
 
1 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .०९/२०२०                                                                                          िदनांक १३.०७.२०२०  
थळ- साई सभागृह, िशड                                                                                                 वेळ- दुपारी ०१.०० वाजता 

मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील 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 सोमवार िदनांक १३/०७/२०२० रोजी दपुारी ०१.०० वाजता साई सभागहृ,िशड  येथे आयोिजत करणेत आली 
असलबेाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/५५७/२०२०, िद.०४.०७.२०२० अ वय ेसव मा.सद यांना कळिवणेत आललेे होते.  

यानसुार सदरह सोमवार िदनाकं १३/०७/२०२० रोजी दपुारी ०१.०० वाजता साई सभागहृ,िशड  यथे ेसु  कर  यात आली. 
या सभसे खालील मा. सद य उपि थत होत.े  

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

सभे  या सु वातीस ी साईबाबाचंी ाथना करणेत आली.   
यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.०९.०६.२०२० रोजी अहमदनगर येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .३५५ िदनांक ०९.०६.२०२० 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 .३४१- यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला माह े ऑ टोबर २०१९ ते स टबर २०२० या 
कालावधीम ये ा  झाले या शु द तुप व खा तेलाच े िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या तपासणी 
अहवालाचंे अवलोकन क न याची न द घे यात आली.                                            (कायवाही-भांडार िवभाग)  

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे. 
िनणय .३४१- यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला माहे ऑ टोबर-२०१९ ते जानेवारी-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) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२.      िनणय .३४९-  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमदु के या माणे रकमिेनहाय साईभ ांना 
सेवा सिुवधा परुिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. तथापी र कम .५०,००१ ते 
२,००,०००/-पयत दणेगी दणेा या साईभ ांना चे फोटो ऐवजी ची छोटी मुत  दे यात यावी. नवीन शालची खरेदी 
कदापीही क  नय,े तसेच खचात बचत करणेकामी साईभ ाकंडून दणेगी व पात िमळणा या शाल यांचा वापर 
कर यात यावा, असे ठरल.े ततु करणी यव थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८७३ 
व िद.२२.०८.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५१५ िनर त कर यास मा यता दे यात आली. सदर बाब मा.उ च 
यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यथेे िस हील ॲ लीकेशन क न िनदशनास आणनू ावी,अस ेठरल.े                                                                                                      

                                                                                                               (कायवाही-लखेाशाखा िवभाग)  
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे. 

िनणय .३४९-  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमुद के या माणे रकमेिनहाय साईभ ांना 
सेवा सुिवधा पुरिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. तथापी र कम 

.५०,००१ ते २,००,०००/-पयत देणगी दणेा या साईभ ांना चे फोटो ऐवजी ची छोटी मुत  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 .८७२ व िद.२२.०८.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५१५ 
िनर त कर यास मा यता दे यात आली. सदर बाब मा.उ च यायालय,मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
िस हील ॲ लीकेशन क न िनदशनास आणून ावी,असे ठरले.             (कायवाही-लेखाशाखा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.०२ कोरोना िवषाणू (को हीड १९) चा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक उपाययोजना... सं थान 
आ थापनेवरील कायम, कं ाटी व कं ाटी कमचारी यांना माहे जून-२०२० चे वेतन आदा करणेबाबत. 

ताव-  (अ) िवषयाची पूवपीठीका – 
(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 यांचकेडून संपणू भारत दशेात 
तसचे महारा  रा यात िदनांक २३ माच, २०२० पासनू संपणू LOCKDOWN घोिषत करणेत आललेा होता. मा. 
क  व रा य शासनाने या LOCKDOWN चा कालावधी आजपावेतो ०४ वेळा वाढिवललेा आह.े  
 मा. महसलू व वन िवभाग, आप ी यव थापन, मदत व पुनःवसन िवभाग, महारा  शासन याचंेकडील 
िदनांक ३१ मे, २०२० रोजीचे आदशेा वय,े या LOCKDOWN ची मदुत (कालावधी) िदनांक ३० जून, २०२० 
अखेर आिण आता िदनांक २९ जून, २०२० रोजीच ेआदशेा वय,ेिदनांक ३१ जुल,ै २०२० अखेर काही अटी-
शत वर तसचे काही अ याव यक बाब साठी सवलत दऊेन वाढिवणेत आललेी असनू, आज अखेर LOCKDOWN 
ची कठोर अमंलबजावणी थािनक महसलू व पोिलस शासनामाफत सु   आह.े 
(अ-२) सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी पा रत करणेत आले या आदशेांनसुार, को हीड १९ या 
साथी या रोगाचा ादभुाव रोखणसेाठी मा. शासनान े िनदिशत केले या उपाययोजनेनसुार, िदनांक २३ माच, २०२० 
पासनू सं थान आ थापनवेरील अ याव यक सवेेचे िवभाग वगळता,ं सव िवभागातील कमचा-यां या 
कायालयातील/काय थळावरील उपि थतीवर ट या-ट याने िनबध आणणेत यऊेन, कमचा-यांना आळीपाळीन े / 
च य प दतीन ेकामावर बोलिवणते येत असनू, माह ेमाच, २०२० पासनू आजपावतेो हणजचे माह ेजनू, २०२० 
म येही सलग व कायम ठेवणेत आललेी आह ेआिण माह ेजलु,ै २०२० म येही सलग ठेवणते येत आह.े  
(अ-३) तसचे, माह ेम,े २०२० चे वेतन आदा करणेबाबत, मा. तदथ सिमतीच ेिदनांक ०९ जून, २०२० रोजीच े
सभेत ताव सादर करणेत आललेा होता. सदर तावावर मा. तदथ सिमतीने िनणय मांक ३०८ अ वय े
खालील माणे िनणय घेतललेा होता – 

“.. .. यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनवेरील कायम, कं ाटी व कं ाटी कमचारी तसचे 
बा ोत कं ाटी कमचारी यांना माह ेम,े २०२० चे वेतन आदा करणेबाबत खालील माण ेिनणय घणेेत आल े– 
१. मा. शासनाकडून ितिनयु ने कायरत असणा-या अिधका-यांना माह ेम,े २०२० पणू मािसक वेतन िविहत 
प दतीन ेआदा करणेत यावे.  
२. सं थान आ थापनवेरील कायम ( थायी) कमचा-यांना माह े म,े २०२० चे पूण मािसक वतेन िविहत 
प दतीन ेआदा करणेत यावे. 
३. सं थान आ थापनवेर कायरत असणारे ५९८ कं ाटी कमचारी याचंेबाबत िनणय लिंबत आह,े या 
कमचा-यांना तसचे कं ाटदारामाफत असणारे कं ाटी कमचारी, बा ोत कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी 
कमचारी आिण उ या दराने िदले या ठे याचे कं ाटदाराकडे कायरत असणारे कमचारी यांना माह ेम,े २०२० म य े

य  कामावर हजर असले या िदवसाच ेवेतन ह े िकमान / िविहत वेतनदरानसुार १०० ट के आिण को हीड १९ 
लॉकडाऊन कालावधीतील उव रत िदवस कामावर हजर नस यान े या िदवसाचंे वेतन ह े िकमान / िविहत 
वेतनदरानसुार ५० ट के आदा करणते यावे. 
४. णालय िवभागाकडील ५९८ कं ाटी कमचारी याचंेबाबत िनणय लिंबत आह,े या कमचा-यांना तसेच 
कं ाटदारामाफत असणारे कं ाटी कमचारी, बा ोत कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी आिण 
उ या दराने िदले या ठे याचे कं ाटदाराकडे कायरत असणारे कमचारी यांना माह े म,े २०२० च े वतेन आदा 
करतांना या कमचा-यांची उपि थती ५० ट के व यापे ा जा त असले अशा कमचा-यांना िकमान / िविहत वतेन 
दरानसुार १०० ट के वतेन आदा करणेत यावे तसेच  या कमचा-याचंी उपि थती ५०  ट यापे ा कमी असेल अशा 
कमचा-यांना अ. न.ं ३ माणे वेतन आदा करणेत यावे.  
५. मा. रा य शासनाने िद यांग अिधकारी / कमचारी यांना लॉकडाऊन कालावधीत कायालयात हजर 
राह यापासनू सटू / सवलत िदललेी अस याने अशा िद यांग अिधकारी / कमचारी यांना माह ेम,े २०२० चे १०० 
ट के वेतन िकमान / िविहत वेतनदरानसुार आदा करणेत यावेत.” 

