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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .०८/२०२०                                                                                   िदनांक ०९.०६.२०२०  
थळ- मा.िज हा यायालय,अहमदनगर                                                                         वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

 
मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यथेील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर  िदनांक ०९/१०/२०१९ रोजी 

मा. यायालयाने िदले या आदशेा वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  करीता िनयु  केले या मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीची सभा मंगळवार िदनांक ०९/०६/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता साई सभागहृ,िशड  येथे आयोिजत करणते आली 
असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/३११/२०२०, िद.०१.०६.२०२० अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते.  

तसेच सदरह सभा िशड  ऐवजी मा.िज हा यायालय,अहमदनगर येथ ेआयोिजत केली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-
०४/३३८,३३९,३४०/२०२०, िद.०६.०६.२०२० अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आले होते. 

यानुसार सदरह सभा मगंळवार िदनांक ०९/०६/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा.िज हा यायालय,अहमदनगर येथ े
सु  कर  यात आली. 

या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  
१. मा. या. ीकांत आणकेर, मखु िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर.     
२. मा. ी.अ ण ड गरे (भा. .स.े) मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . 
३.     मा. ी.िदलीप वामी, अ पर महसलु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक.  
४.     मा. ीमती गीता िवण बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर. 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.   
यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.११.०५.२०२० रोजी अहमदनगर येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  वाचून 

कायम करणे. 
िनणय .३०६ िदनांक ११.०५.२०२० रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभे  या 

इितवृ  ता  या ती सव मा.सद  यांना सभेत पुरिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह 
इितवृ  वाचून कायम करतांना खालील माणे दु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात 
आली. 
१. िनणय .२५९-  

यावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क पातंगत काया वीत “online.sai.org.in” या सकेंत थळासाठी 
तसेच सं थान अतंगत Internet वापरासाठी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिव यात येऊन पा  
परुवठाधारकाकडून इटंरनटे िलंक उपल ध होईपयत िकंवा आज पासनु दोन मिहन ेयापैक  ज ेआधी घडेल तो 
पयत म.ेिटसीएस यांच ेअिभ ायानसुार स ि थतीत काया वीत असलेली 10 Mbps Internet Link चाल ू
ठेवणकेामी M/s Bharti Airtel Ltd यांना कायादशेातील आह े याच दराने (Annual Bandwidth 
Charge Rs.1,80,000/-+Tax) व अटी/शत नसुार मदुतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. 

(मािहती तं ान िवभाग) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क पातंगत काया वीत “online.sai.org.in” या संकेत 
थळासाठी तसेच सं थान अंतगत Internet वापरासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या 

राबिव यात येऊन पा  परुवठाधारकाकडून इटंरनेट िलंक उपल ध होईपयत मे.िटसीएस यांचे 
अिभ ायानुसार स ि थतीत काया वीत असलेली 10 Mbps Internet Link चालू ठेवणेकामी M/s 
Bharti Airtel Ltd यांना कायादशेातील आहे याच दराने (Annual Bandwidth Charge 
Rs.1,80,000/-+Tax) व अटी/शत नसुार मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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२. िनणय .२६२-  

यावर  सिव तर चचा होऊन, चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सिुवधा DTH (िडश िट ही) िट ही 
चॅनल, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न दणेेकामी M/s Tata Comm व M/s Associated यांना 
पवु चेच दरानसुार मागील कायादशेातील अटी/शत माण े यां या पवु या कायादशेाची मदुत सपं यानंतर 
एक मिहना कालावधीसाठी मुदतवाढ देणसे मा यता दे यात आली.       

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
 याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे. 
यावर  सिव तर चचा होऊन, चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सुिवधा DTH (िडश िट ही) 
िट ही चनॅल, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न देणेकामी M/s Tata Comm व                    
M/s Associated यांना पवु चेच दरानुसार मागील कायादेशातील अटी/शत माणे यां या पवु या 
कायादशेाची मुदत संप यानतंर तीन मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दणेेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ च य प दतीने मा यता िदलेला िवषय वाचून कायम करणे. 

करिनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२०ची रफंड र कम .२०,८५,०२,५४०/- करिनधारण वष 
२०१६-१७ चे देय करापोटी वग करणेबाबत आयकर िवभागास कळिवणेबाबत. 

ताव- आयकर िवभागाने करिनधारण वष २०१५-१६ पासनू आयकर िनधारण व २०१३-१४ पासनू फेर करिनधारण े
कर  याचे धोरण अवलंबनू साधारणतः ी साईबाबा सं  थान ह े धािमक  ट वा धमादाय  ट असा यु वाद 
क न सं  थान धमादाय  ट असनू मिंदरा  या दि णापेटयांम  य े िमळणा-या देणगीवर आयकर आकारणी सु  
केली आह.े बाबत, िवहीत प तीने मा.  यव  थापन सिमती  या मा  यतेने मा.उ  च  यायालय, मुंबई, मा.सव  च 
 यायालय, िद  ली येथे दाद मािगतली असनू मा.उ  च  यायालयान े फेर करिनधारण व अपील म  य ेकर िनि त 

करावा, तसेच मा.सव  च  यायालयान े २०१५-१६ व २०१३-१४ ची एकि त अपील सनुावणी  यावी. 
अपीलम  य ेअनषुगंीक सव तरतूद चा अ  यास क न कर िनि त करावा, तोपयत कर भर  यास  थिगती आदशे 
िदला आहे.    

आयकर कायदा १९६१ कलम २४५ अ  वय,े “Income Tax Act empowers the Assessing 
Officer do adjust the refund against any tax demand i.e. outstanding from the tax payer” 
सदर तरतूदीस अनसु न आयकर िवभागाने करिनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२० चे आयकर िववरणप ात 
रफंड असणारी र  कम करिनधारण वष २०१३-१४, २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ पोटी रफंड वजा 

जाता लंिबत असले  या .४३७,४९,४८,३१०/- आयकरापोटी वग करणबेाबत ई-मेल ारे िद.०९.०५.२०२० 
रोजी नोटीस पाठिवली आह.े 

सदर नोटीस सं  थान कर स  लागार सीए आर.आर. मनुी, मुंबई, सीए  ही.के. बेसवाल, मुंबई व सीए 
िदपक िटकेकर, मुंबई यांना पाठिव  यात आली होती व  यावर  यांचे कायदशेीर मागदशन मागिवले होते. या 
संबंधीत आव  यक कागदप े  यांना पाठिव  यात आ  यानतंर सीए आर.आर. मनुी यांनी िद.११.०५.२०२० 
रोजीचे ई-मेल ारेअिभ ाय िदला होता. बाबत, आणखी  प  ट अिभ ाय िमळणबेाबत िद.२९.०५.२०२० रोजी  
ई-मेल ारे मागणी केली होती.  यावर  यांनी, “For the Assessment Year 2013-14 & 2015-16 the 
department is presently restricted from making any recovery as per the order of the 
Hon’ble Supreme Court. With regards to AY 2016-17 the demand as per record is shown 
at Rs.128.17 Crores and for AY 2017-18 the demand raised is Rs.58.45 Crores. We 
suggest that the refund due for AY 2018-19 & 2019-20 be agreed to be adjusted against 
AY 2016-17.Trust is in appeal, on successful decision availed in Sansthan’s favour refund 
will issued with interest.” अशा कारे थोड  यात अिभ ाय असनू सोबत सीए आर.आर. मनुी याचंा 
अिभ ाय जोडला आह.े  

आयकर िवभागान ेकरिनधारण/ेफेर करिनधारण ेक न लंिबत असले  या आयकराबाबत मािहती िदली 
आहवे  या वषासंबंधीत रफंड र  कमेचा तपिशल खालील माण े:-  
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Assessment 
Year 

Demand Raised 
Date 

Tax Amount Rs. Information regarding yearwise refunds  

2013-14 19.03.2019 128,78,96,580/- 27,55,490/- Refund received 
2015-16 20.02.2018 122,04,61,840/- 1,28,38,047/- Refund adjusted in  

Assessment Order Rs.1,23,32,99,891/- 
2016-17 31.03.2018 128,20,08,190/- 2,02,38,940/- Refund adjusted in  

Assessment Order Rs.130,22,47,132/- 
2017-18 30.12.2019 58,45,81,700/- 2,47,68,139/- Refund adjusted in  

Assessment Order Rs.60,93,49,839/- 
 

आिथक वष २०१८-१९ व २०१९-२० म  ये आयकर िववरणप ा माण े रफंड असललेी र  कम खालील माणे :-  
Assessment 
Year 

Demand Raised 
Date 

Tax Amount  
Rs. 

Yearwise Refund Remark 

2018-19 Assessment in Process 3,41,14,130/- As per notice required to 
adjust against outstanding 
demand for AY 2013-14, 
2015-16,  2016-17 &  2017-
18 

2019-20 Assessment in Process 17,43,88,410/- 

Total Refund Rs. 20,85,02,540/-  
 

िवभागाचा अिभ ाय:- आयकर कायदा १९६१ कलम २४५ अ  वय,े करदा  याला देय असललेी रफंड 
र  कम करदा  याकडून वसलूपा  आयकर र  कमेतून वग क न घे  याची तरतूद आहे. तसेच सं  थान कर स  लागार 
यांनी िदले  या  अिभ ायानसुार करिनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२० संबंधीत रफंड र  कम 
.२०,८५,०२,५४०/- करिनधारण वष २०१६-१७ चे लंिबत आयकर रक्  कम .१२८,२०,०८,१९०/- 

अस  याने २०१६-१७ चे दये कर र  कमपेोटी आयकर िवभागास वग क न घे  यास सचुिवता येईल. अशा कारे 
करदा  याने सचुिवले नाही तरी आयकर िवभाग आयकर काय ातील कलम २४५ चे तरतुदीनसुार र  कम वग 
क न घऊे शकतो, अशी तरतूद अस  याने सं  थानच ेवतीन ेआयकर िवभागान ेिवचारणा के  यामळेु तस ेसचुिवण े
यो  य होईल.अशा कारे र  कम वग केली तरी सं  थान अिंतम कर िनि ती क रता आयकर अपील, ITAT 
(Appeal), मा.उ  च  यायालय, मा.सव  च  यायालय येथे बाबत  याय माग  याची तरतूद आहे.  

तरी आयकर कायदा १९६१ कलम २४५ अ  वय,े आयकर िवभागाने करिनधारण वष २०१८-१९ व 
२०१९-२० संबंधीत रफंड र  कम .२०,८५,०२,५४०/- करिनधारण वष २०१३-१४,२०१५-१६ ऐवजी 
करिनधारण वष २०१६-१७ चे दये करापोटी वग करणबेाबत सचुिव  यास व सं  थान कर स  लागारांमाफत िवहीत 
प तीन े कायवाही करणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपढुे च य प तीने मा  यता िमळणकेामी 
सादर. 

िनणय .३०७ यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर कायदा १९६१ कलम २४५ अ  वये, आयकर िवभागाने 
करिनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२० सबंंधीत रफंड र  कम .२०,८५,०२,५४०/- करिनधारण वष 
२०१३-१४,२०१५-१६ ऐवजी करिनधारण वष २०१६-१७ चे देय करापोटी वग करणेस व सं  थान कर 
स  लागारांमाफत िवहीत प तीने कायवाही करणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. 
आजचे सभेम ये याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३ कोरोना िवषाणू (को हीड १९) चा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक उपाययोजना... सं थान 

आ थापनेवरील कायम, कं ाटी व कं ाटी कमचारी यांना माहे मे-२०२० चे वेतन आदा करणेबाबत. 
ताव- (अ) िवषयाची पवूपीठीका – 

(अ-१) आपणांस िविदतच आह े क , को हीड १९ (कोरोना हायरस) या साथी या रोगाचा ादभुाव 
रोखणसेाठी करावयाचे ितबंधा मक उपाययोजनेनसुार मा. भारत सरकार व मा. महारा  शासन यांचेकडून संपणू 
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भारत दशेात तसचे महारा  रा यात िदनांक २३ माच, २०२० पासनू संपणू LOCKDOWNघोिषत करणते 
आलेला होता. मा. क  व रा य शासनान ेया LOCKDOWN चा कालावधी आजपावेतो ०३ वेळा वाढिवललेा 
आह.े  
 आता, मा. महसलू व वन िवभाग, आप ी यव थापन, मदत व पनुःवसन िवभाग, महारा  शासन 
यांचेकडील िदनांक १९ म,े २०२० रोजीचे आदशेा वय,े या LOCKDOWNची मुदत (कालावधी) िदनांक 
३१ मे, २०२० अखेर काही अटी-शत वर तसेच काही अ याव यक बाब साठी सवलत देऊन वाढिवणते 
आलेली असनू, आज अखेर LOCKDOWN ची कठोर अंमलबजावणी थािनक महसलू व पोिलस 

शासनामाफत सु   आहे. 
(अ-२) सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी पा रत करणते आले या आदेशांनसुार, को हीड १९ या 
साथी या रोगाचा ादभुाव रोखणसेाठी मा. शासनान े िनदिशत केले या उपाययोजननेसुार, िदनांक २३ माच, 
२०२० पासनू सं थान आ थापनवेरील अ याव यक सेवेच े िवभाग वगळता,ं सव िवभागातील कमचा-यां या 
कायालयातील/काय थळावरील उपि थतीवर ट या-ट यान ेिनबध आणणते आल ेहोते, याची अमंलबजावणी 
ही माह ेमाच, २०२० पासनू आजपावेतो हणजेच माह ेम,े २०२० म येही सलग व कायम ठेवणते आलेली आह.े  
(अ-३) को हीड १९ या साथी रोगा या ादभुावात काही बदल न झा यान,े िकंबहना याम य ेअिधकच वाढ 
झा यान,े मा.क  व रा य शासनाकडूनिदनांक २३ माच, २०२०पासनू लाग ूकरणते आले या LOCKDOWN 
या कालावधीत िदनांक ३१ म,े२०२०पय त सलग वाढ करणते आ यान,े सं थान यव थापनामाफतही िदनांक 

२३ माच, २०२० पासनू सु  असणारे दैनंिदन कायालयीन कामकाजात तसेच कमचा-यां या उपि थतीबाबत 
कुठलाही बदल करणते आलेला नाही.  
(अ-४) सं थान आ थापनेवरील अिधकारी / कमचारी यांना िविहत प दतीन ेमाह ेमाच, २०२० व माहे एिपल, 
२०२० चे  वेतन आदा करणबेाबत, मा. तदथ सिमतीचे मा यतेन े यव थापन व शासन तरावर कायवाही 
करणते आललेी आह.े  

उपरो  कायवाही करत असतांना, मा. व र  अिधकारी यांच े िनदशानसुार, कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी यांना आदा करावयाच े४० ट के वाढीव वतेनाबाबत तसचे 

णालय िवभागाकडील वै िकय अिधकारी व इतर यांना आदा करावयाचे ो साहन भ ा (Incentive 
Allowance) बाबत आिण इतर िवभागांकडे उ े  / ठोक प दतीने काम िदले या बा ोत कं ाटदारांकडे काम 
करणा-या कमचा-यांना वतेन आदा करणबेाबतचा सिव तर ताव मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ११ म,े २०२० च े
सभेपढुे िवचाराथ व िनणयाथ सादर करणते आलेला होता.  

या सिव तर तावात, सामा य शासन िवभाग/कामगार िवभागामाफत सं थान यव थापनाम ये व 
आ थापनेवर कायरत असणारे खाली नमदू केले या िविवध कारे कायरत असणारे  कमचा-यांचा समावेश 
करणते आललेा होता -  

०१. कायम कमचारी तसेच ितिनयु वरील अिधकारी / कमचारी  
 ०२. सं थान कायम कं ाटी कमचारी (५९८ कमचारी)        
 ०३. कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी  
 ०४. बा ोत कं ाटी कमचारी(उ े  प दतीन ेकाम िदले या कं ाटदारामाफत कायरत िवशेषतः 
  िनवास थान,े सादालय, लाडू साद िनिमती, णालये आिद िवभाग )  
 ०५. िनि त मानधनावर / िनि त िकंवा ठरािवक कालावधीसाठी कायरत कमचारी  
(अ-५) मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ११ मे, २०२० रोजीचे सभते िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ संदभात 
जो एकि त िनणय मांक २३५ घेणते आलेला आह,े याम ये कमचा-यांचे वेतना या अनुषंगाने 

ामु याने खालील माणे िनणय घेणेत आलेले आहेत – 
“ .. .. 34. The Committee was informed that the employees working with the Trust were 
awarded incentive 40% to 200% of their salary, apart from minimum wages payable to 
them. This Committee was informed that such payment of incentive (ranging from 40% to 
200%) is pursuant to the decision taken by erstwhile Committee on 25.02.2017. 
35.  The Chief Executive Officer of the Trust has pointed out that because the temple is 
closed since 17th March, there is virtually no income to the Trust. He submitted that 
payment of incentive to such employees including Doctors and paramedical services is not 
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justified because even the O.P.D. in both hospitals as well as admission in the hospital is 
drastically reduced and has come down to about 1/4th of the regular flow of the patients.  
36.  In the above background, in the peculiar circumstance i.e. lockdown declared by the 
Central / State Government in view of Covid-19 and due to huge reduction of the income 
of the Trust, the Committee is unanimous in taking a decision, that until further orders (of 
the Committee), no incentive be paid to any of the employees of the Trust. (This be taken 
as Decision A for clarity)” 
37.   So far as payment of salary / wages to the regular employees and those who are 
working on contract basis are concerned (except 598 employees referred to in subject at 
Sr. No.2), the Government Resolution dt. 31.03.2020 was pointed out to the Committee. 
This Committee is of the view that principle of ‘no work no pay’ cannot be invoked in 
present extra ordinary situation. However, the Committee cannot be oblivious of the fact 
that the income of the Trust has drastically reduced. The temple (which is main source of 
income) is close since 17 March 2020. Monthly expenditure on the head of salary/ wages 
of all the employees of the Trust only, in approximately18 Crore.We are informed that in 
the last month, only Rs. 1,51,18,009/- were received by way of on-line donation which is 
even not sufficient to meet out one / two day’s expenses of the Trust, Presently the Trust is 
involved in various activities of humanity like providing food, shelter and other facilities to 
the hundreds of poor and needy, on day to day basis after the Lockdown was declared.  
Considering the economic situation we are persuaded to decidethat for the present, all 
the employees (except 598 employees) be paid their salary / wages for the month of April 
2020 payable in May 2020. (This be taken as Decision-B for clarity.) 
38. So far as 598 employees to whom appointment order was issued by the then Chief 
Executive Officer is concerned, the concerned department of the Trust has not come up 
with a clear picture before this Committee. The fate of the Agreement, which the Trust had 
with the Contractors, is in limbo. The concerned department now want that this Committee 
to take up decision on Subject No. 43 listed on the Agenda of today’s meeting. Unless 
comprehensive decision is taken as to regularization / appointment of 598 employees on 
contract basis directly by the Trust or otherwise, as well as decision on the agreement, 
which Trust had with the Contractors, such request in subject No. 43 cannot be 
considered. The Trust is at liberty to submit detailed proposal in this regard before this 
Committee along with entire correspondence with the State Government and decisions 
taken by erstwhile committee. (This be taken as Decision C for Clarity)  
39. Now coming to payment of salary / wages to said 598 employees, this committee is 
put in difficult situation. On one hand it is clear from the record that in absence of any 
decision by erstwhile Committee to appoint said 598 employees on contract basis directly 
on the Trust, nor there is any such decision being taken by this Committee, the order of 
appointment issued to said 598 employees by the then Chief Executive Officer of the Trust 
is a question to be decided. Secondly, the fate of the agreement, which the Trust had with 
the Contractors is to be decided. This Committee cannot predict the stand that is likely to 
be taken by the Labour Contractors with regard to said employees. In such circumstance, 
on humanitarian grounds this Committee is of the view that payment of about 60% of 
the wages (as per Minimum Wages Act and G.R. issued from time to time. However, 
without any incentive as decided by the erstwhile Committee on 25.02.2017) be paid to 
such 598 employees for the month of April paid in May 2020, he be paid full salary / 
wages of the respective days of work and in addition to it he be paid such 60% of 
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monthly wages for remaining days to be adjusted in future. Trust to obtain written 
undertaking from such employees to the above effect. (This be taken as Decision-D for 
clarity.)  
40. The decision taken herein shall be subject to the decision / directions by the 
Hon’ble High Court on Civil Application that will be filed by the Trust in this regard in 
PIL No. 120 of 2019.”  
(अ-६) उपरो  प र छेद अ-५ म य ेनमदु केले या िनणयापुव , सामा य शासन िवभागामाफत िदनांक २३ 
एि ल, २०२० रोजी सादर करणते आले या िटपणीनसुार, कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत / ठेकेदारामाफत 
कायरत असणारे कमचारी वगळता,ं सं थान आ थापनेवरील कायम कमचारी आिण कायम कं ाटी कमचारी 
(५९८) यांचे माह ेएि ल, २०२० चे वेतन सामा य शासन िवभागाकडील आदेश मांक सा शा / आ था / 
१०० / २०२०, िदनांक ०५ म,े २०२० मधील अटी-शत स अिधन राहन िविहत प दतीने आदा करणते आलेले 
आह.े  
(अ-७)  या यित र , सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक २३ एि ल, २०२० चे िटपणीवरील 
िनदशानसुार, मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ११ म,े २०२० रोजीचे सभेपढु े वर नमुद केले माण े सिव तर ताव 
सादर करणते आलेला होता. या तावावर मा. तदथ सिमतीन े िदनांक ११ म,े २०२० रोजीचे सभेपुढील 
िवषयपि केतील िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ या िवषयांचा एकि त असा िनणय प र छेद अ-५ म ये 
नमदु केले माण े पा रत के यान,े सामा य शासन िवभागाकडील आदेश मांक सा शा / आ था / १६४ / 
२०२०, िदनांक २१ म,े २०२० अ वये कं ाटी कमचारी ठेकेदारमाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांना वेतन 
आदा करणबेाबत काही अटी-शत सह सधुा रत आदेश पा रत करणते आला. 
(अ-८)   उपरो  प र छेद अ-७ म ये नमदु केलेनसुार, िदनांक २१ म,े २०२० रोजी पा रत करणते आले या 
आदशेातील अटी-शत चंा गोषवारा खालील माण े– 
०१. माह ेएि ल, २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत सामा य शासन िवभागामाफत िदनांक ०५ म,े २०२० 
रोजी पा रत करणतेआले या आदशेातील अ. न.ं ०२ म ये नमदु केलेनसुार, माह ेएि ल, २०२० म ये कं ाटी 
कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी यांना ततू िकमान वेतन 
काय ानसुार आिण िकमान वतेन दरानसुार दे य होणारे वतेन नेहमीचे िविहत प दतीन े आदा करणते याव.े 
याकामी अ.नं. ०२ ते ११ म य ेनमदू केले या कायप दतीनसुार वेतनिबले तयार करणते यावीत.  
०२. कं ाटी कमचारी व इतर यांना आदा करणेत येणारे ४० ट के वाढीव वेतन तूत आदा करणेत 
येऊ नये. या ४० ट के वाढीव वतेनाबाबत मा. तदथ सिमतीच े मा यतेने यथावकाश अलािहदा वतं  आदशे 
पा रत करणते येईल.  
०३. कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे िनि त मानधनावरील / वेतनावरील अिधकारी / 
कमचारी यानंा माह ेएि ल, २०२० चे वेतन िविहत प दतीने आदा करावे. तथािप, यांना ४० ट के वाढीव 
वेतन अथवा ो साहन भ ा अथवा इतर भ े तूत आदा करणेत येऊ नये.  
०४.  कं ाटी कमचारी यांची माहे जानेवारी ते माच, २०२० अखेर आठवडा सुटीसह हजेरी 
िदवसाची गणना क नव याची येणारी सरासरी  हणजेच (माहे जानेवारी+फे ुवारी+माच, २०२० 
मधील हजर िदवस) भािगले ०३=माहे एि ल,२०२० मधील सरासरी हजर िदवस)  ही माहे एि ल, 
२०२० ची हजेरी गृिहत ध न िकमान वेतन दरानसुार माहे एि ल, २०२० चे वेतन आदा करणेत यावे. 
०५. सव िवभाग मखुांनी तसेच कामगार िवभाग आिण कं ाटी कमचारी कं ाटदार यांनी कं ाटी कमचारी 
यांची वेतन िबले तयार करतांना, जे कं ाटी कमचारी माह ेजानेवारी, २०२०/ माह ेफे वुारी, २०२० आिण माह े
माच, २०२० या तीन मिह यांचे कालावधीत सलग कामावर गैरहजर असतील यांना माह ेएि ल, २०२० च ेवेतन 
आदा करणते येऊ नये.  
०६. सं थान आ थापनेवरील या िवभागांकडे ी कं ाटी कमचारी कायरत आहते, अशा ी कं ाटी 
कमचारी यांनी संबंिधत कं ाटी कमचारी कं ाटदाराकडे संबंिधत िवभागामाफत िविहत प दतीने सतुी रजा 
िमळणबेाबत अज केलेला असेल अशा कं ाटी ी कमचा-यांबाबत या- या संबंिधत िवभागांनी वतं र या 
कायालयीन िटपणी सादर क न, यांना माह ेएि ल,२०२० चे वतेन ( य  कामावर हजर असले या िदवसाची 
हजेरी गिृहत ध न िकमान वतेन दरानसुार येणारे वतेन ) संबंिधत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत आदा करणचेी 
कायवाही करावी.  
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०७. वरील अ.नं. ०५ व ०६ म य ेनमदू के या यित र , जे कं ाटी कमचारी माह ेजानेवारी, २०२० ते माह े
माच, २०२० या सलग कालावधीत गरैहजर आहते, परंतु माह े एि ल, २०२० म ये कामावर आलेले आहते, 
अशा कमचा-यांबाबत संबंिधत िवभागांनी यां या कामाची िनकड व आव यकता ल ात घेऊन, यांना कामावर 
कां हजर क न घणेते आले याची यो य कारणामीमांसा दऊेन, याबाबत सबंंिधत िवभागामाफत वतं र या 
कायालयीन िटपणी सादर क न यांना माह ेएि ल,२०२० चे वेतन ( य  कामावर हजर असले या िदवसाची 
हजेरी गिृहत ध न िकमान वतेन दरानसुार येणारे वतेन ) संबंिधत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत आदा करणचेी 
कायवाही करावी.  
०८.  या िवभागांनी कामाचे आव यकतेनसुार व गरजेनसुार कं ाटी कमचारी यांना कामावर बोलावले 
असले िकंवा यांना कामा या डयटुीज ् िदले या असतील, परंत ु असे कं ाटी कमचारी कामावर हजर रािहल े
नसतील तर यांना या- या िदवसाची गैरहजेरी गिृहत ध न या िदवसांचे वेतन आदा करणते यऊे नय,े हणजेच 
अ.नं.०४ नसुार येणारे सरासरी हजर िदवसातून सदरच ेिदवस वजा करणते यावेत.  
०९. या िवभागांनी कामाचे आव यकतेनसुार व गरजेनसुार कं ाटी कमचारी यांना कामावर बोलावले 
असले िकंवा यांना कामा या डयटुीज् िदले या असतीलआिण ते कं ाटी कमचारी कामावर हजर रािहले 
असतीलआिण यांची कामावरील य  हजर िदवस ह ेअ. नं. ०४ नसुार येणारे सरासरी िदवसांपे ा जा त िदवस 
येत असतील तर यांना य  हजर िदवसा माण ेवेतन आदा करणते यावे.  
१०. संबंिधत सव कं ाटी कमचारी कं ाटदार /  ठेकेदार यांनी उपरो  बाबी िवचारांत घऊेन, येक 
िवभागाचे वतं  िबले तयार करावीत. या वतेन िबलांसोबत या- या िवभागात कायरत असणारे कं ाटी कमचा-
यांची सरासरी हजेरी दशिवणारे सिव तर त े  जोडावेत, जेणके न सबंंिधत िवभाग मखुांना तसचे कामगार 
िवभागास िबलाचंी तपासणी क न िबल आदायगीबाबत लेखी अिभ ाय देण ेसोयीच ेहोईल.  
११.  सव िवभाग मखुांनी तसेच कामगार िवभागाने कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे 
कं ाटी कमचारी यांची िबले सादर करतांना िदनांक ११ एि ल, २०२० रोजीच े आदशेात नमदू केले माण,े 
िबलांवर अिभ ाय सु प  न दवनू, सदरची िबले िविहत प दतीने मा. व र  अिधका-यांच े मा यतेसाठी सादर 
करावीत.  
१२. या िवभागांकडे बा ोत कमचारी कं ाटदारामाफत बा ोत कं ाटी कमचारी/िनि त 
मानधनावर/िनि त िकंवा ठरािवक कालावधीसाठी कमचारी कायरत आहेत, या िवभागांनी/अशा 
िवभागांनी यांची माहे एि ल,२०२० ची वेतनिबले वतं र या कायालयीन िटपणीसह मा.व र  
अिधका-यांचे मा यते तव सादर करावीत.  
१३. माह े म,े२०२० चे वेतनाबाबत (माह े जनू, २०२० म ये आदा करावयाचे वेतनाबाबत), उपरो  
प रि थतीत काही  बदल झा यास, या माण ेप रि थतीनु प अलािहदा आदशे पा रत करणते येईल.  
 या अटी-शत नसुार माह ेएि ल, २०२० चे वेतनाची (माह ेम,े २०२० म ये आदा करावयाचे वेतनाची) 
कायवाही सु  करणते आलेली असनू, सव संबंिधत कमचा-यांना वेतन आदा करणबेाबतची कायवाही सव 
संबंिधत िवभागांमाफत करणते यते आह/ेआली आह.े 
(अ-९)   आता, सामा य शासन िवभागामाफत पा रत करणते आले या िदनांक ०५ म,े२०२० चे आदेशातील 
अट .०६ आिण िदनांक २१ म,े २०२० चे आदशेातील अट .१३ म ये नमदु केलेनसुार, माह ेम,े २०२० चे 
वेतनाबाबत ( हणजेच माह ेजनू, २०२० म ये आदा करावयाचे वेतनाबाबत) करावयाचे तािवत कायवाहीच े
अनषंुगान ेखालील बाब वर िवचार िविनमय होणसे िवनतंी. 
(ब) कमचारी वेतनाबाबत ा  झालेली िनवेदने/िवनंतीप े -  
०१. अ य , ी साईबाबा सं थान असघंटीत कमचारी संघटना, िशड  यांचे मा. मु य कायकारी अिधकारी, 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांना अ ेिषत केलेले िदनांक १२ म,े २०२० व िदनांक २० म,े 
२०२० रोजीचे िनवेदनात खालील माण ेिवनंती केलेली आह,े याचा थोड यात गोषवारा  – 

“.. ..मा , आता सं थान शासनाने या कमचा-यांच े४० % वेतन कपात कर याचा िनणय घतेलेला 
आह.े लॉकडाऊनमळु ेया कामगारांना आिथक संकटाशी सामना करताना मोठया अडचण ना त ड ावे लागत 
आह.े आई, वडील, प नी, मलेु यांचे संगोपणाची जबाबदारी कमचा-यांवर आह.े काही कमचारी सं थान या 
कामातून िमळणा-या पगारात उदरिनवाह होत नस याने अ य छोटा मोठा यवसाय िकंवा नोकरी करतात, मा  
स या ते ही बंद आहते. एक कडे पैसे िमळ यासाठी शोधलेला पयाय बंद यात सं थानकडून ४०%  वेतनकपात 
केली जात अस यामळु ेदहुरेी संकटात ह ेसव कमचारी सापडलेले आहते. 
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वेतन कपातीनंतर या कमचा-यांना यांचे कंुटंूबाचा उदरिनवाह करणे अश य होणार आहे. तरी 
आपण या कमचा-यांबाबत सहानुभूतीपवूक िवचार क न यांची वेतन कपात थांबवावी, ही न  
िवनंती.” 
०२.  मा. आ. ी. राधाकृ ण एकनाथराव िवखे पाटील,िशड  िवधानसभा सद य,महारा  रा य यांनी 
वैयि क र या मा. तदथ सिमतीचे सव सद य तसेच मा. मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  यांना अ ेिषत केले या िदनांक १८ म,े २०२० रोजीचे िवनंती प ात खालील माण ेिवनतंी 
केलेली आह,े याचा थोड यात गोषवारा -  

“.. .. ी साईबाबाचंे समािध थान िशड  एक जागितक दा थान असनु वषभर भािवकां या गद न े
फुलून गलेेली िशड  गत प नास िदवसांपासनू ठ प झालेली आह.े पयायान े सं थानचे उ प न व कमचा-यांच े
कामही थांबलेले आह.े 

उ प न बंद झा यान ेकमचा-यां या पगारात कपात करणते येणार तसेच कमचारी कपात केले जाणार 
अशा व पा या चचा समाज मा यमातनू व य  भेटीतून मा याकडे आले या आहते. 

वा तिवक ी साई सं थान रा यातील एक नामािंकत व वलयांिकत सं थान असनू सं थानचा कारभार 
रा य शासना या येय धोरण ेव काय ानसुार चालत असतो. क  व रा य शासनाने कोण याही आ थापनांनी 
आप या कमचा-यांच ेपगारात कपात क  नय ेअथवा कमचा-यांना कामाव न दरू क  नये अस ेधोरण घेतलेले 
अस याने सं थान शासन धोरणा या िवपरीत कृती कशी क  शकते ? 

अनेक वष सं थान सेवेत कायरत कमचा-यांना अशा कारे आिथक आ र य िनमाण झा यास यां या 
उदरिनवाहाचा  िनमाण होईल तसचे यां या पा यांच े िश ण, पालकांच े आजारपण व इतर क टंुिबक 
जबाबदा-या िनभावणसेु दा कठीण होईल. या सवच कमचा-यांनी मेहनतीने साईभ ाचंी व सं थानची सेवा 
इमानेइतबारे केललेी आह.े 

उ प न कमी झा यान ेबचतीचे उपाय करण ेगरजेचचे आह.े यामळु ेनवीन अनाव यक उप मांना फाटा 
दणेे उिचत ठरेल. तथािप कमचारी अथवा पगार कपात के यास सं थान कमचा-यांम य े चंड असंतोष िनमाण 
होईल. 

कृपया, सं थान या कोण याही कमचा-यांचे पगार कपात अथवा कमचारी कपात करणेत 
येऊ नये, ही िवनतंी.” 
०३.  मा. खा. ी. सदािशव लोखंडे, संसद सद य, िशड  लोकसभा, भारत यांनी मा. मु य कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांना अ ेिषत केले या िदनाकं २५ म,े २०२० रोजीच े
िवनंती प ात खालील माण ेिवनंती केलेली आह,े याचा थोड यात गोषवारा -  

“.. ..व रल िवषया वय े कळिव यात येते क , संपणू जग कोरोना हायरस Covid 19 या 
ादभुावामळु े अ यंत अडचणीचा सामना करीत आह,े याबाबत या गंभीर सम यांना भारताला दखेील सामोरे 

जावे लागत आह.े या िव द या एकि त य नांचा भाग हणनू यापवु  क  शासन आिण रा य शासना या 
संदभ य आदशेा वय ेकशा कारे खबरदारी यावी व समाजातील कामगार वगाला याचा दु प रणाम होणार नाही 
याबाबत काय उपाययोजना करावी या अनषंुगान ेसिव तर सचुना दे यात आले या आहते. खाजगी आ थापनांवर 
काम करणा-या कामगार व कमचारी यांना मदत करणबेाबत िवशेषतः कं ाटी काम करणा-या कामगाराचंे वेतन 
कमी क  नय े अशा सचूना यापवू  दे यात आले या आहते. तसचे जर काही कारणा तव अशा कामगारांना 
कामावर येता आले नाही तर ते कामावर नसलेला कालावधी दखेील यां या पगारी रजेचा कालावधी हणनू 
गिृहत धरावा यामळु ेया कामगारां या दनंैिदन जीवनाम ये अडथळा येणार नाही. या कालावधीत कोण याही 
कामगाराचे वेतन अथवा पगार कमी होणार नाही प रणामी यांचे आिथक नुकसान होणार नाही 
याचीही काळजी घे यात यावी.  

वरील आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी हावी याबाबतची द ता सव सबंंिधत कायालय 
मुखांना दे यात यावी.” 

(क) माहे मे, २०२० चे वेतनाबाबत करावयाचे कायवाहीचा ताव – 
(क-१)  ितिनयु वरील अिधकारी यांचे वेतन -  
मा. क  व रा य शासनाने को हीड-१९ या िवषाणचूे ादभुावात वाढ झा यान,े िदनांक १९ म,े २०२० 
आदशेानुसार,LOCKDOWNचा कालावधी/मदुत िदनांक ३१ मे, २०२० अखेर वाढिव यान,े सं थान 
आ थापनेवर दैनिंदन कामकाजाच ेिनयोजन व िनयं ण करणसेाठी मा. शासनाकडून ितिनयु न ेकायरत असणारे 
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मु य कायकारी अिधकारी, उपमु य कायकारी अिधकारी, मु य लखेािधकारी, शासक य अिधकारी व संर ण 
अिधकारी (पोिलस उपिनरी क) अस ेएकुण ०५ अिधकारी यांचे माहे म,े २०२० चे पणू मािसक वतेन िविहत 
प दतीन ेआदा करता येईल.  
(क-२)  कायम ( थायी) कमचारी यांचे वेतन -  

ी साईचंे समाधी दशनासाठी िशड  येथ ेयेणारे भ ानंा मलुभूत सेवा-सिुवधा जस,े दशन, साद भोजन, िनवास, 
सरु ा, वै क य यव था िवनासायास व िवनािवलंब ा  हा यात हणनू तसचे इतर अनु ंषिगक कामकाजासाठी 
एकूण ४० िवभाग कायरत असनू, माहे म,े २०२० अखेर सं थान आ थापनेवर एकूण १९०७ कायम ( थायी) 
कमचारी कायरत आहते.  
 सं थान आ थापनेवर कायरत असणारे कायम ( थायी) कमचा-यांना मा. तदथ सिमती व शासक य 
तरावरील मा यतेने LOCKDOWN या कालावधीतील माह ेएि ल, २०२० चे वेतन मािसक वतेन िविहत 

प दतीन ेआदा करणते आललेे आह.े 
 LOCKDOWN या कालावधीत मा. शासनाच े िनयमाचंे पालन क न, सं थान आ थापनेवरील 

ामु यान े णालये, आरो य ( व छता), संर ण, सादालय, बगीचा, बांधकाम, िव तु आिद अ याव यक 
सेवेतील िवभागांसह इतर अ य िवभागांकडे कायरत असणारे सव कायम ( थायी) कमचा-यांना आव यकतेनसुार 
व गरजनेसुार च य प दतीने / आळीपाळीने कामावर बोलिवणते आलेले होते व यानुसार सदर कमचारी ह े
कामावर ही हजर होते. याबाबीचा िवचार क न, सं थान आ थापनेवरील कायम ( थायी)  कमचा-यांना माह ेम,े 
२०२० चे पूण मािसक वेतन िविहत प दतीन ेआदा करता येईल.  
(क-३)  कायम कं ाटी कमचारी (५९८ कमचारी) यांचे वेतन -  
 मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील शासन िनणय िदनांक १७ स टबर, २०१९ 
आिण या अनषंुगाने शासक य तरावरील मा यतेनसुार, सन २००१ ते २००४ या कालावधीत  कं ाटी 
कमचारी कं ाटदारामाफत सं थान सेवेत असणारे कुशल / अकुशल ६३५ कं ाटी कमचा-यांपैक  ५९८ कुशल / 
अकुशल कं ाटी कमचा-यांना, िकमान वेतन काय ानसुार व िकमान वेतन दरानसुार माहे जानेवारी, २०२० म य े
कायम कं ाटी कमचारी हणनू सं थानांचे िविवध िवभागांकडे िनयु या देणते आले या आहते.  
 या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना LOCKDOWNचे कालावधीत मा. शासनाचे िनयमांचे पालन 
क न,आव यकतेनसुार व गरजेनुसार च य प दतीन े / आळीपाळीने कामावर बोलिवणते आललेे होते व सदर 
कमचारी ह े कामावर ही हजर होते.  यामळेु यांना कायम ( थायी) कमचा-यां माण े शासक य तरावरील 
मा यतेनसुार व मा. तदथ सिमतीने च य प दतीन ेिदनांक ०७ एिपल, २०२० रोजी िदले या मा यतेनसुार, हजर 
िदवसांच े माणात (आठवडा सु ीची गणना क न) माह े एि ल, २०२० चे पणू मािसक वेतन िकमान वेतन 
काय ानसुार व िकमान वेतन दरानुसार आदा करणते आलेल े आह.े  या बाबीचा िवचार क न, सं थान 
आ थापनेवरील या ५९८ कायम कं ाटी कमचा-यांना माह ेम,े २०२० चे पूण मािसक वेतन िविहत प दतीन ेआदा 
करता येईल.  

तथािप, याबाबत िववेचन असे क ,   
०१. मा. तदथ सिमतीन ेिदनांक ११ म,े २०२० रोजीच ेसभेतील िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ या तावांच े
अनषंुगान ेएकि त िनणयातील अ.न.ं ३९ म ये खालील माण ेनमदू केललेे आह े- 

“.. ..39. Now coming to payment of salary / wages to said 598 employees, this 
committee is put in difficult situation. On one hand it is clear from the record that in 
absence of any decision by erstwhile Committee to appoint said 598 employees on contract 
basis directly on the Trust, nor there is any such decision being taken by this Committee, 
the order of appointment issued to said 598 employees by the then Chief Executive Officer 
of the Trust is a question to be decided. Secondly, the fate of the agreement, which the 
Trust had with the Contractors is to be decided. This Committee cannot predict the stand 
that is likely to be taken by the Labour Contractors with regard to said employees. In such 
circumstance, on humanitarian grounds this Committee is of the view that payment of 
about 60% of the wages (as per Minimum Wages Act and G.R. issued from time to time. 
However, without any incentive as decided by the erstwhile Committee on 25.02.2017) be 
paid to such 598 employees for the month of April paid in May 2020, he be paid full 



 
10 

 

(08}09.06.2020, Shirdi  
 

salary / wages of the respective days of work and in addition to it he be paid such 60% of 
monthly wages for remaining days to be adjusted in future. Trust to obtain written 
undertaking from such employees to the above effect. (This be taken as Decision-D for 
clarity.) ”  
०२. त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १९ नो हबर, २०११ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार, माह े
िडसबर, २००० पवू  व यानतंर माह े िडसबर, २००५ अखेर सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कायरत असणारे एकूण ९१६ कं ाटी कमचा-यांना सं थान सवेेत सामावनू घेणबेाबत िदनांक ०८ 
िडसबर, २०११ रोजी मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडेस ताव सादर करणते आलेला होता. 
या तावास अनसु न, मा. शासन व सं थान यव थापनामाफत प यवहार होऊन, मा. शासनान े िदनांक १७ 
स टबर, २०१९ रोजीचे शासन िनणयानुसार, सन २००१ – २००४ या कालावधीत सं थानम य ेकं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कायरत असणारे ६३५ कुशल/अकुशल कं ाटी कमचा-यांना िकमान वेतन दरानसुार सं थान 
आ थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी हणनू मा यता िदलेली आह.े या शासन िनणयास अनसु न, सं थान 

शासनामाफत शासक य तरावर मंजरू झाले या िटपणीनसुारच, माह े जानेवारी, २०२० म ये एकुण ५९८ 
कुशल/अकुशल कं ाटी कमचा-यांना कायम कं ाटी कमचारी हणून िकमान वेतन दरानुसार सं थान सेवेत 
सामावनू घेणते आलेले आह.े 
 ०३. या ५९८ कुशल / अकुशल कायम कं ाटी कमचा-यांना माह ेजानवेारी, २०२० म ये दणेते 
आले या िनयु  आदेशात खाली नमदु केले या मह वा या अट चा समावेश आह े-  
  “  .. .. ०२. ी. -- -- --  यांची िनयु  मा.िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी िदनांक ०७ 
ऑग , २००९ रोजी मंजरू केले या आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर कं ाटी कमचारी हणून ११ 
मिह यांकरीता ता पुर या व पात करणेत येत असून, यांनी स या सं थानचे -- -- -- िवभागात कुशल / 
अकुशल कं ाटी कमचारी हणनू कामावर हजर हावे. 
 ०३.  यांची िनयु  ही ता परु या व पात कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी हणनू अस यान े यांना 
दरमहा पये ५९१३/- मा   िकंवा पये ५,११३/- मा  इतके मािसक एकि त वतेन िकंवा िकमान वेतन 
काय ानुसार अनु ेय होणारे वेतन यापैक  जे जा त असेल ते वेतन ( ती िदन / ती िदवस िविहत 
प दतीने गणना क न येणारे वेतन) आदा कर यात येईल. 
 ०४. उपरो  माण े एकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात येत असलेतरी, संबंिधत कमचा-या या 
सं थान या नोकरीतील दजा (Status) हा कं ाटी कमचारी हणून राहील. यास ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  यांचेकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ” 
 उपरो माण ेिनयु  आदशेातील अट मांक ०३ नसुार या ५९८ कुशल / अकुशल कायम कं ाटी 
कमचारी यांना िकमान वेतन काय ानुसार अनु ेय होणारे वेतन ( हणजेच कुशल कं ाटी कमचारी यांच े
करीता पय े४३०.५४ वअकुशल कं ाटी कमचारी यांच ेकरीता पये ३६८.५४ मा  ती िदन /  ती िदवस या 

माण ेगणना क न )  ती िदन िविहत प दतीन ेगणना क न माह ेजानवेारी, फे वुारी व माच, २०२० म य ेवेतन 
आदा करणते आलेले आह.े सदरचे कं ाटी कमचा-यांना इतर कं ाटी कमचारी यांचे माण े४० ट के वाढीव वेतन 
लाग ूकरणते आलेले नाही / लाग ूनाही. 
०४. उपरो  सं थान आ थापनेवरील ५९८ कायम कं ाटी कमचा-यांना LOCKDOWNचे कालावधीतील माह े
माच, २०२० व माह े एि ल, २०२० च े वेतन आदा करतांना खाली नमदू केले या मा. क  व रा य शासन 
िनणयांचा / िनदशांचा / मागदशक सचुनांचा आधार घेणेत आलेला आहे– 
१. िव  िवभाग, भारत सरकार याचंेकडील िदनांक २३ माच, २०२० रोजीच ेकायालयीन प रप कात 
खालील माण ेनमदू करणते आलेले आहे -  
“ .. .. 2. Due to these measures, there is a likelihood of a number of contractual, casual 
and outsourced staff such as house-keeping staff etc. being required to stay at home, 
which under normal circumstances would result in deduction in their pay / wages. In 
order to avoid any undue hardships under the prevailing extraordinary circumstances, it 
has been decided that where every any such contractual, causal and outsourced staff of 
Ministries / Departments and other organizations of Government of India, is required to 
stay at home in view of lockdown order regarding COVID-19 prevention, as announced 
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by various States / UT Governments, they shall be treated as “on duty” during such 
period of absence and necessary pay / wages would be paid accordingly.” 
२. मा. कामगार आयु , महारा  रा  य, मुंबई यांनी मा. कामगार उपआयु , मुंबई शहर यांना 
अ ेिषत केले या िदनांक २० माच, २०२० रोजीचे प ात खालील माण ेनमदू केललेे आह े– 

 “ .. .. In the backdrop of such challenging situation, all the Employers of Public / 
Private Establishments may be advised to extend their coordination by not terminating 
their employees, particularly casual or contractual workers from job or reduce their 
wages. If any worker takes leave, he should be deemed to be on duty without any 
consequential deduction in wages for their period. Further, if the place of employment is 
to be made non-operational due to COVID-19, the employees of such unit will be 
deemed to be on duty. 

The termination of employee from the job or reduction in wages in this scenario 
would further deepen the crises and will not only weaken the financial condition of the 
employee but also hamper their moral to combat their fight with this epidemic. In view 
of this you are therefore directed to issue necessary Advisory to the Employers / Owners 
of all the establishments in your jurisdiction. ” 
३. मा. उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग, महारा  शासन  यांचकेडील िदनांक ३१ माच, २०२० 
रोजीचे शासन िनणयात खालील माण ेनमदू केलेले आह े-  
“ .. .. सव खाजगी आ थापना, कारखाने, कंप या, दुकाने (अ याव यक सेवा आ थापना वगळून) 
इ यादी आ थापनांचे सव कामगार (कं ाटी, बा ोता दारे उपल ध क न घे यात आलेले कमचारी 
व कामगार, ता पुर या कालावधीसाठीचे कमचारी व कामगार, रोजंदारीवरील कामगार) यांना कोरोना 
वायरस Covid-१९ या ादुभावामुळे महारा  शासना या आदेशामुळे घरी / थानब द राहावे लागत 
आहे, अशा सव कामगार/कमचारी हे कत यावर अस याचे समज यात यावे व यांना सपूंण वेतन व 
भ े अदा कर यात यावेत. 

हे आदेश महारा ातील सव िनमशासक य, औ ोिगक, वािणि यक, यापारी व दुकाने 
आ थापनांना लागू राहतील. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी हावी याबाबतची द ता सव 
संबंिधत कायालय मखुांनी यावी.  

उपरो  आदेश सव सावजिनक उप म, महामंडळे व थािनक वरा य सं था यांना देखील 
लागू राहतील, असे नमूद करणेत आलेले आहे.” 
०५. उपरो  प र छेद (क-३) मधील उपप र छेद (०१)(०२)(०३)(०४-१/२/३) मधीलिववचेनास 
अनसु न, मा. तदथ सिमतीन े िदनांक ११ म,े २०२० रोजीच े सभतेील िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ 
अनषंुगान े घेतललेा एकि त िनणयातील अ.न.ं ३९ चे (वरील प र छेद क-३ (०१) म य े नमदू) बाबतीत 
पनुःिवचार होण ेगरजेच ेव आव यक आह.े  

याबाबत कारणमीमांसा अशी क , ५९८ कं ाटी कमचा-यांना मा. शासन िनणयानुसार सं थान सेवेत 
सामावनू घेणबेाबतचा शासन तरावर घतेललेा िनणय हा िवषय वतं  असनू, याबाबत अलािहदा ताव 
िकंवा अहवाल मा. तदथ सिमतीचे सम  सादर करणते यईेल.  

तसेच मा. क  व रा य शासनाने पा रत केले या शासन िनणयानुसार, िकंबहना मागदशक सचुनांनसुार 
सव कमचारी (कं ाटी, बा ोता दारे उपल ध क न घे यात आलेले कमचारी व कामगार, ता परु या 
कालावधीसाठीचे कमचारी व कामगार, रोजंदारीवरील कामगार) यांना सपंणू वेतन व भ े आदा करणबेाबत 
सावजिनक िहताच े ीन ेकळिवललेे आह.े  

या मा. शासनाकडील िनदशानंसुार व मा. तदथ सिमतीने िदनांक ०७ एि ल, २०२० रोजीचे च य 
प दतीच े मा यतेनसुार आिण शासक य तरावरील िदनांक २३ एि ल, २०२० चे मंजूर िटपणीनसुार, सं थान 
आ थापनेवरील सव कायम, कायम कं ाटी व कं ाटी कमचा-यांचे माह ेमाच, २०२० व माह ेएि ल, २०२० चे 
वेतन िविहत प दतीन ेआदा करणते आलेले आह.े तथािप, आता मा. तदथ सिमतीन े५९८ कं ाटी कमचा-यांच े
वेतनाबाबत िदनांक ११ म,े २०२० रोजी घतेलेला िनणय हा पूव चे िनणयाचे अनषुगंाने िवरोधाभास दशिवत 
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अस यान,े सं थानाचे कमचा-यांना वेतन आदा करणबेाबत एकाच सं थेत दहुरेी धोरण अवलंिबत अस याचे 
िदसनू येत आह,े असे मत आह.े  

तसेच, याबाबत थािनक पातळीवरील लोक ितिनध नी तसचे असंघटीत कामगार संघटनेनी प र छेद 
ब म ये नमदू केले माण,े कमचा-यांचे वेतन कपात क  नये,अशी िवनंती केलेली आहे.  

यामळेु उपरो  सव बाब चा िवचार क न, या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना LOCKDOWN 
चे कालावधीत मा. शासनाचे िनयमाचं े पालन क न,आव यकतेनसुार व गरजेनसुार च य प दतीन े / 
आळीपाळीने कामावर बोलिवणते आलेल े अस यान,े यांना माह े एि ल, २०२० चे आदा करणते आले या 
वेतनास काय र मा यता दऊेन, माह ेम,े २०२० चे पणू मािसक वेतन पवू चेच िविहत प दतीन े िकमान वेतन 
दरानुसार िविहत प दतीन ेआदा करता येईल, असे मत आह.े  
 (क-४)  कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी यांचे वेतनाबाबत – 
 सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत स या खालील माण ेकं ाटी कमचारी कायरत 
आहते -  
१. कुशल/अकुशल कं ाटी कमचारी (साधारणतः सव िवभागात कायरत) 
२. कुशल/अकुशल सरु ा िनरी क/सरु ार क/बंदकूधारी सरु ार क/माजी सैिनक (संर ण िवभाग) 
३. िनि त मानधन / वेतनावर आिण िनि त कालावधीसाठी िनयु  करणते आलेले कमचारी  

(उदा. भसंूपादन स लागार, मोजणीदार, वै क य अिधकारी, पॅरा मेिडकल टाफ, िश क इ यादी– 
िवशेषतः णालये/मालम ा/ काशने/आयटीआय िवभाग ई.)  

४. बा ोत ी/पु ष पा रचा रका व इतर (िकमान वेतनावर कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत- णालये 
िवभाग)  
वर नमदु केले माण े सं थान आ थापनेवरील सवसाधारणपण े सवच िवभागात कं ाटी कमचारी 

कं ाटदारामाफत कायरत आहते. मा. शासनाच े िदनांक ३१ माच, २०२० चे िनदशानसुार आिण मा. तदथ 
सिमतीच ेमा यतेन ेमाह ेमाच, २०२० आिण माह ेएि ल, २०२० चे मािसक वेतन उपरो  प र छेद अ-८ म य े
सिव तर नमदू केले माण ेिविश  कायप दती िनि त क न आदा करणते आललेे आहते.  

आताही, हणजेच उपरो  कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी यांना 
माह ेम,े २०२० चे वेतन प र छेद अ-८ म ये सिव तर नमदू केले माण े िविश  काय दती िनि त क न िकंवा 
या प दतीचा अवलंब क न आदा करता येईल. 

(क-५) या यित र  सं थान आ थापनेवरील खालील िवभागांकडे उ े /ठोक प दतीने काम िदले या 
बा ोत कं ाटदारामाफत बा ोत कं ाटी कमचारी कायरत आहते – 
 ०१. (अ) ी साईनाथ णालय (हाऊसिकप ग)  
  (ब) ी साईनाथ णालय (पा रचा रका ) 
  (क) ी साईनाथ णालय (इतर कमचारी)  
 ०२. (अ) ी साईबाबा हॉ पीटल (हाऊसिकप ग) 
  (ब) ी साईबाबा हॉ पीटल (पा रचा रका) 
  (क) ी साईबाबा हॉ पीटल (इतर कमचारी)   
 ०३. ी साई सादालय (चपाती / परुी / ना ा पािकटे / हाऊसिक प ग / वाढपी आिद) 
 ०४. लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग ( बुंदी साद  / बुंदी लाडू साद )  
 ०५. दारावती / ी साई आ म / ी साई धमशाळा िनवास थान िवभाग (हाऊसिकप ग)  

उपरो  िनयु  करणते आले या बा ोत कं ाटदारांना या- या संबंिधत िवभागांमाफत वतं र या 
अटी-शत सह कायादशे दणेते आलेल ेआहते. यामळेु अशा बा ोत कं ाटदारांकडे कायरत असणा-या कं ाटी 
कमचा-यांना वेतन िमळणबेाबत कशी व कोणती कायप दती अवलंबवावी याबाबत या- या िवभागांनी 
वतं र या शासक य तरावर ताव सादर क न याबाबतची मा यता यावी, असे मत आह.े  

(ड) स या िवषयांिकत कोरोना िवषाण ू(को हीड १९) चा ादभुाव वाढता असनू, मा.क  व रा य शासनान े
िदनांक ३१ म,े२०२० पावेतो संपणू देशात/रा यात LOCKDOWN ची प रि थती काही अशंी सवलती देऊन 
जैस े थ े ठेवलेली आह.े यामळेु उपरो  प र छेद (अ) मधील पवूपीठीकेस अनसु न, प र छेद क मधील 
उपप र छेद (क-१ ते क-५) म य ेनमदू केले माण,े सं थान यव थापनाकडे/आ थापनेवर िविवध िवभागाकडे, 
िविवध प दतीन ेकायरत असले या कमचा-यांनामाह ेम,े २०२० चे (माह ेजनू २०२० म ये आदा करावयाचे)  
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वेतन/पगार/मानधनआिद आदा करणकेामी उपरो  सिव तर ताव मा.तदथ सिमतीचे सभपेढु े िवचाराथ व 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .३०८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील कायम, कं ाटी व कं ाटी कमचारी तसेच 
बा ोत कं ाटी कमचारी यांना माहे मे-२०२० चे वेतन आदा करणेबाबत खालील माणे िनणय 
घे यात आले. 
१. मा.शासनाकडून ितिनयु ने कायरत असणा या अिधका यांना माहे मे, २०२० चे पूण मािसक 

वेतन िविहत प दतीने आदा कर यात यावे. 
२. सं थान आ थापनेवरील कायम ( थायी)  कमचा-यांना माहे मे, २०२० चे पूण मािसक वेतन 

िविहत प दतीने आदा कर यात यावे. 
३. सं थान आ थापनेवर कायरत असणारे ५९८ कं ाटी कमचारी यांचेबाबत िनणय लंबीत आहे, 

या कमचा यांना तसेच कं ाटदारामाफत असणारे कं ाटी कमचारी, बाहय ोत कं ाटदारामाफत 
कायरत असणारे कं ाटी कमचारी आिण उ या दराने िदले या ठे याचे कं ाटदाराकडे कायरत 
असणारे कमचारी यांना माहे मे २०२० म ये य  कामावर हजर असले या िदवसाचे वेतन हे 
िकमान/िवहीत वेतनदरानुसार १०० ट के आिण को हीड १९ लॉकडाऊन कालावधीतील उवरीत 
िदवस कामावर हजर नस याने, या िदवसांचे वेतन हे िकमान/िवहीत वेतनदरानुसार ५० ट के 
आदा कर यात यावे. 

४. णालय िवभागाकडील ५९८ कं ाटी कमचारी यांचेबाबत िनणय लबंीत आहे, या 
कमचा यांना तसेच कं ाटदारामाफत असणारे कं ाटी कमचारी, बाहय ोत कं ाटदारामाफत 
कायरत असणारे कं ाटी कमचारी आिण उ या दराने िदले या ठे याचे कं ाटदाराकडे कायरत 
असणारे कमचारी यांना माहे मे-२०२०चे वेतन आदा करतांना या कमचा यांची उपि थती ५० 
ट के व यापे ा जा त असेल अशा कमचा यांना िकमान/िवहीत वेतनदरानुसार १०० ट के वेतन 
आदा कर यात यावे, तसेच या कमचा यांची उपि थती ५० ट यापे ा कमी असेल अशा 
कमचा यांना अ.नं.३ माणे वेतन आदा कर यात यावे. 

५. मा. रा य शासनाने िद यांग अिधकारी/कमचारी यांना लॉकडाऊन कालावधीत कायालयात हजर 
राह यापासनू सटु/सवलत िदलेली अस याने अशा िद यांग अिधकारी/कमचारी यांना माहे         
मे-२०२० चे १०० ट के वेतन िकमान/िवहीत वेतनदरानुसार आदा कर यात यावे. 

(कायवाही-सामा य शासन िवभाग/सव िनवास थाने िवभाग/ 
सादालय िवभाग/लाडू साद िनिमती िवभाग/ णालये िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ सं  थानम  ये कं ाटदारामाफत कामावर असले  या कं ाटी कमचा-यांना सं  थान सेवेत कं ाटी प दतीने 

करणेत आले या िनयु बाबत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीने िदले या िनदशानुसार कायवाहीचा 
अहवाल मा यते तव सादर. 

ताव- िवषयाची पवूपीठीका -  
(अ-१) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन याचंेकडील ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  या आ  थापनेवरील पदाचंा आकृतीबंध मंजरू  करणबेाबतच े िदनांक ०७ ऑग , २००९ शासन िनणया- 
नसुार,  ी साईबाबा सं  थान िव त यव था, िशड चे आ थापनवेरील पदांचे आकृतीबंधास, हणजेच एकूण 
४८२६ पदांना ( थायी २९०८ पदे+अ थायी १९१८ पद)े खालील अटी-शत स अिधन राहन मा यता िदलेली 
आह.े या अटी-शत चंा थोड यात गोषवारा खालील माण े– 
(०१) सिमतीन ेपदिनहाय सवेा वेश िनयम तयार करावेत व  यास शासन मा  यता  यावी. तसेच सदर पदांवर 
न  याने िनयु  ती करतांना सेवा वेश िनयमांचे काटेकोर पालन करण ेआव  यक राहील.  
(०२) सेवा वेश िनयमामं  य े  यके पदांची शै िणक पा ता, जबाबदारी व कत  य े ढोबळ मानाने िनि त 
कर  यात याव.े  सेवा वेश िनयमांम  य ेपदो  नतीची साखळी याबाबत  प  टपण ेउ  लखे असावा.  
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(०३) सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करतांना सिमतीने सदर पदांची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ 
िस  दी दऊेन सदर पदावंर  पधा  मक प र ा घऊेन िनयु  ती करावी.  

(०४)  सेवा वेश िनयमांम ये वेतन णेीचा उ लखे असावा.  
(०५) आकृतीबंधातील मंजरु पदांवर काम करणा-या कमचा-यांना शासना माणे िनवृ  तीवेतन लाग ू असणार 
नाही.  
(०६) सिमतीला आकृतीबंधाबाहरे जाऊन पद भरती करता यणेार नाही.  
(०७) सिमतीला कोण  याही पदाच ेपदनाम अथवा वेतन णेी शासना  या पवु मा  यतेिशवाय बदलता यणेार नाही.  
 (०८)  सिमतीने श  यतो आकृतीबधंातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प  दतीन े भरावी. जणेेक न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही.  

(०९) आ  थापनवेरील खच िसमीत कर  यासाठी रा  य शासना  या अिधका-यांची आकृतीबंधाम  य े िनि त 
पदांवर तीिनयु  तीन ेिनयु  ती कर  याची तरतदू ठेवावी.  
(१०) तांि क पद ेन  याने भरतांना  याच े ातील त  ांचा िनवड ि येत समावेश असेल याची द ता  यावी.  
(११) आकृतीबंधातील पदांवर निवन कमचा-यांची िनयिमत पदावर िनयु  ती झा  यानंतर सदर कमचा-
याचंाप रिव ाधीन कालावधी एक वषाचा असावा व  याचे वेतन वेतन णेीतील सु वाती  या ट   यावर िनि त 
करावे. 
(अ-२) यानंतर, मा. शासनाने िदनांक २५ स टबर, २०१४ रोजीचे शासन िनणयानसुार, सं थान सचंिलत ी 
साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल या शाळे या ाथिमक िवभागासाठी मु या यापक (एक पद) व ी साईबाबा 
हॉ पीटलकरीता पर यजूिन ट (०१ पद) न याने समािव  करणसे मा यता िदली.  
 (अ-३) यानंतर मा. शासनाने िदनांक १७  नो हबर, २०१७ चे प ानसुार, सं थानकडील िविवध प यवहारास 
अनसु न असे कळिवल े आह े क , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या सव िवभागातील 
कामकाजाचा आढावा घेऊन वाढीव पद ेमंजरू कर याचा सधुा रत व एकि त आकृतीबंधाचा ताव शासनास सादर 
करावा. 
(अ-४) याच कालावधीत, ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल, िशड  कडील िव ाथ  सं येत झाललेी वाढ व 
यामळेु तकुडयां या सं येत झाललेी वाढ ल ात घेऊन १० वाढीव सहा यक िश क पदांना मा यता दणेेबाबतचा 

ताव मा यते तव सादर करणेत आललेा होता. यास अनसु न, मा. शासनान ेिदनांक २० िडसबर, २०१७ रोजीच े
शासन िनणयानसुार, सहायक िश क सवंगातील १० पद ेिनमाण करणसे मा यता िदललेी आह.े 
(अ-५) िदनांक ०७ ऑग , २००९ चे शासन िनणयानसुार मंजरू आकृतीबंधात, उपरो   प र छेद अ-२ व अ-५ 
म ये नमूद केले या वाढीव पदाचंी मा यता िवचारात घेता,ंस या एकूण ४८३८ (४८२६+०२+१०) पदाचंा 
आकृतीबंध मंजरू असनू,  याम ये थायी पद े२९२० (२९०८+१२) + कं ाटी पद े१९१८ यांचा समावेश आह.े 
(अ-६) दर यानच ेकालावधीतत कालीनमा. यव थापन सिमतीच े िदनांक १९ नो हबर, २०११ रोजीचे सभतेील 
िनणय माकं ७६५ (२३) अ वय,े सं थान शासनाकडील िदनाकं ०८ िडसबर, २०११ रोजीच े प ा दारे, 
सं थानम ये माह े िडसबर, २००० पवू चे तसचे सन २००१ ते माह े िडसबर, २००५ अखेर पय त या कालावधीत 
कॉ ॅ टसमाफत कं ाटी प दतीन ेकामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल-८११ व कुशल-१०५ 
अशा एकूण ९१६ कं ाटी कामगारांना सं थान सवेेत िनयिमत नेमणकूा दणेसे मा यता दणेेबाबतचा ताव मा. 
शासनाकडे सादर करणेत आला. सदरह मळू तावावर मा. शासनाकडून िवचारणा करणेत आले या बाब वर 
वेळोवेळी अलािहदा प यवहार करणेत आललेा आह.े  
(अ-७) त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेन,े सं थान शासनामाफत िदनांक ०८ िडसबर,२०११ रोजी 
सादर करणते आले या (प र छेद अ-६ म ये नमूद केले माणे) कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवते िनयिमत नेमणकूा 
दणेे या तावाबाबत  मा. मु यमं ी, महारा   रा य याचंे अ य तखेाली िदनाकं ०१ फे वुारी, २०१८ रोजी मा. 
मु यमं ी यांच ेशासक य िनवास थानात झाले या सं थान कामकाजासबंिंधत आढावा बठैक चे इितवृ  मा. िवधी व 
याय िवभाग, महारा   शासन याचंकेडील प  िदनांक ०१ माच, २०१८ ( य  ा  िदनांक ०९ माच, २०१८ ) 

इकडील कायालयास ा  झालले ेहोते.  
उपरो  िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजीचे आढावा बैठक चे इितवृ ातील िवषय मांक ०४  ी 

साईबाबा सं थान या कुशल व अकुशल ९१३ कमचा-यांना िनयिमत करणबेाबत यावर खालील माण े िनणय 
घेणते आललेा आह े–  
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(०१) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या आकृतीबंधातील कं ाटी पदांना थायी पद े हणनू 
मा यता दणेते यावी.    
(०२)  सदर पदांवरील पदभरती ि या राबिव यात यावी.  
(०३) पदभरती यमे य े ी साईबाबा सं थानमधील कामाचा अनभुव, यांच ेकौश य आिण मागील सेवा 
कालावधीस ाधा य दे यात यावे व यासाठी २५ गणु ेस व पात दे यात यावेत.  
(अ-८) याच अनषंुगान े मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांचकेडून िदनांक १२ स टबर,२०१८ 
रोजीचे प ाने अस ेकळिवणते आले होते क , 

“.. .. (िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजीच ेमा. मु यमं ी यां या आढावा बैठक तील िनणय .०४) 
सदर िनणयानुसार सं थान या आकृतीबंधात सधुारणा करण ेआव यक आह.े या तव या अनषुगंाने सं थानमाफत 
यव थापन सिमती या मा यतेन ेसधुा रत आकृतीबंधाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर कर यात यावा. ” 

(अ-९) उपरो  त त कालीन मा. मु यमं ी महोदय यांचे िनवास थानी िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजीच े
बैठक तील िनणयानुसार, कं ाटी पद े  थायी पदांम  य े पांतरीत झालेनतंर  यावरील नेमणकुांसाठी पदभरती 

या कशी राबवावी याबाबत  प  ट िनदश देणते आललेे नाहीत. तसेच पदभरती ि येम ये  कं ाटी कमचा-
यांना कामाचा अनभुव,  यांचे कौश  य आिण मािगल सेवा कालावधीसाठी २५ गणु ेस देणते यावेत असे 
कळिवले आह,े  याबाबतही  प  टता नाही. तसेच सवेेतील आर णाबाबत ही प ता नाही. स या सं थानम य े
कायरत असणारे  कं ाटी कमचा-यांपैक  बहतांशी कमचारी ह े ४३ वषापे ा जा त वयाचे आहते, यामळेु 
पदभरती करतांना वयोमयादचे े िनकषात यांचा समावेश होण ेश य नाही, यामळेु यांना वयोमयादते सटू ावी 
िकंवा कसे तसेच सेवतेील आर ण याबाबत मा. शासन तराव न मागदशन िमळणकेामी सं थान शासनामाफत 
िदनांक ०१ िडसबर,२०१८ अ वये िवनंती प  देणते आललेे होते. 
(अ-१०) यानंतर मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी  िदनांक ३१ िडसबर, २०१८ ( ा  िदनांक 
१५ जानेवारी, २०१९) अ वये खालील माण ेकळिवल ेहोते -  
१. शासना या िदनांक १२ स टबर या (या िटपणीतील संदभ मांक ०८) प ा वये कळिव यानुसार ी 
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या सन २००९ मधील मंजरू आकृतीबंधात १९१८ पद ेजी कायम 
व पी कं ाटी दाखिव यात आली आहते या पदांपैक  िकती पदांना थायी पद े हणनू पांतरीत करण ेआव यक 

आह,े 
२. यासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांना िकती िव ीय भार येणार आह,े 
३. उपरो  मु ां यासह यव थापन सिमती या मा यतेने आकृतीबंधाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर 
कर यात यावा.  
(अ-११) सं थानम ये कमचारी कं ाटारामाफत कं ाटी प दतीने काम करत असलेले माह ेिडसबर, २००० पवु चे 
व सन २००१ ते २००५ अखेर पय त ढोबळमानाने ९१६ अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचा-यांना सं थान 
सेवेत िनयिमत नेमणकुा दणेेबाबत ताव सादर करणते आललेा आह.े या ९१६ कं ाटी कमचा-यांची मािहती 
खालील माण ेआह े- 
त ा अ  

अ. नं. तपशील 

माहे िडसबर, २००० 
पुव चे परंतु िद. २२ 
ऑग , २००४ अखेर 
सं या 

िद.२३ ऑग , २००४ ते 
माहे िडसबर, २००५ 
अखेर सं या 

िद.३१ िडसबर, 
२००५ अखेर 
एकूणसं या 
(३+४=५) 

१ २ ३ ४ ५ 

०१ 
तांि क कुशल 
कमचारी 

०५२ ०१६ ०६८ 

०२ कुशल कमचारी ०३९ ०१७ ०५६ 
०३ अकुशल कमचारी ३५६ ११२ ४६८ 

०४ 
कुशल सरु ा 
कमचारी 

००४ ००१ ००५ 

०५ 
अकुशल सरु ा 
कमचारी 

१८४ ०६१ २४५ 
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 एकुण (१)  ६३५ २०७ ८४२ 

 
 उपरो  त ा अ व मळू िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजी सादर केले या तावातील कमचा-यां या 
सं येत खाली नमदू केले या कारणांमळेु काही कं ाटी कमचारी कमी झालेन ेफरक पडलेला आह-े  
त ा ब  
 

अ. 
नं. 

तपशील 
माहे िडसबर, २००० पुव चे 
परंतु िद. २२ ऑग , २००४ 
अखेर कमी झालेली सं या 

िद.२३ ऑग , २००४ ते 
माहे िडसबर, २००५ 
अखेर कमी झालेली 
सं या 

िद.३१ िडसबर, 
२००५ अखेर 
एकूणकमी 
झालेली सं या 
(३+४=५) 

१ २ ३ ४ ५ 
०१ काम सोडून गेलेले  ४२ १२ ५४ 
०२ मयत झालेले  १० ०१ ११ 

०३ 
वयोमयादा 
ओलांड याने 

०७ ०१ ०८ 

०४ 
अिभलेख सापडत 
नसलेले 

०४ ०१ ०५ 

०५ कमी केलेले  ०३ ०४ ०७ 
 एकुण (२)  ६६ १९ ८५ 

 
एकुण (त ा 

.०१+०२)  
७०१ २२६ ९२७ 

 
 थोड यात, मळू तावात नमदू केलेले ९१६ कमचारी अिधक नजरचकु ने राहन गेलेले माह ेिडसबर, 
२००५ पवू चे ११ कमचारी अस ेिमळून एकूण ९२७ कं ाटी कमचारी आहते / होते.  
 उपरो  प र छेदांत नमदु केले या िववेचनास आिण िवषयांिकत तावा या अनषंुगाने कर यात 
आले या प यवहारास अनसु न, या तावाबाबत करणते आले या कायवाहीची स ःि थती खालील माण े
सिव तर नमदू केली आह.े  
स ःि थती -  
(ब-१) िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे तावा दारे, सं थानम ये माह ेिडसबर, २००० पवू चे तसेच सन 
२००१ ते माह ेिडसबर, २००५ अखेर पय त या कालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीन े
कामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल - ८११ व कुशल - १०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी 
कामगारांना सं थान सवेते िनयिमत नेमणकूा देणसे मा यता िमळणसेाठी ताव सादर करणते आलेला होता.  
या तावाच े अनषुगंान,े उपरो  प र छेद अ म ये नमदु केले या सिव तर िववचेनास तसचे संदभािकंत 
प यवहारास अनसु न,  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी यांचकेडील शासन िनणय मांक 
सासंिव-२०१३ / २२ / . .७० / का.१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ अ वये शासन िनणय पा रत केलेला 
आह.े   
(ब-२) मा. शासनान े िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी  “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
यां या आ थापनेवरील कं ाटी कमचा-यांना एकि त मािसक वेतन मंजूर कर याबाबत ” या 
शीषाखाली पा रत केले या शासन िनणयात खालील माण ेनमदू करणते आललेे आह े-  

“ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  येथ ेसन २००१ ते २००४या कालावधीत कं ाटी 
प दतीन े कामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५कमचा-यांपैक  कुशल कमचा-यांना दरमहा . 
५,९१३/- ( . पाच हजार नऊशे तेरा फ ) व अकुशल कमचा-यांना दरमहा . ५,११३/- ( . पाच हजार एकश े
तेरा फ ) इतके मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वेतन काय ानुसार अनु ेय वेतन यापैक  जे जा त 
असेल ते वेतन देणेस मंजुरी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजूर 
केले या आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), 
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अिधिनयम, २००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसेच पढुील अटीस अधीन राहन 
ी साईबाबा सं थान या यव थापन िनधीतून अदा कर यास या शासन िनणया वय ेमा यता दे यात येत आह.े  

उपरो माण े एकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात यते असले तरी, संबंिधत कमचा-याचा सं थान या 
नोकरीत दजा (Status)हा कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 
िशड  यां याकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ” 
(ब-३) उपरो  िववेचनानसुार व सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी सादर करणते आले या 
कायालयीन िटपणीवरील आदेशानसुार, िदनांक २३ म,े २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजा-
प ासोबत ा  झाले या ६३५ कमचा-यांचे यादीनसुार, याम य े समािव  असणारे कं ाटी कमचा-यांच े सन 
२००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसांची तसचे यांनी 
सादर केले या कागदप ाचंी पडताळणी क न खाली नमदू केले माण े िनयु  आदेश िदनांक ०२ जानेवारी, 
२०२० अखेर पा रत करणते आलेले आहते- 
त ा मांक ०१ 
 

अ.न.ं तपशील सं या शेरा / कारण 
(अ) िदनांक २३ मे, २०१९ रोजी 

कामगार िवभागाकडून ा  
झाले या यादीतील कं ाटी 
कमचा-यांची सं या  

६३५ -- 

०१ 
यादीत एक नांव दोन वेळेस 
आलेले कं ाटी कमचारी 

००१ 
ी. रिवं  भडांगे याचंे नांव यादीतील अ.नं.५० आिण  अ.नं. ५४ 

वर ही आलेले आह,े यापैक  यादीतील अ. न.ं ५० नसुार िनयु  
आदशे पा रत करणते आलेला आह.े  

०२ 
यादीतील ६० वष वयोमान पणू 
केलेले कं ाटी कमचारी 

००१ 
ीमती पंचफुला राठोड (यादीतील अ.नं.०२) वयोमान ६० वष पणू 

झा याने िनयु  आदेश पा रत करणते आललेा नाही.  

०३ 
यादीतील मयत झालेले कं ाटी 
कमचारी  

००२ 
ी. िदवेकर (यादीतील अ.नं.६०) व ी. कसबे (यादीतील 

अ.नं.५६४) ह े मयत अस या कारणान े िनयु  आदशे पा रत 
करणते आललेे नाहीत.  

०४ 
यादीतील िदनांक २३ ऑग , 
२००४ नंतरच ेकं ाटी कमचारी  

००८ 

सदरच ेकं ाटी कमचारी ह ेिदनांक २३ ऑग , २००४ नंतर कं ाटी 
कमचारी कं ाटदारामाफत कामावर हजर झाललेे आहते, यामळेु 
यांना िनयु  आदेश देणते आलेले नाहीत. (यादीतील अ.न.ं 

५७२, ५७४, ५७६, ५७७, ६३२, ६३३, ६३४ व ६३५ ) 

०५ 
यादीतील सतत गैरहजर 
असणारे कमचारी  

००७ 

कामगार िवभागामाफत ०१ वषापे ा जा त तसेच ०१ वषाच े
आितल कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी 
कमचा-यांचे बाबतीत अलािहदा  कायवाही सु  आह.े या २५ 
कं ाटी कमचा-यांपैक तसेच या कं ाटी कमचा-यांची नांवे ६३५ 
कं ाटी कमचा-यांचे यादीत आहते, परंतु स या कामावर हजर 
नाहीत अशा कं ाटी कमचा-यांना िनयु  आदशे पा रत करणते 
आलेले नाहीत (यादीतील अ.नं. ८९, १७२, २४०, ४९१, ५०४, 
६०० व ६११)  

०६ 

यादीतील सन २००१ ते सन 
२००४ (िद.२२/०८/२००४)या 
कालावधीत कामावर नसणारे 
कमचारी  

०१५ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले या यादीतील सन २००१ ते सन 
२००४ या कालावधीत हजर नसणारे / कामावर नसणारे परंतु माह े
िडसबर, २००० पवु  कामावर हजर असणारे कमचारी. (यादीतील 
अ.नं.३, ४, ९, २७, ४८, ८२, ८४, १०५, ११४, ११६, १२२, 
१२९, १४९व १६९) 

(ब) एकूण (अ.न.ं०१ ते ०६)  ०३४ -- 

(क) 
पा रत करणेत आलेले 
आदेश ((अ) –(ब))  

६०१ 
िदनांक २३ मे, २०१९ रोजी कामगार िवभागाकडून ा  
झाले या यादीतील ६०१ पा  कमचा-यांना आदेश पा रत 
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करणेत आले.  

 (ड) 
यादीत समािव  आहते परंतु 
िनयु  आदशे वीकारले नाही 
अस ेकमचारी 

००३ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले यायादीनसुार हजर िदवस व 
कागदप ांची पडताळणी क न िनयु  आदेश पा रत करणते 
आलेले होते परंतु काही कारणा तव िनयु  आदशे वीकारल े
नाहीत असे कमचारी (यादीतील अ.नं.७६, ९० व ५३३ ) 

(इ) 

िनयु  आदशे वीका न सवेेत 
जू झालेले एकूण कं ाटी 

कमचारी  
एकूण (क-ड) 

५९८ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले या यादीतील कं ाटी कमचा-यांच े
सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर 
कामावर असलेले) या कालावधीतील हजर िदवस आिण 
कागदप ांची पडताळणी क न िनयु  आदेश पा रत करणते 
आलेले असनू, सदर कमचारी सेवेत जू झाले आहते.  

 
(ब-४) उपरो  प र छेद ब-३ मधील, त ा मांक ०१(इ)म ये नमदु केले माण,े कं ाटी कमचा-यांना 
पा रत करणते आले या िनयु  आदेशातील कमचा-यांचा िवभागा माण े व कारानसुार (कुशल / अकुशल 
कं ाटी कमचारी) यानसुार थोड यात गोषवारा खालील माण े-  

त ा मांक ०२ 
 

अ. 
नं. 

िनयु  आदेश वीका न 
सेवेत ज ू  झालेले कं ाटी 
कमचारी 

कं ाटी कमचारी कं ाटी कमचारी 
कुशल अकुश

ल 
एकुण पु ष ी एकुण 

०१ ५९८ ०८७ ५११ ५९८ ५६३ ०३५ ५९८ 
 

त ा मांक ०३ 

अ.न.ं िवभागाचे नांव 
कं ाटी कमचारी कं ाटी कमचारी 
कुशल अकुशल एकुण पु ष ी एकुण 

1 2 3 4 (3+4)=5 6 7 (6+7)=8 
०१ सामा य शासन िवभाग  ०१ ०६ ०७ ०७ ०० ०७ 
०२ जनसंपक िवभाग  ०१ ०४ ०५ ०५ ०० ०५ 
०३ लेखाशाखा  १० ०२ १२ १२ ०० १२ 
०४ मािहती तं ान िवभाग  ०२ ०२ ०४ ०३ ०१ ०४ 
०५ मंिदर िवभाग  ०१ २५ २६ २६ ०० २६ 
०६ काशने िवभाग  ०१ ०२ ०३ ०३ ०० ०३ 
०७ आरो य िवभाग  ०२ ९० ९२ ८५ ०७ ९२ 
०८ संर ण िवभाग  ०२ १४३ १४५ १३५ १० १४५ 
०९ फायर अॅ ड से टी िवभाग  ०० ०४ ०४ ०४ ०० ०४ 
१० बांधकाम िवभाग  ०४ ०० ०४ ०४ ०० ०४ 
११ पाणीपुरवठा िवभाग  ०५ ०२ ०७ ०७ ०० ०७ 
१२ बगीचा िवभाग  ०० ०३ ०३ ०२ ०१ ०३ 
१३ िव तु िवभाग  १४ ०२ १६ १६ ०० १६ 
१४ मेकॅिनकल िवभाग  ०३ ०२ ०५ ०५ ०० ०५ 
१५ विन ेपण िवभाग  ०३ ०० ०३ ०३ ०० ०३ 
१६ सीसीटी ही कं ोल सेल  ०१ ०४ ०५ ०५ ०० ०५ 
१७ साईबाबा भ िनवास थान िवभाग  ०० १४ १४ १४ ०० १४ 
१८ साई साद िनवास थान िवभाग  ०१ १० ११ ११ ०० ११ 
१९ दारावती भ िनवास थान िवभाग  ०२ ०१ ०३ ०३ ०० ०३ 
२० ी साई आ म िवभाग  ०० ०४ ०४ ०४ ०० ०४ 
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२१ ी साई धमशाळा  ०१ ०१ ०२ ०२ ०० ०२ 
२२ ी साई सादालय  ०२ ७७ ७९ ७६ ०३ ७९ 
२३ कॅि टन िवभाग  ०२ ३६ ३८ ३८ ०० ३८ 
२४ लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग  ०१ ०७ ०८ ०८ ०० ०८ 
२५ भांडार िवभाग  ०० ०१ ०१ ०१ ०० ०१ 
२७ वाहन िवभाग  १३ ०३ १६ १६ ०० १६ 
२८ मुंबई कायालय  ०० ०१ ०१ ०१ ०० ०१ 
२९ ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल  ०४ ०३ ०७ ०२ ०५ ०७ 
३० ी साईबाबा क या िव ा मंिदर  

व किन  महािव ालय 
०१ ०२ ०३ ०३ ०० ०३ 

३१ ी साईनाथ णालय ०६ २३ २९ २४ ०५ २९ 
३२ ी साईबाबा हॉ पीटल  ०४ ३७ ४१ ३८ ०३ ४१ 
 एकूण  ८७ ५११ ५९८ ५६३ ३५ ५९८ 

 
(ब-५) उपरो  प र छेद ब-३ मधील त ा मांक ०१म ये नमदू यादीतील या कमचा-यांचे िनयु  आदशे 

लंिबत ठेवणते आललेे आहते, अशा कमचा-यांबाबत कागदप ाचंी पडताळणी पूण झालेनंतर िकंवा यांच े
िनयु बाबत येणा-या अडचण चे यथायो य िनराकरण झालेनंतर, यांना िनयु  आदेश दणेेबाबतची कायवाही 
यथावकाश मा. यव थापन सिमती / मा. तदथ सिमतीचे मा यतेसाठी यथावकाश तािवत करणते येईल.   
(क) िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान,े ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम - २००४ 
मधील  कलम – १३ मधील सिमतीचा कायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी या शीषाखाली उपकलम 
०४ म ये  खालील माण ेनमूद केलेले आह े– 

“ .. .. ४. सिमतीस, सं थान िव त यव थेचा कारभार काय मतेन े चालिव यासाठी आिण  या 
अिधिनयमा वये ितची कत य े व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा अिधका-यांची (मु य 
कायकारी अिधका-या यित र )व कमचा-यांची नेमणकू  करता येईल. 
परंत,ु या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे यात येत असेल िकंवा 

ावयाच े असले, अशा कोण याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नमेणकू, सिमतीकडून, असे पद रा य 
शासनान ेमा य केले या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजरू कर यात यईेपय त, केली जाणार नाही. ” 
तसेच, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम - २००४ मधील  कलम – १६ मधील 
सावजिनक िव त यव थेचे कमचारी सं थान िव त यव थेकडे नेमून देणे या शीषाखाली 
खालील माण ेनमदू केलेले आह े– 

“ .. .. िनयत िदवसा या लगतपवू , जी य  पवू या िव त यव थे या सवेेत असेल आिण या या 
कामकाजासंबंधात काम करीत असेल अशी कोणतीही य  ही, िनयत िदवसा या लगतपवू  ितला जे वेतन लाग ू
होते याच वतेनावर व सेवे या याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू सिमती या िनयं णाखाली, 
सं थान िव त यव थे या कामकाजाशी संबंिधत अशा सेवेसाठी नमेनू दे यात आ याच े व िनयु  के याच े
मान यात येईल, आिण सेवे या अशा शत म ये रा य शासना या पवू मा यतेखेरीज या य चे अिहत होईल 
अशा रतीन ेसिमतीकडून कोणताही बदल कर यात येणार नाही िकंवा अशा य ला सेवेतनू काढून टाक यात 
येणार नाही. 

परंत,ु या अिधिनयमा या िकंवा िनयमां या तरतुद नसुार अशा कोण याही य ची सेवा समा  
कर या या सिमती या अिधकारावर या कलमातील कोण याही गो ीमळु ेप रणाम होणार नाही. ” 

उपरो  कलम १३ व कलम १६ मधील तरतुदीचा िवचार करता,ं िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान,े 
त कालीन मा. यव थापन सिमतीने िदनांक १९ नो हबर, २०११ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ७६५(२३) 
अ वय,े मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडेस िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजी, कं ाटी 
कमचारी कं ाटदारामाफत माह े िडसबर, २००० पवू  व यानतंर माह े जानेवारी,२००१ ते माह े िडसबर,२००५ 
पय त कायरत असणारे एकूण ९१६ कुशल / अकुशल कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवेत सामावनू घणेबेाबतचा 

ताव सादर करणते आलेला होता. सदर तावास मा. शासनाने िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजीचे शासन 
िनणया वय,े सन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी प दतीने कामावर असले या व स या कायरत 
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असले या ६३५ कमचा-यांना िकमान वेतन काय ानसुार अनु ेय होणारे वेतनावर तसेच िदनांक ०७ ऑग , 
२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजरू केले या आकृतीबंधातील कं ाटी पदांवर िनयु  देणसे मा यता िदली.  
मा. शासनान े िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी िदले या मा यतेनसुार, उपरो  प र छेद ब म ये सिव तर 
िववेचन केलेनसुार, सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४) अखेर कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कुशल / अकुशल हणनू कायरत असले या एकूण ६३५ कं ाटी कमचा-यांपैक  ६०१ कं ाटी 
कमचा-यांना िनयु  आदेश पा रत करणते आलेले आहेत, यापैक  सवेेत जू होणसे इ छुक असले या ५९८ 
कमचा-यांना कं ाटी कमचारी हणनू ११ मिह याच े कालावधीसाठी िविहत अटी-शत नसुार सं थान सेवते 
सामावनू घेणते आलेले आह.े  

ताव -  
(ड-१) उपरो  प र छेद अ ते प र छेद क  म ये नमदू केलेला व तुि थतीदशक सिव तर अहवाल मा. तदथ 
सिमतीचे िदनांक ११ म,े २०२० रोजीचे सभेपढु ेिवचाराथ / िनणयाथ सादर करणते आलेला होता.  
 मा. तदथ सिमतीन े िदनांक ११ म,े २०२० रोजीच े सभेतील िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ च े
अनषंुगान ेएकि त िनणय मांक २३५ पा रत केलेला आह.े  
 या एकि त िनणयातील बाब मांक ०१ ते ३३ म य े िवषयांिकत तावाच े अनषंुगान े मा. तदथ 
सिमतीच ेिन कष न दिवणते आलेले आहते. तसचे या एकि त िनणयातील बाब मांक ३४ ते ३९ म ये सं थान 
आ थापनेवरील िविवध कारे कायरत असणारे कमचा-यांचे माह ेएि ल, २०२० चे वेतनाबाबत िन कष-वजा-
िनणय नमदू करणते आलेले आहते.  
 या एकि त िनणय मांक २३५ मधील बाब मांक ३८ आिण ४० म ये खालील माण ेनमदू आह े   

“ .. .. 38. So far as 598 employees to whom appointment order was issued 
by the then Chief Executive Officer is concerned, the concerned department of the Trust 
has not come up with a clear picture before this Committee. The fate of the Agreement, 
which the Trust had with the Contractors, is in limbo. The concerned department nowwant 
that this Committee to take up decision on Subject No. 43 listed on the Agenda of today’s 
meeting. Unless comprehensive decision is taken as to regularization / appointment of 598 
employees on contract basis directly by the Trust or otherwise, as well as decision on the 
agreement, which Trust had with the Contractors, such request in subject No. 43 cannot be 
considered. The Trust is at liberty to submit detailed proposal in this regard before this 
Committee along with entire correspondence with the State Government and decisions 
taken by erstwhile committee. (This be taken as Decision C for Clarity)  

39. .. .. 
40. The decision taken herein shall be subject to the decision / directions by 

the Hon’ble High Court on Civil Application that will be filed by the Trust in this regard in 
PIL No. 120 of 2019.”  
(ड-२) उपरो  प र छेद ड-१ म य ेनमदू केले या मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ११ म,े २०२० रोजीच ेसभतेील 
एकि त िनणय मांक २३५ (३८) मधील बाब स अनसु निववेचन असे क ,  
प र छेद अ ते प र छेद क म ये नमदु िवषयाची पवूपीठीका व करणते आले या कायवाहीची स ःि थती 
िवचार घेता,ं सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत / ठेकेदारामाफत कायरत असणारे ६३५ 
कं ाटी कमचा-यांपैक  ५९८ कं ाटी कमचा-यांना त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसुार आिण मा. 
िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजीचे शासन िनणयानुसार 
कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी हणनू ११ मिह याच े कालावधीसाठी ता परु या व पात िनयु  आदेश 
दणेेत आलेले आहेत. या िनयु  आदेशात, सदर कमचा-यांचा सं थान या नोकरीत दजा (Status)हा कं ाटी 
कमचारी हणनू रािहलआिण यांना िकमान वतेन काय ानसुार ित िदन / ित िदवस गणना क न  येणारे िकमान 
वेतन आदा करणते येईल, अस े प  नमदू करणते आलेल ेआह.े  

यापूव  मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु,े मा. शासनाकडील िदनाकं १७ स टबर, २०१९ रोजीचे शासन 
िनणयानुसार, सन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी 



 
21 

 

(08}09.06.2020, Shirdi  
 

कमचा-यांना सं थान आ थापनवेर कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी हणनू सामावनू घणेेत आले या 
कायवाहीबाबतचा अहवाल सादर करणते आलेला होता.  

या अहवालावर मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ११ म,े २०२० रोजीचे सभेम ये सिव तर चचा होऊन, 
िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ चे अनषंुगान े घणेेत आले या एकि त िनणय मांक २३५ मधील बाब 

मांक ३८ नसुार, उपरो  ताव पु हा सिव तर र या मा.तदथ सिमतीचे सभपेढु े सादर करणचे े  िनदश 
अस यामळेु, उपरो  प र छेद अ ते प र छेद क म ये नमदु केले या कायवाहीस मा यता िमळणकेामी सदरचा 

ताव मा. तदथ सिमतीचे सभपेढु ेिवचाराथ/िनणयाथ सादर. 
िनणय .३०९ यावर सिव तर चचा होऊन, याबाबत सं थान सिव तर ताव सादर करील असे मा.मु य कायकारी 

अिधकारी यांनी सांगीतले करीता सदरचा िवषय तहकुब ठेव यात आला. 
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०५ शासक य अिधकारी पदावर पदो नतीने नेमणकू िमळणेकामी कमचा यांचे आले या अजावर िनणय 

होणेबाबत. 
ताव- अ) िवषयाची पुविपठीका -  

अ-१) मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी िद.०७/०८/२००९ रोजीचे आदशेा  वय े ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या आ  थापनेवरील पदांचे आकृतीबंधास काही अटी शत सह मा  यता िदलेली 
असनु  यात खालील माण ेअटी-शत  नमदु कर  यात आले  या आहते -  
अट-शत .१ - सिमतीन ेपदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार करावते व  यास शासन मा  यता  यावी. तसेच सदर 
पदांवर  
          न  याने िनयु  ती करतांना सेवा वेश िनयमांचे काटेकोर पालन करण ेआव  यक राहील.  

.२ -  सेवा वेश िनयमांम  य े  यके पदांची शै िणक पा ता, जबाबदारी व कत  य ढोबळ मानाने िनि त 
कर  यात याव.े सवेा वेश िनयमांम  य ेपदो  नतीची साखळी याबाबत  प  टपण ेउ  लखे असावा. 

.३ -  सदर पदांवर न  यान े िनयु  ती करतांना सिमतीन े सदर पदांची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ 
िस  दी देऊन सदर पदांवर  पधा  मक प र ा घऊेन िनयु  ती करावी. 

.४-  सेवा वेश िनयमांम  य ेवेतन ेणीचा उ  लखे असावा. 

.५-  आकृतीबंधातील मंजरु पदांवर काम करणा-या कमचा-यांना शासना माण ेिनवृ  तीवेतन लाग ूअसणार 
नाही. 

.६-  सिमतीला आकृतीबंधाबाहरे जाऊन पद भरती करता येणार नाही. 

.७ –  सिमतीला कोण  याही पदाचे पदनाम अथवा वेतन ेणी शासना  या पुव मा  यतेिशवाय बदलता येणार 
नाही. 

.८-  सिमतीन े श  यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प  दतीने भरावी. 
जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही.  

.९-  आ  थापनेवरील खच िसमीत कर  यासाठी रा  य शासना  या अिधका-यांची आकृतीबंधाम  य े िनि त 
पदांवर  तीिनयु  तीने िनयु  ती कर  याची तरतदु ठेवावी. 

.१०-  तांि क पद े न  यान े भरतांना  याच े ातील त ाचंा िनवड ि येत समावेश असेल याची द ता 
 यावी. 

.११-  आकृतीबंधातील पदांवर निवन कमचा-यांची िनयिमत पदावर िनयु  ती झा  यानंतर सदर कमचा-यांचा  
प रिव ाधीन कालावधी एक वषाचा असावा व  याचे वेतन वेतन ेणीतील सु वाती  या ट   यावर 
िनि त करावे. 

अ-२) तसेच, मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी िद.२८/१०/२०१३ रोजीचे िनणय व  
जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४४६०/२०१४, िद.२७/१२/२०१४ रोजीचा आदेशा  वय,े सं  थान अिधिनयम 
२००४ मधील तरतुदीस अनसु न िद.०१/०१/२०१५ पासनू शासनाने मा  यता िदलेले िविनयम सं  थानला लाग ू
कर  यात आलेले आहे. लाग ूकेले  या सव साधारण सवेा अटी िविनयम, २०१३ मधील करण ४ - िनयु   या, 
प रवी ा, सेवा समा  ती आिण िनयत वयमान मधील कलम १२ सेवा वेश म  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े 
सेवा वेश- 
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(१)  सिमती आदेशा  दारा िविवध गटातील आिण वगातील सवेा वेशाचे धोरण आिण प  दत घालुन देईल 
आिण उमेदवाराने भरावयाचा अज नमनुा िकंवा नमनेु आिण अशा अजाना जोडावयाची माणप े आिण 

माणलेख िविहत करेल.  
(२)  सं  थानाच े िनयु  ती ािधकारी सं  थाना  या सवेेत सवेा वशे आयोिजत करताना वेळोवळेी महारा   
शासनान ेअनसुचूीत जाती, अनसुिूचत जमाती, िवमु  त जाती, भट  या जमाती, इतर मागासवग य, अपंग  य  ती, 
माजी सैिनक, या वगातील उमेदवारां  या िकंवा शासनाने िविहत केले  या इतर वगातील उमेदवारां  या 
शासक य सेवा वगाशी िनगडीत वेळोवेळी पा रत केले  या िनदशांच ेपालन करतील.  

तसेच, करण ४ - िनयु   या, प रवी ा, सेवा समा  ती आिण िनयत वयमान मधील कलम २४ 
पदो  नती म  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े 
पदो  नती- 
(१) शासनान ेवेळोवेळी िदले  या िनदशानसुार भर  यासाठी उपल  ध असले  या पदांची सं  या ल ात घेऊन 
सिमती सं  थानातील पद ेपदो  नतीने िकंवा थेट सेवा वेशान ेिकंवा पणुपण ेिकंवा अशतःदो  ही प  दतीन ेभर  याचा 
ह  क राखुन ठेवीत आह.े 
(२) सवसाधारणपण े “गणुव  ता आिण सेवाजे  ठता ” ह े त  व पदो  नतीसाठी लाग ू कर  यात यतेे आिण 
सं  थानाचा कोणताही कमचारी जे  ठते  या आधारे पदो  नतीचा दावा क  शकत नाही. 
(३) या संबंधी  या सिमती  या सवसाधारण िनकषानसुार कायकारी अिधकारी िविवध पदावरील 
पदो  नतीसाठी िनकष िनि त क  शकतात. 
(४) अनसुिूचत जाती, अनसुिूचत जमाती, िवमु  त जाती, भट  या जमाती, आिण इतर मागासवग य आिण 
शासनान े वेळोवेळी िन  चीत केलेले यासारखे इतर वग याम  य ेसमािव  ट असले  या सं  थाना  या कमचा-यांना 
पदो  नती देताना सं  थाना  या अशा कमचा-यांनी पदो  नतीसाठी इतर अटी पणु कर  या  या अधीन राहन रा  य 
शासना  या अशा वगातील कमचा-यांना वेळोवेळी लाग ूअसलेल ेमहारा   शासनाचे सबंंधीत िनयम, िविनयम 
आिण आदशे िवचारात घेतले जातील. 
अ-३)  तसेच, िद.२८ ऑ  टोबर, २०१३  या शासन िनणयात नमदु केले माण े ी साईबाबा सं  थानचे 
आ  थापनेवरील िविवध सवंग,  यांची शै िणक पा ता, िनयु  ती, वेतन ेणी व पदो  नती इ  यादीबाबत छाननी 
क न ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यां  या आ  थापनवेरील कमचा-यां  या िनयु  ती व पदो  नती  या 
िविनयमाच े ा प पदांचा तपिशलां  या प रिश  टासह शासनास तातडीने सादर कर  यात यावे, अस ेिनदश दे  यात 
आले आहते.  

सं  थानने िवभागिनहाय व पदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार क न  यास मा.  यव  थापन सिमतीच े
िदनांक १२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .४९३ अ  वय े मा  यता घऊेन, सदर सवेा वशे िनयम 
(Recruitment Rules) प रिश  ठासह जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४, िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे 

 तावाअ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई-३२ यांचेकडे मा  यतेसाठी सादर कर  यात 
आले होते.  

तथापी, जा.न.ंएसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४, िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे  तावावर मा.िवधी व 
 याय िवभाग यांनी प  .सासिंव २०१५/५१९/ . .३२/का.१६, िद.३० जुन, २०१५ अ  वय,े लेखी प  

पाठिवले असनु सदर प ा  वये शासनाने सं  थान सवेा वेश िनयमांना पवु िस  दी दणे े आव  यक असनु सादर 
करणते आललेे सवेा वशे िनयम पवु िस  द क न, हरकती मागिवणते यऊेन यो  य  या सधुारणा क न पु  हा 
सादर करणते यावेत, असे कळिवले आह.े   

उपरो  त अटी-शत स अनसु न ा प सवेा वेश िनयम मा.  यव  थापन सिमती िद.२७/०७/२०१५ 
रोजीचे सभेतील िनणय .२२३ नसुार जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/२०२५/२०१५, िद.२७/०८/२०१५ चे 
प रप का  वय ेपवू िस  द क न हरकती मागिव  यात आले  या हो  या. याकामी ा  त झाले  या काही हरकत वर 
मा.व र  ठ अिधकारी याचंे सम  सनुावणी घेऊन  या फेटाळ  यात आ  या िकंवा अशंतः मंजरु करणते आ  या. 
सदरचा  ताव सन २०१४ पासनु लंिबत आह.े  
अ-४)  लंिबत सेवा वेश िनयम तसेच इतर आ  थापनािवषयक कामे करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२६ फे वुारी, २०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .१६५ अ  वये ी यंबक अबंादास खरेै, अडॅ.डॉ.मधकुर दगडु 
िगरी, ी बाळासाहबे बापरुाव भडंारकवठे व ी अशोक िव लराव िशंद,े सेवािनवृ  त शासन अिधकारी यांच े
कायगटाची िनयु  ती कर  यात आलेली आह.े आ  थापनािवषयक िनयु  त कायगटाने कामकाज सु  केलेल ेअसनु 
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सदरच े कामकाज पणु झालेनंतर शासनाचे मा  यते  तव  ताव सादर कर  यात येईल. सधुा रत आकृतीबंधाच े
कामकाज पुण झालेनंतर सेवा वेश िनयम तयार झालेनतंर पदो  नती  
साखळी, एकल पद,े िबंदनूामावली, सरळसवेा व पदो  नतीच े माण इ. बाबी िनि त होतील व  यानंतरच िविहत 
प  दतीन ेपदो  नतीच ेिनयमानसुार कायवाही करावी लागणार आह.े  
अ-५)  मा. शासनाचे मा  यतेसाठी िद.२६ जुन, २०१४ रोजी सादर करणते आले  या ा प सेवा वेश 
िनयमांम  ये सव साधारणपण े “ शासक य अिधकारी” पदासाठी खालील माण े शै िणक अहता व पा ता 
नमदु/  तािवत करणते आलेली होती. 

िवभाग - सामा  य शासन िवभाग 
Designation 
पदनाम 

Pay scale 
वेतन ेणी 

Total Post 
एकुण पदसं  या 

Qualification 
पा ता 
By Nomination By Promotion 

Administrative 
Officer 

शासक य 
अिधकारी 

(६  या 
वेतनआयोगानसुार) 
15600-39100 
Grade Pay 
5400 

05 
(िद.7/8/2009 चे 
मंजरू 
आकृतीबंधानसुार) 

On Deputation from 
Government of 
Maharashtra  
 

1) Graduate from any 
Government recognized 
University; 
2) MS-CIT or Government 
prescribed equivalent 
Computer Operating Course; 
3) Experience minimum 5 
years in Superintendent OR 
Law Officer OR Labour 
Officer OR Accounts Officer 
in Sansthan. 

(७  या 
वेतनआयोगानसुार) 
S-20 
(56100-
177500) 

 
मा. शासनाचे मा  यतेसाठी सादर करणते आले  या ा प सेवा वेश िनयमांम  ये सरळसेवा व 

पदो  नतीने पद ेभर  याचे माण ५०:५० अस े तािवत करणते आलेले होते. परंत,ु अ ाप सेवा वेश िनयमांना 
शासनाची मा  यता िमळालेली नाही.  
अ-६)  यापुव , सं  थान आ  थापनेवरील शासक य अिधकारी या र  त पदांचे भरतीबाबत मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.१८/०७/२०१२ रोजी  या सभेम  य ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े 
“सं  थानचा िदवसिदवस वाढता  याप व नवीन सगंणक य मािहती तं ानाचा वापर इ  यादी िवचारात घतेा स  या 
र  त असणा-या शासक य अिधकारी या पदां  या ५०% पदांवर शासनाकडुन महारा   लोकसेवा आयोग 

यांचमेाफत िनवड कर  यात आले  या तहिसलदार सवंंगातील व अ  य संवगातील अिधका-यांना ितिनयु  तीवर 
घे  यात यावे व उव रत ५०% पद ेसं  थान सेवेतील कमचा-यांमधनु पदो  नतीन ेघेणते यावे आिण एक शासक य 
अिधकारी पद तािं क  टया सं  थानच ेकामाचे  व प पहाता सं  थानने ठरिवले  या आव  यक शै िणक पा ता 
व कामाचा अनभुव असले  या सवंंगातील घेणबेाबत  ताव सादर करावा. ” 
अ-७)  मा. ि सद  यीय सिमतीचे िदनांक १५ माच, २०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २११ नसुार “ 
महारा   शासनाकडून िद.०७/०८/२००९ रोजी मंजरू होऊन आले  या सं  थान  या कमचारी आकृतीबंधानुसार 
०५ शासक य अिधका-यांची पद े मंजरु असनू,  यापैक  ०१ पद भरलेले असनू इतर ०४ पद े र  त आहते. 
यामधील ०२ पदांवर शासनाकडून यो  य व लायक अिधकारी ितिनयु  तीने शासक य अिधकारी या पदावर 
घेणबेाबत प  यवहार चाल ू आह.े  यामळेु ०२ पदांवर सवेाजे  ठता व शै िणक पा तेनुसार ी. सयुभान 
िव लराव गम े व ी सभुाष नारायण गकल यांना शासक य अिधकारी या पदावर पदो  नतीन े नमेणकू दे  यात 
यावी. तसेच उव रत ०२ पदांवार ी. उ  तम पंढरीनाथ ग दकर व ी. िदलीप यंबक उगले यांना शासनाकडून 
यो  य व लायक अिधकारी ितिनयु  तीन े उपल  ध होईपयत (अडॅ  हॉक नमेणकू) या अटीवर शासक य 
अिधकारी या पदावर सेवाजे  ठता व शै िणक पा तेनसुार पदो  नतीन ेनेमणकू दे  यात यावी.  याच बरोबर  यांना 
सदर पदाचे लाग ुअसलेल ेवेतन बॅ  ड, ेड पे व अनु ेय असणारे भ  ते दे  यात याव,े असे ठरले.” 

 यानसुार, जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४२१६/२०१४, िद.२० माच, २०१४ नसुार ी सयुभान 
िव लराव गम,े यांना व जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४२१७/२०१४, िद.२० माच, २०१४ नसुार ी सभुाष 
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नारायण गकल यांना शासक य अिधकारी या पदावर काया  मक पदो  नती दे  यात आललेी होती. तसेच 
जा. .एसएसएस/ सा शा/आ  था/४२१८/२०१४, िद.२० माच, २०१४ नसुार ी उ  तम पंढरीनाथ ग दकर यांना 
व जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४२१९/२०१४, िद.२० माच, २०१४ नसुार ी िदलीप यंबकराव उगले यांना 

शासक य अिधकारी या पदावर ता  कािलक आधारावर (on Ad-hoc Basis promotion) पदो  नतीने नेमणकू 
दे  यात आललेी होती.  

तसेच ता  कालीन मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे आदशेा  वये (जा.न.ंएसएसटीएस/वशी/वशी-
१/९३८/२०१५, िदनांक ३० म,े २०१५ रोजीचे) ी अशोक रभाजी औटी, यांचेकडे . शासक य अिधकारी या 
पदाचा कायभार सोपिव  यात आलेला आह.े  यापैक  ी सभुाष नारायण गकल, शासक य अिधकारी ह ेिदनांक 
३० जुन, २०१५ रोजी व ी उ  तम पंढरीनाथ ग दकर, . शासक य अिधकारी ह ेिदनांक ३१ म,े २०१८ रोजी 
सेवािनवृ  त झाललेे आहते.  
अ-८)  आता, ी सयुभान िव लराव गम,े शासक य अिधकारी ह ेिदनांक ३१ मे, २०२० रोजी व ी अशोक 
रंभाजी औटी, . शासक य अिधकारी ह े िदनांक ३० जुन, २०२० रोजी सेवािनवृ  त होत आह.े  यानसुार ी 
सयुभान िव लराव गम,े शासक य अिधकारी व ी अशोक रभाजी औटी, . शासक य अिधकारी ह े
सेवािनवृ  त झालेनंतर सं  थान आ  थापनेवर ी िदलीप यंबकराव उगल,े . शासक य अिधकारी व डॉ आकाश 
िकसवे, शासक य अिधकारी ( ितिनयु  ती) असे एकूण दोनच शासक य अिधकारी कायरत राहतील. सं  थान 
आ  थापनेवरील ०५ शासक य अिधकारी पदांपैक  ०३ शासक य अिधकारी पदे र  त राहणार आहते. 
तसेच,  सं  थानकडे ितिनयु  तीवर असलेले अिधकारी ी रिवं  सितष घलेु, कायकारी अिभयतंा यांची बदली 
महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग आदशे मांकःपीओजी-टीएफएस-१११८/ . .२२५/ सवेा-१, 
िद.१७ िडसबर, २०१८ ने सावजिनक बांधकाम (अिदवासी) िवभाग, कळवण येथे झालेने कायकारी अिभयंता, 
बांधकाम िवभाग या र  त पदावर जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ  था/२८१३/२०१८, िद.१९ िडसबर, २०१८ 
रोजीचे आदशेा  वय,े शासक य कामकाजाचे सोईसाठी पढुील आदशे होईपावतेो कायकारी अिभयंता, बांधकाम 
िवभाग या पदाचा अित र  त कायभार तसचे  

कायकारी अिभयतंा याचंेकडे पयवे णासाठी दे  यात आलेले बांधकाम िवभाग, िव तु िवभाग, पाणी 
परुवठा िवभाग व मेकॅिनकल िवभागाच ेतुत कामकाज ी रघनुाथ भागा आहरे, उपकायकारी अिभयतंा यांचेकडे 
सोपिवणते आलेले आह.े स  या ी आहरे ह े . कायकारी अिभयतंा या पदाचा अित र  त कायभार पहात आहते.   
ब) मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदशेानसुार ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी 
अिभयंता (िव तु) यांची शासक य अिधकारी या पदावर िनयु  ती करणबेाबतचा  वतं   ताव मा. तदथ 
सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर करणते आलेला आहे.  
क ) तसेच, शासक य अिधकारी या पदावर पदो  नती िमळणबेाबत खालील कायम कमचारी यांनी अज केलेले 
आहते. 

अ. . कमचा-याचे नांव मुळ पदनाम स  याचे पदनाम, िवभागाचे नांव अज आवक न.ं/ 
िदनांक 

१ ी रघनुाथ भागा आहरे उपकायकारी 
अिभयंता,  
बांधकाम िवभाग 

.कायकारी अिभयंता, बांधकाम 
िवभाग  

५७२३/२६.६.२०१५ 

२ ी िवजय गणपतराव रोहमारे िव तु अिभयतंा  उपकायकारी अिभयंता (िव तु) १०३२८/१.५.२०२० 
३ ी साहेबराव पांडुरंग लंके िव  त 

 यव  थापक 
.लेखािधकारी, लेखाशाखा ३९३/८.५.२०२० 

४ ी कैलास सोनाजी खराडे व र  ठ लेखापाल .लेखािधकारी, लेखाशाखा  २७३/२७.४.२०२० 
५ ी रिवं  बाळासाहबे नवले एच.आर.मॅनेजर एच.आर.मॅनेजर,  णालय े ६०१/१९.५.२०२० 
६ ी अिनल बाळकृ  ण भणग े कृषी अिधकारी कृषी अिधकारी, बगीचा िवभाग ७५६/२६.५.२०२० 
७ ी राज  सोपानराव जगताप िव तु पयवे क .िवभाग मखु, 

पाणीपुरवठा िवभाग 
७६६/२७.५.२०२० 

८ ी िवनोद गोवधन कोते  यिुनअर ईडीपी  
मॅनेजर 

 यिुन.ईडीपी मनॅजेर, ी साईबाबा 
हॉ  पीटल 

८५३/३०.५.२०२० 

९ ी राजितलक द  ता य बागव े व र  ठ िलपीक .अिध क, काशने िवभाग व ६६३/२१.५.२०२० 
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अित र  त कायभार .अिध क, 
शता  दी क   

१० ी मोद पढंरीनाथ परुकर व र  ठ िलपीक .व र  ठ लेखापाल, लेखाशाखा ६१८/२०.५.२०२० 
११ ी काश दादा ीरसागर व र  ठ िलपीक .अिध क, वाहन िवभाग ६५२/२२.५.२०२० 
१२ ी नवनाथ भाऊसाहबे कोते व र  ठ िलपीक .अिध क, सभाकामकाज 

िवभाग 
८५४/३०.५.२०२० 

१३ ी अिवनाश िवनायक 
कुलकण  

व र  ठ िलपीक .अिध क, खरेदी िवभाग व 
अित र  त कायभार .अिध क, 
भांडार िवभाग. 

४८६/१४.५.२०२० 

 
शासक य अिधकारी या पदावर पदो  नती िमळणकेामी केले  या कमचा-यांची तपिशलवार मािहती 

प रिश  ठ अ (सवसाधारण सेवेची मािहती), प रिश  ठ ब (गोपनीय अहवाल), प रिश  ठ क 
(गैरिश  तवतन/िश ा इ. बाबतचा त पिशल) व प रिश  ठ ड (संवगिनहाय सेवाजे  ठता यादी)  हणनु सोबत 
जोडललेी आह.े  यांचे अवलोकन होणसे िवनतंी.  
 ड)  तसेच प र  छेद (अ-४) नसुार, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे सेवा वेश िनयम, 
सधुारीत िवभागिनहाय आकृतीबंध, पदो  नतीच ेपद,े पदो  नती साखळी, िबंदनुामावली याबाबतच ेकामे लंिबत 
अस  याने, मा.शासनाकडुन अ ाप मंजुरी न िमळा  यान ेव मंजरु िनयमातील मोशन/सरळ सेवा माण (Ratio) 
िनि त न झालने ेआर णाबाबत सं  थानम  य ेसु  प  ठ िनयमावली नाही.  यामळेु पदो  नती कशी ावी याबाबत 
सं म िनमाण झालेला आह.े उपरो  त आकृतीबंध व सेवा वेश िनयम अिंतम करणेकामी ी यंबक अबंादास 
खैरे, अडॅ.डॉ.मधकुर दगडु िगरी, ी बाळासाहबे बापरुाव भंडारकवठे व ी अशोक िव लराव िशदं,े सेवािनवृ  त 
शासन अिधकारी यांचे कायगटाची सिमती िनयु  त कर  यात आललेी आह.े िनयु  त केले  या सिमतीच ेसधुा रत 
आकृतीबंध, सेवा वेश िनयम इ. आ  थापना िवषयक कामकाज सु  आह.े   
 सं  थानचे दैनिदन कामकाजा  या सोई  या  टीन ेकायरत अिधकारी यां  यापैक  स म अिधकारी यांना 
अित र  त भार (पदो  नती न  ह)े दऊेन िकंवा Ad-hoc प  दतीने पदो  नती देणबेाबतचा  तावावर िनणय होणसे 
िवनंती. 

िनणय .३१० यावर सिव तर चचा झाली, सिमतीस अवगत कर यात आले क , सं थान आ थापनेवर 
अिधकारी/कमचारी नेमणकूा करणेबाबत सेवा वेश िनयम व इतर अनषंुगीक आ थापनािवषयक बाबी 

लंबीत आहेत. तसेच सधुारीत आकृतीबंध तयार कर याचे काम सु  आहे. अशा प र थीतीत 
पदो नतीची साखळी व पदो नतीसाठी िन नपद (Feeder cadre) सेवाजे ता यादी व पा  
कमचा यांची मािहती तसेच याबाबत आजचे सभेमधील िवषय .९ मधील सं थानचे सधुारीत 
आकृतीबंध व इतर आ थापनािवषयक कामकाजासाठी नेम यात आले या सिमतीने काय Propose 
केले आहे. याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर सादर कर यात 
यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ आय.टी.आय.िवभागाकरीता िनदेशक यांना मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद व मा.उ च 

व तं  िश ण िवभागाचे शासन िनणयानुसार सात या वेतनआयोगाची फरकाची र कम आदा 
करणेबाबत. 

ताव- िवषयाची पवुपीठीकाः- अ)  ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था िशड  (आय टी आय) कडील ी. रा. . 
चौधरी, गटिनदशेक व ी.दा.िन.जांभुळकर, गटिनदशेक यांनी िद.०३/१०/२०१६, िद.०९/०५/२०१७ व 
िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे अजा वये िद.२६ ऑग ट, २०१३ व िद.१७ जुल,ै २०१८ चे शासन िनणयानुसार 
आ हाला गटिनदशेक पदासाठीच े ेड वतेन ४६०० ऐवजी ४८०० असे सन २००६ पासनु मंजूर केलेले आह.े 
तरी, वरील शासन िनणयानुसार बदल केलेले ेडवेतन . ४८०० सन २००८ ला आ हाला १२ वष पणू झाल े
असनू आ िसत गती योजनचेा पहीला लाभ िमळालेला आह.े ते हा पासनु वाढीव ेड वतेन व एकल पदाचा 
लाभ िमळणसे िवंनती केलेली होती.          

मा. िव  िवभाग, महारा  शासन िनणय . वेपरु-१२१२/ . .३१/सवेा-९ िद. ११/०२/२०१३ 
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रोजीचे वेतन टुी िनवारण सिमतीचे िशफारश ची अमलबजावणी बाबतचा आदशे, मा. िव  िवभाग, महारा  
शासन परूकप  मांक वेपरु-१२१२/ . .३१/ सेवा-९, िद. २६ ऑग  ट, २०१३ व मा. िव  िवभाग, महारा  
शासन शु दीप क मांक वेपरु-१२१२/ . .३१/सवेा-९ िद. १७ जुल,ै २०१८ रोजीचे शु  दीप कानसुार तसेच 
िद. १७/०६/२०१३ रोजीचे आयटीआय िवभागाकडील आदेशानसुार ी. रा. . चौधरी, गटिनदशेक व ी. दा. 
िन. जांभळुकर, गटिनदशेक यांना अनु मे िद.१९/०९/२००८ व िद. २४/०९/२००८ पासनू ९३००-३४८०० ेड 
वेतन ४८०० ही व र  ठ वतेन ेणी व िनवड ेणी मा. उ  च व तं  िश ण िवभागाच ेशासन िनणयानसुार  यांची 
वेतन िनि ती महारा   नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ च े िनयम ११ (२) नसुार क न  यानसुार दे य र  कम 
आदा करणसे / अित दान झालेली र  कम समान ३० ह   यांम  य ेसबंंिधतांच ेमािसक वतेनातुन वसलु कर  यात 
यावी, असा जा. .एसएसएस/सा शा/आस ् था/३०६०/ २०१८ िद. १०/०१/२०१९ अ  वये आदशे पा रत 
झालेला आह.े  
ब) सामा  य शासन िवभागाचे िदनांक १८/०८/२०१८ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानसुार ी. चौधरी व 

ी. जांभळुकर गटिनदशेक यानंा व र  ठ वेतन ेणी मंजूर कर  यास हरकत नसावी. मा  सवच िश िकय पदांना 
सधुारीत आ  वािसत गती योजना लाग ूनाही. तर  यांनी व र  ठ वेतन ेणी / िनवड ेणी करण व पद पर  व ेलाग ु
आह.े यापवु  ी. चौधरी व ी. जांभळुकर  यांचे माण ेइतरही िश कांना सधुारीत आ  विसत गती योजनचेा 
लाभ अनु ेय केला अस  यास  याबाबतचा आढावा घणेबेाबत िनदशीत कर  यात आलेले आहे.  

 यास अनसु न  याबाबतचा आढावा घेतला असता, आयटीआय िवभागाकडील ाचाय, गटिनदशेक 
व िनदेशक यांना कालब  द पदो  नती, आ  वािसत गती योजना व सधुारीत आ  वािसत गती योजनेचे लाभ 
दे  यात आलेले आहेत. तसेच सदरचे लाभ दतेांना  यांची वेतनिनि ती महारा  नागरी सवेा (वतेन) िनयम १९८१ 
चे िनयम ११ (१) ए नसुार कर यात आलेली आहे. परंत ूती महारा  नागरी सेवा  (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम 
११ (२) नसुार करण ेआव यक होते. 

 यामळेु आयटीआय िवभागाकडील ाचाय व िनदशेक यांना  या िदनांकापासनू कालब  द पदो  नती, 
आ  वािसत गती योजना व सधुारीत आ  वािसत गती योजनचेे लाभ दे  यात आलेले आहते  या िदनांकापासनू 
आयटीआय िवभागाकडे २४ िनदशेक कायरत असलेबाबत (सेवा िनवृ  त िनदशेकासह) िदसत अस  यामळेु २४ 
िनदेशकांपैक  िनवड ेणीसाठी (२० % माण े४.८  हणजेच ५ िश कांना) सदर शासन िनणयातील िनदशेकांना 
िनवड ेणी दऊेन मा. उ  च व तं  िश ण िवभागाच ेशासन िनणयानसुार  यांची वतेन िनि ती महारा  नागरी 
सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसुार क न यानसुार दे य र  कम देणेस / अित दान झालेली र  कम 
वसलु करणबेाबत जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३०६०/२०१८ िद. १०/०१/२०१९ अ  वये आदेशीत 
कर  यात आलेले होते.  

सदरच ेआदेशाच े िव  द ०२ गटिनदशेक व  २४ िनदेशक यांचेपैक  आय. टी. आय. िवभागाकडील 
एकूण १९ िनदेशाकांनी मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथ े रट िपटीशन यािचका . ४३६६ ते 
४३८३ व ५०१४ अ  वये मा. मु  य कायकारी अिधकारी , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व 

ाचाय, ी साईबाबा सं  थान औ ोिगक िश ण सं  था यांना ितवादी क न  यांचे िव  द यािचका दाखल 
केले  या हो  या. सदर यािचकेचा िदनांक १६/०८/२०१९ रोजी सनुावणी होउन िनकाल िदलेला आह.े (उपरो  त 
संदभ . १६ नसुार सादर िनकाल सोबत अवलोकनाथ सादर केलेला आह.े) सदरच े िनकालानतंर संबंिधत 
िनदेशक यांनी िदनांक १६/०८/२०१९ रोजी िदले  या िनकालानसुार जा. .एसएसएस/ सा शा/ आ  था/ ३०६०/ 
२०१८ िद.१०/०१/२०१९ रोजीचा आदेश र बातल केलेला आह.े  यामळेु फे वुारी, २०१९ पासनू काढून 
घेतलेली वतेनवाढ पुवल ी भावाने व  यासंबंिधत इतर अनषंुिगक लाभ िमळणबेाबतचे एकूण १९ िनदशेक 
यांचेअज ाचाय, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था, िशड  यांनी एकि त र  या आवक . ८६२४         
िद.२८/०८/२०१९ अ  वये इकडील कायालयास सदर केलेले होते.   

 यामळेु मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथ े रट िपटीशन यािचका . ४३६६ ते 
४३८३ व ५०१४ चे िनकालाचा अ  वयाथ व  यासंबंधीत िव  लेषणावर सिव  तर अिभ ाय िमळणबेाबत 
जा.न.एसएसएस/ सा शा-वशी-१/ २१८९/ २०१९ िद. ०६/०९/२०१९ अ  वये अडॅ. िनितन आर. भवर, 
अडॅ  होकेट औरंगाबाद हायकोट, यांना िवनंती कर  यात आलेली होती. 

 यानसुार मा. अडॅ. िनितन आर. भवर, अडॅ  होकेट औरंगाबाद हायकोट, यांनी िदनांक २१/०९/२०१९ 
रोजी खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह-े 

“As you know, the Hon’ble High Court of Judicature at Bombay Bench at 
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Aurangabad vide common judgement & order dated 16.08/2019 passed in Writ Petition 
No. 4366/2019 to Writ Petition No. 4283/2019 has quashed & set aside the orders dated 
10.01.2019 issued by Shri Saibaba Sansthan Trust directing recovery of excess amount of 
salary allowances paid to the petitioners therein. Consequently, the orders dated 
10.01.2019 issued by Shri Saibaba Sansthan Trust in respect of recovery cannot be 
effected & implemented and the recovery of excess amount of salary cannot be made. 
Therfore, in our opinion, the petitioners in Writ Petition No. 4366/2019 to Writ Petition 
No. 4283/ 2019 shall be paid monthly regular salary from the date of revision of pay 
fixation & benefit of ACPs.” 

उपरो  त अिभ ायाबाबत िदनांक १९/०९/२०१९ रोजी मा.उप मु  य कायकारी अिधकारी यांचे क ात 
मा.अडॅ.भवर यानंी चचा करतांना मा.उ  च व तं  िश ण िवभागाचे शासन िनणयानुसार  यांची वतेन िनि ती 
महारा  नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ च े िनयम ११ (२) नसुार क न आले  या वेतनिनि तीबाबत            
मा.  यायालायाचा आ ेप नसनु  यांना अित र  त दे यात आलेले वतेन वसलु न करणबेाबत  यायालयान े
आदिेशत केलेले आह,े अस ेसांिगतले आह.े  

 यानसुार मा.उ  च व तं  िश ण िवभागाचे शासन िनणयानसुार  यांची वतेन िनि ती महारा  नागरी 
सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसुार क न आले  या वेतनिनि तीनसुार िदनांक ०१ जानेवारी, 
२०१६ पासनू दे  यात येऊन  यानसुार दे य र  कम  यांना आदा करावी लागणार आहे.  

सं  थान कायम कमचारी यांची िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू पवूल ी भावान ेवेतन िनि ती 
क न (सेवा िनलंबीत /  यांचे बाबत काही टुी / अडचणी / कायवाही लंिबत / चालू आह/े  याय िव  ट, अशा 
कमचा-यांच े  यित र  त) माह े जलैु, २०१९ पासनु सातवा वेतन आयोग लाग ू कर  यात आलेला आहे. तसचे 
िदनांक ०१/०१/२०१६ ते िदनांक ३०/०६/२०१९ या कालावधीतील फरकाची र  कमही आदा कर  यात आललेी 
आह.े तथािप मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे िदनांक १६/०८/२०१९ रोजीचे िनणयाबाबत 
मा. अडॅ. िनितन आर. भवर, अडॅ  होकेट औरंगाबाद हायकोट यांच ेअिभ ाय ा  त झालेनतंर  वतं  अलािहदा 

शासक य िटपणी सादर क न फरक आदा करणबेाबत िदनांक १६/०९/२०१९ रोजीच े िटपणीनसुार मा  यता 
घे  यात आलेली आह.े  

 यानसुार अडॅ. िनितन आर. भवर, अडॅ  होकेट औरंगाबाद हायकोट यांचे अिभ ायानसुार मा. उ  च व 
तं  िश ण िवभागाचे शासन िनणयानुसार  यांची वेतन िनि ती महारा  नागरी सेवा (वतेन) िनयम १९८१ च े
िनयम ११ (२) नसुार क न आले  या फेरवतेन िनि तीनसुारच ेवेतनानुसार सात  या वेतन आयोगानसुार िदनांक 
०१ जानेवारी, २०१६ पासनूची दे य र  कम (सहा  या वेतन आयोगानसुार िदले  या र  कमेत कुठलाही बदल न 
करता), आय. टी. आय. िवभागाकडील १९ िनदेशक यांना आदा करावी लागणार आह.े  

  मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद याचंे आदेशानसुार तसेच अडॅ. िनितन आर. भवर, 
अडॅ  होकेट औरंगाबाद हायकोट यांच ेअिभ ायानसुार  या १९ िनदशेकांनी मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, 
औरंगाबाद येथे यािचका दाखल केली होती  यांना मा. उ  च व तं  िश ण िवभागाचे शासन िनणयानसुार  यांची 
वेतन िनि ती महारा  नागरी सवेा (वेतन) िनयम १९८१ च े िनयम ११ (२) नसुारचे फेरवेतन िनि तीनसुार 
सात  या वेतन आयोगाचे फरकाची र  कम िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनूची दे य र  कम (सहा  या वतेन 
आयोगानसुार िदले  या र  कमेत कुठलाही बदल न करता) आदा करणे  या मा  यतेसाठी िदनांक ०१ नो  हबर, 
२०१८ नसुार िटपणी सादर केली असता, खालील माण ेिनदिशत केलेले आह.े 
i) वरील १९ िनदेशक यांना सधुा रत वेतनसरंचेनसुार कोणती वेतन ेणी दे य होती ते नमदू करावे. 
ii) सदर बाबीिवषयी गटिनदशेक व िनदशेक कोण  याही वरी  ट  यायालयात सदर आदशेािव  द गलेे 

आहते काय? 
iii) सात  या वेतन आयोगाच े फरकाची र  कम िमळणकेामी गटिनदशेक व िनदेशक यानंी कोण  याही 

 यायालयात दावा दाखल केला आहे काय? 
iv) वेतनिवषयक व वरील सव बाब चा समावेश क न  ताव मु  य लेखािधकारी यांचमेाफत सादर 

करावा. 
वरील चार मु यांवर मािहती (परीपणू) सादर क न िटपणी फेरसादर करावी.  
 यानसुार वरील मु ुयांबाबतची मािहती खालील माण-े 
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i) वरील १९ िनदेशक यांना फेरवेतन िनि तीनसुार महारा  नागरी सवेा (सधुा रत वेतन) िनयम, २०१९ 
नसुार दे य   वेतन ेणी खालील माण-े 

 
अ. . िनदेशक यांचे नांव फेर वतेन िनि तीनसुार सहा  या  

वेतन आयोगानसुारची  वेतन ेणी 
महारा   नागरी सेवा (सधुा रत वेतन) 
िनयम २०१९ नसुार दे य वेतन ेणी 

०१ ी. नारायण रखमाजी अ  हाड  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४८००  एस- १७ (४७६००- १५११००)  
०२ ी. सभुाष सकुदेव चौधरी  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४८००  एस- १७ (४७६००- १५११००)  
०३ ी. घनशाम िव  ण ूराण े ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
०४ ी. भागवत सोपान येवले  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
०५ ी. िदलीपकुमार बाळू चाळके ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
०६ ी. अजय िशवाजीराव पवार  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
०७ ी. शातं रमिसंग परदशेी  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
०८ ी. िवकास भा  कर पाटील  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
०९ ी. काश िव ल िशवशरण  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
१० ी. जयवंत कृ  णाराव घाडगे  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
११ ी. उ  तम काळूराम भडांगे  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
१२ ी. हषद लालचंद जैन  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
१३ ी. ल  मण महादेव सयुवंशी  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
१४ ी. ाने  वर खंडू िचखले  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
१५ ी. अिनल ि ंबक फोपळे  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
१६ ी. िवजय िहरशचं  िहरे  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
१७ ी. गोर  ह रभाऊ िशंद े ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
१८ ी. मह  िभका वाघ  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  
१९ ी. पराग र  नाकर जोशी  ९३००–३४८०० ेड पे  . ४४००  एस- १५ (४१८००- १३२३००)  

  
ii) मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे रट िपटीशन यािचका . ४३६६ ते ४३८३ व 
५०१४ या  यािचकेवर िदनांक १६/०८/२०१९ रोजी सनुावणी होउन खालील माण ेिनकाल िदलेला आह.े 
“ 8.  In Light of the above, the impugned order to the extent of recovery claimed from  
             the petitioners is quashed and set aside.  
  9. Rule is accordingly made absolute in above terms. Writ petition is disposed of. ” 
तसेच या िनकालाबाबत मा. अडॅ. िनितन आर. भवर, अडॅ  होकेट औरंगाबाद हायकोट, यांनी  

िदनांक २१/०९/२०१९ रोजी खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह-े 
“As you know, the Hon’ble High Court of Judicature at Bombay Bench at 

Aurangabad vide common judgement & order dated 16.08/2019 passed in Writ Petition 
No. 4366/2019 to Writ Petition No. 4283/2019 has quashed & set aside the orders dated 
10.01.2019 issued by Shri Saibaba Sansthan Trust directing recovery of excess amount of 
salary allowances paid to the petitioners therein. Consequently, the orders dated 
10.01.2019 issued by Shri Saibaba Sansthan Trust in respect of recovery cannot be 
effected & implemented and the recovery of excess amount of salary cannot be made. 
Therfore, in our opinion, the petitioners in Writ Petition No. 4366/2019 to Writ Petition 
No. 4283/ 2019 shall be paid monthly regular salary from the date of revision of pay 
fixation & benefit of ACPs.”        
iii) मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद  यांच ेिदनांक १६/०८/२०१९ रोजीचे िनकालानसुार व 
मा. अडॅ. िनितन आर, भवर, अडॅ  होकेट औरंगाबाद हायकोट, यांचे िदनांक २१/०९/२०१९ रोजीच े
अिभ ायानसुार मा.  यायालयाचे िनकालाचे अमंलबजावणी क न  यानुसार सात  या वतेन आयोगाच ेफरकाची 
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र  कम काढणबेाबतची कायवाही चाल ू असतांना सदरच े िनकालाचे अमंलबजावणीबाबत व सात  या वेतन 
आयोगाच े फरकाची र  कम िमळणबेाबत उपरो  त नमदू िनदशेक यांनी पु  हाः मा. उ  च  यायालय खंडपीठ, 
औरंगाबाद येथ े रट िपटीशन यािचका . ३६४७५, ३६४७६, ३६४७८, ३६४८०, ३६४८१, ३६४८३, 
३६४८५, ३६४८७, ३६४८९, ३६४९१, ३६४९३, ३६४९६, ३६४९८, ३६५००, ३६५०२,३६५०४, ३६५०६, 
३६५०८ व ३६५१०/ २०१९ नसुार यािचका दाखल केले  या आहते.  
 यावर मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद  यांचा  िदनांक १४/०१/२०२० रोजीचा िनकाल 
पढुील माण ेआह.े 
1. The learned counsel for the petitioners submits that petitioners have given 
representation for grant of benefit as per 7th pay Commission.  
2. Mr. Khedkar, learned counsel for the respondents submits that the respondents 
have already forwarded the committee appointed by this Court. The three member 
committee is manning the affairs of the trust. 
3. In the light of that, the committee of respondent no. 1 may if it is autorised to take 
decision, take decision in accordance with law and as may be permissible on the proposals 
forwarded to it for grant of benefits as per the 7th pay commission, expeditiously and 
preferably within a period of six (06) months. 
4. Writ petitions are accordingly disposed of. No. costs. 

उपरो  त नमदु केले माण ेयािचका क  याना 7  या वेतन आयोगाची फरक दणेकेामी ०६ मिह  या  या 
आंत दे  याबाबत आदिेशत केले आह.े  

िदनांक १०/०१/२०२० रोजी  या िटपणीवर मु  य लेखािधकारी यांनी पढुील माण ेशरेा िदललेा आह.े 
“िदनांक–०१/०१/२०१६ पासनू वेतन आयोगाचा फरक अदा करतांना िटपणीतील  तावीत माणे   

६  या वतेन आयोगा माण े देय र  कम घते  यास अ  य पण े recovery  होणार आह.े  यामळेु मा.उ  च 
 यायालयाचा आदेशाचा भंग होणार आह ेिकंवा कस?े याबाबत अडॅ. भवर यांचे  प  ट अिभ ाय  यावते असे मत 

आह.े ”  
 मु  यलेखािधकारी याचंे िनदशानसुार जा.न.ंएसएसएस/सा शा/आ  था/४४६०/२०२० िदनांक ०८ 
फे वुारी, २०२० नसुार अडॅ. िनतीन आर. भवर यांना लेखी प  दऊेन  यांचा अिभ ाय मागिव  यात आला होता. 
िदनांक – १३ फे वुारी, २०२० रोजी  या अडॅ. िनतीन आर. भवर यानंी पढुील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े  

“With reference to the subject cited above, I have to state that, I have gone through 
the Writ Petition No.4366/2019 to Writ petition No. 4283/2019 and Writ petition No. 
5014/2019, the order dated 14/01/2020, passed by the Hon’ble High Court of Judicature at 
Bombay Bench at Aurangabad and other relevant documents etc. and carefully and on 
understanding the same, I giving my legal opinion as follows-  

As you know that, 19 employees / Instructors, who are petitioners in the above 
mentioned Writ Petitions, are being paid Salary as per 7th pay Commission in accordance 
with the provisions contained in Rules 11(2) the Maharashtra Civil Services (pay) Rules, 
1981 and the order dated 10/01/2019 i.e.  July 2019. The 7th pay Commission is applicable 
to the employees / instructors serving in Industrial Training Institutes run by Shri Saibaba 
Sansthan Trust are required to be paid the amount of difference for the period from 
01/01/2016 to 31/01/2019 in accordance with the provisions contained in Rule 11(2) the 
Maharashtra Civil Services (pay) Rules, 1981.”  

स ि थती क) तरी, मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे आदेशानसुार,  अडॅ. िनितन 
आर. भवर, अडॅ  होकेट औरंगाबाद हायकोट यांचे अिभ ाय तसेच मा. उ  च व तं  िश ण िवभागाचे शासन 
िनणयानुसार  या १९ िनदेशकांनी मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथ े यािचका दाखल केली 
होती  यांची वेतन िनि ती महारा  नागरी सवेा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसुारच े फेरवतेन 
िनि तीनसुार सात  या वेतन आयोगाची िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनूची दे य र  कम आदा करणसे मा  यता 
िमळणकेामी िदनांक १९/०२/२०२० रोजी िटपणी सादर केली असता मा. मु  य लेखािधकारी यांनी खालील 
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सचूना िदले  या आहते. 
१. आय.टी.आय. िवभागातील गटिनदेशक यांची व र  ठ ेणी / िनवड णेी लागू करतांना महारा   नागरी 
सेवा (वेतन) िनयम १९८१ मधील िनयम ११ (१) (अ) नसुार वेतनिनि ती कर  यात आलेली होती.  
२. सदर वेतनिनि ती महारा   नागरी सवेा (वतेन) िनयम १९८१ मधील िनयम ११(२) नसुार करण े
आव  यक होते.  
३.  यानसुार सधुारीत वेतनिनि ती क न तस े आदशे आ  थापना िवभागान े िद. १०/०१/२०१९ रोजी 
िनगिमत केले.  
४. सदर आदशेािव  द आय.टी.आय. गटिनदशेक मा. उ  च  यायालयात गेल.े मा. उ  च  यायालयान े
िदले  या िनकालानसुार िनदशेकांकडून वसलूपा  र  कम वसलू क  नये असे िनदिशत केले आह.े 
५.  यामळेु ७  या वेतन आयोगाची वेतनिनि ती क न (महारा   नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ मधील 
िनयम ११(२) नसुार फेरवेतनिनि तीच े अनषंुगाने )  यांना िद. ०१/०१/२०१६ पासनू फरक अदा करावयाचा 
आह.े  
६. मा  फरक अदा करताना अ  य पण े पवु  जादा िदले  या १ वेतनवाढी  या अित दानाची वसलूी 
होणार आह.े मा  मा. उच ् च  यायालयाचे आदशेानसुार वसलूी करण ेअिभ ेत नाही. 
७. अडॅ. िनतीन भवर यांचे अिभ यात या होणा-या वसलूीबाबत कोठेही  प  टता नाही. 
८. सव थम या गटिनदेशकांची िद. ०१/०१/२०१६ ते िद.१०/०१/२०१९ या कालावधीतील ६  या वतेन 
आयोगानसुार अित दान र  कम प रगिणत करावी  यानतंर ७  या वतेन आयोगानुसार दये,  य  िदलेली र  कम 
यानुसार िद. १०/०१/२०१९ फरक प रगिणत क न  यात ०१/०१/२०१६ ते १०/०१/२०१९ या कालावधीतील 
अित दानाची र  कम समािव  ठ क न फरक आदा करावा अस े मत आह.े  यामळेु मा. उ  च  यायालया  या 
आदशेाचे पालन होईल.   

उपरो  त मु  य लेखािधकारी यांनी िदले  या अिभ ायावर, मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी, 
अित दान र  कम िकती होते याचे Calculations करावे व सिव  तर िटपणी सादर करावी, अस े िनदश िदललेे 
आहते.  यास अनसु न मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचा आदशे व  सदर आदेशास अनसु न 
अडॅ. िनतीन भवर, यांनी िदले  या अिभ ायानसुार  
१. मा. उ  च  यायालय,  मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यथे े यािचका दाखल केललेे १९ िनदशेकानंा जा.नं. 
एसएसएस/सा शा/आ  था/३०६०/२०१९ िद. १०/०१/२०२० रोजीचे आदशेातील प रिशष ् टातील िदनांकानसुार 
सोबतच े   प रिश  ट-१ मधील त  ता ‘अ’ नसुार सहा  या वेतन आयोगानसुार एकूण पय-े३४,६१,७३६/- मा  
इतक  र  कम अित दान झाललेी आहे. तसेच प रिश  टातील त  ता ‘ब’  नसुार  मा. उ  च  यायालयात यािचका 
दाखल न केलेले ७ िनदेशकांना सहा  या वेतन आयोगानसुार  एकूण . १४,३४,५०९/- इतक  र  कम अित दान 
झालेली आह.े  यानसुार प रिश  ट-१ मधील त  ता  ‘अ’  व  ‘ब’ िमळून एकूण .४८,९६,२४५/-  इतक  र  कम 
अित दान झालेली आह.े (सोबत प रिश  ठ-१ अवलोकनाथ सादर केले आह.े)  
२.   िदनांक-०१ जानेवारी, २०१६ ते िदनांक ३० जनु, २०१९ या कालावधीतील सात  यावतेन 
आयोगानसुार मा. उ  च  यायालय,  मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यथेे यािचका दाखल केलेले १९ िनदेशकांना 
सात  या वेतन आयोगापोटी दे य र  कम    प रिश  ट-२ मधील त  ता ‘अ’ नसुार महारा   नागरी सेवा (वेतन) 
िनयम १९८१ च े िनयम ११ (२) नसुारचे फेरवतेन िनि तीनसुार एकूण पय-े६४,८१,९१६/- मा  इतक  र  कम 
दे य आह.े तसेच त  ता ‘ब’  नसुार  मा. उ  च  यायालयात यािचका दाखल न केललेे ७ िनदशेकानंा सात  या 
वेतन आयोगापोटी महारा   नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसुारचे फेरवेतन िनि तीनसुार 
एकूण .१७,३५,६२०/- इतक  र  कम दे य आह.े  यानसुार प रिश  ट-२ मधील त  ता  ‘अ’  व  ‘ब’ िमळून 
एकूण  . ८२,१७,५३६/- इतक  र  कम दे य आह.े (सोबत प रिश  ठ-२ अवलोकनाथ सादर केले आह.े)  

तरी, मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे आदशेानसुार, अडॅ.िनितन आर. भवर, 
अडॅ  होकेट औरंगाबाद हायकोट यांचे अिभ ाय तसचे मा. उ  च व तं  िश ण िवभागाच ेशासन िनणयानसुार  या 
१९ िनदेशकांनी मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यथेे यािचका दाखल केली होती  यांची वतेन 
िनि ती महारा  नागरी सवेा (वतेन) िनयम १९८१ च े िनयम ११ (२) नसुारचे फेरवतेन िनि तीनसुार सात  या 
वेतन आयोगाची िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनूची दे य र  कम आदा करणसे मा  यता िमळणकेामी 
िवषयांिकत  ताव मा. तदथ सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर.  
    अथवा 
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उपरो  त  तावाच े अनषंुगान,े मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथ े अिपल (यािचका) दाखल 
करावी िकंवा कसे यावर िनणय होणकेामी मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर.  

िनणय .३११ यावर सिव तर चचा होऊन, आय.टी.आय.िवभागाकरीता िनदेशक यांची तावात नमुद के यानुसार 
अित दानाची वसलुी यांना सात या वेतन आयोगा या (िद.०१.०१.२०१६ पासनू देय होणा या) 
थकबाक या रकमेतुन वसलु न करणेबाबत या मा.उ च यायालयाचे िनणयािव द मा.सव च 
यायालयात अिपल दाखल कर यास तसेच या अनुषंगाने येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात 

आली. मा  याकामी सं थानमाफत श यतो िनशु क सेवा देणा या साईभ ाची िवधीत  हणून 
िनयु  कर यास ाधा य दे यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ी िदलीप िव लराव सगंमनेरे, सहा.िश क, ी साईबाबा क या िव ा मिंदर व किन  महािव ालय 

यांचे गैरिश तवतनाबाबत. 
ताव- A) िवषयाची पवुिपठका:- ी.सगंमनरेे ह े ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाम  य े

सहा.िश क या पदावर कायरत आहते. ते िद.१५.०२.२०२० रोजी कत  यावर होते.िद.१८.०२.२०२० पासनु 
इ.१२ वी.  या बोड प र ा सु  होणार अस  यान ेव सदर प र चे ेक  आप  या महािव ालयात अस  यान े  या 
संदभात िनयोजन कर  यासाठी िद.१५.०२.२०२० रोजी सकाळी ११.०० वा.किन  ठ महािव ालयाकडील सव 
सहा.िश काचंी सभा आयोजीत कर  यात आलेली होती.  याबाबत सव िश कांना अगोदर कळिवणते आलेले 
होते. मा  ी.सगंमनरेे ह े सभे  या िनयोजीत वेळेत सभेस हजर न राहता सभा सु  झालेनतंर १५ िम. ते २० 
िम.उिशराने सभेस आलेत. ी.सगंमनेरे ह ेसभमे  य ेआलेत  यावेळी प र ा िनयोजनाबाबत चचा चाल ुहोती. मा  
ते सभेस उिशराने येवनु म  यचे बोललेत िक,”१२ वी.ची प र ा कधीपासनु सु  होत आह,े मला मािहत नाही.” 
मळुात सव िश कांना व िव ा  याना वेळाप काच ेवाटप कर  यात आलेले होते.तसेच सव िश कांना प र काच े
कामकाजाचे वेळाप क दखेील दे  यात आलेले होते.  यामळेु  यांचे सारखे जबाबदार िश काने सदरचे िवधान 
करण ेयो  य न  हते.तसेच  यांना सभेस उिशरा का आले असे िवचारणा केली असता,”मला कुणी सभेचे सांगीतल े
नाही”अस े  हणाले व सव िश क वेळेवर सभेस उपि थत होते. 

सदरची सभा ही इ.१२ वी.  या प र ा सदंभात असतांना  यांनी म  यचे गोपनीय अहवालाचा मु ा 
उपि थत केला िक,” गोपनीय अहवाल दोन िकंवा तीन  य  ती  या ह  ता रात कस ेअसतात, गोपनीय अहवाल 
कोण िलहीतात ती मािहती सवासमोर सांगा.” अशी अवा  तव मागणी केली. गोपनीय अहवाल िलिहतांना  यावर 
िवभाग मखु व शासिकय अिधकारी असे दोन ह  ता र असतात.मा  गोपनीय अहवालाबाबत सवासमोर 
बोलण ेउिचत नसते. तसचे  यानंी सभेम  य ेमळु िवषय बोल  यापे ा इतर नको ते मु  े उपि थत क न सभे  या 
पयायाने शासिकय कामकाजात अडथळा आणला.तसेच पणु सभे  या कालावधीत ते अ  यतं 
िचथावणीखोरवतन करत होते. तसेच इतर िश कांना शासना  या िव  द भडकिव  याचा य  न करत अस  याचे 
िनदशनास आले आह.े 

ी.सगंमनरेे ह े नहेमीच शासनान े घतेले  या िनणयाचे िवरोधात वतन करत असतात, ी.सगंमनरेे ह े
इतर िश कांना भडकिवण,े िचथावणीखेार व  त  य क न शासन व िवभागाकडील वातावरण कलुिषत करण,े 
बेजबाबदारपणान े वागण े अस े कृ  य करत असतात.  यांचे अशा वाग  यामळेु दनंैिदन शालेय व शासिकय 
कामकाजात मोठया माणात अडचणी िनमाण झाले  या आहते. 

 यांनी उपरो  त गरैिश  तवतनामळेु िद.१५.०२.२०२० चे सभेत मळु िवषयास बगल दऊेन, इतर आवंतर 
िवषयांवर चचा होऊ लागलेली होती.  यामळेु इ.१२ वी.  या अ  यतं मह  वा  या बोड प र े  या िनयोजनाकरीता 
जादा वेळ खच  पडला.  यामळेु इतर िश कांना  यांचेमळेु शासनाचे िवरोधात िवथावणी िमळाली. 

अस े  यांचे िव  ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय यांचेकडून कमचारी 
गैरवतनाबाबत रपोट आललेा आह.े  यांचे सदरचे कृ  य गंिभर गरैिश  त वतनात मोडते. 

ी.सगंमनरेे व ी.अनाप यांना ावयाचे कारण े दाखवा नोटीसीबाबत इकडील िद.२६.०२.२०२० 
रोजीच े िटपणी व र  ठांकडे सादर करणते आलेली होती. सदरच े िटपणीवर मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
यांनी,”Call the Personally” अस ेिनदश िदलेले होते. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे िनदशास अनसु न ी.वरघडेु, ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा 
मंिदर व किन  ठ महािव ालय यांना िद.०४.०३.२०२०, िद.१०.०३.२०२०, िद.११.०३.२०२० रोजी 
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ी.वरघडेु, ाचाय, ी.सगंमनरेे व ी.अनाप यांना मु  य कायकारी अिधकारी क  येथे सकाळी १०.०० वा. हजर 
राहणबेाबत दरु  वनी ारे कळिवणते आललेे होत े

 यास अनसु न िद.११.०३.२०२० रोजी सकाळी १०.०० वा.मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच ेक ते 
ी.वरघडेु, ाचाय व ी.अनाप हजर होते व ी.सगंमनरेे ह ेगैरहजर होते.  

िद.२६.०२.२०२० रोजीचे िटपणीवर मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी,“ १) अनाप हजर  यांच े
 हणण ेपरत घणेे.अनाप यांना िकरकोळ िश ा का कर  यात येऊ नये अशा आशयाची Show cause Notice 

काढा.२) संगमनेरे गैरहजर, पवुक  पना न देता गैरहजर. ी.सगंमनेरे यांना िनलंबीत का कर  यात येऊ नये अशी 
नोटीस काढा.”अस ेिनदश िदलेले आहते. 
B)  ी.सगंमनरेे यांना दणेेत आलेली नोटीस व  यांनी केललेे खलुासे:- 

उपरो  त गैरिश  तवतनाबाबत ी.संगमनरेे यांना जा.नं.एसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/२८२५/२०२०,  
िद.१७-०३-२०२० अ वये लेखी खलुासा मागिवणते आला होता. अ)  यास अनसु न ी.सगंमनेरे यांनी िद.१९-
०३-२०२० रोजीचा लेखी खलुासा सादर केला आह.े  यात  यांनी,“ उपरो  त सदंभ य प ानसुार मला कारण े
दाखवा नोटीस िद.१९.०३.२०२० रोजी ा  त झालेली आह.ेसदर नोटीस काढ  यासाठी मु  या  यापक, ी 
साईबाबा क  या िवदया मिंदर व किन  ठ महा िव ालय यांनी जो रपोट केला आहे  याची सा ांिकत त िमळावी 
 हणजे मला  या नोटीसीचा खलुासा करता यईेल.” अस े  हटलेले आह.े 

सदर लेखी खलुाशा ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय, यांचमेाफत 
पाठिवलेला नसनु ी.सगंमनरेे यांनी िद.१९.०३.२०२० रोजीचा अज इकडील आवक िवभागास िदलेला आह.े 

ी.सगंमनरेे यांनी िद.१९.०३.२०२० रोजीचे िवनंती अजाबाबत इकडील िद.२१.०३.२०२० रोजीची 
िटपणी व र  ठांकडे सादर करणते आलेली होती.सदरचे िटपणीवर,” ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व 
किन  ठ महािव ालय यांनी सादर केले  या कमचारी गैरवतन रपोटमधील सव मु  ेकारण ेदाखवा नोटीसीत नमदु 
आह.े  यामळेु पु  हा रपोट देण ् याची आव  यकता वाटत नाही.” अस ेिनदश िदलेल ेआह.े 

ब) तदनतंर ी.सगंमनेरे यांनी िद.२३-०३-२०२० रोजीचा लेखी खलुासा सादर केला आहे.  यात 
 यांनी,“ उपरो  त सदंभ य प ानसुार मी लेखी मु िेनहाय खलुासा खालील माण ेसादर करतो क , 

१) मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहेब यांचे क ात िद.११.०३.२०२० रोजी सकाळी १०.०० 
वा.हजर राहणबेाबतचा कोणताही िनरोप मला मा.मु  या  यापक ी.  ही.जी.वरघडेु सर यांचेकडुन न िमळा  यामळेु 
मी मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांचे क ात उपि थत राह शकलो नाही.  हणनू मी थमत: मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी साहबे यांची मा मागतो. 

२) िद.११.०३.२०२० रोजी मा या नातलगाचे धािमक काय (ल  न समारंभ) (सोबत ल  नप ीका) 
अस  याने मी िद.०९.०३.२०२० रोजी कत  यावर हजर असतानंा िद.११.०३.२०२० रोजीचा रजा अज किन  ठ 
महािव ालयात कायालयातील मा.व र  ठ िलपीक यांचेकडे रतसर सादरही केलेला आह.े िद.११.०३.२०२० 
रोजी  या मा या रजेची म  टरला न दही झालेली आह.े (सोबत रजा अजाची झेरॉ  स त). 

 मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांचसेमोर सादर कर  यात आले  या िद.२६.०२.२०२० रोजी  या 
िटपणीनसुार मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांनी Call the Personally अस ेिनदश िद.०४.०३.२०२०, 
िद.१०.०३.२०२० नसुार मा.मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यांना मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांचे क ात 
मला िद.११.०३.२०२० रोजी सकाळी १०.०० वा. हजर राहणबेाबत कळिवणसे सांगीतले होते. परंत ु
मा.मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यांनी मला याबाबत कळिवले नाही िकंवा िनरोपही िदला नाही. मा.मु  या  यापक 

ी.वरघडेु सर यांनी मला सदरचा अित मह   वाचा िनरोप िदला नाही.मला सदरचा िनरोप िमळाला असता तर मी 
कोण  याही प रि थतीत मा या धाम क कायासाठी न जाता वेळेत मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांच े
क ात उपि थत असतो. 
३)  िश क सभेस मी उिशरा आलेबाबत:- िद.१५.०२.२०२० रोजी ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व 
किन  ठ महािव ालयात सकाळी ११.०० वा.िश क सभा आयोजीत कर  यात आली होती.सदरची सभा ही 
सकाळी ११.१० वा. सु  झाली.मा.मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यानंी सभेम  य ेइ.१२  वी  या प र ांच ेिनयमांच े
वाचन क न सभलेा सु वात केली.  यामळेु मी सभेस उिशराही आलेलो नाही व मा.मु  या  यापक ी.वरघडेु सर 
यांनी मला कोणतीही उिशरा आ  याची िवचारणाही केली नाही.  यांनी प र चेे वेळाप क व त  ता हा सभा संपत 
आलेनतंर सव सहा य िश कांना वाट  यात आला. मी सन माच २०१७ म  य ेइ.१२ वी  या प र ेसाठी उपक  
संचालक  हणनू कामही केलेल ेआहे.परी े सदंभातील जबाबदारी व कत  याची मला जाणीव आह.े 
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४)  गोपनीय अहवालाचा मु ा उपि थत केलेबाबत:- इ.१२ वीचे परी चेे कामकाज अतंगत मू  यमापनाचा 
भाग अस  यान े  या परी े  या कामाची न द गोपनीय अहवाल णेी दतेाना िवचारात  यावी लागते. मागील 
गोपनीय अहवालातील ेणी दतेाना मा.मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यांचेकडुन भेदभाव झाललेा होता, अशी 
सभेम  य ेचचा झाली.मी  वतं: गोपनीय अहवालाचा मु ा या सभेत उपि थत केलेला नाही व गोपनीय अहवाल 
कोण िलिहतात, ह ेसवासमोर सांगा असेही मी कदािपही  हणालो नाही.      
५)  इतर सहा यक िश कांना शासनािव  द भडकािव  याबाबत:- ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व 
किन  ठ महािव ालयात कायरत असणारे सव सहा यक िश क ह ेमा यापे ा  ये  ठ व अनभुवी आह.े  यांचेजवळ 
उ  तम शै िणक अहता आह.े शासनाचे िनयम, सेवा शत  इ. ची  यांना चांगली मािहती आह.े तसचे  यांना 
चांगले आिण वाईट याचीही जाण असनू  वतं:चे  यांना मत आह.े  यामळेु मी सभेतील वातावरण कलषुीत केल,े 
 यांना भडकािवल,े िचथावले असे जे मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यांनी व र  ठांना कळिवल े आह े ते अयो  य 

आह.े 
६)  बेजबाबदारपणा  या कृ  याबाबत:- मी वेळोवेळी शासनान े िदले  या आदशेाचे जबाबदारीने व 
काटेकोरपण ेपालन करीत आललेो आह.ेगेली २ वषापासनु मा.मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यानंी नेमनू िदलेली 
सव कामे मी वेळेत व जबाबदारीन ेपणुही केलेली आहते.  यामळेु मी कुठेही बेजबाबदारपण ेवतन केललेे नाही. 
माझ े मागील वषाचे सव गोपनीय अहवालही चांगले आहते. माझे मागील वषाचे इ.१२ वी या वगाचे Book 
Keeping & Accountancy या िवषयाच े िनकालही उ  तम लागलेले आहते. माझे अनेक िव ाथ  सी.ए., 
सी.पी.टी. परी ेसाठी पा ही ठरलेले आहते. 
७)  गैरवतनाबाबत:- िद.०३.०३.२०२० रोजी महारा   रा  य मा  यिमक व उ  च मा  यिमक िश ण 
मंडळ, पणु े िवभागीय मंडळ, पणु े यांचे सभनेसुार मी इ.१२ वी  या Book Keeping & Accountancy या 
िवषया  या परी ेकरीता िनयामक (Moderator)  हणनू कामही करत आह.े मा याकडे १८०० ते २००० इतके 
पेपर मॉडरेट करणसेाठी आललेे आहते. ते मला पणु े बोडात वेळेत सादर करावयाच े आहते. परी ेसंदभात 
असलेले िनयम व कत  याची मला पुण जाणीव आह.े सोबत िश क सभेत उपि थत असले  या सहा यक 
िश क/िशि का/िश केतर यांचा अिभ ाय/मत जोडल ेआह.े 
८)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) सेवा (वतणकू) िविनयम, २०१३ च े कलम ३(१) 
बाबत:- मी सं  थान सवेेत सपंणू ामािणकपणानेच काम केलेले आह.े तसेच सं  थान  या सेवेशी एकिन  ठही 
रािहलेलो आह ेव मी सं  थान कमचा-याला न शोभणारे कृ  यही केललेे नाही व यापढुेही करणार नाही.  यामळेु मी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) सवेा (वतणकू) िविनयम, २०१३ चे कलम ३(१) चे कोणतेही 
उ  लंघन या सभेत केलेले नाही. शासनाचा मा यामळेु वेळ िवनाकारण खच  पडला, याब ल मी मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी साहबे यांची माफ  मागतो.मी ी साईबाबां  या त  वांचे पालनही करतो व नेहमी 
आचरणातही आणतो. 

  तरी मे.साहबेांनी मी व रल माण ेकेले  या खुलाशाचा सहानभुतूीपवुक िवचार क न मला या नोटीसीतून 
मु  त करावे ही न  िवनंती आहे.” अस े  हटलेले आह.े 

ी.सगंमनरेे यानंी िद.२३.०३.२०२० रोजीचा उपरो  त खलुासा ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 
व किन  ठ महािव ालय, यांचमेाफत पाठिवलेला नसनु,  यांनी िद.२४.०३.२०२० रोजीचा अज इकडील सामा  य 

शासन शाखा, आवक िवभागास िदलेला आह.े 
क)  आता, पु  हा ी.सगंमनरेे यांनी िद.०७-०४-२०२० रोजीचा लेखी खुलासा सादर केला आह.े  यात 
 यांनी,“उपरो  त संदभ य प ानसुा मला िमळाले  या नोटीसीचा लेखी मु िेनहाय खलुासा िद.२३.०३.२०२० रोजी 

सादरही केलेला आह.े परंतु काही कागदप े तािं क अडचणीमळेु खलुाशा सोबत वेळेत सादर करता आली नाही. 
ती मािहती सदर  या प ाने आपणाकडे सिवनय सादर करीत आह.े 
मु ा ं .१:- मा या मण  वनीवर िद.०४.०३.२०२०, िद.१०.०३.२०२० व िद.११.०३.२०२० रोजीच े जे 
इनकिमगं कॉल आलेले आहते, परंतु  यात मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यांनी कोणताही िनरोप मला िदलेला 
नाही,  याची झरेॉ  स त. 
मु ा ं .२:- माझा रपोट कर  याचे मा.मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यांचे कारण  हणजे मी िद.२२.०७.२०१९ 
रोजी मािहती  या अिधकारा  वये ी.िवकास महादेव िशवगज,े सहा यक िश क, यांच ेिवषयी िद.१५.१२.२०१६ 
व िद.३०.०६.२०१७  रोजी मी व काही सहा यक िश कांनी त ार केलेली होती.  या त ारीवर सनुावणीही 
झालेली होती. परंतु  मला िद.९ ऑग  ट २०१९ रोजीचे िमळाले  या मािहती अिधकारा  या अहवालात 
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ी.िवकास महादवे िशवगज,े सहा यक िश क यां  यावर शासनाकडून पढुील कायवाही के  याचे आढळुन येत 
नाही, ही मािहती िमळाली. सदर मािहती मागिव  याचा राग मनात ध न ी.िवकास महादेव िशवगज,ेसहा यक 
िश क व मा.मु  या  यापक ी.वरघडेु सर या दोघानंी िमळून कट कार  थान रचनु माझी िनयोजनब  द र  या 
व र  ठांसमोर रपोट क न बदनामी क न माझेवर अ  याय केलेला आह.े 

 मे.साहबेांनी माझी वरील मािहती सामा  य शासन शाखा, वशी-िश  त जा.न.ंएसएसएस/वशी-
लेखा/२८२५/२०२० िद.१७.०३.२०२० रोजीच े नोटीसीसाठी सदरचे परुाव े लेखी खलुाशासाठी ाहय ध न 
माझेवर झाललेा अ  याय दरु करावा, ही िवनतंी.” अस े  हटलेले आह.े 

सदर लेखी खलुाशा ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय, यांचमेाफत 
पाठिवलेला नसनु ी.सगंमनरेे यांनी िद.०७.०४.२०२० रोजीचा अज इकडील आवक िवभागास िदलेला आह.े 

ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाम  य ेयांना जा.न.ंएसएसएस/सा शा/ 
वशी-िश  त/५०/२०२०,िद.१५-०४-२०२० व जा.नं.एसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/९१/२०२०,िद.२८-०४-
२०२० रोजीचे प ासोबत ी.सगंमनेरे यांनी िदलेले िद.२३.०३.२०२० व िद.०७.०४.२०२० रोजीचे खुलास े
 वयं  प  ट अिभ ायासाठी पाठिवणते आलेले होते.  

 C) ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय यांनी  यांचा  वयं  प  ट अिभ ाय:-  यास 
अनसु न ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय यांनी  यांचा  वयं  प  ट अिभ ाय 
िद.०४.०५.२०२० रोजी इकडील कायालयास पाठिवलेला असनु,  यात  यांनी,” (अ) ी.िदलीप िव लराव 
संगमनरेे, सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय, यांनी िद.१५.०२.२०२० रोजी 
इ.१२ वी बोड प र ा िनयोजन सभेम  य े केले  या गरैवतनाबाबत संदभ .०१ अ  वये  यांचा गैरवतन रपोट 
केलेला होता. तसचे िद.११.०३.२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांचे सम  हजर राहणबेाबत 
कळिव  यात आलेले असतांनाही ते हजर झालेले नाही.  याबाबत  यांना वशी-िश  त, सामा  य शासन 
शाखेमाफत जा. .एसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/२८२५/२०२० िद.१७.०३.२०२० अ  वये कारण े दाखवा 
नोटीस बजावनू, सदर नोटीसचा खलुासा मु  य  यापकांमाफत व र  ठांकडे सादर करण ेअपेि त असतांनाही  यांनी 
मु  य  यापकांमाफत खलुासा सादर न करता, अ. .०३ अ  वये पर  पर व र  ठांकडे खलुासा सादर केलेला आह.े 
 याबाबत अ. .०४ चे प ा  वय े ी.सगंमनरेे यांनी िद.२३.०३.२०२० रोजी सादर केले  या खलुाशातील 

कथनाबाबत मु िेनहाय  वयं  प  ट लेखी अिभ ाय शासक य अिधकारी यांचमेाफत सादर करणबेाबत 
कळिवलेले आह.े  याचा तपिशल पढुील माण े– 

 
अ. . ी.सगंमनरेे यांनी खलुाशात नमदु केलेला मु ा खलुाशाबाबत  वयं  प  ट अिभ ाय 
०१. मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांच े क ात 

िद.११/०३/२०२० रोजी सकाळी १०.०० वाजता हजर 
राहणबेाबतचा कोणताही िनरोप मला मा.मु  य  यापक 

ी जी.  ही.वरघडेु सर यांचेकडून न िमळा  यामळेु मी 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांच े क ात 
उपि थत राह शकलो नाही,  हणनू मी थमतः मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी साहबे यांची मा मागतो.   

सामा  य शासन िवभागाकडील वशी-िश  त क ाकडून 
मला िद.०४.०३.२०२० रोजी दरु  वनी ारे कळिव  यात 
आलेले होते क , मु  या  यापक, ी.अनाप व 

ी.सगंमनरेे यांना मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय 
यांनी सम  चचसाठी बोलिवलेले आह.े मा  
 याबाबतची िदनांक व वेळ नंतर कळिव  यात येईल. 

याबाबत सबंधीत िश कांना मी तसेच किन  ठ 
महािव ालयाकडील िलपीक यांनी सम  सांिगतलेले 
होते.  
 यानतंर िद.१०.०३.२०२० रोजी मला पु  हा 

कळिव  यात आले क , उ ा िद.११.०३.२०२० रोजी 
सकाळी १०.०० वा. तु  ही, ी.अनाप व ी.सगंमनरेे 
यानंी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यां  या 
क ेत हजर राहाव.े  
याबाबत मी लागलीच किन  ठ महािव ालयाकडील 
कं ाटी िलपीक ी.सिचन कोपरे यांना ी.अनाप व 

ी.सगंमनरेे यांना कळिव  याबाबत सांिगतले होते. 
 यानसुार किन  ठ महािव ालयाकडील कं ाटी िलपीक 
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ी.सिचन कोपरे यानंी िद.१०.०३.२०२० रोजी  यां  या 
मण  वनी ारे ी.सगंमनरेे यांना कळिव  याचा य  न 

केला असता,  यांचा फोन लागला नाही.  यामळेु 
ी.कोपरे ह े िद.१०.०३.२०२० रोजी रा ौ.८.३० वा. 

समुारास ी.सगंमनेरे यांचे घरी िनरोप दे  यासाठी चालले 
असता, ी.सगंमनेरे सर  यां  या मलुीसह कोपरगांव 
येथील एका बेकरीवर भेटले असता,  यांना सम  भेटून 
उ ा िद.११.०३.२०२० रोजी सकाळी ०९.३० वा. 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांचे क ात 
उपि थत राहणेबाबत कळिवलेले होते. मा   यावेळी 

ी.सगंमनरेे यांनी माझी उ ा सु ी आह,े अस ेसांिगतले.  
याबाबत ी.कोपरे  यांचा लेखी खलुासा घतेललेा 
आह.े  
 यामळेु ी.सगंमनेरे यांचे िनरोप न िमळालेबाबतच े
 हणण ेह ेअ  यतं चकु च,े खोटे व िबनबुडाचे आह.े ते 

नेहमीच असे खोटे बोलून, चकु चे अज क न, 
शासनाची िदशाभलू करत असतात. 

०२. िद.११/०३/२०२० रोजी मा या नातलगाच ेधािमक काय 
(ल  न समारंभ) (सोबत ल  नपि का) अस  यान े मी 
िदनांक ०९/०३/२०२० रोजी कत  यावर हजर असतांना 
िद.११/०३/२०२० रोजीचा रजा अज किन  ठ 
महािव ालयात कायालयातील मा.व र  ठ िलपीक 
यांचेकडे रतसर सादरही केलेला आह.े 
िद.११/०३/२०२० रोजी  या मा या रजेची म  टरला 
न दही झालेली आह.े (सोबत रजा अजाची झेरॉ  स त) 

सामा  य शासन िवभागाकडील वशी-िश  त क ाकडून 
मला िद.०४.०३.२०२० रोजी दरु  वनी ारे कळिव  यात 
आलेले होते क , मु  य  यापक, ी.अनाप व 

ी.सगंमनरेे यांना मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय 
यांनी सम  चचसाठी बोलिवलेले आह.े मा  
 याबाबतची िदनांक व वेळ नंतर कळिव  यात येईल. 

याबाबत सबंधीत िश कांना मी तसेच किन  ठ 
महािव ालयाकडील िलपीक यांनी सम  सांिगतलेले 
होते.  
तरीही ी.सगंमनरेे यांनी िद.०९.०३.२०२० रोजी मला 
िकंवा महािव ालयाकडील िलपीक यांना न कळवता 
पर  पर रजा अज भ न हजेरी म  टरम  य े ठेऊन िदललेा 
होता. सदर अज मंजुर झाला िकंवा नाही, याचा 
कोणताही िवचार न करता, नेहमी माण े व र  ठांचा 
अपमान कर  याची पंरपरा कायम ठेवत  यांनी 
िद.११.०३.२०२० रोजी रजा अज मंजूर नसतानांही 
पर  पर रजा घेतली.  
 यामळेु ी.सगंमनेरे यांनी अज मंजुर नसतांनाही रजा 

घेतली हचे मळुात गरैवतन आह.े तसचे ते नेहमीच 
अशा कारे व र  ठांचा अपमान करत असतात.  

०३. मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांचेसमोर सादर 
कर  यात आले  या िद.२६/०२/२०२० रोजी  या 
िटपनीनसुार मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांनी 
Call the Personally अस ेिनदश िद.०४/०३/२०२०, 
िद.१०/०३/२०२० नसुार मा.मु  य  यापक ी. वरघडेु सर 
यांना मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांचे क ात 
मला िद.११/०३/२०२० रोजी सकाळी १०.०० वा. हजर 
राहणबेाबत कळिवणेस सािंगतले होते. परंतु 
मा.मु  य  यापक ी. वरघडेु सर यांनी मला याबाबत 

याबाबत उपरो  त अ. .०१ व ०२ म  य े नमदु केलेल े
आह.े तसेच  यांनी या मु ाम  य े सव चकु ची मािहती 
नमदु केलेली आहे. कारण  यांना महािव ालयाकडील  
कं ाटी िलपीक ी.कोपरे यांनी आद  या िदवशीच 
सम  भटूेन िद.११.०३.२०२० रोजी सकाळी ०९.३० 
वा. मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांचे क ात 
उपि थत राहणबेाबत कळिवलेले होते.  यामळेु 

ी.सगंमनरेे ह े अ  यतं खोटे व चकु चे िवधान क न, 
शासनाची िदशाभलू करत आहते.  
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कळिवले नाही िकंवा िनरोपही िदला नाही. 
मा.मु  य  यापक ी. वरघडेु सर यांनी मला सदरचा अित 
मह  वाचा िनरोप िदला नाही. मला सदरचा िनरोप 
िमळाला असता तर मी कोण  याही प रि थतीत मा या 
धािमक कायासाठी न जाता वेळेत मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी साहबे यांचे क ात उपि थत असतो. 

०४. िश क सभेस मी उिशरा आलेबाबत –  
िद.१५/०२/२०२० रोजी ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 
व किन  ठ महािव ालयात सकाळी ११.०० वाजता 
िश क सभा आयोिजत कर  यात आली होती. सदरची 
सभा ही सकाळी ११.१० वा.सु  झाली. 
मा.मु  य  यापक ी.वरघडेु सर यांनी सभेम  य े इ.१२ वी 
 या परी े  या िनयमांचे वाचन क न सभलेा सु वात 

केली.  यामळेु मी सभेस उिशराही आलेलो नाही व 
मु  य  यापक ी. वरघडेु सर यांनी मला कोणतीही उिशरा 
आ  याची िवचारणाही केली नाही.  यांनी परी चेे 
वेळाप क व त  ता हा सभा संपत आलेनंतर सव 
सहा यक िश कांना वाट  यात आला. मी सन माच 
२०१७ म  य ेइ.१२ वी  या परी सेाठी उपक  सचंालक 
 हणनू कामही केललेे आह.े परी संेदभातील जबाबदारी 

व कत  याची मला जाणीव आह.े 

ी.सगंमनरेे ह े सकाळी ११.०० वा. च े सभेस ११.२० 
वा. उपि थत रािहल.े तसेच सभा चाल ूअसतांना िवषय 
चालु असतांना ी.सगंमनरेे यांना उशीरा ये  याचे कारण 
िवचारले असता,  यांनी “मला कोणीच सभचेे सांिगतल े
नाही” अस ेउ  तर िदले.  
तसेच  यांनी उशीरा येऊन, “१२ वी.ची प र ा कधी 
पासनू सु  होत आह,े मला काही मािहती नाही”  मळुात 
सव िश कांना व िव ा  याना वेळाप काचे वाटप 
कर  यात आलेले होते. तसेच सव िश कानंा  यांचे 
प र काच े कामकाजाचे वेळाप कदखेील दे  यात 
आललेे होते.  यामळेु ी.सगंमनरेे यां  या सार  या 
जबाबदार िश काने सदरचे िवधान करण ेयो  य न  हते. 
याबाबत  यां  या गैरवतन अहवालाम  य े नमदु केलेल े
आह.े  

०५. गोपनीय अहवालाचा मु ा उपि थत केलेबाबत –  
इ.१२ वी चे परी ेचे कामकाज हे अतंगत मू  यमापनाचा 
भाग अस  याने  या परी े  या कामाची न द गोपनीय 
अहवाल ेणी दतेाना िवचारात  यावी लागते. मागील 
गोपनीय अहवालातील ेणी दतेाना मा.मु  य  यापक ी. 
वरघडेु सर यांचेकडून भेदभाव झालेला होता, अशी 
सभेम  य े चचा झाली, मी  वतंः गोपनीय अहवालाचा 
मु ा या सभेत उपि थत केललेा नाही व गोपनीय 
अहवाल कोण िलिहतात, ह ेसवासमोर सागंा असेही मी 
कदािपही  हणालो नाही.  

ी.सगंमनरेे यांनी सदरचा मु ा अ  यतं चकु  या प तीन े
िलिखत  व पात कळिवलेला आह.े सभेम  य े  इ.१२ 
वी चे प र चेे िनयोजनाचे कामकाज सु  असतांना इतर 
िश क  याबाबत बोलत असतांना ी.अनाप सर व 

ी.सगंमनरेे सर यांनी म  यचे उठून, गोपनीय अहवाल 
 यवि थत तुम  याच हातांनी िलिहत जा, तु  ही इतर 
 य  त कडून गोपनीय अहवाल िलहन घतेात, ेणी 

दतेांना भेदभाव करतात, थम या गो  ट कडे ल  ा 
मग िमट गा  या, अस े बोलून, मा यावर आरोप केले. 
मा  खलुासा सादर करतांना चचा झाली अस े िलिहले 
आह.े वा  तिवक पाहता गोपनीय अहवालात सव 
िश कानंा  “अ” ेणी दे  यात आलेली आह.े यात 
कुठेही भदेभाव नाही.  

०६. इतर सहा यक िश कांना शासनािव  द 
भडकािव  याबाबत – 

ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  
महािव ालयात कायरत असणारे सव सहा यक िश क 
ह े मा यापे ा  ये  ठ व अनभुवी आहते.  यांचेजवळ 
उ  तम शै िणक अहताही आह.े शासनाच ेिनयम, सेवा, 
शत  इ.ची  यांना चांगली मािहती आह.े तसचे चांगले 
आिण वाईट याचीही जाण असनू  वतंःच े  यांना मत 
आह.े  यामळेु मी सभतेील वातावरण कलुषीत केल,े 
 यांना भडकािवल,े िचथावले असे जे मा.मु  य  यापक 
ी. वरघडेु सर यानंी व र  ठांना कळिवले आह ेते अयो  य 

आह.े  

ी. संगमनेरे यांनी सव िश कांसमोर अरेरावीन े वागनू 
गैरवतन केले आिण इतर िश कांना िचथावणी दे  याचे 
काम केले.   
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०७. बेजबाबदारपणा कृ  याबाबत –  
मी वेळोवळी शासनाने िदले  या आदशेाचे जबाबदारीने 
व काटेकोरपण े पालन करीत आलेलो आह.े गलेी २ 
वषापासनू मा.मु  य  यापक ी.वरघडेु सर यांनी नमेनू 
िदलेली सव कामे मी वेळेत व जबाबदारीने पणुही केलेले 
आहते.  यामळेु मी कुठेही बेजबाबदारपण े वतन केललेे 
नाही. माझे मागील वषाचे सव गोपनीय अहवालही 
चांगले आहेत. माझे मागील वषाचे इ.१२ वी या वगाचे 
Book Keeping & Accountancy या िवषयाचे 
िनकालही उ  तम लागलेल ेआहते. माझ ेअनेक िव ाथ  
सी.ए., सी.पी.टी. परी ेसाठी पा ही ठरलेले आहते.  

 यांचे अ  यापनाबाबत कोण  याही कारची त ार 
केलेली नसनू,  यांचे वतनाबाबत त ार कर  यात 
आलेली आह.े तसेच सदर मु ाम  य े ी.सगंमनरेे यांनी 
सव गोपनीय अहवाल चांगले अस  याचे नमदु केललेे 
आह,े तर अ. .५ चे मु ांम  य े गोपनीय अहवालात 
भेदभाव होत अस  याची चचा झाली असा आरोप 
करतात,  यामळेु ी.सगंमनरेे ह े  वतंः  या 
खलुाशाबाबत साशंक आहते, अस े िदसनू येते तसेच 
 यांनी अ  यतं खोटा व चकु चा खलुासा सादर केलेला 

आह.े  

०८. गैरवतनाबाबत- 
िद.०३/०३/२०२० रोजी महारा   रा  य मा  यिमक व 
उ  च मा  यिमक िश ण मंडळ, पणु े िवभागीय मंडळ, 
पणु ेयाचंे सभनेसुार मी इ.१२ वी  या Book Keeping 
& Accountancy या िवषया  या परी ेकरीता िनयामक 
(Moderator)  हणनू कामही करत आह.े मा याकडे 
१८०० ते २००० इतके पेपर मॉडरेट करणसेाठी आलेले 
आहते. ते मला पुण े बोडात वळेेत सादर करावयाच े
आहते, परी ेसंदभात असललेे िनयम व कत  याची मला 
पणु जाणीव आह.े  यामळेु मी या सभेत कोणतेही 
गैरवतन व वातावरण कलुिषत केलेल े नाही. सोबत 
िश क सभेत उपि थत असले  या सहा यक 
िश क/िशि का/िश केतर यांचा अिभ ाय/मत जोडले 
आह.े  

 यांचे अ  यापनाबाबत कोण  याही कारची त ार 
केलेली नसनू,  यांचे वतनाबाबत त ार कर  यात 
आलेली आह.े 
तसेच ी.सगंमनरेे यांनी खलुासा तयार के  यानंतर 
सभेम  य े उपि थत असले  या सव िश क व 
िश के  तर कमचारी यांना अिभ ाय दे  याबाबत िवनतंी 
केलेली होती. मा  ी.सगंमनरेे यांचे खलुाशामधील 
सव मु  ेचकु चे व िबनबुडाचे अस  याने स ा करणारे 
०८ िश क व िश के  तर कमचारी वगळता इतर २५ 
िश क व िश के  तर कमचारी यांनी अिभ ायावर 
स ा केले  या नाहीत व हचे ०७ ते ०८ िश क व 
िश के  तर कमचारी सभेम  य े वाद घालत होते मा  
 यांनी सदर वादास चचा झाली अस े  हणले आहे.  

याव न ी.सगंमनेरे यांनी सव खलुासा चकु चा व खोटा 
सादर के  याच ेिस  होते. 

०९. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सवेा 
वतणकू िविनमय २०१३ च ेकलम ३(१) बाबत  
मी सं  थान सेवेत सपंणू ामािणकपणानचे काम केलेले 
आह.े तसचे सं  थान  या सवेेशी एकिन  ठही रािहलेलो 
आह े व मी सं  थान कमचा-याला न शोभणारे कृ  यही 
केलेले नाही व यापढुेही करणार नाही.  यामळेु मी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  सेवा वतणकू 
िविनमय २०१३ चे कलम ३(१) चे कोणतेही उ  लंघन 
या सभेत केलेले नाही.  

शासनाचा मा यामळेु वेळ िवनाकारण खच  पडला, 
याब ल मी मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांची 
माफ  मागतो. मी ीसाईबाबां या त  वांचे पालनही 
करतो व नेहमी आचरणातही आणतो.  

गरैवतन अहवालाम  य े ी.सगंमनरेे यानंी केले  या 
गैरवतनाबाबत नमदु केलेले आह.े तसेच  यांनी सादर 
केलेला खलुासा अ  यतं खोटा, चकु चा व िदशाभूल 
करणारा अस  याचे िदसनू येते.  
तसेच मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच े
क ात हजर राहणबेाबत सम  िनरोप िमळालेला 
असतांनाही व र  ठांना काहीही न कळिवता गैरहजर 
राहण े सदरची बाब अ  यतं गभंीर  व पाचे गैरवतन 
आह.े  
सदरचे वतन ी साईबाबा सं  थान िव  व  त 
 यव  था,िशड  सेवा वतणकू िविनमय २०१३ चे कलम 

३(१) चे उ  लंघन केलेले आह,े असे ठाम मत आह.े  

 
(ब) ी.िदलीप िव लराव संगमनरेे यांनी सदर करणी िद.०७.४.२०२० रोजी पु  हा खलुासा सादर 

केलेला असनू, जा. .एसएसएस/ सा शा/वशी-िश  त/९१/२०२० िद.२८ एि ल, २०२० अ  वये सदर लेखी 
खलुाशाबाबत मु िेनहाय  वयं  प  ट लेखी अिभ ाय शासक य अिधकारी यांचमेाफत सादर करणबेाबत 
कळिवलेले आह,े  याचा तपिशल पढुील माण े–  
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अ. . ी.सगंमनरेे यांनी खलुाशात नमदु केलेला मु ा खलुाशाबाबत  वयं  प  ट अिभ ाय 
०१. मा या मण  वनीवर िद.०४.०३.२०२०, िद.१०.०३. 

२०२० व िद.११.०३.२०२० रोजीचे जे इन किमंग कॉले 
आलेले आहेत,  यात मा.मु  य  यापक ी.वरघडेु सर 
यांनी कोणताही िनरोप मला िदलेला नाही.  याची 
झेरॉ  स त सोबत सादर केललेी आह.े  

सामा  य शासन िवभागाकडील वशी-िश  त क ाकडून 
मला िद.०४.०३.२०२० रोजी दरु  वनी ारे कळिव  यात 
आलेले होते क , मु  य  यापक, ी.अनाप व 

ी.सगंमनरेे यांना मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय 
यांनी सम  चचसाठी बोलिवलेले आह.े मा  
 याबाबतची िदनांक व वेळ नंतर कळिव  यात येईल. 

याबाबत सबंधीत िश कांना मी तसेच किन  ठ 
महािव ालयाकडील िलपीक यांनी सम  सांिगतलेले 
होते.  
 यानतंर िद.१०.०३.२०२० रोजी मला पु  हा 

कळिव  यात आले क , उ ा िद.११.०३.२०२० रोजी 
सकाळी १०.०० वा. तु  ही, ी.अनाप व ी.सगंमनरेे 
यानंी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यां  या 
क ेत हजर राहाव.े  
याबाबत मी लागलीच किन  ठ महािव ालयाकडील 
कं ाटी िलपीक ी.सिचन कोपरे यांना ी.अनाप व 

ी.सगंमनरेे यांना कळिव  याबाबत सांिगतले होते. 
 यानसुार किन  ठ महािव ालयाकडील कं ाटी िलपीक 
ी.सिचन कोपरे यानंी िद.१०.०३.२०२० रोजी  यां  या 
मण  वनी ारे ी.सगंमनरेे यांना कळिव  याचा य  न 

केला असता,  यांचा फोन लागला नाही.  यामळेु 
ी.कोपरे ह े िद.१०.०३.२०२० रोजी रा ौ.८.३० वा. 

समुारास ी.सगंमनेरे यांचे घरी िनरोप दे  यासाठी चालले 
असता, ी.सगंमनेरे सर  यांचा मलुीसह कोपरगांव 
येथील एका बेकरीवर भेटले असता,  यांना सम  भेटून 
उ ा िद.११.०३.२०२० रोजी सकाळी ०९.३० वा. 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांचे क ात 
उपि थत राहणेबाबत कळिवलेले होते. मा   यावेळी 

ी.सगंमनरेे यांनी माझी उ ा सु ी आह,े अस ेसांिगतले.  
याबाबत ी.कोपरे  यांचा लेखी खलुासा घतेललेा 
आह.े  
 यामळेु ी.सगंमनेरे यांचे िनरोप न िमळालेबाबतच े
 हणण ेह ेअ  यतं चकु च,े खोटे व िबनबुडाचे आह.े ते 

नेहमीच असे खोटे बोलून, चकु चे अज क न, 
शासनाची िदशाभलू करत असतात. 