उपरो  मा. तदथ सिमतीचे िनणयानसुार, सं थान यव थापनाकडे / आ थापनेवर िविवध िवभागाकडे, 
िविवध प दतीन े कायरत असले या कमचा-यांनामाह े म,े २०२० चे वेतन/ पगार/मानधन आिद आदा करणेकामी 
सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक २४ जनू, २०२० आिण िदनांक २६ जनू, २०२० रोजीचे आदशेा वये संबिंधत 
िवभागांमाफत कायवाही करणेत आललेी आह े/ सु  आह.े  
(ब) माहे जून,२०२० चे ( हणजेच माहे जुलै, २०२० म ये आदा करावयाचे)वेतनाबाबत करावयाचे 
कायवाहीचा ताव – 
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(ब-१)  ितिनयु वरील अिधकारी यांचे वेतन-  मा.रा य शासनाने को हीड-१९ या िवषाणचू े ादभुावात वाढ 
झा यान,े िदनांक ३१ म,े २०२० आिण िदनांक २९ जनू, २०२० रोजीच े आदशेानसुार, LOCKDOWN चा 
कालावधी/मदुत अनु मे िदनांक ३०जून, २०२० आिण िदनांक ३१ जुल,ै २०२० अखेर वाढिव यान,ेसं थान 
आ थापनवेर दनंैिदन कामकाजाच े िनयोजन व िनयं ण करणसेाठी मा. शासनाकडून ितिनयु ने कायरत असणारे 
मु य कायकारी अिधकारी, उपमु य कायकारी अिधकारी, मु य लखेािधकारी, शासक य अिधकारी असे एकुण ०४ 
अिधकारी यांचे माह ेजनू, २०२० (माह ेजलु,ै २०२० म ये आदा करावयाचे) चे पणू मािसक वतेन िविहत प दतीन े
आदा करता यईेल, असे मत आह.े         
(ब-२)  कायम ( थायी) कमचारी यांचे वेतन- ी साईचंे समाधी दशनासाठी िशड  यथेे यणेारे भ ांना मलुभतू 
सेवा-सिुवधा जस,े दशन, साद भोजन, िनवास, सरु ा, वै क य यव था िवनासायास व िवनािवलबं ा  हा यात 
हणनू तसचे इतर अनु ंषिगक कामकाजासाठी एकूण ४० िवभाग कायरत असनू, माह े जनू, २०२० अखेर सं थान 

आ थापनवेर एकूण १८८७ कायम ( थायी) कमचारी कायरत आहते.  
 सं थान आ थापनवेर कायरत असणारे कायम ( थायी) कमचा-यांना मा. तदथ सिमती व शासक य 
तरावरील मा यतेने LOCKDOWN या कालावधीतील माह ेएि ल, २०२० व माह ेम,े २०२० पणू मािसक वतेन 

िविहत प दतीन ेआदा करणेत आलले ेआह.े    
LOCKDOWN या कालावधीत मा. शासनाचे िनयमांचे पालन क न, सं थान आ थापनवेरील 

ामु यान े णालय,े आरो य ( व छता), संर ण, सादालय, बगीचा, बांधकाम, िव तु आिद अ याव यक सेवेतील 
िवभागासंह इतर अ य िवभागांकडे कायरत असणारे सव कायम ( थायी) कमचा-यांना आव यकतेनसुार व गरजनेसुार 
काही िवभागात पणू उपि थतीसह इतर िवभागात आव यकतेनसुार च य प दतीन/ेआळीपाळीने कामावर बोलिवणेत 
आलले ेहोते / येत आह.े याबाबीचा िवचार क न, सं थान आ थापनवेरील कायम ( थायी)  कमचा-यांना माह ेजनू, 
२०२० (माह ेजलु,ै २०२० म ये आदा करावयाचे) चे पणू मािसक वेतन िविहत प दतीन ेआदा करता येईल, असे मत 
आह.े  
(ब-३)  कायम कं ाटी कमचारी (५९८ कमचारी) यांचे वेतन-मा.िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
याचंेकडील शासन िनणय िदनाकं १७ स टबर, २०१९ आिण या अनषुगंाने शासक य तरावरील मा यतनेसुार, सन 
२००१ ते २००४ या कालावधीत  कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत सं थान सवेेत असणारे कुशल / अकुशल ६३५ 
कं ाटी कमचा-यांपकै  ५९८ कुशल / अकुशल कं ाटी कमचा-यांना, िकमान वेतन काय ानसुार व िकमान वेतन 
दरानसुार माह ेजानवेारी, २०२० म ये कायम कं ाटी कमचारी हणनू सं थानाचंे िविवध िवभागाकंडे िनयु या दणेेत 
आले या आहते.  

या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना LOCKDOWN चे कालावधीत मा. शासनाच े िनयमाचंे पालन 
क न, आव यकतेनसुार व गरजनेसुार काही िवभागात पणू उपि थतीसह इतर िवभागात आव यकतेनसुार च य 
प दतीन े / आळीपाळीन े कामावर बोलिवणेत आलले े होते.  या बाबीचा िवचार क न, या ५९८ कायम कं ाटी 
कमचारी यांना माह े जनू, २०२० (माह े जलु,ै २०२० म ये आदा करावयाचे) चे पणू मािसक वेतन िकमान वेतन 
दरानुसार िविहत प दतीन ेआदा करता यईेल, असे मत आह.े  
(ब-४)  कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी यांचे वेतनाबाबत – 
 सं थान आ थापनवेर कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत स या खालील माणे कं ाटी कमचारी कायरत 
आहते – 
१. कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी (साधारणतः सव िवभागात कायरत) 
२. कुशल/अकुशल सरु ा िनरी क/सरु ार क / बदंकूधारी सरु ार क / माजी सैिनक  (संर ण िवभाग) 
३. िनि त मानधन/वतेनावर आिण िनि त कालावधीसाठी िनयु  करणेत आलले ेकमचारी  
(उदा. भसूंपादन 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 वतेनावर कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत– णालय े
िवभाग)  

वर नमदु केले माणे सं थान आ थापनवेरील सवसाधारणपणे सवच िवभागात कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कायरत आहते. या सव कमचा-यांना मा. तदथ सिमतीच े िनणयानसुार, शासक य तरावर िविहत 
कायप दती िनि त क न माह ेमाच, एि ल व म,े २०२० या मिह याचे मािसक वेतन आदा करणेत आलले ेआह.े  

या कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांना मा. शासनाचे िनयमांचे पालन क न, 
आव यकतेनसुार व गरजेनसुार च य प दतीन े / आळीपाळीन े कामावर बोलिवणेत आलले े होते. यामळेु या 
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कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांना िकमान वेतन दरानुसार / िविहत वतेन दरानसुार 
माह ेजनू, २०२० चे पणू मािसक वतेन आदा करता यईेल, असे मत आह.े  
(ब-५) या यित र  सं थान आ थापनवेरील खालील िवभागांकडे उ े  / ठोक प दतीन े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 ( बुदंी साद  / बुदंी लाडू साद )  
 ०५. दारावती / ी साई आ म / ी साई धमशाळा िनवास थान िवभाग (हाऊसिकप ग)  

उपरो  िनयु  करणेत आले या बा ोत कं ाटदारांना या- या संबंिधत िवभागांमाफत वतं र या 
अटी-शत सह कायादशे दणेेत आलले े आहते. यामळेु अशा बा ोत कं ाटदाराकंडे कायरत असणा-या कं ाटी 
कमचा-यांना वेतन िमळणेबाबत कशी व कोणती कायप दती अवलबंवावी 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. महसलू व वन िवभाग, 
आप ी यव थापन, मदत व पनुःवसन िवभाग, महारा  शासन याचंेकडील िदनांक ३१ मे, २०२० रोजीच े
आदशेा वय,े या LOCKDOWNची मदुत (कालावधी) िदनांक ३० जून, २०२० अखेर आिण आता िदनांक २९ 
जून, २०२० रोजीचे आदशेा वय,े िदनांक ३१ जुल,ै २०२० अखेर काही अटी-शत वर तसचे काही अ याव यक 
बाब साठी सवलत दऊेन वाढिवणेत आललेी असनू, आज अखेर या आदशेाचंी कठोर अमंलबजावणी थािनक 
महसलू व पोिलस शासनामाफत सु  आह.े  