०२. माझा रपोट कर  याचे मा.मु  य  यापक ी.वरघडेु सर 
यांचे कारण  हणजे मी िद.२२.०७.२०१९ रोजी 
मािहती  या अिधकारा  वये ी.िवकास महादवे िशवगजे, 
सहा.िश क यांचे िवषयी िद.१५.१२.२०१६ व 
िद.३०.०६.२०१७ रोजी मी व काही सहा यक 
िश कानंी त ार केलेली होती.  या त ारीवर 
सनुावणीही झालेली होती. परंत ू मला िद.०९ ऑग  ट, 
२०१९ रोजीच े िमळाले  या मािहती अिधकारा  या 
अहवालात ी.िवकास महादवे िशवगज,े सहा यक 
िश क यां  यावर शासनाकडून पुढील कायवाही 

सदरचा मु ा िद.१५.०२.२०२० राजीचे सभेतील 
गैरवतनाबाबत नसनु, ी.िशवगजे सर यां  याबाबत 
आह.े  या करणाची सं  थानचे शासक य अिधकारी 
यांचमेाफत चौकशी होऊन, सदरच े करण सन  २०१७ 
म  यचे सपंलेले आह.े मा  ी.सगंमनेरे ह े केवळ 
िदशाभूल करायची  हणनू जनेु करणातील कागदप  े
दऊेन, मळु िवषयाला व  यानंी केले  या गरैवतना  या 
मु ास बगल दे  याचा य  न करत अस  याचे िदसनू 
येते.   
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के  याचे आढळून येत नाही, ही मािहती िमळाली. सदर 
मािहती मागिव  याचा राग मनात ध न ी.िवकास 
महादवे िशवगजे सहा.िश क व मु  य  यापक ी.वरघडेु 
सर या दोघांनी िमळून कट कार  थान रचनु माझी 
िनयोजनब र  या व र  ठांसमोर रपोट क न बदनामी 
क न माझेवर अ  याय केलेला आह.े  

 
उपरो  त प रच ् छेद अ मधील त   यातील अ. .१ ते ९ व प र  छेद ब मधील त   यातील अ. .१ व २ 

चे अवलोकन करता,  
१. ी.िदलीप िव लराव संगमनरेे, सहा.िश क ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय यांनी  यांचे 
खलुाशाम  य े नमदु केलेली मािहती अ  यतं चकु ची, खोटी व िबनबुडाची आह.े तसेच मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी महोदय यांचे क ात उपि थत राहणबेाबत आद  या िदवशी महािव ालयाकडील कं ाटी 
िलपीकांमाफत सम  िनरोप दऊेनही  यांनी सदरचा िनरोप गंभीरतेने न घेता, नेहमी माण ेव र  ठांचा अपमान क न, 

शासना  या िनरोपास केराची टोपली दाखिवली, सदरची बाब अ  यतं गभंीर गैरवतनाम  य ेयेते.  
२. तसेच मु  य  यापक अथवा िलपीक यांना न िवचारता रजा अज भ न, पर  पर हजेरी म  टरम  य े ठेऊन 
िदला तसेच मु  य  यापक अथवा िलपीक यांना न कळिवता रजा अज मंजुर नसतांनाही पर  पर रजा घेतली, 
सदरची बाब गरैवतनाम  य ेयेते.          
३. ी.सगंमनरेे यांनी जनेु अज, कागदप  े सादर क न मळु िवषयास बगल दे  याचा य  न केला आह.े 

ी.सगंमनरेे याचंे िव दध गैरवतन रपोट केला असता,  यांनी दोन वळेेस पर  पर खलुासा सामा  य शासन शाखा, 
आवक िवभागास  सादर केल,े तसचे आता मािहतीचे अिधकार कायदांतगत सदर करणाची मािहती मागिवलेली 
असनू, सदर मािहती  यायालयीन कामासाठी आव  यक अस  याचे नमुद केलेल े आह.े  हणजेच ी.सगंमनरेे 
यां  या िवरोधात काही बोलल े अथवा व र  ठांना कळिव  यास ते िविवध कारे व र  ठांवर, शासनावर दबाव 
आण  याचा य  न करतात, ही बाब अितशय गंभीर असनू,  यांच ेवतन अ  यतं हीन व  लेषदायक आह.े  
४. ी.सगंमनरेे यांना दे  यात आले  या कारण े दाखवा नोटीसचा खलुासा मु  य  यापकांमाफत सादर 
करणबेाबत आदशेीत कर  यात आलेल े असतानंाही  यानंी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यां  या 
आदशेाचा अवमान क न, सदर नोटीसचा खलुासा दोनवेळेस पर  पर सामा  य शासन शाखा, आवक िवभागाकडे 
सादर केललेा आह.े  
५. तसेच जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३११९/२०१४ िद.०२ ऑ  टो, २०१४ चे प रप काचा देखील 
अवमान केलेला आह.े याव न ी.सगंमनेरे ह ेनेहमीच अशा प तीने व र  ठां  या अथवा शासना  या आदशेांचा 
अवमान करत अस  याचे िनदशनास येत आह.े   ”अस े  हटलेले आहे. 

ी.सगंमनरेे यांच े दो  ही खलुाशाबाबत ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किनष ् ठ 
महािव ालय यांनी सादर केलेला  वयं  प  ट अिभ ाय सबंधीत शासिकय अिधकारी यांचे माफत सादर केलेला 
असनु  यांनी  यावर  वा री केलेली आह.े 

ी.िदलीप सगंमनरेे, यांची सं  थान सेवेत िद.१७.०९.२००८ रोजी िनयु  ती कर  यात आलेली असनू 
 यांना यापवु  गरैिश  तवतनाबाबत एकही िश ा करणते आलेली नाही. 

गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश  त 
आिण आिपल) िविनयम,२०१३  करण ३ कलम ५ अ वये िकरकोळ दडंा मक कारवाया अतंगत 
(१)  ठपका ठेवण,े   

(२)  पदो नती रोखण,े  
(३)  याने हयगय,िकंवा आदशे भंग या कारणामळेु सं थानाच ेआिथक नकुसान केले अस यास ते यां या 

वेतनातून वसलू करण.े 
(४)  वेतनावाढी रोखनु धरण,े 
(५)  िविनिद  कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करण ेआिण अशा घटी या 

कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कस े आिण असा कालावधी समा  
झा यानंतर या या वतेनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकंवा नाही या 
संबंधी पढुील िनदश देण,े 
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(६)  समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवे या खाल या ट यात घट करण,ेसवसामा यपण ेयाचा अथ 
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वतेन ेणी पद िकंवा सवेा यामधील पदो नतीवरील ितबंध 
अ सा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वतेन 

ेणी,पद िकंवा सवेेत या थानातनू आिण सेवा ये तेतुन घट झाली या थानात िकंवा सेवा ये तेत 
पनु थापना कोण या अटीवर होइल यासंबंधी पढुील िनदश िदली जातील िकंवा नाही. 
मोठया दंडा मक कारवाया अतंगत  

(७)  स ची सवेा िनवृ ी,   

(८)  सेवेतून काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 
मा  कोणतेही अिधकृत काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदेशीर मोबद या यित र  

सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड 
(७) िकंवा (८) म य ेनमदु केलेली दडंा मक कारवाई लादली जाऊ शकते. 

वरील िश ेपैक  एक िश ा देणचेी तरतूद आह.े 
D) ी.सगंमनरेे यांचेबाबत वेळोवळी व र  ठांकडे सादर करणते आले  या िटप  या. 
१)  ी.िदलीप िव लराव सगंमनरेे,सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय 
यांना वरील संदभ ं .०२ अ  वय े व र  ठांच े  वा रीन े कारण े दाखवा नोटीस काढ  यात आललेी असनु  यांनी 
लेखी खलुासा सादर करावयास पािहजे होता. परंत ु  यांनी ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालय यांनी  यांचेबाबत केले  या कमचारी गरैवतन रपोट मागणी िद.१९.०३.२०२० रोजीच े अजा  वये 
केलेली आह.ेतरी ी.सगंमनरेे यांचेब ल ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय यांनी 
केले  या कमचारी गैरवतन रपोटची छायांिकत त ी.सगंमनरेे यांना ावी िकंवा कस ेयाबाबत आदशे होणसे 
िवनंती आह.े याबाबतची िटपणी िद.२१.०३.२०२० रोजी व र  ठांकडे सादर करणते आलेली होती. 

ी.सगंमनरेे यांनी िद.१९.०३.२०२० रोजीचे िवनंती अजाबाबत इकडील िद.२१.०३.२०२० रोजीची 
िटपणी व र  ठांकडे सादर करणते आलेली होती.सदरचे िटपणीवर व र  ठांनी,” ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा 
मंिदर व किन  ठ महािव ालय यांनी सादर केले  या कमचारी गैरवतन रपोटमधील सव मु  े कारण े दाखवा 
नोटीसीत नमदु आह.े  यामळेु पु  हा रपोट दे  याची आव  यकता वाटत नाही.” अस ेिनदश िदलेले आह.े 
२)  तदनतंर ी.सगंमनेरे यानंा दे  यात आले  या कारण ेदाखवा नोटीसीचा खलुासा ाचाय, ी साईबाबा 
क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय यांचेमाफत सादर करावयाचे नोटीसीत  प  ट िनदश असतांनी  यांनी 
िद.२३.०३.२०२० रोजीचा लेखी खुलासा सामा  य शासन शाखा, आवक िवभागास िदललेा आह.े 

जा.न.ंएसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/५०/२०२०,िद.१५-०४-२०२० रोजीच े प ा  वये ी.सगंमनेरे 
यांनी िदलेला िद.०७.०४.२०२० रोजीचा लेखी खलुासा  प  ट अिभ ायाकरीता पाठिवणेत आलेला आहे. 
३)  आता पु  हा, ी.सगंमनेरे यांना दे  यात आले  या कारण े दाखवा नोटीसीचा खलुासा ाचाय,              

ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय यांचमेाफत सादर करावयाच े नोटीसीत  प  ट िनदश 
असतांनी दखेील  यांनी िद.०७.०४.२०२० रोजीचा लखेी खलुासा सामा  य शासन शाखा, आवक िवभागास 
िदलेला आह.े ी.सगंमनेरे ह े व र  ठांनी िदले  या आदशेाचा वारंवार अवमान करत आहते. उपरो  त 
गैरिश  तवतनाबाबत ी.सगंमनरेे यांना फ  त एकच कारण ेदाखवा नोटीस काढ  यात आललेी आह,े परंतु  यांनी 
आतापयत नोटीसीचे खलुासे ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय यांचेमाफत सादर न 
करता, उपरो  त अ.न.ं१ ते ३ माण ेअज/खलुासे सामा  य शासन शाखा,आवक िवभागास सादर केलेले आहेत.  
ह े  यांनी वरील आवक िवभागा िदले  या अ.नं.१ ते ३ चे अज/खलुासे याव न िनदशनास येत आह.े 
४)  ी.िदलीप िव लराव सगंमनरेे,सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय 
यांनी िद.२३.०३.२०२० व िद.०७.०४.२०२० रोजी इकडील आवक िवभागास िदललेा लेखी खलुासा उपरो  त 
संदभ ं .६,८ रोजीच े प ासोबत ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय यांचेकडे 
 वयं  प  ट अिभ ायाकरीता पाठिवणते आललेे होते. 

 यास अनसु न ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय यांनी 
िद.०४.०५.२०२० रोजीचा  वयं  प  ट अिभ ाय सादर केलेला आह.े  यात  यांनी, ी.सगंमनरेे यांनी सादर केलेला 
खलुासा सव चिुकचा व खोटा सादर के  याच ेिस  द केलेले आह.े ी.सगंमनेरे यांना मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचे क ात हजर राहणेबाबत ी.सिचन एस.कोपरे, कं ाटी कुशल कमचारी यांनी  यांना िद.११.०३.२०२० रोजी 
हजर राहणबेाबत सम  भेट घेवनु िनरोप िदलेला होता परंतु ी.सगंमनेरे ह ेमला सांगीतले नाही ह े  हणण ेखोटे व 
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शासनाची िदशाभलु करणारे आहे.  याबाबत ी.सगंमनेरे यानंा कळिवणते आलेले होते. तसे ी.कोपरे यांनी 
िद.२८.०४.२०२० रोजीच े लेखी प  िदलेले आह.े शासनाची िदशाभलु करावयाची  हणनू जनेु करणातील 
कागदप  े दऊेन, मळु िवषयाला व  यांनी केले  या गैरवतना  या मु ास बगल दे  याचा य  न करत अस  याचे 
िदसनु येत आह.ेअस े ाचाय यांचे  वयं  प  ट अिभ ायात नमदु आह.े 

ी.सगंमनरेे ह ेमा.मु  य कायकारी अिधकारी याचंे क ात सम  भेट  याचा िनरोप िमळुनही उपि थत न 
राहता खलुाशात खोटे िवधान क न शासनाची िदशाभुल करत आहते. 

सबब, ी.िदलीप िव लराव संगमनेरे, सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ 
महािव ालय यांना ी साईबाबा सं  थान िव  त यव  था,(िशड ) सवेा (िश  त आिण अिपल) िविनयम २०१३ 
चे करण ३ मधील कलम ५ नसुार ी.सगंमनरेे, यांना गरैिश  त वतनाबाबत करावयाच े िश ेबाबत इकडील 
िद.०७.०५.२०२० रोजीची िटपणी व र  ठांकडे सादर करणते आलेली होती. सदरचे िटपणीवर उप मु  य कायकारी 
अिधकारी यांनी,” ’अ’ माण े ी साईबाबा सं  थान िव  त यव  था, (िशड ) सेवा (िश  त आिण अिपल) 
िविनयम २०१३ चे करण ३ मधील कलम ५ (१) अ  वये कायवाहीस हरकत नाही.” अस ेिनदश िदलेले होते. 
 यास मा.मु  य कायकारी अिधकारी याचंी मा  यता िमळाललेी होती. 

ी.सगंमनरेे यांना करावयाचे िश ेबाबत िद.१८.०५.२०२० रोजी सादर करणते आले  या आदेशाच े
मसदुा मा  यतेचे वेळेस मा. व र  ठांसम  झाले  या चचनसुार ी.सगंमनरेे यांना सेवा िनलंबीत करणते येवनु, 
िवभागीय चौकशी करणते यावी याबाबतचा  ताव िनणया  तव सिमती समोर सादर करावा, अस े िनदश 
िमळालेले आहते. 

ी.िदलीप िव लराव सगंमनेरे, सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालय,िशड  यांना उपरो  त गैरिश  तवतनाबाबत सं  थान सेवेतनू “सेवा िनलंबीत” क न,  यांची िवभागीय 
खाते चौकशी करता येईल. तरी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे समोर िनणयास ् तव सादर. 

िनणय .३१२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी िदलीप िव लराव सगंमनेरे, सहा.िश क, ी साईबाबा क या िव ा 
मंिदर व किन  महािव ालय यांनी केलेले गैरिश तवतन व याबाबत शासनाने वेळोवेळी केलेली 
कायवाही याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc)सिमतीचे सभेपुढे सादर कर यात यावा, 
असे ठरले. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ मा.उ च यायालयाचे आदेशानसुार ी.िवजय गणपत रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता (िव ुत) यांचा 

शासक य अिधकारी पदावर नेमणकू करणेबाबतचा अज. 
ताव- अ) िवषयाची पुविपठीका -  

अ-१) मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी िद.०७/०८/२००९ रोजीचे आदशेा  वय े ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या आ  थापनेवरील पदांचे आकृतीबंधास काही अटी शत सह मा  यता िदलेली 
असनु  यात खालील माण ेअटी-शत  नमदु कर  यात आले  या आहते -  
अट-शत .१ - सिमतीन ेपदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार करावते व  यास शासन मा  यता  यावी. तसेच सदर 
पदांवर न  याने िनयु  ती करतांना सवेा वेश िनयमांचे काटेकोर पालन करण ेआव  यक राहील.  

.२ -  सेवा वेश िनयमांम  य े  यके पदांची शै िणक पा ता, जबाबदारी व कत  य ढोबळ मानाने िनि त  
कर  यात याव.े सवेा वेश िनयमांम  य ेपदो  नतीची साखळी याबाबत  प  टपण ेउ  लखे असावा. 

.३ -  सदर पदांवर न  यान े िनयु  ती करतांना सिमतीन े सदर पदांची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ 
िस  दी देऊन सदर पदांवर  पधा  मक प र ा घऊेन िनयु  ती करावी. 

.४-  सेवा वेश िनयमांम  य ेवेतन ेणीचा उ  लखे असावा. 

.५-  आकृतीबंधातील मंजरु पदांवर काम करणा-या कमचा-यांना शासना माण ेिनवृ  तीवेतन लाग ूअसणार 
नाही. 

.६-  सिमतीला आकृतीबंधाबाहरे जाऊन पद भरती करता येणार नाही. 

.७ –  सिमतीला कोण  याही पदाचे पदनाम अथवा वेतन ेणी शासना  या पवु मा  यतेिशवाय बदलता येणार 
नाही. 

.८-  सिमतीन े श  यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प  दतीने भरावी. 
जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही.  
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.९-  आ  थापनेवरील खच िसमीत कर  यासाठी रा  य शासना  या अिधका-यांची आकृतीबंधाम  य े िनि त 
पदांवर  तीिनयु  तीने िनयु  ती कर  याची तरतदु ठेवावी. 

.१०-  तांि क पद े न  यान े भरतांना  याच े ातील त ाचंा िनवड ि येत समावेश असेल याची द ता 
 यावी. 

.११-  आकृतीबंधातील पदांवर निवन कमचा-यांची िनयिमत पदावर िनयु  ती झा  यानंतर सदर कमचा-यांचा  
प रिव ाधीन कालावधी एक वषाचा असावा व  याचे वेतन वेतन ेणीतील सु वाती  या ट   यावर 
िनि त करावे. 

अ-२)  तसेच, मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी िद.२८/१०/२०१३ रोजीचे िनणय व  
जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४४६०/२०१४, िद.२७/१२/२०१४ रोजीचा आदेशा  वय,े सं  थान अिधिनयम 
२००४ मधील तरतुदीस अनसु न िद.०१/०१/२०१५ पासनू शासनाने मा  यता िदलेले िविनयम सं  थानला लाग ू
कर  यात आलेले आहे. लाग ूकेले  या सव साधारण सवेा अटी िविनयम, २०१३ मधील करण ४ - िनयु   या, 
प रवी ा, सेवा समा  ती आिण िनयत वयमान मधील कलम १२ म  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े 
(१)  सिमती आदेशा  दारा िविवध गटातील आिण वगातील सवेा वेशाचे धोरण आिण प  दत घालुन देईल 
आिण उमेदवाराने भरावयाचा अज नमनुा िकंवा नमनेु आिण अशा अजाना जोडावयाची माणप े आिण 

माणलेख िविहत करेल.  
(२) सं  थानाच े िनयु  ती ािधकारी सं  थाना  या सवेेत सेवा वशे आयोिजत करताना वेळोवळेी महारा   
शासनान ेअनसुचूीत जाती, अनसुिूचत जमाती, िवमु  त जाती, भट  या जमाती, इतर मागासवग य, अपंग  य  ती, 
माजी सिैनक, या वगातील उमदेवारां  या िकंवा शासनान े िविहत केले  या इतर वगातील उमदेवारां  या 
शासक य सेवा वगाशी िनगडीत वेळोवेळी पा रत केले  या िनदशांच ेपालन करतील.  
अ-३)  तसेच, िद.२८ ऑ  टोबर, २०१३  या शासन िनणयात नमदु केले माण े ी साईबाबा सं  थानचे 
आ  थापनेवरील िविवध संवग,  यांची शै िणक पा ता, िनयु  ती, वेतन ेणी व पदो  नती इ  यादीबाबत छाननी 
क न ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यां  या आ  थापनवेरील कमचा-यां  या िनयु  ती व पदो  नती  या 
िविनयमाच े ा प पदांचा तपिशलां  या प रिश  टासह शासनास तातडीने सादर कर  यात यावे, अस ेिनदश दे  यात 
आले आहते.  

सं  थानने िवभागिनहाय व पदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार क न  यास मा.  यव  थापन सिमतीच े
िदनांक १२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .४९३ अ  वय े मा  यता घऊेन, सदर सवेा वशे िनयम 
(Recruitment Rules) प रिश  ठासह जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४, िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे 

 तावाअ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई-३२ यांचेकडे मा  यतेसाठी सादर कर  यात 
आले होते.  

तथापी, जा.न.ंएसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४, िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे  तावावर मा.िवधी व 
 याय िवभाग यांनी प  .सासिंव २०१५/५१९/ . .३२/का.१६, िद.३० जुन, २०१५ अ  वय,े लेखी प  

पाठिवले असनु सदर प ा  वये शासनाने सं  थान सवेा वेश िनयमांना पवु िस  दी दणे े आव  यक असनु सादर 
करणते आललेे सवेा वशे िनयम पवु िस  द क न, हरकती मागिवणते यऊेन यो  य  या सधुारणा क न पु  हा 
सादर करणते यावेत, असे कळिवले आह.े   

उपरो  त अटी-शत स अनसु न ा प सवेा वेश िनयम मा.  यव  थापन सिमती िद.२७/०७/२०१५ 
रोजीचे सभेतील िनणय .२२३ नसुार जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/२०२५/२०१५, िद.२७/०८/२०१५ चे 
प रप का  वय ेपवू िस  द क न हरकती मागिव  यात आले  या हो  या. याकामी ा  त झाले  या काही हरकत वर 
मा.व र  ठ अिधकारी याचंे सम  सनुावणी घेऊन  या फेटाळ  यात आ  या िकंवा अशंतः मंजरु करणते आ  या. 
सदरचा  ताव सन २०१४ पासनु लंिबत आह.े  
अ-४)  लंिबत सेवा वेश िनयम तसेच इतर आ  थापनािवषयक कामे करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२६ फे वुारी, २०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .१६५ अ  वये ी यंबक अबंादास खरेै, अडॅ.डॉ.मधकुर दगडु 
िगरी, ी बाळासाहबे बापरुाव भंडारकवठे व ी अशोक िव लराव िशंद,े सेवािनवृ  त शासन अिधकारी यांच े
कायगटाची िनयु  ती कर  यात आलेली आह.े या कायगटाने कामकाज सु  केलेल ेअसनु सदरच ेकामकाज पणु 
झालेनतंर शासनाचे मा  यते  तव  ताव सादर कर  यात येईल. 
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अ-५)  मा. शासनाचे मा  यतेसाठी िद.२६ जुन, २०१४ रोजी सादर करणते आले  या ा प सेवा वेश 
िनयमांम  ये सव साधारणपण े “ शासक य अिधकारी” पदासाठी खालील माण े शै िणक अहता व पा ता 
नमदु/  तािवत करणते आलेली होती. 

िवभाग - सामा  य शासन िवभाग 
Designation 
पदनाम 

Pay scale 
वेतन ेणी 

Total Post 
एकुण पदसं  या 

Qualification 
पा ता 
By Nomination By Promotion 

Administrative 
Officer 

शासक य 
अिधकारी 

(६  या 
वेतनआयोगानसुार) 
15600-39100 
Grade Pay 
5400 

05 
(िद.7/8/2009 चे 
मंजरू 
आकृतीबंधानसुार) 

On Deputation from 
Government of 
Maharashtra  
 

1) Graduate from any 
Government recognized 
University; 
2) MS-CIT or Government 
prescribed equivalent 
Computer Operating Course; 
3) Experience minimum 5 
years in Superintendent OR 
Law Officer OR Labour 
Officer OR Accounts Officer 
in Sansthan. 

(७  या 
वेतनआयोगानसुार) 
S-20 
(56100-
177500) 

 
मा. शासनाचे मा  यतेसाठी सादर करणते आले  या ा प सेवा वेश िनयमांम  ये सरळसेवा व 

पदो  नतीने पद ेभर  याचे माण ५०:५० अस े तािवत करणते आलेले होते.  
अ-६)  यापुव , सं  थान आ  थापनेवरील शासक य अिधकारी या र  त पदांचे भरतीबाबत मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.१८/०७/२०१२ रोजी  या सभेम  य ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े 
“सं  थानचा िदवसिदवस वाढता  याप व नवीन सगंणक य मािहती तं ानाचा वापर इ  यादी िवचारात घतेा स  या 
र  त असणा-या शासक य अिधकारी या पदां  या ५०% पदांवर शासनाकडुन महारा   लोकसेवा आयोग 

यांचमेाफत िनवड कर  यात आले  या तहिसलदार सवंंगातील व अ  य संवगातील अिधका-यांना ितिनयु  तीवर 
घे  यात यावे व उव रत ५०% पद ेसं  थान सेवेतील कमचा-यांमधनु पदो  नतीन ेघेणते यावे आिण एक शासक य 
अिधकारी पद तािं क  टया सं  थानच ेकामाचे  व प पहाता सं  थानने ठरिवले  या आव  यक शै िणक पा ता 
व कामाचा अनभुव असले  या संवंगातील घेणबेाबत  ताव सादर करावा. ” 
अ-७)  मा. ि सद  यीय सिमतीचे िदनांक १५ माच, २०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २११ नसुार “ 
महारा   शासनाकडून िद.०७/०८/२००९ रोजी मंजरू होऊन आले  या सं  थान  या कमचारी आकृतीबंधानुसार 
०५ शासक य अिधका-यांची पद े मंजरु असनू,  यापैक  ०१ पद भरलेले असनू इतर ०४ पद े र  त आहते. 
यामधील ०२ पदांवर शासनाकडून यो  य व लायक अिधकारी ितिनयु  तीने शासक य अिधकारी या पदावर 
घेणबेाबत प  यवहार चाल ू आह.े  यामळेु ०२ पदांवर सवेाजे  ठता व शै िणक पा तेनुसार ी. सयुभान 
िव लराव गम े व ी सभुाष नारायण गकल यांना शासक य अिधकारी या पदावर पदो  नतीन े नमेणकू दे  यात 
यावी. तसेच उव रत ०२ पदांवार ी. उ  तम पंढरीनाथ ग दकर व ी. िदलीप यंबक उगले यांना शासनाकडून 
यो  य व लायक अिधकारी ितिनयु  तीने उपल  ध होईपयत (अडॅ  हॉक नमेणकू) या अटीवर शासक य 
अिधकारी या पदावर सेवाजे  ठता व शै िणक पा तेनसुार पदो  नतीन ेनेमणकू दे  यात यावी.  याच बरोबर  यांना 
सदर पदाचे लाग ुअसलेल ेवेतन बॅ  ड, ेड पे व अनु ेय असणारे भ  ते दे  यात याव,े असे ठरले.” 

 यानसुार, जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४२१६/२०१४, िद.२० माच, २०१४ नसुार ी सयुभान 
िव लराव गम,े यांना व जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४२१७/२०१४, िद.२० माच, २०१४ नसुार ी सभुाष 
नारायण गकल यांना शासक य अिधकारी या पदावर काया  मक पदो  नती दे  यात आललेी होती. तसेच 
जा. .एसएसएस/ सा शा/आ  था/४२१८/२०१४, िद.२० माच, २०१४ नसुार ी उ  तम पंढरीनाथ ग दकर यांना 
व जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४२१९/२०१४, िद.२० माच, २०१४ नसुार ी िदलीप यंबकराव उगले यांना 

शासक य अिधकारी या पदावर ता  कािलक आधारावर (on Ad-hoc Basis promotion) पदो  नतीने नेमणकू 
दे  यात आलेली होती. तसचे ता  कालीन मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे आदशेा  वय े
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(जा.नं.एसएसटीएस/वशी/वशी-१/९३८/२०१५, िदनांक ३० म,े २०१५ रोजीचे) ी अशोक रभाजी औटी, 
यांचेकडे . शासक य अिधकारी या पदाचा कायभार सोपिव  यात आलेला आहे.  यापैक  ी सभुाष नारायण 
गकल, शासक य अिधकारी ह े िदनांक ३० जुन, २०१५ रोजी व ी उ  तम पंढरीनाथ ग दकर, . शासक य 
अिधकारी ह ेिदनांक ३१ म,े २०१८ रोजी सेवािनवृ  त झाललेे आहते.  
अ-८)  आता, ी सयुभान िव लराव गम,े शासक य अिधकारी ह ेिदनांक ३१ मे, २०२० रोजी व ी अशोक 
रंभाजी औटी, . शासक य अिधकारी ह े िदनांक ३० जुन, २०२० रोजी सेवािनवृ  त होत आह.े  यानसुार ी 
सयुभान िव लराव गम,े शासक य अिधकारी व ी अशोक रभाजी औटी, . शासक य अिधकारी ह े
सेवािनवृ  त झालेनंतर सं  थान आ  थापनेवर ी िदलीप यंबकराव उगल,े . शासक य अिधकारी व डॉ आकाश 
िकसवे, शासक य अिधकारी ( ितिनयु  ती) असे एकूण दोनच शासक य अिधकारी कायरत राहतील. सं  थान 
आ  थापनेवरील ०५ शासक य अिधकारी पदांपैक  ०३ शासक य अिधकारी पद े र  त राहणार आहते. 
ब)  मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशानुसार ी िवजय गणपतराव 
रोहमारे, उपकायकारी अिभयतंा (िव ुत) यांची शासक य अिधकारी या पदावर िनयु  ती करणेबाबत-  
ब-१)  मा.उ  च  यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ, यांचा आदशे- 

ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता (िव तु) यांनी मा.उ  च  यायालय, मुंबई, 
औरंगाबाद खंडपीठ, येथील कोटात शासक य अिधकारी या पदावर पदो  नती िमळणकेामी रट पीटीशन नं. 
४०१८/२०१९ दाखल केलेले होते.  यासंदभात मा.उ  च  यायालयाचे िद.११ माच, २०२० व िद.१८ माच, 
२०२० रोजी िनकालप /आदेश ा  त झाललेे आह.े  

मा.उ  च  यायालयाचा िनकाल व ी रोहमारे यांनी मा.उ  च  यायालयात केललेी मागणी याचंा त  ता 
खालील माण-े 

अ.
. 

ी रोहमारे यांनी मा.उ  च 
 यायालयात केलेली मागणी     

(Prayer clause) 

मा.उ  च  यायालय यांचा िद.११ माच, २०२० 
रोजीचा आदेश 

मा.उ  च  यायालय 
यांचा िद.१८ माच, 
२०२० रोजीचा 
सधुा रत आदेश 

A By way of Writ of Mandamus or 
any other writ or order, the 
impugned order dated 
19/12/2018 (EXH. A-13) issued 
by the Respondent no.3 may 
kindly be quashed and set aside 

7. In the light of the statement made by the 
learned advocate for the Sansthan, it is not 
necessary to go into debate of promotion. The 
designation of the petitioner and the 
respondent No. 4 appears to be a Deputy 
Executive Engineer. 
8. As only additional charge is given to 
supervise the work, we need not entertain the 
petition as far as said order is concerned and 
the clarification is given that the respondent 
No. 4 is not an additional Administrative 
Officer 
9.The another Contention of the petitioner is 
that, the respondent No.4 is writing 
confidential reports of the petitioners, but the 
confidential reports may be written by the 
administrative officer. The confidential 
reports cannot be written by the person 
holding co-ordinate post.  
10. Mr. Kale, the learned advocate for the 
respondent No. 3/ sansthan submits that, the 
administrative officer would write the 
confidential reports of the petitioner. 

- 
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B By way of Writ of Mandamus or 
any other Writ or Order, it may 
please be declared that the 
Petitioner is senior to the 
Respondent no.4 (in view of 
earlier Service Experience of the 
Petitioner after acquiring 
qualification) while considering 
the claim of the  petitioner on 
the post of Administrative 
Officer .  

11. As far as prayer clause “ B ’’is concerned, 
the respondent Nos. 2 and 3 may take 
decision upon the representation of the 
petitioner on its own merits, in accordance 
with law, expeditiously and preferably within 
a period of three (03) months from today . 
 

4. In light of that, in 
para No .11 of the 
order dated 11th 
March, 2020 
instead of prayer 
clause (B) the same 
be substituted as 
prayer clause (D).  

C By way of Writ of Mandamus or 
any other Writ or Order, the 
Respondent Sansthan may 
please be directed to consider 
the claim of the Petitioner for 
his promotion to the post of 
Administrative Officer 
(Technical).  
    Or in the alternative  
By way of Writ of Mandamus or 
any other Writ or Order, the 
Respondent Sansthan may 
please be directed to consider 
the claim of the Petitioner for 
his Promotion to the post of 
Administrative Officer. 

We cannot consider prayer clause C in view 
of the orders passed in writ petition filed by 
the petitioner earlier. The review filed by the 
petitioner is also dismissed. 

- 

D By way of Writ of Mandamus or 
any other Writ or Order, direct 
the Respondents to consider the 
representation of the Petitioner 
submitted on 5/11/2015 as early 
as possible preferably within the 
period of 15 days from the date 
of the order of this Hon’ ble 
Court.  

- As far as prayer 
clause “D’’ is 
concerned, the 
respondent Nos 2 
and 3 may take 
decision upon the 
representation of 
the petitioner on its 
own merits, in 
accordance with 
law, expeditiously 
and preferably 
within a period of 
three (03) months 
from today. 

E By way of Writ of Mandamus or 
any other Writ or Order, direct 
the Respondents to pay 
additional charge pay benefits 

- - 
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[i.e. 5% of Basic + Grade pay] 
for 32 years (being HoD of 
Electrical Department) and for 8 
years (being HoD of Water 
supply department) and for 27 
years (being HoD of Mechanical 
Department) and for 14 years 
(being HoD of Sound System 
and CCTV department).  

F Pending hearing and final 
disposal of this Writ Petition, 
the impugned order dated 
19/12/2018 (EXH. A-13) asking 
the Respondent no.4 to take 
charge of the post of Executive 
Engineer in the Respondent no.2 
Sansthan, may kindly be stayed.  

- - 

G Any other suitable relief to 
which the Petitioner is entitled, 
in the facts and circumstances of 
the matter, to may please be 
issued in favour of the 
petitioner, in the interest of 
justice and obliged. 

 
- 

 
- 

 
उपरो  त त   यातील मा.उ  च  यायालयाच ेआदेशाच ेअवलोकन करता, िद.११ माच २०२० मधील 

मु ा .११ व िद.१८ माच, २०२० मधील मु ा .०४ म  य ेनमदु केले माण,े ी रोहमारे यां  या शासक य 
अिधकारी पदी नमेणकु होणकेामीचा िद.०५.११.२०१५ रोजीचा अजावर ता  काळ तीन मिह  या  या आत 
गणुव  तेनसुार व िनयमानसुार सं  थानन ेिनणय  यावा, अस ेमा.उ  च  यायालयान ेआदशेात  हटंले आह.े सोबत, 

ी.रोहमारे यांचा िद.०५.११.२०१५ रोजीचा शासक य अिधकारी  हणनु नमेणकु होणबेाबतचा अज 
अवलोकनाथ सादर केला आह.े 
 उपरो  त ी रोहमारे यांचे दा  याचे अनषुगंाने मा.उ  च  यायालयाने िदले  या आदेशाबाबत लेखी 
अिभ ाय वजा मागदशन िमळणकेामी सं  थानच ेमा.उ  च  यायालयातील कामकाज पहाणारे िवधीत  (वक ल) 
अडॅ.िनतीन भवर पा. यांना िद.१३ एि ल, २०२० रोजीचे प  दणेेत आलेले आह.े तथापी स  या को  हीड-१९ च े

ादभुावामळेु सव  लॉकडाऊन अस  याने  यांचा अिभ ाय ा  त होऊ शकलेला नाही. 
 ब- २)  ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता (िव ुत) यांचा सं  थान सेवेतील 
तपशील खालील माणे-  

कमचा-
यांचे नांव 

जात िनयु  ती 
िदनांक 

िनयु  ती
चे 
पदनाम 

स  याचे पदनाम  
व वेतन ेणी 

शै िणक पा ता अनुभव 

ी िवजय 
गणपतराव 
रोहमारे 

िहंद ु - 
कुणबी 

१-७-
१९८६ 
 

िव तु 
अिभयंता 

उपकायकारी 
अिभयंता (िव तु) 
०६  या वेतन 
आयोगानसुार 
१५६०० - 
३९१०० 

िड  लोमा इन इले  ीकल 
इिंजिनअर ग - थम ेणी, 
बी.ए. (यशवंतराव च  हाण 
मु  त िव ापीठ, नािशक),  
एमएससीआयटी, 
कॅ   यटुर क  से  टस कोस, 

१. िद.०१.०७.१९८६ रोजी िव तु 
अिभयंता पदी नेमणकु.  
२. िद.२६.०४.२०१३ रोजी  या 
आदशेा  वये िव तु अिभयंता पद 
उपकायकारी अिभयंता असे कर  यात 
आले. 
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ेड पे ५४०० + 
६०० 

इले  टीकल सपुरवायझर 
कोस.  
[D.E.E.1ST Class,      
MS-CIT, 
B.A.(Y.C.M.O.U), 
Electrical 
supervisory Course, 
Computer Concepts 
course] 

३. साधारणतः ३३ वष 
सेवाकालावधीम  य े ी रोहमारे यांनी 
पाणीपुरवठा,  वनी ेपण, सीसीटी ही, 
दरु  वनी, मेकॅिनकल िवभाग 
यांचेकडील कामकाज ही पािहलेल े
आह.े 

ज  म 
िदनांक
- २३-
९-
१९६१ 

सेवािनवृ
 ती 

िदनांक- 
३०-०९-
२०२१ 

०७  या वेतन 
आयोगानसुार 
S-21 
(57100-
180800) 

 
ब-३) ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता (िव तु) यांचे गोपनीय अहवालबाबत 
मािहती खालील माणे-  

 वष २००९- 
१० 

२०१०-११ २०११-
१२ 

२०१२-
१३ 

२०१३-
१४ 

२०१४-
१५ 

२०१५-
१६ 

२०१६-
१७ 

२०१७-
१८ 

२०१८-
१९ 

ेड A A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+ 
 
ब-४) ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता (िव तु) यांचेवर सेवाकालावधीत 
झाले  या  कायालयीन कारवाईचा तपिशल- 

अ. . कारवाईचा तपिशल 
१ जा.न.ंवशी-१० ए/१०६६८/१९८७, िद.२६/०६/१९८७ अ  वये गैरिश  त वतनाबाबत चुका न होणबेाबत द ता  यावी. 
२ जा.न.ंवशी-७ए/२५०७/१९९३, िद.०३/०३/१९९३ रोजीचे आदशेा  वये गैरिश  त वतनाबाबत नुकसान भरपाई  हणनु 

र  कम .६०००/- मा  पगारातुन वसलु कर  यात आली. 
३ जा.न.ंवशी-७ए/९७५/२००२, िद.२३/०४/२००२ रोजीचे आदशेा  वये िद.२३/०४/२००२ पासनु ०३ मिहने स  तीचे रजेवर 

पाठिवणते आले. 
४ जा.न.ंवशी-७ए/२१५६/२००५, िद.१६/०९/२००५ अ  वये गैरिश  त वतनाबाबत सचुना दे  यात आली. 
५ जा.न.ंवशी-७ए/३६६४/२०१०, िद.३०/०६/२०१० अ  वये िफंगर ि  ट पिंचग वेळेत करावे अशी सचुना दे  यात आली. 
६ जा.न.ंवशी-७ए/३५२३/२०१४, िद.२७/१०/२०१४ अ  वये गैरिश  त वतनाबाबत स  त ताक द दे  यात आली. 
७ जा.न.ंवशी-७ए/४०४७/२०१६, िद.२६/०१/२०१६ रोजी  या प ा  वय ेगैरिश  त वतनाबाबत समज दे  यात आली. 
८ जा.न.ंवशी-७ए/१४१४/२०१६, िद.१३/०७/२०१६ रोजी  या प ा  वय ेगैरिश  त वतनाबाबत समज दे  यात आली. 
९ जा.न.ंवशी-७ए/४७७९/२०१८, िद.१५/०३/२०१८ रोजी  या प ा  वय ेगैरिश  त वतनाबाबत लेखी समज दे  यात आली. 

 
क) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे सवेा वेश िनयम, सधुारीत िवभागिनहाय आकृतीबंध, 
पदो  नतीच ेपद,े पदो  नती साखळी, िबंदनुामावली याबाबतचे काम े लंिबत अस  यान,े मा. शासनाकडुन अ ाप 
मंजरुी न िमळा  याने व मंजुर िनयमातील मोशन/सरळ सवेा माण (Ratio) िनि त न झालेन ेआर णाबाबत 
सं  थानम  य े सु  प  ठ िनयमावली नाही.  हणनु सं  थानच े शासक य कामकाजा  या सोई  या  टीन े ता  परु  या 
 व पात (on Ad-hoc Basis) सं  थान आ  थापनेवरील सेवाजे  ठ अिधकारी याचंी गुणव  ता व पा तेनसुार 
भारी शासक य अिधकारी  हणनू नमेणूक करावी लागणार आह.े   

 मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरगांबाद यां  या आदशेानसुार, ी रोहमारे यांचा गोपनीय 
अहवाल िलिहणबेाबत िनणय होणसे व शासक य अिधकारी पदी नेमणकु होणकेामीचा िद.०५.११.२०१५ 
रोजीचा अजावर ता  काळ तीन मिह  या  या आत गणुव  तेनसुार व िनयमानसुार िनणय  यावा लागणार अस  याने 
उपरो  त अ, ब व क चे अवलोकन होऊन ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयतंा (िव तु) यांना 

शासक य अिधकारी  हणनु नमेणकु दणेेबाबतचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु ेिवचाराथ/िनणायाथ सिवनय 
सादर . 
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िनणय .३१३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता (िव तु) यांनी 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ, येथील कोटात शासक य अिधकारी या पदावर 
पदो  नती िमळणेकामी रट पीटीशन नं.४०१८/२०१९ दाखल केलेले होते.  यासदंभात मा.उ  च 
 यायालयाचे िद.११ माच, २०२० व िद.१८ माच, २०२० रोजी िनकालप /आदेश ा  त झालेले असनु 

सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर िवलंबाने का सादर केला? याबाबत सबंधीत ी.गमे 
यांना नोटीस देऊन खलुासा मागिव यात यावा व तोपयत यांचे सेवा िनवृ ीची देयके थांबवनू ठेवावे, 
असे ठरले. तसेच ततु करणी िनणय घेणेसाठी मा.उ च यायालय, मुंबई खडंपीठ औरंगाबाद येथे 
िस हील ॲ लीकेशन दाखल क न तीन मिह याची मुदत वाढवुन मागणेबाबत कायवाही कर यात 
यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड चे सधुारीत आकृतीबंध व इतर आ थापनािवषयक 

कामकाजासाठी नेम यात आले या सेवािनवृ  शासन अिधकारी यांचे कायगटास मुदतवाढ देणेबाबत. 
ताव- िवषयाची पवूिपठीका- 

  (अ)  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी िदनांक २८ ऑ टोबर, २०१३ व िदनांक ३० 
जानेवारी, २०१४ चे प ा वय,े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे आ  थापनेवरील पदांचे कमचारी 
आकृतीबंधास अनसु न,सं  थानचे आ  थापनेवरील िविवध संवग,  यांची शै िणक पा ता, िनयु  ती, वेतन ेणी व 
पदो  नती इ  यादीबाबत छाननी क न ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांचे आ थापनेवरील कमचा-यां या 
िनयु  व पदो नती या िविनयमाचे ा प पदां  या तपिशलां  या प रिश  टासह शासनास तातडीने सादर 
करणबेाबत कळिवललेे होते.  

   यानसुार त  कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १२ जून, २०१४ रोजीचे सभेतील िनणय 
मांक ४९३ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे आ  थापनेवारील कमचा-यांचे सेवा वेश 

िनयम - िविनयम म  य े  तािवत दु   या करणते येऊन, सदर सवेा वेश िनयमाचा  ताव प रिश  टांसह मा. 
धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा  शासन यांचकेडेस मा  यतेसाठी सादर करणते यावा, असा िनणय 

पा रत करणते आला.  
  उपरो  त िनणयानसुार सं  थानच े िविवध िवभागातील पदांबाबत आव  यक ते बदल क न तसेच  

सेवा वेश िनयमांम  य ेदु   या  करणते येऊन ा प सेवा वेश िनयमांचा  ताव प रिश  टांसह मा. धान सिचव, 
िवधी व  याय िवभाग, महारा  शासन याचंेकडे सामा  य शासन िवभागाकडील प  मांक १४७०/ २०१४, 
िदनांक २६ जून, २०१४ अ  वये, सादर करणते आला होता.    

उपरो  िदनांक २६ जून, २०१४ रोजीच े सादर करणते आले या तावाबाबत, मा. िवधी व याय 
िवभाग, महारा  शासन यांनी यांचेकडील प  िदनांक ३० जून, २०१५ नसुार, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम,२००४  या कलम २५(३) मधील तरतुदीनसुार सदर अिधिनयमातंगत लाग ू
कर  यात आले  या िनयमांना पवु िस ी दणेे आव  यक असनु  या माण े  तुत करणी सदर िनयमांना 
पवु िस ी दे  यात आली आहे िकंवा कसे ह े  प  ट कराव,े असे कळिवले.  

मा. शासनाचे उपरो  िदनांक ३० जून, २०१५ रोजीचे प ानसुार कायवाही क न सेवा वेश िनयमाचा 
अिंतम मसदुा सादर करणते येईल, अस े सामा य शासन िवभागाकडील प  िदनांक ३१ जलु,ै २०१५ अ वये 
कळिवणते आललेे आह.े  

सं थान आ थापनेवरील कमचा-यांनी  यांचे सवेा वेश अिंतम न झा  यामळेु  यां  या िनयु  ती व 
पदो  नतीत अिनयिमतता होत अस  या  या अनके त ारी सं  थान शासनास व शासनाकडे ा  त झाले  या 
आहते.  यामळेु सेवा वेश िनयम अिंतम करण े आव  यक आह.े शासनाकडून या सदंभात वारंवार प  यवहार 
क नही सवेा वेश िनयम तयार क न  यांना पवु िस  दी देवनु  याचे ा प अ ापही शासनास सादर करण े

लंिबत आहते.  
(ब) त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१९ रोजीचे सभेत िनणय .१६५ अ  वये ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  च े कमचा-यांचा सधुारीत आकृतीबंध व सेवा वेश िनयम एक 
मिह  यात करणकेामी या े ातील सवेािनवृ  त शासक य अिधकारी/कमचारी यांची मानधनावर नमेणकू करणसे व 
याकामी येणा-या अनषंुगीक खचास मा  यता दे  यात आली. 
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 उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार, सामा  य शासन िवभागाकडील िदनांक ११ जून, २०१९ व 
िदनांक १३ जनू, २०१९ रोजीचे मंजरू िटपणी अ  वय,े सं  थान आ  थापनेवरील िविवध िवभागांचे सधुा रत 
आकृतीबंध आिण सेवा वेश िनयमाचंे ा प तयार क न  यास अिंतम  व प दणेे, मा. शासनान े सधुा रत 
आकृतीबंध व सेवा वेश िनयमांस मा  यता िदलेनतंर िबदं ूनामावली तयार क न अ ायवत करण ेआिद अनषंुिगक 
आ  थापनािवषयक सेवािनवृ  त शासक य अिधकारी / कमचारी यांची नािमका सचुी / कायगट तयार करणकेामी 
महारा  ातील मखु वतमान प ातुन सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर जािहरात िस  द करणते येऊन, िदनांक 
०५ जुलै, २०१९ अखेर अज मागिवणते आलेले होते.  

 सदर जािहरातीत नमदू केलेनसुार िदनांक ०५ जुल,ै २०१९ अखेर एकूण ३६१ अज ा  त झालेले होते. सदर ा  त 
झाले  या अजाची सवकष तपासणी शासक य  तरावर करणकेामी मा. व र  ठ अिधका-यांची उपसिमती गठीत 
करणते यऊेन, ा  त अजामधनू उिचत व यो  य असले  या एकूण १७ सेवािनवृ  त शासक य अिधकारी / कमचा-
यां  या िदनांक ०९ ऑग  ट, २०१९ रोजी थेट मुलाखती घे  यात येऊन ०४ अिधकारी / कमचारी यांची आ  थापना 
िवषयक कामकाजासाठी व ०१  अिधकारी यांची जमीन व महसलू िवषयक तसेच भसंूपादन िवषयक कामकाज 
करणकेामी मालम  ता िवभागाकडे नेमणकू कर  यात आलेली आह.े  यानसुारखालील पाच अिधकारी / कमचारी 
यांना थमतः ०३ (तीन) मिह  यांकरीता  िनयु  ती आदशे दे  यात आलेले होते.  यानसुार ते िदनांक ०३ स  टबर, 
२०१९ पासनू जू झालेले आहते.      

त  ता . ०१ 
अ. . िनवड कर  यात आले  या अिधकारी / कमचारी यांचे नांव व प  ता  
०१ ी. यंबक अबंादास खरेै, पंचवटी, नािशक  
०२ अडॅ. डॉ. मधकुर दगडू िगरी, लातूर 
०३ ी.  बाळासाहबे बापरूाव भंडारकवठे, हडपसर, पणु े
०४ ी. अशोक िव लराव िशदं,े वडगांव बु ूक, पणु े 
०५ ी. सरेुश सधुाकर भालरेाव, कमवीरनगर, कोपरगांव  

 
(क) मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ०९ ऑग  ट, २०१९ रोजीचे सभेत उपरो  त त   यातील अ. . ०१ ते 
०४ अिधकारी यांची सं  थान आ  थापनेवरील िविवध िवभागांचे सधुा रत आकृतीबंध, सेवा वेश िनयम, 
िबंदनूामावली यासह इतर अनषंुिगक आ  थापना िवषयक कामकाजासाठी सेवा करार प  दतीने थमतः ०३ 
मिह  यांकरीता िनयु  ती करणते यऊेन, या कालावधीत िवषयांिकत कामकाज पणू क न घणेेत यावे. तथािप, सदर 
कालावधीत कामकाज पूण न झालेस, या कालावधीत करणते आले  या कामकाजाचा आढावा घेऊन,  यांना 
मदुतवाढ देणबेाबत िविहत प  दतीने यथावकाश िनणय घेणते यावा, असे ठरलेले होते.  

िदनांक ०९ ऑग  ट, २०१९ रोजीचे इितवृ  तातील कलम ०७ म  य ेपढुील माण ेनमदू करणते आलेले 
आह-े   

प रिश  ट अ मधील अ.नं. ०१ ते ०५ यांची िवषयांिकत कामकाजासाठी थमतः ०३ मिह  यांकारीता 
िनयु  ती करणतेयेऊन, या कालावधीत िवषयांिकत कामकाज पणू क न घेणेत याव.े तथािप, सदर कालावधीत 
कामकाज पणू न झालेस, या कालावधीत करणते आले  या कामकाजाचा आढावा घऊेन,  यांना मदुतवाढ 
दणेेबाबत िविहत प  दतीने यथावकाश िनणय घेणते यावा.  यानसुार संबंिधत कायगटाचा कायवृ  तातं अहवाल 
मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ०६ फे ुवारी, २०२० रोजीचे सभेत सादर कर  यात आलेला होता,  यावर 
िनणय . ५९ खालील माणे झालेला आहे. 

“यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे सधुा रत आकृतीबंध, 
सेवा वेश िनयम, पदो  नतीची साखळी, कायप  दती एकल पद े तसेच आर ण िनयमानसुार िबंद ु नामावलीच े

 ताव तयार करणकेामी नेमणकू कर  यात आलेले सेवािनवृ  त शासक य कमचारी १) ी. य ंबक अबंादास खरेै 
२) अडॅ. डॉ. मधकुर दगडू िगरी ३) ी. बाळासाहेब बापरूाव भांडारकवठे ४) ी. अशोक िव लराव िशदंे यांना 
आ  थापना िवषयक कामकाजासाठी िदनांक ०३ िडसबर, २०१९ पासनू पढुील ०६ मिह  यांकरीता आह े  याच 
अटी शत वर मुदतवाढ देणसे मा  यता दे  यात आली. 

सं  थानचे जमीन, महसलू व भसंूपादन िवषयक कामकाज करणकेामी सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार 
ी. सरेुश सधुाकर भालरेाव यांना सामा  य शासन, महारा   शासन, िनणय . संिकण -२७१५/ . .१००/१३ 
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िद. १७/१२/२०१६ नसुार मानधन दे  यात यऊेन िदनांक ०५ िडसबर, २०१९ पासनू पढुील ०६ मिह  यांकरीता 
आह े  याच अटी शत वर मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

तसेच सदर सेवािनवृ  त कमचा-यांना केले  या कामाचा मैािसक अहवाल मा. तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले.” 

 यानसुार १) ी. य ंबक अबंादास खैरे २) अडॅ. डॉ. मधकुर दगडू िगरी ३) ी. बाळासाहबे बापरूाव 
भांडारकवठे ४) ी. अशोक िव लराव िशंद े यांना आ  थापना िवषयक कामकाजासाठी िदनांक ०३ िडसबर, 
२०१९ पासनू पढुील ०६ मिह  याकंरीता आह े  याच अटी शत वर मदुतवाढ देणेत आली होती. तसचे ी. सरेुश 
सधुाकर भालेराव यांना सामा  य शासन, महारा   शासन, िनणय . सिंकण -२७१५/ . .१००/१३ िद. 
१७/१२/२०१६ नसुार मानधन दे  यात यऊेन िदनांक ०५ िडसबर, २०१९ पासनू पुढील ०६ मिह  यांकरीता आह े
 याच अटी शत वर मदुतवाढ दे  यात आली होती. 

आ  थापना िवषयक कामकाजासाठी नमेले  या कायगटाने एकूण ४० िवभागांच े आकृतीबंध ा प 
मसदुा तयार क न इकडील िवभागास सदर केललेे आहते.  

त  ता . ०२ (अ)  
अ. . िवभागाचे नांव अ. . िवभागाचे नांव 
०१  दारावती भ  त िनवास  थान िवभाग  ०२ ी साईबाबा भ  त िनवास  थान िवभाग  
०३ अिभलेख क   ०४  वनी ेपण आिण दरू  वनी िवभाग  
०५ सादालय िवभाग  ०६ लाडू व बफ  साद िवभाग  
०७ मालम  त िवभाग  ०८ साई साद िनवास  थान िवभाग  
०९ बगीचा िवभाग  १० िवधी िवभाग  
११ सभा कामकाज िवभाग १२ जनसंपक िवभाग 
१३ कॅ  टीन िवभाग १४ साईआ म धमशाळा िवभाग 
१५ साईआ म भ  तिनवास  थान िवभाग १६ अि नशमन िवभाग 
१७ आरो  य िवभाग १८ बांधकाम िवभाग  
१९ मुंबई िवभाग २० यांि क  िवभाग  
२१ काशने िवभाग  २२ संर ण िवभाग 
२३ िव तु िवभाग  २४ वाहन िवभाग 
२५ मािहती व तं ान िवभाग   

 
त  ता . ०२ (ब)  

अ. . िवभागाचे नांव अ. . िवभागाचे नांव 
०१ खरेदी िवभाग  ०२ भांडार िवभाग  
०३ औ ोिगक िश ण सं  था  ०४ पाणी परुवठा िवभाग  
०५ क  या िव ा मंिदर  ०६ किन  ठ महािव ालय  
०७ सामा  य शासन िवभाग  ०८ मंिदर िवभाग 
०९ लेखा िवभाग  १० साई नॉलेज पाक  
११ ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कूल १२ सीसीटी  ही िनयं ण क   
१३ व र  ठ महािव ालय  १४ ी. साईबाबा सपुर  पेशािलटी हॉ  पीटल 
१५ ी साईनाथ  णालय १६ कामगार िवभाग  

  
उपरो  त पैक  त  ता ०२ (अ) हा िद. ०३ स  टबर, २०१९ ते िद. ०२ िडसबर, २०१९ या कालावधीत 

२५ िवभागाचंा व ०२ (ब) हा िदनांक ०३ िडसबर, २०१९ ते िदनांक २७ जानेवारी, २०२० अखेर १६ िवभागांचा 
आकृतीबंध ा प मसदुा तयार क न सामा  य शासन िवभागाकडे सादर केलेला आह.े तसेच िदनांक 
२२/०५/२०२० रोजीचे प ा  वये कायगटाने सं  थानमधील िविवध संवगाचे सवेा वेश िनयम तयार कर  याचे 
कामास सरुवात केलेली असनू सदरचे काम गती पथावर आहे. स  यि थतीत रा  यात तसेच दशेात कोवीड-१९ 
या रोगाचा ादभुाव वाढलेला अस  याने चिलत कायप  दती माण े िशड  येथ ेयेऊन कामाबाबतचा अहवाल 
दणेे श  य होत नाही. तसचे सदंभ य िनयु  ती  प ातील अट . १७ म  य ेनमदू के  या माण ेकायगटाच ेसोईनसुार 
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सेवा वशे िनयमांचे अनषंुिगक कामकाज, कायगटातील सद  यांनी संबंिधताचंे  व  थळी (work from home) 
पणू करीत आहते. ही बाब कायगटाने िदनांक १०/०४/२०२०  या प ा  वय े शासनास िवदीत केलेली आहे. 
िदनांक २०/०५/२०२० पावेतो कायगटाने २०८ संवगाचे सेवा वेश िनयम तयार केलेले असनू उवरीत सवंगाचे 
सेवा वेश िनयम तयार कर  याच ेकाम गती पथावर आह.े या बाब चा िवचार करतां सदर कायगटास मदुतवाढ 

ावी, असे मत आह.े   
आता, सबंंधीत कायगटाने िदनांक २२/०५/२०२० रोजीचे िवनंती प ा  वये सधुारीत 

आकृतीबंध तयार करणे, सेवा वेश िनयम तयार करणे, िबंदू नामावली न दवही तयार करणे यासह इतर 
अनुषंिगक आ  थापना िवषयक कामकाजासाठी िद. १२/०३/२०२०  या आदेशा  वयेिद. ०३/१२/२०१९ 
पासनू सहा मिह  यांची मुदतवाढ िदलेली आहे. तथािप अ ापही कायगटास नेमून िदलेले काम पूण 
झालेले नाही. या  तव रािहलेले कामे पूण कर  याक रता कायगटास िद. ०३/०६/२०२० पासनू पुढील 
०६ मिह  यांची मुदतवाढ िमळणेस िवनंती केलेली आहे.  
 (ड) तसेच िदनांक०९ ऑग  ट, २०१९ रोजीचे इितवृ  तातील कलम ०८ म  य े पढुील माण े नमदू करणते 
आलेले आह-े “उपरो  त प रिश  ट अ मध ् ये अ.न.ं ०५ ी. सरेुश सधुाकर भालेराव, कोपरगांव यांना मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेिदनांक ०४ जुल,ै २०१९ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार, सं  थानचे जमीन व महसलू िवषयक 

तसेच भसंूपादन िवषयक कामकाज करणकेामी थमतः०१ वषासाठी एकि त मानधनावर िनयु  त करणते याव.े” 
 यानसुार ी. सरेुश भालेराव, सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार यांना मालम  ता िवभागाकडे जिमन 

महसलू व भसंूपादन िवषयक अनषंुिगक काम े कर  यासाठी थमतः तीन मिह  यांकरीत मानधनावर नेमणकू 
कर  यात आली आह.े  यानसुार ते िदनांक ०५ स  टबर,२०१९ पासनू जू झालेले आहते.  यांनी सदरच े
कालावधीत केले  या कामिवषयीचा अहवाल उपरो  त सदंभ . १० नसुार सादरकेललेे आह.े तथािप  यांची 
िदनांक ०४ िडसबर, २०१९ रोजी  यांना थमतः तीन मिह  यांचे मानधन त  वारील नेमणक चे कालावधीचीमदुत 
संपु  टात यते आह.े तसेच उव रत कामांसाठी  यांना मदुतवाढ िमळणसेाठी िदनांक २०/११/२०१९ रोजीच े
अजा  वये िवनंती केलेली होती.  

 यास, अनसु न मदुतवाढीबाबतचा  ताव मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िदनांक ०६ फे वुारी, 
२०२० रोजीचे सभेपढु ेसादर कर  यात आललेा होता.  यावर िद. ०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय . ५९ 
नसुार जा. .एसएसएस/ सा शा/ आ  था/ ४८६४/२०२० िद. १२/०३/२०२० रोजीचे आदशेा  वये सदर 
िनयु  तीस िदनांक ०५ िडसबर, २०१९ पासनू पढुील सहा मिह  याकंरीता आह े  याच अटी शत वर मुदतवाढ 
दे  यात आली होती.  याची मदुत िदनांक ०६/०६/२०२०रोजी संपत अस  याने िदनांक १८/०५/२०२० रोजीच े
प  / अहवालानसुार ी. सरेुश सधुाकर भालेराव, सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार यांनी ते करत असलेली काम े

गतीपथावर आहते. सदरचे कामाचा िवचार क न  यांना पनु  चः मदतुवाढ िमळणबेाबत िवनंती केलेली आह.े  
 यानसुार जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/१८२/२०२० िद.२३/०५/२०२० रोजीचे प ा  वये ी. सरेुश 

सधुाकर भालेराव, सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार यांना मालम  ता क ाकडील दैनिंदन कायालयीन कामकाजाचे 
 टीन े मदुतवाढ देणेत यावीिकंवा कस?े  याबाबत मालम  ता िवभागाचा  वयं  प  ट अिभ ाय सामा  य शासन 

िवभागास तातडीन े दे  याबाबत कळिव  यात आलेले होते.  यानसुार मालम  ता  िवभागान े जा.न.ंएसएसएसटी/ 
मालम  ता/ १८८/ २०२० िद. २८/०५/२०२० रोजीचे प ानसुार खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आहे.  

“ ी. सरेुश सधुाकर भालेराव, सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार, तां. स  लागार मालम  ता िवभाग 
यांचमेाफत १) सं  थानचे मालम  ता / िमळकत रिज  टर तयार करण.े २) सं  थान जमीन चे ७/१२ उतारे अ यावत 
करण.े ३) मालम  ता िवभागाकडील जमीन व महसलू िवषयक व तदनषुगंान ेभिव  यात येणारी काम,े निवन जमीन 
खरेदीकामी कागदप ाचंी पतुता करणकेामी सहा य करण,े कागदप ामं  य ेकाही तािं क अडचणी अस  यास  या 
िनराकारण करण ेव महसलु िवभागाशी सपंक साधनू  या सोडिवण,े  यांचे िनराकरण करण,े इ. कामे चालू आहते. 
उपरो  तकामी जमीन महसलु बाब बाबत सखोल ान असले  या अिधकारी / कमचारी यांची आव  यकता 
अस  याने ी. सरेुश सधुाकर भालरेाव यांना आह े  याच अटी शत वर पुढील मदुतवाढ दणेसे हरकत नाही, असे 
न  मत आह.े” 

मालम  ता िवभागाने िदले  या उपरो  त अिभ ायास अनसु न, ी. सरेुश सधुाकर भालेराव, सेवा िनवृ  त 
नायब तहिसलदार यांना मालम  ता व भूसपंादन कामकाज िवषयक कामांसाठी सदुतवाढ दतेा येईल, असे मत 
आह.े 

उपरो  त प र  छेद “अ” ते “ड” म  य ेनमूद केले  या व  तिु थतीदशक िव वेचनास अनसु न, 
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(१) त  ता . ०१ मधील अ.नं. ०१ ते ०४ म  य ेनमदू केलेले सवेािनवृ  त शासक य अिधकारी अनु म े 
 १)  ी. य ंबक अबंादास खरेै २) अडॅ. डॉ. मधकुर दगडू िगरी ३) ी. बाळासाहेब बापरूाव भांडारकवठे  

 ४)  ी. अशोक िव लराव िशंद ेयांना आ  थापना िवषयक कामकाजासाठी िदनांक ०३ जुन, २०२० पासनू. 
पढुील ०३ मिह  यांकरीता आह े  याच अटी शत वर मदुतवाढ देणकेामी सदरचा  ताव मा. तदथ सिमतीचे सभपेढु े
िनणयाथ सिवनय सादर.  

त  ता . ०१ मधील अ.नं. ०५ म  य ेनमदू केलेले सेवािनवृ  त शासक य अिधकारी ी. सरेुश सधुाकर 
भालरेाव यांना िदनांक ०५ जुन, २०२० पासनू पढुील ०६ मिह  याकंरीता आह े  याच अटी शत वर मदुतवाढ 
दणेेकामी सदरचा  ताव मा. तदथ सिमतीच ेसभपेढुे िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .३१४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे सधुारीत आकृतीबंध व 
इतर आ थापनािवषयक कामकाजासाठी नेम यात आले या सेवािनवृ  शासन अिधकारी १) 

ी. य ंबक अंबादास खैरे २) अॅड.डॉ.मधुकर दगडू िगरी ३) ी.बाळासाहेब बापूराव भांडारकवठे ४) 
ी.अशोक िव लराव िशंदे यांना आ  थापना िवषयक कामकाजासाठी िदनांक ०३ जुन, २०२० पासनू 

पुढील ०१ मिह  यांकरीता आहे  याच अटी शत वर मुदतवाढ दे यास तसेच सेवािनवृ  त शासक य 
अिधकारी ी. सरेुश सधुाकर भालेराव यांना मालम  ता व भसूपंादन कामकाज िवषयक कामांसाठी 
िदनांक ०५ जुन, २०२० पासनू पुढील ०३ मिह  यांकरीता आहे  याच अटी शत वर मुदतवाढ दे यास 
मा यता दे यात आली. मा  मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी सबंधीतांनी केले या कामकाजाचा 
आढावा घेऊन याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात 
यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० सं थानचे आ थापनेवरील “कायकारी अिभयंता” या थायी पदावर मा.महारा  शासनाकडील या 

पदाचे समक  सवंगातील शासक य अिधका याची ितिनयु ने िनयु  होणेकामी ताव सादर 
करणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- (अ) ी साईचंे समाधी दशनासाठी िशड  येथ े येणारे  साईभ  तांचे गद त िदवसिदवस ल णीय वाढ होत 
आह.े साईभ ांना मलुभतू सेवा सिुवधा, जस ेदशन, िनवास, साद, वै िकय सिुवधा िवनासायास व िवनािवलंब 
उपल ध हा यात हणनू सं थान आ थापनेवर सामा य शासन, लेखा, मंिदर, िनवास थाने, सादालय, 
बांधकाम, िव तु असे एकमेकांशी कामकाजात परूक अस े िविवध ४० िवभाग कायरत आहते. या िवभागांचे 
दनंैिदन कामकाजाच े भावी िनयं ण हावे, कामकाजात सात य राहन सेवा-सिुवधा उपल ध क न दणेसेाठी मा. 
िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी यांचेकडील शासन िनणय मांक सासिंव-
२००९/४३३/(३७/०९)/का.१६, िदनांक ०७ ऑग , २००९ चे शासन िनणया  वय,े सं  थानाच े कमचारी 
आकृतीबंधास काही अटी-शत स अिधन राहन मा यता मा  यता िदलेली आह.ेयाम ये  िविवध तांि क– अतांि क 
िवभागांचा समावेश आह.े  

  िदनांक ०७ ऑग , २००९ रोजीचे आकृतीबंधाच े शासन िनणयात अट व शत मांक ०९ म य े
“..आ थापनेवरील खच िसिमत कर यासाठी रा  य शासना या अिधका-यांची आकृतीबंधाम ये िनि त पदांवर 

ितिनयु न ेिनयु  कर याची तरतूद ठेवावी ” तसेच “..श यतो सं थान या मंजरू आकृतीबंधातील अिधकतम 
अिधकारी शासनाकडून ितिनयु वर यावते ” अस ेही नमदु करणते आलेले आह.े  

  या मंजरू आकृतीबंधातील कायकारी अिभयंता (०६ या वेतन आयोगातील वेतन ेणी पये १५६००-
३९१०० + ेड पे ६६००) या सवंगातील र  थायी पदावर सावजिनक बांधकाम िवभाग,  महारा   शासन 
यांचेकडील  आदेश .टीएफएस-१११७/ . .९५(७)/सवेा-१, िद.२६ म,े २०१७ अ  वये, ी. रिवं  सतीश घलेु, 
कायकारी अिभयंता, िज  हा प रषद(सा.बां.) िवभाग मांक-२, र  नािगरी यांची ी साईबाबा समाधी शता दी 
महो सव कालावधीत सं  थान आ  थापनेवर ‘कायकारी अिभयंता’या पदावर ितिनयु  तीन े िनयु  ती कर  यात 
येऊन, ते सवेेत जू झालेले होते.  

तद-्नंतर सावजिनक बांधकाम िवभाग, महारा  शासन याचंेकडील आदेश . पीओजी – टीएफएस -
१११८ / . .२२५/ सेवा-१, िदनांक १७ िडसबर, २०१८ अ  वय,े ी. घलेु यांची कायकारी अिभयंता, 
सावजिनक बांधकाम (अिदवासी) िवभाग, कळवण, नािशक येथ े िवनंतीनसुार बदली करणते आलेन,े यांना 
सं थान सेवेतून िदनांक १९ िडसबर, २०१८ रोजी कायमु  करणते आलेले होते आिण यांचेऐवजी ी. राज  
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पुंडलीक मोन े (वाणी), (सहा यक सशंोधन अिधकारी, महामाग संशोधन िवभाग, नािशक) यांची ितिनयु न े
िनयु  करणते आललेी होती, तथािप ी. मोन े(वाणी) ह ेसं थान सवेेत जू झालेले नाहीत.  

यामळेु, सं  थान आ  थापनेवरील र  त झाले  या ‘कायकारी अिभयंता’या थायी पदाचा सं थानाच े
शासक य कामकाजाच े सोयीच े  टीन,े ता परुता भारी कायभार ी.रघनुाथ भागा आहरे, उपकायकारी 

अिभयंता, बांधकाम िवभाग यांचकेडेस िदनांक १९ िडसबर, २०१८ पासनू सोपिवणते आलेला आह.े स या ी. 
आहरे यांचकेडेस पयवे णासाठी बांधकाम, पाणीपुरवठा, िव तु व मेकॅिनकल ह ेिवभाग दणेेत आलेल ेआहते.  
(ब) उपरो  प र छेदात नमुद केले माण,े मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचकेडील शासन 
िनणय मांक सासिंव-२००९/४३३/(३७/०९)/का.१६, िदनांक ०७ ऑग , २००९ अ वये ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  या आ थापनेवरील पदांचा काही अटी-शत स अिधन राहन आकृतीबंध मजंूर करणते 
आलेला आह.े या आकृतीबंधानसुार सं थान आ थापनेवरील िविवध िवभागांसाठी एकूण ४८३८ पदांना मंजरूी 
िदलेली असनू, याम ये २९२० कायम कमचारी पदे + १९१८ कं ाटी कमचारी पदांना मंजरुी दणेेत आललेी आह.े  

मा. शासनाने सं थानाच ेआकृतीबधंास काही अटी-शत स अिधन राहन मा यता िदलेली आह.े तसचे 
या शासन िनणयात, मु य कायकारी अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी, मु य लेखािधकारी व सरु ा 
अिधकारी ही पद े स या रा य शासनाकडून ितिनयु ने भरणते येतात. तसचे श यतो सं थानचे मंजूर 
आकृतीबंधातील अिधकतम अिधकारी शासनाकडून ितिनयु ने यावेत, अस े प पण ेनमदू केललेे आह.े 

 उपरो  मंजरू आकृतीबंधाम ये बांधकाम िवभागाचे आकृतीबधंात ‘कायकारी अिभयंता - ०१ पद’ ह े०५ 
या वेतन आयोगातील वेतन ेणी पये १०६५०-१५८५० हणजेच ०६ या वेतनआयोगातील वेतन णेी पये 

१५६००-३९१०० + ेड पे ६६०० म ये नमदू कर यात आलेले आह.े तसचे सं थान सेवेतील वेशासाठी तयार 
करावयाचे तावीत सेवा वेश िनयमात बांधकाम िवभागाकडील ‘कायकारी अिभयतंा - ०१ पद’ या 
पदासाठी By Nomination या रका यात On Deputation from Government असे नमूद करणेत 
आलेले आहे.  

सदरह तािवत सेवा वेश िनयम िदनांक २५ जून, २०१४ रोजी मा. शासनाकडे सादर करणते आलेले 
होते, परंतु सदरचे तािवत सेवा वेश िनयम पवू िस द क न, सं थान मधील कायम कायरत असणा-या कमचा-
यांच े हरकती बोलावनू अिंतम करणबेाबत मा. शासनाकडून कळिवणते आलेले आह,े  यानसुार सवेा वेश 
िनयमांचा मसदुा अिंतम करणचेे काम सु  आह.े 
(क) िवषयांिकत तावाच े अनषुगंान े िववेचन अस े क , स  या सं  थान यव थापनामाफत साईभ  तानंा 
मलूभूत सोयी-सिुवधा उपल ध होण ेकामी खालील माण ेिविवध िवकास क पांचे कामकाज सु  आह े– 
०१. ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत बांधकाम - अपेि त खच . १०९.५० कोटी.  
०२. निवन शै िणक संकुलाची उभारणी करण-ेअपेि त खच  . २१८ कोटी.  
०३. साईबाबा भ िनवास  थान इमारती  या खो  यांचे नतुनीकरण करण े -अपेि त खच .१३.०८ कोटी. 
०४. ी साईनाथ  णालय इमारत वर वाढीव ितस-या मज  याचे बांधकाम करण-े अपेि त खच .३.९९ 

कोटी.  
०५. ी साई आ म भ  तिनवास येथील खो  यांचे रंगकाम व दु  तीचे काम करण-े अपेि त खच .४.८३ 

कोटी. 
०६. घनकचरा ि या क  प - अपेि त खच .०४.३५ कोटी खच अपेि त. 
०७. साई नॉलेज पाक उभारण-े अपेि त खच .१६६.३९ कोटी. 
०८. लाडु व बुंदी साद ोसेिसंग यिुनट उभारण े–अपेि त खच .२९.७३ कोटी.  
०९. िशड  नगरपचंायत ह ीतील र  तांचे भसंूपादन करण,े ते िवकिसत करण.े 
१०. िनळवंडे धरण पाणी परुवठा योजना काया वीत करण.े  

उपरो पैक  काही िवकास क पांचे कामकाज गतीपथावर असनू, काही िवकास क प निजकच े
काळात काया वीत होणार आहते.  

स या सं थान आ थापनेवरील ‘कायकारी अिभयंता’ ह े थायी पद र  असनू, या पदाचा अित र  
कायभार / भार सं थान आ थापनेवर कायरत असणारे उपकायकारी अिभयंता (बांधकाम) यांचेकडेस सोपिवणते 
आलेला आहे. ‘कायकारी अिभयंता’ ह े तांि क व शासक य पद अस याने या पदावर कायरत असणारे 
अिधकारी यांचेकडेस दैनंिदन कामकाजाच ेिनयं ण व पयवे णासाठी सं थान आ थापनेवरील बांधकाम, िव तु, 
पाणीपुरवठा व मेकॅिनकल िवभाग इ यादी तांि क िवभाग देणते आलेले आहते.  
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वर नमुद केलेल ेिवकास क प सं थान यव थापनाच ेमह वाकां ी क प असनू, ते वेळेत पणू होण े
गरजेचे आह.े याकरीता सं थान आ थापनेवरील ‘कायकारी अिभयंता’ या र  थायी पदावर मा. शासनाच े
सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील ०६ वेतन आयोगातील वेतन णेी पय े१५६००-३९१०० + ेड प े६६०० 
( हणजेच ०७ या वेतन आयोगातील पे मॅ ी स (एस-२३) या वेतन तरातील पये ६७७००-२०८७०० या 
वेतन ेणीतील) या सवंगातील समक  व स म शासक य अिधका-याची ितिनयु न े िनयु  होण े गरजेचे 
आह.े  

  उपरो  प र छेदांत नमदु केले या बाब चा िवचार करता,ं सं थान आ थापनवेरील ‘कायकारी 
अिभयंता’ या थायी पदावर मा. शासनाचे सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील “ कायकारी अिभयंता ” (०६ 
या वेतन आयोगातील वतेन ेणी पये १५६००-३९१०० + ेड पे ६६००) या संवगातील समक  व सम  

अिधका-याची ितिनयु ने िनयु  होणकेामी मा. िवधी व याय िवभाग आिण मा. सावजिनक बांधकाम 
िवभाग, महारा  शासन यांचेकडेस ताव सादर करणकेामी, मा. तदथ सिमतीची मा यता िमळालेनतंर, सं थान 
आ थापनेवरील “ कायकारी अिभयंता ” या थायी पदावर मा. शासनाकडून संबंधीत पदाच ेसमक  व स म 
शासक य अिधका-याची ितिनयु ने नमेणकू होणकेामी ताव सादर करता येईल, असे मत आह.े  

तरी उपरो  तावावर िनणय होणकेामी मा. तदथ सिमतीचे सभपेढुे िवचाराथ सादर. 
िनणय .३१५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील ‘कायकारी अिभयंता’ या थायी पदावर 

शासनाचे सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील “कायकारी अिभयतंा” (०६ या वेतन आयोगातील 
वेतन ेणी पये १५६००-३९१००+ ेड पे ६६००) या सवंगातील समक  व सम  अिधका-याची 

ितिनयु ने िनयु  होणेकामी मा.िवधी व याय िवभाग आिण सावजिनक बांधकाम िवभाग, 
महारा  शासन यांचेकडे ताव सादर कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.११ ी साईबाबा समाधी मंिदर, ी साईबाबा व साईनाथ हॉि पटल तसेच साई सादालय येथे बदल या 

काळानु प व आव यकतेनसुार बदल करणेबाबतचे ी.कैलास बाप ुकोते व इतर िशड  ाम थ यांचे 
अजाबाबत.  

ताव- उपरो  त िवषया  वय,े ी. कैलास बाप ूकोते व इतर िशड  ाम  थ यानंी िद.२३/०५/२०२० रोजीच ेप ान ेबदल  या 
काळानुसार ी साईबाबाचंे समाधी मंिदर येथील दशनबारी, साईबाबा सं  थानच े सादालय, ी साईबाबा व 
साईनाथ हॉ  पीटल येथ ेभिव  यातील गरजनेसुार आिण साईभ  तां  या सलुभतेसाठी काही आव  यक बदल अ  यतं 
गरजेचे असलेबाबत कळिवले आहे.  यास अनसु न सदंभ य प ात खालील बाबी नमदू आह.े  

अ.न.ं िवषय तपिशल 
०१ साईबाबा समाधी मंिदर येथे 

ए  कॅलेटर (Escalator) 
बसिवणेबाबत. 

ी साईबाबा समाधी मंिदरात साईभ  तांना सलुभतेने दशन िमळावे यासाठी साई मंिदराम  य ेए  कॅलेटरची 
(Escalator)  यव  था करणे गरजेचे वाटते. ए  कॅलेटरला साईबाबां  या समाधी  या दो  ही बाजुंनी 
नंदीपासनू सु वात होईल आिण  याचा शेवट समाधी  या मागील दरवाजाजवळ होईल. नंदीजवळ 
ए  कॅलेटरला सु वात हो  यापवु  ५ फुट अगोदरच साईभ  तानंा पाय धु  यासाठी वाह  या पा  याची  यव  था 
करणेत यावी. पाय धुऊन साईभ  त ए  कॅलेटर चढला क  धी  या गतीने साईसमाधीकडे आपोआप पढेु 
सरकेल, तो ए  कॅलेटरने दशनासाठी जात असतांना हात जोडून साईबाबांम  य ेएक प होत दशनात रममाण 
होईल. समाधीजवळ पोहोच  यावर नेहमी समाधीला असणारी काच नस  यान ेकाही ण या साईभ  ताला 
पादकुानंा समाधीला हात लावून मनोभावे दशनाचा लाभ घेता येईल. या दर  यान या साईभ  ताला 
सरु ार क कोण  याही कारे लोटू शकणार नाही. साधारण नदंीपासनू ते समाधी दशन घेऊन बाहरे 
पडेपयत एक ते दीड िमिनट साईबाबांम  य ेएक प होता येईल. 

०२ साईबाबा समाधी मिंदरात सॅटीन 
माल आिण त  सम कार  या 

व  तु ने  यास बंदी करावी. 

ी साईबाबा समाधी मंिदरात यापढेु कायम  व पी सॅिटन माल व त  सम कार  या व  तु ने  यास बंदी 
करावी. जेणके न पॉिलसीवा  याकंडून सात  यान े याच गो  ट  या मा  यमातुन होणारी साईभ  तांची लटू 
थाबेंल. 

०३ साईबाबा मिंदरात  हीआयपी 
आिण गावकरी याचंे ेक दशनाचे 
िनयोजन करणेबाबत. 

ी साईबाबा मंिदरात दशनासाठी अनेक  हीआयपी, आमदार, खासदार, मं ी, सेिलि टी, गावकरी, 
अिधकारी, डोनेशन देणारे असं  य साईभ  त या सवाचा सकाळी मंिदर उघड  यापासनू ते रा ी मिंदर बंद 
होईपयत  हीआयपी दशनासाठी ओघ सु  असतो.  याचा गैरफायदा साईबाबा सं  थानचे काही सरु ार क 
काही गावकरी जे पास न काढता अथवा पास िवकुन साईभ  तांना फसिव  याचे काम करत असतात. या 

काराला आळा बसावा  हणनू साईमंिदरात यापढेु  हीआयपी, आमदार, खासदार, मं ी, सेिलि टी, 
गावकरी, अिधकारी, डोनेशन देणारे असं  य साईभ  त यांचेसाठी िदवसभरात २ वेळा  यके  १ तासासाठी 

ेकदशनाचे िनयोजन करावे, जेणेक न या सवाना सलुभतेने दशन घतेा येईल. या सवाचा यो  य तो मानपान 
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देखील ठेवला जाईल आिण डोनेशन करणारांचा आदर स  कार करता यईेल. या वागणकु मळेु डोनेशन     
देणा-या भ  तांची सं  या देखील वाढेल. यासाठी अंदाजे सकाळी ८ ते ९ वाजता, दपुारी ३ ते ४ वाजता, 
सायंकाळी ७ ते ८ वाजता अशा दशना  या २ वेळा िन  चीत करा  यात. याकाळात नंिदपासनू पाठीमागेच 
दशनरांग बंद राहील. दर  यान या सव  हीआयपी, आमदार, खासदार, मं ी, सेिलि टी, गावकरी, 
अिधकारी, डोनेशन देणारे असं  य साईभ  त या सवाना नदंीपासनू दशनासाठी वेश देता येईल. या 
िठकाणी साईबाबा सं  थान  या अिधका-यांना  हीआयप चे सुलभतेने  हीआयपी दशन हो  यासाठी ल  
क ीत करता येईल. या १ तासा  या दशना  या  लॉटमळेु कुणालाही बोगस दशन घेता येणार नाही आिण 
कदािचत कुणी अस ेकर याचा य  न केला तर  यावर कडक कारवाई केली जाईल. या के दशना  या 
वेळेत िशड  ाम  थाचंी ५ जणांची किमटी केली तर बोगस दशन घेणारावंर देखील यामळेु िनयं ण राहील. 

०४ साईभ  तांना टाईम दशनाचे टोकन 
देणेबाबत... 

साईभ  तांनी दशनासाठी अगोदर ऑनलाईन बुक ग करावी, व या साईभ  ताला िशड त आ  यावर 
सं  थानचे दशनाचे टोकन ावे. टोकन िमळा  यावरच साईभ  तां  या दशनाची वेळ िन  चीत करता येईल. 
या साईभ  तांना साई ं  या दशनासाठी एक िदवस अगोदर िशड त यावे लागेल मगच  यानंा दसु-या  
िदवसाचे टाईम दशनाचे टोकन िमळेल,  हणजेच ित पती बालाजी  या धत वर एक िदवस अगोदर िशड म 
मु  काम करणे बंधनकारक राहील. 

०५ साईभ  तांना तुपातील लाडू ऐवजी 
तेलातील बुंदीचा अथवा इतर 

साद देणेबाबत. 

साईभ  तांना दे  यात येणारा लाडूचा साद बंद कर  यात यावा कारण यातील तुपा  या खरेदी िनिम  ताने 
सात  यान े होणारा  टाचार हा चचचा िवषय ठरतो. प रणामी जागितक पातळीवर िशड  व साईबाबा 
सं  थानचे नाव खराब होत असते. तूप खरेदीत यापवु  देखील भरपरू वेळेस  टाचाराचे आरोप झालेले 
आहते. साईभ  तांना साद पाने गाई  या तुपातील लाडू ऐवजी तेलातील बंुदीचे पाक ट साद  हणून 
िवतरीत कर  यात यावेत िकंवा लाडू ऐवजी साद पात दसुरे काय देता येईल यावर पयाय सचुवावा. कारण 
स  या दे  यात येणारा लाडूचा साद साधे २ िदवस देखील िटकत नाही आिण यामुळे ी साईबाबांची िशड  
व साईबाबा सं  थान यांची बदनामी होत असेल तर न  याने दे  यात येणारा साद कमीत कमी ७/८ िदवस 
तरी िटकेल यासाठी िवचार होणे अ  यतं गरजेचे आह.े 

०६ सादालय येथील मोफत भोजन 
सशु  क करणेबाबत. 

सादालयातील जेवण मोफत दे  याऐवजी सवसामा  य सवाना ती  य  ती ५० पये आिण  हीआयप ना 
ित  य  ती १०० पये असा दर आकार  यात यावा. या साईभ  तांना दे  यात येणा-या जेवणाची  वािलटी 

सधुारावी आिण  यानंा  वािद  ट जेवण देखील िदले जावे. या िनिम  ताने साईबाबा सं  थान  या ितजोरीत 
देखील मोठी भर पडेल. 

०७ साईबाबा सं  थान  या साईबाबा व 
साईनाथ  णालयातील 

 णसेवेबाबत. 

साईबाबा सं  थान  या हॉ  पीट  स म  य े  णानंा दे  यात येणारी मोफत वै क य सेवा बंद करावी.  याऐवजी 
पैसे आका न  णानंा चांगली व दजदार वै क य सेवा उपल  ध क न ावी.  या  णांना शासक य 
योजनेतून वै क य सेवेचा लाभ  यायचा असले अशा  णानंी सबंंिधत योजनेतून तो मोफत घे  यास काही 
हरकत नाही. 

०८ साईबाबा सं  थानचे िविवध 
भ  तिनवास येथील िनवासाचे दर 
वाढिवणेबाबत. 

ारावती भ  तिनवास, ५०० म भ  तिनवास या भ  तिनवासातील साईभ  तां  या िनवासाचे दर वाढवावेत. 
साईआ म मधील फेज १ आिण २ जे साईभ  तांना िनवासासाठी मोफत दे  यात येते  या िठकाणी सु  दा दर 
आकारणी करावी, जेणेक न साईबाबां  या गंगाजळीत भर पडेल. 

०९ साईबाबा सं  थानच े साईभ  तां  या 
मनोरंजनासाठी िविवध क  प सु  
करणेबाबत. 

साईबाबा सं  थानचे साईभ  तां  या मनोरंजनासाठी लेझर फाऊ  टन,  यिझयम, बड से  चरुी, मेिडटेशन हॉल, 
िड  नलेॅडं आिण वेगवेगळे िवषय बीओटी त  वावर ावेत.  यामळेु िशड त दशनासाठी येणा-या 
साईभ  तांचा ये  याचा ओघही वाढेल आिण साईभ  तां  या मनोरंजनाची देखील  यव  था होईल. 

१० साईबाबा मिंदर येथील सायरन 
अ  य  बसिवणेबाबत. 

साईबाबा मिंदरावर असणारा सायरन आरती  या वेळी वाजवला जातो. साईभ  त व ाम  थां  या े  देय 
भ  तीचा िवचार करत हा सायरन साईबाबा समाधी मंिदर प रसरातच परंतु अ  य  बसिवला जावा. 

११ कुठलीही ऑनलाईन बुक ग न 
करता थेट िशड त दशनासाठी 
येणा-या भ  तां  या दशनािवषयी. 

िशड  येथे साईबाबां  या दशनासाठी सवच ठरतील भ  त दशनासाठी येत असतात. यात गोर गरीब अथवा 
अिशि तांचे माण देखील मोठे आहे. अशा ऑनलाईन बुक ग न करता थेट िशड त दशनासाठी येणा-या 
साईभ  तां  या दशनाची  यव  था करणेबाबत िनणय घेणे आव  यक आह.े  

१२ िशड तील मळुगावकरी यांना 
िविश  ट दशनपास देणेबाबत. 

िशड  शहरातील साईबाबा हयात असताना जे कुटंूब  या काळापासनु िशड  येथ े वा  त  य करत आहते 
अशा सव जाती धमा  या कुटंूबाना शोधुन  याचंे बाबत सखोल मािहती घेऊन अशा ख-या गावक-यांनाच 
िविश  ट असे गावकरी पास दे  यात यावेत. 

१३ िशड  शहरातील मनोजकुमार रोड   
(जनुा िपंपळवाडी रोड) 
वाहतुक साठी खलुा करणेबाबत. 

िशड  शहरातून साईमंिदरा जवळून जाणारा जुना िपंपळवाडी रोड अथात मनोजकुमार रोड साईभ  त व 
ाम  थां  या सुलभतेसाठी वाहतुक साठी खलुा कर  यात यावा. 

१४ िव  व  तां  या नातेवाईकानंा दे  यात 
येणारी  हीआयपी आरती / दशन 
पास सशु  क करणेबाबत. 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या िव  व  त मंडळातील िव  वतां  या नातेवाईकांना येथील 
जनसंपक कायालय िवनाशु  क मोफत  हीआयपी आरती अथवा दशन देत असते. िव  व  तांना मोफत 
दे  यात येणारे साईबाबांचे  हीआयपी आरती दशन  वरीत सशु  क कर  यात यावे. 

१५ साईबाबां  या गंगाजळीतील 
िश  लक र  कम आिण सोनेचादंी 
जाहीर क  नये याबाबत. 

ी साईबाबा सं  थान ारे वषभरात झाले  या मखु उ  सवानंतर जाहीर र  या साईबाबा सं  थानकडे िकती 
पैसे िश  लक आहते अथवा िकती जमा झाले याचा लेखाजोखा िमिडया समोर माडंत असते. याची वारंवार 
जाहीर वा  यता करणे सयु  तीक वाटत नाही तरी साईबाबा सं  थान यांनी अशा कारे आप  याकडे िकती 
िश  लक आह ेह ेबाहरे जाहीर क  नये. 



 
56 

 

(08}09.06.2020, Shirdi  
 

  
उपरो  त अ.न ं१ ते १५ या माण े ी. कैलास बाप ूकोते व इतर िशड  ाम  थ यांनी वरील माण ेबदल 

सचुिवले असनू,  याबाबत िवचार होऊन सचुिवलेले बदल  य ात राबवावेत अशी िवनतंी केली आह.े  
सोबत, सम  त िशड  ाम  थ यांनी िद.२३/०५/२०२० रोजी िदले  या अजाची छायांक त त 

अवलोकनाथ जोडली आह.े 
  तरी, उपरो  त  ताव अवलोकनाथ व यथायो  य िनणया  तव सादर. 
िनणय .३१६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी मिंदर, ी साईबाबा व साईनाथ हॉि पटल तसेच साई 

सादालय येथे बदल या काळानु प व आव यकतेनसुार बदल करणेबाबत ी.कैलास बाप ुकोते व 
इतर िशड  ाम थ यांनी अजात नमुद केले या बाब बाबत शासक य तरावर मा.मु य कायकारी 
अिधकारी यांनी अ यास क न सिव तर अहवाल मा.तदथ सिमतीचे सभेपुढे सादर करावा, असे ठरले. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग/ सव िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ साईनगर कमचारी वसाहत इमारतीचे प रसरातील र ते डांबरीकरण करणे कामाचे ठेकेदार जगताप 

इन ा हचस इिंडया ा.िल.को हार यांचे पिहले व अंितम देयक .१२,०७,३३८/-मा  मंजुर करणेस व 
उवरीत िश लक देय पये ४,३७,४९०/-मा  आदा करणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१(१) अ  वय,े 
सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी करणचेी 
तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम ांची देखभाल,  यव  थापन 
व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतूद आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयः-   
१. मा.  यव  थापन सिमती िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२९५ अ  वय,े यावर सिव  तर 
चचा होऊन, साईनगर कमचारी वसाहत इमारतीचे प रसरातील अदंाजे ५६५ मीटर लांबीचे र  ते डांबरीकरण 
करणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  यासाठी येणारे र  कम .१२,८३,२८०/- मा चे खचास 
मा  यता दणेते आली.  
२. मा.  यव  थापन सिमती िद.०९/०९/२०१९ रोजीचे उपसिमती सभेतील िनणय .५ अ  वय,े  तुत 

करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि यतेील िन  नतम िनिवदाधारक जगताप इ  ा  हचस इिंडया ा. िल., 
को  हार हे आजचे  थािनक उपसिमती सभेसमारे चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीन े  यांचेशी ई-िनिवदेत नमदु 
दर र  कम .१२,९८,५५२/- कमी करणबेाबत चचा केली असता  यांनी िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम 
.१२,८३,२८०/- मा  या दराम  य ेसदरचे काम कर  याच ेमा  य केले. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, साईनगर कमचारी वसाहत इमारतीच े प रसरातील र  ते डांबरीकरण 
करणकेामी िन  नतम िनिवदाधारक जगताप इ  ा  हचस इिंडया ा.िल., को  हार यांनी चचअतंी दऊे केलेले 
र  कम .१२,८३,२८०/- मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन  यांना कायादशे दे  यास मा  यता दे  यात आली.  

 तावना-  साईनगर कमचारी वसाहतीच ेप रसरातील र  ते डांबरीकरण कर  याचे काम ठेकेदार जगताप 
इ  ा  हचस इिंडया ा.िल., को  हार यांनी िद.२१/१२/२०१९ रोजी िवहीत वेळेत पणू केले असनू, ठेकेदार यांनी 
सदर कामाच े .१३,०१,८०९/- मा चे पिहले व अतंीम बील सादर केले आह.े सदर िबलाची सिव  तर तपासणी 
इकडील िवभागामाफत करणते आली असनू,  य  झाले  या कामानसूार व मोजमापानसुार ठेकेदार यांना एकूण 
र  कम .१२,०७,३३८/- मा  इतक  र  कम देय होत आह.े सदर कामाचा व अतंीम बीलाचा तपिशल 
खालील माण ेआह.े  

 
०१. कामाच ेनाव साईनगर कमचारी वसाहतीचे प रसरातील र  ते डांबरीकरण करण.े 
०२. ठेकेदाराच ेनाव जगताप इ  ा  हचस इिंडया ा. िल., को  हार.  
०३. कायादशे मांक व िदनांक जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/३०७९/२०१९. िद.११/११/२०१९. 
०४. मंजरू िनिवदा र  कम .१२,८३,२८०/- 
०५. काम बहाल करणबेाबत मा.  यव  थापन 

सिमतीचा िनणय व िदनांक 
िनणय .०५, िद.०९/०९/२०१९. 

०६. पिहल े व अतंीम िबलानसुार झाले  या .१२,०७,३३८/-. 
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कामाची एकूण र  कम  
०७. यापुव  अदा केललेी र  कम (अडॅ  हा  स)  .७,६९,८४८/-. 
०८. उवरीत िश  लक देय र  कम  .४,३७,४९०/-. 
०९. मंजरू िनिवदा रकमपेे ा कमी अथवा 

जा  त झाललेा खच 
.७५,९४२ /- कमी (६.२९ % कमी). 

१०. करारना  यानसुार काम पणू कर  याची 
मदूत 

०२ मिहन.े (िद.२५/११/१९ ते िद.२४/०१/२०२०) 

११.  य  काम पणू झा  याची िदनांक िद.२१/१२/२०१९ 
 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजीच े सभतेील िनणय .४४९ अ  वय े  यके कामाचे 
अतंीम बील अदा करणपेवू  पणु झाले  या कामाची शासक य अिधकारी यांचमेाफत पाहणी करणते यावी, असे 
ठरले आह.े  यानसुार आदशे .१९४२/२०१९ िद.१२/१२/२०१९ अ  वये शासक य अिधकारी ी.एस.  ही.गम े
यांनी िद.२१/०५/२०२० रोजी सदरह कामाची सम  पाहणी केली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- ठेकेदार जगताप इ  ा  हचस इिंडया ा.िल., को  हार यांनी िद.२१/१२/२०१९ 
अखेर िवहीत मदुतीत व मानकांनसुार सदरच ेकाम पणू केललेे आह.े ठेकेदार यानंी िद.२६/०२/२०२० रोजी  या 
प ा  वये एकूण .१३,०१,८०९/- मा  इत  या रकमचेे पिहले व अतंीम दयेक सादर केले आह.े ठेकेदार यांना 

 य  झाले  या कामाचे मोजमापानुसार अ ंतीम िबलापोटी एकूण र  कम .१२,०७,३३८/- मा  इतक  र  कम 
दये होत असनू  यामधनू अडॅ  हॉ  स र  कम .७,६९,८४८/- वजा जाता िन  वळ र  कम .४,३७,४९०/- देय होत 
आह.े  

 ताव- तरी ठेकेदार जगताप इ  ा  हचस इिंडया ा.िल., को  हार यांना साईनगर कमचारी वसाहतीच े
प रसरातील र  ते डांबरीकरण कामाचे पिहले व अिंतम देयक एकूण र  कम .१२,०७,३३८/- मा  मंजूर करणसे व 
उवरीत िश  लक दये .४,३७,४९०/- मा  अदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती.  

िनणय .३१७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईनगर कमचारी वसाहत इमारतीचे प रसरातील र ते डांबरीकरण करणे 
कामाचे एकुण िबलाची र कम .१२,०७,३३८/-मा  मंजूर कर यात येऊन यापैक  उवरीत िश  लक 
देय र कम .४,३७,४९०/- मा  सबंधीत कामाचे ठेकेदार जगताप इन ा हचस इिंडया ा.िल.को हार 
यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. तथापी उवरीत र कम अदा कर यापवु  सदरचे काम टडर 

ि येनसुार पुण झालेबाबत शासक य अिधकारी व उप कायकारी अिभयंता यांचेकडून लेखी 
दाखला (certificate) घे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१३ को हीड १९ चा ादुभाव रोख यासाठी दशनाकरीता बंद करणेत आलेले चे समाधी मंिदर भ ांचे 

दशनासाठी खलेु करावयाचे झा यास यापुव  करावयाचे िनयोजन व उपाय योजनाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम २१(१) 

अ  वय े सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी 
करणचेी तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल, अशी तरतूद आह.े तसेच अिधिनयमा  या पोट कलम 

(१)  या खंड (ग) अ  वये भ  तांना मिंदरात देवते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक 
काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा 
उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े 
ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 

 तावना- कोरोना िवषाणचूा होणारा ादभुाव रोख  यासाठी िद.१७/०३/२०२० रोजी दपुारी ०३:०० 
वाजेपासनू समाधी मंिदर साईभ  तां  या दशनाथ बंद करणते आलेले आह.े िद.०६/०५/२०२० रोजी मा. मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली  यांचे क ात झाले  या िमट गम  य े चे समाधी मिंदर भ  तांचे 
दशनासाठी खलेु करावयाचे झा  यास याबाबत काय िनयोजन/उपाययोजना करता येईल याबाबत सिव  तर चचा 
कर  यात आली. सदर चचचे अनषुगंाने मंिदर िवभागाने प  िद.१०/०५/२०२० अ  वये खालील िठकाणी 
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दशनाकरीता येणा-या साईभ  तांम  य ेसोशल िड  ट  स ठेऊन चौकोनाचंी आखणी व  याची एकि त सं  या िनि त 
क न तपिशल मागिवलेला आह.े 

ी साईबाबा समाधी मंिदर दशनाकरीता खलेु करावयाचे झा  यास सोशल िड  ट  स ग  या िनयमांचे 
पालन हो  यासाठी  यके  १.५० मीटर अतंरावर साईभ  तांना उभे के  यास खालील माण ेभ  तसं  या होईल.  

  
अ.नं. तपिशल १.५  मीटर अतंरान े 

भ  तसं  या   
दशनरांग ते समाधी मंिदर या अतंरातील भ  तसं  या  
०१  िपंपळवाडी र   यावरील गेट नं. ०२ चे पि म बाजूकडील दशनरांग   

गेट नं. ०२ ते  कॅनर मिशन  
०८ x ६४= ५१२ 
०१ x २०=   २० 

०२  िपंपळवाडी र   यावरील गेट नं. ०२ चे पवु बाजूकडील दशनरांग  
गेट नं. ०२ ते   कॅनर मिशन    

०८ x ३८= ३०४ 
०१ x २०= २० 

०३   शांितिनवास तळमजला हॉल  
४९.६४०मी  X ९.४८०मी – ०६ लाईन  – 
३६.३९०मी  X ६.३१०मी –  ०४ लाईन  -  
शांितिनवास ते भ  तिनवास पॅसजे – ०१ लाईन – 

 
३२ x  ६ = १९२ 
२३ x ४= ९२ 
०१ x ०६ =  ६ 

०४  शांितिनवास पिहला मजला हॉल 
४९.६४०मी  X ९.४८०मी – ०६ लाईन  – 
३६.३९०मी  X ६.३१०मी –  ०४ लाईन  -  
शांितिनवास ते भ  तिनवास पॅसजे – ०१ लाईन – 

 
३२ x  ६ = १९२ 
२३ x ४= ९२ 
०१ x ०६ =  ६ 

०५ भ  तिनवास तळमजला हॉल - ३७.१५मी  X १३.२१मी – ०९ लाईन –  २१ x०९= १८९  
०६  भ  तिनवास पिहला मजला हॉल - ३७.१५मी  X १३.२१मी – ०९ लाईन –  २१ x०९= १८९  
०७  भ  तिनवास ते भुयारी मागान ेसमाधी मिंदर - लांबी – ६८ मीटर  - ०१ लाईन  -  ०१ x ४५= ४५ 
०८  भयुारी माग ते समाधी मंिदर  - ०१ लाईन – २५ मीटर  ०१ x१७= १७ 
०९ नंदी ते साई समाधी - २०.३०मी  X ६.३९मी – ०४ लाईन –  ०४ x१७= ६८  
 भ  तसं  या -  १९४४ 
समाधी मंिदर प रसरातील इतर मिंदरे व मह  वाची िठकाण े
०१   दारकामाई मंिदर  ३३  
०२  चावडी  २६ 
०३ हनुमान मंिदर १५ 
०४ ीसाईस  य त पजुा हॉल ४० 
०५  अिभषेक पुजा  ३० 
०६   यान मंिदर ४० 
०७ पारायण क  ३० 
०८  चे  यझुीयम हॉल ३० 
०९  शिनमिंदर, गणपती मंिदर, महादवे मंिदर १२ 
 ब) भ  तसं  या -  २६५  

 अ)+ ब) एकूण भ  तसं  या -   २२०० 

 
याबाबतचा सिव  तर तपिशल दशिवणारे सादरीकरण या  तावासोबत अवलोकनाथ सादर कर  यात 

येत आह.े वर नमदू एकूण भ  तसं  या २२०० पैक  माबल पृ  ठभागावरील समुारे १३०० चौकोन ह े लोअर 
मािकग टेपम  य ेकरता यतेील. उवरीत ३०० चौकोन ह ेकॉ ट पृ  ठभागावर यते अस  याने ते पट  दारे मािकग 
करण ेआवश ् यक आह.े  यासाठी अपेि त खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े  
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अ.नं. तपिशल नग र  कम ( .)  
०१  लोअर मािकग  टीकर टेप  दारे मािकग करण.े (  यके  १.५० मीटर अतंरावर 

०२ फुटx ०२ फुट या मापाच ेचौकोन अथवा गोल आखण ेटेप ं दी - २”)  
१३०० ३९,०००.००  

०२  ऑईलपट अथवा डॅ  प फु पटम  य ेमािकग करण.े (  यके  १.५० मीटर अतंरावर 
०२ फुटx ०२ फुट या मापाच ेचौकोन अथवा गोल आखण ेप ा ं दी - २”)  

९०० ९,०००.००  

०३ लोअर मािकग टेप अॅ  लीकेटर मिशन ०१ १०,०००.०० 
 एकूण र  कम  -  ५८,०००.०० 
 पूणािकत र  कम -  ६०,०००.००  

 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी याचं ेमा  यतेने वर नमदू लोअर मािकग टेप, पट ग मटेरीअल व लोअर 

मािकग टेप अॅ  लीकेटर मिशन िवहीत प  दतीने कोटेश  स मागवनू खरेदी करणते यते आह.े  
 ताव- तरी कोिवड १९ चा ादभुाव रोखणसेाठी दशनाकरीता बंद करणते आललेे चे समाधी मंिदर 

भ  ताचंे दशनासाठी खलेु करावयाचे झा  यास  यापवु  करावयाचे िनयोजन व उपाययोजनेबाबत सोबत 
जोडले  या सादरीकरणाच ेअवलोकन होऊन  यानसुार चे समाधी मंिदर भ  तांच ेदशनासाठी खलेु कर  यापवु  
वर दशिवले  या िठकाणी सोशल िड  ट  स ग  या िनयमांचे पालन होणकेामी चौकोनी अथवा गोल आकारात 
मािकग करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .३१८ यावर सिव तर चचा होऊन, को हीड १९ चा ादुभाव रोख यासाठी दशनाकरीता बंद करणेत आलेले 
चे समाधी मिंदर भ ांचे दशनासाठी खलेु करावयाचे झा यास यापुव  करावयाचे िनयोजन व उपाय 

योजनाबाबत उपरो  तावात नमुद के या माणे कायवाही करणेस मनु यबळाचे यव थापन व 
याबाबत शासनाने वेळोवेळी िदलेले िनदश िवचारात घेऊन त वत: मा यता दे यात आली.  

तसेच यासबंधी कर यात आलेले िनयोजन व उपाययोजना यांची मा.सिमती सद य यांनी 
य  पाहणी क न आव यकतेनसुार सधुारणा/बदल सचुवावेत, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ आिथक वष २०१९-२० म ये केले या गंुतवणकू चा अहवाल व आिथक वष २०२०-२१ म ये कमाल 

याजदर देणा या रा ीयकृत बकँाम ये १ वषा या मुदत ठेवी या व पात गंुतवणकू कर यास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ), अिधिनयम २००४ कलम २०(३) अ  वय े  िव  व  त  यव  था 
िनधी  या मालक चा  सव पैसा व इतर मौ  यवान व  त ू केवळ रा  ीयीकृत बॅकेंत िकंवा बॅकंांम  य े ठेव  हणनू 
ठेव  यात येतील िकंवा जमा कर  यात यतेील िकंवा मुबंई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयम १९५०  या 
कलम २  या खंड (१२) म  य े  या  या के  या माण ेसावजिनक रो  यांम  य ेगुतंिव  यात यतेील,अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणय .९५२, िद.०६.११.२०१४ अ  वय ेबचत खाते असले  या 
रा  ीयीकृत बॅकंांची आिथक ि थती िवचारात घऊेन,  यांचेकडून  याजदर मागवनू, जा  तीत जा  त  याजदर दणेा-
या बॅकंांकडे ट  याट  यान े गुतंवणकू कर  यास मा. मु  यकायकारी अिधकारी यांची मा  यता घऊेन गुतंवणकू 
करावी व  याचा वािषक अहवाल आिथक वषा  या शेवटी मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर सादर कर  यात 
यावा, असा िनणय समंत झाला आह.े 

 यास अनसु न रा  ीयीकृत बॅकंांची आिथक ि थती पाहन केले  या गुतंवणकु ची मदुतपतू  झा  यानतंर, 
उपल  ध होणारा िनधी व  यावेळी बचत खा  याम  य ेदनैंिदन खच वजा जाता उपल  ध होणारा िनधी, यांची िविहत 
प तीन े सं  थानचे बचत खाते असले  या रा  ीयीकृत बॅकंामं  य े मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े मा  यतेन े
गुंतवणकू कर  यात आली आह.े 

सन २०१९-२० या आिथक वषात,  हणजेच िद.३१ माच २०२० अखेर केले  या गुंतवणकू चा 
अहवाल पढुील माण े:- 

अ. . बॅकेंचे नांव 
िद.३१ माच २०१९ अखेर 
असलेली गुंतवणकू 

१ आं ा बॅकं, िशड  २,१०,०१,९२,०००/- 
२ बॅकं ऑफ बरोडा, िशड  ९२,००,००,०००/- 
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३ कॅनरा बॅकं, िशड  ३,७४,५०,००,०००/- 
४ स ल बॅकं ऑफ इिंडया, िशड  १९,४४,९८५/- 
५ कॉप रेशन बॅकं, िशड  ६८,९९,९९,९९८/- 
६ इिंडयन बॅकं, िशड  ६३,००,००,०००/- 
७ ओ रयंटल बॅकं ऑफ कॉमस, िशड  ३,८१,००,००,०००/- 
८ पंजाब नॅशनल बॅकं, िशड  २,७५,००,००,०००/- 
९  टेट बॅकं ऑफ इिंडया, िशड  १,२०,१७,००,०००/- 

१० िसंिडकेट बॅकं, िशड   २,३३,००,००,०००/- 
११ यिुनयन बॅकं ऑफ इिंडया, िशड  ३,२४,०७,००,०००/- 
१२ िवजया बॅकं, िशड  १,०१,००,००,०००/- 

 एकूण २२,४२,९५,३६,९८३/- 
 

उपरो  त त  यात दशिव  या माण े आिथक वष २०१९-२० म  य े सं  थानच े बचत खाते असले  या 
रा ीयीकृत बॅकंांकडून  याजदर मागवनू उ  चतम दराने िद.३१ माच २०२० अखेर एकूण र  कम 
.२२,४२,९५,३६,९८३/- मा  ची गुंतवणकू कर  यात आललेी आह.े 

  आिथक वष २०१९-२० म  य े केले  या गुतंवणकू चा वािषक अहवाल व आिथक वष २०२०-२१ 
म  य ेमदुतपतू  होणा-या व बचत खा  यात दनंैिदन खच वजा जाता, गुंतवणकु साठी उपल  ध होणा-या रकमेची, 
िविहत प तीन े मा. मु  य कायकारी अिधकारी याचंे मा  यतेने रा  ीयीकृत बॅकंांकडून वेळोवेळी तुलना  मक 
 याजदर मागवनू जी बॅकं जा  तीत जा  त  याजदर देईल,  या बॅकेंत गुंतवणकू कर  यास मा  यता िमळणकेामीचा 

 ताव मा. तदथ सिमतीचे सभपेढु ेमा  यतेसाठी सिवनय सादर 
िनणय .३१९ यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१९-२० म ये केले या गंुतवणकू अहवालाचे अवलोकन 

कर यात येऊन आिथक वष २०२०-२१ म ये मुदतपूत  होणा-या व बचत खा  यात दैनंिदन खच वजा 
जाता, गंुतवणकु साठी उपल  ध होणा-या रकमेची, िविहत प तीने मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 
मा  यतेने रा  ीयीकृत बँकाकडून वेळोवेळी तुलना  मक  याजदर मागवून जी रा ीयकृत बँक जा  तीत 
जा  त  याजदर देईल,  या बॅकेंत गंुतवणूक कर  यास मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ माहे िडसबर-२०१९ व जानेवारी-२०२० जमा खच त याची न द घेणेबाबत. 

ताव-  लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागान ेजमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या 
रकमांचा जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन 
सिमती या सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो. 

  या अनषंुगान ेमाह े िडसबर-२०१९ व जानेवारी-२०२० या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े  
तयार कर यात आले असनू ते मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर न द घणेेसाठी सादर करण ेआव यक आह.े जमा-
खचाचा तपिशल खालील माण े - 

 
अ.न.ं मिहना जमा खच 
०१ िडसबर-२०१९ ५५,६७,११,७८७/- ३४,४१,३९,१४९/- 
०२ जानेवारी-२०२० ७४,२१,७४,५९४/- २९,८८,५१,५६८/- 

 
  तरी लेखापु तका माण ेमाह ेिडसबर-२०१९ व जानेवारी-२०२० या कालावधीतील जमा खचाची न द 

घे यासाठी सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेसमोर सादर. 
िनणय .३२० यावर सिव तर चचा होऊन, माहे िडसबर-२०१९ व जानेवारी-२०२० जमा खच त याचे अवलोकन 

क न याची न द घे यात आली. 
(कायवाही- लेखाशाखा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१६ करिनधारणअंती आयकर िवभागाला देय असले या आयकरापोटी आयकर िववरणप ा माणे 
सं थानला िमळणारी रफंड र कम वग करणेबाबत. 

ताव- आयकर िवभागान ेई-मले ारे आयकर िववरणप ात सं  थानला दये असलेली आयकर करकपात र  कम आयकर 
िवभागाला दये असले  या आयकरापोटी वळिवणबेाबत कळिवल े आह.े करिनधारण वष २०१३-१४ पासनू 
आयकर िवभागान ेफेर करिनधारण ेकर  याचे धोरण अवलंबून साधारणतः सं  थानला दि णा पेटीत ा  त होणारी 
दणेगी िननावी देणगी गहृीत ध न  यावर आयकर आकारणी सु  केली आह.े अशा कारे करिनधारण व फेर 
करिनधारण कर  यात येऊन सं  थानला आयकर आकारणी सु  केली आह.े तथािप, सदर करिनधारणांिव  
मा.उ  च  यायालयाकडे अपील दाखल कर  यात आले होते. करिनधारण वष २०१५-१६ व २०१३-१४ च े
आयकर िवभागीय अपील एकि त सनुावणी होऊन आयकर िनि त होईपयत आयकर भरणा कर  यास 
मा.सव  च  यायालयान े  थिगती आदेश िदला आह.े तसेच करिनधारण वष २०१६-१७ व २०१७-१८ चे 
करिनधारण अिधकारी यांनी करिनधारण क न सं  थानला कर आकारणी केली आह.े तसचे सं  थान  या 
गुंतवणकूा, िडपॉझीट यावर िमळणा-या  याजातून काही बॅकंांनी मळुातून करकपात सटू दाखला असतांनाही 
मळुातून करकपात (TDS) केली आह.े सदर कर वािषक िववरणप ाम  य ेसं  थानला रफंड दशिवला जातो व 
करिनधारणाअतंी सं  थानला  याजासह परत िमळतो. तथािप, न  यान ेकरिनधारण कर  यात येऊन सं  थानला कर 
आकारणी कर  यात आली आह.े अशा कारे वषिनहाय आकार  यात आलेली आयकर र  कम व आयकर 
िववरणप ानसुार सं  थानला िमळणारी रफंड र  कम खालील माण ेआह.े 

 
Income Tax Payable to Income Tax Department Income Tax Refund to Sansthan 
Assessment Year  Demand Raised Date  Tax Amount Rs. Assessment Year Refund Amount 
2013-14 19.03.2019 128,78,96,580/- 2013-14 27,55,490/- 
2015-16 20.02.2018 122,04,61,840/- 2015-16 1,28,38,047/- 
2016-17 31.03.2018 128,20,08,190/- 2016-17 2,02,38,940/- 
2017-18 30.12.2019 58,45,81,700/- 2017-18 2,47,68,139/- 
Total Tax :-  437,49,48,310/- Total Refund :- 6,06,00,616/- 

 
आयकर िवभागाकडून अशा कारे आले  या  तावाचा ई-मले सं  थान कर स  लागारांना पाठिव  यात 

आला आह.े यावर सीए आर.आर. मनुी अॅ  ड कं., मुंबई व सीए  ही.के. बेसवाल अॅ  ड कं., मुंबई यांनी 
खालील माण ेकळिवले आह.े  
१) करिनधारण वष २०१३-१४ व २०१५-१६ क रता आयकर अपील सनुावणीम  य ेदये आयकर िनि त 
केला जाईल तोपयत मा.सव  च  यायालयाचा  थिगती आदशे आह.े  यामळेु या दोन वषापोटी रफंड िमळणारी 
र  कम देय करापोटी वग करता येणार नाही.  
२) करिनधारण वष २०१६-१७ व २०१७-१८ पोटी आयकर िनधारण अिधकारी यांनी िनधारीत केलेली 
आयकर र  कम .१२८,२०,०८,१९०/- व .५८,४५,८१,७००/- यापोटी सं  थानला रफंड दशिवलेली र  कम 
.२,०२,३८,९४०/- व .२,४७,६८,१३९/- वळवनू घे  यास सचुिवता येईल.  
३) अिंतम करिनधारणाअतंी जर सं  थानला कर लागला नाही तर वळवनू घेतलेली रफंड र  कम  याजासह 
सं  थानला परत िमळेल व सं  थानला आयकर देय झाला तर उवरीत र  कम िवहीत प तीने भरता येईल.  

सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .३२१ करिनधारणअंती आयकर िवभागाला देय असले या आयकरापोटी आयकर िववरणप ा माणे 

सं थानला िमळणारी रफंड र कम वग करणेबाबत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची च य प दतीने 
मा यता घे यात आलेली अस याने सदरचा िवषय मागे घे यात आला.  

(कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ पंडीत िदनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद यांचे रामचं  नाईक िव ालय िसडको, 

औरंगाबाद यांना इमारत बांधकामासाठी आिथक सहा य दे या या तावावर िनणय होणेबाबत. 
ताव- पंडीत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद यांच ेरामचं  नाईक िव ालय िसडको, औरंगाबाद 

यांनी इमारत बांधकाम . १.२३ कोटी व शालेय सािह  य घे  यासाठी . ४८.००ल  अस ेएकूण र कम  १.७१ 



 
62 

 

(08}09.06.2020, Shirdi  
 

कोटीची मागणी  यांचे प  जा. ं . पं.दी.ऊ.िश.स/ं२०१७-२०१८/११ िदनांक १९.०४.२०१७ नसुार केली होती 
 याचा थोड  यात तपशील खालील माण े 

  अ. इमारत बांधकाम खच :- 
अ.न. िववरण र  कम 
१ इमारत बांधकाम खच . २,२२,००,०००/- 
२ इमारत बांधकाम िनधीतून केलेला खच . ९९,००,०००/- 
३ उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम . १,२३,००,०००/- 

 
  ब. शालेय सािह  य खरेदीसाठी लागणारा खच :- 

अ.न. िववरण र  कम 
१ िव ा  यासाठी नवीन ६०० बाके . १५,००,०००/- 
२ ि डा सा िह  य . १०,००,०००/- 
३ ंथालय . ३,००,०००/- 
४ ससु  ज योगशाळा . ५,००,०००/- 
५ संगणक, लॅब व फिनचर . १५,००,०००/- 
६ एकूण ४८,००,०००/- 
एकूण अ + ब   . १,२३,००,०००+४८,००,०००/- १,७१,००,०००/- 

 
                  अशी एकूण र कम .१.७१कोटी मा  िमळणबेाबत िवनतंी  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

िशड  यांना केली होती.  यावर मा.  यव  थापन सिमतीने खालील माण ेिनणय घेतला आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- िद.०८.९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ७५३ अ  वये चचा 

होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवास िद. ०१ आ ट बर पासनू ारंभ होत आह.े मा. 
मु  यमं ी महोदय यांचे अ  य तेखालील कृती आराखडा सिमतीन े िद. ३१.०३.२०१७ रोजी या महो  सवासाठी 
एकूण . ३०२३ कोटी मा  या कृती आराखडयास मा  यता िदलेली आह.े परंतु सदरह िनधी अ ाप ा  त नाही. 
या महो  सवाम  य े िविवध काय माचे आयोजन करण े व साईभ  तानंा पायाभतु सोयीसिुवधा परुिवणकेामी 
सं  थानचा मोठया माणात खच होणार असनू सं  थानला िनधीची कमतरता भास ू शकते. अशा पा  वभमुीवर 
पंडीत िदनदयाल उपा  याय यांचे िश ण सं थेस इमारत बांधकाम व शालेय सािह  यासाठी . १.७१ कोटी मा  
आिथक सहा य करण े उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता  दी महो  सवाची सांगता होईपयत सदरह िवषय 
 थिगत ठेव  यात यावा.असा िनणय झालेला आह.े 

  सं  थनेे सादर केलेला निवन   ताव:- आता पिंडत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, औरंगाबाद 
यांनी िद.०५.०६.२०१८ रोजी  र  कम . २.२६ कोटी मा  अनदुानासाठी फेर  ताव सादर केला असनू, मा. ी 
चं शेखर कदम, उपा  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यानंी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढु े सादर करणबेाबत िनदश िदलेल े होते. यानुसार  ताव  यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात आला 
होता.  
           पंिडत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, औरंगाबाद या सं  थे या रामचं  नाईक िव ालय,  पंदन नगर 
िसडको एन – ४ (दि ण) औरंगाबाद येथील शाळे या इमारतीचे बांधकाम पणु कर  यासाठी व शालेय सा िह  य 
खरेदी क न शाळा सव सिुवधायु  त कर  यासाठी िनधीची मागणी ी साईबाबा सं  थान िव  व  थव ् यव  था, िशड  
यांचेकडे केलेली आह.े  याचा  तपशील पढुील माण-े 
 

  अ. इमारत बांधकाम खच :- 
अ.न. िववरण र  कम 
१ इमारत बांधकाम खच शासन मंजरूीनसुार . २,५५,००,०००/- 
२ इमारत बांधकाम िनधीतून केलेला खच . ९९,००,०००/- 
३ उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम . १,५६,००,०००/- 
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ब. शालेय सािह  य खरेदीसाठी लागणारा खच :- 
अ.न. िववरण र  कम 
१ िव ा  यासाठी नवीन ६०० बाके . १८,००,०००/- 
२ ि डा सा िह  य . १२,००,०००/- 
३ ंथालय सव सािह  यासह . ७,००,०००/- 
४ ससु  ज योगशाळा सािह  यासह . ८,००,०००/- 
५ संगणक, लॅब व फिनचर . २५,००,०००/- 
६ एकूण ७०,००,०००/- 

 
  क. मागणी :- 

एकूण अ + ब   . १,५६,००,०००+७०,००,०००/- २,२६,००,०००/- 
 

एकूण क  प खच अ + ब .२,५५,००,०००+७०,००,००० =  ३,२५,००,०००/- 
 

अशी मागणी केली आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:-  उपरो  त न  यान े ा  त झालेला  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े

िद. ३०.०६.२०१८ रोजीच े सभेत सादर केला असता,  यावर िनणय ं . ४१८ अ  वये सिव तर चचा होऊन, 
पंडीत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद यांना इमारत बांधकामासाठी . १.५६ कोटी व 
शालेय सािह  यासाठी र  कम . ७० ल  अशी एकूण . २.२६ कोटी आिथक सहा य दणेबेाबतचा  ताव मा  य 
के  यास इतरही खाजगी सं  था अशा कारे आिथक सहा य िमळणबेाबत मागणी करतील. या  तव सदरचा  ताव 
 थगीत ठेवण ् यात आला. 

   मा  छाननी सिमतीचे िद. ०६.१०.२०१८ रोजी यावर  आय  या वेळी चचा कर  यात येऊन िनणय ं . 
४६ अ  वये चचा होऊन खालील माण ेिनणय घे  यात आला. 

मा. छाननी सिमतीचा िनणय:- पंिडत िदनदयाळ उपा याय िश ण सं था िसडको, औरंगाबाद यांच े
रामचं  नाईक िव ालय, िसडको,  औरंगाबाद यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह यासाठी  र कम 
.२,२६,००,०००/- आिथक सहा य मागणीचा न याने ा  ताव चचला घे यात आला. यव थापन 

सिमती या िद.३०.०६.२०१८ रोजी या सभेतील िनणय .४१८ याचेही अवलोकन कर यात आले.  
 छाननी सिमती सभासदांच े एकमतान े अस े मत झाले क , संबधीत िश ण सं थान िनरपे पण े शै िणक 

वातावरणात यो य वाढ हावी व रा ीय िवचारसरणीचा सार िव ा याम य े ितिबंबीत हावा या िदशेने काय 
करीत आह.े 

  िद.०५.०६.२०१८ रोजी सं थेने शाळे या इमारत बांधकाम व सािह यासाठी हणनू रकमचेी मागणी 
केली आह.े सवासाठी गणुा मक िश ण हा संक प सं थेचा िदसत असनु समाजातील सामा य घटकांसाठी 
दजदार िश ण यव था िनमाण कर यासाठी सं था य न करीत आह.े सं थेला िद.२६.०३.२०१५ औरंगाबाद 
महानगर पालीका यांनी  शाळेकरीता बांधकाम परवानगी िदली आह.े 

 वरील सं थे या न दणी पु तकाचे िववरण पाहता सं थेचे उ शे व यव थापन यांची सांगड सं थे या ताळेबंदात 
िदसनु यतेे. हणनू छाननी सिमतीने एकमतान ेवरील सं थेस मागणी माण ेर कम .२.२६ कोटी र कम दे याच े

तावास सहमती दशिवली आह.े सदरील ताव यव थापन सिमतीचे सभेत ठेव यात यावा व शासनाकडे 
पाठिवणते यावा. सं थेचा ताव मंजरू झा यानंतर संबधीत सं थेला साईबाबा सं थान िव त यवथा, िशड  
यांचमेाफत आिथक मदत झालेबाबतचा इमारती या एका बाजसु ी साईबाबा सं थान यांचमेाफत आिथक 
सहा य असा उ लेख करावा लागले. सं थे या वेश दार/दशनीभागावर साईबाबाचंे ३x४ फुट आकाराचे फोटो 
लावण े म ा  होईल. असे ठरले.  

             उपरो  त  तावास छाननी सिमतीचे िनणया माण े  यव थापन सिमतीचे सभेसमारे ताव सादर केला 
असता, मा.  यव थापन सिमतीन ेखालील माण ेिनणय घेतला आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय :-   
             िद. १३.१२.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ७३० अ  वये सिव  तर चचा होऊन पंडीत िदनदयाल 

उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद या सं  थचेी व ते चालिवत असले  या शाळेची सिव  तर मािहती 
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 यावी, सदर सं  था दणेगी घेते काय? िव ा  याकडून फ  घतेली जाते काय, या सं थेमाफत कोणकोणते सामािजक 
उप म राबिवले जातात, लाभा थ  कोण  या आ रि्थक  तरातील आहते, याबाबत सिव  तर मािहती घऊेन 
फेर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले.  

            मा.  यव थापन सिमतीचे िनणय नसुार जा. न.एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदुान/४६५७/२०१८ िद. 
२२.१२.२०१८ अ  वये मािहती मागिवली असता पंडीत िदनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद 
यांनी जा. ./पंदीउिशसं/२०१८-१९ िद. २६.१२.२०१८ रोजी खालील माण ेमािहती सादर केली आह.े 

अ.न मािहती तपशील 
१ पंडीत िदनदयाल उपा  याय िश ण सं  था िसडको, 

औरंगाबाद या सं  थचेी व ते चालिवत असले  या 
शाळेची सिव  तर मािहती ावी. 

पंिडत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं था िसडको, औरंगाबाद या 
सं थेची व ते चालवत असले  या शाळांची यादी सदर 

 तावात नमदू आहे. सदर सं  थचेे मु  यालय, औरंगाबाद 
येथ े असनू सं  था एकूण ३० शाळा, कॉलेजेस व व  तीगहृ 
चालवत आह.े  

२ सदर सं  था देणगी घतेे का? समाजातील दानशनू व सेवाभावी सं  थाकडून देगणी घेतली जाते.  
३ िव ा  याकडून िकती फ  घतेली जाते? रामचं  नाईक िव ालय ह ेजनू १९९६ पासनू सु  झालेले असनू 

स  या १००ट  के अनदुािनत आह े  यामळेु िनयमानसुार 
िव ा  याकडून कोण  याही कारची फ  घतेली जात नाही.  

४ सं  थमेाफत कोणकोणते सामािजक उप म राबिवल े
जातात? 

सं  थचेे उ शे ह ेशै णीक व सामािजक  व पाच े आहते. सं थेने 
समाजातील सव  तरातील मलुां-मलु साठी पवु ाथिमक, 
मा  यिमक, उ  च मा  यिमक, उ  च िश ण कला, िव ान, 
वािण  य, योग- ाणायाम, शारी रक िश ण, संगणक, 
 यवसाय िश ण, अ  यापनाचे िश ण व िश ण इ. 

५ लाभाथ  कोण  या आिथक  तरातील आहते? सं  थे  या शाळा  व महािव ालय ामु  याने ामीण भागात 
आहते. सं  था आिथक दबुल घटका  या व  तीतील 
कामगाराचंी, गरीबांची, मागासवग यां  या िव ा  यासाठी 
गणुव  ता धान िश ण दान करीत आह.े  

६ सं  थनेे (शाळेला/िव ालयाला) निवन इमारत िकंवा 
असले  या इमारतीत सधुारणा आव  यक 
अस  याबाबत सं थे  या अ  य / सिचव यांच े

माणप . 

शाळे  या वरील दोन मज  याचे काम अपणू आह.े माणप  सादर 
केले आह.े  

७ सं  थनेे उपसचंालक, िश ण िवभाग यांना अगोदर 
सादर केले  या जमा खचाचा तपशील. 

जमा खचाचा िहशोब जोडला आह े मा  िश ण िवभाग अशा 
कारची मािहती मागत नाही.  

८ आिथक वष सन २०१७-१८ या वषाचा लेखाप र ण 
अहवालाची त. 

सादर केला आह.े 

९ सं  थलेा शासनाकडून अनदुान िमळते िकंवा नाही 
याबाबतचे माणप .  

सं  थलेा शासनाकडून केवळ वेतन िदले जाते. इतर कोण  याही 
कारचे अनदुान िमळत नाही.  

१० सं  थे  या मालम ेिवषयी िकंमतीसह यादी, याबाबत 
धमादाय आयु  त यांचेकडील न दवहीचा सा ांिकत 
उतारा इ. 

मा. धमादाय आयु  त कायालय औरंगाबाद यां  याकडील न दवही 
सा ांिकत त जोडली आहे.  

उपरो  त माण ेमािहती सं  थनेे सादर केली होती.  यावर सं  थानने मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर 
 ताव सादर करतांना खालील माण ेअिभ ाय िदलेला होता.     

िवभागाचा अिभ ाय :- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीने  या कारणा  तव िद. ०८.०९.२०१७  या सभेतील िनणय ं . ७५३ नसुार 

 ताव अमा  य केलेला आह,े  या बाब ची उ ी  ठ पुत  अ ाप झालेली नाही. अशातच या सं  थलेा मदत 
के  यास ही बाब संयु  तीक होणार नाही अस ेवाटते. 
२) सं  थनेे यापूव  िदनांक १९.०४.२०१७  या  तावानुसार . १.७१ कोटीची मागणी केली होती आता 
मा  सधुारीत मागणी . २.२६ कोटी केलेली आह.े 
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३) सं  थचे एक महािव ालय, सहा किन  ठ महािव ालय, नऊ मा  यिमक िव ालय, चार ाथिमक व 
उ  च ाथिमक िव ालय, चार पवु ाथिमक िव ालय, दोन आ म शाळा, दोन व  तीगहृ आहते. सं  थे  या अनेक 
शाखा आहते.  तावात नमदू मािहतीनुसार सदरची िश णसं  था मोठी व स म िदसते. 
४) अनदुान मागणी या िव ालया या इमारतीसाठी केली आह े ती शाळा औरंगाबाद शहरात आह.े 
एकंदरीत शहरात िश  ाणाची सोय उपल  ध क न दणेा-या अनके अनदुािनत व िवना अनदुािनत शै णीक सं  था 
कायरत आहते. 
५) अशा कारे शै णीक े ात काम करणा-या अनेक िश ण सं  था कायरत असनू  याही अशाच 

कारची मागणी करतील,  यामळेु अनदुान देण ेउिचत होणार नाही.  
                 उपरो  त माण े ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०८.०१.२०१९ रोजी सादर केला असता 
िनणय ं . ८ अ  वये  झालेला िनणयाचे इिववृ  त िद. ३०.०१.२०१९ रोजीचे सभेत कायम करतांना िनणय ं . ३९ 
अ  वय ेखालील माण ेवाच  यात यावे असा िनणय झाला आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:-  मा.उ  च  यायालय, मुंबई औरंगाबाद येथे सं  थानशी सबंधीत 
जनिहत यािचकेवरील िद. ३०.०१.२०१९ रोजी सनुावणी  या वेळी सदर यािचका लंबीत असतानंा सं  थान 
 यव  थापनाने केवळ दनंैदीन कामकाजाशी सबंधीत बाब वर खच करावा, सं  थान  यित र  त अ  य सं  था अथवा 

शासक य िवभाग यांना िनधी दे  याबाबत िनणय घऊे नय,े अस ेिनदश मा. उ  च  यायालयान े िदलेले अस  याचे 
सं  थानचे वक ल अडॅ. िनतीन भवर यांनी दरु  वनी ारे आजचे सभेमध ् ये कळिवले आह.े  
  मा.उ  च  यायालयाचे सदर िनदशास अनसु न आजचे सभेत सदरचा िनणय कायम करतांना मा. उ  च 
 यायालयाचे पढुील आदशे होईपयत सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा असे ठरले.  

  मा. उ  च  यायालया  या औरंगाबाद खंडपीठाने जनिहत यािचका ं . ८६/२०१८  या सनुावणी 
दर यान िद. ३०.०१.२०१९ रोजी सं  थानने इतर सं  था व  ट यांना करावया  या अनदुान िवतरणासदंभात 
खालील माण ेआदेश पा रत केलेला आह.े 
  मा. उ  च  यायालयाच े आदशे:- “Shri Saibaba Sansthan Trust’ shall not disburse an 
amount of the Trust for other  purposes than routine expense”   

 ताव:- मा.  यव  थापन सिमतीन ेिद. ३०.०१.२०१९ रोजी  या सभतेील िनणय ं . ३९ नसुार सदरचा 
िवषय मा.उ  च  यायालयाचे आदेश होईपावतेो  थगीत ठेवलेला आह े मा  मा. उ  च  यायालयान े अनदुान 
िवतरणासदंभात िद. ३०.०१.२०१९ रोजी खालील माण ेआदेश िदले आहते. 

 “Shri Saibaba Sansthan Trust’ shall not disburse an amount of the Trust for other  
purposes than routine expense”   

    यानंतर मा.उ  च  यायालयाने पढुील कोणतेही आदशे िदलेले नाहीत.  यामळेु सदर अनदुान मागणी 
 ताव नामंजरू क न न तीबंद करणबेाबत िनणयाथ सादर. 

िनणय .३२२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानने इतर सं  था व  ट यांना करावया  या अनुदान िवतरणासदंभात 
मा.उ  च  यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी पुढील कोणतेही आदेश िदलेले नस याने पंडीत 
िदनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद यांचे रामचं  नाईक िव ालय िसडको, 
औरंगाबाद यांना इमारत बांधकामासाठी आिथक सहा य दे याचा ताव पूणत: नामंजुर कर यात 
येऊन सदरचे करण न तीब द कर यात यावे, याबाबत मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 
यांचेकडे ित ाप  सादर कर यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१८ िशड  नगरपंचायत ह ी अंतगत येणा या प रसरातील दैनंिदन व छता िवषयक साफसफाईची कामे 

ठोक प दतीने करणेसाठी िशड  नगरपंचायतीस र कम .४२,५१,५९९/-बाबत िशड  ाम थांचे 
िनवेदनावर िनणय होणेबाबत. 

ताव- पवुिपठीका:- िशड  नगरपचंायत, िशड  यांचे िद.०६.०२.२०१७ रोजीचे प  इकडील कायालयास ा  त झाल े
असनू, सदर प ाम  य े  यानंी ी साईबाबा सं  थानन ेिशड  शहरातील िविवध दवेदवेतांची मदंीरे ता यात घे  या  या 
बद  यात संपणू िशड  शहरा  या  व  छतेसाठी . २५ लाख मा  ित मिहना िशड  नगरपािलकेला कायम  व पी 

ावेत. िशड  शहराच ेजस ेनागरीकरण वाढेल तशी या पशैात सं  थानन ेवाढ करावी, अशी मागणी, सौ. योिगता 
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अभय शेळके पाटील, अ  य ा, िशड  नगरपचंायत, िशड  व िव  व  त, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांनी केलेली आह.े  

मा.  यव थापन सिमतीच े सभेतील िनणय:- िद.२५.०२.२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन 
सिमतीच े सभेतील िनणय ं . १५७ अ  वये सिव  तर चचा होऊन, िशड  शहराम  य े  चे दशनासाठी देश 
िवदशेातून साईभ  त येत असतात.यामळेु िशड  शहर  व  छ असायला हवे. परंत ुिशड  नगरपचंायतीकडे िनधीची 
कमतरता अस  यामळेु ते सं थान  या मदतीिशवाय काम क  शकत नाही. याक रता उपरो  त  तावास त  वतः 
मा  यता दे  यात आली.  

  परंतु िशड  शहराचे  व छतेक रता  यांनी केले  या खचाची र  कम खपुच जा  त आह.े याक रता 
सं  थानचे मु  य कायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी तसेच िशड  नगरपंचायतीचे मु  यािधकारी व इतर 
अिधकारी यांची िमळून सिमती गठीत कर  यात यावी. या सिमतीने िशड  शहराचे  व छतेसाठी  य  येणारा 
खच िन ीत करावा व  याबाबतचा प रपणू अ  यास क न फेर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर 
कर  यात यावा, अस ेठरल.े  

उपरो  त ठरावाचे अनषंुगान,े िद. ०५.०५.२०१७ रोजी मु  यकायकारी अिधकारी यांचे क ात बैठक 
झाली.  या बैठक स सं  थानचे मु  यकायकारी अिधकारी, ीमती बल अ वाल, डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी 
अिधकारी, ी बाबासाहबे घोरपडे, मु  यलेखािधकारी, ी िदलीप उगल,े शासक य अिधकारी, ी आर बी 
आहरे, उपकायकारी अिभयतंा, बांधकाम िवभाग, ी अशोक वाळंूज, . कामगार व िवधी अिधकारी, ी संजय 
गायकवाड . अिध क, आरो  य िवभाग,  ी सधुाकर कुलकण , िलपीक आरो  य िवभाग तसेच िशड  
नगरपंचायतीचे मा. सौ. योिगता शेळके, नगरा  य ा, ी अभय शळेके, ी देसले ी भागवत शे  वळ बैठक स 
हजर होते. सदर बैठक म  य े िशड  शहर  व  छतेसाठी नगरपचंायतीन े मागणी केले  या . २५ लाख मा  या 

तावावर सिव  तर चचा होऊन खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांच े क ातील संयु  त बैठक तील िनणय:- िशड  नगरपचंायत 

यांचमेाफत शहरातील कचरा गोळा करण,े वग करण करण,े व  छता करण ेइ. साठी िनिवदा ि या राबिव  यात 
येत आह.े सदर िनिवदा उघड  यानंतर येणारे दर ि वका न, िनिवदाधारकाला कायारंभ आदशे दणेेबाबत 
नगरपंचायतीचा ठराव नगरपचंायतीन ेसं  थानला ावा. सदर िनिवदा ि येनसुार येणारे दर िकंवा नगरपंचायतीन े
मागणी केलेली र  कम . २५/- लाख मा  यापैक  जी र  कम कमी असेल ती ितमाह अनदुान  हणनू दणेबेाबत 
 यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणबेाबत िनणय झाला तसेच मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी 

सं  थानकडून   व  छतेसाठी दे  यात आले  या अनदुानाचा िवनीयोग  याच कामासाठी कर  यात आलेबाबतच े
उपयोिगता माणप  सं  थानला  यके मिह  या  या ५ तारखेला ाव,े असे ठरले.  

िशड  नगरपचंायतीन े न  यान े सादर केलेला  ताव:- िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचा               
िद.०३.११.२०१७ रोजी  ताव ा  त झाला असनू,  यात नगरपचंायतीन े िशड  नगरपंचयात ही ‘क’ वग 
नगरपंचायत असनू शहराची लोकसं  या अदंाजे ४५००० इतक  आह.े ी साईबाबां  या दशनाक रता दररोज 
येणा-या साईभ  तांची सं  या ५० ते ७५ हजार तर उ  सवकाळात साईभ  ताचंी सं  या २ ते ३ लाख होते.  यामळेु 
शहरात वषभर येणा-या साईभ  ताकंडून तसेच शहरातील नाग रकांकडून दखेील मोठया माणावर कचरा होत 
असतो.  

  इतर नगरप रषदां  या तुलनते िशड  शहरात  व  छतेबाबत िवशेष य  न होण े आव  यक आह.े व 
 यासाठी िवशेष यं णा लावण ेदखेील गरजेचे आह.े यापवू  िशड  नगरपचंयाती ारे तसे य  न कर  यात आलेले 

न  हते. साईभ  तानंा व शहरातील नागरीकांना येथ े होणा-या अ  व  छतेचा ास होऊ नय,े यासाठी, िशड  
नगरपंचायती ारे  व  छतािवषयक कामाची  या  ती मोठया माणावर वाढवनू व यासाठी मनु  यबळ व आव  यक 
यं णा बंधनकारक क न, िशड  शहर  व  छतेबाबत िशड  नगरपंचातीन े ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील 
दनंैदीन व छतािवषयक साफसफाईची सव कामे ठोक प तीन ेकरणसेाठी दनैीक लोकमत या वतमानप ात िद. 
२६.०९.२०१७ रोजी, तसचे फेर ई – िनिवदा िस  कर  यात होती.  

 यानसुार िशड  नगरपचंायतीकडे एकूण तीन ई- िनिवदा धारकाच ् या िनिवदा ा  त झाले  या आहेत. 
 यांचे दर खालील माण ेआहते.  
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अ. 
. 

कामाचा तपशील संतगाडगे बाबा महाराज 
बेरोजगार सं  था, 
गलुाबनगर, दापाेडी, पणु े

मे. गु जी इ  फा   चर 
ा. िल. िमरा भाईदंर, 

िज. ठाण े

मे. बी.  ही. जी. इिंडया 
िल. बी.  ही. जी. 
हाऊस, ि मीयर  लाझा, 
जुना मुंबई-पणु ेरोड, 
िचचंवड, पणु े

०१ िशड  नगरपंचायत ह ी अतंगत येणा-या 
प रसरातील दनैदंीनिवषयक साफसफाईची 
सव काम े ती महा ठोक प तीने करण े

. ६०,७५,७५१/- 
        ितमहा 

. ६५,६५,६६५/- 
       ितमहा 

. ४२,५१,५९९/- 
      ितमहा 

 
उपरो  त त  यांचे अवलोकन केले असता मे. बी.  ही. जी. इिंडया िल. बी.  ही. जी. हाऊस, ि मीयर 

 लाझा, जुना मुंबई-पणु े रोड, िचंचवड, पणु े यांचे दर यनुतम आलेले आहते. असे  यांचे  तावात नमदू केले 
आह.े 

मागणी:- तरी िशड  नगरपचंायत ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील दनंैदीन  व  छता िवषयक 
साफसफाईची सव कामे ठोक प तीने करणसेाठी  यनुतम दराची िनवीदातील रकमे माण े र  कम                      
.४२,५१,५९९/- ितमहा  पुढील ५ वषाक रता सं  थानकडून नगरपंचायतीस िमळावी. अशी िवनंती िशड  

नगरपंचायतीने ी साईबाबा सं  थान िव  व त  यव  था, िशड  यांचेकडे केललेी आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १४.११.२०१७ 

रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर केला असता िनणय  . ९५२ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  
उपरो  त िवषयावर चचा कर  यासाठी आजचे सभेसमोर िशड  नगरपचंायतीच ेनगरसेवक, अिधकारी व 

बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणेु या कंपनीचे ितिनध ना बोलिव  यात आले होते. सभने े िशड  नगरपंचायतीन े
राबिवलेली ई- िनवीदा ि या व टडर डॉ  यमुटच ेअवलोकन केले. याम  य ेघटंागाडी व कमचा-याचंी सं  या 
जा  त आढळून आली. परंतु सपुण िशड  शहर  व  छते  या  ीन े  याची आव  यकता असलेबाबत नगरसेवक व 
बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणेु या कंपनीचे ितिनध नी सभेस कळिवले. यावर यापवु  या ठरावानसुार िशड  
नगरपंचायतीस िशड  शहर  व  छतेसाठी ितमहा . २५ लाख मा  अनदुान दे  याचे ठरलेले आह,े परंतु ई- 
िनवीदा ि येम  य े .४२,५१,५९९/- मा  िन  नतम दर ा  झालेले आहते, या क रता िशड  नगरपचंायतीचे 
नगरसवेक, अिधकारी व बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणु ेया कंपनीच े ितिनध नी एकि त चचा क न यामधील 
काही बाबी कमी क न, दर कमी करणचेा य  न करावा, अशा सचूना अ  य  महोदय यांनी िद या. परंतु  यांच े
चचअतंी दर कमी होऊ शकले नाही. काही बाबी कमी के  यास  व  छते या कामावर  याचा प रणाम 
होईल,अशी िवनंती नगरसेवकांनी केली.   

यावर सिव  तर चचा होऊन अस ेठरले क , िशड  नगरपंचायत ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील दैनंदीन 
 व  छता िवषयक साफसफाईचे कामे करणसेाठी िशड  नगरपचंायत िशड  यांना ित महा .३५,००,०००/-मा  

अनदुान दे  यात याव ेव ही र  कम  यके मिह  यास  यांना आदा करणसेाठी  तावात नमदू केले माण ेकायवाही 
करावी. तसचे उवरीत र  कम िशड  नगरपचंायतीन े ठेकेदारास आदा करावी. तसचे याबाबत करावया  या 
करारना यातील अिट/शत  िनि त करणते या  यात व सदर  तावास छाननी सिमती  या पवु परावनगीन ेमहारा   
शासनाची मा  यता घे  यात येऊन,  यानंतर सदर र  कम दरमहा अदा करणसे सरुवात करावी अस ेठरले.  

मा. छाननी सिमतीचा  िनणय:- सदरचा  ताव िद. २८.१२.२०१७ रोजी  या मा. छाननी सिमती समोर 
सादर केला असता  िनणय .१९ अ  वये सिव तर चचा करणते आली. मा.उ च यायालया या जनिहत यािचका 

मांक १०२/ २०१६ व इतर यािचका यांम ये मा.उ च यायालयाने िदनांक २९.११.२०१७ रोजी या 
िनकाला या अनषुगंाने चचा होऊन, यव थापन सिमतीचा कायकाळ िवचारात घेऊन, संबंधीत ठेकेदार 
मे.बी. ही.जी. इिंडया िल., पणु े यांचे बरोबर या करार िदनांक ०१.१२.२०१७ पासनु ११ मिह यांसाठी 
नगरपंचायतीने करावा, अस ेनगरपचंायतीस कळिवणते यावे. यव थापन सिमतीन ेघेतले या िनणया माण ेदरमहा 
.३५ लाख मा  अनदुान नगरपचंायतीस दणेचेे मा य करणते आले. संबंधीत ठेकेदार यांना सदर टडरची सव 

मािहती घेऊन, छाननी सिमती या पढुील बैठक त नगरपचंायतीमाफत बोलिवणते यावे. पढुील बैठक त ठेकेदार 
यांचेबरोबर व छते या ठे याबाबत चचअतंी होणा या िनणयानुसार ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठिवणते 
यावा, असे ठरले.   
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  िशड  नगरपंचायत यांचे प :- िशड  नगरपचंायतीचे जा. ं . नप/ टे-८/७२/२०१८ िद. ०८.०१.२०१८ 
अ  वये िशड  नगरपचंयातीन े जनेु म  तेदार कामाचा तपशील व मािसक खच व बी.  ही.जी. यांच े कामाचा 
तौलनीक त  ता सादर केला होता. 

   िशड  नगरपचंायतीन े सादर केले या तौलनीक त   याचे अवलोकन होऊन,  ताव मा. छाननी 
सिमतीचे िनणयाथ फेरसादर केला असता मा. छाननी सिमतीने खालील माण ेिनणय घतेला आह.े   

मा. छाननी सिमतीचा  िनणय :- सदरचा  ताव िद. १९.०१.२०१८ रोजी  या मा. छाननी सिमती समोर 
फेर सादर केला असता िनणय .२४ अ  वये सिव तर चचा होऊन अस ेठरले क ,  यव  थापन सिमतीने िदनांक 
२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १५७ अ  वये .२५ ल  व िदनांक १४.११.२०१७ रोजी या सभेतील 
िनणयानुसार . ३५ ल  त  वतः मंजरू केलेले आहते. नगरपंचायती  या िद. ०८.०१.२०१८ रोजीचे प ा ारे 
आलेले िववरण पाहता,  याम  य े बरीच तफावत  िदसनू आली. याबाबत बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणु े यांच े

ितिनधी ी गायकवाड यानंी दरातील वाढीव फरक कमी कर  यास असमथता दशवली.  यांचे अस े  हणण ेपडल े
क ,  यां  या कंपनीतफ दे  यात आले या शत  व अटी नगरपचंायतीन ेमा  य केले  या आहते व  यात सं  थानचा 
कोठेही उ लेख नाही.  यामळेु िनिवदा र  कम कमी करण े अश  य आह.े छाननी सिमतीम  य े सिव तर चचा 
होऊन, वाढीव कामाचा तपशील व  यातील टुी यांचे अवलोकन के  यानंतर िशड  सं  थानतफ या कायासाठी 
दरमहा .३० ल  मा  र  कम ५ वषासाठी दे  यात यावी. या ठरावास शासनाची मा  यता घे  यात यावी. असा 
िनणय झाला आह.े  

  तरी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १४.११.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय .९५२ अ  वय ेिशड  शहर 
 व  छतेसाठी .३५ ल  ितमहा दणेबेाबत समंती िदलेली आह.े मा  िद. १९.०१.२०१८ रोजी या छाननी 

सिमतीच े सभेतील िनणय .२४ अ  वये र कम .३० ल  ितमहा या माण े ५ वषासाठी देणबेाबत िनणय 
झालेला आह.े  यानसुार  िशड  शहर  व  छतेसाठी उपरो  त माण े िनधी मंजुरी  या  तावास  िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता घेण ेकामी जा. न. एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदुान/५७०६/२०१८ िद. 
२५ जानेवारी २०१८ रोजी  ताव सादर केला होता.  

शासन िनणय:- िद.२५ जानेवारी २०१८  या शासनास पाठिवले  या  तावास अनसु न 
खालील माण ेशासन  िनणय . सासिव.-१०१८/१७९/ . .२०/का.१६ िद. ०७ एि ल २०१८ पारीत झालेला 
आह.े 
१) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम २१ (२) (दोन) 
मधील तरतदुीनसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था येथील छाननी सिमतीन े मा  यता िदले माण े िशड  
नगरपंचायती  या ह ीअतंगत येणा-या प रसरातील दैनंिदन  व  छतािवषयक साफ सफाईची काम ेठोक प तीन े
कर  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां याकडून िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना दरमहा . 
३० ल  इतका िनधी पढुील ५ वषासाठी अनदुान  व पात उपल  ध क न दे  यास शासन मा  यता दे  यात यते 
आह.े  
२) सदर िनधीचा िवनीयोग हा केवळ िशड  शहरा  या दनंैिदन  व  छतािवषयक कामकाजासाठी करण े
बंधनकारक असनू याबाबत िशड  नगरपंचायतीने ी साईबाबा सं  थान िव  वस ् त  यव  था यांना मैािसक 
उपयोिगता माणप  सादर करण ेआव  यक राहील. 

उपरो  त अिटंचे अिधन राहन, िद.१४.११.२०१७ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े
िशड  नगरपचंायत यांचेशी अिट/शत  नुसार करारनामा करणते आला आह.े तसचे िशड  नगरपचंायत िशड  यांना 
नगरपंचायत ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील दनैदंीन  व  छतािवषयक साफसफाईची काम े ठोक प तीन े
कर  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचकेडून अथसहा य दणेबेाबतचा शासन िनणय 
पा रत झाललेा अस  यान,े  िशड  नगरपंचायत यांना ितमहा र कम . ३० लाख मा  िनधी ५ वषासाठी 
दणेेबाबत कायवाही चालू कर  यात आलेली आह.े  यानसुार िशड  नगरपचंायतीस माह ेएि ल पासनू . ३०.०० 
ल  ितमिहना माण ेअनदुान दे  याची कायवाही सु  कर  यात आली. 

पनुः  ताव:- िशड  नगरपचंायतीचा िद. २८.०४.२०१८ ला  ताव ा  झाला असनू  यात िशड  
नगरपंचायतीन े ित मिहना ४२.५१ ल  पये िनधी न  याने  ताव सादर केला आह.े तसचे मा.सौ. योिगता 
अभय शेळकेपाटील, सद या तथा नगरा य ा,िशड  नगरपचंायत यांनी मा.अ य  महोदय व मा.मु य कायकारी 
अिधकारी यांना िद.०२.०५.२०१८ रोजी िदले या प ा वये िशड  नगरपचंायती या िविवध िवकास कामांच े
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तावापकै  िशड  नगरपचंायती  या ह ीअतंगत येणा-या दनंैिदन  व  छतािवषय साफ सफाईची कामा सदंभात 
घनकचरा  यव  थापनबाबत पढुील माण ेमागणी केलेली आह.े  
अ.न. तपशील  तावाचे  व प 
१ घनकचरा  यव  थापन 

अतंगत िशड  
नगरपंचायतीस ती 
मिहना ४२.५१ ल  सपंण 
र कम १ िडसबर २०१७ 
पासनू मंजरू करणबेाबत 

घनकचरा  यव  थापना अतंगत िशड  नगरपंचायतीने ितमहीना ४२.५१ 
ल  पय े िनधी िमळिव  यासाठी  ताव सादर केला होता. तथािप ी 
साईबाबा सं  थान यांनी ित मिहना ३०.०० इतका िनधी मंजरू केला 
आह.े तथािप ती  मिहना ४२.५१ ल  र  कम १ िडसबर २०१७ पासनू 
पढुील ५ वषासाठी मंजरू होणसेाठी िशड  नगरपचंायतीन ेन  याने  ताव 
सादर केला आह.े  यास  यव  थापन सिमती व छाननी सिमतीची मा  यता 
िमळावी. 

यव थापन सिमती व छाननी सिमतीच ेिशफारशीसह शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिवणेस िवनतंी केली 
आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:-  सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२.०५.२०१८ 
रोजीचे सभेत सिव तर चचा होऊन,  िनणय .३३९ अ  वये िशड  नगरपचंायती  या मागणीवर खालील माण े
िनणय घे यात आले. 

घनकचरा यव थापन अतंगत िशड  नगरपंचायतीस ती मिहना र कम .३५ ल  िनधी िद. १ 
िडसबर, २०१७ पासनू दे यात यावा, अस ेठरले यास छाननी सिमतीची मा यता घऊेन शासनाकडे ताव सादर 
कर यात यावा. तथािप नगरपंचायतीची मागणी ४२.५१ ल  ित मिहना याचीही मािहती शासनाकडे पाठवावी 
असा िनणय झालेला आह.े  

मा. छाननी सिमतीचा  िनणय:-  िद.२२.०५.२०१८ रोजीचे मा. छाननी सिमतीचे िनणय ं . ३४ अ  वय े
वरील िवषयावर सखोल चचा झाली, िशड  नगरपचंायतीचे िद. ०६.०२.२०१७ चे प ,  यव  थापन सिमतीच ेिद. 
२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १५७, िशड  नगरपंचायतीचा िद. ०३. ११.२०१७ रोजीचा  ताव व 
िवभागाचा अिभ ाय,  यव  थापन सिमतीचा अगोदरचा िनणय, छाननी सिमतीचे िद. १९.०१.२०१८ रोजीच े
बैठक तील िनणय व शासन िनणय िद. ०७.०४.२०१८ या बाब वर िवचार होऊन, पढुील माण ेमत मांड  यात 
आले.  

  छाननी सिमती सद  य ी सरेुश हावरे व ी चं शेखर कदम यानंी अस े सचुिवल े क ,                       
िद.२८.०४.२०१८ रोजीचा िशड  नगरपचंायत यांचा सधुारीत  ताव व मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. 
०२.०५.२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय ं . ३३९ अ  वये िवशेष  हणजे िशड  सं  थानच ेव नगरपंचायतीचे ह ीत 
येणारे भािवक व शासनाचे  व छतेबाबतच ेिनकष व धोरण ल ात घतेा िशड  नगरपचंायतीस  व  छतेपोटी ती 
मिहना र  कम . ३५ ल  िनधी िद. ०१.१२.२०१७ पासनू दे  यात यावा.  

  छाननी सिमतीचे अ  य   या. चांदीवाल यांनी अस ेसचुिवल ेक ,  व  छता कर  या-या ठेकेदार कंपनीन े
खचाचा, कमचा-यांचा, मिशनरी, औषध फवारणी इ  यादी चा  यापक िवचार करता िशड  नगरपचंायतीस अनदुान 
 हणनू दे  यात येणारी दरमहा ३० ल  र  कम यो  य आह.े व या रकमे  यित र  त जा  तीचा खच अपे ीत नाही. 

याबाबी शासना याही िनदशनास आ  या असनू  यानसुार शासनाने िद. ०७.०४.२०१८ रोजी छाननी सिमतीन े३५ 
ल  ऐवजी ३० ल  दरमहा दे  याचा जो िनणय घतेला आह.े तो मजंरू केला आह.े अशा प रि थतीत पु  हा 
कोणतेही सबळ कारण नसतांना दरमहा ३० ल  ऐवजी ३५ ल  करण े अयो  य आह.े परंत ु . ३० ल  िद. 
०१.१२.२०१७ पासनू दे  यास सहमत आह.े वरील सव बाब चा िवचार करता िनणय ं .३४ शासनाच े
िनणयासाठी व मा  यतेसाठी पाठिवणते यावा. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३३९ अ  वये व मा. छाननी 
सिमती िद. २२.०५.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय ं .३४ अ  वये जा.न.एसएसएसटी/वशी/लेखा-अनदाुन/ 
९५६/२०१८ िद. २५ मे २०१८ अ  वये फेर  ताव सादर कर  यात आला होता.   

सदर फेर  तावा  या अनषंुगान े िवधी व  याय िवभागाचा शासन िनणय ं . सासिव.-१०१८/ १७९/ 
. .२०/का.१६ िद.०७ एि ल २०१८ म  य ेशासन शु  दीप क ं . सासंिव-१०१८/१७९/ . .२०/का.१६ िद. 

२२.११.२०१८ अ  वये खालील माण ेिनणय झाला आह.े  
शासन शु  दीप क:- “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम 

२१(२)  (दोन) मधील तरतुदीनसुार िशड  नगरपंचायती  या ह ीअतंगत येणा-या प रसरातील दनैदंीन  व  छता 
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िवषयक साफ सफाईची काम े ठोक प तीने कर  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यां  याकडून िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना िद. ०१.१२.२०१८ पासनू दरमहा .४२,५१,५९९/- इतका िनधी 
पढुील पाच वषासाठी अनदुान  व पात उपल  ध क न दे  यास शासन मा  यता दे  यात यते आह.े” 

 ताव:-   
१) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .३३९ अ  वये िशड  
नगरपंचायती  या ह ीअतंगत येणा-या प रसरातील दैनंदीन  व  छता िवषयक साफ सफाईची कामे ठोक प तीन े
कर  यासाठी ितमहा र कम .३५ ल  िनधी िद. १ िडसबर, २०१७ पासनू देणबेाबत िनणय झालेला आह.े  
२) छाननी सिमतीचे िद.२२.०५.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३४ अ  वये र  कम . ३०.०० ल   
िद.०१.१२.२०१७ पासनू दे  यास मंजरूी िदललेी आह.े  
३) िवधी व  याय िवभागाचा शासन  िनणय . सासिव.-१०१८/१७९/ . .२०/का.१६ िद. ०७ एि ल 
२०१८ व शासन शु  दीप क ं . सासिंव-१०१८/१७९/ . .२०/का.१६ िद. २२.११.२०१८ नसुार िशड  
नगरपंचायती  या ह ीअतंगत येणा-या प रसरातील दैनंदीन  व  छता िवषयक साफ सफाईची कामे ठोक प तीन े
कर  यासाठी  िशड  नगरपचंायतीस िद. ०१.१२.२०१७ पासनू पढुील ०५ वषासाठी अनदुान  व पात उपल  ध 
क न दे  यास मा  यता िदलेली आह.े 
४) िशड  नगरपंचायतीस िद.०१.१२.२०१७ पासनू .३०.०० ल  ितमहा या माण ेमाह.े ३०.१०.२०१८ 
पयत .३,३०,००,०००/- िवतरीत कर  यात आलेले आह.े आता िद.२२.११.२०१८  या शासन 
शु ीप कानुसार .४२,५१,५९९/- अदा कर  यास मा  यता िमळा  याने .४२,५१,५९९/-(-)३०,००,०००/- 

माण े .१२,५१,५९९/- ितमहा या माण े  िद.३०.१०.२०१८ पयत फरकाची र  कम .१,३७,६७,५८९/- 
(अ री पय ेएक कोटी, सदतीस लाख सदसु  ट हजार, पाचश ेएकोन वद मा ) अदा केलेले  आह.े  या बाबी    
मा.  यव  थापन सिमती  या िनदशनास आणनू दे  यात आ  या  यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीन ेखालील माण े
िनणय घेतला आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. १३.१२.२०१८ रोजीच े
सभेतील िनणय ं . ७३४ सदर अनदुानाचा िवनीयोग यो  य प तीने होत आह े िकंवा नाही, नगरपंचायतीन े
काढले  या िनिवदेतील अटी शत  माण े व कामा  या  या  ती माण े (Scope Of Work) कायवाही 
ठेकेदाराकडून केली जाते िकंवा नाही, तसेच शहरात होणा-या  व  छतेबाबत नाग रकांचे अिभ ाय घणेेसाठी 
सं  थान  या शासक य अिधकारी यां  या अ  य तेखाली आव  यक कमचा-यांसह एक सिमती  थापन कर  यात 
यावी या सिमतीने सदर कामाचे दरमहा प र ण करावे व  याबाबतचा सिव  तर अहवाल  यके ितमाहीस 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा. असा िनणय झाला आह.े  

  पहाणी सिमती  थापना:- िशड  नगरपंचायतीस िडसबर २०१७ पासनू र  कम . ४२,५१,५९९/- 
मा  दनंैदीन  व  छतेसाठी आदा कर  यात येणा-या अनदुानाचा िवनीयोग यो  य प तीने होत आहे िकंवा नाही, 
नगरपंचायतीने काढले  या िनिवदतेील अटी शत  माण े व कामा  या  या  ती माण े (Scope Of Work) 
कायवाही ठेकेदाराकडून केली जाते िकंवा नाही, तसेच शहरात होणा-या  व  छतेबाबत नाग रकांच े अिभ ाय 
घेणसेाठी सं  थान  या . शासक य अिधकारी यांचे अ  य तेखाली एक सिमती  थापन कर  यात आली असनू 
 यांचे अनदुान िवतरणाबाबत मािसक अहवाल ा  त झालेनतंरच िशड  नगरपंचायतीस अनदुान िवतरीत कर  यात 

येत आह.े 
             ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड कडून िशड  नगरपचंायतीस माह े िडसबर २०१७ ते 

एि ल २०२० पयतचे दरमहा . ४२,५१,५९९/- मा  आदा कर  यात आले असनू  यांचेकडून िडसबर २०१७ ते 
माच २०२० अखेर उपयोिगता माणप  ा  त झाल ेअसनू, नगरपंचायतीन े व  छता कर  या-या कंपनीने कामात 
िदरंगाई बाबत वेळोवेळी केलेला दडंाची र  कम . २३,१६,३६१ (अ री पये तेवीस ल  सोळा हजार तीनश े
एकस  ट मा ) सं  थानला परत केली आह.े  

  िशड  ाम  थांचे िद. २५.०५.२०२० रोजीचे प :- िशड  नगरपचंायतीने ी साईबाबा सं  थानला 
अनेक वेळेस िवनतंी क न िशड  शहरा या  व  छतेसाठी साईबाबा सं  थानकडे दरमहा  .४२,५१,५९९/- पाच 
वषासाठी मंजरू केल ेआहते. साधारण गे  या अडीच ते तीन वषापासनू ी साईबाबा सं  थान िनयिमतपण ेदरमहा 
ठरलेली र  कम िशड  नगरपंचायतकडे वग करत आह.े साधारण गे  या अडीच ते तीन वषापासनू िशड  
नगरपंचायतन े  व  छतेचा ठेका बी. ही. जी. कंपनी पणेु यांना ५ वषासाठी िदलेला आह.े दरमहा िमळत असलेले 
. ४२,५१,५९९/- कसे खच होणार याचा तपशील िशड  नगरपचंायतीन सबंधीत ठेकेदार व ी साईबाबा 
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सं थानला सादर केललेा आह.े  या तपशीलात उदाहरण हणनू कमचा-यांना दरमहा पये १४,७२०/- इतका पगार 
िमळायला हवा होता.  य ात मा  तसे न करता बी  हीजी कंपनी कमचा-यांना  यां  या खा  याम  य े       .९०००/- 
 या आसपास र  कम जमा करत आह.े व उरललेी र  कम िशड  नगर पंचायत  वतः  या िखशात घालत आह.े अशा 
कारे सवच १५७ व  छता कमचा-यां  या पगारात अफरातफर केली जात आह.े अस ेस ् प  टपणे िदसते.  

                यापवू  िशड  नगरपंचायती या मा.सद  यानंी व नाग रकांनी दखेील  य  , लखेी अथवा त डी  व पात 
अनेक वेळेस िशड  नगरपंचायती  या मु  यािधका-यांकडे वारंवार त ार क न दखेील याबाबत काहीही खलुासा 
केललेा नाही. ही रक्  कम ी साईबाबां  या झोळीतील अस  यान े  याचा कुणी गैरवापर अफरातफर करत असेल तर 
िनि त कायवाही झाली पाहीज.े अशी आपणांस िवनंती आह.े आपण या संदभात चौकशी सिमतीची नेमणकू करावी. 
व या करणाची संपणू चौकशी क न िशड  नगरपचंायतीकडून सदरची र  कम वसलू क न सबंधीत कमचा-यांच े
ह  काची र  कम  यां  या खा  यात जमा करावी. िकंवा साईबाबा सं  थान यांना परत करावी. जो पयत ही र  कम जमा 
होत नाही तोपयत ी साईबाबा सं  थानने िशड  नगरपािलकेला दरमहा मंजरू केलले े पये ४२,५१,५९९/-  वरीत दणेे 
थांबवाव.े  व  छता कमचा-याचंे दरमहा ठेवलले ेपगार जर  यानंा िमळत नसेल आिण िशड  नगरपंचायत जर ह ेपैसे 
िखशात घालत असेल तर ही बाब गंभीर असनू याबाबत गाभंीयाने पाऊल उचलावेत ही अपे ा.  

                िद.१६.०३.२०२० पासनू दशेभरात कोरोना या िवषाणजू  य आजारा  या ससंगामळेु दशेभर लॉकडाऊन 
सु  आह.े ते  हापासनू िदवसाकाठी येणा-या सरासरी लाखभर भ  तांना साईबाबा मंदीर दशनासाठी बदं आह.े आिण ते 
कधी सु  होईल याची शा  वती  नाही. िशड  शहरात दशनासाठी साईभ  त नस याने आिण  यवसाियकाचं े  यवसाय 
दखेील १००% बंद आहते, प रणामी शहरात कचरा हो  याचा च येत नाही. स  या शहर साफसफाईचे कुठलचे 
काम होत नाही.  यामळेु याकाळात साईबाबा सं  थानने िदलले ेपसै ेपरत करावेत आिण भिव  यात जोपयत लॉकडाऊन 
उघडत नाही आणी साफसफाईला पणु मतेन ेसरुवात होत नाही तोपयत साईबाबा सं  थानचे पसेै ि वका  नयेत अस े
प ात नमदू केल ेआह.े    

 ताव:- िशड  नगरपंचायत ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील दनंैदीन  व  छतािवषयक साफसफाईची 
कामे ठोक प तीने कर  यासाठी िशड  नगरपंचायतीस र  कम .४२,५१,५९९/- बाबत िशड  ाम  थाचंे िनवेदनावर 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .३२३ आजचे सभेत िशड  ाम थांचे िनवेदनावर सांगोपांग चचा कर यात आली. COVID -19 िवषाणू या 
ादुभावा या पा भुमीवर िद.१७ माच,२०२० पासनू ी साई मंिदर भािवकां या दशनासाठी बदं 

कर यात आलेले आहे. यामुळे भािवकांचे येणे बंद झाले आहे, असे सिमतीस सम  दाखवुन दे यात 
आले. तसेच सिमती या असेही िनदशनास आणून दे यात आले क , िशड  शहरातील दुकाने, हॉटे स, 
हार-फुले सादाची छोटी मोठी दुकाने व इतर सव वािण यीक उप म बंद आहेत. स ि थतीत 

ाम थांनी िदले या िनवेदनाचा िवचार करता सिमतीचे असे ल ात आले क , िशड  नगरपचंायतीस 
दरमहा .४२,५१,५९९/- व छतेसाठी देत असतांना सदर रकमेचा िविनयोग यो य प दतीने होतो िकंवा 
नाही, तसेच साफसफाई होते िकंवा नाही, या सव देखरेखीसाठी कुठलीही उपाययोजना केलेली नाही.  

  वरील प रि थतीत िशड  नगरपचंायतीस सदर दरमहा र कम  .४२,५१,५९९/-देणे अ यवहाय 
आहे. तथापी माहे माच-२०२० व एि ल-२०२०चे दरमहा .४२,५१,५९९/-मा  र कम अनु मे 
िद.२०.०४.२०२० व िद.१२.०५.२०२० रोजी िशड  नगरपंचायत यांना यापवु च आदा केली अस याने 
िद.०१.०५.२०२० पासनू िशड  नगरपंचायतीस देणे बंद करावे. िशड  नगरपंचायतीस पैसे दे याबाबत 
सिमती पुढील िनणय यो य वेळी घेईल. 

  िशड  ाम थांचे िनवेदनाचा िवचार करता जे हा िशड  सं थानने इतक  मोठी र कम 
नगरपंचायत िशड  यांना िदली आहे ते हा पासनू या रकमेचा िविनयोग कशा प दतीने केला गेला, 
व छता कुठे व कशी केली गेली,  याची देखरेख कशी केली गेली, व यासाठी िकती कमचारी 

लावले गेले इ यादी बाबी िशड  नगरपंचायतीकडून प  क न घेणे गरजेचे आहे. करीता 
मु यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांना िशड  साईबाबा सं थानचे मु य कायकारी अिधकारी यांनी 
याबाबत तपिशलवार प  देऊन वरील तपिशल व बाबी  करणारा अहवाल मु यािधकारी, िशड  
नगरपंचायत यांचेकडून वरीत मागवावा. वरील अहवाल साधारणत: १५ िदवसात येईल अशी िवनंती 
मु यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांना कर यात यावी. सदरचा अहवाल व अिभ ाय मा.तदथ (Ad-
hoc) सिमतीचे सभेसमोर ठेव यात यावा, जेणे क न याबाबत पुढील िवचार करता येईल. 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
72 

 

(08}09.06.2020, Shirdi  
 

िवषय नं.१९ सं थान व णालय िवभागाचा मालम ा िवमा पॉलीसी व ी साईभ ांचा अपघाती िवमा पॉलीसीचे 
नुतनीकरणासाठी रा ीयकृत िवमा कंप याकडून ा  झाले या युनतम दरा माणे कायादेश देणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  याचंे मालम  तेचे िवमा संर ण व  णालय मालम  ता िवमा, तसेच 
ी साईभ ाचंा अपघाती व घातपाती िवमा संर ण िमळणसेाठी सं  थानकडून दरवष  रा  ीयीकृत िवमा 

कंप  यांकडून दरप के मागवनू  यातील  यनुतम दरांची दरप क ि वका न िवमा संर ण घतेले जाते.  
(अ) सं थान मालम ा िवमा- सं  थान मालम  ते या िवमा पॉलीसीची मदुत िद. ०९ जलैु, २०२० रोजी सपंत 
असनु, पढुील एक वष कालावधीकरीता, (िद.१० जलैु २०२० ते िद. ०९ जलैु २०२१) सं थान मालम े  या 
िव  याचे नतुनीकरण करण ेगरजेच ेआह.े नुतनीकरण कर  यात येणा-या िवमा पॉलीसीचा तपिशल पढुील माण.े 

 Sr. 
No. 

 Particulars  Insured Sum 
(in Crore) 

1 Cash in Transit Insurance 3.11 
2 Fidelity Guarantee Insurance 5.30 
3 Burglary & Housebreaking Policy 255.85 
4 Cash in Safe, Drawers 0.60 
5 Comprehensive Fire Policy (Including STFI, Terrorism & Earthquake Cover) 524.74 
  Total - 789.60 
6 Group Insurance Under Provisions of Workmen Compensation Act, 1923 

Monthly staff salary is Rs.5.85 Crores.  
(Approx 2017 
Personnel) 

 
(ब) णालये िवभाग मालम ा िवमा-  णालये िवभाग मालम  ता िवमा पॉलीसीची मदुत िद. १० 

जुल,ै २०२० रोजी संपत असनु, पढुील एक वष कालावधीकरीता, (िद.११ जुल,ै २०२० ते िद.१० जलैु, २०२१) 
णालये मालम ा  या िव  याचे नतुनीकरण करण ेगरजचे ेआह.े नतुनीकरण कर  यात येणा-या िवमा पॉलीसीचा 

तपिशल पढुील माण.े 
 

Sr. 
No. 

Particulars Insured Sum 
(in Crore) 

1 Cash in Transit Insurance 00.11 
2 Fidelity Guarantee Insurance 00.65 
3 Burglary & Housebreaking Policy 90.70 
4 Cash in Safe, Drawers 00.27 
5 Comprehensive Fire Policy (Including STFI, Terrorism & Earthquake Cover) 104.00 
 Total- 195.73 

6 Group Insurance Under Provisions of Workmen Compensation  
Act,1923 Monthly staff salary is Rs.2.65 Crores.  

(Approx 550 
Personnel) 

 
(क) ी साईभ ांचा अपघात िवमा- ी साईभ  ताचंा अपघात िवमा पॉलीसीची मदुत िद. ११ 

ऑग  ट, २०२० रोजी संपत असनु,पढुील एक वष कालावधीकरीता,( िद. १२ ऑग  ट, २०२० ते िद. ११ ऑग  ट, 
२०२१) ी साईभ  त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसी नुतनीकरण करण े गरजचेे आह.े नतुनीकरण कर  यात 
येणा-या िवमा पॉलीसीचा तपिशल पढुील माण.े 

Sr.No Perticulars Approx Insured Value (Rs) 
   1 For Death only (25 Devotee)  25 Devotee x Rs.5,00,000/- 1,25,00,000/- 
   2 For Loss of two limbs 25 Devotee x Rs.5,00,000/- 1,25,00,000/- 
   3 For Loss of one limb 25 Devotee x Rs.2,50,000/- 62,50,000/- 
   4 For Accidental Hospitalisation 25 Devotee x Rs.25,000/- 6,25,000/- 
 Approx Insured Value (Rs)Total  - 3,18,75,000/- 
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 याअनषंुगान,े सं  थान मालम  ता िवमा िद.१० जुल,ै२०२० ते िद.०९ जुल,ै२०२१ अखेर व  णालय 
मालम  ता िवमा िद.११ जुल,ै२०२० ते िद.१० जुल,ै२०२१ अखेर, तसेच ी साईभ  त अपघाती/घातपाती िवमा 
पॉलीसी िद. १२ ऑग  ट, २०२० ते िद. ११ ऑग  ट, २०२१ अखेर नतुनीकरणा  या  तावास, िद. ३० एि ल, 
२०२० रोजीची मंजुर िटपणी अ  वये मा  यता िमळाली आह.े िमळाले या मा यतेनसुार सं थानन ेफ  त रा ीयकृत 
िवमा कंप यांना जा. .एसएसएस / वशी / लेखा / १४१,१४२ व  १४३/२०१९ िद.३० एि ल, २०२० चे 
प ा वय,े  यांचे  यु  नतम दरप के बंद िलफा याम ये िद.१५ म,े२०२० अखेर सं  थानला पाठिवणबेाबत 
कळिव  यात आले होते.  

 यास अनसु न, चारही रा  ीयीकृत िवमा कंप  यानंी  याचं े  यनु  तम दर िसलबंद िलफा याम  य े
सं  थानला सादर केललेे होते. सादर केलेली दरप कांची िसलबदं पाक टे िद.२० म,े२०२० रोजी झाले  या मा. 
खरेदी सिमती  या सभेम  य ेउघड यात आली आहते.   

रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांनी िदले  या दरांचा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आला असनु,  याचा 
तपिशल पढुील माण-े 

 
अ.न ं रा  ीयीकृत िवमा कंपनी सं  थान 

मालम  ता िवमा 
 णालय 

मालम  ता िवमा 
ी साईभ  त 

अपघात िवमा 

१. नॅशनल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव ३८,४५,१४५/- १५,७५,१८६/- ५,६१,०००/- 
२. यनुायटेड इ ंिडया इं  शरु  स कं. िल, िशड  ३६,६३,९६१/- १५,७८,०००/- ५,५५,०००/- 
३. िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव ३७,५०,०००/- १४,५०,०००/- ५,११,०००/- 

४. िद.  य ुइिंडया ए  योर  स कं.िल, ीरामपरु ३६,८१,०००/- १४,७५,०००/- ५,२१,०००/- 
 

उपरो  त माण,े सं  थान व  णालये मालम  तेसाठी तसचे ी साईभ  त अपघाती िवमासाठी रा  ीयीकृत 
िवमा कंप  यांनी दर सादर केले होते,  यातील  यनुतम दर धारकांचा त  ता पढुील माण-े      

 
अ.न ं तपिशल रा  ीयीकृत िवमा कंपनी  यु  नतम ि िमयम दर 

पये  (सव करांसिहत) 

१. सं  थान मालम  ता िवमा यनुायटेड इिंडया इं  शरु  स कं. िल, िशड  ३६,६३,९६१/- 
२.  णालये मालम  ता िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव १४,५०,०००/- 
३. ी साईभ  त अपघात िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव ५,११,०००/- 

 
वरील त   यातील अ.नं.०१ ते ०३ या रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांच ेदर सं  थान मालम  ता िवमा िद.१० 

जुल,ै२०२० ते िद.०९ जुल,ै२०२१ अखेर व  णालय मालम  ता िवमा िद.११ जलैु,२०२० ते िद.१० जुल,ै२०२१ 
अखेर, तसेच ी साईभ  त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसी िद. १२ ऑग  ट, २०२० ते िद. ११ ऑग  ट, २०२१ 
अखेर नतुनीकरणासाठी  यनुतम अस  याने,  यांना मा. मु  य कायकारी अिधकारी सो., यांच ेत डी िनदशानसुार 
िद. २६ म,े २०२० रोजी दपुारी ०२.०० वा. मा. मु  य कायकारी अिधकारी सो., यांचे क ात चचा / वाटा-घाटीस 
बोलिवणते आले होते. सदर चचा / वाटा-घाटीअतंी  यांनी प ा  दारे खालील माण ेसधुा रत दर दऊे केलेले आह.े  

 
अ.न ं तपिशल रा  ीयीकृत िवमा कंपनी  यु  नतम ि िमयम दर पये  

(सव करांसिहत) 
१. सं  थान मालम  ता िवमा यनुायटेड इिंडया इं  शरु  स कं. िल, िशड  ३६,२५,०००/- 
२.  णालये मालम  ता िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव १४,००,०००/- 
३. ी साईभ  त अपघात िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव ५,११,०००/- 

 
तरी वरील त   यातील अ.न.ं०१ ते ०३ या रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांचे दर, सं  थान मालम  ता िवमा 

िद.१० जुल,ै२०२० ते िद.०९ जलैु,२०२१ अखेर व  णालय मालम  ता िवमा िद.११ जुल,ै२०२० ते िद.१० 
जुल,ै२०२१ अखेर, तसेच ी साईभ  त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसी िद. १२ ऑग  ट, २०२० ते िद. ११  
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ऑग  ट, २०२१ अखेर नतुनीकरणासाठी िन  मतम दर ि वका न सबंंधीत रा  ीयकृत िवमा कंपनीस कायादशे 
दणेेस व याकामी  येणा-या यो  य  या खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .३२४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालम  ता िवमा िद.१० जलैु,२०२० ते िद.०९ जुलै,२०२१ अखेर व 
 णालय मालम  ता िवमा िद.११ जुलै,२०२० ते िद.१० जलैु,२०२१ अखेर, तसेच ी साईभ  त 

अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसी िद.१२ ऑग  ट,२०२० ते िद.११ ऑग  ट,२०२१ अखेर 
नुतनीकरणासाठी खालील माणे रा  ीयकृत िवमा कंप याचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना 
कायादेश दे यास मा यता दे यात आली. 

अ.
न ं

तपिशल रा  ीयीकृत िवमा कंपनी  यु  नतम ि िमयम दर  
पये  (सव करांसिहत) 

१. सं  थान मालम  ता िवमा युनायटेड इिंडया इं  शरु  स कं. िल, िशड  ३६,२५,०००/- 
२.  णालये मालम  ता िवमा िद.ओरीएटंल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव १४,००,०००/- 
३. ी साईभ  त अपघात िवमा िद.ओरीएटंल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव ५,११,०००/- 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० िद महारा  ॲ ो इडं ीज डे हलपमट कॉप रेशन िल.मुंबई यांना ी साईबाबा सं थान ट,िशड चे 

प रसरात नोगा ॅ ड फुड ॉड टस िव  क ाकरीता वापरास िदले या जागे या वापरास मुदतवाढ 
िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 
म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद आह.े  
 तावना- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े िद.२६/०७/२०१९ रोजी  या सभेतील 

िनणय ं .३९३ नसुार मा.िवभागीय  यव  थापक,िद महारा   अॅ ो इडं  ीज डे  हलपमट कॉप रेशन िलिमटेड,मुंबई 
िवभागीय कायालय,देवळाली नाका, नािशक यांना सं  थान मालक चे िशड  येथील साईआ म भ  तिनवास  थान-
१ येथील  वागतक ाचे लगत दि णकेडील गाळा नं.४ आकारमान समुारे १५IIx१० फूट असलेला गाळा 
िद.०१/०७/२०१९ ते िद.३०/०५/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी दरमहा भाडे र  कम .३,७९२/- व 
िव तु बील मीटर रड ग माण ेवगेळे आका न पवू चेच अटी व शत वर भाडेत  वान ेवापरास दे  यास व  या माण े
िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणसे मा  यता दे  यात आललेी आह.े  

  उ  त गाळा वापराची मुदत िद.३०/०५/२०२० रोजी संपु  टात येत अस  याकारणान े पढुील 
िद.०१/०६/२०२० ते िद.३०/०४/२०२१ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठीची मदुत वाढवनू िमळणकेामी 
मा.िवभागीय  यव  थापक,िद महारा   अॅ ो इडं  ीज डे  हलपमट कॉप रेशन िलिमटेड,मुंबई िवभागीय 
कायालय,नािशक यानंी  यांचेकडील िद.२९/०४/२०२० रोजीचे ई-मले ारे व  यासोबतचे प  ं .िवकाना/ नोगा / 
२०१९-२०/२४८० िद.२३/०३/२०२० अ  वये इकडेस िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- मा.िवभागीय  यव  थापक,िद महारा   अॅ ो इडं  ीज डे  हलपमट कॉप रेशन 
िलिमटेड,मुंबई िवभागीय कायालय, नािशक याचं े उपरो  त िवनतंी प ा माण े  यांना वापरास िदले  या ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील जमीन स.न.ं१०८ पै.चे े ामधील 
साईआ म भ  तिनवास  थान-१ येथील  वागतक ाच े लगत दि णकेडील गाळा नं.४ आकारमान समुारे 
१५IIx१० फूट असलेला गाळा िद.०१/०६/२०२० ते िद.३०/०४/२०२१ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी 
यापूव  या भाडेदरात १०% वाढ क न  हणजेच .३,७९२/-+१०% .३७९/-अस े एकूण दरमहा भाडे र  कम 
.४,१७१/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न पूव चेच अटी व शत वर भाडेत  वान े वापरास 

मदुतवाढ देता यईेल व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेता येईल.  
 ताव- मा.िवभागीय  यव  थापक,महारा   कृिष उ ोग िवकास महामंडळ मया.मुंबई िवभागीय 

कायालय,नािशक  यांना वापरास िदले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े मालक चे मौजे 
िशड  येथील जमीन स.न.ं१०८ पै.च े े ामधील साईआ म भ  तिनवास  थान-१ येथील  वागतक ाच े लगत 
दि णकेडील गाळा नं.४ आकारमान समुारे १५IIx१० फूट असलेला गाळा िद.०१/०६/२०२० ते 
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िद.३०/०४/२०२१ या ११ मिह  यांच े कालावधीसाठी यापवू  या भाडेदरात १०% वाढ क न  हणजेच 
.३,७९२/-+१०% .३७९/-अस ेएकूण दरमहा भाडे र  कम .४,१७१/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वगेळे 

आका न पवू चेच अटी व शत वर भाडेत  वाने वापरास मुदतवाढ दणेे  या व  या माण े िलव ् ह अॅ  ड लायस  स 
करारनामा क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .३२५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड  येथील जमीन स.न.ं१०८ पै.चे े ामधील 
साईआ म भ  तिनवास  थान-१ येथील  वागतक ाचे लगत दि णेकडील गाळा न.ं४ आकारमान 
समुारे १५IIx१० फूट असलेला गाळा मा.िवभागीय  यव  थापक,महारा   कृिष उ ोग िवकास 
महामंडळ मया.मंुबई िवभागीय कायालय,नािशक यांना  नोगा ॅ ड फुड ॉड टस िव  करीता 
मागील भाडेदरात १०% वाढ क न  हणजेच .३,७९२/-+१०% .३७९/-असे एकूण दरमहा भाडे 
र  कम .४,१७१/- व मीटर रड ग माणे िव ुत बील वेगळे आका न पूव चेच अटी व शत वर 
िद.०१/०६/२०२० ते िद.३०/०४/२०२१ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी भाडेत  वाने वापरास दे यास 
मा यता दे यात आली. तसेच  या माणे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घे यात यावा, असे 
ठरले. 

(कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना चालिवणेस िदले या १२ 

िकयॉ क/गाळे यांचे मुदतवाढीबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 

म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमजंरूीन ेअसेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतदू आह.े 
   तावना- यापूव  मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी 

 यांचेकडील जा.न.ं ीसासएं े सो/५७/२०१९ िद.१५/०६/२०१९ अ  वये सं  थसे साईभ  तांचे सेवेसाठी व 
सोयीसाठी सं  थानच ेसाईआ म भाग-१ प रसरात ४, साईआ म भाग-२ प रसरात -१, साई सादालय प रसरात-
१, ारावती िनवास  थान पिसरात-२, साईबाबा भ  तिनवास  थान प रसरात-१, साईउ ान प रसरात-२ व 
साई साद िनवास  थान प रसरात-१ अस ेएकूण १२ िकयॉ  क/गाळे िदलेले असनू सदर िकयॉ  क/गाळे यांची मदुत 
िद.०६/०९/२०१९ रोजी पणू होत असनू सं  थसे साईभ  ताचंे सेवेसाठी व सोयीसाठी सदर िकयॉ  क/गाळे ह ेपढुील 
११ मिह  यांसाठी चालिव  यास परवानगी िमळावी असेबाबत सं  थानकडे िवनंती केललेी आह.े  

तदनषंुगाने “साईभ  तांना सं  थान प रसरात सेवा-सिुवधा उपल  ध क न दे  यासाठी १२ 
िकयॉ  क/गाळयाचंे जागा वापरास पवू चेच अटी व शत वर  हणजेच मागील मदुतवाढ कालावधीचे मािसक भाडे 
रकमते १०% वाढ क न ( .४,८३१/- म  य े१०% वाढ .४८३/- = .५,३१४/-) र  कम .५३१४/- (अ री 
.पाच हजार तीनश े चौदा मा ) ित िकयॉ  क/गाळेचे मािसक भाडे आका न तसेच िव तु बील मीटर 
रड ग माण े वेगळे आका न व  या माण ेकरारनामा क न उ  त सोसायटीस पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी 
 हणजेच िद.०७/०९/२०१९ ते िद.०७/०८/२०२० या कालावधीसाठी जागा वापरास मदुतवाढ दणेे  या 

िनणयाथचा  ताव सं  थानच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१९ रोजीचे सभेपढूे सादर करणते आला.  
 यात िनणय ं .३९४ माण े“ ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यानंा 

चालिवणसे िदलेले १२ िकयॉ  क/गाळे जागा वापरास पवु चेच अटी व शत वर मागील मािसक भाडे रकमेत 
१०% वाढ क न ( .४,८३१/- म  य े १०% वाढ .४८३/-= .५,३१४/-) र  कम .५,३१४/- मा  ित 
िकयॉ  क/गाळा मािसक भाडे आका न तसचे िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न िद.०७/०९/२०१९ 
ते िद.०७/०३/२०२० या सहा मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यास व  या माण े करारनामा क न घे  यास 
मा  यता दे  यात आली.  