यामळेु उपरो  प र छेद (अ) मधील पवूपीठीकेस अनसु न, प र छेद ब मधील उपप र छेद (ब-१ ते 
ब-५) म ये नमदू केले माण,े सं थान यव थापनाकडे / आ थापनवेर िविवध िवभागाकडे, िविवध प दतीने कायरत 
असले या कमचा-यांनामाह े जनू, २०२० चे (माह े जलु,ै२०२० म ये आदा करावयाचे) वेतन/पगार/ मानधन आदी 
आदा करणेस मा यता िमळणेकामी उपरो  ताव मा. तदथ सिमतीच ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .३५६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील कायम, कं ाटी व कं ाटी कमचारी तसेच बा ोत 
कं ाटी कमचारी यांना माहे जनु-२०२० चे वेतन आदा करणेबाबत खालील माणे िनणय घे यात आले. 
१. महारा  शासनाकडून ितिनयु ने सं थानम ये कायरत असणारे अिधकारी व सं थान 

आ थापनेवरील कायम ( थायी) कमचारी यांचे वेतनाबाबत पुढील िनणय मा.मु य कायकारी 
अिधकारी यांनी यावेत व याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी जे िनणय ा  झाले व होतील या सव 
िनणयांचे यांनी पालन क न िविहत प दतीने यांचे वेतन अदा करावे.  यापुढे ितिनयु ने 
सं थानम ये कायरत असणारे अिधकारी व सं थान आ थापनेवरील कायम ( थायी) कमचारी यांचे 
वेतनाबाबतचा ताव तदथ सिमतीसमोर आणू नये. 

२. 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, मानधनावरील कमचारी यांना माहे जुन-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. 

३. णालय िवभागाकडील 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 जुन-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.२ माणे वेतन 

आदा कर यात यावे. 
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४. 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         
जुन-२०२० चे १०० ट के वेतन िकमान/िवहीत वेतनदरानुसार आदा कर यात यावे. 

 (कायवाही-सामा य शासन ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ि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 जुलै-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 
भारत देशात तसेच महारा  रा यात िदनांक २३ माच, २०२० पासनू संपणू LOCKDOWN घोिषत करणते 
आलेला होता. मा. क  व रा य शासनान ेया LOCKDOWNचा कालावधी आजपावेतो ०४ वेळावाढिवललेा 
आह.े  
 मा. महसलू व वन िवभाग, आप ी यव थापन, मदत व पनुःवसन िवभाग, महारा  शासन यांचकेडील 
िदनांक ३१ मे, २०२० रोजीचे आदेशा वय,े या LOCKDOWN ची मदुत (कालावधी) िदनांक ३० जून, 
२०२० अखेर आिण आता िदनांक २९ जून, २०२० रोजीच े आदशेा वय,े िदनांक ३१ जलैु, २०२० अखेर 
काही अटी-शत वर तसेच काही अ याव यक बाब साठी सवलत दऊेन वाढिवणते आलेली असनू, आज अखेर 
LOCKDOWN ची कठोर अमंलबजावणी थािनक महसलू व पोिलस शासनामाफत सु   आह.े 
(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 याने िनबध आणणते येऊन, कमचा-यांना आळीपाळीन े/ 
च य प दतीने कामावर बोलिवणते येत असनू, माह े माच, २०२० पासनू आजपावेतो हणजेच माह े जलैु, 
२०२० म येही सलग व कायम ठेवणेत आलेली आह.े  
(अ-३) तसेच, माहे म,े २०२० चे वेतन आदा करणेबाबत, मा. तदथ सिमतीच ेिदनांक ०९ जून, २०२० रोजीच े
सभेत ताव सादर करणते आलेला होता. सदर तावावर मा. तदथ सिमतीन े िनणय मांक ३०८ अ वय े
खालील माण ेिनणय घेतलेला होता – 

“.. .. यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील कायम, कं ाटी व कं ाटी कमचारी तसेच 
बा ोत कं ाटी कमचारी यांना माह ेम,े २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत खालील माण ेिनणय घेणते आले – 
१. मा. शासनाकडून ितिनयु ने कायरत असणा-या अिधका-यांना माह े म,े २०२० पणू मािसक वेतन 
िविहत प दतीन ेआदा करणते यावे.  
२. सं थान आ थापनेवरील कायम ( थायी) कमचा-यांना माह े म,े २०२० चे पणू मािसक वतेन िविहत 
प दतीन ेआदा करणते यावे. 
३. सं थान आ थापनेवर कायरत असणारे ५९८ कं ाटी कमचारी यांचेबाबत िनणय लंिबत आह,े या 
कमचा-यांना तसेच कं ाटदारामाफत असणारे कं ाटी कमचारी, बा ोत कं ाटदारामाफत कायरत असणारे 
कं ाटी कमचारी आिण उ या दराने िदले या ठे याचे कं ाटदाराकडे कायरत असणारे कमचारी यांना माह ेम,े 
२०२० म ये य  कामावर हजर असले या िदवसाचे वतेन ह ेिकमान / िविहत वेतनदरानसुार १०० ट के आिण 
को हीड १९ लॉकडाऊन कालावधीतील उव रत िदवस कामावर हजर नस यान े या िदवसांच ेवेतन ह ेिकमान / 
िविहत वेतनदरानसुार ५० ट के आदा करणेत यावे. 
४. णालय िवभागाकडील ५९८ कं ाटी कमचारी यांचबेाबत िनणय लंिबत आह,े या कमचा-यांना 
तसेच कं ाटदारामाफत असणारे कं ाटी कमचारी, बा ोत कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी 
आिण उ या दराने िदले या ठे याचे कं ाटदाराकडे कायरत असणारे कमचारी यांना माह े म,े २०२० चे वेतन 
आदा करतांना या कमचा-यांची उपि थती ५० ट के व यापे ा जा त असेल अशा कमचा-यांना िकमान / 
िविहत वतेन दरानसुार १०० ट के वेतन आदा करणते यावे तसचे  या कमचा-यांची उपि थती ५०  ट यापे ा 
कमी असले अशा कमचा-यांना अ. न.ं ३ माण ेवतेन आदा करणते यावे.  
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५. मा. रा य शासनाने िद यांग अिधकारी / कमचारी यांना लॉकडाऊन कालावधीत कायालयात हजर 
राह यापासनू सटू / सवलत िदलेली अस याने अशा िद यांग अिधकारी / कमचारी यांना माह ेम,े २०२० च े१०० 
ट के वेतन िकमान / िविहत वतेनदरानसुार आदा करणते यावते.” 

उपरो  मा. तदथ सिमतीच ेिनणयानसुार, सं थान यव थापनाकडे / आ थापनेवर िविवध िवभागाकडे, 
िविवध प दतीन े कायरत असले या कमचा-यांनामाह े म,े २०२० च े वेतन / पगार / मानधन आिद आदा 
करणकेामी सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक २४ जून, २०२० आिण िदनांक २६ जून, २०२० रोजीच े
आदशेा वये संबंिधत िवभागांमाफत कायवाही करणते आललेी आह े/ सु  आह.े तसेच माह ेजनू, २०२० चे वेतन 
आदा करणबेाबत मा. तदथ सिमतीचे समोर अलािहदा ताव सादर करणते आलेला आह.े  
 (ब) माहे जुलै, २०२० चे ( हणजेच माहे ऑग ,२०२० म ये आदा करावयाचे) वेतनाबाबत 
करावयाचे कायवाहीचा ताव – 
(ब-१)  ितिनयु वरील अिधकारी यांचे वेतन-  मा.रा य शासनान ेको हीड-१९ या िवषाणचू े ादभुावात 
वाढ झा यान,े िदनांक ३१ म,े २०२० आिण िदनांक २९ जून, २०२० रोजीचे आदेशानसुार, LOCKDOWN चा 
कालावधी/मदुत अनु मे िदनांक ३० जून, २०२० आिण िदनांक ३१ जुलै, २०२० अखेर वाढिव यान,े 
सं थान आ थापनेवर दनैंिदन कामकाजाच ेिनयोजन व िनयं ण करणसेाठी मा. शासनाकडून ितिनयु ने कायरत 
असणारे मु य कायकारी अिधकारी, उपमु य कायकारी अिधकारी, मु य लेखािधकारी, शासक य अिधकारी 
अस ेएकुण ०४ अिधकारी यांचे माह ेजुल,ै २०२० (माह ेऑग ,२०२० म य ेआदा करावयाचे) चे पणू मािसक 
वेतन िविहत प दतीन ेआदा करता येईल, असे मत आह.े       
(ब-२)  कायम ( थायी) कमचारी यांचे वेतन-  ी साईचंे समाधी दशनासाठी िशड  येथे येणारे भ ांना 
मलुभूत सेवा-सिुवधा जस,े दशन, साद भोजन, िनवास, सरु ा, वै क य यव था िवनासायास व िवनािवलंब 