सदर १२ िकयॉ  क/गाळयांम  य ेिव  कर  यात येणा-या व  तु साईभ  तांना माफक दरात उपल  ध क न 
दणेेबाबत  या अटी करारना  याम  य ेटाक  यात या  यात. साईभ  तानंा िव  कर  यात येणारे सािह  य व व  तु यांचा 
दजा व िकंमत तपासणीकामी उपमु  य कायकारी अिधकारी,मु  य लेखािधकारी व सबंंधीत िवभागाच े शासक य 
अिधकारी यांची सिमती नेम  यात येऊन पाहणी कर  यात यावी,तसेच सदरचे  यवसाय सं  थानमाफत ना-नफा-ना-
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तोटा या त  वावर चालिवता येतील काय? याबाबत पडताळणी क न सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेसमोर सादर कर  यात यावा,असे ठरले.” 

उ  त िनणयातील पवूाधात नमदु केले माण े सदर सोसायटीकडून उ  त िकयॉ  क/गाळे वापराबाबतच े
िद.०७/०९/२०१९ ते िद.०७/०३/२०२० या ६ मिहन े कालावधीसाठीचा करारनामा िद.१५/११/२०१९ रोजी 
क न घे  यात आलेला आहे.  

तसेच उपरो  त िनणया  या उ  तराधात नमदू केले माण ेसदर १२ िकयॉ  क/गाळयांम  य ेिव  कर  यात 
यणेा-या व  त ुसाईभ  तानंा माफक दरात उपल  ध क न दणेेबाबत  या अटी करारना  यात टाक  यात आले  या 
आहते. तसचे साईभ  तानंा िव  कर  यात यणेारे सािह  य व व  तु यांचा दजा व िकंमत तपासणीकामी सं  थानच े
उपमु  य कायकारी अिधकारी,मु  य लेखािधकारी व सबंंधीत िवभागाचे शासक य अिधकारी यांची सिमती 
नेम  यात येऊन पाहणी कर  यात आलेली असनू सदरचे  यवसाय सं  थानमाफत ना-नफा-ना-तोटा या त  वावर 
चालिवता येतील िकंवा कस?े याबाबतची पडताळणी सं  थानच े मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी,मा.मु  य 
लेखािधकारी व मा. शासक य अिधकारी यांनी क न,  याबाबतचा िद.१८/०३/२०२० रोजीचा खालील माण े
सिव  तर अहवाल सादर केलेला आह.े 

                                                                                    -अहवाल -  
  िवषय - ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड   टॉल तपासणी अहवाल.  
  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३९४ खालील माण े– 

ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना चालिवणसे िदलेले १२ 
िकयॉ  क/गाळे जागा वापरास पवू चेच अटी व शत वर मागील भाडे रकमते १०%वाढ क न ( .४,८३१/- म  य े
१०% वाढ .४८३/- = .५,३१४/-) र  कम .५,३१४/- मा  ित िकयॉ  क/गाळा मािसक भाडे आका न तसेच 
िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न िद.०७/०९/२०१९ ते िद.०७/०३/२०२० या सहा मिहन े
कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यास व  या माण ेकरारनामा क न घे  यास मा  यता दे  यात आली.  

  सदर १२ िकयॉ  क/गाळयांम  य ेिव  कर  यात येणा-या व  तू साईभ  तांना माफक दरात उपल  ध क न 
दणेेबाबत  या अटी करारना  याम  य ेटाक  यात या  यात. साईभ  तानंा िव  कर  यात येणारे सािह  य व व  तू यांचा 
दजा व िकंमत तपासणीकामी उपमु  य कायकारी अिधकारी,मु  य लेखािधकारी व सबंंधीत िवभागाच े शासक य 
अिधकारी यांची सिमती नमे  यात येऊन पाहणी कर  यात यावी. तसचे सदरचे  यवसाय ना-नफा-ना-तोटा या 
त  वावर चालिवता येती काय?  बाबत पडताळणी क न सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेसमोर 
सादर कर  यात यावा,असे ठरले.     

   यानसुार िद.०२/०३/२०२० ते िद.०४/०३/२०२० या कालावधीत ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट 
को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  याचंेकडील १२ िकयॉ  क/गाळे यांची पडताळणी क न खालील माण े अहवाल 
सादर कर  यात यते आह.े  

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे मा  यतेने ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-
ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेमाफत सं  थान प रसरात मािसक भाडेत  वावर ी साईभ  ताचंे सवेेसाठी व 
सोईसाठी थंडपेय  टॉल, साद व नॉ  हे  टी िवभाग,जनरल  टोअर इ. तसचे ी साईभ  ताचंे सेवेसाठी मोफत 
पाद ाण ेिवभाग तसचे मोफत बॅग  लोक म चालिवले जातात. तर समाधी मिंदर प रसरात सरु े  या कारणा  तव 
मोबाईल/कॅमेरा  लोक म चालिवले जातात.  

  सदरचे  यवसायातून िमळणारे उ  प  नामधनू सं  थानचे कमचारी तथा सं  थचेे सभासद व कमचारी यांना 
 यां  या आिथक गरजा भागिव  यासाठी कमीत कमी दरान े कजपरुवठा केला जातो. तसेच सोसायटीमाफत 

सभासदांना िदपावली िनिम  त भटे व  तू  याच माण े सभासदांना ासंिगक अनदुान,ल  न अनदुान या माण े
सभासदांचे िहताच ेव फाय ाचे ि ने िविवध योजना राबिव  या   जातात.  

  ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेमाफत सं  थान प रसरात िविवध 
िठकाणी स  या एकूण ३९  टॉल चालिवले जात असनू  यांचा तपिशल खालील माण े 
अ.नं.  यवसायाच ेनाव  टॉलची सं  या 
१ दु  धज  य पदाथ,थंडपेय व साद िव  तसचे जनरल  टोअर  ०५ 
२ नॉ  हे  टी  टोअर व  लोक म  ०३ 
३ साद व थंडपेय िव   टोअर  ०१ 
४ शालेय सािह  य अ  पदरान ेिव   ०३ 
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५ मोबाईल कॅमरेा  लोक म  ०६ 
६ थंडपेय  टॉल  ०८ 
७ साद  टोअर  ०५ 
८ जनरल  टोअर  ०१ 
९  लोक म (मोफत सिुवधा)  ०४ 
१० पाद ाणगेहृ (मोफत सिुवधा)  ०३ 
  ३९ 

 
  सदरचे ह े  टॉल सं  थानचे सव भ  तिनवास  थाने व मंिदर प रसरात असनू ी साईभ  तांचे सोईसाठी व 

सेवेसाठी दधु, दु  धज  य पदाथ,थंडपेय व पेढा,शॉल तसेच साईबाबाचंे फोटो,स दय साधनांची (साबण, कंगव,े 
टुथपे  ट, श, पावडर)  इ. िव  यो  य ते शु  क घवेनू केली जाते.  

  मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी ी.रिवं  ठाकरे तसेच मु  य लेखािधकारी ी.बाबासाहबे घोरपडे व 
शासक य अिधकारी डॉ.आकाश िकसवे यांनी सदरच े  टॉलची पाहणी केली असता  टॉलमधनू भ  तानंा िद  या 

जाणा-या व  तू हया दजदार असनू  यांची िव ही वाजवी दरात केली जाते,अस े िनदशनास आले आह.े या 
िठकाणी िवक  या जाणा-या व  तू व  यांची िकंमत याचंी यादी सोबत मािहती  तव जोडली आह.े  

  तसेच सदर िकयॉ  क सं  थानचे ना-नफा-ना-तोटा त  वावर चालिवता येण ेश  त आह ेकाय? याबाबत 
पडताळणी कर  यात आली.   
१)  संस ् थानमधील सव भ  तिनवासामधील हाऊस  िकप गचे कामेही आऊटसोस केलेली आहते,  
२)  स  यि थतीत सोसायटीमाफत िव  कर  यात यणेा-या पदाथाचे दजाबाबत कोणतीही त ार 

सं  थानकडे नाही,  
३)  सदर िकयॉ  क सं  थानन े चालिव  यासाठी अित र  त मनु  यबळ उपल  ध करावे लागेल तसचे सदर 

िकयॉ  कम  य ेिव साठी ठेवावयाचा माल खरेदीसाठी  वतं  कायवाही करावी लागले,  
४)  सोसायटी िवकत असले  या पदाथाम  य े साद,थंडपेय,दु  धज  य पदाथ यांचा समावेश असनू  यांचा 

वापराचा कालावधी अ  यतं कमी असतो.  याबाबत सं  थानला द ता  यावी लागले, 
५)  सोसायटीमाफत  लोक म,पाद ाणगेहृ इ. सेवा िवनाशु  क परुिवले जातात.  यामळेु सं  थानचे मनु  यबळ 

वाचते. तसचे उ  सव कालावधीत सं  थान  या मागणीनसुार अित र  त  लोक म/पाद ाणगहृ उपल  ध 
क न देतात.  

 या सव बाब चा िवचार करता सदर िकयॉ  क स  या चाल ू आहते  याच माण े सं  थान कामगार 
सोसायटीमाफत चालू ठेवावते,असे वाटते,असे बाबतचा अहवाल सादर केललेा आह.े  

  सदर अहवाल अवलोकनाथ यासोबत सादर केललेा आह.े 
 दर  यानचे काळात मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी 

 यांचेकडील प  जा. ं . ीसासंए े सो/१९२/२०१९ िद.१४/१२/२०१९ अ  वये उ  त १२ िकयॉ  क/गाळे यांची 
वापराची मदुत िद.०७/०३/२०२० रोजी सपंु  टात यते असलेन े सदर वापराची मदुत पुढील ११ मिह  यांसाठी 
वाढवनू िमळणकेामी िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त िनणय ं .३९४ मधील उ  तराधात नमदू केले  या िनणया  या अनषंुगान े
मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी, मा.मु  य लेखािधकारी व मा. शासक य अिधकारी यांनी सादर केलेला 
उपरो  त िद.१८/०३/२०२० रोजीचा संयु  त अहवालाच ेअवलोकन केले असता  यात  यांनी  
१)  सं  थानमधील सव भ  तिनवासामधील हाऊस  िकप गचे कामेही आऊटसोस केलेली आहते,  
२)  स  यि थतीत सोसायटीमाफत िव  कर  यात यणेा-या पदाथाचे दजाबाबत कोणतीही त ार 

सं  थानकडे नाही,  
३)  सदर िकयॉ  क सं  थानन े चालिव  यासाठी अित र  त मनु  यबळ उपल  ध करावे लागेल तसचे सदर 

िकयॉ  कम  य ेिव साठी ठेवावयाचा माल खरेदीसाठी  वतं  कायवाही करावी लागले, 
४)  सोसायटी िवकत असले  या पदाथाम  य े साद,थंडपेय,दु  धज  य पदाथ यांचा समावेश असनू  यांचा 

वापराचा कालावधी अ  यतं कमी असतो.  याबाबत सं  थानला द ता  यावी लागले,  
५)  सोसायटीमाफत  लोक म,पाद ाणगेहृ इ. सेवा िवनाशु  क परुिवले जातात.  यामळेु सं  थानचे मनु  यबळ 

वाचते. तसेच उ  सव कालावधीत सं  थान  या मागणीनसुार अित र  त  लोक म/पाद ाणगहृ उपल  ध 
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क न दतेात. या सव बाब चा िवचार करता सदर िकयॉ  क स  या चालू आहेत  याच माण े सं  थान 
कामगार सोसायटीमाफत चालू ठेवावेत,असे वाटते, अशा कारच ेअिभ ाय िदलेले आहते.  
 यामळेु सदरचे  यवसाय सं  थानमाफत ना-नफा-ना-तोटा या त  वावर चालिवता येणार नाहीत. प रणामी 

साईभ  तां  या  सोयीसाठी उ  त  यवसाय ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  
यांचमेाफत पवू माणचे चाल ू ठेवण ेउिचत होईल. या  तव मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-
ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी त्  यांचे उपरो  त  िद.१४/१२/२०१९ रोजी  या प ात नमदु केले  या िवनंतीच े
अनषंुगान ेसाईभ  तानंा सं  थान प रसरात सवेा-सिुवधा उपल  ध  क न दे  यासाठी १२ िकयॉ  क/गाळयांच ेजागा 
वापरास पूव चेच अटी व शत वर  हणजेच मागील मदुतवाढ कालावधीच ेमािसक भाडे रकमेत १०% वाढ क न 
( .५,३१४/- म  य े १०% वाढ .५३१/-= .५,८४५/-) र  कम .५,८४५/- (अ री .पाच हजार आठश े
पंचचेाळीस मा ) ित िकयॉ  क/गाळेचे मािसक भाडे आका न तसेच िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे 
आका न व पवू माणचे करारनामा क न उ  त सोसायटीस पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी  हणजेच 
िद.०८/०३/२०२० ते िद.०७/०२/२०२१ या ११ मिहने कालावधीसाठी जागा वापरास मदुतवाढ देता यईेल. 

 ताव- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचे 
उपरो  त  िद.१४/१२/२०१९ रोजी  या प ात नमुद केले  या िवनंतीचे अनषंुगाने साईभ  तांना सं  थान प रसरात 
सेवा-सिुवधा उपल  ध  क न दे  यासाठी १२ िकयॉ  क/गाळयाचंे जागा वापरास पूव चेच अटी व शत वर  हणजेच 
मागील मदुतवाढ कालावधीचे मािसक भाडे रकमेत १०% वाढ क न ( .५,३१४/- म  य े१०% वाढ .५३१/-
= .५,८४५/-) र  कम .५,८४५/- (अ री .पाच हजार आठशे पचंचेाळीस मा ) ित िकयॉ  क/गाळेचे मािसक 
भाडे आका न तसचे िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न व पवू माणचे करारनामा क न उ  त 
सोसायटीस पढुील ११ मिहन ेकालावधीसाठी  हणजेच िद.०८/०३/२०२० ते िद.०७/०२/२०२१ या ११ मिहन े
कालावधीसाठी जागा वापरास मदुतवाढ िमळणे  या व पवू माणचे करारनामा क न घेणे  या िनणयाथ सादर.   

िनणय .३२६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना 
चालिवणेस िदलेले १२ िकयॉ  क/गाळे जागा वापरास पूव चेच अटी व शत वर मागील भाडे रकमेत 
१०% वाढ क न ( .५,३१४/- म  ये १०% वाढ .५३१/-= .५,८४५/-) र  कम .५,८४५/- (अ री 

.पाच हजार आठशे पंचेचाळीस मा ) ित िकयॉ  क/गाळेचे मािसक भाडे आका न तसेच िव तु 
बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न तसेच िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न 
िद.०८/०३/२०२० ते िद.०७/०२/२०२१ या ११ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे  यास व  या माणे 
करारनामा क न घे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ महारा  रा य शेती महामंडळ मयादीत,पुणे यांची ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील शेती 

महामंडळाची जमीन सं थानला कायम खरेदी िमळणेकामीचा सधुारीत ताव सादर करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम 

१७(२)(ट) िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिवणे  या योजनासाठी तसचे 
िव  व  त  यवस ् थेची उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा 
खरेदी करील,अस ेनमदू आह.े  

 तावना -  
पवूिपठीका- सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०२/२००९ रोजी  या सभेत महारा   रा  य 

शेती महामंडळा  या ल  मीवाडी मळया अतंगत येणा-या जमीनी िविवध कारणांसाठी सं  थानने घणेबेाबतचा 
िनणय ं .१६५ झालेला आह.े  या अनषंुगान े मा.कायकारी संचालक,महारा   रा  य शतेी महामंडळ,पणु े यांना 
इकडील जा.नं.एसएसएसटी/भूसपंादन/२१२६/२००९ िद.२०/०२/२००९ अ  वये खालील गावांचे  यांचेपढु े
दशिवलेले े  सं  थानला खरेदी दणेबेाबत  ताव सादर कर  यात आलेला होता.  

 
अ.न.ं  गावाचे नाव  े   हे.आर  
१ िनमगाव-को-हाळे   ६३.०९ 
२ कनकुरी   ०६.६५ 
३ िशड    ११.८२ 
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४ िनमगाव-को-हाळे (जी.आर.बी.वाडी)   ०५.९५ 
५ साकुरी   १३.८२ 
६ सावळिवहीर बु.   ७५.७० 
७ सावळिवहीर ख.ु   ३३.६७  
८ चांदेकसारे/सोनेवाडी  १५३.७३  
 एकूण  ३६४.४३  

 
  उपरो  त मागणी केले  या े ाबाबत शेती महामंडळाचे  थािनक अिधकारी यांचेकडेस सम  चौकशी 

केली असता व सदर े ाचा ताळमेळ घेतला असता  यापैक  काही गावातील काही े  शतेी महामंडळान े
शासनामाफत खंडकरी  शतेक-यांना वाटप केललेे असलेचे व काही े  वाटप करावयाच े  तािवत असलेच े
 यांनी सांिगतले.  यामळेु  तुत करणी खाली नमूद केले  या गावांचे  यांचपेढू े दाखिवललेे े  सं  थानला 

कायम  व पी खरेदी करणकेामीचा सधुारीत  ताव मा.  यव  थापक य सचंालक,महारा   रा  य शेती 
महामडंळ,पणेु याचंकेडेस सादर करणकेामी व  याची त मा. धान सिचव,महसलु व वन िवभाग,महारा   
शासन,मुंबई यांचेकडेस सादर करणकेामी  या िनणयाथ  ताव मा.व ् यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ 
रोजी  या  सभेत सादर कर  यात आला.  यात िनणय ं .७४५ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े   

  यावर सिव  तर चचा होऊन  तावात नमदू केले माण े िनमगाव-को-हाळे,िशड ,साकुरी,सावळिवहीर 
बु., सावळिवहीर ख.ु व चांदेकसारे/सोनेवाडी येथील शतेी महामंडळाची ३०१.८४ हे  टर जमीन दु यम िनबंधक 
यांनी कळिवले  या .३६९,२८,९०,५३०/- मा  मु  यांकना माण ेखरेदी करणसे मा  यता दे  यात आली व तसा 

 ताव मा.  यव  थापक य संचालक,महारा   रा  य शतेी महामंडळ मयादीत,पणु ेव मा. धान सिचव,महसलु व 
वन िवभाग,महारा   शासन,मुंबई यांचेकडे सादर करणते यावा,असे ठरले.   

  उपरो  त िनणया माण ेसधुारीत  तावात खालील जमीनी दशिव  यात आले  या हो  या.   
 

अ.न.ं  गावाचे नाव  े  हे.आर  
१ िनमगाव-को-हाळे    ७१.०५ 
२ िशड     ११.६२ 
३ साकुरी    १३.८२ 
४ सावळिवहीर बु.    ७५.६१ 
५ सावळिवहीर ख.ु    ३३.६७  
६ चांदेकसारे/सोनेवाडी    ९६.०७  
 एकूण  ३०१.८४  

   
उपरो  त िनणय ं .७४५ माण ेउपरो  त जमीनी सं  थानला कायम  व पी खरेदी िमळणकेामीचा  ताव 

इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/३८९८/२०१६ िद.२४/१०/२०१६ अ  वये मा.  यव  थापक य संचालक, 
महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणेु यांचेकडे सादर करणते आला व त मा. धान सिचव,महसलु व वन  
िवभाग,महारा   शासन,मं ालय, मुंबई यांचेकडे सादर करणते आललेा होता.  

  तदनतंर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२८/०४/२०१७ रोजी  या सभेत खालील माणे  या सधुारीत 
 तावास मा  यता दणेते आलेली आह.े   

सधुारीत  ताव- वरील जमीन ची सं  थानच े मा.अ  य  व मा.कायकारी अिधकारी यांनी 
िद.२८/०३/२०१७ रोजी सम  पाहणी केली असता  यापकै  खालील नमदू केले  या जमीनी या सं  थान  या 
जमीनीचे लगत असनू सन २०१७-१८ ह े  च ेसमाधी शता  दी वष अस  यान ेया कालावधीत साईभ  तां  या 
गद त मोठया माणात वाढ हो  याची श  यता असलेन े  यासाठीच े िनयोजन करण,े साईभ  तानंा 
अ  न,िनवारा,वैदि्कय सवेा या मलुभतू सोयी-सिुवधा िवनासायास,िवनािवलंब उपल  ध  हा  यात तसचे 
साईभ  ताचंे मनोरंजनासाठी सां  कृितक क  उभारण,ेउ ानांची उभारणी करण,ेवाहनतळ  यव  था करण े व 

सादालयाचे िव  तारीकरण करण ेयासाठी सदर जमीन ची सं  थानला तातडीन ेखरेदी करण ेआवश ् यक असलेच े
मत झालेले  आह.े   
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   यासाठी खालील नमदू केले  या गावांचे  यांचेपढुे दशिवलेले े  सं  थानला तातडीने कायम खरेदीन े
िमळणकेामी  सधुारीत  ताव मा.  यव  थापक य संचालक,महारा   रा  य शेती महामंडळ मया.पणु ेयांचेकडेस 
सादर करता येईल.   

अ.न.ं  गावाचे नाव  े   हे.आर  
१ िनमगाव-को-हाळे   ४०.७३ 
२ िशड    ११.६२ 
 एकूण   ५२.३५  

 
  उपरो  त े  सं  थानला खालील िविवध कारणांसाठी आव  यक असलेबाबत  तावात नमदू करता 

येईल.   
१)  उपरो  तपैक  मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट न.ं८५ या जमीनीलगत सं  थानचे सादालय आह.े  
 या सादालयात लाडू िनिमती  यव  था आह.े लाडू िनिमतीसाठी १) िवभाग मखुकायालय २)  टोअर ३) 

ऑनलाईल च  क   ४) पु ष  व  छतागहृ,  ी  व  छतागहृ ५) एल.पी.जी.शगेडया  यािठकाणी फलाईगं पॅन 
असतात. ६) बुदंी सकुिवण.े७) बुंदीपासनू लाडू तयार करण.े ८) लाडू सकुिवण े९) मटेन  स म १०) कमचा-यांच े
कपडे बदल  याची जागा ११) कं ोल कॅिबन सपुरवायझर कायालय १२) वॉिशगं  लॅ  ट तसचे एल.पी.जी.गॅससाठी 
 वतं  गोडावनू इ.साठी िकमान ०.३० आर जागा लागते. १३) लायट ग म १४) पाक गं इ.साठी सं  थानला उ  त 

सव नं.८५ मधील परेुशा जागेची आव  यकता आह ेव उव रत े ात   
२)  साईभ  तानंा जा  तीत जा  त िनवास  थाने उपल  ध क न देण.े  
३)  ता  परु  या  व पा  या िनवास  यव  थसेह कॅि पंग ाऊंड. 
४)  पालखी तळ. 
५)  वाहनतळ व कॅि पंग ाऊंड इ.साठी सदर े ाची सं  थानला आव  यकता आह.े  

  तसेच उपरो  त मौजे िनमगाव-को-हाळे व िशड  येथील जमीन  या िकंमतीबाबतची माहीती मा.दु यम 
िनबंधक,राहाता यांचेकडून ा  त क न घतेली असनू  या माण े उपरो  त जमीन ची एकूण िकंमत र  कम 
.१५७,२४,४३,०००/- (अ री .एकशे स  ताव  न कोटी चोवीस लाख चेाळीस हजार मा ) इतक  होत आह.े 

उपरो  त गावांचे  यांचेपढुे दशिवलेले े  सं  थानला तातडीने कायम खरेदी िमळणकेामी सधुारीत  ताव 
मा.  यव  थापक य संचालक,महारा   रा  य शेती महामंडळ मयािदत,पणु े यांचेकडेस सादर करणकेामी मा  यता 
िमळणसेाठीचा  ताव व त मा. धान सिचव,महसलु व वन िवभाग,मं ालय,मुंबई यांना सादर करणे  या  
मा  यतेसाठी आिण उ  त जमीन चे मा.दु यम िनबंधक,राहाता यांनी कळिवले  या मु  यांकना माण ेखरेदी करणसे 
मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढुे सादर करणते आला.  

 यात िनणय ं .३२४ माण े “महारा   रा  य शेती महामंडळाच े ल  मीवाडी मळा,ता.राहाता येथील 
जमीन ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेसाठी कायम खरेदी करणकेामीचा सधुारीत  ताव 
मा.  यव  थापक य सचंालक,महारा   रा  य शतेी महामंडळ,पणु े यांचेकडेस सादर करणते येवनू  याची त 
मा. धान सिचव,महसलु व वन िवभाग,मं ालय,मुंबई यांना दणेसे व सदरह जमीन मा.दु यम िनबंधक,राहाता यांनी 
कळिवले  या मु  यांकना माण ेखरेदी करणसे मा  यता दे  यात आललेी आह.े” 

  मा.  यव  थापन सिमतीच े उपरो  त िद.२८/०४/२०१७ रोजीच े सभेतील िनणयाच े अनषुगंान े महारा   
रा  य शतेी महामंडळाच े ल  मीवाडी मळा,ता.राहाता येथील खालील नमदू केले माण े मौजे िनमगाव-को-हाळे 
येथील ४०.७३ हे  टर व मौजे िशड  येथील ११.६२ हकेटर असे एकूण ५२.३५ हे  टर इतके े  ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेसाठी कायम  व पी खरेदी िमळणकेामीचा  ताव इकडील 
जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/५७७/२०१७ िद.०२/०५/२०१७ अ  वये ई-मेल ारे तसेच इकडील 
जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/७०३/२०१७ िद.०९/०५/२०१७ अ  वय े मा.  यव  थापक य सचंालक, महारा   
रा  य शेती महामंडळ,पणु ेयांचेकडेस सादर करणते आलेला आह.े   

उपरो  त  तावा  या अनषंुगान े मा.  यव  थापक य सचंालक,महारा   रा  य शेती महामंडळ मयादीत, 
पणु े यांनी  यांचेकडील जा.न.ंशे.  य./ ी सा.सं.िव.िश/ज.मा./ल  मी/१७-१८/१५६ िद.०३/०५/२०१७ अ  वये 
महारा    शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मयादा) अिधिनयम १९६१ यातील कलम २८-१ अ अ पोट कलम १ 
अ  वये महामंडळास भोगवटा मु  यावर दे  यात आली आह.े तसेच कलम (३)-(अ) अ  वये जमीन माजी खंडकरी 
शेतक-यांना वाटपाच ेकाम चालू आह.े तथािप, वरील जमीनीपैक  मौजे िनमगाव- 
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को-हाळे व सावळीिवहीर येथील जमीनीबाबत काही माजी खंडक-यांनी मा.उ  च  यायालय,मुंबई 
खंडपीठ,औरंगाबाद येथे यािचका ं .५८८६/२०१४ दाखल क न िद.०८/०५/२०१४ रोजी जमीन वाटपास 
अतं रम  थिगती आदशे िमळिवला आह.े सदर करणात मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद येथनू  थिगती 
आदशेाबाबत अिंतम िनणय लाग  यािशवाय मौजे िनमगाव-को-हाळे व िशड  येथील जमीन ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यांना खरेदीने उपल  ध क न दणेेबाबत पढुील कायवाही करता येत नाही,असेबाबत 
इकडेस कळिवलेले आह.े 

  त षुंगाने ी साईबाबां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. 
यािनिम  त ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचतेफ िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर 
२०१८ या कालावधीत ी साईबाबा समाधी वष साजरे केले जाणार आह.े या उ  सवासाठी दशे िवदशेातील 
िविवध िठकाणाहन साईभ  त िशड  येथे मोठया माणात येणार आहते. भिव  यात या उ  सवासाठी होणा-या 
साईभ  तां  या गद  या ि न े समाधी शता  दी महो  सव आयोजनासाठी व िविवध क  पांसाठी आिण 
साईभ  तानंा पायाभूत सोयी-सिुवधांसाठी सं  थानला सं  थान  या जमीन चे अ  यतं लगत असलेली शेती 
महामंडळाकडील मौज े िशड  व िनमगाव-को-हाळे ह ीतील जमीन े  ५२ हे  टर ३५ आर ची आव  यकता 
आह.े या  तव शतेी महामंडळाचे जमीनी सबंंधात म.ेउ  च   यायालय,खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे कोटात ी. काश 
तेजमल खाबीया व इतर िव  ्द महारा   शासन व इतर ह े रट िपटीशन न.ं५८८६/२०१४ चे दाखल असनू  यात 
मे.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांनी िदललेा  थिगती आदेश उठिवणकेामी व उपरो  त जमीनी सं  थानला 
कायम खरेदी करणसे परवानगी िमळणकेामी मा.उ  च   यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील रट िपटीशन 
नं.५८८६/२०१४ म  य ेिस  हील अॅ  लीकेशन (इटंर  हशन अज) ं .१२५९६/२०१७ चे दाखल करणते आले.  

 तुत करणी मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांनी  यांचेकडील WRIT PETITION 
NO.5886 OF 2014 WITH CIVIL APPLICATION NO 12596 OF 2017 IN WRIT 
PETITION 5886 OF 2014 म  य े िद.०९/१०/२०१७ रोजी खालील माण ेिनणय िदलेला आह.े  

ORAL ORDER : 
  Shri Kulkarni, learned Counsel for the petitioners, upon instructions, makes 

motion for withdrawal of the petition, with a prayer for issuance of direction to the 
respondent Collector to decide the representation in relation to the allotment of land, which 
was earlier claimed to have been owned by the petitioners or their ancestors.  
2.   Liberty is granted to the petitioners to file fresh representation in relation to the land 
claimed to have been owned by them to the concerned Competent Authority for its 
allotment. If such representation is made, the same be expeditiously decided by the 
respondent-Collector or the Competent Authority.  
3.     With above observations, the petition stands dismissed as withdrawn.  
4.     In view of dismissal of the petition, pending Civil Application stands disposed of.  

मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद याचंे उपरो  त िनणयामळेु महारा   रा  य शेती महामंडळ 
मयादीत, पणेु यां  या  ल  मीवाडी मळा यथेील सं  थानन े कायम खरेदी क न िमळणकेामी मागणी केले  या 
जमीन चे सदंभात वाद सपंु  टात आलेले आहते. प रणामी  थिगती आदेश र  झालेले आहते.  यामळेु 
मा.  यव  थापक य संचालक, महारा   रा  य शतेी महामंडळ,पणु े यांचेकडील उपरो  त प  
जा. ं .श.े  य./ ी.सा.सं.िव.िश./ज.मा./ल  मी/१७-१८/१५६ िद.०३/०५/२०१७  चे िनरथक झालेले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजी झाले  या सभेतील िवषय नं.१ िद.२३/१०/२०१७ 
रोजी िशड  येथे झाले  या  यव  थापन सिमती सभेच े इितवृ  त वाचनू कायम करण.े यातील िनणय ं .९१४ 
अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े   

िद.२३/१०/२०१७ रोजी िशड  यथेे झाले  या  यव  थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 
मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या.  याची न द घे  यात येऊन सदरह इितवृ  त वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेदु   याकर  यात आ  या,  यास मा  यता दे  यात आली.  
(३) िनणय ं .९०० - “यावर सिव  तर चचा होऊन,महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणु े यांची ल  मीवाडी 
मळा,ता.राहाता येथील जमीन सं  थानला कायम  व पी खरेदी करणकेामी जागचेी पाहणी क न,  या जागेच े
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 थान,उपयु  तता,  यावरील अित मण यािवषयी खा ी क न सिव  तर फेर  ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते 
यावा,अस ेठरले.” 

  याऐवजी खालील माण ेवाच  यात यावे.  
  “यावर सिव  तर चचा होऊन,िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३२४ अ  वये महारा   रा  य 

शेती महामंडळ, पणु े यांचे ५२.३५ हे  टर इतके े  सं  थान जमीन  या अ  यतं लगत असलेने सदरची जमीन 
सं  थानसाठी खरेदी करणचेे ठरलेल ेआह.े  या िनणया माण ेपढुील कायवाही करणते यावी.”  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणया  या अनषंुगाने मा.उ  च  यायालयाकडील रट िपटीशन 
न.ं५८८६/२०१४ व िस  हील अिॅ लकेशन न.ं१२५९६/२०१७ मधील िद.०९/१०/२०१७ रोजी िनगत केले  या 
आदशेाचा संदभ दवेनू मा.  यव  थापक य सचंालक,महारा   रा  य शतेी महामंडळ मयादीत,पणु ेयांना  यांचेकडेस 
यापूव  इकडील जा.नं. एसएसएसटी/मालम  ता/७०३/२०१७ िद.०९/०५/२०१७ चे  तावा अ  वये सं  थानन े
मागणी केलेली ल  मीवाडी मळा,ता.राहाता येथील शेती महामंडळाची मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील ४०.७३ 
हे  टर व िशड  येथील ११.६२ हे  टर अशी एकूण ५२.३५ हे  टर जमीन सं  थानला कायम  व पी खरेदी  

िमळणकेामी इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/५३४३/२०१७ िद.०४/०१/२०१८ अ  वये 
मा.  यव  थापक य संचालक, महारा   रा  य शतेी महामंडळ मयािदत,पणु ेयांचेकडेस पनु:  च  ताव सादर करणते 
आला व  याची त मा. धान सिचव,महसलु व वन िवभाग,मं ालय,मुंबई यांना व मा. धान सिचव,िवधी व  याय 
िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस सादर करणते आलेली आह.े   

उपरो  त  तावाचे अनषंुगाने मा.  यव  थापक य संचालक,महारा   रा  य शतेी महामंडळ,पणु े यांनी 
 यांचेकडील प  ं .शे  य/ ी.सा.स.िव.िश./ल  मीवाडी/१८-१९/७७७ िद.०३/०८/२०१८ अ  वये इकडेस प  

सादर केल ेअसनू  यात  यानंी “सदरचा िवषय हा सचंालक मडंळाच ेमा  यतेसाठी ठेव  यात आला होता. याम  य े
संचालक मंडळान े घतेले  या  िनणयानुसार ी साईबाबा सं  थान यांना साईभ  तां  या िविवध योजनासाठी 
सदरची जमीन िव  करणबेाबत The Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition,Rehabilitation and Resettlement Act २०१३ अ  वये व शासन िनणय ं .सकं ण-
०३/२०१५/ . .३४/अ-२ म े २०१५ यातील मागदशक त  वांना अधीन राहन मौज े िनमगाव-को-हाळे व मौजे 
िशड  येथील गट नंबर  या े ाचे मु  यांकन िनि त क न िमळ  यासाठी िज  हािधकारी, अहमदनगर यांना 
कळिवले होते. तसेच  यानतंरही िद.०१/०२/२०१८ व िद.२०/०२/२०१८ रोजी पु  हा  यांना सदर जमीनीच े
मु  यांकन पाठिव  याबाबत कळिवले होते.  

याबाबत मा.िज  हािधकारी,अहमदनगर यांनी  यांचेकडील प  ं .मह/काया.जमीन २ब/११०८/२०१८ 
िद.२०/०५/२०१८ अ  वये या कायालयास कळिव  यात आले आह े क  शासन िनणय ं .संक ण/०३/२०१५/ 

. .३४/अ-२ िद.१२ म े २०१५ पाहता सदर शासन िनणयात जमीन थेट खरेदी प  दतीन े खाजगी वाटाघाटीन े
िसंचन व इतर क  पासाठी ावयाची अस  यास मोबदला िनि तीसाठी िज  हािधकारी यांचे अ  य तेखाली 
िज  हा  तरीय सिमतीने मोबदला र  कम िनि त करावी असे  प  टनमदू केले आह े व  याची कायप  दती नमदू 
केली आह.े  यानसुार The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, 
Rehabilitation and Resettlement Act २०१३ अ  वयेशासन िनणय सकं ण ०३/२०१५ . .३४/अ-२ 
िद.१२/०५/२०१५ व एल  यएुन ०१/२०१७/ . .१२ अ-२ िद.२५ जानेवारी २०१७ नसुार खाजगी वाटाघाटीन े
थेट खरेदी करणबेाबतचा  ताव संबंधीत खरेदीदार यं णा यांनी िज  हािधकारी,अहमदनगर यांचेकडे िवहीत 
नमु  यात सादर करण ेआव  यक आह.े तरी आपणास िवनतंी कर  यात येते क , िज  हािधकारी,अहमदनगर यांनी 
सिुचत के  या माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना महारा   रा  य शेती महामंडळ मयािदत, 
ल  मीवाडी मळयातील मौजे िनमगाव-को-हाळे व मौजे िशड  येथील े  ५२ हे  टर ३५ आर जमीन मागणीचा 

 ताव िवहीत नमु  याम  य ेिज  हािधकारी,अहमदनगर यांना पाठिव  यात यावा. सदर जमीनीचे मु  यांकन िनि त 
होवनू अहवाल ा  त झा  यानंतर  ताव शासनास मा  यतेसाठी सादर कर  यात येईल.” असेबाबत इकडेस 
कळिवलेले होते.  

  तदनषंुगान े इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/२६२९/२०१८ िद.३०/०८/२०१८ रोजी  या 
प ा  वये मा.  यव  थापक य सचंालक,महारा   रा  य शेती महामंडळ मयािदत,पणु े यांना “ ी साईबाबा समाधी 
शता  दी महो  सवा  या तयारीसाठी मा.ना. मु  यमं ी महोदय यांचे अ  य तेखाली िद.०३/०५/२०१७, 
िद.०६/०७/२०१७ व िद.०१/०२/२०१८ रोजी झाले  या बैठक म य ेमहारा   रा  य शेती महामंडळ मयािदत, पणु े
यांचे मालक चे ल  मीवाडी मळा,ता.राहाता येथील ५२ हे  टर ३५ आर जमीन सं  थानला कायम खरेदी 
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िमळणबेाबत  या िवषयावर चचा कर  यात आलेली असनू िद.०१/०२/२०१८ रोजी  या बैठक त मा.ना.मु  यमं ी 
महोदय यानंी सं  थानन ेमागणी केलेली शतेी महामंडळाकडील जमीन े  ५२ हे  टर ३५ आर इतके शासनाच े
मु ांक िवभागा  या बाजारमु  य त   या माण े मु  यांकन कर  यात याव,ेअसबेाबत  प  ट िनदश िदललेे आहते. 
 यामळेु उ  त जमीनीचे मु  यांकन भमुी संपादन अिधिनयम २०१३ माण े व शासन िनणय ं .सकं ण-

०३/२०१५/ . .३४/अ-२ िद.१२/०५/२०१५ रोजी  या  िनणयातील मागदशक  त  वांना अधीन राहन शासन 
प रप क ं .एल  यएुन-०१/२०१७/ . .१२ /अ-२ िद.२५ जानेवारी २०१७ नसुार खाजगी वाटाघाटीन े थेट 
खरेदी करणबेाबतचा  ताव मा.िज  हािधकारी,अहमदनगर यांचेकडेस िविहत नमु  यात सादर करणेबाबतचा  न 
उदभवत नाही.  

  शेती महामंडळाकडील उपरो  त े  ह े ह रत िवभागात ( ीन झोन) समािव  ट असनू भिव  यात 
सं  थानला सदर े ाचे रिहवास िवभागात (यलेो झोन) म  य े पांतर करावे लागणार आह.े  यासाठी सं  थानला 
मोठया माणात अिधमु  य र  कम (ि  मीयम) शासनाला अदा कराव ेलागणार आह.े  

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  ही धािमक सं  था असनू धमादाय  ट आह.े सदर 
 ट ारे लोकोपयोगी सावजिनक उप म राबिवल े जातात. तरी मा.ना.मु  यमं ी महोदय यांनी िदले  या 

िनदशानसुार सं  थानने मागणी केलेले शेती महामंडळाचे मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे व मौजे िशड  येथील 
एकूण े  ५२ हे  टर ३५ आर इतके शासनाचे मु ाकं िवभागा  या बाजारमु  य दर त   या माण े कायम खरेदी 
िमळणकेामी िवनतंी करणते आली व त मा. धान सिचव,महसलु व वन िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुंबई 
यांचेकडेस सादर क न  यात मा.ना.मु  यमं ी महोदय यांनी िद.०१/०२/२०१८ रोजी  या बैठक त 
िदले  यािनदशानसुार उ  त े ाचे मु ांक िवभागा  या बाजारमु  य त   या माण ेमु  यांकन करणबेाबत  यांचेमाफत 
मा.  यव  थापक य सचंालक,महारा   रा  य शेती महामंडळ मयािदत,पणु ेयांना आदेश होणकेामी िवनंती करणते 
आली व त मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुंबई यांचेकडे सादर करणते 
आलेली आह.े  

 तदनतंर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे सभेतील आय  या वेळचा िवषय नं.२७ िनणय 
ं .४७४ माण ेशतेी महामंडळाची जमीन शासनाच ेबाजारमु  य दरानसुार खरेदी कर  यासाठी पाठपरुावा करणते 

यावा,असा िनणय झालेला आह.े सदर  
िनणयाचे अनषंुगान ेइकडील िद.०२/१०/२०१९ रोजी  या कायालयीन िटपणी माण ेमा.  यव  थापक य 

संचालक, महारा   रा  य शेती महामंडळ मयािदत,पणु ेयांना पनु:  च  मरणप  सादर करणते आलेले असनू त 
मा. धान सिचव,महसलु व वन िवभाग,मं ालय,मुंबई व मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई 
यांना सादर करणते आलेली आह.े सदरचा  ताव अ ाप महारा   रा  य शतेी महामंडळ मयािदत,पणु े याचंे 
कायालयाकडे लंिबत आह.े   

  तथािप उपरो  त  तावातील काही जमीनी खडंकरी शतेकरी यानंी शासनाकडे मागणी केले  या 
अस  याचे समजते. तदनषंुगान े मौज े िनमगाव-को-हाळे येथील शतेी महामडंळा  या मालक  या सं  थान  या 
जमीनीलगत असले  या व खंडकरी शतेकरी यांनी मागणी न केले  या जमीन बाबतची मािहती मा.  थावर 
 यव  थापक,महारा   रा  य शतेी महामंडळ मयािदत,ल  मीवाडी मळा,ता.राहाता यांच ेकायालयातून सम  ा  त 

क न घेतली असता  यात खालील नमदु केले  या व सं  थान  या जमीन  या लगत असले  या जमीनी खंडकरी 
शेतकरी यांनी मागणी के  याचे िदसनू येत नाही.  

महारा   रा  य शतेी महामंडळ मयािदत,पणु े यांचे ल  मीवाडी मळा येथील सं  थानला खरेदी 
िमळणकेामी  या सधुारीत  तावातील जमीनी.  

अ.नं. जमीन मािगतली ते गाव मागणीचे सव नं./गट नं. े  ह.ेआर े  एकर गुंठे 
१ िनमगाव-को-हाळे  ८४/२    ००.७७   १.३७ 
२ िनमगाव-को-हाळे  ८५/२    ०२.१६    ५.१६ 
३ िनमगाव-को-हाळे  ८६    ०१.६२   ४.०२ 
४ िनमगाव-को-हाळे  ८९    ०१.८०   ४.२० 
५ िनमगाव-को-हाळे  ९०/२    १०.३६ २५.३६ 
६ िनमगाव-को-हाळे  ९७    ००.११   ०.११ 
७ िनमगाव-को-हाळे  ९८    ००.१०   ०.१० 
८ िनमगाव-को-हाळे  ९९    ००.१७   ०.१७ 
 एकूण      १७.०९ ४२.२९ 
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िशड  ह े आतंररा  ीय िकत चे तीथ  थळ झालेले आह.े  यामळेु िदवसिदवस साईभ  तां  या गद त 

वाढच होत आह.े   यासाठीच े िनयोजन करण,ेसाईभ  तांना अ  न,िनवारा,वै क य सेवा या मलुभतु सोयी-सिुवधा 
िवनासायास,िवनािवलंब उपल  ध  हा  यात तसचे साईभ  ताचंे मनोरंजनासाठी सां  कृितक क  उभारण,े उ ानांची 
उभारणी करण,े वाहनतळ  यव  था करण े व सादालयाचे िव  तारीकरण करण े इ. तातडी  या उपाययोजना 
करणसेाठी सं  थानला सं  थान  या जमीनीलगत असले  या महारा    रा  य शतेी महामंडळा  या मौजे िनमगाव-
को-हाळे,ता.राहाता येथील उपरो  त नमदु केले  या जमीनी तातडीने उपल  ध  करण ेज रीचे झालेले आह.े   

सदर जमीन चे मु  यांकन मा.दु यम िनबंधक ेणी-१,राहाता याचंेकडून ा  त क न घेतले असनू  यात 
 यांनी  यांचेकडील जा. ं .मु  यांकन/२०२०/१७/२०२० िद.३०/०१/२०२० रोजी  या प ा  वये सदर जमीन चे 

सन २०१९-२० चे बाजारमु  य  खालील माण ेदशिवलेले आह.े  
अ.न.ं स.नं. गावाचे नाव े  दर 

िवभाग ं . 
सन २०१९-२० चे 
बाजारमु  य पये 

१ ८४/२ िनमगाव-को-हाळे  ०० ह.े ७७ आर  ११.७   ३,८३,३८,०००/-  
२ ८५/२ िनमगाव-को-हाळे  ०२ ह.े १६ आर  ११.४   ८,३५,२५,०००/-  
३ ८६ िनमगाव-को-हाळे  ०१ ह.े ६२ आर  ११.४   ६,५९,७५,०००/-  
४ ८९ िनमगाव-को-हाळे  ०१ ह.े ८० आर  ११.४   ७,१८,२५,०००/-  
५ ९०/२ िनमगाव-को-हाळे  १० ह.े ३६ आर  ११.४ ३५,००,२५,०००/- 
६ ९७ िनमगाव-को-हाळे  ०० ह.े ११ आर  ११.४      ६७,६०,०००/-  
७ ९८ िनमगाव-को-हाळे  ०० ह.े १० आर  ११.४      ६१,७५,०००/-  
८ ९९ िनमगाव-को-हाळे  ०० ह.े १७ आर  ११.४  १,०२,७०,०००/-  
  एकूण १७ हे. ०९ आर   ६३,२८,९३,०००/-  

 
िवभागाचा अिभ ाय- िशड  ह े आंतररा  ीय िकत चे तीथ  थळ झाललेे आह.े  यामळेु िदवसिदवस 

साईभ  तां  या गद त वाढच होत आह.े   यासाठीचे िनयोजन करण,ेसाईभ  तांना अ  न,िनवारा,वै क य सेवा या 
मलुभुत सोयी-सिुवधा िवनासायास,िवनािवलंब उपल  ध    हा  यात तसेच साईभ  ताचंे मनोरंजनासाठी सां  कृितक 
क  उभारण,ेउ ानांची उभारणी करण,ेवाहनतळ  यव  था करण े व सादालयाचे िव  तारीकरण करण े इ. 
तातडी  या उपाययोजना करणसेाठी सं  थानला सं  थान  या जमीनीलगत असले  या महारा    

रा  य शेती महामंडळा  या मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील उपरो  त नमदु केले  या जमीनी 
तातडीने उपल  ध  करण ेज रीचे झाललेे आह.े 

या  तव महारा   रा  य शतेी महामंडळ मयािदत,पणु े यांचे ल  मीवाडी म यातील िनमगाव-को-
हाळे,ता.राहाता येथील उपरो  त त   यात दशिवले  या जमीन चे एकूण े  १७.०९ हे  टर (४२.२९ एकर) इतके 
सं  थानला मा.दु यम िनबंधक,राहाता यांनी कळिवले  या उपरो  त मु  यांकना माण े कायम खरेदी क न 
िमळणकेामीचासधुारीत  ताव मा.  यव  थापक य सचंालक, महारा   रा  य शतेी महामंडळ मयािदत, पणु े
यांचेकडेस सादर करता यईेल व त मा. धान सिचव,महसलु व वन िवभाग,मं ालय,मुंबई आिण मा. धान 
सिचव,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस सादर करता यईेल. 

 ताव- महारा   रा  य शेती महामंडळ मयािदत,पणु ेयांचे ल  मीवाडी म यातील िनमगाव-को-हाळे, 
ता.राहाता येथील उपरो  त त   यात दशिवले  या जमीन चे एकूण े  १७.०९ हे  टर (४२.२९ एकर) इतके 
सं  थानला नाममा  दरात िकंवा दु यम िनबंधक, राहाता यांनी कळिवले  या उपरो  त मु  यांकना माण े कायम 
खरेदी क न िमळणकेामीचासधुारीत  ताव मा.  यव  थापक य संचालक,महारा   रा  य शेती महामंडळ 
मयािदत,पणु े यांचेकडेस सादर करणे  या व त मा. धान सिचव,महसलु व वन िवभाग,मं ालय,मुंबई आिण 
मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस सादर करणे  या मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .३२७ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. शेती महामंडळाची जमीन सं थानला खरेदी करावयाची 
झा यास या जमीनीचा उपयोग कोण या उप म/योजनेसाठी करणार याचे िनयोजन मा.तदथ (Ad-
hoc) सिमतीसमोर सादर करावे, असे ठरले. 

(कायवाही- मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२३ मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथे काया वीत स हरवरील मािहती व णालीचे सरु ीतते या 
ीने काया वीत असलेला Firewall कालबाहय झा याने निवन ०२ नग Firewall चिलत प दतीने 

खरेदी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- कलम १७ (१) भ गणानंा आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 

दणेे. 
मा.व ् यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- ०१. िद.०७.११.२००९ िनणय . ७९९ 

  ०२. िद.२३.०५.२०१७, िनणय .४३२ 
  ०३. िद.०४.०४.२०१८, िनणय .२७५ 
  ०४. िद.११.०५.२०२०, िनणय .२६४ 

ा तािवक:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.११.२००९ रोजीचे सभेतील िनणय . ७९९ अ वये 
मािहती तं ान िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली होती. याकामी 

चलीत प तीने खरेदी ि या राबवनू क प उभारणीसाठी मे.कॉ  नीझंट टे  नोलॉजी, पणु ेयांना कायादशे दे यात 
आलेला होता. यानुसार क पाअतंगत मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े याचंमेाफत सं थानच े िविवध िवभागांचे 
मागणीनसुार यांच े िवभागाकरीता एकुण ३८ संगणक य णाली िवकसीत क न काया वीत करणते आले या 
आहते. तसचे, मे.कॉ नीझंट यांचमेाफत सदर या णाली काया वीत करणकेरीता आव यक असलेले डेटा सटर, 
नेटवक, हाडवेअर, यपुीएस व इतर अनषुिंगक सिुवधा काया वीत करणते आले या आहते. साईटेक क  पासाठी 
कर  यात आले  या करारना  यानसुार क  प दखेभालीचा म.ेकॉ  नीझटं टे  नोलॉजी, पणु े याचंा कालावधी माह-े
एि ल-२०१७ अखेर सपंु  टात आलेला आहे.  

दर यानच ेकालावधीम य े"साईटेक क  प-२" अतंगत संगणक णालीबाबतची सव कायवाही तसचे 
Data Centre, Cloud Based Services, Hardware & Network बाबत स ला व यव थापनबाबतची 
कायवाही मोफत व पात क न दे याचे म.ेटाटा स स यांचे तावास मा. यव थापन सिमतीच े
िद.०४.०४.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय ं .२७५ अ वय े मा यता दे यात आलेली होती. सदर िनणया वये 
मे.टाटा स स यांनी मागणी केले माण े क प ह तांतरीत करणकेामी मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांना पढुील 
तीन मिह याक रता (म-े२०१८ ते जुलै-२०१८) मदुतवाढ देणते आली होती. याच माण े Hardware करीता 
मे.टाटा स स यांच े स यानुसार सं थानचे चलीत प तीनसुार खरेदी ि या राबिवणते यावी, अस े िनदशही 
सदर िनणया वये दे यात आलेल ेआहेत.  

उपरो  िनणया वये म.ेटाटा स स यांचेमाफत मे.टाटा क स ट सी सि हसेस (म.ेिटसीएस) यांनी क प 
ह तांतरीत करणचेी कायवाही िद.१५.०४.२०१८ पासनू सु  क न क पाअतंगतचे य  कायवाहीस 
िद.०१.०९.२०१८ पासनू सु वात केलेली आहे. 

   साईटेक क पाअतंगत काया वीत असललेे हाडवेअर (स हर, संगणके, यपुीएस व सगंणक य 
सािह य) नेटवक सािह य (फायरवाल, ि वचेस, राऊटस, नेटवक रॅक, लॅन केबल, ऑ टीक फायबर केबल)        
इ. सन-२०१०-११ म य ेमे. कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांचेमाफत खरेदी क न काया वीत केलेले आहते. क प 
कालावधीकरीता या सव णाली व सािह यांचे यव थापन, दु ती/देखभाल याची कायवाही करारना या माण े
मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांनी केलेली आह.े स ि थतीत सदरच े सव सािह य कालबा  झालेले असनू 
उ पादक कंपनीमाफत सदर सािह यांचे दु ती/देखभालीचा कालावधीही सपंु ात आललेा आह.े  

साईटेक क पाअतंगत मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ े१६ स हर व न याने खरेदी केलेले 
११ लेड स हर काया वीत आहते. सदरचे स हर ह े क पाअतंगत या सव णाली काया वीत करण,े सं थानचे 
िविवध सिुवधांचा णालीमाफत लाभ घे या-या साईभ ाचंी मह वाची मािहती (Data) संकलीत करण,े 
सं थानअतंगत व बाहरेील इटंरनेट व ई-मेल देवाण-घेवाण यव थापन, User यव थापन इ. करीता काया वीत 
करणते आलेले आहते. स हरवरील मािहतीचे सरुि तते या ीने Firewall काया वीत करणते आलेला आह.े 
Firewall चा मु य उ शे स हरवरील मािहती सरु ीत रहावी, स हरला हायरसचा ादभुाव होऊ नय े तसचे 
मािहती इटंरनेटचे मा यमातून कोणी चो  (Hack) क  नये हा आह.े क पाअतंगत काया वीत 
Online.sai.org.in हया वेबसाईट ारे जगभरातील साईभ ांनी िविवध सिुवधांच े केले या बकु गचा डेटा 
Cloud Server व न पुढील ि येकरीता इटंरनेट ारे डेटा सटर येथील स हरवर वेळोवेळी टोअर केला जातो. 
तसेच म.ेिटसीएस यांचे तं  क पाअतंगत णालीबाबतचे कायवाहीकरीता इटंरनेट ारे सदरचे स हरला संल न 



 
86 

 

(08}09.06.2020, Shirdi  
 

होतात. सं थानअतंगत िविवध िवभागांना कायालयीन कामकाजाकरीता सदरचे स हरमाफतच इटंरनटे उपल ध 
क न दे यात आलेले आह.े  

नमदु केले माण ेडेटा सटर येथ ेकाया वीत असलेला Firewall हा कालबाहय झालेला असनु उ पादक 
कंपनीकडून याचे दखेभालीचा कालावधीही सपंु ात आलेला आह,े सबब सदरचे Firewall बाबत वारंवार 
तांि क अडचणी येत आहते. िद.०७.०४.२०२० रोजी रा ी ८.०० वा. Firewall काही तािं क अडचणीमळेु बंद 
पडला होता. Firewall हा restart केलेनतंर पवुवत चाल ू झालेला आह.े याबाबत म.ेिटसीएस यानंी 
िद.०८.०४.२०२० रोजीचे ई-मेलदवारे सदरचा Firewall तातडीन ेबदलणबेाबत कळिवलेले आहे. ई-मेलम य े
यांनी Firewall बाबत वारंवार अडचणी येत आहते.सबब, णाल बाबतची कायवाही करणसे अडचणी येऊ नय े

तसेच साईभ ाचंी मह वाची मािहती सरु ीत राहणचे े ीने सदरचा Firewall बदलण ेअ याव यक अस याचे 
कळिवलेले आह.े क पाअतंगत यांचेमाफत स ि थतीत एकुण ४५ तं  काम करत असनू यांना अनषंुिगक 
कायवाहीकरीता स हरला सलं न हावे लागते. यापवु ही सदरचा Firewall बाबत जुन-२०१९, ऑग -२०१९, 
ऑ टोबर-२०१९, फे वुारी-२०२०, व एि ल-२०२० म य े तािं क अडचणी िनमाण होऊन Firewall बंद 
पडला होता. सबब, Firewall पु हा बंद पड यास यांचे तं ानंा अनषंुिगक कायवाही करण ेश य होणार नाही. 
Firewall बंद पड यास स हरला हायरसचा ादभुाव हो याची श यता नाकारता येत नाही तसेच साईभ ाचं े
मह वाची मािहतीचे सरु ीततेबाबतही अडचण येऊ शकते, असेही ई-मेलम य ेनमदु केलेले आह.े  

संदभ य ई-मेलम ये नमदु Firewall बदलणकेामी निवन Firewall चे तांि क तपशील, सं या व 
अदंाजे खच कळिवणबेाबत मे.िटसीएस यांना सिुचत करणते आले होते. यानसुार म.ेिटसीएस यांनी 
िद.१०.०४.२०२० चे ई-मेलदवारे Palo Alto, Check Point अथवा Fortinet यापैक  कोण याही उ पादक 
कंपनीचे ०२ नग Firewall खरेदी करणबेाबत अिभ ाय िदलेला आहे. सदरचे Firewall ची अदंाजे िकंमत ती 
नग Palo Alto र कम . २५,००,०००/- व Fortinet र कम . ४५,००,०००/- सरासरी र कम  
३५,००,०००/- + कर, ०२ नगाकरीता एकुण र कम . ७०,००,०००/- + कर इतका खच अपे ीत अस याचे 
ई-मेलम ये नमदु केलेल ेआह.े  

मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार ०२ नग Firewall सं थानचे चलीत प तीने खरेदी करणसे व 
याकामी येणारे अदंाजे र कम . ७०,००,०००/- + कर मा चे खचास मा यता िमळणकेामीचा ताव इकडील 
िवभागाचे िद.०४ म,े २०२० रोजीचे मंजुर िटपणीअ वये मा.तदथ सिमतीसमोर िनणयाथ सादर करणते आला 
होता. सदर तावावर मा.तदथ सिमतीच ेिद.११.०५.२०२० रोजीचे सभेम ये सिव तर चचअतंी िनणय ं .२६४ 
अ वय ेपढुील माण ेिनदश दे यात आलेले आहते. 

“मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ ेकाया वीत स हरवरील मािहती व णालीचे सरु ीतते या 
ीन ेकाया वीत असलेला Firewall कालबा ा झा याच ेसबंंधीत िवभागान ेनमुद केल ेआह.े तथािप सदरचा 

Firewall Virtual आह ेक  software based क  Hardware based आह,े याबाबत खा ी करावी. आिण 
जर Firewall Software based  असले तर अन ी (Licences) नतुनीकरण करता येईल काय? याबाबतचा 
सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे ठेव यात यावा.” 

मा.तदथ सिमतीचे उपरो  िनदशा वये म.े टीसीएस यांना याबाबतचा अिभ ाय देणबेाबत िद.२९ मे 
२०२० रोजीचे ई-मेल दारे कळिवणते आलेले होते. यानसुार मे.टीसीएस यांनी यांचे िद.३०.०५.२०२० रोजीचे 
ई-मेल दारे पढुील माण ेअिभ ाय िदलेला आहे. 

Firewall is a combination of both Hardware and Software. 
It helps in the network security by ensuring intrusion prevention, application 

control, and anti-malware.  
Since current firewall is 10 years old,Hardware spare parts will not be available to 

support the motherboard / firmware, RAM, CPU etc. Software is out dated and cannot be 
updated with the latest threat prevention / anti-malware protocols. 

As the licenses are expired, we cannot modify the rules, cannot get software 
updates, cannot investigate source of the malware attack, desktop/laptop utilizing 
maximum network etc.  

Also, OEM have announced End of Sale and Support of this product. 
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   Firewall usage in SSST IT landscape and the risks of failure are listed in the 
attached PPT for quick reference. 

  मे.िटसीएस यांनी उपरो  ई-मले दारे Firewall ह े Hardware व Software based आह.े याचा 
उपयोग णाली व डेटा यां या सरुि ततेसाठी होतो. सदरचा  Firewall दहा वष जनुा अस यान े याच ेspare 
parts उदा.Moderboard/Firmware, RAM, CPU etc. ह ेस ि थतीत उपल ध होऊ शकत नाहीत. सदर 
Firewall चे Software ह े कालबा  झा यान े स ि थतीत णाल शी ससंुगत होत नाही. सदर Firewall 
Licences ह े कालबा  झालेले अस याने अनषंुगीक कायवाही करणसे अडचणी िनमाण होतात. उ पादक 
कंपनीनेही सदर Firewall चे Support थांबिवला अस याचे जािहर केलेले आह.े  

उपरो  माण ेनिवन दोन नग Firewall मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच ेमा यतेन े
चलीत प दतीने खरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाज े र कम .७०,००,०००/- + कर मा या खचास 

मा यता िमळणे तव,मा.तदथ सिमतीचे िनणय ं .२६४ अ वये दे यात आले या िनदशा माण े मे.िटसीएस 
यांचमेाफत ा  झाले या अिभ ायासह ताव मा यते तव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करता यईेल, अस े
न  मत आह.े   

   मागणी:- ा तािवकेत नमदु केले माण े मािहती तं ा ान िवभागातील डेटा सटर येथ े काया वीत 
स हरवरील णाली व मािहतीचे सरु ीतते या ीन ेजोडणते आलेला Firewall कालबाहय झालेला अस याने 
याबाबत वारंवार अडचणी िनमाण होत आहते.  म.ेिटसीएस यांचे अिभ ायानसुार स हरवरील णाली व मािहतीचे 
सरु ीतते या ीन,े मे.िटसीएस यांचे तं ांना क पाअतंगत णालीिवषयक कायवाही करणसे अडचण येऊ 
नये तसेच सं थानअतंगत व बाहरे ई-मेल देवाण-घेवाण करणकेामी इटंरनटे सरु ीत र या सरुळीत सु  राहण े
आव यक आहे. सबब, मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार ०२ नग Firewall मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचे मा यतेने चलीत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबवनू खरेदी करणसे व याकामी यणेारे अदंाज े
र कम . ७०,००,०००/- + कर मा चे खचास मा यता िमळणकेामीचा ताव िनणयाथ मा.तदथ सिमतीसमोर 
सादर करणसे मा यता असावी, िह न  िवनतंी. 

सं थान अिधिनयम/ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- तांि क, शासक य व आिथक  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- मािहती तं ा ान िवभागातील डेटा सटर येथ े काया वीत स हरवरील 
णाली व मािहतीचे सरु ीतते या ीन ेजोडणते आललेा Firewall कालबाहय झालेला अस यान ेयाबाबत 

वारंवार अडचणी िनमाण होत आहते.  मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार स हरवरील णाली व मािहतीच े
सरु ीतते या ीन,े मे.िटसीएस यांचे तं ांना क पाअतंगत णालीिवषयक कायवाही करणसे अडचण येऊ 
नये तसेच सं थानअतंगत व बाहरे ई-मेल देवाण-घेवाण करणकेामी इटंरनटे सरु ीत र या सरुळीत सु  राहण े
आव यक आह.े सबब, मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार ०२ नग Firewall सं थानचे चलीत प तीन े ई-
िनिवदा ि या राबवनू खरेदी करणसे व याकामी यणेारे अदंाजे र कम . ७०,००,०००/- + कर मा चे खचास 
मा यता िमळणकेामीचा ताव इकडील िवभागाच े िद. ०४ मे. २०२० रोजीची मंजरु िटपणीअ वये मा.तदथ 
सिमतीसमोर सादर करणते आला होता. सदर तावावर मा.तदथ सिमतीचे िद.११.०५.२०२० रोजीच ेसभेम य े
सिव तर चचअतंी िनणय .२६४ अ वये पढुील माण ेिनदश दे यात आलेले आहते.  

“मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ ेकाया वीत स हरवरील मािहती व णालीचे सरु ीतते या 
ीन ेकाया वीत असलेला Firewall कालबा ा झा याच ेसबंंधीत िवभागान ेनमुद केल ेआह.े तथािप सदरचा 

Firewall Virtual आह ेक  software based क  Hardware based आह,े याबाबत खा ी करावी. आिण 
जर Firewall Software based  असले तर अन ी (Licences) नतुनीकरण करता येईल काय? याबाबतचा 
सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे ठेव यात यावा.” 

मा.तदथ सिमतीचे उपरो  िनदशा वये म.े टीसीएस यांना याबाबतचा अिभ ाय देणबेाबत िद.२९ मे 
२०२० रोजीचे ई-मेल दारे कळिवणते आलेले होते. यानसुार मे.टीसीएस यांनी यांचे िद.३०.०५.२०२० रोजीचे 
ई-मेल दारे पढुील माण ेअिभ ाय िदलेला आहे. 

Firewall is a combination of both Hardware and Software. 
It helps in the network security by ensuring intrusion prevention, application 

control, and anti-malware. Since current firewall is 10 years old, Hardware spare parts will 
not be available to support the motherboard / firmware, RAM, CPU etc. 
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Software is out dated and cannot be updated with the latest threat prevention / anti-
malware protocols. 

As the licenses are expired, we cannot modify the rules, cannot get software 
updates, cannot investigate source of the malware attack, desktop/laptop utilizing 
maximum network etc.  

Also, OEM have announced End of Sale and Support of this product. 
Firewall usage in SSST IT landscape and the risks of failure are listed in the 

attached PPT for quick reference. 
  मे.िटसीएस यांचमेाफत ा  झाले या उपरो  अिभ ायानसुार ामु याने पढुील बाबी िनदशनास 

येतात. Firewall ह े Hardware व Software based आह.े याचा उपयोग णाली व डेटा यां या 
सरुि ततेसाठी होतो. सदरचा  Firewall दहा वष जुना अस याने याचे spare parts उदा. Moderboard/ 
Firmware, RAM, CPU etc. ह ेस  ि थतीत उपल ध होऊ शकत नाहीत. सदर Firewall चे Software ह े
कालबाहय ्  झा याने स ि थतीत णाल शी ससंुगत होत नाही. सदर Firewall Licences ह ेकालबा  झालेले 
अस याने अनषुगंीक कायवाही करणसे अडचणी िनमाण होतात. उ पादक कंपनीनेही सदर Firewall चे 
Support थांबिवला अस याचे जािहर केलेले आह.े   

उपरो  माण ेनिवन दोन नग Firewall मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच ेमा यतेन े
चलीत प दतीने खरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाज े र कम .७०,००,०००/- + कर मा या खचास 

मा यता िमळणे तव, मा.तदथ सिमतीचे िनणय ं .२६४ अ वये दे यात आले या िनदशा माण े मे.िटसीएस 
यांचमेाफत ा  झाले या अिभ ायासहचा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .३२८ यावर सिव तर चचा होऊन, मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथे काया वीत स हरवरील 
मािहती व णालीचे सरु ीतते या ीने काया वीत असलेला Firewall कालबाहय झा याने निवन 
०२ नग Firewall खरेदी करणेकामी सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर 
सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ चे ऑनलाईन दशन (Live) सिुवधा DTH (िडश), िट ही चॅनेल, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध 

क न देणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मिंदरात ाथनेसाठी 

िकंवा कोणतेही धािमक काय/समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:- १.िद.२८.०४.२०१७, िनणय . ३२२ (१३). 

        २. िद.११.०५.२०२०, िनणय . २६१. 
  ा तािवक:- साईभ  तांना चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) DTH (िडशिट ही), िट ही 

चॅनले, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न दणेेकामी सं  थानचे िविहत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत 
आलेली होती. ई-िनिवदा ि ये अतंगत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 

.३२२ (१३) अ  वय,े M/sTata Communications Ltd., Mumbai व M/s Associated 
Broadcasting co. pvt Ltd, Hyderabad यांनी दऊे केललेे पढुील माण े उ च म दर ि वकारणते येऊन 
यांना िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३१.०५.२०२० या कालावधी करीता याकामी कायादशे दणेसे मा यता दणेेत 

आलेले होते.  
 

१. DTH (िडशिट ही) M/s Tata Communications यांनी दऊे केललेे Exclusive  दर. 
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
DTH 1,96,00,000 1,97,00,000 1,98,00,000 5,91,00,000 
Total-    5,91,00,000 
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२. इटंरनेट व मोबाईल लॅटफॉमसाठी M/s Tata Communications यांनी दऊे केलेले Exclusive दर. 
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
Mobile & Internet 19,00,000 21,00,000 23,00,000 63,00,000 
 
३.  T.V.चॅनलसाठी M/s Tata व M/s Associated Broadcasting यांनी देऊ केलेले  
Non Exclusive दर. 

Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
M/sTata Communications Ltd., Mumbai 3,00,000 4,00,000 5,00,000 12,00,000 
M/s Associated Broadcasting Co Pvt Ltd., 25,30,000 25,30,000 25,30,000 75,90,000 

Total- 87,00,000 
 

उपरो  त या माण,े M/sTata Communications Ltd., Mumbai व M/sAssociated 
Broadcasting co. pvt Ltd,Hyderabad यांना जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/१०५९ ते १०६१/२०१७     
िद.३० म,े२०१७ अ  वये, व जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/५६७६/२०१८ िद.२४ जानेवारी, २०१८ अ  वय,े तीन 
वषाकरीता (िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३१.०५.२०२०) कायादशे देणते आलेले आहते.  

याकामी यापवु  येक Platform साठी वतं पण े काशीत करणते आले या ई-िनिवदमे ये 
िनिवदाकारांकडून पढुील माण ेदर मागिवणते आलेल ेहोते.  
01. DTH Platform-   a.  Exclusive Rate b. Non Exclusive Rate 
02. TV Channel -   a.  Exclusive Rate b. Non Exclusive Rate 
03. Mobile & Internet- a.  Exclusive Rate b. Non Exclusive Rate 

दर यानचे काळात चे लाई ह दशन िट ही चनेॅल ारे पेीत करणसे परवानगी िमळणबेाबत अनेक 
िट ही चॅनले चालकांनी सं थानकडे िवनतंी केलेली आह.े परंतू सदर चॅने सन े पणु वेळ लाई ह दशन ऐवजी 
ठरािवक आरत चे उदा.काकड आरती इ.चे थेट पेण दाखिवणसे परवानगी मािगतलेली आह.े परंतू याकामी 
राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि ये अतंगत चे आरतीसाठी दरांची वतं  मागणी करणते आलेली न हती. 

  उपरो  माण े याकामी M/s Tata व M/s Associated Broadcasting co. pvt Ltd, 
Hyderabad यांना दे यात आले या कायादशेाची मदुत िद.३१.०५.२०२० अखेर सपंु ात यते अस याने व सदर 
सिुवधेचा लाभ घेणा-या साईभ ां या सं येत होणारी ल णीय वाढ याचा िवचार करता, याकामी िवहीत प तीन े
ई-िनिवदा ि या राबवनू निवन परुवठाधारकांची नमेणकू करावी लागणार आह,े अस ेन  मत आह.े    

उपरो  नमदु केले माण े चे लाई ह दशन सिुवधा उपल ध करणकेामी यापुव  राबिवणते आले या ई-
िनिवदा ि येअतंगत येक Platform साठी सपंणु दशनासाठीच ेदर मागिवणते आलेले होते. सबब, इतर िट ही 
चॅने सन े यांच ेचॅनलेवर ठरािवक आर यांच ेथेट पेण सदरच ेदराम ये करणसे असमथता दशिवलेली होती. 
सबब, तािवत ई-िनिवदा ि ये अतंगत येक Platform साठी ०१) संपणुदशन ०२) सव आर या           
०३) काकडआरती ०४) मा या हआरती ०५) धपुारती ०६) शेजारती इ. करीता वतं  Exclusive व Non-
Exclusive दर मागिव यास सं थानच े ीन ेिहतावह होऊन अिधक चनेॅ स धारकांना सदर िनिवदा ि येम य े
सहभागी होता येईल. तसेच यानंतरही काही िट ही चॅने सने ठरािवक आर यांचे थटे ेपणाची परवानगी 
मागीत यास सदर दरा माण े यांना परवानगी देता येईल.    

M/s Tata Communications Ltd., Mumbai व M/s Associated Broadcasting co. pvt 
Ltd, Hyderabad यांना चे ऑनलाईन (Live Darshan) सिुवधा उपल ध करणकेामी दणेते आले या 
कायादशेाची मदुत िद.३१ म,े२०२० रोजी संपु ात येणार अस याने याकामी पढुील तीन वषाकरीता िवहीत 
प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा  यता िमळणकेामीचा उपरो  त माणचेा ताव इकडील िवभागाच े     
िद.२०.०३.२०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते 
आला होता. सदर  तावावर मा.तदथ सिमतीच े िद. ११.०५.२०२० रोजीचे सभेम  य े सिव  तर चचअतंी 
पढुील माण ेिनदश दे  यात आले आहते.  

“ चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सिुवधा DTH (िडशिट ही), िट ही चॅनले, मोबाईल व 
इटंरनेटवर उपल ध क न दणेकेामी Exclusive rights व Non-Exclusive rights दणेेबाबत अ  यासपवुक 
सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे ठेव  यात यावा.” 
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मा.तदथ सिमतीचे उपरो  त िनदशानसुार  तावीत ई-िनिवदा ि ये अतंगत चे ऑनलाईन दशन 
(Live Darshan) सिुवधा परुिवणकेामी पढुील माण ेदर मागिवण े  तावीत आह.े  

 

Sr. 
No. 

Particular 
DTH TV Channel Mobile & Internet 

Non-
Exclusive 

Exclusive Non-
Exclusive 

Exclusive Non-
Exclusive 

Exclusive 

01 
Live Darshan 
(Temple Open 
Time) 

      

02 KakadAarti       
03 Noon Aarti       
04 DhoopAarti       
05 ShejAarti       
06 All (4) Aartis       

 
उपरो  त माण े Exclusive व Non-Exclusive क रता  वतं  दरांची मागणी के  याने दराचंा 

तुलना  मक अ  यास क न अिथक  टया यो य असले  या दरा माण ेएक िकंवा अनेक पुरवठाधारकांना कायादशे 
दणेे श  य होणार आह.े उदा. Exclusive क रता ा  त झालेले उ चतम दर ह ेNon-Exclusive क रता ा  त 
झाले  या सव उ चतम दरां  या बरेजेपे ा जा  त अस  यास Exclusive क रता ा  त झालेले उ चतम दरा माण े
कायादशे दतेा येईल.  तसेच कािह परुवठाधारकांनी ठरािवक सिुवधासंाठीच उदा. फ  त काकड आरती इ. मागणी 
के  यास  यांना सदरची सिुवधा उपल  ध क न दणेेकामी उ  चतम दरा माण े परुवठा आदेश देण े सोईचे होणार 
आह.े िनिवदेम  य ेयाबाबत प  ट नमदु करता यईेल. सबब, मा.तदथ सिमतीच ेिद.११.०५.२०२० सभेतील िनणय 

. २६१ अ  वये िनदशीत केले माण े चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सिुवधा DTH (िडशिट ही), 
िट ही चॅनले, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न दणेेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता िमळणेकामी 
Exclusive rights व Non-Exclusive rights बाबतचे मािहतीसहचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी:- ा  तिवकेत नमदु केले माण े साईभ  तांना चेऑनलाईन दशन (Live Darshan) DTH 
(िडशिट ही), िट हीचनॅले, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न दणेकेामी M/s Tata Communications 
Ltd., Mumbai व M/s Associated Broadcasting co. pvt Ltd, Hyderabad यांना देणते आले या 
कायादशेाची मदुत िद.३१ म,े२०२० रोजी संपु ात येत आह.े 

सबब, सदरची सिुवधा पढुील तीन वषाकरीता DTH (िडशिट ही), िट हीचॅनले, मोबाईल व इटंरनेटवर 
उपल ध क न दणेेकामी वतं  ई-िनिवदा कािशत क न येक Platform साठी ०१) सपंणु दशन              
०२) सवआर या ०३) काकडआरती ०४) मा या ह आरती ०५) धपुारती ०६) शेजारती इ. करीता वतं  
Exclusive व Non-Exclusive दर ा  करण े करीता िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता 
िमळणकेामीचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभसेमोर सादर करणसे मा यता असावी, िह न  
िवनंती.  

सं थान अिधिनयम/ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय    
इ. छाननी क न अनमुान:- तांि क, शासक य व आिथक  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  ट मत:- साईभ  तानंा चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) DTH 
(िडशिट ही), िट ही चनेॅल, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न दणेेकामी M/s Tata Communications 
Ltd.,Mumbai व M/s Associated Broadcasting co. pvt Ltd, Hyderabad यांना दणेते आले या 
कायादशेाची मदुत िद.३१ म,े२०२० रोजी संपु ात येत आह.े 

सबब, सदरची सिुवधा पुढील तीन वषाकरीता DTH (िडश), िट ही चनेॅल, मोबाईल व इटंरनेटवर 
उपल ध क न दणेकेामी वतं  ई-िनिवदा कािशत क न येक Platform साठी ०१) संपणुदशन               
०२) सवआर या ०३) काकडआरती ०४) मा या हआरती ०५) धपुारती ०६) शेजारती इ. करीता वतं  
Exclusive व Non-Exclusive दर ा  करणकेरीता िवहीत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता 
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िमळणकेामीचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते आला होता. सदर 
 तावावर मा.तदथ सिमतीचे िद. ११.०५.२०२० रोजीचे सभेम  य ेसिव  तर चचअतंी पढुील माण ेिनदश दे  यात 

आले आहते.  
“ चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सिुवधा DTH (िडशिट ही), िट ही चॅनले, मोबाईल व 

इटंरनेटवर उपल ध क न दणेकेामी Exclusive rights व Non-Exclusive rights देणबेाबत अ  यासपवुक 
सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे ठेव  यात यावा.” 

मा.तदथ सिमतीचे उपरो  त िनदशानसुार  तावीत ई-िनिवदा ि ये अतंगत चे ऑनलाईन दशन 
(Live Darshan) सिुवधा परुिवणकेामी पढुील माण ेदर मागिवण े  तावीत आह.े  

 

Sr. 
No. 

Particular 
DTH TV Channel Mobile & Internet 
Non-
Exclusive 

Exclusive Non-
Exclusive 

Exclusive Non-
Exclusive 

Exclusive 

01 
Live Darshan 
(Temple Open 
Time) 

      

02 KakadAarti       
03 Noon Aarti       
04 DhoopAarti       
05 ShejAarti       
06 All (4) Aartis       

 
उपरो  त माण े Exclusive व Non-Exclusive क रता  वतं  दरांची मागणी के  याने दराचंा 

तुलना  मक अ  यास क न अिथक  टया यो य असले  या दरा माण ेएक िकंवा अनेक पुरवठाधारकांना कायादशे 
दणेे श  य होणार आह.े उदा. Exclusive क रता ा  त झालेले उ चतम दर ह ेNon-Exclusive क रता ा  त 
झाले  या सव उ चतम दरां  या बरेजेपे ा जा  त अस  यास Exclusive क रता ा  त झालेले उ चतम दरा माण े
कायादशे दतेा येईल.  तसेच कािह परुवठाधारकांनी ठरािवक सिुवधासंाठीच उदा. फ  त काकड आरती इ. मागणी 
के  यास  यांना सदरची सिुवधा उपल  ध क न दणेेकामी उ  चतम दरा माण े परुवठा आदेश देण े सोईचे होणार 
आह.े िनिवदेम  य ेयाबाबत प  ट नमदु करता यईेल. सबब, मा.तदथ सिमतीच ेिद.११.०५.२०२० सभेतील िनणय 

.२६१ अ  वये िनदशीत केले माण े चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सिुवधा DTH (िडशिट ही), 
िट ही चॅनले, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न दणेेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता िमळणेकामी 
Exclusive rights व Non-Exclusive rights बाबतचे मािहतीसहचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेसमोर सादर करणे  या मा यते तव सिवनय सादर. 

िनणय .३२९ यावर सिव तर चचा होऊन, चे ऑनलाईन दशन (Live) सिुवधा DTH (िडश), िट ही चॅनेल, 
मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न देणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता 
दे यात आली.  

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ साईटेक क पातंगत काया वीत “online.sai.org.in” या वेबसाईटसाठी तसेच सं थान अंतगत 

Internet वापरासाठी 50 Mbps Internet Link उपल ध करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणे व 
याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-१७ (१) नसुार भ गणांना सोयीव सिुवधा उपल ध क न देण े
मा.  यव  थापन  सिमतीचाठराव ं .: १) िद.२५.०२.२०१७ िन. ं . ४८.  

     २) िद.०८.१२.२०१७ िन. ं .१०५१(०२). 
     ३) िद.११.०५.२०२० िन. ं . २५८. 

ा तािवक:- ी साईभ ांना Internet  दारे म बकु ग, आरती/दशनपास, अिभषेक/स  यनारायण 
कुपन आर ण, साईिलला मािसक/भ  तमंडळ सभासद व दणेगी इ. सिुवधा उपल  ध क न दणेेकामी साईटेक 
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क पांतगत online.sai.org.in ही वेबसाईट िवकसीत क न काया  वीत करणते आलेली आह.े सदर वेबसाईट 
व सं  थान अतंगत इटंरनेट वापरासाठी 10 Mbps Internet Linkची सिुवधा उपल  ध करणकेामी मा. यव  थापन 
सिमतीच े िद.०८.१२.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय ं . १०५१ (०२) अ  वय,े M/s. BhartiAirtel Ltdयांना 
संदभ ं .०१ अ  वये दोन वष कालावधीकरीता कायादशे देणते आलेला आह.े  यानसुार  यांनी सदरची िलंक 
िद.१४.०३.२०१८ रोजी काया  वीत केलेली असनू आजपावेतो सरुळीत चालू आह.े सदर िलंक बरोबरच        
M/s Swiftmail Comm यांचमेाफत देणगी  व पात उपल  ध क न दे  यात आले  या 50 Mbps Internet 
Link चाही वापर स ि थतीत चालू आह.े सदर या दो  ही िलंक Primary व Secondary Link  हणनू 
काया  वीत करणते आले  या आहते. काही तांि क अडचण मळेु Primary Link बंद पड  यास साईभ  तांना 
Internet  दारे उपल  ध सिुवधचेा लाभ घे  यास अडचण िनमाण होऊ नय,े तसेच सं  थानचे कायालयीन 
कामकाजात  य  यय यऊे नये, याकरीता Secondary Link व न सदर  या सिुवधा उपल  ध होतात. 

M/s. Bharti Airtel Ltd यांनी सदरची िलंक िद.१४.०३.२०१८ रोजी काया  वीत केललेी अस  याने 
 यांना याकामी दोन वषाकरीता दे  यात आले  या कायादशेाची मदुत िद.१३.०३.२०२० अखेर संपु  टात आलेली 

आह.े सबब,  सदरची िलंक उपल  ध करणकेामी चिलत प  दतीनसुार ई-िनिवदा राबिवणकेामी मागणी करावयाच े
Internet Linkची मता व तािं क तपिशलाबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीच े
सभेतील िनणय ं .२७५ यांस अिधन राहन म.े िटसीएस यांना अिभ ाय देणसे कळिवणते आले होते.  यानसुार म.े 
िटसीएस यानंी िद.२०.०१.२०२० राजीच े ई-मेल  दारे सदर िलंकचे जागी न  यान े िकमान 50 Mbps 

मतेचीInternet Linkकाया  वीत करणबेाबत अिभ ाय िदललेा होता. सदर ई-मलेसाबत  यानंी सादर केले  या 
इटंरनेट वापराच ेअहवालाव न सदर िलंकचा पणु मतेन ेवापर होत अस  याचे िनदशनास येते. 

मे.िटसीएस यांनी िदले  या अिभ ायानसुार 50 Mbps Internet Link सिुवधेसाठीचे दराबाबत या 
े ातील परुवठाधारकांकडे ई-मेल  दारे िवचारणा केली असता, पढुील माण ेदर ा  त झालेले आहते.  

 
अ.न ं पुरवठाधारक वािषक दर 18%GST एकूण इतर 

चाजस 
२ वषाचे 
एकूण दर 

०१ M/s Vodafone Idea Ltd ३,२०,००० ५७,६०० ३,७७,६०० १०,००० ७,६५,२०० 
०२ M/s Gazonindia Ltd ५,००,००० ९०,००० ५,९०,००० - ११,८०,००० 

सरासरी (दोन वषाकरीता येणारा) अंदाजीत खच र  कम .- ९,७२,६०० 
 

 यानसुार 50 Mbps Internet Linkउपल  ध करणकेामी येणा-या अदंाजे र  कम .९,७२,६००/- च े
खचास तसचे याकामी चिलत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा  यता िमळणकेामीचा  ताव इकडील 
िवभागाचे िद.०३ माच, २०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते आला 
होता. सदरचे  तावावर मा.तदथ सिमतीचे िद. ११/०५/२०२० रोजीचे सभेम  य ेसिव  तर चचअतंी िनणय ं . 
२५८ अ  वये पुढी माण ेिनदश दे  यात आलेले आहेत.  

“साईटेक क  पांतगत काया  वीत “online.sai.org.in” या वेबसाईटसाठी तसेच सं  थान अतंगत 
Internet वापरासाठी 50 Mbps Internet Link उपल  ध कर  या  या मागणीसदंभात स ि थतीत िकती 
Internet  वापरकत (users) आहते व  यानसुार िकती Mbps ची Internet Link आव  यक आह.े याचा 
अ  यासपवुक सिव  तर  ताव सादर कर  यात यऊेन  यास १५ िदवसाचे आत चि य प  दतीने मा  यता घे  यात 
यावी”  

उपरो  त िनदशा  वय े M/s Bharati Airtel यांचेमाफत काया  वीत 10 Mbps Internet Link चा 
उपयोग ामु  यान ेपढुील बाब करीता होतो.  
१. सं  थान अतंगत १७५ users:- संगणकांवर ई-मले दवेाण-घेवाण व इटंरनटे संदभातील अनषंुिगक 

कायवाही करणकेरीता. 
२. मे.िटसीएस यांच े ४० तं :- साईटेक-०२ क  पाअतंगत अनषंुिगक कायवाही करणकेरीता मािहती 

तं ान िवभागातील स  हरला Connect होणकेरीता.  
३. ी साईबाबा हॉ  पीटलकडील इटंरनेट िलंक काही कारणा तव बदं पड  यास पयायी िलंक (Back-

up). 
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४. Online.sai.org.in ा वेबसाईट ारे साईभ ामंाफत होणा-या बकु गचा डेटा पढुील कायवाहीकरीता 
Cloud Server व न मािहती तं ान िवभागातील Serverवर घेणकेरीता (Data 
Synchronization). 

५. वेळोवेळी मािहती तं ान िवभागातील तं  तसेच मे.िटसीएस याचं े तं  यांना वेबीनार ारे िश ण 
तथा अनषुांिगक कायवाहीकरीता.  

  उपरो माण ेस ि थतीत २१५ users इटंरनटेचा वापर करत आहते. इटंरनेट वापराबाबतचे रपोटचे 
अवलोन केले असता, इटंरनेट िलकंची 10 mbps मता िह अपरुी पडत अस  याचे अनेकवेळेस िनदशनास यतेे. 
सबब, अशावेळी इटंरनेटचा ि पड कमी होण,े ई-मेलला अटॅॅच असले  या  फाईल डाऊनलोड न होण,े म े.िटसीएस 
यांच े तं ांना अनषुिंगक कायवाही करणकेरीता अडचणी येण े इ.सम या उ वतात. सबब, सदर अडचण चे 
िनरसण व भिव  यातील वाढ याचा िवचार करता 50 Mbps Internet Linkउपल  ध करण ेआव  यक आह,े अस े
न  मत आह.े  

  िद.१२.०५.२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी महोदय यांच े क ात झाले  या “साईटेक क  प-०२”  
अढावा बैठक मधील चचदर  यान मे.िटसीएस यांचे ितनीधी ी राजीव गु  ता यांनी Firewall व Internet Link 
बाबत येणारे अडचण चे िनरसन होणकेामी लवकरात लवकर निवन Firewall काया  वीत करण ेव 50 Mbps 
Internet Link उपल  ध करण े आव  यक अस  याचे कळिवले होते. यावेळी  यांना Firewall व Internet 
Link चा वापर व अडचणीबाबत अहवाल सादर करणबेाबत कळिवणते आले होते.  यानसुार  यांनी 
िद.१६.०५.२०२० ई-मेल ारे सादर केले  या  अहवालाम  य े 10 Mbps Internet Link चा उपयोग हा पणु 

मतेन े होत असनू सदरची मता कमी पडत अस  यान े शासना  या वेबसाईट उघडणसे, संगणक य 
णालीसदंभातील security patches व अनषंुिगक फाईल download करणसे, ऑनलाईन सि हससेचा डेटा 

लोकल स  हरवर  टोअर करणसे, सं  थानचे मािहती क  व िवमानतळ येथील सगंणक णाली  सरुळीत चालणेस 
व  यांच ेत ांना क  पिवषयक कायवाही करणसे अडचणी येत अस  याचे कळिवलेले आह.े  

मा.तदथ सिमतीच े िद.११/०५/२०२० रोजीच े सभेतील िनणय ं . २५८ अ  वय े दे  यात आले  या 
िनदशानसुार ी साईभ ांसाठी काया  वीत असले या online.sai.org.in हया वेबसाईटसाठी तसेच सं  थानच े
अतंगत Internetवापरासाठी पढुील दोन वषाकरीता50 Mbps Internet Linkउपल  ध करणेकामी िविहत 
प दतीनेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा-या अदंाज े र कम पय े ९,७२,६००/- (सव करसहीत) 
मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी उपरो  त मािहतीसहचा  तावमा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करता 
येईल, अस ेन  मत आह.े   

मागणी:- ा तिवकेत नमदु केलेनसुार स ि थतीत M/s BhartiAirtel Ltd यांचेमाफत काया  वीत 
असले  या 10 Mbps Internet Linkचा कालावधी िद.१३.०३.२०२० रोजी संपु ात आलेला आह.े म.े 
िटसीएस याचं े अिभ ायानसुार online.sai.org.in हया वबेसाईटसाठी तसेच सं  थानच े अतंगत 
Internetवापरासाठी न यान5े0 Mbps Internet Link उपल  ध करणकेामी, िविहत प दतीनेई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस व याकामी पढुील दोन वषाकरीता येणा-या अदंाज ेर कम पये ९,७२,६००/- (सव करांसहीत) मा चे 
खचास मा  यता िमळणकेामी, मा.तदथ सिमतीच ेिनणय .२५८ नसुार अनषुिंगक मािहतीसहचा  ताव मा.तदथ 
(Ad-hoc)सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनंती. 