ा  हा यात हणनू तसचे इतर अनुं षिगक कामकाजासाठी एकूण ४० िवभाग कायरत असनू, माह ेजनू, २०२० 
अखेर सं थान आ थापनेवर एकूण १८८७ 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 आिण माह े म,े २०२०पणू 

मािसक वेतन िविहत प दतीन ेआदा करणते आललेे आह.े तसचे माह ेजनू, २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत मा. 
तदथ सिमतीचे िनणयानुसार अलािहदा कायवाही करणते यते आह.े     

LOCKDOWN या कालावधीत मा. शासनाचे िनयमांच े 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 गरजेनसुार काही िवभागात पणू उपि थतीसह इतर िवभागात आव यकतेनसुार च य प दतीन े/ आळीपाळीन े
कामावर बोलिवणते आलेल ेहोते / येत आह.े याबाबीचा िवचार क न, सं थान आ थापनेवरील कायम ( थायी)  
कमचा-यांना माह े जुलै, २०२० (माह े ऑग , २०२० म ये आदा करावयाचे) च े पणू मािसक वेतन िविहत 
प दतीन ेआदा करता येईल, असे मत आह.े  
(ब-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 अनषुगंाने 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 वतेन दरानसुार माह े जानेवारी, २०२० म ये कायम कं ाटी कमचारी हणनू सं थानांचे िविवध 
िवभागांकडे िनयु या दणेेत आले या आहते.  

या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना LOCKDOWN चे कालावधीत मा. शासनाचे िनयमांचे पालन 
क न, आव यकतेनसुार व गरजेनसुार काही िवभागात पणू उपि थतीसह इतर िवभागात आव यकतेनसुार च य 
प दतीन े / आळीपाळीन ेकामावर बोलिवणते आलेले होते.  या बाबीचा िवचार क न, या ५९८ कायम कं ाटी 
कमचारी यांना माह े जलैु, २०२० (माह े ऑग , २०२० म ये आदा करावयाचे) च ेपूण मािसक वेतन िकमान 
वेतन दरानुसार िविहत प दतीन ेआदा करता येईल, असे मत आह.े  
(ब-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 - 
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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. या सव कमचा-यांना मा. तदथ सिमतीच े िनणयानसुार, शासक य तरावर 
िविहत कायप दती िनि त क न माह े माच, एि लआिण म,े २०२० यामिह याच े मािसक वेतन आदा करणते 
आलेले आह.े  तसेच माह ेजनू, २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत मा. तदथ सिमतीचे िनणयानसुार अलािहदा 
कायवाही करणते येत आह.े  

या कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांना मा. शासनाच े िनयमांच े पालन 
क न, आव यकतेनसुार व गरजेनसुार च य प दतीने / आळीपाळीने कामावर बोलिवणते आललेे होते. यामळेु 
या कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांना िकमान वेतन दरानुसार/िविहत वेतन 
दरानसुार माह ेजलैु, २०२० चे पूण मािसक वेतन आदा करता येईल, असे मत आह.े  
(ब-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. महसलू व वन 
िवभाग, आप ी यव थापन, मदत व पनुःवसन िवभाग, महारा  शासन याचंेकडील िदनांक ३१ मे, २०२० 
रोजीच ेआदशेा वय,े या LOCKDOWNची मदुत (कालावधी) िदनांक ३० जून, २०२० अखेर आिण आता 
िदनांक २९ जून, २०२० रोजीचे आदेशा वय,े िदनांक ३१ जुलै, २०२० अखेर काही अटी-शत वर तसेच काही 
अ याव यक बाब साठी सवलत दऊेन वाढिवणते आलेली असनू, आज अखेर या आदशेांची कठोर 
अमंलबजावणी थािनक महसलू व पोिलस शासनामाफत सु  आह.े  

यामळेु उपरो  प र छेद (अ) मधील पूवपीठीकेस अनसु न, प र छेद ब मधील उपप र छेद (ब-१ 
ते ब-५) म ये नमदू केले माण,े सं थान यव थापनाकडे / आ थापनेवर िविवध िवभागाकडे, िविवध प दतीन े
कायरत असले या कमचा-यांनामाह े जलैु,२०२० (माह े ऑग ,२०२० म य े आदा करावयाचे) वेतन/पगार/ 
मानधन आिद आदा करणसे मा यता िमळणकेामी उपरो  ताव मा. तदथ सिमतीचे िनणयाथ सादर.  

िनणय .३५७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील कायम, कं ाटी व कं ाटी कमचारी तसेच 
बा ोत कं ाटी कमचारी यांना माहे जलैु-२०२० चे वेतन आदा करणेबाबत खालील माणे िनणय 
घे यात आले. 
१. महारा  शासनाकडून ितिनयु ने सं थानम ये कायरत असणारे अिधकारी व सं थान 

आ थापनेवरील कायम ( थायी) कमचारी यांचे वेतनाबाबत पुढील िनणय मा.मु य कायकारी 
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अिधकारी यांनी यावेत व याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी जे िनणय ा  झाले व होतील या 
सव िनणयांचे यांनी पालन क न िविहत प दतीने यांचे वेतन अदा करावे.   

२. 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,मानधनावरील कमचारी यांना माहे जुलै-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. 

३. 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 जुलै-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.२ माणे वेतन आदा कर यात यावे. 

४. 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 जुलै-
२०२० चे १०० ट के वेतन िकमान/िवहीत वेतनदरानुसार आदा कर यात यावे. 

 (कायवाही-सामा य शासन ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०४ कोरोना िवषाणू (को हीड १९) चा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक उपाययोजनेतंगत चावडी मंिदर 

दशनासाठी बंद केले असतांना मिहला साईभ ाने चावडी मिंदराम ये दशनास जाऊन केकसह से फ  
घेतलेबाबत िद.२५ जून,२०२० रोजीचे ि हडीओ लीप सोशल िमडीयावर हायरल झालेबाबत. 

ताव-  िवषयाची पवूिपठीका- 
(अ-१) उपरो  िवषयांस अनसु न सरं ण िवभागाने सादर केललेा िदनाकं २६ जनू, २०२० रोजीचा अहवाल -  
“.. .. कोरोना िवषाणू (को  हीड १९ ) चा ादभुाव रोखणेकामी ितबंधा  मक उपाययोजना  हणुन सं  थान  यव  थापन 
संचिलत, ी साईबाबा समाधी मंिदरासह सव मिंदरे (  दारकामाई, गु  थान, चावडी, धान लडीबाग,नंदादीप, ी द  त 
मंिदर, ी गणेश, ी शिन व ी महादवे मिंदर , ी दि णमखुी हनमुान मंिदर आिद ) िद.१७ माच,२०२० रोजी दपुारी 
०३.०० वाजपेासनू भ  तासंाठी पढुील आदशे होईपावेतो दशनाकरीता बंद करणेत आलले े आह.े मंिदर बंद 
कालावधीत ी साई समाधी मंिदरातील व इतर मंिदरातील िन  यनमेा  या पजुा-अचा व इतर दनंैिदन िवधी सु  
ठेव  यात आलले ेआहते. 