सं थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- तांि क, आिथक व शासक य 

िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- साईटेक क पांतगत ी साईभ ासंाठी काया  वीत असले  या 
online.sai.org.in हया वेबसाईटसाठी तसेच सं  थानच े अतंगत InternetवापरासाठीM/s BhartiAirtel 
Ltdयांचेमाफत काया  वीत असले  या10 Mbps Internet Linkचा कालावधी िद.१३.०३.२०२० रोजी संपु ात 
आलेला आह.े मे. िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार न यान5े0 Mbps Internet Linkउपल  ध करणकेामी िविहत 
प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी पढुील दोन वषाकरीता येणा-या अदंाजे र कम पय े
९,७२,६००/-(सव करांसहीत) मा चे खचास मा यता िमळणकेामीचा  ताव मा.तदथ सिमतीसमोर सादर करणते 
आला होता. सदर  तावावर मा.तदथ सिमतीच ेिद. ११.०५.२०२० रोजीचे सभेम  य ेसिव  तर चचा होऊन िनणय 

. २५८ अ  वय े “स ि थतीत िकती Internet वापरकत (users) आहते व  यानसुार िकती Mbps ची 
Internet Link आव  यक आहे. याचा अ  यासपुवक सिव  तर  ताव सादर कर  यात येऊन  यास १५ िदवसाच े
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आत चि य प  दतीने मा  यता घे  यात यावी” अस े िनदश दणेेत आले आहते. सदर िनदशानसुारची मािहती 
पढुील माण े 

स ि थतीत 10 Mbps Internet Linkचा वापर स  थनअतंगत १७५ users, मे.िटसीएस यांचे ४० 
तं  (एकुण २१५) यांचेसाठी, सं  थानच ेमािहती क ,े िवमानतळ यथेील दशनपास णाली, ऑनलाईन सि हसेस 
चा डेटा  लाऊड स  हरव न मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथील स  हरवर  थलांतरीत करण े इ. 
बाब साठी होतो. सदर िलंकचे वापराबातचे रपोटचे अवलोकन केले असता िलंकचा वापर हा पणु तमेन ेहोत 
अस  याचे िनदशनास यतेे. अनेक वेळेस सदरची मता अपरुी पडून इटंरनटे वापरणसे अडचणी िनमाण होतात. 
सबब, इटंरनटे सरुळीत चाल ू राहणे  या  टीन ेतसचे भिव  यातील वाढीव गरज याचा िवचार करता 10 Mbps 
Internet Linkऐवजी 50 Mbps Internet Link उपल  ध होणे आव  यक आह,े अस ेन  मत आह.े  

उपरो  त सव बाब चा िवचार करता साईटेक क पांतगत ी साईभ ासंाठी काया  वीत असले  या 
online.sai.org.in हया वेबसाईटसाठी तसचे सं  थानचे अतंगत Internet वापरासाठी50 Mbps Internet 
Linkउपल  ध करणकेामी िविहत प दतीन ेई-िनिवदा  ि या  राबिवणसे व याकामी पढुील दोन वषाकरीता येणा-
या अदंाजे र कम पये ९,७२,६००/-(सव करांसहीत) मा चे खचास मा यता िमळणकेामीचा  ताव मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीसमोर मा यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .३३० यावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क पातंगत काया वीत “online.sai.org.in” या वेबसाईटसाठी 
तसेच सं थान अंतगत Internet वापरासाठी 50 Mbps Internet Link उपल ध करणेकामी िविहत 
प दतीने ई-िनिवदा  ि या  राबिवणेस व याकामी पुढील दोन वषाकरीता येणा-या अंदाजे र कम 

पये ९,७२,६००/-(सव करांसहीत) मा चे खचास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२६ सं थानचा आिथक भार कमी करणेसाठी ी साईभ ांना िवतरीत कर यात येणा या मोतीचुर लाडु 

साद ती पाक टाचे िकंमतीम ये .२५/-ऐवजी .३०/- इतक  वाढ करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ)- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम माकं १४ (भाग-४) म  य े

महारा   िवधान मंडळाच ेअिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केललेे िविनयममधील २१ 
(१घ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतदु आह.े  

   ा  तािवक-  च े दशनासाठी येणा-या साईभ  तानंा सं थानतफ  चा साद िमळावा या हतेनेू 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया  वय,े लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागामाफत मोतीचरू लाडू, सटुी बुंदी साद 
िनिमती कर  यात येत आह.े  

लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडुन दनंैिदन ३०,००० ते ३५,००० मोतीचरु लाडु साद पाक टे 
भ  तानंा िवतरीत करणते यतेात. सदर ५० ॅम वजनाचा ०१ लाडु अस े ०३ लाडुचे एक पाक ट (१५० ॅम 
वजनाचे) तयार करणकेामी सव खचासह साधारणतः पये २३.३३ पैसे इतका खच येतो.  यानसुार सदर वष 
२०१९-२० (०१ एि ल २०१९ ते १७ माच २०२०) या कालावधीम  य ेदैनंिदन सरासरी ३३,९८६ लाडु पाक टे  
X ती पाक ट खच .२३.३३ = एकुण .७,९२,८९३/- इतका खच होत आह,े  

सन २०१६ म  य े ती लाडु पाक टाची िव  िकंमत पय े२०/- इतक  होती,  यानंतर मा.  यव  थापन 
सिमतीच े िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेमधील िनणय .७८४ अ  वय,े ती लाडु पाक ट पये २५/- अशी 
िनधारीत कर  यात आलेली असनु,  यापासनु तीिदनी पय े ८,४९,६५०/- इतक  र  कम सं  थानला ा  त 
झालेली आह.े तसचे वािषक सरासरी र  कम .२९,९०,७६,८००/- इतक  सं  थानला ा  त झाललेी आह.े    

 ताव– कोरोना िवषाण ु(को  हीड -१९) या साथी  या आजारामळेु ी साईबाबा सं  थानच ेसाईबाबा 
मंिदर िद.१७ माच, २०२० रोजीपासनु भ  तानंा दशनासाठी पणुतः बदं कर  यात आलमेळेु च ेदि णापटेीम  य े
जमा होणारी दणेगी बंद झालेली आह.े तसेच ऑनलाईन दणेगी  व पात िमळणारी देणगीची र  कम अत्  यंत अ  प 

माणात जमा होत असनु,  यामानान े ी साईबाबा सं  थानचा दैनंिदन होत असलेला खच अ  यतं मोठया माणात 
होत आह.े याचा ताळमेळ घाल  यासाठी सं  थानचा मोठया माणात होणारा खच काही माणात कमी करण े
आव  यक अस  याने ी साईभ  तांना िवतरीत कर  यात यते असलेला मोतीचरु लाडु साद पाक टाची िकंमत 
.२५/- व न .३०/- के  यास तीिदनी .१,६९,९३०/- इतक  सं  थान  या उ  प  नाम  य ेवाढ होईल.   
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िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- तरी कोरोना िवषाण ु(Covid -19) या रोगा  या ादभुावामळेु सं  थानचा 
आिथक भार कमी करणसेाठी व सं  थानचे उ  प  नाम  य ेवाढ होणसेाठी ी साईभ  तानंा िवतरीत कर  यात येणा-या 
मोतीचरु लाडु साद पाक टाची िकंमत .२५/- ऐवजी पये ३०/- ती पाक ट अशी  करता येईल. 

तरी सदर लाडु साद पािकटा  या िकंमतीम  य े वाढ करणबेाबतचा  ताव धोरणा  मक अस  याने 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े सभपेढु े व नतंर मा.उ  च  यायालय मुबंई, खडंपीठ औरंगाबाद याचं ेकोटाम  य े
मा  यता िमळणकेामी (C.A) दाखल करणबेाबतचा  ताव िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .३३१ सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ ी साई सादालयात दे यात येणारे मोफत सादभोजन सशु क क न, सादभोजनाचे व ना ा 

पाक टाचे दर िनि त होणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन-२००४ चा महारा   अिधिनयम ं .१४(भाग-४) म  य ेमहारा   िवधान 

मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  थापीत केले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१(१घ) नसूार भ  तांना 
जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण.े 

   तािवक :-स  या कोरोना िवषाणूचंा भारतात ादभुाव होत अस  याने रा  य शासनाने कोरोना 
िवषाण(ूको  हीड १९) चा ादभुाव रोख  यासाठी रा  यात साथरोग ितबंधा  मक कायदा-१८९७ िदनांक १३ 
माच-२०२० पासनू लागू क न खडं २,३,४ मधील तरतुदीनसूार अिधसचुना िनगिमत केलेली आह.े  याअ  वये  
िज  हािधकारी ह े  यांचे काय े ात को  हीड-१९ वर िनयं ण आण  यासाठी व  याचंा ादभुाव रोख  यासाठी  या 
उपाययोजना करण ेआव  यक आह े  या कर  यासाठी घोषीत कर  यात आलेले आहते.  

   यानसूार ी साईचंे मदंीरही िद.१७/०३/२०२० रोजीपासनू बंद अस  याने भ  त दशनाला न आ  यान े
दि णा पटेयांम  य ेदणेगी शु  य झालेली असनू देणगी काऊंटरही बंद आहते. तसचे ऑनलाईन देणगीवरही मोठया 

माणात प रणाम होवनू  याम  य ेअितशय घट झालेली आह.े  यामळेु सं  थानचा खच भागिवण ेमिु कल होत 
आह.े सं  थानची सव  यव  था ठ  प (बदं) असली तरी कमचा-यांच ेपगारव इतर दनैदंीनदु ती दखेभाल,िवदयतु 
खच, सरु ा यावरील खच चालचू आह.े हा सव खच भ न काढणेसाठी सं  थानला उ  प  नाची साधने तयार करण े
अिनवाय झालेले आह.े यातील १) मखु बाब  हणजे साई सादालयाम  य ेदे  यात येणारे मोफत भोजन व २) 
अ  प दरात दे  यात येणारे  ना  टापाक टे यांचे दर ना-नफा ना-तोटा या बेसीसवर िनि त करण ेगरजचेे आह.े 

  संर ण िवभागाकडील जा. ं .एसएसएस/विश/संर ण/१२९/२०२० िद.१२/०५/२०२० नसूार मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचे अ  य ते खाली िद.०६/०५/२०२० रोजी बैठक घे  यात आललेी होती. सदर 
बैठक म  य े सादालयात अधं/अपगं/बेघर/िनराधार  य  त ना जेवणाच ेमोफत पासेस दे  यात येवनू सादालयातील 
मोफत भोजन अ  पदरात दतेा येईल काय याबाबत  ताव तयार करणबेाबत आदेश दे  यात आलेले आह.े 

  यानसूार अ) ी साई सादालयातस  या सु  असलेल ेमोफत भोजन तसेच ब) ी साई सादालयामाफत तयार 
करणते येणारे अ  नपाक टे यांची अ  पदरात िव  करणकेामी तपिशल खालील माण.े 
अ)  ी साई सादालयात जनरल हॉलम  य ेभ  तांना सु  असलेले मोफत सादभेाजन बाबत.  

  मा.  यव  थापन सिमती िद.०७/११/२००९ चे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय ं .५५ वरील िनणय 
ं .९२८ नसुार,िद.०१/०१/२०१० रोजीपासनू सादभोजनाच े दर ौढ  य  तीस .१०/- व १० वषाखालील 

मलुास .५/- करणते आलेले होते. 
  तदनतंर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  माफत साईबाबा समाधी वष (०१ आ  टोबर 

२०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८)  दणेगीदार साईभ  तांच े देणगीतून मोफत अ  नदान वष  हणनू घोिषत 
करणतेआलेले होते.  यानसूार मा. ीसद  य सिमती िद.१४/०६/२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय ं .३४३ 
अ  वय,े“ चे समाधी शता  दी महो  सव कालावधीम  य ेनवीन वषाची साईभ  तांना भेट देणसेाठी िद.०१ जानेवारी 
२०१७ पासनू ायोिगक त  वावर  सपंुण िदवस मोफत सादभोजन चाल ू करणते याव.े सदरह योजना थमतः 
िद.३०/०९/२०१७  पयत सु  ठेवणते यावी व या योजनसे भ  ताचंा उ  फुत ितसाद िमळा  यास समाधी शता  दी 
वषानंतरही मोफत साद भोजन योजना सु  ठेव  यात यावी, परंतू या योजनचेा लाभ जनरल भोजन हॉलम  य े

सादभोजन घणेा-या भ  तांनाच राहील.  ही.आय.पी. व  ही.आय.पी. सादभोजनासाठी पवु माणचे शु  क 
आकारणते यावे.” अस ेठरलेले आह.े  
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  मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०९/२०१७  चे सभेतील िनणय ं .४६५ नसूार, माह ेजानेवारी-२०१७ 
पासनू ते स  टबर-२०१७ अखेर पयत मोफत सादभेाजन योजनेअतंगत जमा होणारी दणेगी मागील वषाचे तलुनेत 
मोठया माणात कमी झालेली असनू जेवण घणेा-या भ  ताचंी सं  या मा  मागील वषाचे तुलनेत मोठया माणात 
वाढलेली आह.े  हणजेच िद.०१ जानेवारी २०१७ पासनू ायोिग क त  वावर सु  करणते आले  या संपणु िदवस 
मोफत सादभोजन योजनमे  य े देणगीदार भ  ताचंा उ  सफुत ितसाद िमळत नाही. ही बाब   कालीन 
मा.  यव  थापन सिमतीचे ल ात आणनू देवनू ी साई सादालयात संपणु िदवस सु  असलेले मोफत भोजन 
िद.०१/१०/२०१७  रोजीपासनू पढुे चालू ठेवावे िकंवा कस?े याबाबतचा  ताव त  कालीन मा.  यव  थापन 
सिमती िद.२५/०९/२०१७ चे सभेत सादर करणते आलेला होता.  यानसूार  यावरील िनणय ं .४६५ नसूार, 
सदरह सभतेील िनणय ं .८३४ अ  वयेसमाधी शता  दी वषाम  य े ी साई सादालयात संपणु िदवस सु  असलेले 
मोफत भोजन िद.०१/१०/२०१७ रोजीपासनू पढुे चालू ठेवणसे मा  यता दे  यात आलेली होती.  यानसूार 
आजतागायत ी साई सादालयात जनरल हॉलम  य ेभ  तांसाठी िनशु  क मोफत सादभोजन दे  यात येत आह.े 

  सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९व २०१९-२०२० या तीन वषाची मोफत सादभेाजन 
योजनेअतंगत जमा दणेगी र  कम व सादभोजन घेणा-या भ  तांची सं  या व ित ताटास येणारा खच याचा 
तपिशल खालील माण.े 

अ. 
नं. 

सन 
मोफत  

सादभोजन 
सं  या 

ित ताटास 
येणारा वािषक 
सरासरी  
उ  पादन खच 

ित ताटाचे 
उ  पादन 
खचानूसार होणारी 
खचाची र  कम  
(३ x४ ) 

मोफत 
सादभोजन 

योजनेत जमा 
देणगी र  कम 
तपिशल 

सादालयास  
वािषक होणा-या 
तुटीची र  कम 
(५-६) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१. सन २०१७-

२०१८  
१,४१,४८,०७७  .२२.८६ पै. ३२,३४,२५,०४०/-  ५,८७,६४,५४६/-  २६,४६,६०,४९४/- 

२. सन २०१८-
२०१९  

१,५०,३७,९७१  .२१.६४ पै. ३४,५४,२१,६९२/-  ६,४०,६५,१६९/-  २६,१३,५६,५२३/- 

३. सन २०१९-
२०२०  

१,५३,७४,७७७  .२२.७५ पै. ३४,९७,७६,१७७/-  ८,०१,५३,२०१/-  २६,९६,२२,९७६/- 

 एकुण = ४,४५,६०,८२५   ९९,८६,२२,९०९/- २०,२९,८२,९१६/- ७९,५६,३९,९९३/- 
 
  वरील त   याचा िवचार करतासन २०१७-२०१८ , २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या तीन आिथक 

वषाम  य े ी साई सादालयास अदंाजे .८५,४४,६५,१४७/- ( अ री .पं  याएशी कोटी चौवचेाळीस लाख 
पास  ट हजार ऐकश ेस  तेचाळीस मा ) इतक  तुट (आिथक भार) सहन करावी लागली आह.े 

  
 सदरह आिथक तुटीचा िवचार करता, िद  यांग/िनराधार/गरीब/अधं/अपंग/वयोवृ  द/  ये  ठ नागरीक  य  त ना 

अ  नदान हॉलम  य े मोफत सादभेाजन दे  यात येवनू जनरल हॉलम ये भ  तांकडून अ  प दरात ित  य  तीस 
.१०/- माण ेशु  क आकार  यास खालील माण ेतटुीची र  कम भ न िनघले असे न  मत आह.े 

 

अ. 
नं. 

सन 
सादभोजन 

सं  या 

ित ताटास 
येणारा 
वािषक 
सरासरी 
उ  पादन खच 

ित ताटाचे 
उ  पादन 
खचानूसार 
होणारी खचाची 
र  कम  
(३ x४ ) 

ित  य  तीस 
.१०/- माणे 

शु  क आकारणी 
केलेस िमळणारी 
र  कम  
(३ x १०/-) 

.१०/- आकारणी 
के  यास वािषक 
होणा-या तुटीची 
र  कम 
(५-६) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१. सन २०१७-

२०१८  
१,४१,४८,०७७  .२२.८६ पै. ३२,३४,२५,०४०/-  १४,१४,८०,७७०/- १८,१९,४४,२७०/- 

२. सन २०१८- १,५०,३७,९७१  .२१.६४ पै. ३४,५४,२१,६९२/-  १५,०३,७९,७१०/- १९,५०,४१,९८२/- 
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२०१९  
३. सन २०१९-

२०२०  
१,५३,७४,७७७  .२२.७५ पै. ३४,९७,७६,१७७/-  १५,३७,४७,७७०/- १९,६०,२८,४०७/- 

 एकुण = ४,४५,६०,८२५   ९९,८६,२२,९०९/-  ५७,३०,१४,६५९/- 
 
  वरील दो  ही त   याचा िवचार करता, िद  यांग/िनराधार/गरीब/अधं/अपंग/वयोवृ  द  य  त ना अ  नदान 

हॉलम  यमेोफत सादभेाजन दे  यात येवनू जनरल हॉलम य े सादभोजन घणेा-या भ  तांकडून ित ौढ  य  तीस 
. १०/- माण े  अ  य  प शु  क आकारले तरीही सं  थानला वषाकाठी अदंाजे . १९ कोटी १० लाख पयत 

आिथक तुट सहन करावी लागणार आह.े  यामळेु जनरल हॉलम  य े सादभोजन घेणा-या भ  तानंा अल्  प दरात 
ित ौढ  य  तीस .१०/- व १० वषाखालील लहान मलुास मोफत आकारणी करावे अस ेन  मत आह.े    

ब) ी साई सादालयामाफत तयार करणते येणारे अ  नपाक टांबाबत(ना  टापाक टे) 
  मा.  यव  थापन सिमती िद.१०/११/२०१५  चे सभतेील िनणय ं .४६५ नसूार, ना ापाक टाच ेउ  पादन 

खचात मोठया माणात वाढ व िव कामी सु या ना  यांची अडचण याचा िवचार करता, अ  नपाक ट िव च े
दरात .१/- मा न ेवाढ क न माह ेिडसबर २०१५ पासनू .५/- करणते आलेली आहे.  

 अ  नपाक टे िव  .४/- हन .५/- क न जवळपास ५ वष झाली आह.े  यामळेु आता  याचे उ  पादन खचात 
मोठया माणात वाढ झालेली आह.े  याचा तपिशल खालील माण.े 

 

अ. 
नं. 

सन 
अ  नपाक टे 
िव  सं  या  

स  यचे दर ित 
अ  नपाक ट 

.५/- माणे 
िव तून 
िमळणारी र  कम 

ित पाक टास 
येणारा वािषक 
सरासरी उ  पादन 
खच 

ित पाक टाचे 
उ  पादन 
खचानूसार 
होणारी र  कम  
(३ x४ ) 

सादालयास  
वािषक होणा-या 
तुटीची र  कम 
(६-४) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१. सन २०१७-

२०१८  
३५,३७,३३९  १,७६,८६,६९५/- .१२.३७ पै. ४,३७,५६,८८३/-  २,६०,७०,१८८/- 

२. सन २०१८-
२०१९  

३७,७८,१९५ १,८८९०,९७५/- .१२.६२ पै. ४,७६,८०,८२१/- २,८७,८९,८४६/- 

३. सन २०१९-
२०२०  

३७,६८,५४३  १,८८,४२,७१५/- .११.३४ पै. ४,२७,३५,२७८/- २,३८,९२,५६३/- 

 एकुण = १,१०,८४,०७७ ५,५४,२०,३८५/-  १३,४१,७२,९८२/- ७,८७,५२,५९७/- 
 
  वरील अ  नपाक टेबाबतचे त   याचा िवचार करतासन २०१७-२०१८ , २०१८-२०१९ व २०१९-

२०२० या तीन आिथक वषाम  य े ी साई सादालयास अदंाज े ७,८७,५२,५९७/- ( अ री .सात कोटी 
स  याएशी लाख बाव  न हजार पाचशे स  या  नव मा ) इतक  तुट (आिथक भार) सहन करावी लागली आह.े 

  सदरह आिथक तुटीचा िवचार करता, भ  ताकंडून ना-नफा ना-तोटा नसूार ित अ  नपाक टास . ५/- 
माण ेशु  क आकार  यास खालील माण ेतटुीची र  कम भ न िनघेल असे न  मत आह.े 

 

अ. 
नं. 

सन 
अ  नपाक टे 
िव  सं  या  

 ित अ  नपाक ट 
.५/- माणे 

आकारणी के  यास 
िव तून िमळणारी 
र  कम 

ित पाक टास 
येणारा वािषक 
सरासरी 
उ  पादन खच 

ित पाक टाचे 
उ  पादन 
खचानूसार 
होणारी र  कम  
(३ x४ ) 

सादालयास  
वािषक होणा-
या तुटीची 
र  कम 
(६-४) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१. सन 

२०१७-
२०१८  

३५,३७,३३९  १,७६,८६,६९५/- .१२.३७ पै. ४,३७,५६,८८३/-  २,६०,७०,१८८/- 
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२. सन 
२०१८-
२०१९  

३७,७८,१९५ १,८८,९०,९७५/- .१२.६२ पै. ४,७६,८०,८२१/- २,८७,८९,८४६/- 

३. सन 
२०१९-
२०२०  

३७,६८,५४३  १,८८,४२,७१५/- .११.३४ पै. ४,२७,३५,२७८/- २,३८,९२,५६३/- 

 एकुण = १,१०,८४,०७७ ५,५४,२०,३८५/-  १३,४१,७२,९८२/- ७,८७,५२,५९७/- 
 
  वरील अ  नपाक टे बाबत  या दो  ही त   याचा िवचार करता, भ  तांना ित अ  नपाक टास चलीत 

दरानसूार अ  प दरात .५/- माण े शु  क आकारले तरी दखेील सं  थानला वषाकाठी अदंाजे . २ कोटी ६२ 
लाख  पयत आिथक तटु सहन करावी लागणार आह.े  सदर आिथक बाबीचा िवचार करता ित अ  नपाक टास 

चलीत दरानसूार अ  प दरात .५/- माण ेिव  कराव ेअसे न  मत आह.े    
 क) िवशेष बैठक  यव  था (  ही.आय.पी.) क ातील सादभोजनबाबत:- ी साई सादालयामाफत िवशेष बैठक 

 यव  था(  ही.आय.पी) क ाम  य े साद भेाजन घणेा-या भ  तांसाठी चलीत प  दतीन दर शु  क आकारणी सु  
ठेवणते यावी.  

  वरील अ, ब व क चे अवलोकन करता, सन-२०१७, सन-२०१८व सन-२०१९ या तीन वषाची 
सादभोजन खचाची र  कम ही मोठया  व पात आह.े मोफत सादभोजन योजनेअतंगत जमा होणारी दणेगी ही 
सादभोजन घणेा-या भ  ताचंे सं  यचेे तुलनेत अितशय कमी आहे.  हणजेच मोफत सादभाेजन योजनेअतंगत 

जमा होणारी दणेगी मागील वषाचे तलुनते कमी झालेली आह.े  हणजेचमागील तीन वषात अदंाजे 
.७९,५६,३९,९९३/-(अ री .एकोण ऐशंी कोटी छप  न लाख एकोणचाळीस हजार नऊशे या  नव मा )इतक  

तर एका वषात सरसरी .२६,५२,१३,३३१/- (अ री .सहवीस कोटी बाव  न लाख तेरा हजार तीनश ेएकतीस 
मा ) इतक  तटु (आिथक भार) सं  थानला सहन करावा लागलेला आह.े 

  िद.०१/१०/२०१७  रोजीपासनू सु  असलेले मोफत सादभेाजन ह ेफ  तिद  यांग/िनराधार/ गरीब/ अधं/ 
अपंग/वयोवृ  द इ  याद ना मोफत दे  यात येवनू उवरीत भ  तांना जनरल हॉलम य ेअ  प दरात ित ौढ  य  तीस 
.१०/- व १० वषाखालील लहान मलुास मोफत भोजन िद  यास तरी दखेील सं  थानला वषाकाठी अदंाजे . १९ 

कोटी ५१ लाख पयत आिथक तटु सहन करावी लागणार आहे.  यामळेु जनरल हॉलम  य ेभ  तांना अ  प दरात 
ित ौढ  य  तीस .१०/- व १० वषाखालील लहान मलुास मोफत शु  क आकारणी कराव ेअसे न  मत आह.े    

  तसेच सन-२०१७, सन-२०१८व सन-२०१९ या तीन वषाम  य े १,१०,८४,०७७ अ  नपाक टांची 
उ  पादन खचाची र  कम .१३,४१,७२,९८२/- इतक  असनू िव तून िमळणारी र  कम .५,५४,२०,३८५/- 
इतक  आह.े  हणजेच या तीन वषाम  य ेसं  थानला र  कम .७,८७,५२,५९७/- इतका आिथक तुट सहन करावी 
लागलेली आह.े ित अ  नपाक टास .५/- माण े अ  य  प शु  क आकारल े तरी दखेील सं  थानला वषाकाठी 
अदंाजे . २ कोटी ६२ लाख पयत आिथक तुट सहन करावी लागणार आहे. सदर आिथक बाबीचा िवचार करता 

चलीत अ  य  प दरानसूार ित अ  नपाक टास .५/- माण ेिव  करावे अस ेन  मत आह.े    
  याच माण े ी साई सादालयामाफत िवशेष बैठक  यव  था(  ही.आय.पी) क ाम  य े साद भाेजन घेणा-या 

भ  तांसाठी चलीत प  दतीन दर शु  क आकारणी सु  ठेवणते यावी. 
  मागणी:- ा  तिवकनसूार अ,ब व कचा िवचार करता,  स  या कोरोना िवषाणूचंा भारतात ादभुाव होत 

अस  याने रा  य शासनाने कोरोना िवषाण ू (को  हीड १९) चा ादभुाव रोख  यासाठी रा  यात साथरोग 
ितबंधा  मक कायदा-१८९७ िदनांक १३ माच-२०२० पासनू लागू क न खंड २,३,४ मधील तरतुदीनूसार 

अिधसचुना िनगिमत केलेली आह.े  यानसूार ी साईचं े मंदीरही िद.१७/०३/२०२० रोजीपासनू बंद अस  यान े
भ  त दशनाला न आ  याने दि णा पेटयांम  य ेदणेगी शु  य झालेली असनू दणेगी काऊंटरही बंद आहते. तसचे 
ऑनलाईन देणगीवरही मोठया माणात प रणाम होवनू  याम  य ेअितशय घट झालेली आहे.  यामळेु सं  थानचा 
खच भागिवण ेमुि कल होत आह.ेकरीता हा सव खच भ न काढणेसाठी सं  थानला उ  प  नाची साधने तयार करण े
अिनवाय झाललेे आह.े  यानसूार वरील अ) माण े िद.०१/१०/२०१७  रोजीपासनू सु  असलेले मोफत 

सादभेाजन ह े फ  तिद  यांग/िनराधार/गरीब/अधं/अपगं/  ये  ठ नागरीक इ  याद ना मोफत सु  ठेव  यात येवनू 
उवरीत भ  तांना अ  प दरात जनरल हॉलम ये ित ौढ  य  तीस .१०/- व १० वषाखालील लहान मलुास 
मोफत शु  क आकारणी कर  यात येण ेगरजेचे आह.े तसचे ब) माण े ित अ  नपाक टास चलीत अ  य  प दर 
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.५/- माण ेशु  क आकारणी आहे तीच ठेवण ेयो  य राहील. तसेचक) ी साई सादालयामाफत िवशेष बैठक 
 यव  था(  ही.आय.पी) क ाम  य े साद भेाजन घणेा-या भ  तांसाठी चलीत प  दतीन दर शु  क आकारणी सु  

ठेवणते यावी.याबाबत िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ(Ad-hoc) सिमती सभपेढु ेिनणयाथ सादर करण े
गरजेचे आह.े 

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनमुान:- आिथक व धोरणा  मक  
  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- उपरो  त ा  तिवकातील अ) मोफत सादभोजन योजनेअतंगत जमा 

होणारी देणगी ही सादभोजन घणेा-या भ  ताचंे सं  यचेे तलुनते अितशय कमी आह.े म्  हणजेचमागील तीन 
वषात सादभोजन तयार करणकेामीचा उ पादन खच व िमळणारी दणेगी याचा िवचार करता या तीन वषाम  य े

सादालयास अदंाज े .७९,५६,३९,९९३/- (अ री .एकोण ऐशंी कोटी छप  न लाख एकोणचाळीस हजार 
नऊशे या  नव मा ) इतक  तर एका वषात सरासरी .२६,५२,१३,३३१/- (अ री .सहवीस कोटी बाव  न लाख 
तेरा हजार तीनशे ऐकतीस मा ) इतक  तटु (आिथक भार) सं  थानला सहन करावी लागलेली आह.े  

  िद.०१/१०/२०१७ रोजीपासनू सु  असलेल ेमोफत सादभेाजन ह ेफ  त िद  यांग/िनराधार/गरीब/ अधं/ 
अपंग/वयोवृ  द इ  याद ना सु  ठेवनू जनरल हॉलम ये सादभोजन घणेा-या भ  तांसाठी अ  प दरात ित ौढ 
 य  तीस .१०/- व १० वषाखालील लहान मलुास मोफत शु  क आकारणी केली तरी दखेील सं  थानला 

वषाकाठी अदंाज े .१९ कोटी १० लाख पयत आिथक तुट सहन करावी लागणार आह.े  यामळेु जनरल हॉलम  य े
भ  तानंा ौढ  य  तीस .१०/- व १० वषाखालील लहान मलुास मोफत शु  क आकारणी करावी अस ेन  मत 
आह.े 

 ब) सन-२०१७, सन-२०१८व सन-२०१९ या तीन वषाम  य े १,१०,८४,०७७ अ  नपाक टांची उ  पादन 
खचाची र  कम .१३,४१,७२,९८२/- इतक  असनू िव तनू िमळणारी र  कम .५,५४,२०,३८५/- इतक  आह.े 
 हणजेच या तीन वषाम  य ेसं  थानला र  कम .७,८७,५२,५९७/- इतका आिथक तुट सहन करावी लागलेली 

आह.े  ित अ  नपाक टास .५/- माण ेअ  य  प शु  क आकारले तरी दखेील सं  थानला वषाकाठी अदंाजे .२ 
कोटी ६२ लाख पयत आिथक तटु सहन करावी लागणार आह.े करीता सदर बाबीचा िवचार करता चलीत 
अ  य  प दरानसूार ित अ  नपाक टास .५/- माण ेिव  करण ेयो  य राहील. असे न  मत आह.े  

 क) तसेच ी साई सादालयामाफत िवशेष बैठक  यव  था(  ही.आय.पी) क ाम  य े साद भाेजन घणेा-या 
भ  तांसाठी चलीत प  दतीन दर शु  क आकारणी सु  ठेवणते यावी. अस ेन  मत आह.े 

  उपरो  त अ, ब व क बाबत िनणय होणकेामी सदरचा  ताव  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती 
सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३३२ सदरचा ताव अमा य कर यात आला.  
(कायवाही- ी साई सादालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२८ ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/ च छता व पे ट कं ोलचे काम तसेच दररोज १०० वाढपी 

कामगार आऊटसोस गं प दतीने पुरिवणेकामी िविवध वृ प ाम ये जािहरात देऊन ई-िनिवदा 
मागिवणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४चा महारा  अिधिनयम ं .१४(भाग-४) म ये महारा  िवधान 
मंडळाच े अिधिनयम व रा यपालांनी थापीत केललेे अ यादशे व केलेले िवनीयम मधील १४ (२ घ) नसूार 
भ  तानंा तसेच भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१ घ) नसूार भ  तांना 
जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतुद केलेली आह.े  

  तावना:- ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम तसचे दररोज 
१०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने कामावर घेवनू सादालयातील काम े क न घे यात येत आहते. 
 यानसूार ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम व दररोज १०० वाढपी कामगार 

कामास लावणकेामी मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणयानसूार, जा.एसएसएस/वशी/२३४१/२०१९ 
िद.१४/०९/२०१९ अ वये,मे.फोकस फॅिसिलटी अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई यांना िद.१५/०९/२०१९ ते 
१४/०९/२०२० या कालावधीकरीता GST वगळून दरमहा कामाची मजरूी र  कम .३४,५०,०००/- (अ री 
र कम .चौतीस लाख प  नास हजार मा )या माण ेकामाचे कं ाट (कायादशे) दे यात आलेला आह.े या कामाची 
मदुत िद.१४/०९/२०२०रोजी अखेर संपु ात येत आह.े 
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 यामळेु पढुील एकवष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  टकं ोलच े काम 
क न घेणकेामी तसेचसाईबाबा भ  तिनवा  थान (५०० म), साईआ म भाग-०१ व  दारावती भ  तिनवास  थान 
येथील  वयंसवेी सादभोजन  याच माण े जनरलहॉलमधील सादभोजन िवतरीत करणकेामी १०० वाढपी 
कामगार कामास घे  यात येवनू सादभोजन  यव  था कर  यात येते.  

  करीता ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व छता व पे  ट कं ोल कामासाठी तसेच गद च े
माणात आव  यकतेनसूार सादभोजन िवतरीत करणकेामी दररोज १०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीन े

परुिवणकेामी यणेा-या खचास मा  यता िमळणकेामी तसेच वृ  तप ात जाहीरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवण े
गरजेचे आह.े 

  मागणी:- ा तिवक नसूार, ीसाई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालच े काम 
आऊटसोस प  दतीन े क न घणेकेामी, स या ठेकेदारास दे यात यते असले या ती दरमहा र  कम 
.३४,५०,०००/- + GSTची र  कम या माण े मजूरी दे  यात यतेे.  यानसूार सन-२०२० चे वािषक मजुरीची 

र कम .४,१४,००,०००/-+ GSTइतक  होते. सदर रकममे  य ेअदंाजे १०% वाढ गहृीत धर यास पढुील सन 
२०२०-२०२१या एकवष कालावधीसाठी अदंाजे र कम .४,५५,४०,०००/- + GST (अ री र  कम पये चार 
कोटी पंचाव  न लाख चाळीस हजार मा ) इतका खच अपे ीत आह.े करीता सदरचे खचास मा  यता िमळणकेामी 
व पढुील िदनाकं १५/०९/२०२० ते १४/०९/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील 
हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम तसेच दररोज आव  यकते माण े १०० वाढपी कामगार 
आऊटसोसग प  दतीने सं  थानला परुिवणबेाबत सं  थानचे  टीने िहतावह अस  याने वतमान प ात जाहीरात 

िस  द क न नामांिकत कंप  याकडून/ ठेकेदारांकडून न  याने ई-िनिवदा मागिवणकेामी सदरचे  तावाबाबत 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेत िनणय होण ेगरजेच ेआह.े 

  सं  थानअिधिनयम/ठराव यानसूार अनमुान :- आिथक  
  िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:-  ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेाल 

तसेच दररोज आव  यकते माण े१०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीन ेपरुिवणकेामी सन-२०२०-२०२१ या 
एक वष कालावधीसाठी अदंाजे र कम .४,५५,४०,०००/- + GST (अ री र  कम पय ेचार कोटी पचंाव  न 
लाख चाळीस हजार मा ) इतका खच अपे ीत आह.े सदरचे खचास मंजूरी िमळणकेामी व मा  यतेतर मा.उ  च 
 यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे CA दाखल करणसे तसेच मा.उ  च  यायालयाने मा  यता 

िद  यानतंर जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता 
िमळणसे सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३३३ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
(कायवाही- ी साई सादालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ ी साईच र  तािमळ पु तकातील ी साईबाबां या ज म थळािवषयी या मजकुराबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  साठी महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधील कलम .१७ (२) 
ठ मधील तरतूद.  

  ी साईबाबांचे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 
चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" 

   मा.तदथ सिमतीचे सभतेील िनणय- मा.तदथ सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय 
.५३७. 

   साठा संपु  टात आलेली सं  थान कािशत काशन े पनुमु ण करणसेाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 
या सचुिवले  या अटी व शत  अ यावत क न राबिवणेस व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 

.२,०९,७५,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांची मा  यता घेणसेाठी िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात याव,े असे ठरले. 

ा  तिवकः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .५३७ नसुार तसेच 
मा.उ  च  यायालया  या आदशेानसुार  सं  थान कािशत साठा सपंु  टात आले  या पु  तकांचे पुनमु ण/छपाई 
करणसेाठी अदंाजे र  कम .२,०९,७५,०००/- खचास मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार ई-िनिवदा या 
राबवनू िद.०५.०२.२०२० ते िद.१८.०२.२०२० या कालावधीत ेसधारकांकडून पु  तके छपाईकामी दर मागणी 
करणते आलेली होती. परंतू िद.१०.०२.२०२० रोजी सदरील पु  तकाच ेि -बीड िमट गम  य ेत  कालीन मा.मु  य 
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कायकारी अिधकारी यांनी सं  थान छपाई करीत असले  या साईच र ांम  य ेनकु  याच गाजले  या ी साईबाबाचं े
ज  म  थळािवषयी (गांव-पाथरी )  या मजकूराबाबत खा ी करावी, अस ेिनदश िदलेले होते.  

 ी साईबाबां  या ज  म  थानाबाबतचा सदर वाद  त मजकूर थम ी साई सतच र  इं जीमधील ७  या 
अ  यायात कािशत कर  यात आलेला होता. तथािप सदर मजकूर नतंर मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयास अिधन 
राहन ी साई सतच र  इं जी मधनू काढून टाक  यात आला आह.े काढून टाकणते आलेला इं जी 
साईच र ामधील मजकूर खालील माण ेआह.े 

Note- (1) Mhalsapati, an intimate Shirdi devotee of Baba, who always slept with 
Him in the Masjid and Chavadi, said that Sai Baba told him that He was a Brahmin of 
Pathri, and was handed over to a Fakir in his infancy, and when He told this, some men 
from Pathari had come and Baba was enquiring about some men from that place, vide 
SaiLeela, 1924, Page 179.(2) Mrs.KashibaiKanitkar, the famous learned women of Poona , 
says in the experience No.8, published on page 79, SaiLeela, Vol. 11, 1934- “ On hearing 
of Baba’s miracles , we were discussing according to our theosophic convention and 
fashion, whether Sai Baba belonged to Black or White Lodge. When, once I went to 
Shirdi, I was thinking seriously about this in my mind. As soon as I approached the steps 
of the Masjid, Baba came to the front and pointing to His chest and staring at me spoke 
rather vehemently – “ This is a Brahmin, pure Brahmin. He has nothing to do with black 
things. No Mussalman can dare to step in here. He dare not.” Again pointing to His chest – 
“ This Brahmin can bring lakhs of men on the white path and take them to their 
destination. This is a Brahmin’s Masjid and I won’t allow any black Mohammeden to cast 
his shadow here.”   

  परंतू वरील मजकूराव नच िहदंी व अ  य भाषांमधील काही साई च र ांम  य े  या  या भाषते मजकूराचा 
अनवुाद क न तो छाप  यात आला आह.े  

  आता  या २६ पु  तकांची छपाई करावयाची आहे याम  य े पढुील माण े ५ साईच र ांचा समावेश 
आह.े१) ी साईच र  िहदंी, २) ी साईच र  इं जी, ३) ी साईच र  तािमळ ४) ी साईच र  तेलग,ू ५) ी 
साईच र  क  नड. पैक  तािमळ,तेलग ू व क  नड या इतर रा यातील भाषा असलेने  यातील मजकूर त  कािलन 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचेसम  संबंिधत भाषे  या जाणकार साईभ  तांकडून वाचन करणते येऊन 
याबाबत पणू खा ी केली असता, ी साईच र  तािमळ  या यापवु  या आवृ  तीत उपरो  त इं जी मजकूराच े
भाषांतर आह.े तसेच गजुराथी साईच र ातही इं जी म  य ेअसले  या वाद  त मजकूराच ेभाषांतर आह.े  

  सं  थानम  य ेउपल  ध असले  या ी साई च र ां  या आवृ  यांची पडताळणी केली असता सदर मजकूर 
कुठ  या आवृ  तीम  य ेआला आह ेव कुठ  या आवृ  तीपासनू तो वगळ  यात आला आह.े तसेच आजतागायत 
कोण  या भाषेतील ी साई सतच र ात तो समािव  ट आह ेह ेदशिवणारा त  ता खालील माण ेआह.े 

 
अ.नं. भाषा वाद  त मजकूर असलेली 

आवृ  ती/ काशन वष 
वाद  त मजकूर नसललेी 
आवृ  ती/ काशन वष 

चालू आवृ  तीतील 
स  यि थती 

१ इं जी १)७ वी / १९७४ 
२) ९ वी / १९८०  
३) १० वी /१९८२  
४) १२ वी / १९८६  
५) १३ वी / १९८७ 
६) १४ वी / १९९०  
७) १५ वी /१९९१ 
८) १६ वी / १९९६  
९) १७ वी /१९९८ 
१०) १८ वी / १९९९ 
११) १९ वी /२००१ 

१) २३ वी / - 
२) २४ वी/ -   
३) २५ वी / -  
४) २६ वी / -  
५) २७ वी / २०१८ 
 

नाही. 
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१२) २० वी / २००२ 
१३) २१ वी / २००७ 
१४) २२ वी /२००९  

२ िहंदी १) ६ वी /१९७७  
२) ७ वी/ १९८०  
३) ८ वी /१९८३  
४) ९ वी /१९८७  
५) १० वी /१९८९ 
६) ११ वी / १९९१ 
७) १२ वी / १९९४ 
८) १३ वी / १९९६  
९) १४ वी / - 
१०) १५ वी / १९९९  
११) १६ वी / २००१ 
१२) १७ वी / २००२ 
१३) १८ वी / २००७ 

१) २२ वी /२००८ 
२) २३ वी/ २००९  
३) २५ वी /२०१२  
४) २६ वी / २०१३  
५) २७ वी / २०१५ 
६) २८ वी / २०१८ 
 

नाही 

३ गजुराथी १) ४ थी / १९७६  
२) ५ वी / १९८६  
३) ६ वी / १९८९ 
४) ७ वी / १९९१ 
५) ८ वी /१९९६ 
६) ९ वी / २००३ 
७) ११ वी / २००८ 
८) १२ वी / २०१०  
९) १३ वी / २०१२ 
१०) - / २०१४  
११) १५ वी / २०१८ 

- आह े

४ तािमळ १) १६ वी / २०११  
२) १७ वी / २०१२ 
३) १९ वी / २०१४  
४) २० वी /२०१६  
५) २१ वी / २०१७  
६) २२ वी / २०१९ 

१) २ री / १९९०  
२) ४ थी / १९९६  
३) ९ वी / २००७ 
४) १३ वी / २००८ 
५) १४ वी / २००९ 

आह े

 
  ी साई सतच र  तेलग ूव क  नड याम  य ेसदर वाद  त मजकूर थमपासनूच कािशत केला गलेा 

नस  याचे आढळते. 
िवभागाचा अिभ ायः- मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने ी साईबाबां  या ज  म  थळािवषयीचा 

वाद  त मजकूर इं जी, िहंदी साईच र ातून यापवु च काढून टाकललेा आह.े  याच माण े ी साईच र  तािमळ 
या भाषतेील वाद  त मजकूर काढून टाकता येईल तसेच पुढील छपाईचे वेळी सं  थान कािशत अ  य भाषतेील 
साई सतच र ात ( गजुराथी, बंगाली, आसामी, नेपाळी, म  याळम, उिडया इ.) सदर मजकूर आढळ  यास तो 
छपाई  यावेळी काढून टाकता येईल, अस ेन  मत आह.े 

 तावः- िवभागा  या अिभ ायात नमूद केले माण े आता छपाई करावया  या ी साईच र  तािमळ 
 याच माण ेपढुील छपाईचेवेळी सं  थान कािशत अ  य भाषतेील साई सतच र ात (गजुराथी, बंगाली, आसामी, 

नेपाळी, म  याळम, उिडया इ.) सदर मजकूर आढळ  यास तो छपाई  यावेळी काढून टाकणसे मा  यता िमळणकेामी 
िनणयाथ सादर. 
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िनणय .३३४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या ज म थळािवषयीचा मजकुर स या छपाई करावया  या 
ी साईच र  तािमळ या पु तकातुन काढून टाक यास  याच माणे पुढील छपाईचेवेळी सं  थान 
कािशत अ  य भाषेतील साई सतच र ाम ये सदरचा मजकूर आढळ  यास तो छपाई  यावेळी काढून 

टाक यास मा  यता दे यात आली. 
 (कायवाही- काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० साईलीला दैमािसकाचे मु य वाढिवणे तसेच सभासद वगणी फ  वाढिवणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ  
 " ी साईबाबाचंे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार –

सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील." 
मा.  यव  थापन सिमतीचेसभेतील िनणय- 
१)  मा.  यव  थापन सिमतीचिेद.२०.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७०७. 

               तािवत त   यात नमुद के या माण े ी साईलीला मैािसके, िनयतकािलके मराठी व िहंदी-इं जी 
अकं छपाई करणकेामी िवहीत प  दतीन े ई-िनिवदा या राबिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 

.२६,९१,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 
छपाईसाठी वापर  यात येणारा कागद (आतील पाने) चागं  या तीचा साधारणपण े९० जीएसएम चा 

वापरणते यावा. 
  तसेच ी साईलीला  मैािसकाम  य े अ  याि मक िवषयांचा समावेश मोठया माणात असावा. ी 

साईलीला अकं छपाईबाबतचा िवषय सादर करतांना  याम  य े मागीलवष  छपाई केले  या अकंाची सं  या व 
छपाई खच तसचे चालू वष  या अकंाची छपाई सं  या व खचाचा तुलना  मक त   याचा समावेश करावा, अशा 
सचुना यावेळी दे  यात आ  या. 

ा  तिवक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०.११.२०१८ चे सभेतील िनणय .७०७ नसुार साईलीला 
छपाईसाठी ९० जीएसएमचा कागद वापर  यात यावा असे ठरले आह.े त  पवु  सदरह अकंासाठी ७० जीएसएमचा 
कागद वापरणते येत होता. 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०.११.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .७०७ नसुार सन-२०१९ च े
साईलीला मैािसकासाठी ९० जीएसएमचा कागद वापर  यात आ  याने सन-२०१८ चे तुलनेत सन-२०१९ चे 
साईलीला मैािसके दराम  य ेखालील त   यात नमदू केले माण ेवाढ झालेली िदसनू येते. 

 
अ.न.ं सन-२०१८ साईलीला ैमािसक छपाई ७० जीएसएम 

तपिशल 
सन-२०१९ साईलीला ैमािसक छपाई ९० जीएसएम 
तपिशल 

०१ ४ पान ेक  हर १७० जीएसएम आट पपेर  ४ पान ेक  हर १७० जीएसएम आट पपेर    
०२ ३२ पान ेआतील मजकूर – ७० जीएसएम ,LWC Paper  ३२ पान ेआतील मजकूर –  ९० जीएसएम ,Art Paper  
०३ दर  यके  - .१३.०४ (मराठी ७००० ती)   दर  यके  - .१६.०५ (मराठी ७५०० ती)   
०४ दर  यके - .११.६४ (िहदंी-इं जी १५००० ती)   दर  यके  - .१८.९५ (िहदंी-इं जी१५५०० ती)   
०५ वजन- मराठी-७५.६७० व िहदंी-इं जी- ८३.२५० ॅम  वजन- मराठी- ९५.८०० व िहदंी-इं जी- ९७.७६० ॅम  
०६ १०० पाने (शता  दी िवशेषांक) आतील मजकूर- ७० 

जीएसएम,LWC Paper 
६४ पान ेआतील मजकूर- ९० जीएसएम,Art Paper 

०७ दर  यके - .२१.७७ (मराठी ७००० ती)  दर  यके - .२७.५० ( मराठी ७५०० ती)  
०८ दर  यके - .२०.१५ (िहदंी-इं जी १५००० ती) दर  यके - .२५.४८ ( िहदंी-इं जी १५५०० ती)  
०९ वजन- मराठी-२०२.३४० व िहदंी-इं जी- २१४.०७० ॅम  वजन- मराठी-१७१.८७० व िहदंी-इं जी- १७१.३३० ॅम  

 
  सन-२०१९ चे साईलीला मैािसके छपाई दरामध ् ये उपरो  त त   यात नमदू केले माण े वाढ झाली 

अस  याकारणाने मा.  थािनक उपसिमतीचे िद.०४.०३.२०१९ रोजीचे सभेम  य े साईलीला अकंाचे दशनी मू  य 
िनि त करणबेाबत  ताव सादर करणते आला होता. (सं  थानकडून साईलीला अकंाची काऊंटरव न िव  
केली जात नाही. फ  त साईलीलाचे सभासदांना ती पाठिव  यात येतात.) सदर  तावावर चचा होवनू साईलीला 
अकंाचे ३६ पानांसाठी दशनी मू  य .८/- ऐवजी .१५/- व दसरा िवशेषांक ६८ पानांसाठी दशनी मू  य .१५/- 
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ऐवजी .२५/- िनि त कर  यात यावे अशी चचा झाललेी होती. तथािप अनावधानान े  थािनक उपसिमती  या 
इितवृ  तात या बाबीचा उ  लेख करावयाचा राहन गेले अस  याचे िदसते. 

िवभागाचा अिभ ायः- सं  थानमाफत सन-१९२३ पासनू साईलीला ह े िनयतकािलक कािशत केले 
जाते. स  या साईलीला मराठी मैािसकासाठी ७,०००  व इं जी-िहंदी या मैािसकासाठी १५,५०० सभासद 
आहते. 

आता सन-२०२० चे साईलीला मैािसके छपाई कामासाठी ई-िनिवदा मागवनू दर िनि त करणते 
आलेले आहते.  याची व सन-२०१९ चे छपाई दराची मािहती खालील माण-े  

 
अ.न.ं सन-२०१९ साईलीला ैमािसक छपाई ९०  

जीएसएम तपिशल 
सन-२०२० साईलीला ैमािसक छपाई ९०  
जीएसएम तपिशल 

 

०१ ४ पान ेक  हर १७० जीएसएम आट पपेर    ४ पान ेक  हर १७० जीएसएम आट पपेर     
०२ ३२ पान ेआतील मजकूर –  ९० जीएसएम ,Art Paper  ३२ पान ेआतील मजकूर –  ९० जीएसएम ,Art Paper   
०३ दर  यके  - .१६.०५ (मराठी ७५०० ती)   दर  यके  - .१३.२५ (मराठी ७००० ती)    
०४ दर  यके  - .१८.९५ (िहदंी-इं जी १५५०० ती)   दर  यके  - .१२.०० (िहदंी-इं जी १५५०० ती)   
०५ वजन- मराठी- ९५.८०० व िहदंी-इं जी- ९७.७६० ॅम  वजन- अकं येण ेबाक   
०६ ६४ पान ेआतील मजकूर- ९० जीएसएम,Art Paper ६४ पान ेआतील मजकूर- ९० जीएसएम,Art Paper 
०७ दर  यके - .२७.५० ( मराठी ७५०० ती)  दर  यके - .१५.५० ( मराठी ७००० ती)  
०८ दर  यके - .२५.४८ (िहदंी-इं जी १५५०० ती)  दर  यके - .१७.५०(िहदंी-इं जी १५५०० ती)  
०९ वजन-मराठी-१७१.८७० व िहदंी-इं जी-१७१.३३० ॅम  वजन- अकं तयार होण ेबाक  

  
  उपरो  त त   यातील सन-२०२० चे दर िवचारात घेता मराठी व िहदंी-इं जीचे वषातील एकूण ०६ अकं 

पाठिवणसेाठी खालील माण ेखच अपेि त आह.े 
अ.न.ं मराठी ैमािसक खच िहंदी-इं जी ैमािसक खच 
१. िनयिमत ५ अकं (५ x १३.२५)  ६६.२५ िनयिमत ५ अकं (५ x १२.००)  ६०.०० 
२. िवशेषांक १ अकं (१ x १५.५०)  १५.५० िवशेषांक १ अकं (१ x १७.५०)  १७.५० 
३. पाक टांचा खच (६ x ०.९७)  ५.८२ पाक टांचा खच (६ x ०.९५)  ५.७० 
४. पो  टेज खच िनयिमत ५ अकंासाठी 

 यके  .५/- 
२५.०० पो  टेज खच िनयिमत ५ अकंासाठी  

 यके  .५/- 
२५.०० 

५. पो  टेज खच िवशेषांकासाठी .१०/- १०.०० पो  टेज खच िवशेषांकासाठी .१०/- १०.०० 
 एकूण- १२२.५७  ११८.२० 

 
  तरी उपरो  त त   यात नमदू केलेला  य  खच, पो  टेज व शासक य खच िवचारात घतेा साईलीला 

मराठी व िहदंी-इं जी मैािसकाच े ३६ पानांसाठी दशनी मू  य .८/- ऐवजी .१५/- व दसरा िवशषेांक ६८ 
पानांसाठी दशनी मू  य .१५ ऐवजी .२५/- िनि त करणसे तसेच वािषक सभासद वगणी .५०/- ऐवजी 

.१२५/- व साईलीला आजीवन सभासद वगणी  .१,०००/- ऐवजी .२,५००/- करावी असे न  मत आह.े 
 ताव- तरी िवभागाच ेअिभ ायाम  य ेनमदू केले माण ेसाईलीला मराठी व िहंदी-इं जी मैािसकाचे 

३६ पानांसाठी दशनी मू  य .८/- ऐवजी .१५/- व दसरा िवशेषांक ६८ पानांसाठी दशनी मू  य .१५/- ऐवजी 
.२५/- िनि त करणसे तसचे वािषक सभासद वगणी .५०/- ऐवजी .१२५/- व साईलीला आजीवन सभासद 

वगणी फ  .१,०००/- ऐवजी .२,५००/- करणसेाठी िनणयाथ सादर. 
िनणय .३३५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईलीला मराठी व िहंदी-इं जी ैमािसकाचे ३६ पानांसाठी दशनी मू  य 

.८/- ऐवजी .१५/- व दसरा िवशेषांक ६८ पानांसाठी दशनी मू  य .१५/- ऐवजी .२५/- िनि त 
कर यास तसेच वािषक सभासद वगणी .५०/- ऐवजी .१२५/- व साईलीला आजीवन सभासद 
वगणी फ  .१,०००/- ऐवजी .२,५००/- कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.३१ ी गु पोण मा उ सव २०२० साजरा करणेस व याकामी येणा या खचाचे अंदाजप कास मा यता 
िमळणेबाबत तसेच कलाकार व िकतनकार काय माबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम(१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े
 यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा  वय े िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  ट्य ेसा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  
२. अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोटकलम१(ग) अ  वय,े भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३. कलम २१(१) (ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत करण ेव पार पाडण;े 
४. (ग) भ  तांना देवते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ 
पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण;े  

 तावना- उपरो  त अिधिनयमातील  तरतुदीनसुार व पवुापार ढी परंपरेनसुार सं  थान व ् यव  थापना 
माफत धािमक पजुा िवधी, उ  सव साजरे केले जात आहते. यंदाचा ी गु पौिणमा उ  सव २०२० शिनवार, 
िद.०४.०७.२०२० ते सोमवार, िद.०६.०७.२०२०(आषाढ  श.ु१४ शके १९४२ ते आषाढ कृ.०१ शके १९४२ ) 
असा तीन िदवस साजरा कर  यात येणार आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– सन-२०२० म  य े साजरा करावयाचे ी गु पौिणमा उ  सवासाठी पढुील माण े
िनयोजन करावे लागणार आह.े 

 
 अ.न ं तपशील ी गु पौिणमा -२०२० चे उ  सवाचे अनषंुगाने करावयाचे िनयोजन//कामे 

 ०१ उ  सव िनम ंण पि का 
व उदी साद  

अिधिनयमातील तरतदुीनसुार भ  तमंडळाच े सामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना 
नेहमीचे थे माण े िनमं णपि का व उदी साद पाठिवणऐेवजी मा. तदथ सिमतीच े
िद.११.०५.२०२०चे सभेत ठरले माण े फ  त उदी साद पाठिव  याची कायवाही केली 
जाईल. तसचे िनणया माण ेभ  तमडंळाचे सभासदांना सं  थानकडे उपल  ध असले  या   ई-
मेल/SMS  दारे काय माच े िनमं ण दे  याची कायवाही केली जाईल, तसेच नेहमी माण े
वतमानप ातून ेस नोट (  यजू अटॅम) िस  दीस  दे  यात येईल.  

 ०२ अ) सां  कृितक  काय म ी साईबाबां  या काळापासनूच िशड त सां  कृितक काय म होत अस  याचे आढळून यतेे 
तथािप कोरोनाचा ादभुाव टाळ  यासाठी ितबंधा  मक उपाययोजना  हणनू यावष  तीनही 
िदवसाचे सां  कृितक काय म आयोिजत कर  यात येणार नाहीत. 

 
 

मु  य िदवस 
रिववार, िद.०५/०७/२०२०  
आषाढ श ु१५ शके १९४२ 

 साईभ  तांसाठी दशन सु  झा  यास उ  सवा  या मु  य िदवशी समाधी मदंीर दशनासाठी 
रा भर उघडे ठेवता येईल.   
 

 

 

शिनवार, िद.०४/०७/२०२० 
(सायं. ४ ते ६)  
रिववार,  िद.०५/०७/२०२०  
(सायं. ४ ते ६)  
सोमवार, िद.०६/०७/२०२० 
 (सकाळी १० ते १२)  

ब) क तन काय म  
कोरोना िवषाण ू(को  हीड १९) चा ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा  मक उपाययोजनां  हणनू 
उ  सवाचे ित  ही िदवशी सं  थान कमचा-यामाफत क तनाचे आयोजन करता येईल. उ  सव 
काळात दशनलाईन बंद अस  यास क तन काय म मंिदरात होईल, दशनलाईन सु  
झा  यास क तन काय म समाधी मंिदरासमोरील  टेजवर आयोिजत करता येईल. 

 ०३  ी स  यनारायण पजूा 
 व अिभषेक पूजा  

कोरोना िवषाण ू(को  हीड १९) चा ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा  मक उपाययोजनां  हणनू 
(पजुेसाठी बसणा-या साईभ  तामं  य े सामािजक अतंर ठेवण े श  य होणार नाही) उ  सव 
काळात मंिदर िवभागामाफत पार पाड  या जाणा-या  ी साई स  य त पुजा व अिभषेक 
पजूा बंद ठेवता येईल.  
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 ०४ अखंड पारायण  यव  था  साईभ  तांसाठी दशन सु  झा  यास उ  सव काळात िद.०४/०७/२०२० रोजी सकाळी ५.३० 
वाजता ी  दारकामाई मंिदरात ी साईस  च रताच े अखंड पारायणास सु वात होईल. 
िद.०५/०७/२०२० सकाळी ५.०० वाजता  याची समा  ती होईल. मा. तदथ सिमतीच े
सद  य पिहले ०५ अ  याय वाचतील व रािहलेले ४८ अ  याय  यके  एक या माण े४८ 
भ  त वाचतील. इ  छुक भ  ताचंी नाव ेिद.०३/०७/२०२० रोजी न दिवली जातील व  याच 
िदवशी सायंकाळी  यां  या नावा  या िच या काढून पारायणाकरीता नावे  िनि त केली 
जातील. पारायणात भाग घणेा-या  यके भ  तास साद  हणनू एक ीफळ दे  यात येईल. 
अखंड पारायणाकरीता  दारकामाई रा भर उघडी ठेव  यात येईल. 
साईभ  तांसाठी दशन सु  न झा  यास ी रामनवमी उ  सवा माण ेसं  थानचे अिधकारी व 
कमचा-यांकडून साई स  च रताचे पारायण केले जाईल.   
 ी  गु पौिणमा उ  सवात पोथी, वीणा, ितमा, अ  याय वाचन, ािभषेक, पा पजूा या 
काय माकरीता मा.तदथ सिमती  या सद  यांची नावे ठरिवण े आह.े याबाबतची िटपणी 
मा.तदथ सिमतीचे सभेत अलािहदा  वतं पण ेसादर कर  यात येईल. 

 ०५ पालखी व रथ िमरवणकू  उ  सवाचे पिहले िदवशी शिनवार,िद.०४/०७/२०२० रोजी रा ौ ९.१५ वाजता च े
पालखीचे गावातून िमरवणकू व मु  य िदवशी रिववार, िद.०५/०७/२०२० रोजी रा ौ 
९.१५ वाजता  या रथाची गावातून िमरवणकू असते तथािप पालखी व रथ  
िमरवणकू बाबत प रि थतीनु प  थािनक शासक य अिधका-याशी चचा क न िनणय घेता 
येईल .  

 

 ०६ िव तु रोषणाई ी गु पौिणमा उ  सवात िव तु िवभागामाफत समाधी मदंीर,  दाराकामाई, ी चावडी, ी 
गु  थान व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई कर  यात येईल. िव तु रोषणाईचे कामासाठी 
येणा-या साईभ  तांची िनवास, भोजन, चहा-ना  टयाची  यव  था सं  थानमाफत दरवष  
िवनामु  य कर  यात येते.  या माण े याही वष  िवनामु  य कर  यात येईल. मा  िव तु 
रोषणाईचे सामान आणण ेव नेणकेामीचे क भाडे व जाण-ेये  याचा खच दे  यात येतो. या 
उ  सवातही  या माण े कायवाही कर  यात येईल. ते न आ  यास सं  थानमाफत िव तु 
रोषणाई कर  यात येईल.  

 

 ०७ संर ण  यव  था  उ सव काळात समाधी मंिदर व मिंदर प रसरात संर ण िवभागामाफत बंदोब त ठेव  यात 
येईल  

 

 ०८ साद-भोजन  यव  था  साईभ  तांसाठी चे दशन सु  झा  यास उ  सव काळात सादालयात िम  टा  नासह 
भ  तानंा मोफत साद भोजन िदले जाते. कोरोना िवषाण ू (को  हीड १९) चा ादभुाव 
रोखणसेाठी ितबंधा  मक उपाययोजनां  हणनू साईभ  तामं  य ेसामािजक अतंर ठेवनू साद 
भोजनाची  यव  था कर  यात येईल.तसेचमा. तदथ सिमतीचे सद  य व  यांचे कुटंुिबय 
यांचीही सादभोजनाची  यव  था केली जाईल. साईभ  तांम  य े सामािजक अतंर ठेवनू 
 वतं  चहा, कॉफ , दधू व िब  क टे इ  यादीची कॅ  टीनम  य े २४ तास सिुवधा उपल  ध 

क न देता येईल. लाडू साद तसचे तीनही िदवस िम  टा  न साद सामािजक अतंर ठेवनू 
साईभ  तानंा दे  यात येईल. उ  सव काळात लाडू साद िव  सु  करणते येईल. याकामी 
सबंिधत िवभागाकडुन  िनयोजन  करणते  येईल.  
        सन २०२० चे ी गु पौिणमा उ  सवात ितनही िदवसांचे साद भोजनात िम  टां  न  
पदाथ  देणेसाठी  मा. मु  य कायकारी अिधकारी याचंे  तरावर िनि ती करता येईल.  

 

 ०९ दणेगी काऊंटस  साईभ  तांसाठी दशन सु  झा  यास कोरोना िवषाण ू(को  हीड १९) चा ादभुाव रोखणसेाठी 
ितबंधा  मक उपाययोजनां  हणनू साईभ  तामं  य ेसामािजक अतंर ठेवनू नहेमीच े थे माण े

दणेगी काऊंटस सु  ठेव  यात येतील.उ  सव कालावधीत देणगी काऊंटसची  वेळ सकाळी 
५ वा. ते रा ौ ११ वा. पयत कर  यात येईल.  

 

 १० जादा कं ाटी कमचारी  आव  यकता भास  यास  मा. मु  य कायकारी अिधकारीयांच े मा  यतेन े जादा 
कं ाटीकमचारीवग दे  यात येईल. 

 

 ११ पालखी  यव  था  ी गु पौिणमा उ सवात पणेु  तसचे इतर िठकाणाहन पाल  या यते असतात. उ  सवात 
येणा-या पाल  या ठेव  याची  यव  था ी साईबाबा धमशाळा येथे कर  यात येते. तथािप 
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यावष  कोरोनाचा ादभुाव अस  याने संर ण िवभागामाफत संबंिधत पालखी मंडळांना 
सं  थानचे संर ण िवभागामाफत पालखी न आणणबेाबत िवनंती कर  यात आली आह.े 
तसेच सं  थानचे जनसंपक िवभागामाफतही याकामी ेसनोट िस  ्  कर  यात येत आह.े  

 १२ पाणीपुरवठा 
 

पाटबंधारे खा यास उ सव काळात कॅनॉल चालू ठेवण े बाबत िवनंती कर यात येईल. 
िनयिमत पाणीपुरवठा रािहल, याची यव था कर यात येईल. 

 

 १३ फोटो  हीडीओ शिुटंगबाबत उ  सवाचे काय माचे फोटो व  हीडीओ शटु गची  लीप मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचे मा  यतेन े ेसला दे  यात येईल.  

 

१४ खचाचे अदंाजप क  मा.तदथ सिमतीचे िद.११.०५.२०२० चे सभेत ी गु पौिणमा उ  सवाच े
.४७,०७,५५७/-  या अदंाजप कास मा  यता िमळणकेामी  ताव सादर कर  यात 

आला होता. तथािप स  या  या कोरोना  या ादभुावाची स  यि थती िवचारात घेता 
साईभ  तांसाठी दशन सु  हो  याची श  यता कमी अस  याने सधुारीत अदंाजप क सादर 
करणते आल ेआह.े  

ी गु पौिणमा उ सव-२०१९ म ये य  खच .३३,६७,५८०.८६ (अ री  पय े  
तेहितस लाख, सदसु  ठ हजार, पाचशे ऐशंी पैसे शहाऐशंी ) मा  इतका खच झाला होता. 

ी गु पौिणमा उ सव सन-२०२० करीता खालील तपिशला माण े अदंाजे . 
१९,५४,४४४/- ( .एकोणावीस लाख चोप  न हजार चारशे चौरेचाळीस ) मा  खच 
अपे ीत आह.े 

 

 
ी गु पौिणमा उ  सव -२०२० अंदाजप क   

अ.
 

खच तपिशल ी गु पौिणमा उ  सव -२०१९ ी गु पौिणमा  
उ  सव-२०२० 
अंदाजे खच  

  अदंाजे खच  य  खच  
१ मंडप, कमानी,  टेज,व इतर  ४,९३,००० ५२३०९५.०६ २,४३,५४४ 
२ मंिदराकडील िशरा साद , दहीहडंी, इतर खच   १२,००,००० ४,४५,५०३.०० ५५,९०० 
३ भ  तानंा िम  टा  न व फिनचर भाडे खच  

( म प रहार मजरुीसह)  
१०,८५,१३५ ८,०७,०४६.८० ५,३५,००० 

४ िवदयतु रोषणाई (जनरेटर भाडे, इधंन खच )  १,२०,००० ७६,६००.०० १,२०,००० 
५ िनमं ण पि का, उदी साद पाठिवणकेामी  

पो  टेज खच  (आ यदाते  िवदशेी भ  तांसह )  
१३,९६,००० १३,५०,७११.०० १०,००,००० 

६ जादा कमचारी  वयंसवेक(िवदयाथ  )मानधन   ४,७२,१०४ १,४३,४००.०० - 
७ पाल  याचे िठकाणी िप  याची पा  याची  

 यव  था खच (टॅकर िडझेलसह)  
३,२५,००० ८४०.०० - 

८ सीसीटी  हीसेल - कॅमेरे व सीडी डी  हीडी खरेदी  ३,६५,००० - - 
९ मंिदर व मंिदर परीसर फुलाचे डेकोरेशन २,५०,००० - - 
१० वाहन िवभाग भाडो ी े न  १५,००० २०३८५.०० - 
 एकुण पये  ५७,२१,२३९ ३३,६७,५८०.८६ १९,५४,४४४ 

 
िवभागाचा अिभ ाय– सं  थानम  य े साज-या होणा-या सवच उ  सवांना साईबाबा हयात अस  या 

पासनूची परंपरा आह.े साहिजकच उ  सव हा सं  थानचा िनयिमत काय मांचा भाग आह.े पयायाने  यासाठी 
िविवध बाब वर होणारा खच हा दखेील िनयिमत  खचाचा भाग आह.े सं  थान कमचा-यांची दरमहाची पगार 
िबल,े िव तु िबल,े इधंन िबले आदी माणचे समुारे शंभरपे ा अिधक वषाची  परंपरा असले  या उ  सवांसाठी 
करावा लागणारा खच हा सं  थान  या िनयिमत खचाचाच भाग आह.े सदर खचासाठी सं  थान  या  यके 
वष च ् या मळु अदंाजप कात तरतदु केलेली असते व मळु अदंाजप कास मा.  यव  थापन/तदथ सिमती यांची 
मा  यता घतेली जाते  याच माण े  यके उ  सवाचे आगोदर  या  या उ  सवास लागणा-या अपेि त खचासही 
मा.  यव  थापन सिमती/ तदथ सिमतीची मा  यता घे  यात यतेे  यामळेु अिधिनयमातील तरतुदीनसुार उ  सव 
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आयोिजत करण े व तो पार पाड याची अमंलबजावणी करावयाची अस  याने उ  सवा  या िनयमीत खचास मा. 
उ  च  यायालयाची मा यता घे  याची आव यकता नसावी अस ेन  मत आह.े 

स  या देशात व महारा  ात कोरोनाचा ादभुाव चालू अस  यान े उ  सव कालावधीतील  कोण  याही 
काय माबाबत प रि थतीनु प धोरणा  मक अिंतम िनणय घे  याचे अिधकार मा.तदथ सिमतीचे वतीने मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचेकडे असावेत अस ेन  मत आह.े 

ी गु पौिणमा उ  सव २०२० साजरा करणसेाठी व याकामी सं  थानचे िविवध िवभागांनी 
उपरो  त माण े सादर केले  या अदंाजप कास मा  यता िमळणकेामी सदरह िवषय मा.तदथ सिमतीच े सभेसमोर 
सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े 

 ताव– तरी खालील अ व ब मु ांबाबत िनणयाथ सादर. 
अ) ी गु पौिणमा उ सव २०२० साजरा करणकेामी वरील माण ेकायवाही करणसे व  यासाठी येणा-या 

अदंाजे पये . १९,५४,४४४/- ( .एकोणावीस लाख चोप  न हजार चारशे चौरेचाळीस ) मा चे खचास 
मा  यता िमळण.े. 

ब)   स  या देशात व महारा  ात कोरोनाचा ादभुाव चालू अस  यान े उ  सव कालावधीतील  कोण  याही 
काय माबाबत प रि थतीनु प धोरणा  मक अिंतम िनणय घे  याचे अिधकार मा.तदथ सिमतीचे वतीन े
मा.मु  य कायकारी  अिधकारी यांना दणेबेाबत. 

िनणय .३३६ यावर सिव तर चचा होऊन, स  या देशात व महारा  ात कोरोनाचा ादुभाव अस याने 
िद.०४.०७.२०२० ते िद.०६.०७.२०२० या कालावधीत ी गु पोण मा उ सव २०२० कोरानो 
िवषाणू या वाढ या ादुभावाचे सदंभात शासनाने वेळोवेळी िदलेले िनदश पाळून तसेच गावातून 
िमरवणूक न काढता साजरा करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास त वत: मा यता दे यात 
आली.  

(कायवाही-शता दी क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणी वाटप काम करत असलेले २८ कं ाटी कमचा यांचे खचाचे 

मा यतेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - २१(ग) भ  तानंा मिंदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक 

सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े या अिधिनयम व तरतुदी नसुार ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थमेाफत भ  ताचंी िनवास  यव  था व सिुवधा कर  यात येते. 

 तावीक– िद.०४/०३/२०२० रोजीचे मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढु े साई साद िनवास  थान 
िवभागाकडे साईभ  तांना िप  याच े पाणी वाटपासाठी कायरत असलेले २८ आऊटसोस  कं ाटी कमचारी यांचे 
खचा बाबत  ताव सादर करणते आला होता.  यावर िनणय .१६७ अ  वये सिव  तर चचा होऊन सदर 
पाणीवाटप करत असलेले २८ कं ाटी    कमचा-यांच े खचा बाबतचा आ  यासपवुक सिव  तर  ताव सादर 
करणते यावा असे ठरले.  यास अनसु न सिव  तर फेर  ताव खालील माण े-    
अ)  सं  थानचे मा.अ  य  महोदय ी हावरे साहबे यांनी िद.११/१०/२०१६ रोजी मंिदर प रसर व दशनलाईन 
म  य े  राऊंड घऊेन पाहणी केली असता, दशनलाईन म  य े साईभ  तांसाठी िप  याचे पाणी वाटप  यव  था  
कायम  व पी सु  करणबेाबत आदशेीत के  यान,े शासनाकडील त  कालीन व र  ठांचे ा  त मौिखक सचुनेनसुार 
इकडील िवभागाकडून पाणी वाटपासाठी कं ाटी कमचारी िमळण ेबाबत िद.१४/१०/२०१६ व िद.२७/१०/२०१६ 
अ  वये  ताव सादर  केला असता  यावरील ा  त िनदशानसुार, सदर मंजरु  ताव पढुील कायवाहीसाठी 
कामगार िवभागाकडे िद.२१/१०/२०१६ व िद.२७/१०/२०१६ रोजी सादर करणते आला होता.  

   यास अनसु न कामगार िवभागाने जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२८८१/२०१६ िद.०९/११/२०१६ 
अ  वये  यावेळचे सं  थान मधील ठेकेदार मे.जय भ वानी एटंर ायजेस यांना सं  थान म  य ेइतर िवभागात कायरत 
असलेले  यावेळच ेठेकेदार म.ेबी.  ही.जी.इिंडया व ि पक अॅ  ड  पनॅ सि हससे याचं ेकडील उपल  ध असले  या 
कं ाटी  कमचा-यांमधनू ितिदनी १६ कं ाटी कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागास परुिवण ेबाबत आदेशीत 
कर  यात आले होते.  

 यानसुार ठेकेदार म.ेजय भ वानी एटंर ायजेस कॅ  प िशड  यांनी सादालय िवभागात कायरत असललेे 
ठेकेदार ि पक अॅ  ड  पॅन सि हससे  यांचेकडील १६ कं ाटी कमचारी, ठेकेदार मे.जय भ वानी एंटर ायजेस कॅ  प 
िशड  यांच े माफत साई साद िनवास  थान िवभागास परुिवल े व सदर कमचा-यांची मािसक हजेरीची न द 
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साई साद िनवास  थान िवभागाकडे ठेवनू कमचा-यांच ेदरमहा मािसक वेतनाच ेबील मे.जय भ वानी एटंर ायजेस 
कॅ  प िशड  यांनी आदा केलेले आह.े सदरचा खच साई साद िनवास  थान िवभागाच े बजेट (कं ाटी कमचारी 
खच) मधनू आदा केलेला आह.े  

दशनलाईनम  य ेसाईभ  तांसाठी खालील िठकाणी पाणीवाटप  यव  था आजतागायत सु  आह.े 
 

अ.न.ं पॉईटं कमचारी सं  या व 
डयुटी वेळ ०६/१४ 

कमचारी सं  या व 
डयुटी वेळ १४/२२ 

एकूण 

०१ शांतीिनवास तळ मजला हॉल  
 कॅनर जवळ दो  ही बाजूने  

०२ ०२ ०४ 

०२ शांतीिनवास तळमजला हॉल  
जनरल बाथ म  जवळ  

०१ ०१ ०२ 

०३ भ  तिनवास तळमजला हॉल 
जनरल बाथ म समोर   

०१ ०१ ०२ 

०४ शांतीिनवास पिहला मजला  
दो  ही बाजू  या जनरल बाथ म 
समोर  

०२ ०२ ०४ 

०५ भ  तिनवास पिहला मजला जनरल 
बाथ म समोर व दि ण  बाजू गेट 
जवळ 

०२ ०२ ०४ 

 एकूण कमचारी सं  या  -   ०८ ०८ १६ 
 

ब)  तदनतंर, मा.अ  य  महोदय यांनी िदले  या सचुनेनुसार मालम  ता िवभागाचे िद.२१/१०/२०१६ च े
ा  त िटपणीत साई साद िनवास  थान िवभागान े मंिदराचे गेट नं.१,२ व ४ या िठकाणी सं  थान बांधकाम 

िवभागामाफत जागा िनि त क न तेथ ेमोफत च  पल  टॅडं सु  करण ेबाबत ठर  यान,े  यासाठी आव  यक कं ाटी 
कमचा-यांची कामगार िवभागाकडून नमेणकू क न घणे ेबाबत इकडील िवभागास आदशेीत केले होते.  

 यानसुार इकडील िवभागाच ेजा.न.ंएसएसएस/वशी-सा िन/२९४७/२०१६ िद.१०/११/२०१६ चे प ान े
च  पल  टॅडं करीता १२ कं ाटी कमचारी िमळण ेबाबत कामगार िवभागास प ान ेकळिवणते आले होते.  

कामगार िवभागाने जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/३०२४/२०१६ िद.१७/११/२०१६ अ  वये  यावेळच े
सं  थान मधील ठेकेदार म.ेजय भ वानी एंटर ायजेस, कॅ  प िशड  यांना सं  थान म  य े इतर िवभागात कायरत 
असलेले  यावेळचे ठेकेदार मे.बी.  ही.जी.इिंडया व ि पक अॅ  ड  पॅन सि हसेस यांच ेकडील उपल  ध असले  या         
कमचा-यांमधनू ितिदनी १२ कं ाटी  कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागास परुिवण े बाबत आदेशीत 
कर  यात आले होते.  

 यानसुार कामगार िवभागाचे आदेशा  वये ठेकेदार मे.जय भ वानी एंटर ायजेस, कॅ  प िशड  यानंी 
सादालय िवभागात कायरत असलेले ठेकेदार ि पक अॅ  ड  पनॅ सि हसेस  यांचेकडील १२ कं ाटी कमचारी,  

ठेकेदार मे.जय भ वानी एंटर ायजसे, कॅ  प िशड  यांचे माफत साई साद िनवास  थान िवभागास च  पल  टॅडं 
 यव  थकेामी परुिवले व सदर कमचा-यांची मािसक हजेरीची न द साई साद िनवास  थान िवभागाकडे ठेवनू 

कमचा-यांचे दरमहा मािसक वेतनाचे बील मे.जय भ वानी एंटर ायजेस, कॅ  प िशड  यांनी आदा केलेले आहे. 
सदरचा खच साई साद िनवास  थान िवभागाच ेबजेट (कं ाटी कमचारी खच) मधनू आदा केलेला आह.े  
क)  मालम  ता िवभागाकडील  तावावर िद.२८/०४/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय 

.३५५ नसुार “पाद ाण ेगहृ, बॅग, मोबाईल व कॅमरेा लॉकर या सिुवधा सोसायटीस पढुील अटीवर चालिवणसे 
दे  यात या  या. पाद ाण ेगहृ व बगॅ  लोक म या सिुवधा सोसायटीन ेिवनामु  य चालवा  यात व मोबाईल / कॅमरेा 
यासाठी ित नग .०५/- मा  आकारणते यावा” अस ेठर  यान,े  गटे न.ं०१ व १६ गुंठे येथ ेसं  थान माफत सु  
असलेले च  पल  टॅडं सोसायटीकडे वग केले.   

दर  यान  या काळात िद.२०/०८/२०१७ व िद.२९/०९/२०१७ रोजी मा.अ  य  महोदय यांनी मंिदर 
प रसरात घतेले  या राऊंड म  य ेमंिदर प रसरात िठक-िठकाणी साईभ  तांकरीता पाणीवाटप  यव  था सु  करण े
बाबत सचुना िद  यान,े इकडील िवभागाकडून िद.०२/०१/२०१८ रोजी  ताव सादर क न, च  पल  टॅडं कडील 
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१२ कं ाटी कमचारी मिंदर प रसरात खालील िठकाणी न  यान े सु  कर  यात आले  या  पाणीवाटप पॉईटंवर 
नेमणकेामी सदर  तावास मंजरुी दे  यात आ  यान ेखालील माण ेकायवाही सु  करणते आली.  

 
अ.न.ं पॉईटं कमचारी सं  या व 

डयुटी वेळ ०६/१४ 
कमचारी सं  या 
व डयुटी वेळ 
१४/२२ 

एकूण 

०१  ही.आय.पी.गेट नं.०२ बाहे न  ०१ ०१ ०२ 
०२ अ  दुलबाबा समाधी जवळ  ०२ ०२ ०४ 
०३ गेट नं.०४ समोर आतील बाज ू ०१ ०१ ०२ 
०४ १६ गंुठे प रसर  ०१ ०१ ०२ 
०५ जुने सादालय बायोमॅ ीक  

काऊंटर जवळ  
०१ ०१ ०२ 

 एकूण कमचारी सं  या  - ०६ ०६ १२ 
 

वरील अ व क मधील सादालय िवभागाकडील एकूण २८ कं ाटी कमचारी  यावेळचे सं  थान मधील 
ठेकेदार म.ेजय भ वानी एंटर ायजेस यांच ेमाफत कामगार िवभागाचे आदेशान ेपरुिवणते येत होते.  

कामगार िवभागाकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२५३२/२०१८ िद.२२/११/२०१८ चे 
आदशेा  वय ेउपरो  त २८ कं ाटी कमचारी िद.०१/१२/२०१८ पासनू ी साई सादालय िवभागाकडील कायरत 
असलेले ठेकेदार म.ेि पक अॅ  ड  पनॅ सि हसेस यांचेकडे वग कर  यात आलेत.  

सदर कमचा-यांचा मािसक वेतन खच सादालय िवभागाचे बजेट (कं ाटी कमचारी खच) मधनू आदा 
केला जात होता. सदरची कायवाही िद.१४/०९/२०१९ पयत  यव  थीत चालू होती.  संबंधीत ठेकेदार यांनी 
इकडील िवभागास भेट देवनू िद.१४/०९/२०१९ रोजी मे. ि पक अॅ  ड  पॅन सि हसेस मुंबई यां  या  कामकाजाची 
मदुत सपंली अस  याने िद.१५/०९/२०१९ पासनू साई साद िनवास  थान िवभागाकडे पाणीवाटपासाठी कमचारी 
परुव ूशकणार नाही याची मािहती असावी असे सम  सांगीतले.  

         यास अनसु न मंिदर प रसरात साईभ  तांकरीता िप  याचे पा  याची  यव  था सु  राहणकेरीता इकडील 
िवभागाकडून िद.१७/०९/२०१९ रोजी खालील माण े  ताव मंजरुी  तव सादर कर  यात आला होता. 
१. उपरो  त िठकाणी साईभ  तां  या िप  या  या पा  याची गैरसोय होऊ नये याकरीता कामगार िवभागामाफत 

ितिदनी २८ कं ाटी कमचारी तातडीने इकडील िवभागास प ुरिवणसे आदेश होणसे िवनतंी. 
२. उपरो  त िठकाणी साईभ  ताचंी िप  याची पा  याची गैरसोय होऊ नय ेयाकरीता कामगार िवभागाकडून 
कमचारी िमळणपेयत ततू ितिदनी ४० साईसेवक िमळावेत. 
३. सादालय िवभागाकडून पाणीवाटपासाठी परुिवणते आले  या २८ कं ाटी कमचारी पवुवत सादालय 
िवभागाकडील ठेकेदार यां  याकडे वग करणसे मा  यता घेणते आली.     
      वरील माण े  तावास  िद.१७/०९/२०१९ रोजी मा  यता िमळालेन,े सदर  ताव पढुील कायवाही  तव 
कामगार िवभागाकडे पाठिव  यात आला.  

         यास अनसु न कामगार िवभागाने जा.न.ंएसएसएस/वशी-०७ए/१७३३/२०१९ िद.३०/१०/२०१९ ने 
सादालय िवभागाकडील नवीन ठेकेदार मे फोकस फॅसिेलटी अॅ  ड िस  यरुीटी सि हसेस, मुंबई यांना 

िद.१५/०९/२०१९ पासनू साई साद िनवास  थान िवभागास पाणी वाटपासाठी २८ कं ाटी कमचारी परुिवणेत 
यावेत व  यांची वेतन बीले म ेफोकस फॅसेिलटी अॅ  ड िस  यरुीटी सि हसेस, मुंबई यांनी तयार क न, .अिध क, 
साई साद िनवास  थान व .अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांच ेमाफत लखेाशाखा िवभागाकडे पवु चेच 

चिलत प तीन ेसादर करण ेबाबत आदशेीत केले आह.े   
सदर आदेशास अनसु न ठेकेदार यांनी पाणीवाटप कमचा-यांचे िद.१५/०९/२०१९ ते 

िद.३१/१०/२०१९ अखेर िकमान वेतनदरा माण ेअडॅ  हांस वतेन आदा केले आह.े  
सदर ठेकेदार मे फोकस फॅसेिलटी अॅ  ड िस  यरुीटी स  ह सेस िल, मुबंई यांनी  कं ाटी          कमचा-

यांच े चिलत प तीन े वेतन आदा करणसे असमथता दशिवली असनू  यांनी सं  थान आवक.न.ं१४६२६ 
िद.१८/१२/२०१९ चे प ात सादालया  या दरा माण े (अकुशल कामगारांना  यके  दरमहा .१२७५०/-) हा 
दर ी साई सादालय हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ोल ई-िनवीदेतील BOQ-B व सादालयाकडील 
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कायादशेा नसुार कामगार खच (अकुशल कमचारी िकमान वेतन, गणवेश, सानु ह अनदुान, ओळखप , वकमॅन 
कॉ  पनसेशन व ा.फंडासह इ  यािद सव करासहीत) मंजरू दर आह ेया माण ेवेतन िमळण ेबाबत प ात िवनंती 
केली असनू तसा िलखीत  व पात कायादशे िमळण ेबाबत मागणी केली आह.े   यामळेु सदर कमचा-यांचे माह े
नो  हबर २०१९ ते माच २०२० अखेर एकूण ०५ मािह  यांचे पगार अ ाप आदा  करता आलेले नाही.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– वरील सव सदंभाचा िवचार करता सदर २८ कं ाटी कमचारी याचंे वेतन 
स  या सादालयाकडील ई-िनवीदा कालावधी िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर एक वष पयत 
अस  याने, खालील माण ेकायवाही करता येईल असे मत आह.े  
अ) सदर पाणीवाटपकडील २८ कं ाटी  कमचारी याचंा साई सादालयाकडील दैनंिदन वाढपी कामासाठी 

लाव  यात येणा-या कामगारांम  य ेसमावेश कर  यात येऊन ( सादालय ई-िनवीदा अटी-शत  ७२ नसुार) 
सादालयाकडून सदर कामासाठी ितिदनी २८ कं ाटी कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागाकडे 

( सादालय टडर कालावधी िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर एक वष कालावधीसाठी) 
पाणीवाटपासाठी घतेा येतील व त्  याबाबचा कायादशे सबंंधीत ठेकेदार यांना सादालय िवभागामाफत 
दतेा येईल. 

ब) सदर २८ पाणीवाटप कं ाटी कमचा-यांचा िनयिमत ी साई सादालयाकडील दरवष  िनघणा-या ई-
टडर ि येत  चिलत प तीन ेसमावेश करणसे,  

क) िद.०८/०१/२०२० चे  तावातील िनदशास अनसु न मा.मु  य लेखािधकारी यांचा अिभ ाय व 
सादालयाकडील सन २०१९-२० चे िनवीदतेील मंजरु दरानसुार सदर २८ कं ाटी कमचा-यांसाठीचा 

मािसक वेतन खच (एका कमचा-याकरीता दरमहा .१२,७५०/-) माण े २८ पाणीवाटप            
कं ाटीकमचा-यांसाठी दरमहा एकूण .३,५७,०००/- माण े िनवीदा कालावधीसाठी 
(िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर) खालील माण ेखच अपिे त आह.े  

१. िद.१५/०९/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० अखेर जी.एस.टी.सह एकूण खच र  कम .२७,५२,२३२/- 
मा  होणार असनू सदर खच साई साद िनवास थान िवभागाकडील कं ाटी कमचारी सन २०१९-२० 
चे मंजरु अदंाजप कातून करता येईल. 

२. िद.०१/०४/२०२० ते िद.१४/०९/२०२० अखेर जी.एस.टी.सह एकूण खच र  कम .२३,०२,८८८/- 
मा  होणार असनू सदर खच मा यतेसाठी सन २०२०-२१ चे साई साद िनवास थान िवभागाकडील 
पाणीवाटप कं ाटी कमचारी यांच ेअदंाजप कातून करता येईल.  

        वरील अ.नं. १ मधील र  कम .२७,५२,२३२/- मा  + अ.न ं२ मधील र  कम .२३,०२,८८८/- मा  
अशी एकूण र  कम .५०,५५,१२०/- (अ री – प नास लाख, पं चावन हजार, एकशे वीस मा ) खचास,  

तरी उपरो  त अ, ब व  क माण े कायवाही करणसे व  सदर खचाला मा यता िमळणकेामी सदरचा 
 ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढेु िवचाराथ सादर. 

िनणय .३३७ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१७ माच,२०२० रोजी मंिदर बंद हो यापवु  सदर कमचारी कधीपासनु 
पाणी वाटपाचे काम करत आहे, िकती िश टम ये पाणी वाटप केले, सदर पाणी वाटप कमचारी यांना 
कधीपासनु वेतन दे यात आलेले नाही. याबाबत या मािहतीसह सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेपुढे सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-साई साद िनवास थान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३३ साईपालखी िनवारा येथील ‘बी’ इमारती मधील सचा साईभ ां या िनवासाकरीता वापर सु  

करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - २१(ग) नसुार भ  तांना मिंदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा 

धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े या अिधिनयम व तरतुदी नुसार ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  थ ेमाफत भ  ताचंी िनवास  यव  था व सिुवधा कर  यात येते. 

 तावना – ी साईबाबा सं  थानला दानशरु साईभ  त ी कािशनाथ गोिवंद पाटील, वसई यांचेकडून 
साईपालखी िनवारा, िनघोज-िनमगांव, िशड  यथेील ‘बी’ व ‘डी’ या दोन इमारती दणेगी  व पात िमळाले  या 
आहते.  यापैक  ‘बी’ इमारती मधील ६४  स वापरायो  य आहते व ‘डी’ इमारतीचे काम अ ाप अपणु आह.े  
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मालम  ता िवभागाकडील िद.२५/०५/२०१७ रोजीच े मंजरु िटपणीअ  वये वापरायो  य  असले  या बी 
इमारतीचा ताबा िद.२१/०६/२०१७ पासनू साई साद िनवास  थान िवभागाने घतेलेला आह ेव डी इमारतीचे काम 
अपणु अस  याने सदर इमारतीचा ताबा बांधकाम िवभागाकडे आह.े 

वापरा यो  य असले  या ‘बी’ इमारतीच े०४ मजले असनू  यके मज  यावर १६  स या माण ेएकूण 
६४  स उपल  ध आहेत. यासव ६४  स वातानुकूलीत आहते. ित म म  य ेचार कॉट्सची  यव  था  असनू म 
म  य े िट.  ही, फॅन,फोम गा ा, फोम उशा, बेडशीट,  लॅकेंट, उशीक  हर, िटपॉय, जग,  लास, आरसा, पडद,े 
ड  टबीन, पायपसुण ेइ  यािद सव व  तु उपल  ध आहते.   

िद.१५/०६/२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय .५११ अ  वये मौज े िनघोज, 
ता.राहाता येथील दणेगी िमळाले  या बी व डी इमारत म  य ेआय.ए.एस.अकॅडमी सु  करणसेाठी  तावात नमुद 
केले माण ेकायवाही करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली असे ठर  याने सदर इमारतीचा 
अ ाप पयत वापर करता आला नाही.   
  उपरो  त िनणया माण े आय.ए.एस.अकॅडमी बाबत पढुील कायवाही आ  थापना िवभागामाफत सु  
असनू स ि थती बाबत मािहती घतेली असता आता, मा.व र  ठ अिधकारी यांच ेमौिखक आदेशानसुार  ‘गरज,ु 
वंिचत, आिदवासी तसचे खेडोपाडयामधील शतेक-यां  या मलुांसाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  संचिलत “ ी साईबाबा अ  ययन क ” काया  वीत करणकेामी मा.तदथ सिमतीपढुे सादर 
करावयाचा  ताव तयार करणचे े काम सु  असले बाबत आ  थापना िवभागाने िद.०२/०६/२०२० चे प ान े
कळिवले आह.े  

िद.०६/०५/२०२० रोजीच े  ा  त सचुना / िनदशा नसुार बी इमारती मधील  स साईभ  तां  या 
िनवासाकरीता सु  करावयाचे झा  यास सदर  ससाठी खालील माण ेकायवाही करण ेअपेि त आह.े कारण 

 तावीत सिुवधा अखंडपण े (२४x७) या माण े सु  राहणार आह.े  या ६४ म मधनू दररोज साधारण २५६ 
साईभ ाचंी िनवास यव था करता येईल. यातून सं थान या उ प नात  वषाकाठी अदंाजे .१४ लाख मा  
र कमचेी वाढ होईल.    
अ) सेवाआकार – सदर इमारती मधील  स साईभ  तां  या िनवासाकरीता सु  करावयाच ेअस  याने खालील 

माण ेसेवाआकार आकारणी करता येईल.  
अ.न ं तपशील एकूण सं  या ित म  य  ती मयादा २४ तासांसाठी म सेवाआकार 
०१ ए.सी. म ०४ कॉट ६४ ०४ .६००/- 
 सदर इमारत िशड  पासनू साधारण ०३ िक.मी.अतंरावर अस  याने यथेील  स ७० % ऑनलाईन व  
३० %  पॉट बुिकंग या माण ेसाईभ  तानंा िनवासाकरीता उपल  ध क न देता यतेील.  
ब) मनु  यबळ – सदर म साईभ  तां  या िनवासाकरीता सु  करणकेामी तेथ े खालील माण े मनु  यबळाची 
आव  यकता लागेल.  

अ.नं
. 

 डयटुी पाईटं तपशील  िश ट वाईज कमचारी 
तपशील  

आ.सु ी 
सोडिवणे 

कामकाज  

I II III एकूण  
०१ पयवे क (िलपीक) १ १ १ ०३ ०२ िश ट मधील कामकाज िनयं ण  
०२ काऊंटर िलपीक  १ १ १ ०३ म वाटप कामकाज  
०३  टोअर िलपीक / मदतनीस  ० ० ० ०१ डेड  टॉक न दी व दनंैिदन कपडे धलुाई 
०४ पिहला व दसुरा माळा मदतनीस  १ १ १ ०३ ०२ साईभ  तांना म उघडून दणेे, आव  यक 

बेडशीट, चादर, गादी इ. सािह  य 
परुिवणे, खाली झाले  या मची साफ-
सफाई क न घेणे, मुदतवाढी पहाण,े 
भ  तांना सं  थान सेवा-सिुवधांची मािहती 
दणेे इ  यािद.  