िद.२५.०६.२०२० रोजी समुारे ०३.०० वाजे  या समुारास िशवि या कौिशक नावाची मिहला िहने चावडी 
मंिदर येथे नमेणकु स असललेा सरु ा र क व मंिदर िवभागाचा चोपदार ह ेबाजलुा गे  याचे पाहन चावडी मंिदराम  य े

जावनू दशन घेतल े व  यानतंर पु  हा केक आणनु चावडी मंिदराम  य े बाबांचे फोटोसमोर फोटो काढलले े आहते. 
 यानंतर पु  हा  दारकामाई मंिदरासमोर काही लोक जमा क न तेथे केक कापनु वाढिदवस साजरा केललेा आह.े 

सदरचा ारकामाई मंिदरासमोर केक काप  याचा व लॉकडाऊनच े काळात मी साईबाबांच े मंिदरे दशनाक रता बदं 
असतांना चावडी मंिदराम  ये जाऊन दशन घेतल े बाबतचा  वतःचा  हीडीओ तयार क न  वतःचे Shivpriya 

kaushik या नावाचे फेसबकु अकाऊंटवर अपलोड केललेा आह.े  
  िदनांक २५.०६.२०२० रोजी िशवि या कौिशक यांनी ारकामाई मंिदरासमोर केक कापलेबाबत 
मािहती ा  त झालनेे सदरचे कारामळेु साईभ  ताम  य े सतंाप िनमाण झालेला असनु िशवि या कौिशक यांनी 
लॉकडाऊनच े काळात सावजिनक िठकाणी वाढिदवस साजरा करण,े मंिदर दशनाकरीता बंद अस  याचे मािहत 

असनु सु  दा चावडी मिंदराम  य ेबळजबरीन ेघसुनू लॉकडाऊनच ेउ  लंघन केल ेआह.े तसेच चावडी मंिदराम  य े
जावनू दशन घेत  याचे  हीडीओ फेसबुकवर अपलोड क न भारतीय दड संिहता १८६०(४५) यां  या कलम 

१८८ चे उ  लंघन केलेले असलेने संर ण िवभाग जा.नं.१६७/२०२० िद.२५/०६/२०२० अ  वये कोरोनो िवषाण ू
(को  हीड १९) चा ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा  मक उपाय योजना करणकेामी चावडीमंिदर दशनासाठी बंद                                        
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केलेले असतांना चावडी मिंदराम  य ेदशनास जाऊन,  याबाबतची ि हडीओ क्  लीप सोशल िमडीयावर  हायरल 
करणारे मिहलेवर कारवाई करणबेाबत पोलीस िनरी क, िशड  पोलीस  टेशन, िशड  यांना सरं ण िवभाग 
जा.न.ं१६७/२०२० िद.२५/०६/२०२० अ  वये  प  िदले आह.े 

तदनतंर सदर िदवशी कत  यावर असलेले कमचारी डयटुी त  ता व सी.सी.टी.  ही फुटेजची पाहणी करता 
अहवाल खालील माण ेसादर करत आहोत. 
कत  यावरील कायम कमचारी व कं ाटी कमचारी – 
१.  ी. सदुाम िनवृ  ती कालेकर,( कायम पहारेकरी/ सपुरवाझर ,िश ट १२ ते ०८) 
२.  ी.हौिशराम एकनाथ मेहे े (कं ाटी सरु ा कमचारी / ता  परुते िश ट सरु ा िन र क) 
३. ी.सदुाम कारभारी भालेराव,  (मॉडन िस  यु रटी ,कं ाटी सरु ा कमचारी) 
४. ी.िभमा िदनकर पाईक (कायम कमचारी,आरो  य िवभाग) 

घटनेबाबतच ेिदनांक २५/०६/२०२० रोजीचे दपुारी०३.०० वाजे  या दर  यानचे घटनेबाबत, 
१) ी.सदुाम िनवृ ी कालेकर (कायम सरु ार क/िश ट सपुरवायझर, िश ट दुपारी १२ ते रा ौ 
८ यांचे लेखी जबाब–िदनांक २५/०६/२०२० रोजी १२ ते २० डयुटीम ये मी िश ट सपुरवायझर हणून 
काम पाहात होतो, तरी ०३.०० वाजे या समुारास मिहला नाम े िशवि या कौिशक िहन े चावडी मंिदर येथ े
नेमणकू स असलेला सरु ार क व मंिदर िवभागाकडील कत यावरील चोपदार ह ेबाजुला गे याचे पाहन चावडी 
मंिदरात जाऊन दशन घेतले व दशन घेतानंा सदर मिहलेने मोबाईलम ये ि हडीओ ि लप तयार क न ती सोशल 
िमडीया (फेसबकु) वर सदरचा ि हडीओ हायरल केला, तरी सदरच े घटनेबाबत मािहती िमळताच सरं ण 
ऑफ सला कळिवले. 
२)  ी. हौिशराम एकनाथ मेहे े (कं ाटी सरु ा कमचारी/ता  पुरते िश ट सरु ा िन र क) यांचे 
लेखी जबाब–मी हौिशराम एकनाथ महेे  े (कं ाटी सरु ा मॉडन िस  यु रटी) या पदावर ता  परुते सरु ा िन र क 
 हणनु नमेणकु स होतो. सायंकाळी साधारणः०७.१५ वा सदर घटनेबाबत कळताच मी ता  काळ चावडी प रसरात 

डयटुीसाठी असलेल े सरु ा र क ी.सदुाम कारभारी भालेराव यांना संर ण कायालयात बोलावनु सदर 
घटनेबाबत लेखी खलुासा घेतला. 
३)  ी.सदुाम कारभारी भालेराव, (मॉडन िस  यु रटी ,कं ाटी सरु ा कमचारी) यांचे लेखी 
जबाब– मी सदुाम कारभारी भालेराव  (कं ाटी सरु ा मॉडन िस  यु रटी) या पदावर   कायरत आह.े िदनांक 
२५/०६/२०२० रोजी १२ ते ०८ या िश टम  य ेचावडी प रसर या पॉईटंवर डयटुीस असतांना साधारण ०२.३० 
वाजता चावडी मिंदर येथ ेहजर असलेले चोपदार ी.दादा कोते यांना सांगनु मी मा ती मिंदरामाग े जेवणासाठी 
गेलो.  यानंतर साधारण दपुारी मी जेवण क न डयटुीस हजर झालो असता ी.दादा कोते व डयटुीस हजर असलेल े
 व  छता कमचारी ी.िभका पाईक यांनी सांिगतले क  दपुारी साधारण ०२.४० वाजता एक मिहला भ  त चावडी 

प रसरात केक घेऊन आली व ितने केक कापनू चावडीम  य ेदशन घतेले. मी सदर घटनचेे गांभ य घतेले नाही व 
सदर घटनेबाबत डयटुी सपुरवायझर, सरु ा अिधकारी, तसेच संर ण कायालय  व इतर कुणालाही सदर घटनेची 
क  पना न दतेा ग  प बसनु घतेले. 

तरी सदर घडले  या घटनचेी क  पना मी कुणालाही िदलेली नाही, ही माझी चकु मा  य क न िदलगीरी 
 य  त करतो व पु  हा मा याकडुन अशी चुक होणार नाही अशी  वाही देतो. 

४)  ी.िभमा िदनकर पाईक (कायम कमचारी,आरो  य िवभाग)यांचे लेखी जबाब– मी ी.िभमा 
िदनकर पाईक,  व  छता कमचारी लेखी खलुासा देत आह े क , िदनांक २५/०६/२०२० रोजी १२ ते २० या 
वेळेम  य े  व  छता कामासाठी माझी नमेणकु ारकामाई व चावडी प रसर या िठकाणी कर  यात आलेली होती. 
दपुारी साधारण ०२.३० वाजे  या दर  यान ारकामाई/चावडी डयटुीसाठी नेम  यात आललेे चोपदार ी.दादा कोते 
ह ेमला सांगनु गेले क , मी बाथ म साठी जाऊन येतो तोपयत ारकामाई व चावडी प रसरात ल  ठेवण.े  यानतंर 
साधारण दपुारी ०२.४० वाजता एक मिहला साईभ  त हातात केक घऊेन आली व  यांनी तो केक चावडी 
समोरील प रसरात कापला. केक काप  यानंतर सदर मिहला चावडी मंिदराम  य ेदशनासाठी जा  या  या य  नांत 
असतांना मी  यांना आडवनु चावडीम  य े जा  यास मनाई केली. परंतु सदर मिहला  हणाली क  सं  थानच े सव 
पजुारी मला चांगले ओळखतात व मला कुणीही आडवत नाही आिण मला झगुा न सदर मिहला चावडी मिहला 
क ाम  य ेदशनास गलेी.”  

सदरचा अहवाल सरं ण िवभागाने िद.२६.०६.२०२० रोजी व र  ठांकडे सादर केलेला होता. 
 यावर मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी,“....Est.सदर घटनेसबंधी सव अिधकारी कमचारी यांना 
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 वरीत Notice काढुन २४ तासा  या आत खलुासा मागवा. सपुंण न  ती एक ीत आ  थापना िवभागास 
दयावी. नंतर सरं ण िवभागास ह  तांतर करावे.” असे िनदश िदलेले आहेत. 
 (अ-२) उपरो  िवषयांस अनसु न मंिदर िवभागाने सादर केलेला िदनांक २८ जून, २०२० रोजीचा 
अहवाल- .अिध क, मंिदर िवभागाने िवषयांिकत घटनेबाबत िदनांक २८ जून, २०२० रोजीचे प , सामा य 

शासन िवभागाच े आवक क ाकडे िदनांक २९ जून, २०२० रोजी िदलेले असनू,  यात खालील माण े नमदू 
आह े– 

“ .. .. उपरो  िवषयांिकत सदंभ य अजा वये काल गु वार िदनांक २५/०६/२०२० रोजी चावडी मंिदर  
कमचारी ी. दादासाहबे भाऊसाहबे कोते, मदतनीस यांनी चावडी मिंदरातील झाले या घटनेबाबत लेखी खलुासा 
केला आह ेक , “ िदनांक २५/०६/२०२० मी डयटुी दपुारी ०१ ते रा ी ९ अशी होती. दपुारी साधारण ३.०० चे 
दर यान लघवी लाग याने तेथील डयटुीवरील संर ण िवभागाचे कमचारी जेवणासाठी बसले अस याने यांना 
क पना दऊेन आरो य िवभागाचे कमचारी ी. पाईक यांना सदरह िठकाणी थांबणबेाबत क पना िदली. तदनतंर 
मी साधारण ४ ते ५ िमिनटांत बाथ मला जाऊन डयटुीचे िठकाणी आलो. याच दर यान सदरह घटना झा याच े
यांनी कळिवले आह.े”  

मंिदर िवभागाचा अिभ ाय–कोरोना िवषाणचूा ादभुाव रोख यासाठी सव मिंदरे िदनांक 
१७/०३/२०२० पासनू साईभ ांसाठी दशनाथ बंद कर यात आली आहते. प रसरातील सव मिंदरे बदं ठेव यात 
आली असनू फ  दनैिंदन पजूेसाठी मंिदर पजुारी करीता उघडणेत येते. सदरह चावडी मिंदर प रसराचे एका 
बाजलूा अस  याने यािठकाणी साईभ  तसेच गांवक-यांची वदळ सु  असते. चावडी मंिदराचे आत कोणी यऊे 
नये हणनू ील लावनू बॅ रकेट सही लावणते आलेले आहते.  

परंतु िद. २५/०६/२०२० रोजी दपुारी ३.०५ वाजे या दर यान काही साईभ  सदरह चावडीचे िठकाणी 
बॅ रकेटस या  बाहे न दशन घणेसेाठी आला असता, तेथील डयटुीवरील व छता कमचारी ी. पाईक यांनी या 
साईभ ांना वतः बोलावनू आत दशनासाठी वेश िदला अस याचे सीसीटी ही फुटेजम ये आढळून आललेे 
आह.े सदरह सीसीटी ही फुटेज डयटुीवरील मिंदर सपुरवायझर ी. िशवाजी भागवत ग दकर यांनी संर ण 
िवभागाचे ी. पाटणी व मंिदर मखु यांनी िदले या मािहतीनसुार सम  तपासणी केलेली आह.े 

सदर घडले या घटनचेी मािहती दपुारी ५.०० वाजता संर ण िवभागाचे पयवे क ी. पाटणी यांनी 
दरू वनी दारे िदली. यानतंर मंिदर िवभागाचे पयवे क ी. िशवाजी ग दकर यांनी ता काळ सीसीटी हीची पाहणी 
केलेली आह.े तसेच यांनी सदरचे घटनेबाबत िदलेला लेखी अहवाल सोबत जोडलेला आह.े 

सीसीसी  ही फुटेजमधील  ी साईभ  त िशवि या हया नहेमी सं  थान शासनाने िनयमांचे उ  लंघन 
क न दशन घते अस  याबाबत तसचे मंिदरातील हीिडओ काढून  हायरल करत अस  याबाबत यापवु च ब-याच 
वेळेस सरं ण िवभागाकडे त ारीही झा  याचे कळते. 

. अिध क, मंिदर िवभाग यांनी यांच े िदनांक २८ जून, २०२० रोजीचे अहवालासोबत ी.िशवाजी 
भागवत ग दकर, िलपीक टंकलेखक आिण ी. दादासाहबे भाऊसाहबे कोते, मदतनीस यांचे खलुासे जोडललेे 
आहते.  
(ब) उपरो  प र छेद अ-१ मधील संर ण िवभागाच ेअहवालावरील मा. मु य कायकारी अिधकारी यांच े
िनदशानसुार सामा य शासन िवभागामाफत (कामगार-िश त) खाली नमदू केले या कमचारी यांना कारण ेदाखवा 
नोटीसा बजािवणते आले या आहते, याचा तपशील -  
०१. ी.िशवाजी भागवत ग दकर, िलपीक टंकलेखक, मंिदर िवभाग  

(नोटीस जा. . ३६०/२०२०, िद.२९/६/२०२०)  
०२. ी. दादासाहबे भाऊसाहबे कोते, मदतनीस, मंिदर िवभाग  

(नोटीस जा. . ३५९/२०२०, िद.२९/६/२०२०) 
०३. ी. सदुाम िनवृ ी कालेकर, सरु ा र क, संर ण िवभाग  

(नोटीस जा. . ३६३/२०२०, िद.२९/६/२०२०) 
०४. ी. िभमा िदनकर पाईक, व छता कमचारी, आरो य िवभाग  

(नोटीस जा. . ३६४/२०२०, िद.२९/६/२०२०) 
०५.  ी. हौिशराम एकनाथ महेे ,े कं ाटी सरु ा र क, मॉडन िवर रेज  िस यु रटी, कॅ प िशड   

(नोटीस जा. . ३६१/२०२०, िद.२९/६/२०२०) 
०६.  ी. सदुाम कारभारी भालेराव, कं ाटी सरु ा र क, मॉडन िवर रेज िस यु रटी, कॅ प िशड   
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(नोटीस जा. . ३६२/२०२०, िद.२९/६/२०२०) 
 उपरो  नोटीसा बजािवणेत आले या कमचा-यांनी आप-आपल ेलखेी हणण ेसादर केलले ेअसनू, याचा 
थोड यात गोषवारा खालील प र छेदात नमदु केला आह.े  
 तसचे िदनांक २५ जनू, २०२० रोजी घडले या िवषयांिकत घटनचेे सीसीटी ही फुटेज जतन क न 
ठेवणेबाबत तसचे या या ती सामा य शासन िवभागाकडे सादर करणेबाबत, . सीसीटी ही िवभाग मखु यांना 
िदनांक २६ जनू, २०२० रोजी कळिवणते आलले ेआह.े  
(क-१) ी. िशवाजी भा. ग दकर, िलपीक टंकलेखक, मंिदर िवभाग यांचा िद.२९/०६/२०२० रोजीचा 
खुलासा -  
१. िद.२५.०६.२०२० रोजी िशवि या कौिशक या मिहलनेे चावडी मंिदरासमोर दपुारी २.३० ते ३.३० 
वाजे  या दर  यान चावडीम  ये दशन घेवनु केक काप  याचा ि हडीओ  यां  या फेसबकु अक टवर  हायरल झाललेा 
आह.े याबाबत सदरचे िदवशी माझ े डयटी दपुारी ३.१५ ते ११.१५ या माणे मंिदर िवभागात होती. सदर केक 
काप  याची घटना ही माझी डयुटी सु  होणचेे १५ िमिनटे अगोदर घडललेी आह.े  यामळेु या घटनेशी माझा कुठ  याही 

कारचा सबंध येत नाही.  
२. सदरचे िदवशी मी डयटुीवर हजर झालनंेतर दपुारी ५.०० वा . .सरं ण अिधकारी, सरं ण िवभाग व 