०५ ितसरा व चौथा माळा मदतनीस  १ १ १ ०३ 

०६ पिहला व दसुरा माळा सफाई 
कमचारी  

१ १ १ ०३ ०२ खाली झाले  या मची व  िजने, पॅसेज, 
गॅल-या तसेच प रसराची साफ-सफाई 
करणे.  ०७ ितसरा व चौथा माळा सफाई 

कमचारी  
१ १ १ ०३ 

 एकूण कमचारी सं  या - ०६ ०६ ०६ १९ ०६ एकूण – २५ कमचारी  
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मागील तपिशलात नमदु केले माण ेअ.नं.०१ ते ०३ करीता ०९ कायम कमचारी, आ  थापना िवभाग व 

अ.नं.०४ ते ०७ करीता १६ अकुशल कं ाटी कमचारी, कामगार िवभाग यांचेकडून उपल  ध करणसे,  
क) इतर िवभागांकडून क न  यावयाचे कामकाज- सदर म साईभ  तां  या िनवासाकरीता सु  
करणकेामी खालील माण ेकामे सबंंधीत िवभागांकडून क न घणे ेआव  यक आह.े 
अ.न ं िवभाग करावयाचे कामकाज 
०१ बांधकाम िवभाग  सदर इमारतीचे तळमज  यावर मोकळया जागते बंदी  त म बुिकंग कायालय व 

काऊंटर तसेच  टोअर म व कॅ  टीन  यव  था तयार करणे.   
०२ िव तु िवभाग  सदर इमारतीचे टेरेसवर प ा शेड अस  याने तेथे गरमपा  याकरीता सोलर बसिवता 

येणार नाही,  यामळेु सव म म  य े ता  परु  या  व पात िगझर बसिवण े  व 
िवभागासंबंधीत इतर कामकाज  

०३ मेकॅिनकल िवभाग  सव मज  यावर वॉटर कुलर बसवनू दणे े व ए.सी.यं णा काया  वीत करण े तसचे 
सोलर िस  टम बसिवण.े 

०४ आय.टी. िवभाग  िनणया माण े म सेवाआकार व ऑनलाईन बिुकंग बाबत कायवाही तसचे 
मबुिकंग करीता सगंणक व इतर  यव  था काया  वीत करण े 

०५ वाहन िवभाग  सदर इमारत चे मंिदरा पासनू साधारण ०३ िक.मी. अतंरावर अस  यान े
साईभ  तानंा येण-ेजाणकेामी मोफत बस  यव  था उपल  ध करण.े  

०६ सी.सी.टी.  ही  सव म मधील एल.ई.डी.िट  ही व अतंगत फोन यं णा कायाि वत करण ेव सं  थान 
इटंरकॉमच े आव  यकतेनसुार कने  शन उपल  ध क न दणे े तसचे भ  तां  या 
संर णाथ आव  यक िठकाणी सी.सी.िट.  ही. कॅमरेे बसिवण.े  

०७ कॅ  टीन िवभाग  सदर िठकाणी साईभ  तांकरीता ितन िश ट म  य ेचहा, कॉफ , दधु, िब  क टे, पाणी 
बॉटल तसचे सकाळी ना  टा पािकटची सशु  क  यव  था उपल  ध करण.े  

 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– साईिनवारा येथील ‘बी’ इमारती मधील  स साईभ  तां  या  

िनवासाकरीता सु  करणकेामी  तावात वर नमुद केले माण े‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ नसुार कायवाही करणसे मा यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढेु िवचाराथ सादर. 

िनणय .३३८ यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवारा येथील ‘बी’ इमारती मधील  स साईभ  तां  या िनवासाकरीता 
सु  करणेकामी उपरो   तावात नमुद केले माणे कायवाही कर यास मा यता दे यात आली. तथापी 
याकरीता आव यक असणारा कमचारी वग सं थानचे इतर िवभागामधुन उपल ध क न घे यात यावा, 
नवीन कमचारी घेऊ नये, असे ठरले. 

(कायवाही- साई साद िनवास थान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ साईआ म भ िनवास िवभागातील िनवास यव थे या सेवाआकारात वाढ करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “ भ  तानंा मिंदरात दवेते  या 
दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े” व (२) पोट-
कलम (१) (ख)  “भ  तांना राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृे बांधणे व  याची दखेभाल करण.े” 

    तावनाः- ी साईचंे दशनासाठी िशड स येणा-या भ  तां  या सं  यते िदवसिदवस होणारी वाढ ल ात 
घेता भ  ताचंे िनवास  यव  थसेाठी ी साई  ट, चे  नई यांनी िदले  या देणगीतुन सं  थानन ेसाईआ म भ  तिनवास 
या भ  य वा  तचुे बांधकाम केलेले असनु सदर िवभागात दे  यात येत असले  या िनवास  यव  थचेा तपशील 
खालील माण ेआह.े  

 
अ.नं एकुण इमारती एकुण मजले  यके इमारती 

मधील म 
सं  या 

एकूण म 
सं  या 

एका मम  य े
भ  तिनवास 

मता 

एकूण होणारी 
िनवास  यव  था 

१ इमारती-०९(नॉन 
एसी) 

तळमजला+३(G+३) १२८ म ११५२ ३+२=५ ५,७६० 
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२ इमारती-०३(एसी) तळमजला+३(G+३) १२८ म ३८४ ३+२=५ १,९२० 
एकूण इमारती-१२   १,५३६  ७,६८० 

 
   उपरो  त माण े एकुण १५३६ खो  या असनु पणु मतेने िनवास  यव  था के  यास एकुण ७,६८० 

साईभ  ताचंी िनवास  यव  था कर  यात येते.  यके म म  य ेतीन कॉटची  यव  था असनु भ  ताचंे मागणीनुसार 
जादा दोन गा ा  यके   ५०/- सवेाआकार आका न परुिव  या जातात. या िशवाय म म  य ेिविवध कार  या 
सिुवधा िद  याजातात  या पढुील माण ेआह.े   

 
अ.न ं सिुवधा तपशील 
१  यके म म  य ेखालील माण ेसाही  य परुिव  यात येते.  
 अ.

न ं
व  तुचे नाव नग अ.न ं व  तुचे नाव नग अ.न ं व  तुचे नाव नग 

 १ कॉट ३ ७ मग १ १३ बेडशीट (३+२) ५ 
 २  वायर मे ेस 

फोमगादी 
३ ८ ड  टबीन १ १४ चादर (३+२) ५ 

 ३ रबर राई  ड टू फो  ड 
गादी (मागणीनसुार) 

२ ९ अघंोळीचे  टुल १ १५ आरसा १ 

 ४ फायबर उशी (३+२) ५ १० अघंोळीची 
बादली 

१ १६  टील रॉड १ 

 ५  टील  लास २ ११  ला  टीक खचु  २ १७  व  छता गहृात मग १ 
 ६ वॉटर जग १ १२ उशीक  हर 

(३+२) 
५ १८ साईबाबांचा फोटो १ 

२ सौरऊजा णाली  दारे म म  य े२४ तास गरम पाणी.  
३ भ  तानंा पिह  या, दसु-या व ितस-या मज  यावर जा-ये कर  यासाठी २४ तास  वयंचिलत िल ट सिुवधा.  
४ २४ तास िव तु परुवठा. 
५ एसी म म  य ेटिकश टॉवेल व हात धणुसेाठी साबण.  
६ प रसराम  य े साद भोजनाची  यव  था. 
७  या दशनासाठी भ  तानंा जाण-ेयेणसेाठी मोफत बस सेवा.   
८ भ  ताचंे सामान म पयत नेणसेाठी लगेज ॉलीची मोफत सिुवधा.  
९ जे  ठ नागरीक अपंग, आजारी इ. साईभ  तांसाठी बटॅरी कारची मोफत सिुवधा.   
१० ऑनलाईन म आर ण सिुवधा.  
११ साईभ  तानंा साईबाबांवर आधारीत भजन/िकतन इ. काय म करावयाचे अस  यास अॅ  फ िथएटरची सिुवधा.  
१२ साईआ म भ  तिनवास िवभागात गद  या काळात साईभ  तां  या िनवासासाठी ता  परुती अित र  त िनवास  यव  था तसचे 

िविवध धािमक, सां  कृतीक काय मांसाठी भ  य शता  दी मंडप उपल  ध क न दे  यात आलेले आह.े  
१३ साईभ  तांसाठी सकाळी अ  पदरात अ  पोपहाराची सिुवधा.  
१४ िवभागातील A ते G व  H  ते L या इमारती लगत दोन कॅ  टीनम  य े चहा, कॉफ , दधु,पाणी इ. सिुवधा अ  पदरात 

उपल  ध.  
१५ गद चे काळात थमोपचार क .  
१६ िनसगर  य वॉटर फॉल 
१७ साईभ  ताचंे औषध ठेवणकेामी जची  यव  था. 

   
उपरो  त माण े परुिवणते यते असले  या सवेा-सिुवधा व अ  य  प दरात िनवास  यव  था उपल ध 

अस  याने या िवभागात नहेमीच साईभ  ताचंी मोठ्या माणात िनवासासाठी खो  यांची मागणी असते. सदर 
िनवास  थानातील १५३६ खो  यापैक  ८० % खो  या ऑनलाईन बकु ग प तीन े उपल ध क न दे  यात येत 
असनु उरले  या २० % खो  या  पॉटबिुकंग प तीने दे  यात येतात. 



 
115 

 

(08}09.06.2020, Shirdi  
 

    तावः- साईआ म भ  तिनवास िवभागात भ  तांसाठी िनवास  यव  था चालु कर  यापवु  सदर 
इमारत चे बांधकामासाठी ी साई  ट,चे  नईचे देणगीदार साईभ  त ी.के.  ही.रमणी यांनी आिथक सहा य 
के  याने सं  थानमाफत िद.०४/०२/२००६ रोजी करारनामा कर  यात आला सदर करारना  यात साईभ  तानंा 
िनवासासाठी दे  यात येणा-या खो  यांसाठी आकारणते येणा-या सेवाआकाराबाबत पढुील माण े काही तरतुदी  
कर  यात आ  या. 

   The Sansthan will provide the accommodation to the devotees at a concessional 
cost, without any profit. 

   The Sansthan specifically agrees to provide accommodation in Sai Ashram 
buildings, to the needy and deserving poor devotees at a subsidized cost including the cost 
of all facilities and amenities, as follows. 
1. At least 10 % of the accommodation in SaiAshram will be given at a cost not 
exceeding 10 Rs.per person per day of stay. 
2. At least 40 % of the accommodation in SaiAshram will be given at a cost not 
exceeding 50 Rs.per person per day of stay. 
3. The balance accommodation in SaiAshram, may be given at any nominal cost as 
decided by the Sansthan. 
 परंतु मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०८/२०१२ चे सभेमधील िनणय .७०२ अ  वये सदर 
करारना  या माण ेसवेाआकार िनि त के  यास, सार  याच आकारा  या व टाईप  या खो  यांसाठी वेगवगेळा सेवा 
आकार घते  यास भ  ताचंे िनवासासाठी खो  या दतेांना मोठ्या माणात अडचणी िनमाण होतील तसेच कमी 
जा  त सवेाआकार घतेांना भ  तांचे म  य ेगैरसमज िनमाण होईल.  
 उपरो  त प रि थती िवचारात घऊेन िद.२०/०८/२०१२ रोजी ी िशड  साई  ट, चे  नईचे कायकारी 
िव  व  त ी रमणी सो. यांचेशी साईआ म भाग १ व २ मधील खो  या व हॉलचे सवेाआकाराबाबत चचा 
कर  यात आली असनु  यानुसार मा.  यव  थापन सिमती सभमे  य े िनणय .७०२ अ  वये खालील माण े सवेा 
आकार िनि त कर  यात आला होता.  
१ साईआ म भाग १ मधील ११५२ नॉन ए.सी खोली, ती खोली पय े ५००/- 
२ साईआ म भाग १ मधील ३८४ ए.सी खोली, ती खोली पये  ९००/- 
३ साईआ म भाग १ मधील जादा  य  त साठी (  यके ) ५०/- 

  
   साईआ म भ  तिनवास िवभाग िद.११/०४/२०१३ रोजी सु  कर  यात आला ते  हा मा.  यव  थापन 

सिमतीचे िद.२५/०८/२०१२ रोजीचे सभतेील िनणय .७०२. माण े ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त करीता)  
९००/- व नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त करीता)  ५००/- तसेच  यके  जादा  य  तीस  .५०/- मा  
सेवाआकार आका  यात येत होता.  

  परंतु साईआ म भ  तिनवास िवभाग न  यान े सु  झाला अस  याने,िनवासासाठी खो  यांची मागणी 
करणा-या साईभ  ताचंी सं  या कमी होती सरुवाती  या कालावधीत जा  तीत जा  त ४०% खो  याचा वापर 
साईभ  त करीत होते व उव रत खो  या रका  या राहत हो  या पण सव खो  यांचा मटन  स व इतर खच पणुपण े

ावा लागत अस  यान ेसं  थानच ेआिथक नकुसान होत होते.  
   यामळेु, िद.१३/१२/२०१३ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणय .९८८ अ  वये 

त  कालीन प रि थतीचा िवचार क न िनणय घे  यात आला  यात, 
  “साईआ म भ  तिनवास येथील िनवास  यव  थचेा जा  तीत जा  त साईभ  तानंी लाभ  यावा व 

सं  थानचे आिथक नकुसान टाळावे या हतेुने खो  यांचे दर कमी करण ेआव  यक आह.े  यामळेु िद.०१ जानेवारी 
२०१४ पासनु साईआ म भ  तिनवासमधील ती ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त )  ९००/- याऐवजी  ५००/- व 

ती नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त )  ५००/- याऐवजी .२००/- तसचे जादा  य  तीस  यके  .५०/- मा  
सेवाआकार आकार  यात यावा जेणके न जा  तीत-जा  त साईभ  त या खो  यांचा लाभ घतेील व गोर-गरीब 
भ  ताचंी िनवासाची सोय होईल.  
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  सदरह िनणय ायोिगक त  वावर असून साईआ म भ  तिनवासम  ये िनवास करणा-या 
साईभ  तांना सव सोयी-सिुवधा िमळा  यानंतर सिमती याचा फेरिवचार क  शकेल.”असा िनणय घे  यात 
आला.  

  हा िनणय ायोिगक त  वावर असनू हा िनणय घे  यामाग ेिनवास  यव  थचेा जा  तीत जा  त साईभ  तांनी 
लाभ  यावा व िनवास  यवस ् था पणु मतेने भरली जावी हा हतेु होता. व सदर िनणयानुसार सवेा आकार कमी 
के  यामळेु िनवास  यव  था मागणी करणा-या भ  तां  या सं  यते उ  लेखनीय वाढ होऊन सदर हते ुसा  य झा  याचे 
िदसते. सन २०१९-२० या आिथक वषात िनवास  यव  थमेधनु िमळाले  या उत्  प  नाचा तपशील पढुील माण े
आह.े  

 
अ.न ं तपशील  सन २०१९-२०  म  ये िनवास  यव  थेतुन िमळालेले उ  प  न 
१ ऑनलाईन बिुकंग पासनु िमळालेला सेवाआकार  ९,५१,०६,८५०/- 
२  पॉट बिुकंग पासनु िमळालेला सवेाआकार ६,०४,४२,९७९/- 

एकुण १५,५५,४९,८२९/- 
  
   सन २०१९-२० या आिथक वषात एसी खोलीसाठी  ५००/- व नॉन एसी खोलीसाठी  २००/- 

सेवाआकार आकार  यात येत असनु, ऑनलाईन व  पॉट बकु ग दो  ही िमळून सं  थानला  यातून एकूण १५ कोटी 
५५ लाख ४९ हजार ८२९ मा  उ  प  न झाले आह.े  याचबरोबर सन २०१९-२० या आिथक वषात 
िनवास  यव  थसेाठी आले  या खचाचा तपशील पढुील माण ेआह.े  

 
अ.न ं अदंाजे खचाचा तपशील (सन २०१९-२०) र  कम 
१ िव तु        ३,२८,४०,०३६/- 
२ पाणीपुरवठा            ७२,००,३३४/- 
३ बांधकाम             १,३८,९९५/- 
४ कमचारी वेतन (कायम)         ८९,९०,९३१/- 
५ कं ाटी कुशल कमचारी         २४,२२,४३१/- 
६ संर ण िवभाग      १,८३,६४,११०/- 
७ हाऊसिकप ग      ९,२०,५०,५३०/- 
८ िकटकनाशक औषध फवारणी          ६,९६,१२६/- 
९ वाहन िवभाग       २२,५२,०६७/- 
१० लॉ  ी चाजस       १९,१८,८५६/- 
११ बगीचा         ४,३२,२००/- 
१२  ला  टीक बादली, मग, ड  टबीन, े इ.         ६,८७,७१५/- 
 एकूण खच .  १६,७९,९४,३३१/- 

 
सन १९-२० म  ये िनवास  यव  थेतुन िमळालेले उ  प  न िनवास  यव  थेसाठी झालेला खच  होत असलेला तोटा 
१५,५५,४९,८२९/- १६,७९,९४,३३१/- ०१,२४,४४,५०२/- 

  
  सन २०१९-२० या आिथक वषात िनवास  यव  थेतुन एकुण १५ कोटी ५५ लाख ४९ हजार 

८२९ मा  उ  प  न झाले असनु  यातुन उपरो  त १६ कोटी ५९ लाख ५६ हजार २४८ मा  खच वजा 
करता एकूण झालेले तोटा .०१ कोटी २४ लाख ४४ हजार ५०२ मा  आहे.  

  िद.१२/०५/२०२० रोजी िशड  यथेील हॉटेल असोिसएशनचे अ  य  ी.िवलास कोते यांना िशड  
येथील खाजगी हॉटेलम  य े घे  यात येणा-या अदंाजे दराबाबत दरु  वनी ारे चौ कशी केली असता  यांनी 
खालील माण ेदर आकारणते येत असलेबाबत सांिगतले. 
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अ.नं. तपिशल ममधील बेडची सं  या २४ तासाकरीता एका मचा सेवाआकार अदंाजे . 
१ नॉन एसी ०२ बेड ५००-६०० 
२ नॉन एसी ०३ बेड ८००-९०० 
३ एसी ०२ बेड ७०० 
४ एसी ०३ बेड १,२०० 

  
   उपरो  त दर ह ेखाजगी हॉटे सच ेआह.े  याम  य ेइतर सोयी/सिुवधा (उदा. म स  ह स,टी.  ही.,सोफा इ.) 

परुिव  या जातात.तसेच खाजगी हॉटेलचे दर गद चे माणानुसार बदलत असतात.  
   िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः-िद.२५/०८/२०१२ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय 

.७०२ अ  वये, ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त करीता)  ९००/- व नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त करीता)  
५००/- तसचे  यके  जादा  य  तीस  .५०/- मा  सवेाआकार िनि त कर  यात आला होता, परंत ु
िनवास  यव  थचेा पणु मतेने साईभ  तानंी लाभ  यावा व सं  थानचे आिथक नकुसान टाळावे या हतेुने सदर 
सेवाआकार कमी कर  यात येऊन, संदभ .०२ मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .९८८ अ  वय,े ती 
ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त )  ९००/- याऐवजी  ५००/- व ती नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त )  
५००/- याऐवजी .२००/- तसेच जादा  य  तीस  यके  .५०/- मा  सेवाआकार कर  यात आला. सदर िनणय 
िनवास  यव  थचेा जास ् तीत जा  त साईभ  तांनी लाभ  यावा या हतेनु े ायोिगक त  वावर घे  यात आला असनु 
स ि थतीत िनवास  यव  थचेा पणु मतेने वापर होत आह.े 

   मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७९९. अ  वये, ‘साईआ म 
भ  तिनवासचा सेवाआकार कमी अस  यामुळे तेथील िनवास  यव  थेचा जा  तीत जा  त साईभ  तांना 
लाभ होत आहे व सव सामा  य साईभ  तांची िनवासाची सोय होत आहे. याकरीता स  या साईआ म 
भ  तिनवास  या सेवाआकारात कोणतीही वाढ क  नये.’ 

    तािवत वाढीव सेवाआकारामळेु खालील माण े उ  प  नात वाढ होईल,  याचा सिव  तर तपशील 
खालील माण ेआह.े 

 
अ.न ं खो  यांचा तपशील वाढीव  तािवत 

सेवाआकार 
ितिदन 

सेवाआकार 
एक वष 
कालावधी 

वाढीव सेवाआकारापासनु 
िमळणारे उ  प  न 

१ ए.सी ३८४ खो  या  १००/-   ०३८,४००/- ३६५ िदवस  १,४०,१६,०००/- 
२ नॉन ए.सी ११५२ खो  या   १००/-  १,१५,२००/- ३६५ िदवस  ४,२०,४८,०००/- 
एकुण १५३६खो  या --- १,५३,६००/- ---  ५,६०,६४,०००/- 
अ री पये बारा कोटी एकस  ट लाख चौवेचाळीस हजार मा . 

   
तथापी, साईआ म भ  तिनवास िवभागातील िनवास  यव  थतेुन िमळणारे उ  प  न व िनवास  यव  थसेाठी 

होत असलेला खच, वाढती महागाई, िव तु आकार, साईभ  तानंा दे  यात येणा-या सेवा-सिुवधा, इ  यादीचा 
िवचार करता सेवाआकारात वाढ करण े म ा  त आह.े परंतु स  या सं  थान अिधन  त िविवध भ  तिनवास जसे 
 दारावती, साई साद िनवास  थान (अितथीगहृ) इ  यादी िनवास  यव  थे  या तुलनेत इकडील िवभागातील 

िनवास  यव  था सवसाधारण अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०८/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय . 
७०२ चे िनणयानुसार िनि त सवेाआकार लागु करण े रा  त होणार नस  यान े सवुण मध ् य  हणनु  साईआ म 
भ  तिनवासमधील ए.सी खोलीच े  ती िदवस (०३  य  त करीता) .६००/- व नॉन ए.सी खोलीच े (०३ 
 य  त करीता)  ३००/- तसेच जादा  य  तीस  यके  .५०/- मा  या माण ेसेवाआकार आकारता येईल जेण े

क न जा  तीत जा  त साईभ  त लाभ घऊे शकतील व सव सामा  य साईभ  ताचंी िनवास  यव  था करता येईल  
अस ेन  मत आह.े  

  सदरचा िवषय धोरणा  मक अस  यान ेसंदभ य  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर िनणयाथ 
सादर. 
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िनणय .३३९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवासमधील ती ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त )          
.५००/-ऐवजी .६००/- व ती नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त ) .२००/-ऐवजी .२५०/- तसेच 

जादा  य  तीस  येक  .५०/- मा  या माणे सेवाआकार आकार  यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही-साईआ म भ िनवास िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ साईबाबा भ िनवास थान इमारतीमधील स,् हॉल, लॉकसचे सेवाआकार वाढिवणेबाबत.   

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- 
१) २१ चा १ चा (क) –मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताची दखेभाल  यव  थापन व शासन. 
२) (ग)- भ  तांना देवते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक  काय  िकंवा                   
समारंभ  पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३) ( )- भ  तां  या  िनवासासाठी  व   यां  या  उपयोगासाठी िव ामगहृ ेबांधण ेव  यांची देखभाल करण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव- 
०१)   िद.१७/०५/२००९ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेमधील समतं िवषय न.ं४० व िनणय    

.५०३ 
 ०२)   िद.२७/१०/२०१३ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेमधील िवषय नंबर-०२ व  िनणय ं -

८७१ 
 तावीत– सन-१९९४ पासनु साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारत साईभ  ताचंे सेवेत जु झाली. सदर 

इमातीम  य ेएकुण-५२७ खो  या १९८ लॉकर साईभ  तांसाठी उपल  ध आहते.  
साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीच ेजे.के. क  स शन अडॅ कं. परळी वैिजनाथ यानंा मा.  यवसथापन सिमतीच े
िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेमधील िवषय नं. २२ व िनणय ं .२२ अ  वये बांधकाम िवभागामाफत 
नतुिनकरणाचे काम दे  यात येऊन साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीम  य े ए,बी,सी व डी िवगं माण े
नतुणीकरणाच ेकाम स ा चाल ुअसनु ३८६ पैक    १७१ खो  यांचे नतुणीकरणाच ेकाम पुण झालेले असनु उवरीत 
खो  यांचे काम पणु  वाकडे आह.े  

 स ाचे सेवा आकार  
 अं.न.ं 

 
 

तपशील खो
ली 
हॉल 
सं  या 

 य  ती
ची 
मयादा 

सेवा 
आकार २४ 
तासाकरीता 

.   . पैसे 

िडपॉझीट  य  मयादा व इतर 
मािहती (१० वषापयतचे 
मलेु वगळुन) ित  य  ती 
दर.  

 

 १ ०३ कॉट  या खो  या 
टॉयलेट /बाथ म सह 

२३२ ०३+२  १२५/- --- ०३ पे ा जादा  यके 
 य  तीस  यके  २७/-  
माण ेगादी व चादर सह. 

 

 २ ०४ कॉट  या खो  या 
टॉयलेट /बाथ म सह 

२०६ ०४+२  १५०/- --- ०४ पे ा जादा  यके 
 य  तीस  यके  २७/-  
माण ेगादी व चादरसह.  

 

 ३ ०३/४  कॉट एसी खो  या  
टॉयलेट /बाथ म सह 

०८ ०३+२  ५५०/- --- ०३ पे ा जादा  यके 
 य  तीस १००/-   माण े

गादी व चादरसह . 

 

 ४ ०६ कॉट  या एसी खो  या  
टॉयलेट /बाथ म सह 

०३ ०६+२  ९००/- --- ०६ पे ा जादा  यके 
 य  तीस  ५०/- माण े 

गादी व चादर सह  

 

 ५ ०५ कॉट  या नॉन एसी 
खो  या  
टॉयलेट /बाथ म सह 

०१ ०५+२  ५००/-  --- ०५पे ा जादा  यके 
 य  तीस ५०/-   माण ेगादी 

व चादर सह.  

 

 ६ ०६ कॉट  या नॉन  एसी (T 
Suit) संडासबाथ म सह 

०१ ०६+२  ६००/-  --- ०६ पे ा जादा  यके 
 य  तीस ५०/- माण े गादी 

व चादर सह.  
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 ७ ०७ कॉट  या  खो  या 
टॉयलेट /बाथ म सह 

०१ ७+२  २००/-  --- ०७ पे ा जादा  यके 
 य  तीस २७/-  माण ेगादी 

व चादरसह    

 

८ ११ कॉट  या   खो  या  
टॉयलेट /बाथ म सह 

२० ११+२  ४५०/- --- ११ पे ा जादा  यके 
 य  तीस २७/-  माण े गादी 

व चादरसह   

  

९ १२ कॉट  या   खो  या  
टॉयलेट /बाथ म सह 

०२ १२+२  ५००/- --- १२ पे ा जादा  यके 
 य  तीस २७/-  माण े गादी 

व चादरसह  

  

१० कॉट िवरहीत खो  या 
टॉयलेट /बाथ म सह 

४२ १०+५  १००/- --- १० पे ा जादा  यके 
 य  तीस १०/-  माण े गादी 

व चादरसह.  

  

११ कॉट िवरहीत हॉल   िबगर 
टॉयलेट /बाथ म सह 

०९ ४० ३००/- --- Fix Rate     

१२ कॉट िवरहीत हॉल टॉयलेट 
/बाथ म सह 

०२ ४० ५००/- --- Fix Rate    

१३ १९८ लॉकस (कॉमन 
टॉयलेट/बाथ म सह) 

  ती लॉकर-
.१०/- 

.१०० 
िडपॉझीट 

गादी-५ पय े
चादर-३ पये, िडपॉझीट 
पये-२००/-  

  

 
 
साईबाबा भ  तिनवास  थान  िवभागामाफत पुरिव  यात येणा-या सिुवधांचा तपिशल खालील माणे- 

०१  यके म म  य ेखालील माण ेसेवा व सािह  य परुिव  यात येते.  
अ.न.ं व  तुचे नाव नग अ.न.ं व  तुचे नाव नग 
०१ कॉट  ३ ०७ मग ०२ 
०२  वायर मॅ ेस फोम गादी  ३ ०८ बादली ०१ 
०३ कापसु गादी उशी सह.  २ ०९ ड  टबीन  ०१ 
०४ फायबर उशी  ३ १० आरसा ०१ 
०५ चादर /रग  ३ ११ िटपॉय ०१ 
०६  लॅि टक खचु   २    

 

०२ सौरउजा णाली  दारे म म  य े२४ तास गरम पाणी.  
०३ साईभ  तानंा पिह  या ,दसु-या,ितस-या  मज  यावर य-ेजा कर  यासाठी २४ तास  वयंचिलत िल  ट सिुवधा.  

०४ २४ तास िव तु परुवठा .  
०५ प रसराम  य ेना  टा पाक ट , साद भोजनाची  यव  था.  
०६  www.online.sai.org.in या सं  थानच ेअिधकृत वेबसाईटवर खोली आर ण सिुवधा उपल  ध आह.े  
०७  इमारती लगत कॅ  टीनम  य ेचहा, कॉफ , दधु ,  पाणी बॉटल , इ. सिुवधा अ  पदरात उपल  ध आह.े   

०८  इमारतीचे आतील बाजुस िनसगर  य बगीचा, वॉटर फॉल,   
०९  साईभ  ताचंे वाहनाकरीता मोफत श  त पािकग सिुवधा.  
१०   या दशनासाठी मंदीर प रसराम  य ेये-जा कर  यासाठी मोफत बस सेवा .              

 उपरो  त माण े परुिव  यात येत असले  या सेवा सिुवधा अ  पदरात उपल  ध अस  याने सदरच े
िनवास  थानाम  य े नहेमीच साईभ  ताचंी मोठया माणात िनवासासाठी खो  यांची मागणी असते . सदर 
िनवास  थान मधील ३४५ खो  या (८०%)  ऑनलाईन बिुकंग प  दतीन ेउपल  ध क न दे  यात येत असनु ९३ 
खो  या (२०%)    पॉट बुक ग  दारे  दे  यात येतात. 
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 तावः- साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागाचे िद.१७/०५/२००९ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेसभेमधील िवषय न.ं४० व िनणय .५०३ अ  वये सवेा आकार वाढिव  यात आलेले होते. तसचे संदभ 

. ०२ अ  वये िद.२७/१०/२०१३ झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभमेधील िवषय नंबर-०२ व िनणय ं -
८७१ एसी खोलीच ेसवेाआकर ९०० व ती जादा   य  तीस  ५० पये  माण ेसवेाआकार वाढिव  यात आललेे  
होते.  

सन २०१९/२०२० या एक वषाचे जमा/खच तपिशल. 
 

अ.न ं जमा तपिशल र  कम अ.न ं खच तपिशल र  कम 
१  पॉट कॅश भरणा  १,०१,०५,३४९/- १ कायम कमचारी वेतन खच  ३,०२,०९,८७६/- 
२  वाईप मिशन भरणा (कॅशलेस)      ९,४९,१०२/- २ कं ाटी कमचारी वेतन खच ५६,४५,७२५/- 
३ ऑनलाईन भरणा  १,१६,६९,०८५/- ३ िव तु आकार १,२३,०५,६४४/- 
४ कमचारी सोसायटीकडून  

आलेला सेवा आकार.   
    २,५८,१८५/-  ४ पाणी परुवठा खच  २९,४२,५२१/- 

एकूण- २,२९,८१,७२१/- ५  व  छता कमचारी/सािह  य खच.  १,४५,६२,४१५/- 
६ वास खच  २,३५०/- 

 ७ धलुाई केिमकल/इधंन खच खच.  ६,४५,९८५/- 
८ भ  तिनवास खच (पे  ट कं ोल बीले, 

िकरकोळ छपाई, िकरकोळ खरेदी इ.) 
१,४६,८१०/- 

                                एकूण ६,६४,६१,३२६/- 
सन २०१९ -२० म  ये िनवास  यव  थेतुन 
िमळालेले उ  प  न 

िनवास  यव  थेसाठी झालेला खच होत असलेला तोटा 

२,२९,८१,७२१/- ६,६४,६१,३२६/-  ४,३४,७९,६०५/- 
 

िदनांक १२/०५/२०२० रोजी िशड  येथील हॉटेल असोिसएशनचे अ  य  ी िवलास कोते यांना िशड  
येथील खाजगी हॉटेलम  य े घे  यात येणा-या अदंाजे दराबाबत  दारावती िवभागाने दरु  वनीव न चौकशी केली 
असता  यांनी खालील माण ेदर आकार  यात येत अस  याचे सांिगतले.  

 
अ.नं.  तपिशल  ममधील बेडची सं  या  २४ तासाकरीता एका मचा सेवाअकार अदंाजे .  
०१ नॉन एसी  ०२ बेड ५००-६०० 
 नॉन एसी  ०३ बेड ८००-९०० 
 एसी  ०२ बेड ७०० 
 एसी  ०३बेड १,२०० 
उपरो  त दर ह े  साई भ  तांचे गद नसुार कमी जा  त कर  यात येत असतात. तसेच म म  य े साईभ  तांना म 
सि हस दे  यात येते.  
 

 िवभागाची मागणी- सदरह इमारतीमधील खो  यांचे दर सन-२००९ म  य े स  याचे सवेाआकार 
मागील ११ वषापवु  िनि छत केललेे आहते. दर  यानच ेकाळात याम  य ेवाढ झालेली नाही.  

बांधकाम िवभागामाफत नतुनीकरणाच ेकाम  चाल ुआह ेसदर नतुिनकरणाच ेकामाम  य ेखो  यां म  य े
साईभ  ताचंे सामान ठेव  याकरीता लगेज रॅक तयार कर  यात आले  या आह.े सदर लगेज रॅक मुळे पवु  माण े०४ 
कॉट खो  याम  य े ०४ कॅाट ठेव  यास अडचनीचे होत अस  यान ेखालील माण ेकाही खो  याम  य ेसाईभ  तांचे 
सोयीसाठी आव  यक ते बदल करण ेगरजचेे आह.े 
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नुतिनकरण कामाम  ये  बदल केले  या खो  याचा  तपिशल . 

अं.न.ं 
 

तपशील खोली /हॉल 
सं  या 

 य  तीची 
मयादा 

स ाचा सेवा 
आकार . पैसे 

 य  मयादा व इतर मािहती.  
(१० वषाचे मलेु वगळुन ) 

०१ ०३ कॉट खोली   ५००  ०३ १२५/- ०३ पे ा जादा  यके  य  तीस 
 यके  २७/-  माण े गादी व 

चादरसह.   
०२ ११ कॉट खोली  २५  

 
११ ४५०/- ११ पे ा जादा  यके  य  तीस २७/-  

माण ेगादी व चादरसह   
०३ ०६ कॉट  या एसी  ०१  ०६ ९००/- ०६ पे ा जादा  यके  य  तीस ५०/-    

माण ेगादी व चादरसह 
०४ ०९ खो  या कॉट 

िवरहीत हॉल   
(  टोअर हॉल) 

 
०९ 

 
४० 

 
३००/- 

 
Fix Rate  

०५ ०२ खो  या कॉट 
िवरहीत हॉल  

०२ ४०  ५००/- Fix Rate  

०६ १९८ लॉकस      
(संडास-बाथ म 
कॉमन) 
 

  ती लॉक .१०/-  
.१०० 

िडपॉझीट 

गादी-५ पय े
चादर- ०३ पये, िडपॉझीट 
२०० /- पय े,  

                   एकुण
  

५३७ खो  या 

            
 तपशील खोली 

/ हॉल 
सं  या 

वरील नमुद खोली सं  याम  ये नुतिनकरण कामाम  ये कर  यात आलेले बदल 
खालील माणे. 

 ०४ कॉट  या 
खो  या  

 
२०६ 
 

एकुण २०६  खो  या म  य ेपवु  ०४ कॉट टाक  यात आलेले होते परंत ुनतुिनकरणाम  य े
लॅगेज रॅक बनिव  यात आललेे अस  यांने खोली म  य े०४ कॉटला टाक  यास अडचणीच े
व भ  तांसाठी वावर  यास जागा कमी अस यान े ०३ कॉट म  य े पातरीत करावे लागतील.   

०३ कॉट एसी 
खो  या   

 
०८ 
 

 सन १९९४ साली साईबाबा भ  तिनवास ही न  यान े इमारत तयार कर  यात येऊन  या 
िठकाणी मा.  यव  थापन  सिमती िव  व  तांसाठी दोन खो  या एकि त क न  ०८ एसी  
 ही.आय.पी  खो  या  बनिव  यात आले  या हो  या.  सदर ०८ खो  याची नतुिनकरणा म  य े

एक ीत दोन म असले  या ०१ एसीचे ०२ नॉन एसी म  य े पांतर  करता येईल व  यामळेु 
८+८ =१६ खो  या तयार होतील व  यके खोली म  य े ०३ कॉट माण े समुारे ८० 
(३+२=५)  साईभ  ताचंी िनवासाची सोय होणार आह.े   

०५ कॉट  या नॉन 
एसी 
खो  या  
 

०१ 
 

एकुण ०१ खोली  म  य े दोन खो  या एकमेकांशी जोडले  या असनु सदर नुतिनकरणाच े
कामाम  य े  या दोन खो  या वेग वगेळया कर  यात येवनु सदरचे दोन खो  याम  य े०३ कॉट 
नॉन एसी खो  या तयार करता येतील.  

कॉट िवरहीत 
खो  या    

४२ 
 
 

एकुण ४२ खो  या म  य ेपवु  १० गादया जिमनीवर टाक  यात येत होते. परंतु सदर खो  याच े 
नतुिनकरण केले असनु या खो  याम  य े  यके  ०३ कॉटम  य े पांतर क न भ  तानंा 
सिु थतीत िनवासाची सोय उपल  ध क न दतेा येईल.     

 ०७ कॉट  या  
खो  या- 
टॉयलेट /बाथ म 
सह 

०१ 
 
 

सदर एकि त दोन मम  य े  ०७ कॉट असनू साईभ  ताचंे सोईसाठी या दोन म  वतं  
कर  यात येऊन  यातील एका खोलीस टॉयलेट/बाथ मची  यव  था क न िमळणकेामी 
बांधकाम िवभाग ितिनधी यांनी िद.१८.०५.२०२० रोजी सम  पाहणी दर  यान चचा 
करणते आलेली असनू  टॉयलेट / बाथ म बांधनु ०३ कॉट  या  वतं   दोन म  करता 
येतील अस ेसांिगतलेले आह.े  
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 असेी डी-०१ 
खोली – 
 
 
बी-०१ असेी  
खोली- 

 
०१ 
 
०१ 

सन १९९४ साली साईबाबा भ  तिनवास ही न  यान े इमारत तयार कर  यात यऊेन  या 
िठकाणी मा.  यव  थापन  सिमती अ  य ांसाठी  एसी   ही.आय.पी  खोली  बनिव  यात 
आलेली होती. एसी र  क न  या िठकाणी नॉन एसी ११ कॉटचे खोलीम  य े जादा  
साईभ  ताचंी   यव  था करता येईल. 
 ही .आय.पी िनवास   यव  थसेाठी ०१  एसी खोली  बनिव  यात आलेली होती. एसी र  

क न  या िठकाणी नॉन एसी ११ कॉटच ेखोलीम  य ेजादा  साईभ  ताचंी   यव  था करता 
येईल. 

 ०६ कॉट  या नॉन  
एसी (T Suit)  

०१ 
 

एकुण ०१ खोली सदर म इमारतीचे कॉनरला असनू व परेुशी जागा उपल  ध अस  याने  या 
खोलीम  य े  ०६ कॉट ऐवजी ११ कॉटच ेखोलीम  य ेजादा  साईभ  ताचंी   यव  था करता 
येईल. 

 
 

१२ कॉट  या   
खो  या   टॉयलेट 
/बाथ म सह 

०२ 
 
 

एकुण ०२   खो  या म  य ेपवु  १२ कॉट टाक  यात आलेले होते परंतु नतुिनकरण के  यान े 
खोली म  य ेलॅगेज रॅक बनिव  यात येणार  अस  यांने खोली म  य े१२ कॉटला अडचनीच ेव 
भ  तासंाठी वावर  यास जागा कमी पडणार अस  यानं े०१ कॉट कमी क न ११ कॉट म  य े
पांतरीत  करता येईल.    

एकुण खोली सं  या - २६३  
 

उपरो  त माण ेनतुिनकरणाचे कामाम  य ेबदल के  यास सदरह इमारती म  य ेपवु  ५२७ खो  या हो  या 
 यात वाढ होऊन ५३७ खो  या तयार होतील व म म  य े सव म ०३ कॉट-५०० खो  या व ११ कॉट -२५ 

खो  या म  य े साईभ  तांना १,७७५/- कॉट ची सोय उपल  ध होईल.   
साईभ  तानंा अनेक वेळा सवेा सिुवधा परुवा  या लागतात. जसे दर िदड वषानी बेडशीट, उशीक  हर, 

तसेच  चादर, गादी ०३ वषानी बदलाव ेलागतात. आव  यक लॅ  टीक सािह  य व िकरकोळ सामानाची खरेदी 
करावी लागते.   यामळेु खचात वाढ होते व तोटा वाढत जातो  यासाठी स  याचे  खो  यांचे सेवाआकारम  य ेवाढ 
करण े म ा  त आह.े   
 छाननी क न अनमुान-  िदवस-ेिदवस साईभ  ताचंी वाढणारी सं  या, दान करा  या लागणा-या सेवा-
सिुवधांचेसाठी खरेदी करा  या लागणा-या व  तु / सवेा दरात झालेली वाढ याचा  िवचार होऊन व रल माण े
नवीन सेवाआकारा माण े  तावीत दर लागु करता येईल अस ेमत आह.े   
 
 
िवभागाचा  प  ट मत/ अिभ ाय-   
०१ )  साईबाबा भकतिनवास  थान िवभागातील न  यान ेसव खो  यांच ेनतुिनकरणाचे कामकाज पणु होत आह.े 
 याम  य े असले  या उपरो  त माण े वेगवेगळया कार  या खो  यांपैक  काही खो  यांचे एसी जुण े व खराब 

झालेले अस  यांन े 
तसेच पवु  दोन एकि त खो  यांचे एका एसी खोलीत पांतर केलेली अस  यांने एसी खोली र  क न ितन कॉटची 
वेगवेगळी वरील त   यात दशिव  या माण ेदोन खो  या तयार क न सवेा आकार घे  यास   मा  यता िमळणसे.  
०२)  स  या उपल  ध असले  या िनवास  थाना पैक  साईबाबा भ  तिनवास  थान ह े (सन १९९४)अितशय 
जुनी इमारत असनु सवेा आकार कमी अस  याने तसेच  लॉकस व जनरल हॉलची सिुवधा अस  यांने नहेमी गद चे 

माण जादा अस  यांन े  साईभ  तांना जा  तीत–जा  त सेवासिुवधा परुिवण े सहज श  य  हावे तसेच परुिव  यात 
येणा-या सेवा सिुवधांचा दजा उ  च असावा यासाठी चिलत खो  यांचे सेवाआकारम  य े काही माणात वाढ 
करणसे.  

तथापी वाढती महागाई िवदयतु आकार, पाणी पटटी, कमचारी वतेन, धलुाई खच व इतर खच याचा 
साईभ  तानंा दे  यात येणा-या सेवा सिुवधा इ  यादीचा िवचार करता तसचे िशड तील  थािनक हॉटेल 
 यवसायकडुन आकार  यात येणा-या दराचा िवचार करता साईबाबा भकतिनवास  थानातील नॉन एसी खो  यांचे 

सेवाआकारात खालील माणे वाढीव सेवा आकार कर  यात यावा, अस ेन  मत आह.े   
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  ा  तािवत वाढीव  सेवाआकारा पासनु ित िदन व वािषक िमळणारे उ  प  न खालील माणे.   
अ.न.ं खो  यांचा तपशील खोली 

/लॉकस  
वाढीव 

ा  तािवत 
सेवाआकार 

ित िदन 
सेवा 
आकार 

एक वष 
कालावधी  

वाढीत 
सेवाआकारापासनु 
िमळणारे उ  प  न 

०१ ०३ कॉट  या  नॉन एसी  ५०० खो  या १७५/- ८७,५००/-  ३६५ ३,१९,३७,५००/- 
०२ ०६ कॉट  या  ०१ एसी 

खोली. 
०० ०० ०० ०० 

०३ ११ कॉट  या    २५ खो  या   १५०/- ३,७५०/- ३६५ १३,६८,७५०/- 
०४ कॉट िवरहीत हॉल  बीगर 

टॉयलेट /बाथ म सह 
०९ हॉल   २००/- १८००/- ३६५ ६,५७,०००/- 

०५ कॉट िवरहीत हॉल 
टॉयलेट /बाथ म सह  

०२ हॉल   
 

१००/- २००/- ३६५ ७३,०००/- 

०६ लॉकस    कॉमन टॉयलेट 
/बाथ म सह 

१९८ 
 

लॉकर ००/-  
गादी ०५/-   
चादर ०७ /-  

   

एकुण वािषक उ  प  न पये  -    ३,४०,३६,२५०/- 
  

अ.न.ं तपिशल सेवाआकार व खच तपशील 
०१ सन २०१९-२०   आिथक वषात  िमळाललेे उ  प  न  २,२९,८१,७२१/- 
०२ वाढीव  तािवत सवेाआकार ३,४०,३६,२५०/-  
 एकुण उ  प  न  - ५,७०,१७,९७१/- 
०३ साईबाबा भ  त िनवास  थान  खच पये  -  ६,६४,६१,३२६/- 
 एकुण तोटा  -  ९४,४३,३५५/- 

 
उपरो  त माण ेसन २०१९ - २० या आिथक वषात िनवास  यव  थतेुन एकुण  २,२९,८१,७२१/-मा  

उ  प  न िमळाले असनु  यातनु वाढीव ा  तािवत सेवाआकार . ३,४०,३६,२५०/-मा   अस े एकुण 
५,७०,१७,९७१/-  वािषक सवेा आकार साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागास ा  त होईल.  व साईबाबा भ  त 
िनवास  थान खच- . ६,६४,६१,३२६/- वजा जाता पये - ९४,४३,३५५/- तोटा िश  लक राहील.  

 
स ाचा सेवा आकार वाढीव ा  तािवत सेवाआकार 

अ.न.ं  तपिशल खोली/लॉ
कस  
सं  या  

ित 
जादा 
 य  ती 
मता 

सदयाचा 
एका म / 
लॉकस चा 
सेवा  
आकार 

ित 
जादा 
 य  ती 

सेवा 
आकार 

. 

वाढीव 
ा  तािवत 

सेवाआकार 
. पै.  

वाढीव 
सधुारीत  
सेवाआकार 

 . पै.  

ित 
जादा 
 य  ती 

सेवा 
आकार  

०१ ०३ कॉट  या  खो  या 
 नॉन एसी  

५०० खो  या ३+२ १२५/- २७/- १७५/- ३००/- ५०/ 

०२ ०६ कॉट  या खो  या   
एसी . 

०१ खो  या ६+२ ९००/- ५०/- ०० ९००/- ५०/ 

०३ ११ कॉट खो  या     २५ खो  या ११+२ ४५०/- २७/- १५०/- ६००/- ५०/ 
०४ कॉट िवरहीत हॉल 

बीगर टॉयलेट /बाथ म 
सह 

 
०९ हॉल 

 
४० गादी 

 
३००/- 

----  
२००/- 

 
५००/- 

 
--- 

५ कॉट िवरहीत हॉल  ०२  
टॉयलेट/बाथ म सह 

०२ हॉल ४० गादी ५००/- ---- १००/- ६००/- --- 
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६ लॉकस  कॉमन 
संडासबाथ म सह 

१९८ लॉकस 
 

--  ती लॉकर-
.१०/-  
.१०० 

  िडपॉझीट  

गादी-५ 
पये 

चादर- 
०३ पय,े 
िडपॉझीट  
२००/- 
पये 

 

लॉकर ००/-  
गादी ०५/-  
चादर ०७ /-  

लॉकर-१०/- . 
िडपॉझीट  
.१०० 

 
 
 

गादी -१०/- . 
चादर -१०/-   
िडपॉझीट  
.२०० 

एकुण खो  या - ५३७  
        

तरी उपरो  त ०१ व ०२ माण ेसव बाबीचा िवचार करता नतुिनकरण खो  यां  या कॉट  सं  यते बदल 
करणसे तसचे  चिलत सेवा आकाराम  य े  वरील   तवीत केले माण े सवेाआकार वाढिवणसे मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा. तदथ (Ad –hoc ) सिमतीचे सभेपढु ेमा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .३४० यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास थान इमारतीमधील खो यांसाठी खालील माणे 
सेवाआकार घे यास मा यता दे यात आली. 

 
अ.न.ं  तपिशल सधुारीत  

सेवाआकार 
 . पै.  

ित जादा  य  ती  
सेवा आकार  

०१ ०३ कॉट  या  खो  या  नॉन एसी  २००/- ५०/ 
०२ ०६ कॉट  या खो  या   एसी . ९००/- ५०/ 
०३ ११ कॉट खो  या     ६००/- ५०/ 
०४ कॉट िवरहीत हॉल 

बीगर टॉयलेट /बाथ म सह 
 
३००/- 

 
--- 

०५ कॉट िवरहीत हॉल  ०२  
टॉयलेट/बाथ म सह 

५००/- --- 

०६ लॉकस  कॉमन सडंासबाथ म सह लॉकर-१०/- . 
िडपॉझीट .१०० 

गादी-५ पये 
चादर- ०३ पये, 
िडपॉझीट २००/- पये गादी -१०/- . 

चादर -१०/-   
िडपॉझीट .२०० 
 

(कायवाही- साईबाबा भ िनवास थान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ सं थानला माहे ऑ टोबर २०१९ ते स टबर २०२० या कालावधीम ये ा  झाले या शु द तपु व 

खा तेलाचे िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या तपास यांचे अहवालाबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८०० अ  वये “यापुढे मोतीचरु लाडु साद 

िनम ती करीता खरेदी करणते येत असले  या गावरान तुपाच े  यके नमु  याची तपासणी अ  वमेध इिंज नीअस 
अॅ  ड क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन क न घे  यात यावी”, असे ठरलेले आहे. 

खरेदी िवभागाच ेिद.१४.०७.२०१७ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानसुार सं  थानला ा  त होणा-या गाईच े
शु  तुप व खा तेलाची तपासणी रा  य/ क  शासना  या योगशाळेमधनू क न घेणबेाबत िनदश आहते. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ अ  वये “सं  थानसाठी 
िकराणा माल अथवा इतर  या सािह  यां  या नमु  यांची लॅब तपासणी कर  यात येते अशा लॅब तपास  यांचा 
अहवाल सभेसमोर सादर कर  यात यावा”, अस ेठरललेे आह.े 

वरील नमदु िनणया माण,े गाईच ेशु  तुपाच ेस  याचे पुरवठादार  ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, ऊमरगांव, 
गजुरात,यांचेकडून सं  थानला ा  त होणा-या शु  तूपाची तपासणी सं  थानचे योगशाळेसह अ  वमेध इिंज नीअस 
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अॅ  ड क  सलटंटस, नािसक, (एन.ए.बी.एल.मा  यता ा  त योगशाळा), िज  हा आरो  य योगशाळा (रा  य 
शासक य योगशाळा) व क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, (क  शासन म  यवत  योगशाळा) 
यांचेकडून करणते येत आह.े तसेच खा तेलाची तपासणी सं  थानचे योगशाळेसह रा  य शासक य 

योगशाळेकडून करणते येत आह.े 
वरील िनणयानुसार सं  थानला माह े ऑ  टोबर २०१९ ते जानेवारी २०२० या कालावधीम  य े ा  त 

झाले  या शु  तुप व खा तेलाचे िविवध योगशाळमाफत करणते आले  या तपास  यांचे अहवाल तपिशलवार 
प रिश  ठासह यासोबत सादर केले आहते.  याम  य े
अ) उपरो  त सव योगशाळचे तपासणी अहवालाम  य ेशु  तूपाचे व खा तेलाचे सव नमनुे अ  न सरु ा व 
मानके कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसुार यो  य (conform) अस  याचे नमदु केलेले आह.े 
आ) तसेच उपरो  त प रिश  ठाम  य े नमदु केले  या सव बॅचचे शु  तुप व खा तेलाचा साठा भांडार 
िवभागामधनू िवनात ार संपलेला आह.े 

तरी वरील माण ेतपासणी अहवाला  या झेरॉ  स ती (पा.नं.०१ ते ४३) व िद.२१.०५.२०२० रोजीच े
तपिशलवार प रिश  ठ (पा.न.ं १ ते ८) यासोबत सादर केलेले आह,े ते मा.  यव  थापन तदथ सिमतीचे सभपेढु े
सादर.  

िनणय .३४१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला माहे ऑ टोबर २०१९ ते स टबर २०२० या कालावधीम ये ा  
झाले या शु द तुप व खा तेलाचे िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या तपासणी अहवालांचे 
अवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

(कायवाही-भांडार िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३७ माहे एि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर लावले या ठेकेदारी कमचारी सं येची न द घेणेबाबत. 

ताव- सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचेमाफत कं ाटी प  दतीन ेपरुिव  यात आले  या  कुशल ,अकुशल व 
सरु ा कामगारांचा ितदीन व मिदन सं  यचेे िवभागिनहाय तपिशलवार त  ते  यके मिह  यास मा.कायकारी 
अिधकारी यांचे मा  यतेसाठी सादर करणते यावेत व आिथक वषाचे शेवटी उपरो  त िवषयांचा एकि त अहवाल 
मा.  यव  थापन सिमती समोर न द घे  यासाठी सादर करणते यावा बाबत मा.िव  व  ताचंे सचूने नसुार उपरो  त 
सदंभ य ठरावा  वय ेमा  यता िमळालेली आह.े 

  उपरो  त मा.िव  व  ताचंे सचूनेनसुार माहे एि ल-२०१९ ते माहे माच-२०२० अखेर या आिथक वषात 
दरमहा सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचेमाफत कं ाटी प  दतीन े परुिव  यात आले  या कुशल, 
अकुशल व सरु ा कामगारांचा ितदीन व मिदन सं  यचेा तपिशल खालील माण ेदणेते यते आह.े 

 

अ.न ं कालावधी तपशील 
अकुशल कुशल एकूण 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

०१ 
एि ल-
२०१९ 

लेबर १०८२ २८५६७ ६३७ १७५५५ १७१९ ४६१२२ 
िस  यरुीटी ८४३ २१४८८ ६३ १७३६ ९०६ २३२२४ 

०२ मे-२०१९ लेबर १०८२ २८६९६ ६३८ १७०५८ १७२० ४५७५४ 
िस  यरुीटी ७७८ २२०९५ ६४ १७७५ ८४२ २३८७० 

०३ जून-२०१९ लेबर १०८२ २८६९६ ६३८ १७०५८ १७२० ४५७५४ 
िस  यरुीटी ७७४ २२४९९ ६८ १७४५ ८४२ २४२४४ 

०४ जूलै-२०१९ लेबर १०७५ २९८३९ ६४४ १८३७६ १७१९ ४८२१५ 
िस  यरुीटी ७९४ २२५७७ ६५ १७७४ ८५९ २४३५१ 

०५ 
ऑग  ट-  
२०१९ 

लेबर १०६८ २९५८९ ६३८ १८३०९ १७०६ ४७८९८ 
िस  यरुीटी ७७८ २२५०० ६६ १८०२ ८४४ २४३०२ 

०६ 
स  टबर-  
२०१९ 

लेबर १०६८ २८९४० ६४१ १७५७७ १७०९ ४६५१७ 
िस  यरुीटी ७७९ २१६४३ ६७ १८१७ ८४६ २३४६० 

०७ 
ऑकटोबर- 
२०१९ 

लेबर १०६७ २९११८ ६३९ १७८४४ १७०६ ४६९६२ 
िस  यरुीटी ७७७ २२७९५ ६८ १८५५ ८४५ २४६५० 
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०८ 
नो  हबर-  
२०१९ 

लेबर १०६६ २७९१३ ६४० १७२८९ १७०६ ४५२०२ 
िस  यरुीटी ७८१ २१२८६ ७० १८२६ ८५१ २३११२ 

०९ 
िडसबर-  
२०१९ 

लेबर १०६७ २९६३२ ६४० १८१८६ १७०७ ४७८१८ 
िस  यरुीटी ७८२ २२६१० ७१ १८९२ ८५३ २४५०२ 

१० 
जानेवारी- 
२०२० 

लेबर १०७१ १९९९९ ६४० १५७८१ १७११ ३५७८० 
िस  यरुीटी ७७९ १८३६० ७४ १९१७ ८५३ २०२७७ 

११ 
फे ूवारी- 
२०२० 

 लेबर ६९४ १७९३१ ५५४ १४६१६ १२४८ ३२५४७ 
िस  यरुीटी ६३५ १७०२४ ७१ १९०० ७०६ १८९२४ 

१२ 
माच- 
२०२० 

लेबर ६९६ १९४९५ ५५० १५९२९ १२४६ ३५४२४ 
िस  यरुीटी ६३४ १८७३९ ७१ २०५७ ७०५ २०७९६ 

 एकूण सं  या  २१२५२ ५७२०३१ ८३१७ २२७६७४ २९५६९ ७९९७०५ 
 

उपरो  त नमदू केले माण े माह ेएि ल-२०१९ ते माह ेमाच-२०२० अखेर या आिथक वषात दरमहा 
सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचेमाफत कं ाटी प  दतीन े कुशल, अकुशल व सरु ा कामगार 
आव  यकते माण ेपरुिवणते आलेले आह.े तरी सदर ितिदन व मिदन सं  यचेी न द घणेेत येवनू,  यास मा  यता 
असावी. 

  उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .३४२ यावर सिव तर चचा होऊन, सबंधीत िवभागाने केलेला त ा मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सम  प  

(explain) करावा, असे आदेशीत कर यात आले.  
(कायवाही-कामगार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ सन २०२०-२१ या आिथक वषात िन पयोगी भंगार सािह य िव कामी ा  ई-िनिवदातील उ च म 

दरासदंभात िनणय होणेबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमती िद.१४/०१/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय .२९ नसुार सन-२०२०-२१ या वषात 

सं  थानकडील दैनिंदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भगंार सािह  याची िवहीत प  दतीने िव  करणसेाठी 
मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार ऑनलाईन  यापा-यांकडून भंगार सािह  य िव कामी ई-िनिवदा मागिवणते 
आले  या आहते.  याचा तपिशल खालील माण े– 

 
 

०१ िव  करावयाचे सािह  य/व  तूचा तपिशल  अ.नं.१२ म  य ेनमदु केले माण े
०२ मागणी  अ.नं.१२ म  य ेनमदु केले माण े
०३ ई-िनिवदा िस  दी  िद. ०३/०३/२०२० ते १३/०३/२०२० 
०४ वृ  तप ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी कशी 

पाठवली जाते?  
www.mahatenders.gov.in 
सं  थान वेबसाईटवर व मािगल वषा  या  यापा-यांना दरु  वनीव न 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले  -- 
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वळे  िद. ०३/०३/२०२०, टे  नीकल बीड – १६/०३/२०२०, 

कमिशयल बीड – २०/०५/२०२० 
०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या  ०७ 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या  ०७ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. - 

१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा केली आह ेका  होय . 
११ जर नमनेु िदले नाही, तर का  - 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 

Sl.No Description of 
Work / Item(s) 

 
No.of 
Qty  

Units akbar 
sandekha 
pathan 

Shafik 
Sama 
Sayyad 

New 
india 
scrap 

VIVEK 
TIN 
SUPPLY 

Tulsidas 
Velji 
And Co 

AAI SHREE 
KHODIYAR 
TIN 

DOSTANA 
SCRAP 
CENTER 
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center REPAIRING 
AND 
SUPPLIER 

    Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate 

1 रकामे तेलातपूाच े
लहान/मोठे त डाच े चांगले 
डबे  

   1  ित नग 36.00 21.00 34.00 30.90 0.00 50.74 22.00 

2 रकामे तेलातपूाच े
लहान/मोठे त डाचे त ड 
फुटलेले / चेपलेले/काळे 
पडलेले खराब डबे  

   1  ित नग 31.10 20.00 28.00 24.60 0.00 24.78 20.00 

3 रकामे काजूचे डबे (आह े
 या ि थतीत)  

   1  ित नग 12.00 8.00 13.25 8.10 0.00 9.44 9.00 

4 िन पयोगी गो  या 
(कलतान) चांगले (५० 
िकलो भरती  या)  

   1  ित नग 17.25 8.75 15.30 0.00 17.01 0.00 9.25 

5 िन पयोगी गो  या 
(कलतान) खराब (५० 
िकलो भरती  या)  

   1  ित नग 12.55 7.50 11.20 0.00 13.72 0.00 8.25 

6  लॉि टक गो  या     1  ित 
िकलो 

12.20 6.25 10.50 0.00 13.03 0.00 7.50 

7  लॉि टक व  त ू (उदा. 
कचरा कंुडया 
/बाद  या/मग, छोटे/मोठे 
फुटललेे म, फुटले  या 
पा  या  या फायबर टा  या, 
तटुले  या  लॅि टक खु  या 
इ.)  

   1  ित 
िकलो 

13.00 18.00 21.50 0.00 0.00 0.00 19.00 

8  लॉि टक म २० िल. ते 
५० िल.च े आतील सव 
कलर ( चांगले)  

   1  ित नग 28.00 30.25 41.00 0.00 0.00 0.00 35.50 

9  लॉि टक म ५१ िल. ते 
१०० िल. पयतचे सव 
कलरचे (चांगले)  

   1  ित नग 35.00 41.50 56.00 0.00 0.00 0.00 42.00 

10 दधुा  या रका  या 
 लॉि टक िपश  या 

(भरले  या बारदान 
/गोणीसह)  

   1  ित 
िकलो 

13.00 5.50 9.00 4.30 14.00 0.00 7.50 

11 रकामे खो  याचा चांगला 
पु ा (काटून) 

   1  ित 
िकलो 

9.25 5.50 8.00 6.10 8.00 0.00 6.50 

12 रकामे खो  याचा तेलकट 
/ खराब पु ा  

   1  ित 
िकलो 

8.52 4.50 6.30 3.20 6.32 0.00 5.25 

13 उ  तर पि का व इतर 
त  सम र ी (भरले  या 
बारदान गोणीसह)  

   1  ित 
िकलो 

11.25 8.75 9.00 0.00 0.00 0.00 10.50 

14 िन पयोगी लोखंडी भंगार 
सािह  य  

   1  ित 
िकलो 

21.52 18.50 21.00 0.00 0.00 0.00 18.50 

15 लोखंडी क स     1  ित 
िकलो 

6.00 7.50 5.00 0.00 0.00 0.00 5.25 

16 िन पयोगी लोखंडी 
प याचे भंगार सािह  य  

   1  ित 
िकलो 

13.20 11.25 12.30 0.00 0.00 0.00 12.25 

17 िनकामी तां  याचे भंगार 
सािह  य  

   1  ित 
िकलो 

245.00 281.00 301.25 0.00 0.00 0.00 285.00 

18 िन पयोगी िपतळी भंगार 
सािह  य  

   1  ित 
िकलो  

100.00 182.00 195.00 0.00 0.00 0.00 170.50 

19 िनकामी  टीलचे भंगार 
सािह य  

   1  ित 
िकलो 

26.00 28.50 37.50 0.00 0.00 0.00 32.25 
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20 िनकामी अॅ  यिुमिनअम 
भंगार सािह  य  

   1  ित 
िकलो 

65.00 60.25 71.50 0.00 0.00 0.00 65.00 

21 जळालेले इले.ब  ब, 
टयुबबार इ. 

   1  ित 
िकलो 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22 इले.टयुबचे जळालेल े
कॉपर चोक  

   1  ित नग 18.00 15.00 16.00 0.00 0.00 0.00 12.20 

23 इले.टयुबचे जळालेल े
इले  ॉिनक चोक   

   1  ित नग 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.50 

24 सोडीयम लाईटच े
जळालेले चोक  

   1  ित नग 85.00 40.25 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 वापरलेले काळे ऑईल     1  ित 
िलटर 

17.00 11.50 15.00 0.00 0.00 0.00 11.25 

26 मतू वर वाहीलेले िनमा  य 
तेल  

   1  ित 
िलटर 

27.00 17.00 23.00 36.90 0.00 32.00 14.50 

27 िवटले  या,फाटले  या,जीण 
झाले  या कापडी व  त ू
(उदा.चादर,बेडशीट, 
 लॅकेंट, खराब झाले  या 

गादया, गादी  या /उशी  या 
खोळी,टॉवेल, इ.)  

   1  ित 
िकलो 

7.85 2.30 3.50 0.00 0.00 0.00 5.00 

28 िन पयोगी/जीण झाले  या 
कापसू गादया(  णालय 
सोडून फ  त भ  त 
िनवास  थान कडील)  

   1  ित नग 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

29 िन पयोगी/जीण झाले  या 
फोम गादया(  णालय 
सोडून फ  त भ  त 
िनवास  थान कडील)  

   1  ित नग 51.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

30 नारळा  या शडया    1  ित 
िकलो 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31 िन पयोगी /अनाव  यक 
लाकडी भंगार सािह  य 

   1  ित 
िकलो 

3.00 2.25 2.50 0.00 0.00 0.00 2.50 

32 िन पयोगी जनरेटर  या 
पांढ-या बॅट-या मोठी 
साईज   

   1  ित नग 1625.00 1520.00 1786.00 0.00 0.00 0.00 1250.00 

33 िन पयोगी जनरेटर  या 
काळया बॅट-या मोठी 
साईज  

   1  ित नग 1300.00 1550.00 1525.00 0.00 0.00 0.00 1350.00 

34 संगणका  या िनकामी बॅट-
या मोठी साईज  

   1  ित नग 125.00 125.00 151.00 0.00 0.00 0.00 125.00 

35 संगणका  या वाप न 
खराब झालेल े
ि ं  टर, रबन, टोनर, 
टेलीफोन,घडयाळे इ.  

   1  ित 
िकलो 

7.00 5.50 6.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

36 रका  या पा  या  या 
 लॉि टक बाट  या   

   1  ित 
िकलो 

16.00 16.50 18.25 6.15 23.43 0.00 13.00 

37 कागदाची चरू केलेली र ी      1  ित 
िकलो 

1.50 3.00 1.25 0.00 3.01 0.00 3.00 

38 रंगीत कागदाची र ी    1  ित 
िकलो  

10.25 5.00 7.00 0.00 4.51 0.00 4.50 

39 टाईम दशनपासची 
फाडलेली रंगीत-जाड 
पेपची र ी  
(  लॉि टक क  हर आह े
 या ि थतीत)  

   1  ित 
िकलो 

1.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 

40 संगणका  या िनकामी 
छोटया बॅट-या  

   1  ित 
िकलो  

30.00 3.50 45.00 0.00 0.00 0.00 35.00 
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41 िन पयोगी खराब झालेले 
कारपेट   

   1  ित 
िकलो 

0.00 2.50 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

42 पावती पु  तके,कुपन 
बकेु,रिज  टर वगैरेचा 
बाईडं ग पु ा  

   1  ित 
िकलो 

3.50 2.25 2.00 0.00 0.00 0.00 2.50 

43 बीडाचे भंगार सािह  य     1  ित 
िकलो 

17.00 17.00 15.00 0.00 0.00 0.00 16.00 

44 भटूर    1  ित 
िकलो 

100.00 150.00 105.00 0.00 0.00 0.00 170.00 

 

१३ यापूव  केले  या खरेदीचा तपिशल आिण खरेदी दर-  

अ.नं. वष प रमाण दर ती नग . 
अ.नं.२३ म  य ेनमदू केले माण.े 
 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल- 

अ.नं. वष खच प रमाण 

-- -- ---- 
 

१५ स  याची िश  लक ि थती  ---- 
१६ मागील खरेदी दर  - 
१७ मागील परुवठादार  - 
१८ स  याचे  यनु  तम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर  वरील अ.न.ं१२ माण े 
१९ स  याचे  यनु  तम िनिवदाकाराच ेनांव  वरील अ.न.ं१२ माण े 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला आह ेका. होय 
२१ 
 

सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला अस  यास 
उपि थताचंी नांवे  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, 
मा.उप मु  य कायकारी अिधकारी, 
मा.मु  य लेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, अिभलेख क  िवभाग  
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपिशल अदंाजे .----/- ती  
२३ मागील दर व स  याचे ा  त दर यातील तुलना  मक त  ता 

अ.न.ं तपिशल मागील वष चे 
खरेदी दर 

स  याचे 
ा  त  दर 

कमी/जा  त 

1 रकामे तेलातपूाचे लहान / मोठे त डाचे चांगले डबे 
 

53.51 50.74 2.77 ने कमी 

2 रकामे तेलातपूाचे लहान/मोठे त डाचे त ड फुटलेले / 
चेपललेे/काळे पडललेे खराब डब े

43.60 31.10 12.50 ने कमी 

3 रकामे काजूच ेडबे (आह े  या ि थतीत)  14.16 13.25 0.91 ने कमी 

4 िन पयोगी गो  या (कलतान) चांगले  
(५० िकलो भरती  या )  

15.85 17.25 1.40 ने जा  त 

5 िन पयोगी गो  या (कलतान) खराब  
(५० िकलो भरती  या ) 

11.20 13.72 2.52 ने जा  त 

6  लॉि टक गो  या  10.00 13.03 3.03 ने जा  त 

7  लॉि टक व  तू (उदा. कचरा कंुडया /बाद  या/मग,छोटे/मोठे  
फुटलेले म, फुटले  या पा  या  या फायबर टा  या इ. )  
 

26.25 21.50 4.75 ने कमी 

8  लॉि टक म २० िल. ते ५० िल.चे आतील सव कलर 
(चांगले) 

51.50 41.00  10.5 न ेकमी 

9  लॉि टक म ५१ िल. ते १०० िल. पयतच ेसव कलरचे  
(चांगले)  

78.50 56.00 22.5 ने कमी 
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२४ 
 

 
10 दधुा  या रका  या  लॉि टक िपश  या (भरले  या बारदान /  

गोणीसह) 
20.35 14.00 6.35 ने कमी 

11 रकामा खो  याचा चांगला पु ा (काटून)  10.15 9.25 0.90 ने कमी 
12 रकामा खो  याचा तेलकट / खराब पु ा  8.25 8.52 0.27 ने जा  त 
13 उ  तर पि का व इतर त  सम र ी (भरले  या बारदान गोणीसह)  18.50 11.25 7.25 ने कमी 
14 िन पयोगी लोखंडी भगंार सािह  य 27.00 21.52 6.5 ने जा  त 
15 लोखंडी क स 16.00 7.50 5.48 ने कमी 
16 िन पयोगी लोखंडी प याचे भंगार सािह  य  21.80 13.20 8.50 ने कमी 
17 िनकामी तां  याचे भंगार सािह  य  400.00 301.25 98.75 ने कमी 
18 िन पयोगी िपतळी भगंार सािह  य 300.00 195 105 न ेकमी 
19 िनकामी  टीलचे भंगार सािह य  41.50 37.50 4.00 ने कमी 
20 िनकामी अॅ  यिुमिनअम भगंार सािह  य 98.50 71.50 27 ने कमी 
21 जळालेले इल.ेब  ब, टयबुबार इ. 00.70 00 रेट आले नाही 
22 इले.टयबुचे जळालेले कॉपर चोक 30.00 18.00 12 ने कमी 
23 इले.टयबुचे जळालेले इले  ॉिनक चोक  3.00 32.50 29.50 ने जा  त 
24 सोडीयम लाईटचे जळालेले चोक 107.50 85.00 22.5 ने कमी 
25 वापरलेले काळे ऑईल 28.32 17.00 11.32 ने कमी 
26 मूत वर वाहीलेले िनमा  य तेल 35.10 36.90 1.8 ने जा  त 
27 िवटले  या,फाटले  या,जीण झाले  या कापडी व  त ू

(उदा.चादर,बेडशीट,  लॅकेंट, 
 खराब झाले  या गादया, गादी  या /उशी  या खोळी,टॉवेल, इ.)  

13.60 7.85 5.75 ने कमी 

28 िन पयोगी/जीण झाले  या कापसू गादया  
(  णालय सोडून फ  त िनवास  थान िवभागाकडील)  

70.55 41.00 29.55 ने कमी 

29 िन पयोगी/जीण झाले  या फोम गादया  
(  णालय सोडून फ  त िनवास  थान िवभागाकडील) 

41.30 51.00 9.70 ने जा  त 

30 नारळा  या शडया 0.50 00 रेट आले नाही 
31 िन पयोगी /अनाव  यक लाकडी भगंार सािह  य 6.00 3.00 3.00 ने कमी 
32 िन पयोगी जनरेटर  या पांढ-या बॅट-या मोठी साईज  2,386.50 1786.00 600.5 ने कमी 
33 िन पयोगी जनरेटर  या काळया बॅट-या मोठी साईज 1,933.50 1550.00 383.5 ने कमी 
34 संगणका  या िनकामी बॅट-या मोठी साईज 221.00 151 70 ने कमी 
35 संगणका  या वाप न खराब झालेले ि ं  टर, रबन, टोनर, टेलीफोन, 

घडयाळे इ. 
12.00 7.00 5  ने कमी 

36 रका  या पा  या  या  लॉि टक बाट  या  23.00 23.43 0.43 ने जा  त 
37 कागदाची चरू केलेली र ी  6.20 3.01 3.19  ने कमी 
38 रंगीत कागदाची र ी  11.85 10.25 1.60 ने कमी 
39 टाईम दशनपास फाडलेली रंगीत जाड पेपर र ी  

(  लॉ  टीक क  हर आह े  या ि थतीत )  
8.25 6.25 2.00  ने कमी 

40 संगणका  या िनकामी छोटया बॅट-या 65.50 45.00 20.5 ने कमी 
41 िन पयोगी खराब झालेले कारपेट 3.50 2.50 1.00 ने कमी 
42 पावती पु  तके, कुपन बुके, रिज  टर वगैरेचा बाईडं ग पु ा 6.00 3.50 2.5 ने कमी 
43 बीडाचे भगंार  27.00 17.00 10.00 ने कमी 
44 भटूर 270.00 170.00 100 ने कमी 

 
सदर खरेदीसाठी िवभागाने िनि त केलेला अंदाजे खच . – िनरंक 
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 ताव-  
१)  ऑनलाईन ा  त झाले  या ०७ िनिवदाधारकापक  अ.नं.१२ मधील ं .४३.बीडाचे भंगार या सािह  याचे 

दर, शिफक समा स यद व अकबर सांडेखॉ पठाण यांच ेदर सारखे आलेले अस  यान ेदोघांनाही समान 
कालावधीसाठी िवभागनु िव  करता येईल.  

२)  उपरो  त अ. ं  १२ मधील ं .२१,जळाललेे इले.ब  ब, टयबुबार इ. व ं .३०, नाराळा  या शडया या 
सािह  यांसाठी दर ा  त झालेले नाहीत. सदरचे सािह  यांची वािषक िव  िकंमत .३ लाखांचे आत 
असलेने मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े मा  यतेन े दरप क (कोटेशन) मागवनु दरप कातील 
उ  चतम दर धारकास कायादशे दतेा येईल. 

३)  सन २०२०-२१ या आिथक वषासाठी ऑनलाईन ा  त झाले  या ०७ िनिवदामधील ा  त दर मागील 
वषाचे (सन २०१९-२०) चे तुलनते बहतांश सािह  याचे दर कमी आलेले आह.े तरी उपरो  त Online 

ा  त झाले  या ०७ िनिवदाधारकांचे अ.नं.१२ म  य े दशिवलेले उ  च  तम दरांबाबत िनणय होऊन 
उ  चतम दरधारकास कायादशे देणसेाठी सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad-hoc ) सिमतीपढेु मा  यतेसाठी 
सादर. 

िनणय .३४३ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ या आिथक वषात िन पयोगी भंगार सािह य िव  
करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील ा  उ च म दराने िन पयोगी भगंार सािह य 
िव  करणेस मा यता दे यात आली. तसेच या भंगार सािह यासाठी समान दर ा  झालेले आहेत 
अशा भगंार सािह याची िव  समान िवभागुन कर यात यावी,असे ठरले.  

  तसेच उपरो  तावाम ये नमदु केलेले जळालेले इले.ब  ब,  टयुबबार व नारळा  या शडया 
या सािह यांसाठी दर ा  झालेले नसुन सदरचे सािह  यांची वािषक िव  िकंमत .३ लाखांचे आत 
अस याने मु य कायकारी अिधकारी यांचे मा यतेने दरप क (कोटेशन) मागवुन दरप कातील उ  चतम 
दराने सदर सािह याची िव  कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही-अिभलेख क  िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३९ शै िणक वष २०२०-२१ पासनू इ.६वी, इ.८वी व इ.१०वी ची नैसिगक सं या वाढीमुळे येक  ०१ 

वाढीव तुकडी सु  करणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ ( भाग ४) कत  य ेव अिधकार १७ (२-ढ) :- म  य ेसव कार  या 

धमिनरपे  िश णास  चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास सहायय  करील. तसचे, िशड  व अ  य िठकाणी 
शै िणक सं  था  थापन क रील.  

  ा  तािवक:- (अ) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०७.२०१९ चे सभेतील िनणय .३८३ नसुार ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर करीता शै िणक वष २०१९-२० पासनू इ.७ वी व इ.९ वी ची त्  येक  ०१ वाढीव 
तुकडी सु  करणसे तसचे ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाकडील कायभार कमी असलेले ०३ कुशल कं ाटी 
िश क क  या िव ा मंिदर िवभागाकडे वग कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानसुार शै िणक वष 
२०१९ -२० पासनू इ.७ वी व इ.९ वी ची त्  येक  ०१ वाढीव तकुडी सु  कर  यात आलेली आह.े प रणामी 
शै िणक वष २०१९-२० म  य ेइ.७ वी  या अ, ब, क अशा एकुण ०३ वग तुकडी असनू िव ािथनी सं  या १५४ 
तर इय  ता ९ वी.  या अ,ब, क अशा  एकूण ०३ वग तुकडी सु  असनू  िव ािथनी सं  या १४९ आहते.     

   िवषयांिकत संदभ .१ व २ अ  वये शै िणक वष  २०२०-२१ पासनू आर.टी.ई.अतंगत 
िनयमानसुारिव ािथन ना नवीन वेश ावा लागत अस  यामळेु इ.८ वी व इ.१० वी  या वगात न  याने  विेशत 
होणा-या िव ाथ नी व मागील वषातील सव िव ािथन ना पढुील वषात वेश दयावयाचा झा  यास िव ािथन ची 
संभा  य िव ािथनी सं  या वाढ तसचे मागील वषा  या न  यान े सु  केले  या दोन तुकडयां  या नैसिगक 
तुकडीवाढीनसुार इ.८ वी  या िव ािथन ची सं  या १५४ आह े व  इ.१०  या िव ािथन ची सं  या १४९आह े 
 यामळेु  यके  ०१ वाढीव तुकडी सु  करावी लागणार आह.े  

  (ब) तसेच शै िणक वष २०१९-२०म  य े इ.५ वी  या  िव ािथन ची एकूण सं  या १२७ असनू ०२ वग 
तुकडीम  य े  िव ा थ नी िश ण घते आहते. िशड  शहरातील िज  हा प रषदे  या शाळेम  य ेइ.५ वी पयतच वग 
आहते.  यामळेु िशड  पिसरात असले  या शाळेतील शै िणक वष २०१९-२० म  य े इ.५ वी म  य े उ  तीण 
झाले  या सव िव ाथ न ना आर.टी.ई.अतंगत िनयमानसुार शै िणक वष २०२०-२१ म  य ेइ.६ वीत वेश दणेे 
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म ा  त आह.े  यामळेु सदर िव ािथन ना वेश दयावयाचा झा  यास  िव ाथ  सं  या िवचारात घेता सन 
२०२०-२१ म  य ेइ ६ वीची ०१ वाढीव तुकडी सु  करावी लागले.  

 
    सदंभ  २ नुसार  शै िणक वष २०२०-२१ ची सभंा  य िव ाथ नी सं  या खालील माणे राहील.  

अ.न. इय  ता व  
तुकडी 

आर.टी.ई.अतंगत 
िनयमानसुारिव ािथन  सं  या  

एकुण पट शै िणक वष २०२०-२१ 
 तािवत  िव ािथन  सं  या 

१ ५ वी अ ाथिमक शाळां  या  यके एका 
तुकडीत ३० िव ाथ    

--  -- 
२  ५ वी ब -- 
३ ६ वी अ उ  च ाथिमक शाळां  या  यके 

एका तुकडीत ३५ िव ाथ   १२७ 
६९  

४ ६ वी ब ५८  
५  ६ वी क  -- 
६  ७  वी अ उ  च ाथिमक शाळां  या  यके 

एका तुकडीत ३५ िव ाथ   १२६ 
६३  

७ ७  वी ब ६३  
८ ७  वी क  -- 
९  ८  वी अ उ  च ाथिमक शाळां  या  यके 

एका तुकडीत ३५ िव ाथ   १५४ 
५९  

१०  ८  वी ब ४७  
११  ८  वी क  ४८  
१२  ९ वी अ मा  यिमक शाळां  या  यके एका 

तुकडीत ४०  िव ाथ  १३३ 
६०  

१३  ९   वी ब ७३  
१४  ९   वी क  -- 
१५  १०  वी  अ मा  यिमक शाळां  या  यके एका 

तुकडीत ४० िव ाथ  
१४९ 
 

६४  
१६  १०  वी  ब ४२  
१७  १० वी क  ४३  
                                                                                             एकूण- ६८९  

  
िद.२१/०५/२०२० रोजीचे  तािवत िटपणीत खालील माण ेिनदश दे  यात आले होते तथापी िदलेल े

िनदश व  याबाबतचा खलुासा खालील माण ेआह.े 
  मु ा ं .-iस ि थती ६ वी ८ वी व १० वी चा पट िकती आह.े तसेच तुकडया िकती आह.े   
 खलुासा- ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर किडलस ि थती इय  ता ६ वी ८ वी व १० वीची एकूण तीन वगाची  

िव ािथनीची पट सं  या ६८९ आह.े व   यके  वगा  या ०२ तुकडया आहते.  
  शै िणक वष २०२०-२१ ची संभा  य िव ाथ नी सं  या खालील माण.े  

अ.न. इय  ता व  
तुकडी 

शै िणक वष २०२०-२१ 
 तािवत  िव ािथन  सं  या 

एकुण पट आर.टी.ई.अतंगत 
िनयमानसुारिव ािथन  सं  या 

१ ६ वी अ ६९  
१२७ उ  च ाथिमक शाळां  या  यके 

एका तुकडीत ३५ िव ाथ   २ ६ वी ब ५८  
३ ८  वी अ ५९  

१५४ उ  च ाथिमक शाळां  या  यके 
एका तुकडीत ३५ िव ाथ  ४ ८  वी ब ४७  

५ १० वी  अ ६४  १४९ 
 

मा  यिमक शाळां  या  यके एका 
तुकडीत ४० िव ाथ  ६  १०  वी  ब ४२  

                                                          एकूण - ६८९   
 
             सदर व रल त   यानसुार िव ाथ  सं  या िवचारात घतेा आर.टी.ई.अतंगत िनयमानसुार शै िणक वष 

२०२०-२१ पासनू इय  ता ६ वी ८ वी व १० वीची  यके  ०१ वाढीव तुकडी सु  करावी लागले.  
मु ा ं .ii- वाढीव तुकडीसाठी िश ण िवभागाची मा  यता  यावी लागेल काय ? 

  खलुासा-संदभ .२ नसुार- महारा   शासन िनणय . एसएसएन-२०१५ / . .१६/१५/टीएनटी-२ 
िद.२८ ऑग  ट २०१५ शालेय िश ण व ि डा िवभाग.िनणया  वये रा  यातील ाथिमक, उ  च ाथिमक व 
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मा  यिमक शाळातील िव ा  यां  या पटसं  ये  या आधारावर िश क पद ेिनधारीत करण,े नवी शाळा सु  करण,े 
वग जोडण,े शाळां  या सरंचनमे  य े बदल करण,े तकुडी मजुरु करण,े िटकवण े इ. उ  च ाथिमक शाळां  या 
िव ाथ  सं  या१०५ पे ा अिधक झा  यास   यके एका तुकडीत ३५ िव ाथ  व एक िश क अनु ेय राहील व 
मा  यिमक शाळां  या  यके एका तुकडीत ४० िव ाथ  व  एक िश क अनु ेय राहील. तरी महारा   शासन 
िनणययाची मा  यता अस  यामळेु वाढीव तुकडीसाठी िश ण िवभागाची मा  यता  यावी लागणार नाही.  
मु ा ं .iii- साईबाबा क  या िव ा मंिदर िवभागाकडे असण-या  सव कं ाटी िश क व कायम िश कांना पणु 
कायभार आह ेकाय ? 
खलुासा- क  या िव ा मंिदर िवभागाकडीलसव कं ाटी िश क व कायम िश कांना पणु कायभार आह ेव सोबत 
िश कानंा पणु कायभाराचा  ( अ  यापन ) त  ता जोडलेला आह.े  
मु ा ं .iv- साईबाबा किन  ठ महािव ालयकडे कमी कायभार असलेले िश क आहते काय? याबाबत 

ाचायाचा अिभ ाय  यावा. 
खलुासा- साईबाबा किन  ठ महािव ालयाकडे कमी कायभार असलेले िश काचंी िद.११/०६/२०१९ ची  मंजरु 
टीपणी  असनू सोबत जोडत आह.े  
 ाचायाचा अिभ ाय- मागील वष सन २०१९-२०२० म  य े इ.११ वी म  य े वेश कमी झा  यान े
िव ािथ सं  या कमी झाललेी आह.ेप रणामी िश काचंा कायभार कमी झालेला आह.े  यामळेु साईबाबा किन  ठ 
महािव ालयाकडील कं ाटी िश क हे अित र  त होत आहते.यामळेुक  या िव ा मंिदरकडे किन  ठ 
महािव ालयाकडे कमी कायभार असलेले ०३ कुशल कं ाटी िश क यांना अ  यापनाचा कायभार उपल  ध 
क न दतेा येईल.     
 िवभागाची मागणी:- िवषयांिकत सदंभ . १ व २ नसुार  तािवकात नमदु केलेली व  तुि थती 
िवचारात घतेा, (  य.स.िनणय .३३०) ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर या िवभागातील शै िणक वष २०२०-
२१ पासनू इ. ६ वी, इ.८ वी, व इ.१० वी या वगासाठी  यके  ०१ वाढीव तुकडी सु  करणसे तसचे सदर वाढीव 
तुकडीला अ  यापन करणकेामी ०३ वाढीव िश काचंी आव  यकता भासणार आह े  याकामी आजिमतीस ी 
साईबाबा किन  ठ महािव ालयाकडे कमी कायभार असललेे ०३ कुशल कं ाटी िश क यांना ी साईबाबा क  या 
िव ा मंिदर या  िवभागाकडे अ  यापनासाठी  वग करता येतील. तसेच ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर किडल ०४ 
वग खो  या ता  परु  या  व पात  ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलकडे वग केले  या असनू,  यां  या शाळे  या 
वेळेनसुार  यां  या कडून  यांना अडचण न येता वग खो  या उपल  ध क न घेता येईल व वगासाठी  यके  ०१ 
वाढीव तुकडी सु  करता येईल. तसेच किन  ठ महािव ालयाकडे कमी कायभार असलेले ०३ कुशल कं ाटी 
िश क यांना अ  यापनाचा कायभार उपल  ध क न दतेा येईल.     
 सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनमुान :-  शालेय शासनाचे  टीने धोरणात्  मक िवषय आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- मागणी प र  छेदात नमदु केले माण े कायवाही करणसे मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभपेढुे िनणयाथ व मा  यते  तव सादर करणसे, मा  यता िमळणसे 
िवनंती. 

िनणय .३४४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर या िवभागातील शै िणक वष २०२०-२१ 
पासनू इ.६ वी, इ.८ वी, व इ.१० वी या वगासाठी  येक  ०१ वाढीव तुकडी सु  करणेस मा यता 
दे यात आली. तसेच सदर वाढीव तुकडयांना अ  यापन करणेकामी ी साईबाबा किन  ठ 
महािव ालयाकडे कमी कायभार असलेले ०३ कुशल कं ाटी िश क यांना ी साईबाबा क  या िव ा 
मंिदर या  िवभागाकडे अ  यापनासाठी  वग कर यास मा यता दे यात आली. ी साईबाबा इिं लश 
िमडीयम  कुलकडे ता पुर या व पात वग कर यात आले या ०४ वग खो  या  उपल  ध क न घे यात 
या यात, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० ी साईबाबा हॉि पटलमधील िजवनदायी आरो य योजना िवभागाचे िवशेष लेखाप र ण 

अहवालाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  संचिलत ी साईबाबा हॉि पटलमधील िजवनदायी आरो  य योजना 

िवभागाचे िवशेष लेखाप र ण कर  यासाठी मा. य.सिमती सभा िवषय .१०५ िनणय .१०५ 
िद.२५.०२.२०१७.अ  वये सनदी लेखाप र क मे. िशंदे च  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अक टंटस ्, लातूर यांची 
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िवशेष लेखाप र क  हणनू जा.न.ंएसएसएसटी/एसएसबीएच/िव  त/२८/२०१७ िद.०५ एि  ल २०१७ रोजी िवशेष 
लेखाप र ण कर  याचे आदेश.अ  वये िनयु  ती कर  यात आलेली होती.  यास अनसु न  यांनी सदरचे िवशेष 
लेखाप र ण िशड  येथ े िद.०९.०४.२०१७ तेिद.१९.०४.२०१७ पयत सं  थानम  य े थांबनु पणु क न  याचा 
अहवाल िद.२०.०४.२०१७ रोजी सं  थानला सादर केला  आह.े 

िजवनदायी आरो  य योजना िवभागाचे केले  या िवशषे लेखाप र ण अहवाल खालील माण,े 

Sr. 
No. Audit Item Brief Description Detailed Observations 

Financial 
impact  
Type 

Financial 
impact  
in Rs. (if, any) 

1 

Verification 
of Jeevandai 
Health 
Scheme 
Rule 

Violation of 
Jeevandayi 
Health Scheme 
rules 

Under the JeevandaiArogyaYojna; Hospital has 
performed surgery of 18984 patients where 
gross bill amounting of Rs. 168,78,60,959/- 
and sanctioned amount by JeevandaiYojna is 
154,81,18,066/-. In this scheme hospital has 
given net charity of Rs. 6,37,66,665 at the time 
of dischsrge of patients.  

    

      

Under the JeevandaiArogyaYojna; Hospital has 
received short fund of Rs. 9,04,36,655/- than 
primary sanctioned fund till 31/03/2017.   
Jeevandai Department have not 
communicated any  remark / observation for 
short payment / deduction of funds against 
primary sanctioned funds.  
On review of  letters received from 
JeevandaiArogyaYojna it appears that in few 
cases short amount was received due to use of 
stents other than specified, multiple use of 
stents and non submission of tax invoice after 
giving several reminders etc.  

Financial 
Loss 

9,04,36,655 

    

  

As per letter of Jeevandayi Health scheme 
dated 19/04/2007 ; Sansthan hospital should 
bear expenditure in excess of sanction amount 
of scheme.     

    

  

Dy Director Health Services, Nashik had issued 
letter dated 01/12/2009 to sansthan for Not to 
use Drug Elluted Stent and use other fair 
quality stents. But sansthan has used Drug 
Elluted stent and violated the rule of scheme.     

    

  

We have reviewed board resolution no. 117 
date 07/02/2013; it recommended to use 
higher cost implants of stent & allowed charity 
(expenses) but otherside as per above 
Jeevandayi Health scheme letter dated 
01/12/2009 for not to use Drug Elluted stent. 
Though board has allowed to do so. It was 
resulted into sudden increase in expenses 
(charity) i.e. increase in the short amount than 
sanctioned amount under JeevandaiYojna.      

    

  

We have reviewed manual register maintained 
in billing department for  Jeevandayi patients 
where short amount received then sanctioned 
amount due to violation of rules with regard 
to..1) 2 Drug Eluted Stents used from 
25/06/2013 to 25/11/2013 for many 
patients.2) 3 Stents (2 DES & 1 BM) used from 
25/06/2013 to 25/11/2013 for for many 
patients.3) 3 Drug Elluted Stents used from 
25/06/2013 to 25/11/2013 for  for many 
patients.     
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2 
Verification 
of Charity to 
Poor Patient  

Sanction of 
Management 
Committee not 
taken for 
treating short 
payment under 
JeevandaiYojna 
as 'Charity to 
Poor Patient'. 

We have reviewed yearly statements of fund 
received from JeevandaiYojna for the Financial 
year 2007-08 to 2016-17 and It is observed 
that  
i) Hospital has received short fund of Rs. 
9,04,36,655/- than primary sanctioned fund 
under JeevandaiYojna.  

    

      

ii) Hospital has recorded short payment / 
deduction of funds as   'Charity to Poor Patient' 
but in this regard sanction of Management 
Committee has not been taken. Annexure 'A' 
is attached herewith for your reference. 

    

3 

Verification 
of Bills 
submitted 
under 
JeevandaiYo
jna 

Statement of 
cardiac patient 
with files 
submitted to 
Deputy Director 
of Health 
Service, Nashik 
much later from 
date of surgery 
performed. 

We have reviewed statements of cardiac 
patient bills submitted to Deputy Director of 
Health Service, Nashik  for the Financial year 
2007-08 to 2014-15 and It is observed that i) 
Most of the bills have been submitted to 
Health Service much later i.e beyond 6 
months, one year, one and half year and two 
years from the date of surgery of Patients 
performed. For submission of bills at early so 
many reminder is received from Health 
Service, Nashik but hospital has not submitted 
in time.  

    

      

ii) Hospital has received claim beyond 
reasonable time due to delay in submission of 
bills and resubmission of corrected bills  to 
Deputy Director of Health Service, Nashik.  

    

      

iii) Due to delay in receiving  funds Sansthan 
has lost opportunity interest if funds 
invetedelesewhere. Interest is calculated after 
giving 90 days grace period from the date of 
bill to date of submission of original bill to Dy. 
Director of Health Service. 

Opportunity 
loss of 
Interest 

Apprx. 
9,00,00,000 

      

iv) We have mentioned few cases on test 
check basis  where submission is much later 
from the date of surgery performed. 
Annexure 'B' is attached herewith for your 
reference. 

    

4 

Verification 
of Bills 
submitted 
under 
JeevandaiYo
jna 

Non Re-
submission of 
Bills of 957 
Cardiac Patient 
under 
JeevandaiArogya
Yojana in due 
time. 

We have reviewed circulars, other record and 
files of  JeevandaiYojna and It is observed that  
i) JeevandaiYojna has come to end with effect 
from 21/11/2013 vide circular of Deputy 
Director of Health Service dated 26/11/2013. 

Financial 
Loss 

3,22,83,147 

      
ii) As per para 4 of said curcular; Due date is 
given i.e. 30/11/2013 for submission of cardiac 
patient bills under JeevandaiArogyaYojna.  

    

      

iii) Hospital has submitted periodically  bills of 
all paitient up to 20/08/2014; Though 
JeevandaiArogyaYojna come to end with effect 
from 21/11/2013 and last due date is 
30/11/2013. 