.अिध क, मंिदर िवभाग यांचे दरु  वनीव न मला िनरोप िमळाला िक, दपुारी ३.०० वाजे  या दर  यान एका मिहलनेे 
चावडीम  ये दशन घेवनु केक कापललेा आह ेअसे समजते.तरी तु  ही त  काळ गु  थान मंिदरासमोर सीसीटी  ही कं ोल 
म येथे जावनु सदर  या घटनेचे फुटेज तपासनु मला  याबाबत कळवावे असे सांगीतल.े  

३. व र  ठाचंे सचुनानसुार मी त  काळ ५.१० वा.सीसीटी  ही कं ोल म येथ ेजावनु सदर घटनचेे फुटेज बघीतल े
असता  यात असे आढळुन आल ेक , मंिदर िवभागाचे ी.दादासाहबे कोते, मदतनीस ह े  यानंा नमेनु िदले  या कामाचे 
िठकाणी हजर असलबेाबत आढळुन आल ेनाही व दपुारी ३.०३ ते ३.०७ चे दरम ् यान एक मिहला व तीन साईभ  त 
दशन घेतांना आढळुन आल.े सदरचे मिहलनेे दशन  घेतल ेव सदर केकसोबत मोबाईलम  य ेसे  फ  घेतला ह ेसदरचे 
सीसीटी  ही फुटेजम  य ेिदसनु आल.े 
४. तसचे ी.दादासाहबे कोते याचंे जागी एक  व  छता कमचारी उभा िदसनु आला. सदरच े बघीतलले े
फुटेजबाबत ी.रमेश चौधरी, .अिध क, मंिदर िवभाग व ी.संजय पाटणी, .सरं ण अिधकारी, सरं ण िवभाग 
यांना सदरचे घटनेची मािहती सं  थानचे दरु  वनीव न ता  काळ िदली. तसचे ी.चौधरी साहबे .अिध क, मंिदर 
िवभाग याचंे सचुनेनसुार मदतनीस ी.दादा कोते यांचा सदर घटनेबाबतचा लखेी खलुासा घतेललेा आह.े  
५. तसचे मी कायालयात हजर झालनंेतर पजुारी याचंेमाफत ी साईचंे समाधी  थानावरील साई  तवन मिंजरी 
व साई सतच र ाचे िनयिमत पठण चाल ुआह.े याबाबबत खा ी क न व कायालयातील कामाच ेिनयोजन क न सव 
कमचारी डयटुी त   या माण ेकामावर हजर आह ेक , नाही याची खा ी क न सव कामाचे  यवि थत िनयोजन क न 
मी सायकंाळी ५.०० वाजे  या दर  यान मंिदर प रसराम  ये राऊंड घेत असतो.  
६. सदरची घटना माझी डयटुी सु  होण ेअगोदर घडललेी अस  याने सदर घटनेशी माझा काहीही सबधं नाही. 
तरी मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांना िवनतंी करतो क , मा या खलुाशाच े व मंिदर िवभागातील डयटुी 
त  तयाचे अवलोकन होवनु मला दे  यात आललेी नोटीसीचे करण बदं क न, सदरची नोटीस द  तरी दाखल करावी 
िह िवनंती.  

ी. ग दकर यांनी लखेा खलुासासोबत िदनांक २५/०६/२०२० रोजीचा डयुटी चाट जोडला असनू, यात 
 याचंी डयटुी दपुारी ३.१५ त ेरा ौ ११.१५ अशी दशिवणेत आललेी आह.े  

सदरचा लखेी खलुासा ी.ग दकर यांनी .अिध क, मंिदर िवभाग याचंेमाफत सादर केललेा असनु,  यावर . 
अिध क,मंिदर िवभाग यांनी “पढुील कायवाहीसाठी सिवनय सादर” असा अिभ ाय न दिवललेा आह.े 

ी.िशवाजी भागवत ग दकर,यांची सं  थान सेवेत िद.२८.०६.१९९३ रोजी िनयु  ती कर  यात आललेी 
असनू  यानंा गैरिश  तवतनाबाबत आजपावेतो झाले  या िश चेा तपिशल खालील माण ेआह.े  

 
अ.नं. आज अखेरपयत िदले  या िश ा िकती वेळा 
०१ एक िदवसाचे मळु वेतनाइतका दडं ०२ 
 एकुण झाले  या िश चेी सं  या  ०२ 

 
ी.िशवाजी भागवत ग दकर, यांना  गरैिश  त वतनाबाबत एकुण ०२  वेळा िश ा झाललेी आह.े 
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(क-२) ी. दादासाहेब भाऊसाहेब कोते, मंिदर िवभाग यांचा िद. २९/०६/२०२० रोजीचा खलुासा – 
उपरो  त संदभ य नोटीसबाबत खलुासा करतो क , माझी गु वार, िद.२५.०६.२०२० रोजी दपुारी १.०० 

वा.ते रा ी ९.०० वा.पयत चावडी मंिदर यथे ेडयटुी होती. दपुारी साधारणत: ३.०० वाजता मी बाथ मसाठी बाहरे 
गेलो होतो.बाथ मला जातेवेळी तेथील डयुटीवरील सरु ा र क ह े जेवण करीत अस  यामळेु  यानंा क  पना 
दवेनु, तेथील  व छता कमचारी ी.पाईक यांना चावडी मंिदराकडे ल  ठेव  यास सांगीतले होते. मी बाथ मला 
जाऊन ३.१० िमिनटांनी परत माझे डयटुीच ेिठकाणी आलो.दर  यान  या काळात सदरह घटना घडलेली आहे. 
तरी येथनुपढु ेअशा कारची चकु होणार नाही, याबाबत मी द ता घईेल.तरी मे साहबेांनी माझे लेखी खलुाशाचा 
सहानूभतुीपवुक िवचार क न मला माफ कराव,े ही न  िवनंती. 

सदरचा लेखी खुलासा ी. दादासाहबे कोते यांनी  यांनी .अिध क, मंिदर िवभाग यांचमेाफत सादर 
केलेला असनु,  यावर . अिध क,मंिदर िवभाग यांनी “पढुील कायवाहीसाठी सिवनय सादर” असा अिभ ाय 
न दिवलेला आह.े 

ी.दादासाहेब भाऊसाहबे कोते,मदतनीस यांची सं  थान सवेेत िद.०४.१२.२००६ रोजी िनयु  ती 
कर  यात आलेली असनू त्  यांना गैरिश  तवतनाबाबत यापवु  िश ा झाललेी नाही.  
(क-३) ी. सुदाम िनवृ ी कालेकर, सरु ा र क, सरं ण िवभाग (से शन सपुरवायझर) यांचा        
िद. २९/०६/२०२० रोजीचा खुलासा – 

िद.२५.०६.२०२० रोजी माझी डयटुी १२/२० अशी मंिदर से  शन सपुरवायझर अशी होती.सदर डयटुी 
रिज  टर माण ेसव सरु ा कमचारी आप-आप  या डयटुीवर हजर झाले.  यानंतर मी मंिदर प रसराम  य ेवेळोवेळी 
राऊंड घतेला. मी चावडी प रसराम  य े राऊंडला गलेो  या वेळी तेथील पॉइं  टवर एक सरु ा कमचारी व एक 
पजुारी हजर होते.  यानतंर दपुारी २.४० वा सिु या नावाची लेडीज चावडी मंिदरात दशनासाठी आतम  य ेगेली ही 
घटना घड  यानंतर घटनेची मािहती तेथील सरु ा र क व पजुारी यांनी मला िकंवा सरं ण कायालयात िदली 
नाही.तथापी मी दपुारी मिंदर प रसरात राऊंड घतेला. चावडी प रसरात गे  यानंतर तरी सु  दा तेथील कमचारी यांनी 
मला घटनचेी मािहती िदली नाही. 