    

      

iv) Health Department, Nashik has returned 
bills of 1379 patient dated 28/10/2014 for 
making the correction in bills and requiring the 
additional documents. 
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v)  Further Health Service department 
intimated via mail dated 24/11/2014 that last 
date is 25/11/2014 for resubmission of bills.    

    

      

vi) Hospital has made compliance of 370 bills 
and submitted to Deputy Health Service dated 
25/11/2014. Hospital also submitted 52 bills 
amounting of Rs. 41,50,000/- dated 
16/03/2015 which relates to surgery 
performed during 21/11/2013 to 25/11/2013 
i.e. after end of JeevandaiYojna Scheme. 

    

      
vi)  But hospital has failed to resubmit the 957 
bills on stipulated time i.e. 25/11/2014 
amounting of Rs. 3,22,38,147/-. 

    

      

vii) Further hospital has made request for 
accepting the delayed bills but said request is 
rejected by Maharashtra Government vide 
letter dated 03/01/2015 stating that 
reasonable time is given for submission i.e one 
year from closure of scheme but you have 
failed to submit bills hence request is rejected. 

    

      

viii) Hence claim of Hospital of Rs. 
3,22,83,147/- is not valid against receivable 
amount of Rs. 7,58,17,009/- from 
JeevandaiArogyaYojna. Hence it will be 
considered as financial loss of Sansthan. 
Annexure 'C' is attached herewith for your 
reference. 

    

5 

Verification 
of 
Receivable 
Amount 
from 
JeevandaiAr
ogyaYojna 

  

We have reviewed books of accounts of 
Saiababa Hospital with regard to receivable 
amount from Health Service, Nashik under 
JeevandaiArogyaYojna and also obtained 
confirmation for receivable amount from 
Health Service Nashik, where it is observed 
that.. 

    

      
I) Amount receivable under 
JeevandaiArogyaYojna as per Hospital Books as 
on 31/03/2017 of 1506 patients.  

 7,58,17,009    

      
II) Hospital will not receive the amount of 957 
patients due to non submission of Bills in time.  
Reference Point No. 4 of said report. 

 3,22,83,147    

      III) Net Amount receivable (I-II) of 549 Patients  4,35,33,862    

      

IV) Amount receivable under 
JeevandaiArogyaYojna As per confirmation of 
Health Service, Nashik is Rs. 3,04,21,349/- 
against sanctioned amount of Rs. 
4,02,54,000/- of 476 patients 

 4,02,54,000    

      
V) Amount not receivable under 
JeevandaiArogyaYojna of 73 Patients. Hence it 
will be treated as Financial Loss. 

 32,79,862   32,79,862  

      Total   21,59,99,664/- 

(अ री . एकिवस कोटी एकोणसाठ लाख न  या  नव हजार सहाशे चौस  ठ मा .) 
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िजवनदायी योजने  या िवशेष लेखापरी ण अहवालाम  य े नमदु असले  या मु ांवर थोड  यात 

िवभागाचा अिभ ाय खालील माण े 
िवशेष लेखाप र ण अहवाल मु ा . १ व २ 

१. ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेसन २००७ ते नो हबर २०१३ अखेर (JD १८,९८४ + NRHM २७) 
एकुण १९,०११/-  णां  या श  या कर  यात आले  या असनु सदर  णां  या ाथिमक मंजरुी आदेशास 
अनसु न र  कम . १५५,००,०६,७५९/- (JD १५४,८१,१८,०६६/-+NRHM १८,८८,६९३/-) इतक  र  कम 
मंजरु झाललेी होती.  
२. उपरो  त १९,०११  णांपैक  एकुण १७,५०२/-  णांची (JD १७,४८०+NRHM २२) ाथिमक 
मंजरुी आदेश र  कम .१४७,४०,०४,९३५/- रकमपेैक  र  कम .१३८,३५,५४,४०७/- इतक  र  कम सं  थानला 

ा  त झालेली आह.े  
३. उपरो  त मु ा . २ नसुार ाथिमक मंजुरी आदशे रकमपेे ा र  कम .९,०४,५०,५२८/- इतक  र  कम 
शासनाकडुन कमी ा  त झालेली आह.े परंतु िवशेष लेखाप र ण अहवालाम  य े िव  त िवभागाच े
लेखापु  तकांम  य ेनमदु असले  या रकमपेे ा . १३,८७३/- (JV No. 512/31.03.2015) इतक  रककम कमी 
गहृीत ध न र  कम .९,०४,३६,६५५/- दशिवलेली आह.े  
४. िवशेष लेखाप र ण अहवाल मु ा . १ व २ म  य ेदशिवले माण ेमाच २०१७ अखेर एकुण ५,८९५ 
इत  या  णांची .९,०४,५०,५२८/- इ तक  र  कम शासनाकडुन ाथिमक मंजरुी रकमेपे ा कमी ा  त झाललेी 
आह.े श  ि यांसाठी वापर  यात येणारे एक Octopus हे साधारणत: १०  णांना व एक Balloon, 
Oxygenators ह े साधारणत: ५ ते ६  णांना वापर  यात येत अस  याने  या िबलांसोबत सदर  या साधन 
सामु ीचे टॅ  स इन  हाईसेस जोडता येण ेश  य होणार नाही अशा िबलांमधनु टॅ  स इन  हाईसेस अभावी अनु ेय 
होऊ शकत नसलेली र  कम कपात क न उवरीत र  कम अदा कर  यास जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/एमडी/ 
८०६१/२०१४ िदनांक २४ माच २०१४ नसुार त  कालीन वै क य सचंालक यांनी संमती िदलेली होती. 

िवशेष लेखाप र ण अहवाल मु ा . ३ 

१. िबले सादर करणसेाठी ९० िदवसांचा कालावधी गहृीत ध न  यानतंर झाले  या िवलंबास अनसु न 
लेखा प र कांनी अदंाजे  याज र  कम दशिवलेली आह.े 

िवशेष लेखाप र ण अहवाल मु ा . ४ 

१. टुी पतुता कर  यासाठी परत आले  या एकुण फाई  सपैक  ९५७  णांची र  कम .३,२२,८३,१४७/- 
रकमे  याफाई  स मा. उपसंचालक, नािशक यांच ेकायालयास फेरसादर करणसेाठी त  कालीन जनसपंक अिधकारी 
यांनी वेळोवेळी प  यवहार केलेला होता परंतु मा. उपसंचालक, नािशक यांच ेकायालयाने मदुतीत फाई  स सादर 
न झा  याचे कारण दते सदर  या फाई  स  ि वकार  या नाही.  

िवशेष लेखाप र ण अहवाल मु ा . ५ 
१. िजवनदायी योजनेअतंगत १,५०६  णांची ाथिमक मंजरुी आदेशास अनसु न र  कम                      
.७,५८,१७,००९/- इतक  र  कम िवशेष लेखाप र ण कालावधीपयत येण ेबाक  होती  

२. िजवनदायी योजनेअतंगत १,५०६  णांपैक  लेखाप र ण अहवालानसुार एकुण ४७६  णांची 
ाथिमक मंजरुी आदेश र  कम .४,०२,५४,०००/- दशिवलेली आह,े परंत ुलेखापु  तकांतील न दी माण े सदर 
 णांची ाथिमक मंजरुी र  कम .३,८३,०३,०१०/- इतक  असनु एि ल २०१८ म  य े .३,०४,२१,३४९/- 

इतक  र  कम  य ात ा  त झालेली असनु ाथिमक मंजरुीपे ा २  णांची .१६,२४९/- इतक  र  कम जा  त 
ा  त झालेली आह ेव ४७४  णांची र  कम .७८,९७,९१०/- इतक  र  कम शासनाकडुनच कमी ा  त झालेली 

आह.े 
३. उपरो  त मु ा . १ व २ (३) म  य ेनमदु के  या माण ेर  कम .९,०४,५०,५२८/- व मु ा . ५ (२) ची 
र  कम .७८,९७,९१०/- अशी एकुण र  कम .९,८३,४८,४३८/- इतक  र  कम आजतागायत  ाथिमक मंजरुी 
आदशेापे ा शासनाकडुन कमी ा  त झालेली आह.े  
 याबाबत मा. उपसचंालक, नािशक यांनी शासन िनणया  वये गठीत कर  यात आले  या िवशेष  
सिमती  या बैठक म  य ेसद  या ारे िबले तपास  यात येऊन सादर केले  या दयेकामधील अनु ेय असलेली र  कम 
मंजरु क न र  कम अदा केलेली आह,े अस ेजा. . उपसंआसे/लेखा-५/िजवनदायी/१०७२५-२६/२०१८ िदनांक 
९ माच २०१८ प ा ारे किळ वलेले आह.े  



 
138 

 

(08}09.06.2020, Shirdi  
 

४. िजवनदायी योजनेअतंगत १,५०६  णांपैक  लखेाप र ण अहवाला माण े९५७  णांची िबले िवहीत 
वेळेत फेरसादर झालेली नस  यान े .३,२२,८३,१४७/- तसेच ७३  णां  या फाईल लेखाप र णासाठी उपल  ध 
झाले  या नस  याने .३२,७९,८६२/- अशी एकुण र  कम .३,५५,६३,००९/- इतक  र  कम सं  थानला ा  त 
होणार नस  यान ेआिथक नकुसान होणार आह ेअसे नमदु केललेे आह,े परंतु लेखापु  तकातील न दी माण ेएकुण 
१०३०  णांची ाथिमक मंजरुी आदेश र  कम . ३,७५,१३,९९९/- इतक  र  कम सं  थानला ा  त होणार नाही. 

िजवनदायी आरो  य योजनचेा उपरो  त िवशेष लेखाप र ण अहवाल अवलोकनाथ मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

िनणय .३४५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील िजवनदायी आरो य योजना िवभागाचे 
िवशेष लेखाप र ण अहवालाचे सिमती सद य मा. ी.िदलीप वामी साहेब यांनी अवलोकन क न 
याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे सादर करावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ ी साईनाथ णालयातील न याने काया वीत होणा या िवभागाकरीता ऑ सीजन व नाय स गॅस या 

पाईपलाईनचे काम करणेकामी .९,८१,०५९/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- 
ा  तािवक:- ी साईनाथ  णालयातील ितस-या मज  याचे काम पणू झालेले असनू तेथ ेOrtho OT 

& Ward, Male Medical Ward, Female Medical Ward आिण Deluxe Room इ. िवभाग न  यान े
कायाि वत होणार  असनू सदर वाड / िवभागाम  य े ऑ  सीजनव नाय स गॅस  या पाईपलाईनची आव  यकता 
लागणार आह.े  यानसुार ी साईनाथ  णालयातील िद.१६/०३/२०२० चे मागणीप का  वये ऑ  सीजनव 
नाय स गसॅ  या पाईपलाईनच े काम करणचेी मागणी केललेी आह.े सदरऑ  सीजनव नाय स गसॅ  या 
पाईपलाईनच ेकाम करणकेामी येणा-या अदंाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल िवभागाकडून दोन परुवठाधारकांच े
कोटेशन ा  त झाल ेआह.े 

 यानसुार दोन परुवठाधारकाचंे ा  त झाललेे कोटेशनच े दरानुसार सरासरी अदंाजे िकंमत काढ  यात 
यऊेन  यानसूार ी साईनाथ  णालयातील वाड / िवभागान े मागणी केललेे ऑ  सीजनव नाय स गसॅ  या 
पाईपलाईनच ेकाम करणकेामी  ताव तयार कर  यात आलेला आह.े  

 याचा  तपशील खालील माण े–  
Sr. 
No. 

Description  Qty Himalaya 
Surgical, 
Kopargaon 

United 
Services, 
Kalyan 
West 

Total 
Amt 

Avg Rate 
per in Rs. 

Total Amt. 
in Rs.  

1 22mm Copper pipe 
0.9mm thickness 

200 
MTR 

767.00 684.40 1451.40 725.70 145140.00 

2 15mm Copper pipe 
0.9mm thickness 

350 
MTR 

649.00 472.00 1121.00 560.50 196175.00 

3 22mm Isolation 
Valve 

6 
Nos. 

2124.00 1652.00 3776.00 1888.00 11328.00 

4 15mm Isolation 
Valve 

12 
Nos. 

1770.00 1180.00 2950.00 1475.00 17700.00 

5 Medical gas outlets 
front loaded din 
standard Or BS 
standard 

60 
Nos. 

2360.00 1947.00 4307.00 2153.50 129210.00 

6 3 Gas Zonal Value 
Box 

2 
Nos. 

10030.00 8850.00 18880.00 9440.00 18880.00 

7 2 Gas Zonal Value 2 9440.00 7670.00 17110.00 8555.00 17110.00 
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Sr. 
No. 

Description  Qty Himalaya 
Surgical, 
Kopargaon 

United 
Services, 
Kalyan 
West 

Total 
Amt 

Avg Rate 
per in Rs. 

Total Amt. 
in Rs.  

Box Nos. 
8 3 Gas Digital 

Alarm System 
2 
Nos. 

23010.00 21240.00 44250.00 22125.00 44250.00 

9 2 Gas Digital 
Alarm System 

2 
Nos. 

21830.00 17700.00 39530.00 19765.00 39530.00 

10 BPC Flow meter 
with Humidifier 
Bottle 

30 
Nos. 

1298.00 1121.00 2419.00 1209.50 36285.00 

11 Vacuum Jar 600 
unit Ml for Word 

25 
Nos. 

1711.00 1475.00 3186.00 1593.00 39825.00 

12 Vacuum jar unit 
1000ml for special 
room 

5 
Nos. 

2183.00 1947.00 4130.00 2065.00 10325.00 

13 Suction Trolley 
with 2000 x 2 ml 
jar & central 
controller 

2 
Nos. 

1121.00 8850.00 9971.00 4985.50 9971.00 

        Total Amt. in Rs. 715729.00 

 AMC 1st Year   62370.00 19555.00 81925.00 40962.50 40962.50 
 AMC 2nd year  62370.00 19555.00 81925.00 40962.50 40962.50 
 AMC 3rd Year  77962.00 32592.00 110554.0

0 
55277.00 55277.00 

 AMC 4tj Year  77962.00 32592.00 110554.0
0 

55277.00 55277.00 

 AMC 5th Year  93555.00 52147.00 145702.0
0 

72851.00 72851.00 

    Total Amt AMC in  Rs. 265330.00 

    Total Amt Work & AMC 981059.00 
 

 यानसुार सदर ऑ  सीजनव नाय स गॅस  या पाईपलाईनचे काम करणकेामी पणूािकत .९,८१,०५९/- 
(अ री र  कम . नऊ लाख  ए  याऐशंी हजार एकोणसाठ मा ) इतका खच अपेि त आह.े  

मागणी– ी साईनाथ  णालयातील वाड / िवभागान े मागणी केललेे ऑ  सीजनव नाय स गसॅ  या 
पाईपलाईनच ेकाम करणचेी मागणी प का  वये मागणी केललेी आह.े 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आह.े 
 यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद ३.२. – 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 

.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. सबंंिधत िवभागांना 
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.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 
आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईनाथ  णालयातील ितस-या मज  याचे काम पणू झालेल े
असनू तेथ े Ortho OT & Ward, Male Medical Ward, Female Medical Ward आिण Deluxe 
Room इ. िवभाग न  यान ेकायाि वत होणार  आहते. सदर वाड / िवभागाम  य ेऑ  सीजनव नाय स गसॅ  या 
पाईपलाईनची आव  यकता आह.े  यानसुार ी साईनाथ  णालयान े मागणीप का  वये ऑ  सीजनव नाय स 
गॅस  या पाईपलाईनचे काम करणचेी मागणी केलेली आह.े सदर ऑ  सीजनव नाय स गॅस  या पाईपलाईनचे काम 
करण ेकामीची अदंाज े िकंमत ३ लाखापे ा जा  त आह े  यामळेु सदर काम िवहीत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू 
खरेदी क न दे  यास हरकत नाही असे मत आह.े  
 तरी ी साईनाथ  णालयातील वाड / िवभागान े मागणी केललेे ऑ  सीजनव नाय स गसॅ  या 
पाईपलाईनच े काम करणकेामी अदंाजे िकंमत ३ लाखापे ा जा  त आह े  यामळेु सदर काम िवहीत प  दतीन े ई 
िनिवदा मागवनू कर  यास व याकामी येणा-या अदंाज े र  कम .९,८१,०५९/- (अ री र  कम . नऊ लाख  
ए  याऐशंी हजार एकोणसाठ मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .३४६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील न याने काया वीत होणा या िवभागाकरीता 
ऑ सीजन व नाय स गॅस या पाईपलाईनचे काम करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .९,८१,०५९/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ युिनअर रेडीओलॉजी ट पदाची नेमणकू सु  ठेवणेबाबत डॉ.राजबाला िनकम यांचे िद.१०.०४.२०२० 

रोजीचे अजाबाबत. 
ताव- डॉ. राजबाला रिवं  िनकम यांचा िद. १०/०४/२०२० रोजीचा अज ा  त झाला असनु  याम  य ेखालील माण े

नमदु आह.े  
I Dr. Rajbala R. Nikam is working in Dept of Radiology since 2016. My recent 

order end on 2nd Aprl 2020 and as I want to continue as Jr. Radiologist on same post. So 
kindly allow me and do needful. 

मा.  यव  थापन सिमती िद. ०८/०१/२०१९ रोजीचे सभेतीलिनणय . १४ नसुार ,”यावर सिव  तर 
चचा होऊन उपरो  त  तावात नमदु वै क य अिधाकरी यांना कंञाटी प तीन ेव एक िफजीओथरेिप  ट यानंा 
ठेकेदारामाफत  याचंे नमेणकू सपंु  टात यते अस  याचे लगतच ेिदनाकंापासनु ११ मिहन ेकालावधीसाठी ता  परु  या 
 व पात कंञाटी प तीने दे  यात येत असले  या एकिञतमानधनावर वै क य सचंालक/वै क य अिधि का 

यांचे समाधानकारक कामकाजाचे अहवालानसुार तसचे संबंिधत वै क य अिधका-यांकडून पु  हा नमेणकू 
िमळणचे ेमागणीपञास अिधन ट   याट  यान े११ मिहन ेपणु होणपेवु  पासनु चार िदवसांचा के दऊेन पवू  या 
आदशेा माण ेनेमणकूा दे  यास मा  यता दे  यात आली.”   

उपरो  त िनणयानुसार डॉ. राजबाला रिवं  िनकम याचंी िद. ०३/०५/२०१९ पासनु पढु ेकंञाटी प तीन े
ता  परु  या  व पात ११ मिहन े कालावधीसाठी ी साईबाबा हॉि पटलम  य े  यिुनअर रेडीओलॉिज  ट पदावर 
नेमणकू कर  यात आली होती.  यानसुार  या िद. ३/५/२०१९ रोजी कामावर हजर झा  या. 

तदनतंर, डॉ. राजबाला रिवं  िनकम यांनी खालील माण ेरजा घते  या आहते.  
अ.न.ं कालावधी शेरा 
०१. िद. २७/०५/२०१९ ते िद. २६/०८/२०१९ ९१ िदवस  ेग  ससी काळात आजारी अस  याने िवनावेतन 
०२. िद. २७/०५/२०१९ ते िद. ३१/०३/२०२० अखेर २१६  अकायिदन  

 
िद. ३१/०३/२०२० नंतर आजपयत डॉ. राजबाला िनकम  णालयात कामावर आले  या नसनु  यांचे 

नेमणकु चाल ुठेव याच ेउपरो  त अजावर . वै क य संचालक यांनी Put up a note in detail असा अिभ ाय 
िदलेला आह.े  

डॉ. राजबाला िनकम व इ.९ वै क य अिधका-यांचा ११ मिहने कंञटी नेमणकू चा कालावधी         
िद.०२/०४/२०२० रोजी सपंु  टात येत अस  याने डॉ. िनकम यांचे  यित र  त इतर ०९ वै क य अिधका-यांच े
पु  हा नमेणकू िमळणबेाबतचे पञ ा  त झा  यान े तसचे सदर पञावर वै क य संचालक / वै क य अिधि का 
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यांनी  यांचे समाधानकारक कामकाज अस  याबाबत अिभ ाय िदला अस  याने सबंंिधत ०९ वै क य        
अिधका-यां  या मा.  यव  थापन सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . ५७२ नसुार,  यांचे 
नेमणकू संपु  टात अस  याचे लगतचे िदनांकापासनु ४ िदवस सवेाखंडीत क न ११ मिहने कालावधीसाठी 
ता  परु  या  व पात कंञाटी प तीने स  या दे  यात येतअसले  या एकिञत मानधनावर वै क य संचालक/ 
वै क य अिधि का यांच ेसमाधानकारक कामकाजाच ेअहवालानुसार तसचे संबंिधत वै क य अिधका-यांकडून 
पु  हा नेमणकू िमळणचेे मागणीपञास अिधन राहन िद.३०/०३/२०२० रोजीचे िटपणी अ  वये नमेणकू आदशे देणते 
आले आहते.  

डॉ.राजबाला िनकम यांची ेगन  सी रजा (अकायिदन िवनावेतन रजा िद. ३१/०३/२०२० रोजी सपंलेली 
आह.े  यांची ११ मिहन े कालावधीची नमेणकू िद.०२/०४/२०२० रोजी सपंु  टात आलेली आह.े  याचंे पु  हा 
नेमणकु मागणी पञ िद.१०/०४/२०२० रोजी ा  त झाले आह.े  यात कधी जॉईन करता येईल याचा उ  लेख 
नाही.  

तरी, डॉ.राजबाला रिवं  िनकम यांचा िद. १०/०४/२०२० रोजीचा अज ा  त झाला असनु  याबाबत 
िनणय होणसे िवनंती.   

िनणया  तव सादर. 
िनणय .३४७ यावर सिवत सिव तर होऊन, डॉ. राजबाला रिवं  िनकम यांची ी साईबाबा हॉि पटलम  ये  यिुनअर 

रेडीओलॉिज  ट यापदावर कंञाटी प तीने ता  पुर  या  व पात ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणकू 
कर  यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये एि ल २०२० मिह यात वै क य िबलात दे यात 

आलेली सवलत र कम .१९,२२,८९८/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या सबंंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार 
उप.वै.सचंालक/वै.संचालक यांना दे  यात आललेे आहते  यांच ेगैर हजेरीत व.ै शासक/जनसपंक अिधकारी यांना 
अिधकार सपुतु कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात यतेे.  

सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मंजरुी 
करीता  तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम  य ेवै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत 
आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा अस ेठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शेरा िदला आह.े  या माण ेमाह ेएि ल २०२०म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण ३,८८३ व 
३१७ आयपीडी  णांपैक  ५१९ओपीडी व १३७आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             

.१७,६४,२९८/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 
िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेबेाबत िटपणी माण े एकुण १२३  णाना र  कम .१,५८,६००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

 
अ.न.ं 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात 
िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

३९ ३,४७,२८४/- - ३,४७,२८४/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

१०१ ९,४८,८३७/- ३,६७,४४०/- ५,८१,३९७/- 
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३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

५ १,४४,४७४/- ४२,०००/- १,०२,४७४/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

२५० ६,४६,८१७/- ३,१२,७१८/- ३,३४,०९९/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

४५ ११,१३,६४९/- ८,०३,०००/- ३,१०,६४९/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

२१६ ८८,३९५/- - ८८,३९५/- 

 एकुण ६५६ ३२,८९,४५६/- १५,२५,१५८/- १७,६४,२९८/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.न.ं  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४३ ५५,४००/- - ५५,४००/- 
२ िहमोिफलीया १ ८००/- - ८००/- 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ९ १०,८००/- - १०,८००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  १५ १,८००/- - १,८००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १६ २७,४००/- - २७,४००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ३ ६,८००/- - ६,८००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  २ ३,०००/- - ३,०००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ३४ ५२,६००/- - ५२,६००/- 
 एकुण १२३ १,५८,६००/- - १,५८,६००/- 
                एकुण अ+ब ७७९ ३४,४८,०५६/- १५,२५,१५८/- १९,२२,८९८/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य ेएि ल  २०२०  म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .१९,२२,८९८/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .३४८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माहे एि ल-२०२०  
म  ये वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम 

.१९,२२,८९८/- ची न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यानंतर आजचे तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील िवषयांवर िनणय घे यात 
आले. 

आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ देणगीदार साईभ ांना देणगी काऊंटरवर ावया या तावीत सुिवधांबाबत. 

ताव- ी े  िशड  येथ,े  ी साईबाबां  या दशनासाठी दशे-िवदशेातुन दररोज हजारो साईभ  त िशड त दाखल होत 
असतात. अ  या कारे जगा  या कानाकोप-यातुन येणा-या साईभ  ताचंी िदवसिदवस िशड म  य ेमोठया माणात 
गद  वाढत आह.े चे यथोिचत दशन झा  यानंतर साईभ  तां  या मनाला मोठया माणात अि मक समाधान 
लाभते.  यामळेु साईभ  तानंा जणकुाही मनातील सव इ  छा आकाशंा पणु झा  याचा  यय िशड त आ  यावर 
िमळतो. चे दशन झा  यानंतर साईभ  त ह ेआनंदी आिण स  न मु ने ेमंदीरातुन बाहरे पड  यावर, आपणही ी 
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साईबाबांना काहीतरी यथोिचत दणेगी  व पात (रोख र  कम / चेक/ डी डी, परक य चलन, मौ  यवान व  तु, सोन े
चांदी, िविवध रंगांची  व  े वगैरे) अपण करावी, अशी  यके साईभ  ताची मनोमन भावना असते.  यामळेु ना 
मनोभावे दि णा अपण कर  यासाठी ी साईभ  त सं  थानच े दणेगी कांऊ  टरवर जाऊन आपआप  यापरीन े
यथाश  ती देणगी देत असतात.  

   यास अनसु न, जे साईभ  त सं  थानला रोख  व पात, व  तु पान,े चके/िडिड, ऑनलाईन, मिनऑडर, 
डेबीट/ े डीट काड  दारे र  कम .२५ हजार व  यापे ा जा  त र  कम देणगी दतेात,   यांना २० ॅम वजनाची 
चांदीची पादकुा १ नग व इतर व  त ु स ेम भेट दऊेन सं  थानमाफत गौरव कर  याबाबतचा  ताव 
िद.३०/११/२०१६ रोजी झाले  या मा.  यप  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यात आलेला होता. 
 यावर िनणय ं .८७३ अ  वये पुढील माणे िनणय झालेला आहे.“ र  कम .२५,०००/- व  यापुढील 

रककमेची /व  तु सािह  याची देणगी देणा-या  साईभ  तास २० ॅम वजना  या चांदी  या ी साई पादुका 
तसेच साईच र  ंथ व एक ी डी फोटो साद पाने दे  यात यावा, असे ठरले आहे.” 

  तदनतंर, ी साईबांबाना अपण केले  या व  ां  या िविनयोगाबाबत िद.२२/०८/२०१८ रोजी झाले  या 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर  ताव सादर कर  यात आला असता  यावर िनणय ं .५१५ अ  वय,े पढुील 

माण े िनणय झालेले आह.े ‘‘ ना अपण होणारी ०१ मीटर पय  त  या लांबीची व   े ी साईभ  तानंा मोफत 
दे  यात यावी, एक लाख व  यापे ा जा  त र  कम दणेगी दणेा-या साईभ  तानंा मोठया आकाराचे व   भेट  हणनु 
दे  यात यावे, तसेच सव सिमती सद  यांना व मु  य कायकारी अिधकारी यांना  यके मािह  याला ०१ या माण े

 यके  १२ व  े,  मा  यवरांचे स  कार करणसेाठी  दे  यास मा  यात दे  यात आली. तसेच मा  यवरांना स  कार 
संगी व   दतेांना सदर व    या आरती  या वेळी चे समाधी व मतु वर चढिवले असले  यावळेचा फोटो 

दखेील दयावा असे ठरले.”  
   यानसुार, उपरो  त िनणय ं .८७३ अ   य,े  कायवाही सु  कर  यात आली होती. तथािप, चांदीची नाणी 

संप  याने स  या देणगीदार साईभ  ताचंी यादी तयार कर  यात येत आह.े तसचे उपरो  त िनणय ं .५१५ अ  वये,  
 य  कायवाही करतांना ना अपण होणारे व   ह े प रमाणानसुार सारखे असले तरी  यां  या िकमतीम  य े

खपुच फरक अस  यान ेप रमानानसुार व   िवतरण कर  यास मोठया माणात अडचणी येत अस  यान,े कायवाही 
सु  केलेली नाही.  

   याअनषंुगान,े उपरो  त िनणयात येत असले  या अडचण चा िवचार करता, मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेतील उपरो  त दोनही िनणय िनगत क न,  यापुढे जे साईभ  त िशड त येवनु, सं  थानचे दणेगी कांऊ  टरवर 

 य  देणगी दतेील,   यांचेक रता सं  थानकडुन आणखी काही सेवा सिुवधा परुिव  यास, ी साईबाबा 
सं  थान  या देणगी र  कमते वाढ हो  यास  याचा िन  चीतच फायदा होणार आह.े  यासाठी देणगी कांऊ  टरवर रोख 
 व पात अथवा चेक/डी डी, परक य चलन, सोने चांदी  या व  त ुअथवा मौ  यवान मािणक मोती,  खडे, व इतर 

सािह  य दणेगी दणेा-या साईभ  तानंा पढुील माण े  तावीत के  यानसुार सवेा सिुवधा परुिवता यतेील. (तथािप, 
चेक  दारे दणेगी दणेा-या साईभ  तांना चेक वट  यानंतर पढुील भेटी  या वेळी दणेगी र  कमेनसुार सिुवधा दतेा 
येतील.)  

  स  या दणेगीदार साईभ  तांस दे  यात येत असले  या सेवा सिुवधा व  तािवत सेवा-सिवधा यांचा 
तपिशल पढुील माण े–( त  ता ं .०१) 

अ.न.ं देणगी र  कम  स  या दे  यात येत असले  या 
सेवा सिुवधा 

 तािवत सेवा-सिुवधा  

०१  .०१/- ते .१,०००/-  उदी साद  उदी- साद २ नग  
०२ .१,००१/- ते .१०,०००/-  उदी साद  उदी साद ०४ नग   

१ ी डी फोटो रंगीत  
०३ .१०,००१/- ते .२५,०००/- उदी साद  उदी साद १० नग 

१ ी डी फोटो रंगीत  
१ सॅटीन शॉल ( .२९/- िकंमत )  

०४ .२५,००१/- ते .५०,०००/- उदी साद  
५ भ  तांना एक वेळ दशन  
५ भ  तांना एक वेळ आरती  
१ ी साईच र  ंथ  

उदी साद १० नग  
५ भ  तांना एक वेळ मोफत दशन  
१ ी साईच र  ंथ (भाषेनसुार )   
१ साईराम शॉल ( .१००/- िकंमत )  
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१ ी डी फोटो  लॅक अॅ  ड 
 हाईट  

५  य  त ना  ही आय पी मोफत जवेण   

०५ .५०,००१/- ते .२,००,०००/- उदी साद  
५ भ  तांना एक वेळ दशन  
५ भ  तांना एक वेळ आरती  
१ ी साईच र  ंथ  
१ ी डी फोटो  लॅक अॅ  ड 
 हाईट  

उदी साद २० नग  
५ भ  तांना एक वेळ मोफत दशन  
५ भ  तांना एक वेळ मोफत आरती  
१ ी साईच र  ंथ  
१ साईराम शॉल ( .२००ते५००/-िकंमत)  
१ साईबाबा फोटो ( दगडावर बसलेली ) 
.१०००/- .पय  त  

५  य  त ना  ही आय पी मोफत जवेण   
०६ .२,००,००१/- ते  .५,००,०००/-   उदी साद  

५ भ  तांना एक वेळ दशन  
५ भ  तांना एक वेळ आरती  
१ ी साईच र  ंथ  
१ ी डी फोटो  लॅक अॅ  ड 
 हाईट  

उदी साद २० नग  
५ भ  तांना दोन वेळ मोफत दशन  
५ भ  तांना दोन वेळ मोफत आरती  
१ ी साईच र  ंथ 
५  य  त ना  ही आय पी मोफत जवेण   
१ साईराम शॉल ( .५००/- िकंमत )  
१ चा फोटो .१०००/- पय  तचा   

०७ .५,००,००१/- ते  
.१०,००,०००/-   

 

उदी साद  
५ भ  तांना एक वेळ दशन  
५ भ  तांना एक वेळ आरती  
१ ी साईच र  ंथ  
१ ी डी फोटो  लॅक अॅ  ड 
 हाईट  

उदी साद २५ नग  
७ भ  तांना ०२ वेळ मोफत दशन  
७ भ  तांना ०३ वेळ मोफत आरती   
१ ी साईच र  ंथ (भाषेनसुार )  
७  य  त ना  ही.आय.पी.मोफत जवेण   
१ शॉल/व    (आरतीसाठी चढिवणते 
आलेली  ( .२,०००/- िकंमत पय  त )  
१ चा  रंगीतफोटो (समाधी मतु सह) 
.२००० पयांपय  त िकंमतीची 

०८  .१०,००,००१/-व  यापढुील 
दणेगीदार साईभ  तांसाठी 

उदी साद  
५ भ  तांना एक वेळ दशन  
५ भ  तांना एक वेळ आरती  
१ ी साईच र  ंथ  
१ ी डी फोटो  लॅक अॅ  ड 
 हाईट  

उदी साद २५ नग  
७ भ  तांना ०२ वेळ मोफत दशन  
७ भ  तांना ०३ वेळ मोफत आरती   
१ ी साईच र  ंथ (भाषनेसुार )  
७  य  त ना  ही.आय.पी.मोफत जवेण   
१ शॉल/व    (आरतीसाठी चढिवणते 
आलेली ( .२,०००/- िकंमत पय  त )  
१ चा  रंगीतफोटो (समाधीमतु सह) 
.२००० पयांपय  त िकंमतीची 

उपरो  त माण ेदणेगी र  कमिेनहाय ी साईभ  तानंा सं  थानकडुन  तिवत के  यानसुार सेवा सिुवधा 
दान के  यास  सं  थानचे उ  प  नात वाढ हो  यास  याचा िनि तच फायदा होणार आह.े  

 याअनषंुगान,े  मागील दोन आिथक वषात ( सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९) चे मंिदर व मंदीर 
प रसरात दगेणी काऊंटरवर  य  येऊन ी साईभ  तानंी िदले  या देणगी रकमेिनहाय  मािहती तं ान 
िवभागाकडुन िमळालेली साईभ  तांची  सं  या पुढील माण ेआह.े  

( त  ता ं .०२) 
अ.न.ं 
०१ 

देणगी रककम 
०२ 

देणगीदार साईभ  तांची सं  या  एकुण   
(३+४)  
५                                         

सरासरी  
( ५÷२ ) 
०६  

सन २०१७-१८ 
०३ 

सन २०१८-१९ 
०४   

०१. .१/- ते .१०००/- ८८७६८७  ८८९७२१ १७७७४०८  ८८८७०४  
०२. .१००१/- ते .१०,०००/- ९५९५०  १०६१६६ २०२११६ १०१०५८ 
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०३. .१०,००१/- ते . २५,०००/- ९३८३  ११४८५ २०८६८  १०४३४  
०४. .२५,००१/-  ते . ५०,०००/- ३०३४  ३७१४ ६७४८ ३३७४ 
०५. .५०,००१/-  ते .२ लाख  २५७६  २८९१ ५४६७  २७३४  
०६. .२,००,००१/- ते .५ लाख  १५६  १७६ ३३२  १६६  
०७. .५,००,००१/- ते .१० लाख ३०  ३६  ६६  ३३  
०८. .१०,००,००१/- व  यापढुील   ३५  ९५  १३०  ६५  
                                     एकुण  ९९८८५१ १०१४२८४ २०१३१३५ १००६५६८ 

 

तसेच वरील दणेगीदार साईभ  तांना  तािवत सिुवधा देय झा  यास,  आज अखेर सं  थानकडे िश  लक 
असले  या व  ाचंा साठा पढुील माण.े – 

( त  ता ं .०३) 
अ.न.ं व  ांचा तपशील  व  ांची िकंमत एकुण िश  लक व  ांची 

सं  या 
०१ सॅटीन माल लहान  .०२ मा  ४६२२८ 
०२ सॅटीन माल मोठे  .०५ मा  २०४६५ 
०३ ॉकेट सटॅीन लहान  .०९ मा  ८७८१ 
०४ ॉकेट सटॅीन मोठे  .२९ मा  ३५९५ 
०५ साईराम शॉल  .२९ मा  ३६७० 
०६ शॉल  .१०० मा   ३५० 
०७ शॉल  .२०० ते ५०० पये पय  तचे  २५० 
०८ साईबाबा ेस  .६०० ते १००० पय  त   ५०० 
०९ साईबाबा ेस  . १००० ते २००० पय  त   १५० 
                                            आज अखेर एकुण व  ांची सं  या   ८३,९८९ 

उपरो  त त   यात नमदु केलनेसुार आज अखेर सं  थानकडे िश  लक व  ांचा साठा उपल  ध आह.े 
ी साईभ  तांकडुन ना अपण केले  या व  ांपैक  बहतांशी,  व  े कापड िव  कांऊ  टरव न 

दणेगीदार साईभ  त साद पाने िवकत घतेात.  
तथािप, उपरो  त दो  ही त   यातील तपिशलांचा (दणेगीदार साईभ  ताचंी सं  या व सं  थानकडे िश  लक 

असले  या व  ाचंी सं  या ) िवचार करता,  स  या सं  थानकडे िश  लक असले  या व  ां  या माणात देणगीदार 
साईभ  ताचंी सं  या खपुच जा  त िदसत आह.े सबब,  उपरोक्  त माण ेदेणगीदार साईभ  तांना देणगी रकमांनसुार 
सेवा सिुवधा सु  के  या तर स  या सं  थानकडे िश  लक असलेले व दणेगी पाने ा  त होणारे व   ह ेदोन मािहन े
परुतील एढेच आहते.  यामळेु स  या सं  थानकडे िश  लक असले  या व  ाचंा साठा सपंपेयन ् त  दणेगीदार 
साईभ  तानंा व  े स मे भटे देता येतील. व  ाचंा साठा सपं  यानंतर, व  ां  यित र  त फ  त इतर सािह  य स ेम 
भेट  हणनु दतेा यतेील.   

उपरो  त माण े दणेगी रकमेिनहाय सवेा सिुवधा सु  के  यास ितवष  पढुील माण े खच अपेि त 
आह.े  

(त  ता ं .०४) 
अ.
नं. 

दणेगी 
रकमांचा 
तपशील 

साईभ  तां
ची सराररी 

सं  या  

ी डी 
फोटो 

फोटो  साईच र  
ंथ 

शॉल मोफत दशन व 
मोफत आरती  

मोफत 
जेवण  

एकण 

०१ .०१/-  ते 
.१,०००/- 

८८८७०४ - - - - - - ---- 

०२ .१,००१- 
ते १०,०००/- 

१०१०५८ ५,०५,२९०/- - - - - - ५,०५,२९०/- 

०३ .१०,००१ ते 
२५,०००/- 

१०४३४ ५२,१७०/- - - ३,०२,५८६/- 
.२९ माण े 

- - ३,५४,७५६/- 

०४ .२५,००१ ते 
५०,०००/- 

३३७४ - - 
 

२,०२,२४०- ३,३७,४००/- 
 

३३,७४,०००/- २५०/- ३९,१३,८९०/- 

०५ .५०,००१ ते २७३४ - ९,२९,५६०/- १,६४,०४०/- ९,५६,९००/- ९५,६९,०००/- २५०/- १,१६,१९,७५०/
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२,००,००० .३४० माण े- सरासरी .६०  सरासरी .३५० - 
०६ .२,००,००१ ते 

.५,००,०००/- 
१६६ - १,६६,०००/- 

.१०००/- माणे  
९९६०/- ८३,०००/- 

.५००/- माणे  
११,६२,०००/- २५०/- १४,२१,२१०/- 

०७ .५,००,००१/- 
ते 

१०,००,०००/- 

३३ - ६६,०००/- 
.२०००/- माण े

१९८०/- ६६,०००/- 
.२०००/- माण े

४,३८,९००/- ३५०/- ५,७३,२३०/- 

०८ .१०,००,००१
/- ते पढुील 

             ६५  - १,३०,०००/- 
.२०००/- माण े

३९००/- १,३०,०००/- 
.२०००/- माण े

८,६४,५००/- ५००/- ११,२८,९००/- 

                    एकुण  १००६५६८ ५,५७,४६०/- १,२९,१५६०/- ३,८२,१२०/- १८,७५,८८६/- १,५४,०८,४००/- १,६००/- १,९५,१७,०२६/
- 

( ी साईच र  ंथाची,  शॉलची िकंमत व दशन आरतीची र  कम ही सरासरीन ेकाढ  यात आललेी आह.े ) 
उपरो  त माण े दणेगी रकमेिनहाय दणेगीदार साईभ  तांना  तािवत केलेनसुार सिुवधा िद  यास, 

ितवष सं  थानला अदंाजे र  कम . २ कोटी मा पय  त खच अपे ीत आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय-  येथनुपढु ेमदंीर व मदंीर प रसरात देणगी कांऊ  टरवर  य  येवनु रोख र  कम, 

डी डी, परिकय चलन, सोने चांदी  या व  त,ु मौ  यवान मािणक मोती, खडे,  तसेच इतर व  त,ु  दणेगी दणेा-या 
दणेगीदार साईभ  तांना वरील त  ता ं .०१ म  य े नमदु केले माण े  तािवत सवेा-सिुवधा दणेे सु  करावयाच े
झा  यास, पवु  झालेले उपरो  त िनणय ं .८७३ व ५१५ ह ेिनर  त/अिधगिृहत करावे लागतील. तसचे सं  थानकडे 
उपल  ध असले  या व  ां  या उपल  धतेनुसार  दणेगीदार साईभ  तानंा व   देता यतेील.  

वरील  तािवत केले माण ेदणेगीदार साईभ  तांना सेवा-सिुवधा पुरिव  यास,  याचे सं  थानला पढुील 
माण ेफायद ेहोतील.  

०१)  ी साईभ  त संतु  ट (समाधानी ) होऊन,   यां  या मनात सं  थानिवषयी िन  चीतच समाधानाची भावना 
िनमाण   होईल.   

०२)  साईभ  तामंाफत देश-िवदशेात ी साईबाबांचा चार व सार हो  यास िनि तच मदत होईल.  
०३)  सं  थानकडुन िमळाले  या िविवध सेवा सिुवधांमळेु साईभ  त समाधानी होवनु  यांना पु  हा पु  हा िशड त  

दशनास यावे अस ेवाटेल.   
 ०४)   पयायाने सं  थानच ेउ  प  नात दखेील मोठया माणात वाढ होईल, अस ेमत आह.े 

तसेच सं  थानकडे उपल  ध असले  या व  ाचा साठा संपपेय  त देणगीदार भ  तानंा व  े दतेा यतेील. 
तसेच ीसाई च र , आिण ी डी व इतर फोटो ह े सं  थानच े काशन े िवभागकडुन वेळोवेळी घतेा येतील.  
 यासाठी एक वषा क रता अदंाजे आव  यक असलेले ी डी फोटो, एकुण नग १,११,५००,  तसेच साईच र  

एकुण नग ६,४००,  आिण टेबल फोटो एकुण नग ६,४००, अशी काशन ेिवभागास  यादा छपाई क न  याव े
लागणार आह.े 

तसेच देणगीदार साईभ  तांना दे  यात येणा-या स ेम भेट व  तुंक रता मािहती तं ान िवभाग यांचेकडुन 
सॉपट वेअर म  य े तशी दु  ती क न  यावी लागणार आहे. जेणके न सॉपट वेअर  या रपोटनसुार देणगीदार 
साईभ  तानंा दे  यात आले  या स मे भटे व  तुंचा जमा खचा  या न दी दर मािह  याला ठेवता यतेील.  

 ताव- उपरो  त माण े  तािवत के  यानसुार रकमिेनहाय देणगीदार साईभ  तानंा सेवा सिुवधा परुिवण े
सु  करावयाचे झा  यास,  पवु  झाललेे उपरो  त िनणय ं .८७३ व ५१५ ह े दो  हीही िनणय िनर  त करणसे,  
सं  थानकडे असले  या व  ां  या साठया  या उपल  धतेनुसार दणेगीदार साईभ  तानंा व  े दे  यास, तसेच ी 
साईच र  ंथ , ी डी फोटोज व इतर फोटोज काशने िवभागाकडुन वेळोवेळी घणेसे, आिण देणगीदार 
साईभ  तानंा दे  यात येणा-या स ेम भेट व  तु क रता मािहती तं ान िवभागाकडुन सॉपटवेअर म  य ेतशी सधुारणा 
क न घणेेस,  तसेच  तावातील उपरोि लखीत कायप  दतीसाठी येणा-या यो  य  या खचास  मा  यता 
िमळणकेामी सदर  ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेसमोर िनणयाथ आय  यावेळ  या िवषयात सादर करणसे मा  यता 
असावी. 

िनणय .३४९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमुद के या माणे रकमेिनहाय साईभ ांना सेवा सिुवधा 
पुरिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. तथापी र कम .५०,००१ ते 
२,००,०००/-पयत देणगी देणा या साईभ ांना चे फोटो ऐवजी ची छोटी मतु  दे यात यावी. नवीन 
शालची खरेदी कदापीही क  नये, तसेच खचात बचत करणेकामी साईभ ांकडून देणगी व पात 
िमळणा या शाल यांचा वापर कर यात यावा, असे ठरले. तुत करणी यव थापन सिमतीचे 
िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८७३ व िद.२२.०८.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५१५ 
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िनर त कर यास मा यता दे यात आली. सदर बाब मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
िस हील ॲ लीकेशन क न िनदशनास आणनू ावी,असे ठरले. 

(कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ कोरोना िवषाण ू (को हीड-१९) ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक उपाययोजनेअंतगत साईभ  व 

णांचे पडताळणीकरीता  Thermal Screening & Scanning  णाली काया वीत करणेकामी 
खरेदी ि या राबिवणेस व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम२००४मधीलतरतुद:- १७ (१) नसुार भ गणांना सोयी व सिुवधा उपल ध क न देण.े 
मा.  यव  थापन  सिमतीचाठराव ं .:- िद.०४.०४.२०१८, िनणय .२७५. 

ा तािवक:- स ि थतीत जागितक  तरावर कोरोना िवषाणचूा (को  हीड १९) ादभुाव फार मोठ्या 
माणावर होत आह.े भारतात व महारा  ातही कोरोना िवषाणचूा (को  हीड १९) ादभुाव फार मोठ्या माणात 

होत आह.े करोना िवषाणचूा ादभुाव रोखणसेाठी करावयाचे ितबंधा  मक उपाययोजनचेा भाग हणनू 
जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/२८३२/२०२०, िद. १७.०३.२०२० रोजीचे आदेशा  वय,े ी साईबाबा 
मंिदरासह सव मंिदरे िद.१७ माच, २०२० रोजी दपुारी ३.०० वाजपेासनू भ  तांसाठी पढुील आदशे होईपावेतो 
दशनाक रता (मु  य दशनासह) बंद करणते आलेले आह.े तसेच, महारा  ासह दशेातही लॉकडाऊन लागू करणते 
आलेला आह.े  

उपरो  त माण े लॉकडाऊन अतंगत क  व रा  य शासनामाफत लागू करणते आलेले िनबध जनू 
मिह  यापासनू हळू-हळू िशथील करणसे सु वात झालेली आह.े  यानसुार धािमक  थळांबाबतचे िनबध हटवनू 
दशन सिुवधेसह इत र सिुवधा सु  करणबेाबत आदशे झा  यास ी साईबाबा सं  थानला आव  यक ती खबरदारी 
घेऊन साईभ  तानंा चे दशनाबरोबर इतर सिुवधा शासनाच े मागदशक सचुननेसुार उपल  ध क न ा या 
लागणार आहते. महारा   शासन .  यायीक२०२०/ . .५८/ ५, सावजिनक अरो य िवभाग,िद. ३० मे. २०२० 
रोजीच ेकायालयांबाबत मागदशक सचुना व अरो य व कुटंुब क  याण मं ालय, भारत सरकार यांच ेिद. ०४ जून, 
२०२० रोजीच े धािमक  थळांच े िठकाणी कोरोना िवषाण ू ादभुाव रोखणसंेदभातील उपाय-योजनबेाबत  या 
मागदशक सचुनांनसुार येणारे सव साईभ  ताचंे व कमचा-यांच ेतापमान तपासण ेआव  यक आह.े  

शासनाचे मागदशक सचुनांनसुार,कोरोना िवषाणचूा ादभुावाच े  टीने साई भ  ताचंे तापमानाची 
तपासणी िह श  य तेवढया माणात अतंर ठेवनू करावी लागणार आह.े  यके साईभ  त व कमचारी यांची 
तपासणी इ  ारेड थमामीटरन ेकरावयाची झा  यास सदरची कायवाही िजकरीचे असनू या ारे होणारे तपासणीत 
मानवीय चकुा हो  याची श  यता नाकारता यऊे शकत नाही. सबब, याकामी Camera Based Thermal 
Screening & Scanning णाली काया  वीत के  यास या ारे तपासणी जा  तीस जा  त अचकु व सरु ीतपण े
करण ेसलुभ होणार आह.े 

सं  थानला या े ात कायरतअसले  या RK Devices & Solutions व SBM Pro India, 
Mumbaiया परुवठाधारकांकडून  यांचे णालीच े सादरीकरण (Soft Copy) ा  त झालेले आह.े 
परुवठाधारकांकडून ा  त झाललेे यासंबधीच े सादरीकरण यांचे अवलोकन केल े असता दो  ही परुवठाधारकांच े

णालीम  य े ामु  याने पढुील माण ेसिुवधांचा समावेश आह.े  
१. णालीअतंगतकॅमेरा ारे परेुशा अतंराव न  य  तीचे श रराच े िविवध अवयवांचेतापमानाची न द घतेा 

येते. 
२. िनधा रत मयादपेे ा कमी अथवा जा  त तापमाण आढळुन आ  यास सदर  य  तीचे चेहरा monitor 

वर ता  काळ highlightकेला जातो. 

३. णाली  दारे एका सकंेदात साधारणत: २०  य  त चे श रराच ेतापमानाची तपासणी करता यतेे. 
४. णालीम  य े शरीराचे तापमान तपासणी बरोबरच  य  त  या चेह-यांची पडताळणी (Face 

Recognition) करणचेी सिुवधा उपल  ध आह.े 

५. णालीम  य ेमा  क िवरहीत आले  या  य  ती ओळखणचेी सिुवधाही उपल  ध आह.े 
६. णालीम  य ेसाधारणपण े१६ कॅमेरे जोड  याची सिुवधा उपल  ध आह.े  
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७. णालीम  य े काया  वीत करणते यणेारे Network Video Recorderवर १ लाख  य  त ची मािहती 
जतन केली जाऊ शकते. त तंर सदरची मािहती जतन करावयाची झा  यास स हरवर  थलांतरीत करता  
येते.  

८. णाली पणुपण ेसंपक िवरहीत आह.े 
उपरो  त नमदु Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत के  यास साईभ  त व 

कमचारी यांची सपंकिवरहीत तपासणी/पडताळणी करता येऊन  सशंयीत  साईभ  तांस दशन रांगते वेश न दतेा 
याबाबतची पढुील कायवाही करता येणार आह.े णालीम  य े चेह-यांची पडताळणी (Face 
Recognition)करणचेी सिुवधाही उपल  ध अस  यान े गु  हगेारी पा  वभमुी असले  या  य  ती ओळखनू  यांना 
मंिदरात वशे देण ेरोखता येण ेश  य होऊ शकते. तसेच सदरची णाली सं  थानचे दो  ही णालये या िकठाणी 
काया  वीत के  यास कोरोना संशयीत णाबाबत यो य ती कायवाही करता येण े श  य होईल. सबब, सदरची 

णाली सरुवातीस मंिदराचे वेश ार . ०१ ते ०४ सं  थानचे दो  ही णालये (एकुण ६ िठकाणी) या िठकाणी 
काया  वीत करता येईल. णाली काया  वीत करणकेामी येणारे अदंाजे खचाबाबत RK Devices & Solutions  
वSBM Pro India, Mumbaiयांना ई-मेल ारे कळिवणेसंदभात सिुचत करणते आलेल ेहोते.  यानसुार RK 
Devices & Solutions यांचेमाफत िद.०६.०६.२०२० रोजीचे ई-मले ारे पढुील माण ेदर कळिवणते आलेल े
आहते.  

Sr.No. Item Description Qty Basic Rate  Total Amount 
1 Thermal Camera+BlackBody Sensor+ 

Software+ Tripod, Power Supply + Software 
1 1,70,000 1,70,000 

2 BlackBody Sensor+Software+Tripod, 
Power Supply 

1 1,04,000 1,04,000 

3 Network Video Recorder 1 20,000 20,000 
 Installation & Commissioning Charges 
4 Installation Charges per Camera 1 25,000 25,000 
5 Cable-Optical Fiber per mtr 1  12,000 
6 Cat 6 Cable per running mtr 1  12,000 
7 Cable Laying Charges per running mtr 1  12,000 
8 Accessories Extra, POE Switch, Media 

Convertor. FO Convertor 
1 30,000 30,000 

 Total Cost Door or Entry approx.   3,85,000 
Taxes Extra, Freight & Forwarding at actual  
We have considered 2KM of wire or cable to be laid.  
If there are any changes it will be applicable at the time of installation.  

 उपरो  त माण े मंिदर वेश ार . १ ते ४ व दो  ही णालये या िठकाणी (एकुण ६ िठकाणी) 
Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणकेामी र कम . ३,८५,०००/- ती िठकाण 
या माण े६ िठकाणांकरीता अदंाजे एकुण र  कम . २३,१०,०००/-इतका खच अपे ीत आहे. RK Devices 
& Solutions यांच े सादरीकरण व संबधीतांबरोबर दरु  वनी ारे झाले  या चचनसुार सदरचे णालीअतंगत 
काया  वीत करवयाच े  Network Video Recorderला भिव  यात १०-१२ अितरी  त कॅमरेे सलं  न करता यऊे 
शकतात. तसचे सदरच े Network Video Recorder वर १ लाख साईभ  ताचंी मािहती जतन केली जाऊ 
शकते. आव  यकतेनसुार सदरची मािहती तदनतंर स  हरवर  थलांतरीत करावी लागणार आह.े याकामी 
 यांचेमाफत स हर उपल  ध करावयाचा झा  यास अितरी  त र  कम . ५३,०००/- इतका खच अपे ीत 

अस  याचे  यांनी ई-मले ारे कळिवलेल ेआह.े याकामी आव  यक असलेला monitor (display)  यांचेमाफत 
परुिव  यात येईल असेही  यांनी ई-मेलम  य ेनमदु केललेे आह.े  
 नमदुकेले माण े मंिदर वेश ार . १ ते ४ व दो  ही णालये या िठकाणी (एकुण ६ िठकाणी) 
Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणकेामी चलीत प तीन े
खरेदी ि या राबिवणसे व याकामी येणारे अदंाजे र  कम . २३,१०,०००/- चे खचास मा  यता िमळणकेामीचा 

 ताव मा.तदथ (Ad-hoc)सिमतीचे सभेसमोर सादर करता यईेल. तसचे मा  यतेअतंी याकामी िस  
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करावया  या िनिवदते मागणी करावयाच े सव सािह  यांचे तांि क तपशील मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. 
०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . २७५ यास अिधन राहन  मे.िटसीएस यांचे मागदशन/अिभ ाया माण े
अिंतम करता यतेील, अस ेन  मत आह.े   

मागणी:- ा तिवकेत नमदु केले माण े कोरोना िवषाण ू (को  हीड १९) ादभुाव रोखणसेाठी 
ितबंधा  मक उपाययोजने अतंगत मंिदर वेश ार . १ ते ४ व सं  थानचे दो  ही णालये या िठकाणी (एकुण ६ 

िठकाणी) Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणकेामी चलीत 
प तीन े खरेदी ि या राबिवणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम . २३,१०,०००/- चे खचासमा  यता 
िमळणकेामीचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc)सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनंती. 

सं थानअिधिनयम / ठरावयानसुारछाननी, शासनिनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- तांि क, आिथक व शासक य 

िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- महारा   शासन .  यायीक२०२०/ . .५८/ ५, सावजिनक 
अरो य िवभाग,िद. ३० मे. २०२० रोजीचे कायालयांबाबत मागदशक सचुना व अरो य व कुटंुब क  याण मं ालय, 
भारत सरकार यांचे िद. ०४ जून, २०२० रोजीचे धािमक  थळांचे िठकाणी कोरोना िवषाण ू ादभुाव 
खणसंेदभातील उपाय-योजनेबाबत  या मागदशक सचुनानंसुार येणारे सव साईभ  ताचंे व कमचा-यांच े तापमान 
तपासण ेआव  यक आह.े  

 यानसुार साईभ  त व सं  थान कमचारी यांच े तापमानाची सरु ीत व अचकु तपासणी करणकेामी 
Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीतकरता येईल. सं  थानला या 

े ात कायरत असले  या RK Devices & Solutions  व SBM Pro India, Mumbaiया 
परुवठाधारकाकडून  यांचे णालीचे सादरीकरण (Soft Copy) ा  त झालेले आह.े परुवठाधारकांकडून ा  त 
झाले  या सादरीकरणाच े अवलोकन केले असता दो  ही परुवठाधारकांच े णालीम  य े ामु  याने पढुील माण े
सिुवधांचा समावेश आहे.  
१. णालीअतंगतकॅमेरा ारे परेुशा अतंराव न  य  तीचे श रराचे िविवध अवयवांचे तापमानाची न द घतेा 

येते. 
२. िनधा रत मयादपेे ा कमी अथवा जा  त तापमाण आढळुन आ  यास सदर  य  तीचे चेहरा monitor 

वर ता  काळ  highlight केला जातो. 
३. णाली  दारे एका सकंेदात साधारणत: २०  य  त चे श रराच ेतापमानाची तपासणी करता यतेे. 
४. णालीम  य े शरीराचे तापमान तपासणी बरोबरच  य  त  या चेह-यांची पडताळणी (Face 

Recognition) करणचेी सिुवधा उपल  ध आह.े 
५. णालीम  य ेमा  क िवरहीत आले  या  य  ती ओळखणचेी सिुवधाही उपल  ध आह.े 
६. णालीम  य ेसाधारणपण े१६ कॅमेरे जोड  याची सिुवधा उपल  ध आह.े  
७. णालीम  य ेकाया  वीत करणते येणारे Network Video Recorder वर १ लाख  य  त ची मािहती 

जतन केली जाऊ शकते. त तंर सदरची मािहती जतन करावयाची झा  यास स हरवर  थलांतरीत  करता  
येते.  

८. णाली पणुपण ेसंपकिवरहीत आह.े 
उपरो  त नमदु Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत के  यास साईभ  त व 

कमचारी यांची सपंकिवरहीत तपासणी/पडताळणी करता येऊन  सशंयीत  साईभ  तांस दशन रांगते वेश न दतेा  
याबाबतची पढुील कायवाही करता येणार आह.े णालीम  य े चेह-यांची पडताळणी (Face 
Recognition)करणचेी सिुवधाही उपल  ध अस  याने गु  हगेारी पा  वभमुी असले  या   य  ती ओळखनू  यांना 
मंिदरात वेश दणेे रोखता यऊे शकते. तसचे सदरची णाली सं  थानच ेदो  ही णालये या िकठाणी काया  वीत 
के  यास कोरोना सशंयीत णाबाबत यो य ती कायवाही करता येण े श  य होईल. सबब, सदरची णाली 
सरुवातीस मंिदराचे वेश ार . ०१ ते ०४ सं  थानचे दो  ही णालये (एकुण ६ िठकाणी) या िठकाणी काया  वीत 
करता येईल. णाली काया  वीत करणकेामी येणारे अदंाज ेखचाबाबत RK Devices & Solutions  वSBM 
Pro India, Mumbaiयांना ई-मेल ारे कळिवणसंेदभात सिुचत करणते आलेले होते.  यानसुार RK Devices 
& Solutionsयांचेमाफत िद.०६.०६.२०२० रोजीच ेई-मले ारे पढुील माण ेदर कळिवणते आललेे आहते. 
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Sr.No. Item Description Qty BasicRate  Total Amount 
1 Thermal Camera + BlackBody Sensor + 

Software + Tripod, Power Supply + 
Software 

1 1,70,000 1,70,000 

2 BlackBody Sensor + Software + Tripod, 
Power Supply 

1 1,04,000 1,04,000 

3 Network Video Recorder 1 20,000 20,000 
 Installation & Commissioning Charges 
4 Installation Charges per Camera 1 25,000 25,000 
5 Cable-Optical Fiber per mtr 1  12,000 
6 Cat 6 Cable per running mtr 1  12,000 
7 Cable Laying Charges per running mtr 1  12,000 
8 Accessories Extra, POE Switch, Media 

Convertor. FO Convertor 
1 30,000 30,000 

 Total Cost Door or Entry approx.   3,85,000 
Taxes Extra, Freight & Forwarding at actual  
We have considered 2KM of wire or cable to be laid.  
If there are any changes it will be applicable at the time of installation.  
उपरो  त माण े मंिदर वेश ार . १ ते ४ व दो  ही णालये या िठकाणी (एकुण ६ िठकाणी) 

Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणकेामी र कम . ३,८५,०००/- ती िठकाण 
या माण े६ िठकाणांकरीता अदंाज ेएकुण र  कम . २३,१०,०००/- इतका खच अपे ीत आह.े सदरची णाली 
काया  वीत करणकेरीता चलीत प तीन ेई-िनिवदा ि या राबिवता यईेल व िनिवदमे  य ेमागणी करावया  या 
सव सािह  यांच ेतांि क तपशीलमा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . २७५ 
यास अिधन राहन  म.ेिटसीएस यांचे मागदशन/अिभ ायानसुार अिंतम करता येतील.  
 नमदु केले माण े मंिदर वेश ार . १ ते ४ व दो  ही णालये या िठकाणी (एकुण ६ िठकाणी) 
Camera Based Thermal Screening & Scanning णाली काया  वीत करणकेामी चलीत प तीन े
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणारे अदंाजे र  कम .२३,१०,०००/- चे खचास मा  यता 
िमळणकेामीचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .३५० यावर सिव तर चचा होऊन, कोरोना िवषाण ू (को हीड-१९) ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक 
उपाययोजनेअंतगत साईभ  व णांचे पडताळणीकरीता Thermal Screening & Scanning  

णाली काया वीत करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या 
अंदाजे र कम .२३,१०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०३ सन २०२०-२०२१ या वषाकरीता चे दशनाथ येणारे मह वाचे, अितमह वाचे मा यवर व दणेगीदार 

साईभ ांचे स काराकामी पावडर माबलमुत , युअर माबल मतु  या िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून 
खरेदी करणेस व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- सन २०२०-२०२१ या वषा क रता फुटाण े साद, िवडयाची पान,े पावडर माबलमतु ,  यअुर माबल मतु  व काशी 
पावडर अ  टगंध खरेदी कामी िवहीत प  दतीन े कोटेशन मागिवण े तसेच ारकामाई धनुीकरीता रानशेणी गोवरी 
खरेदी करणकेामी तसचे स  यनारायण, अिभषेक, पजुेकरीता नारळ िवहीत प  दतीन े खरेदी करणचेा  ताव 
मा.तदथ सिमतीच े िद.११/०५/२०२० रोजीच े सभपेढु े सादर करणते आला होता.  यावर तदथ सिमतीन े िनणय 

.८४ खालील माण ेघतेलेला आह.े  
“यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२०-२०२१ या वषाकरीता उपरो  त  तावाद नमदु पावडर मतु  

व  यअुर माबल मतु  वगळता उवरीत फुटाण े साद, िवडयाची पाने व काशी पावडर अ  टगंध खरेदीकामी िवहीत 
प  दतीन े कोटेशन मागिवण े तसेच  दारकामाई धनुीकरीता रानशेणी गोवरी खरेदी करणकेामी व स  यनारायण, 
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अिभषेक पुजेकरीता नारळ खरेदी करणकेामी खरेदी िवभागामाफत िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व 
 याकामी येणा-या सव समावेशक अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली.  

तसेच पावडर माबल मतु  व  यअुर माबल मतु  खरेदीकामीचा  वतं   ताव मा.तदथ (Adhoc) 
सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.” 
१) पावडर माबल मुत  - ीसाईबाबां या दशनासाठी देश-िवदशेातुन अनेक स माननीय य  यते असतात. या 
मा यवर अितथ चा सं थानच े वतीने यथोिचत स कार कर यात येतो. स काराम ये मा.अ य , मा.उपा य , 
मा.िव त मंडळ, मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उप मु  यकायकारी अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी व 
जनसंपक अिधकारी यांचे सचुनेनसुार मा यवरांना आव यकते माण े पावडर माबल मतू  दे यात येते. तसेच 
सं थान सेवेतुन सवेािनवृ  होणारे कमचा-यांना सं थानमाफत पावडर माबल मतू  दऊेन स कार कर यात येतो. 
याकरीता आव यकते माण ेपरुवठादारांकडुन पावडर मतू  नंबर ३, मतू  नंबर ४, मतू  नंबर ५ अशा पावडर मतू  

खरेदी कर यात येतात. माह-ेएि ल-२०१९ ते माह-ेिडसबर-२०१९ अखेर या कालावधीत ०४ नंबर मतू -एकूण 
६९० नग दर .१८९/- माण ेएकूण .१,३०,४१०/-(अ री पय ेएक लाख तीस हजार चारशे दहामा ) खच 
झालेला आह.े 
२)  युअर माबल मतु  -तसेच मा.महामिहम रा पती, मा.उपरा पती, मा.मु यमं ी महोदय, मा.सिु म कोट व 
इतर कोट, मा.खासदार िकंवा ही. ही.आय.पी., दणेगीदार साईभ  व इतर त सम मह वाचे य  मंिदरात 
दशनासाठी येत असतात. यांचा सं थानचे वतीने शॉल, उदी दऊेन यथोिचत स कार कर यात येतो. काही 
य ना वेळ संगी व र ाचंे सचूननेसुार यअुर/ मकराना माबल मतू  सं थानमाफत भेट हणनू दे यात येते. ती 

ऐनवेळी िशड तील थािनक माकट मधनु थेट खरेदी कर यात येते. अशा यअुर माबल मतू  आव यकते माण े
थेट खरेदी करा या लागतात याची सं या िनि त नसते. माह-ेएि ल-२०१९ ते माह-ेआ  ट बर -२०१९ अखरे 
मंिदर िवभागामाफत खच झालेला नाही. 

तरी सन-२०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता अदंाजे खालील माण े पावडर माबल मतु  खरेदी 
करावी लागले.  

 

अ. 
 

तपशील 

एि ल-२०१९ ते 
िडसबर-२०१९ 
खच  स याचे दर 
व खच 

सन-२०-२१ ची 
मागणी (अंदाजे) 
(आव यकते माणे) 

अंदाजे दर 

अंदाजे खच 
पये 

एकूण अंदाजे 
खच पये पये पैस े माण 

 दर पये  माण 

 पावडर मूत  
नं.३ 

११८/- --- १०० नग  १२५ ०० नग १२,५००/-  
१,८१,२५०/- 

०१ पावडर मूत  
नं.४ 

१८९/- ६९० 
नग 

७०० नग  २०० ०० नग १,४०,०००/- 

 पावडर मूत   
नं.५ 

५५५/- --- ५० नग  ५७५ ०० नग २८,७५०/- 

 
  उपरो  त माण े पावडर माबल मतु  व  यअुर माबल मतु  िवहीत प  दतीन े कोटेशन मागवनू खरेदी 

करणचेा  ताव मा.तदथ सिमती िद.११/०५/२०२० रोजीचे सभेपढेु सादर करणते आला होता.  यावर सिमतीन े
िनणय .२६७ खालील माण ेघतेलेला आहे.  

  “याबाबत Set Policy नाही, “मा  यवर  य  ती”, “मह  वाची  य  ती”, “अित मह  वाची  य  ती” कोण 
ही बाब  प  ट नाही. करीता यो  य ती Policy तयार क न हा िवषय Policy सह पु  हा मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेसमोर ठेव  यात यावा, अस ेठरल.े”   

   वरी  ठ अिधकारी व जनसपंक िवभाग यांनी केले  या िनदशानसुार मिंदर िवभागामाफत स  कार सािह  य 
परुिवले जाते.  य  स  कार मा.अ  य , मा.उपा  य , मा.िव  व  त, मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु  य 
कायकारी अिधकारी, मा.मु  य लेखािधकारी व व र  ठ अिधकारी याचंे ह  ते केला जातो. याकामी च े
दशनासाठी येणारे दणेगीदार साईभ  त, मा  यवर  य  ती व अित मह  वाची  य  ती यांचे स  कार करणकेामी यात 
खाली नमदू केले  या मा  यवरांचा समावेत असतो.  
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  भारतीय गणरा  याचे मा.रा  पती, भारतीय गणरा  याच े मा.उपरा  पती, भारतीय गणरा  याचे 
मा.पंत धान, भारतीय गणरा  याचे मा.उपपंत धान, भारतीय गणरा  याचे भुतपुव मा.रा  पती, मा.उपरा  पती, 
मा.पंत धान, मा.उपपंत धान, भारतीय गणरा  याचे सव  च  यालयाचे मा.मु  य  यायमतु  व सव  च 
 यायालयाच े इतर सव  यायमतु , लोकसभा अ  य , महारा   रा  यपाल, मुंबई उ  च  यायालयाच े मा.मु  य 
 यायमतु  व देशातील सव उ  च  यायालयाच ेसव  यायमतु , महारा   रा  याच ेमा.मु  यमं ी, महाराष ्  रा  या  या 

मं ीमंडळातील सव मं ी, महारा   रा  य िवधानसभा अ  य  व उपा  य , महारा   रा  यातील सव आमदार व 
खासदार, तसेच भारतर  न, प भषूण, प ी परु  कार ा  त  य  ती तसचे महारा   रा  याचे मु  य सिचव, 
अित र  त मु  य सिचव, धान सिचव तसचे पोलीस महासंचालक, तसेच भारतीय  थलसनेा, नौसेना व 
वायसेुनमेधील परमवीर च , महावीर च , अशोक च  िमळाललेे अिधकारी/सिैनक आदी अितमह  वा  या 
 य  ती.  

  तसेच ी साईबाबांना .५,००,०००/- व  यापढुील िकंमत असलेले सोन-ेचांदी, व  तु अथवा रोख 
 व पातील दणेगी दणेारे साईभ  त तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे अ  य , उपा  य , िव  व  त व मा.मु  य 

कायकारी अिधकारी व उप मु  य कायकारी अिधकारी याचंे िनदशानसुार मह  वा  या साईभ  ताचंा स  कार करता 
येईल, असे मत आह.े   

   तावः- तरी वरी  ठ अिधकारी व जनसपंक िवभाग यांनी केले  या िनदशानसुार मंिदर िवभागामाफत 
स  कार सािह  य पुरिवण े करीता उपरो  त नमदु केले  या मा  यवरांचा चे दशनासाठी आले  या मह  वा  या, 
अितमह  वा  या व देणगीदार साईभ  ताचंे स  कारासाठी सन २०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता पावडर माबल 
मतु ,  यअुर माबल मतु  अदंाजे .३,००,०००/- मा  र  कमेच ेआत अस  याने िविहत प  दतीने दरप के मागवनु 
खरेदी करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरह  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .३५१ यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनासाठी येणारे मह वाचे, अितमह वाचे मा यवर व देणगीदार 
साईभ ांचे स काराकामी सन २०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता उपरो  तावात नमुद केलेली 
पावडर मूत  नं.३ िविहत प  दतीने दरप के मागवुन खरेदी करणेस व याकामी येणा या अपे ीत 
खचास मा यता दे यात आली.   

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०४ चे दारकामाईतील धुनीजवळील मु य भाग, ओटा व पाय या यांचे जुने झालेले माबल, लोर ग 

तसेच चावडीचा मु य भाग व हरांडा येथील जुने झालेले तंदुर टोन लोर ग काढुन या िठकाणी 
निवन युअर हाईट मकराना माबलचे लोर ग बसिवणे व दारकामाई सभामंडपातील माबल 

लोर गला पॉलीश करणे ही कामे साईभ  ी.के. ही.रमणी, िशड  साई ट ,चे नई यांचेकडून देणगी 
दाखल क न घे यास मा यता देणे. 

ताव- ीसाईबाबासं  थानिव  व  त  यव  था,िशड अिधिनयम-२००४मधील तरतुद–अिधिनयमाचे कलम २१ (१) 
अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी 
करणचेी तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े“मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल,” अशी तरतदू आह.े 

   तावना– चे  दारकामाई व चावडी येथे मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िद.०४/०६/२०२० 
रोजी सम  पाहणी केली.  यावळेी  दारकामाई धनुीजवळील मु  य भाग, ओटा व पाय-या  येिथल माबल 
लोर ग खराब व जुने झालेले अस  याने ते काढून  यािठकाणी निवन  यअुर  हाईट मकराना माबल बसिव  यात 

याव,े तसेच चावडीचा मु  य भाग व  हरांडा येिथल जनेु झालेले तंदरू  टोन लोर ग काढून  या िठकाणी नवीन 
 यअुर  हाईट मकराना माबलचे लोर ग करणते यावे अशी चचा मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचेसमवते 

झाली आह.े 
  स  या को  हीड-१९ चा ादभुाव रोख  यासाठी िद.१७/०३/२०२० पासनू  दारकामाई व चावडी मंिदर 

साईभ  ताचंे दशनासाठी बंद अस  याने तेथ े साईभ  ताचंा वावर नाही.  यामळेु सदर िठकाणी निवन लोर गच े
बसिवणचेे काम करता येईल.  
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उपरो  त िवषयांिकत कामासाठी खालील तपिशला माण ेअदंाजे खच अपेि त आह.े  
A) DWARKAMAI–  

Sr. 
No. 

Description Qty. Unit Rate Amount 

1 Removing cement tiles or marble or polished 
shahabad floor or dado without bed concrete 
including stacking the materials as directed 
with all leads, lifts etc. complete. 

37.80 Sqm 36.00 1,360.80  

2 Providing and laying in position flooring of 
Makrana Marble stone of pure white shade 
without black spots and of size 18 mm to 20 
mm thick on bed 1:6 cement mortar including 
cement floats striking joints, pointing in 
C.M.1:3 curing and cleaning etc. complete. 
(Deviated Item). 

37.80 Sqm 8655.00 3,27,159.00  

3 Machine polishing to cement/marble mosaic 
tiled flooring or any other type of flooring 
including cleaning, washing etc. complete. 

37.80 Sqm 143.00 5,405.40  

4 Hand polishing to dado, skirting including 
cleaning, washing etc. complete. 

2.25 Sqm 64.00 144.00  

5 Providing and fixing machine cut polished 18 
mm to 20 mm thick Makrana Marble stone of 
pure white shade without black spot stone for 
treads and risers of steps and staircases of 
approved colour and shade with full moulding 
and three grooved line for the treads on bed of 
1:4 Cement mortar including float filling 
joints with neat cement slurry curing 
polishing and cleaning etc. complete. 
(Deviated Item). 

5.65 Sqm 8655.00 48,900.75  

6 Dwarkamai - Front SabhaMandap - 
Providing Mirror polishing to Marble Stone 
including using all necessary stones and 
equipments cleaning, washing etc. complete. 
For Flooring As directed by Engineer in 
charge. (Deviated Item). 

115.00 Sqm 123.00 14,145.00  

   TOTAL (RS.): 3,97,114.95  

      GST @ 18% (RS.): 71,480.69  
    CONTINGENCY @ 4% (RS.): 15,884.60  
   TOTAL AMOUNT(A) (RS.): 4,84,480.00  
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B) CHAWADI –  
Sr. 
No. 

Description Qty. Unit Rate Amount 

1 Removing cement tiles or marble or 
polished shahabad floor or dado without 
bed concrete including stacking the 
materials as directed with all leads, lifts 
etc. complete. 

69.05 Sqm 36.00 2,485.80  

2 Providing and laying in position flooring 
of Makrana Marble stone of pure white 
shade without black spots and of size 18 
mm to 20 mm thick on bed 1:6 cement 
mortar including cement floats striking 
joints, pointing in C.M.1:3 curing and 
cleaning etc. complete. (Deviated Item). 

69.05 Sqm 8655.00 5,97,627.75  

3 Machine polishing to cement/marble 
mosaic tiled flooring or any other type of 
flooring including cleaning, washing etc. 
complete. 

69.05 Sqm 143.00 9,874.15  

4 Hand polishing to dado, skirting including 
cleaning, washing etc. complete. 

2.25 Sqm 64.00 144.00  

5 Providing and fixing machine cut polished 
18 mm to 20 mm thick Makrana Marble 
stone of pure white shade without black 
spot stone for treads and risers of steps and 
staircases of approved colour and shade 
with full moulding and three grooved line 
for the treads on bed of 1:4 Cement mortar 
including float filling joints with neat 
cement slurry curing polishing and 
cleaning etc. complete. (Deviated Item). 

3.70 Sqm 8655.00 32,023.50  

   TOTAL (RS.): 6,42,155.20  
   GST @ 18% (RS.): 1,15,587.94  
   CONTINGENCY @ 4% (RS.): 25,686.21  
   TOTAL AMOUNT (B) (RS.): 7,83,429.00  
 TOTAL (A+B): 12,67,909/- 
 TOTAL R/O AMOUNT RS.: 12,68,000/- 

    
   याकामी वर नमदू तपिशलानसुार  दारकामाई (A) व चावडी (B) िमळून अदंाजे एकूण र  कम 

.१२,६८,०००/- मा  इतका खच अपिे त आह.े साईभ  त ी.के.  ही.रमणी, िशड  साई  ट, चे  नई यांनी 
यापुव  सं  थानचे साई आ म क  पातील इमारत चे बांधकाम देणगी दाखल क न िदलेले आह.े उ  त 
कामदखेील  यांनी दणेगीदाखल क न दे  याची इ  छा  य  त केली अस  याचे सं  थानच ेजनसंपक अिधकारी यानंी 
सांिगतले आह.े  

 ताव– तरी चे  दारकामाईतील धनुीजवळील मु  य भाग, ओटा व पाय-या यांचे जनेु झालेले माबल 
लोर ग तसेच चावडीचा मु  य भाग व  हरांडा यिेथल जनेु झालेले तंदरू  टोन लोर ग काढून  या िठकाणी नवीन 
 यअुर  हाईट मकराना माबलचे लोर ग बसिवण ेव  दारकामाई सभामंडपातील लोर गला पॉलीश ग करण ेही 
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काम ेसाईभ  त ी. के.  ही. रमणी, िशड  साई  ट, चे  नई यांचेकडून देणगीदाखल क न घणेेस मा  यतािमळणसे 
िवनंती.   

िनणय .३५२ यावर सिव तर चचा होऊन, चे दारकामाईतील धुनीजवळील मु य भाग, ओटा व पाय या यांचे 
जुने झालेले माबल, लोर ग तसेच चावडीचा मु य भाग व हरांडा येथील जुने झालेले तदुंर टोन 

लोर ग काढुन या िठकाणी निवन यअुर हाईट मकराना माबलचे लोर ग बसिवणे व दारकामाई 
सभामंडपातील माबल लोर गला पॉलीश करणे ही कामे साईभ  ी.के. ही.रमणी, िशड  साई ट, 
चे नई यांचेकडून देणगी दाखल क न घे यास मा यता दे यात आली. तथापी त पुव  सबंधीतांना 
िव ासात घे यात यावे. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०५ ी साईबाबा सं थानमधील सव कमचा यांना कोरोना िवषाणचुा ादुभाव रोखणेकामी आस िनसयम 

अ बम (Arsenicium album 30) व ि हटॅमीन सी (Vitamin C) गोळया मोफत वाटप करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव  - नवीन ठराव.   
ा  तािवक- समाजातील सव तळा-गाळातील गरीब व गरज ु  णांना वै क य सेवा िमळावी या 

उ शेाने साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न १९६४ साली ी साईनाथ  णालय सु  कर  यात आलेले आह.े 
सदर  णालयांत एकुण ३०० बेड अतं  ण िवभागात कायरत आहते. या  णालयात  णां  या सेवेसाठी उ  तम 
पायाभतु सिुवधा उपल  ध क न िदले  या आहते. 

सदयि थतीला कोरोना िवषाणचूा ससंग जगभरासह भारतात तसचे महारा  ात होत आह.ेमहारा   
शासनान े िवनाकारण गद  क  नय,ेजेणके न सदर िवषाणूचंा सार कमी होऊन ससंग होणार नाही याबददल 
सचूना िदले  या आहते. 

स  या जगभरात थमैान घातले  या करोना िवषाण ु (कोवीड - १९) ची साथ चाल ु असनु सदर  या 
िवषाणचुा ादभुाव झपा यान ेवाढत आह.ेयाअनषंुगाने भारत सरकार  या आयषु मं ालयान ेकोरोना िवषाणु  या  
सं मणाम  य े ितकारश  ती वाढिवणकेामी Arsenicium album 30 हया होिमओपॅथी गोळया घे  यास 
परवानगी िदलेली आह.ेArsenicium album 30 औषध हे सकाळी उपाशीपोटी ५ गोळया  या  यात असे 
सचुिवलेले आह.े  याच माण े३ वषा  या आतील मलुानंा तीन िदवस २ गोळया दतेा यतेील.हया माण ेपु  हा एक 
मिह  याने सदर  या औषधांचा डोस याच माणात रपीट करावयाचा आह.े     

ी साईबाबा सं  थानम  य े कायम,कं ाटी,आऊटसोस कमचारी कायरत आहे.सं  थान कमचा-यांना 
साईभ  त व  ण यां  या सपंकात कामकाज करण ेभाग असते.यामधनु  यांना कोरोनाचा संसग झा  यास  यांचे 
कंुटंुब तसचे ते राहत असले  या प रसरातील नाग रकानंा कोरोना ससंग होऊ शकतो.याक रता सं  थानम  य े
कायरत असले  या सव कमचारी व  यांचे कुटंुबीय यांचेसाठी Arsenicium album 30 व Vitamin C 
गोळया उपल  ध क न दतेा येईल,अस ेमत आह.े सदरची औषध े सदयि थतीला  णालयात मबुलक माणात 
उपल  ध आह.े 

िवभागाचे मत – उपरो  त प रि थतीचा िवचार करता, ी साईबाबा सं  थानमधील सव कमचा-यांना व 
 यांचे कुटंुबीय यांना कोरोना िवषाणचूा ादभुाव होऊ नय,े याक रता ी साईबाबा सं  थान  या  णालयांमाफत 

Arsenicium album 30 व Vitamin C या गोळया मोफत वाटप करणसे मा  यता असावी. 
सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .३५३ सदरचा ताव नामंजुर कर यात आला. 
(कायवाही- ी साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०६ आय.ए.एस.ॲकेडमी सु  करणेबाबतचे त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िनणय/ठराव िनर त 

करणेबाबत. 
ताव- त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िविवध सभांम ये मौजे िनमगांव को-हाळे ह ीतील दणेगी िमळाले या 

इमारत म ये आयएएस अकॅॅडमी सु  करणबेाबत िविवध िनणय / ठराव पा रत करणेत आलेले आहते, याचा 
थोड यात गोषवारा खालील माण े-    

 
 

अ.न.ं 
मा.  यव  थापन सिमती सभेचा 
िवषय नं., िनणय मांक व 
िवषयाचा तपिशल 

झालेला िनणय 

०१ मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.२२/१२/२०१६, आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०२, िनणय .९४७ -

ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, कोपरी, 
ता.वसई-िवरार (पवू) िज  हा ठाण ेयांची 
मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट 
नं.१७७,१७८, २८२/१, २८४ व २८८ 
मधील भुखंड मांक १ मधील इमारत 
बी व डी िवनामोबदला ह  तातंर करण े
व  यािठकाणी सं थानमाफत आय. ए. 
एस. अकॅॅडमी सु  करणबेाबत.  

ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, कोपरी, ता.वसई-िवरार (पवू) िज  हा ठाण ेयांची 
मौज े िनघोज, ता.राहाता येथील गट न.ं१७७,१७८, २८२/१, २८४ व २८८ 
मधील भखुंड मांक १ मधील इमारत बी व डी िवनामोबदला ह तांतर 
करणसे मा यता देणते आली. 
 तसेच या इमारत म  य े रा  यातील गोर-गरीब, आिदवासी, वंिचत, 
दबुल िव ा  यासाठी रा  य लोकसेवा आयोगा  या प र ेची तयारी क न घेण े
व  यांना शासक  सेवचेा लाभ िमळवनू देणकेामी िनवृ  त राजप ीत अिधका-
यां  या मागदशनाखाली आय.ए.एस.अकॅडमी सु  करणचेा अ  यासपवुक 
सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले. 

०२ मा.  यव  थापन सिमती सभा िदनांक 
२३-२४/०५/२०१७, आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२८, िनणय मांक ४४८- 
आजचे  यव  थापन सिमती सभेम  य े
सं  थान  यव  थापना  या  टीन े
मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीन े
आय  या वेळी खालील माण े िनणय 
घे  यात आले.  

ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, कोपरी, ता.वसई-िवरार (पूव) िज  हा ठाण ेयांनी 
 यांचे मालक  या मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट नं.१७७,१७८, 

२८२/१, २८४/२८८/६ मधील भखूंड मांक ०१ मधील बी व डी इमारती 
दणेगी  व पात संसथानला िदले  या आहते. आजचे सभते ते उपि थत होते व 
 यांनी सिमती सभेसमोर सदरह इमारतीची ताबा पावती मा.अ  य  महोदय 

यांना िदली,  यांनतर सभेन े  यांचा व  यांचे सहाका-यांचा शॉल, ीफळ व 
उदी दऊेन स  कार केला.  
या देणगी िमळाले  या इमारतीम  य े उपेि त, वंिचत, अिदवासी तसेच 
खेडोपाडयामधील शतेक-यां  या मलुांसाठी आय.ए. एस. अकॅडमी सु  
कर  याचा यापवु च सिमतीने िनणय समंत केलेला होता. यावेळी मा. अ  य  
महोदय यांनी सभेस माहीती िदली क , सेवा िनवृ  त जे  ठ सनदी अिधकारी ी 
सधुीर ठाकरे यांनी िवनामोबदला या अकॅडमी  या ग हिनग कौि सलच े
अ  य पद ि वकारणसे समतंी िदललेी आह.े ी सधुीर ठाकरे ह े महारा   
लोकसेवा आयोगाचे ३ वष अ  य  होते. िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१७ 
पासनू चे समाधी शता  दी महाउ  सवास ारंभ होत असनू,  याच िदवशी 
सदरह आय.ए.एस.अकॅॅडमी सु  कर  यात यावी. यासाठी ी.सधुीर ठाकरे 
यांना याकामी नमेणकू प  देणकेामी व ग  हिनगं कौ  सीलसाठी िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता घे  यात यावी तसेच 
आय.ए.एस.अकॅॅडमीसाठीची सिव  तर िनयमावली तयार करणते येऊन ती 
सिमती सभेपुढे सादर करणते यावी, असे ठरले. 

०३ मा.  यव  थापन सिमती सभा िदनांक 
१५/०६/२०१७, आय  या वेळेचा 
िवषय न.ं२०, िनणय मांक ५११ -
मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट 
नं.१७७,१७८,२८२/१, २८४ व २८८ 

मौजे िनघोज, ता.राहाता यथेील दणेगी िमळाले  या बी व डी इमारतीम  य े
आय.ए.एस.अकॅॅडमी सु  करणसेाठी  तावात नमदु केले माण े कायवाही 
करणसे व  याकामी येणारे खचास मा  यता दे  यात आली. 
 तसेच या अकॅॅडमी  या ग  हनर कौ  सीलम  य े सद  य  हणनू 
मा.अ  य , मा.उपा  य  यांचेबरोबरच मा.अडॅ.मोहन जयकर, 
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मधील दणेगी िमळाले  या इमारत बी व 
डी म  य े आय.ए.एस.अकॅॅडमी सु  
करणबेाबत.   

मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले या सिमती सद  यांचा 
समावेश करणते यावा, असे ठरले. 

अ.न.ं 
मा.  यव  थापन सिमती सभेचा 
िवषय नं., िनणय मांक व 
िवषयाचा तपिशल 

झालेला िनणय 

०४ मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.२०/०८/२०१७, िवषय न.ं१०, 
िनणय .६८५- ी साईबाबा 
सं  थानमाफत I.A.S. अकॅॅडमी सु  
करणसंेदभातील िविवध िवषयावर चचा 
क न धोरणा  मक िनणय घेण.े  

ी साईबाबा सं  थानमाफत सु  करावया  या I.A.S.अकॅॅडमी  या ग  हिनंग 
कौ  सीलम  य ेमा. ी.सधुीर ठाकरे, मा. ी.सरेुश हावरे, मा. ी.चं शखेर कदम, 
मा.अडॅ.मोहन जयकर, मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, मा. ी.िबपीनदादा को  ह,े 
मा. ी. ताप भोसलेव मा. ीमती बल अ वाल (भा. .स.े), मु  य कायकारी 
अिधकारी यांचा समावेश करणते यावा. तसचे या ग  हिनग कौि सलन े
I.A.S.अकॅॅडमी सु  करणकेामी उपरो  त  तावात नमदु केले  या िवषयावर 
मागदशन कराव,े अस ेठरल.े 
           तसचे मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली 
उपिज  हािधकारी – २, उपकायकारी अिधकारी, मु  य लखेािधकारी व 
कायकारी अिभयंता यांचे कायकारी मंडळ (Executive Council) तयार 
करणसे मा  यता दे  यात आली.  
          ी.सधुीर ठाकरे यांची सं  थान  या  तावीत आयएएस अकेॅडमी  या 
ग  हिनंग कौि सल  या अ  य पदी िनवड करणते आलेली आह.े आयएसएस 
अकेॅडमी  या कामकाजासाठी ी.सधुीर ठाकरे यांना िशड  येथ ेयेण-ेजाणसेाठी 
व िशड  येथे वाहन  यव  था, िनवास  यव  था, भोजन  यव  था सं  थानमाफत 
िवनामु  य कर  यात यावी. तसचे िशड  येथील वा  त  या  या कालावधीत एक 
सरु ा कमचारी पणुवेळ  यांचेबरोबर दणेेत यावा, असे ठरले. 

०५ मा.  यव  थापन सिमती सभा िदनांक 
०२/०५/२०१८, आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०६, िनणय मांक ३३५- 

ी साईबाबा शासक य बोिधनी 
(SSIAC)  सु  करणबेाबत.   

 तावास मा  यता दणेते आली.  

 

 
उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचेिनणयानुसार, मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडेस  

सं थान यव थापनामाफत आयएएस अकॅॅडमी सु  करणबेाबत ताव सादर करणते आलेला होता. यास 
अनसु न, मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी .सासंिव-१०१७/ १९९२/ . .२२५/ का.१६ 
िद.१२ ऑ  टोबर, २०१८ रोजीचे प ा  वय े काही मु ांबाबत अहवाल / अिभ ाय शासनास सादर करणबेाबत 
िनदश दवेनु, आय.ए.एस. अकॅडमी सु  कर  यास त  वतः मा  यता दे  यात आली होती. तथािप, यानंतरची 
कायवाही लंिबत आह.े  

आता, साई साद िनवास  थान िवभागाने साईपालखी िनवारा येथील इमारती व यातील  खो यांचा 
साईभ  तां  या िनवासाकरीता वापर सु  करणबेाबत मा.तदथ सिमती सभेपढुे ताव सादर केलेला आह.े यामळेु 
सदर इमारती या साईभ ां या ता परु या िनवासाकरीता उपल ध क न दणेबेाबत कायवाही सु  करणते आलेली 
आह.े  यामळेु उपरो  त त   यात नमदु करणेत आय.ए.एस.अकॅॅडमीचे संदभातील अ.नं.०१ ते ०५ मधील नमदु 
मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय िनर  त करावे लागणार आहते, असे मत आह.े  

तरी उपरो माण े त यातील सं थान यव थापनामाफत आयएएस अकॅॅडमी सु  करणबेाबत, 
त कालीन मा. यव थापन सिमतीने घतेलेल ेअ.न.ं ०१ ते ०५ चे िनणय / ठराव िनर त करणकेामी सदरचा ताव 
मा. तदथ सिमतीचे सभपेढु ेिवचाराथ / िनणयाथ सादर. 
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िनणय .३५४ यावर सिव तर चचा झाली, सदर िनणय अ ती वात आणणेसाठी सं थानला दैनंदीन बाब कडे ल  
ावे लागणार आहे. असेही ल ात आले क  यासाठी expert staff  उपल ध होणे अश य ाय आहे. 

अशा प रि थतीत सदर इमारत िवनावापर ठेवणे यो य नाही. करीता मौजे िनमगांव को-हाळे ह ीतील 
देणगी िमळाले या इमारत म ये आयएएस अॅकॅडमी सु  करणेबाबत त कालीन मा. यव थापन 
सिमतीचे िद.१५.०६.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५११, िद.२०.०८.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 

.६८५, व िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३३५िनर त कर यास मा यता दे यात आली. 
तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन 
दाखल कर यात यावे,असे ठरले. 

(कायवाही-सामा य शासन िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .३०६ ते  ३५४ सवानमुते घे  यात आले. 
यानंतर दपुारी ०३.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
                                                  वा रीत/-                                                             वा रीत/- 
                                         ( ीमती िगता पी.बनकर)       (िदलीप वामी) 
                   सहा.धमादाय आयु ,        अ पर महसलु िवभागीय आयु , 
                                                 अहमदनगर.                                      नािशक 
                                            
 
                                                वा रीत/-                                                               वा रीत/- 
                                       (अ ण ड गरे,भा. .से.)              ( ीकांत एल.आणेकर) 
                                     मु य कायकारी अिधकारी,        मखु िज हा व स  यायािधश, 
                        ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                       अहमदनगर.     