सायंकाळी ७ वा.मी राऊंड घते सरं ण ऑफ सला गेलो असता तेथील डयटुीवरील कमचारी 
ी.भाऊसाहबे घगेडमल यांनी चावडी मिंदरातील घटनचेी मािहती िदली. मी लगचे चावडी मंिदरात जाऊन तेथील 

कमचारी यानंा िवचारपसू क न मी लगचे मा या वरील अिधकारी यांना घटनचेी मािहती कळिवली.  
सदरचा लेखी खलुासा ी. सदुाम िनवृ ी कालेकर यांनी  यांनी . सरं ण िवभाग मखु, संर ण िवभाग 
यांचमेाफत सादर केलेला आह.े  

ी.सदुाम िनवृ  ती कालेकर,मदतनीस / सरु ार क याचंी सं  थान सेवेत िद.२८/०६/१९९३ रोजी 
िनयु  ती कर  यात आलेली असनू  यांना गैरिश  तवतनाबाबत झाले  या िश ेचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ.नं. आज अखेरपयत िदले  या िश ा िकती वेळा 
०१ ताक द ०१ 
०२ स  त ताक द ०१ 
०३ लेखी समज ०१ 
 एकुण झाले  या िश चेी सं  या  ०३ 

 
ी.सदुाम िनवृ  ती कालेकर, यांना  गैरिश  त वतनाबाबत एकुण ०३  वळेा िश ा झाललेी आह.े 

(क-४) ी.िभमा िदनकर पाईक, व छता कमचारी, आरो य िवभाग यांचा िद. २९/०६/२०२० 
रोजीचा खलुासा – 

संदिभय कारण ेदाखवा नोटीस मला िद.२९/०६/२०२० रोजी दपुारी १२.३० वा. ा  त झाली आह.े सदर 
नोटीसचे २४ तासाच ेआत मा या लेखी खलुाशाची मागणी केलेली आह.े सबब, माझा खलुासा खालील माण े
सिवनय सादर. 

सदरच े नोटीस मधील कथन अस े क , तुमची डयटुी िद.२५/०६/२०२० रोजी  दारकामाई व चावडी 
प रसर येथ ेसाफ सफाई करणकेरीता दपुारी १२.०० वा. ते रा ौ २०.०० वा.अशी डयटुी नेम  यात आली होती. 
तुमची डयटुी साफ सफाई करणकेरीता नमेलेली होती. परंत ु तु  ही ी.दादा कोते यांना बाथ मकरीता सोडलेले 
आह.े तु  ही तुमची डयटुी सोडून इतरांना बाथ म करीता सोडण ेह ेचकु चे काम आपण केले आहे. तु  ही मंिदर 
िवभागाचे कमचा-यांना बाथ मकरीता सोड  यान.े. ..  
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... िद.२५/०६/२०२० रोजी तु  ही डयटुीवर असताना दपुारी २.३० वा. ते ३.३० वा.दर  यान िशवि या 
कौिशक या नावाचे मिहलेन े चे सव मंिदर दशनासाठी बंद असताना चावडी व  दारकामाई मंिदरात दशन घऊेन 
चावडी मंिदराचे समोर केक काप  याची  लीप  यांचे  वत:च े फेसबुक अक टवर अपलोड केलेली आह.े या 
घटनेबाबत साईभ  तांनी नाराजी  य  त केली.  यामळेु सं  थानच े नावलौक कास बाध िनमाण झाली. सं  थान 

शासन व  यव  थापन यांचेबाबत गैरसमजाच ेवातावरण िनमाण झाल.े  
महोदय, मी िद.२५/०६/२०२० रोजी दपुारी दपुारी १२.०० वा. ते रा ौ २०.०० वा. डयटुीत नमेले  या 

 दारकामाई व चावडी प रसरात साफसफाई करणकेरीता कामावर हजर होतो. माझी डयटुी मी ामािणकपण े
केलेली आह.े मी ी.दादा कोते यांना बाथ मकरीता सोडलेले नाही.  यामळेु िद.२५/०६/२०२० रोजी दपुारी 
दपुारी २.३० वा. ते ३.३० वा. िशवि या कौिशक यांचेबाबत काय घटना घडली हे मला काहीच मािहती नाही. 
 या घटनेस मी जबाबदार नाही.  दारकामाई व चावडी प रसरात सरु ा गाड देखील होते. सरु चेी जबाबदारी 

त्  यांची असते. माझी डयटुी प रसर साफ सफाईसाठी होती. ते काम मी ामािणकपण ेकेलेले आह.े दसुरे असे क , 
मी िनर र आह े मला िलिहता वाचता येत नाही. सही येत नाही, मी सही ऐवजी अगंठा दते असतो. 
िद.२६/०६/२०२० रोजी मला सरं ण िवभागात बोलावनू एका कागदावर माझा अगंठा घतेला.  यात काय 
िलिहले होते ते मला वाचनू दाखवले नाही. सदर घटनेशी माझा सबंंध नाही.  यामळेु मी जबाबदार नाही. मला 
शासन कर  यात येऊ नय,े ही न  िवनंती.  

सदरचा लेखी खुलासा ी.पाईक यांनी .अिध क, आरो  य िवभाग यांचमेाफत सादर केलेला असनु, . 
अिध क, आरो य िवभाग यांनी पढुील कायवाहीसाठी सिवनय सादर असाअिभ ाय न दिवलेला आह.े 

ी.िभमा िदनकर पाईक,यांची सं  थान सवेेत िद.०६.०३.१९८९ रोजी िनयु  ती कर  यात आलेली असनू 
 यांना गैरिश  तवतनाबाबत झाले  या िश ेचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

 
अ.नं. आज अखेरपयत िदले  या िश ा िकती वेळा 
०१ ता  परुते सेवा िनलंबीत ०१ 
०२ चार िदवस सं  थान सवेेतुन िनलंबीत ०१ 
०३ स  तताक द ०५ 
०४ लेखी समज ०१ 
०५ ठपका ०२ 
 एकुण झाले  या िश चेी सं  या  १० 

 
ी.िभमा िदनकर पाईक, यांना  गरैिश  त वतनाबाबत एकुण १०  वेळा िश ा झाललेी आह.े 

(क-५) ी. हौिशराम एकनाथ मेहे े, कं ाटी सरु ा र क, मॉडन िवर रेज िस यु रटी, कॅ प िशड  
यांचा िद. २९/०६/२०२० रोजीचा खुलासा – 

मी ी.हौिशराम एकनाथ महेे ,े वर नमदु केले  या सरु ा एज  सीमाफत ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड म  य ेकं ाटी सरु ा र क या पदावर कायरत आह.े िद.२५ जुन २०२० रोजी १२.०० ते 
२०.०० या वळेेत माझी डयटुी “अितथी इमारत ” या पॉई  टवर कर  यात आलेली होती. तसचे सदर िश टम  य े
सरु ा िन र क नस  यामळेु मी ता  परु  या  व पात सरु ा िन र काच ेकाम करत होतो. 

िद.२५ जुन २०२० रोजी सायंकाळी साधारण ७.१५ वा. मला ी साईबाबा सं  थान संर ण िवभाग 
कायालयातनु वायरलेसवर मॅसजे देवनू सरं ण कायालयात बोलािव  यात आले होते, आिण दपुारी २.३० ते 
२.४० या दर  यान एक मिहला साईभ  ताने चावडी समोर प रसराम  य ेकेक कापनु चावडीम  य ेजावनु दशन घतेले 
या सदंभात मािहती िदली 

 यानंतर मी ता  काळ चावडी मंिदर प रसरात डयटुीवर असलेले सरु ा र क ी.सदुाम कारभारी 
भालरेाव यांना सरं ण कायालयात पाचारण क न घडले  या करणाबाबतची मािहती घवेनु सदर सरु ा र काची 
लेखी अहवाल सरं ण कायालयात सायं.७.३० वा सादर केला.” अस े  हटलेले आह.े 
उपरो  ी. महेे  ेयाचंा खलुासा मॅनेजर, मे.मॉडनवीर रेज िस  यु रटी, कॅ  प िशड  यांनीिद.३०.०६.२०२० रोजीच े
प ा दारे सामा  य शासन िवभागाकडे सादर केलेला आहे. 
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(क-६) ी. सुदाम कारभारी भालेराव, कं ाटी सुर ा र क, मॉडन िवर रेज िस यु रटी, कॅ प िशड  
यांचा िद. २९/०६/२०२० रोजीचा खुलासा – 

मी ी सदुाम कारभारी भालेराव, उपरो  त िस  यरुीटी एज  सीमाफत ी साईबाबा सं  थान 
िव त यव था, िशड म  य े कं ाटी सरु ा र क या पदावर कायरत आह.े िद.२५/०६/२०२० रोजी १२.०० ते 
२०.०० या िश टम  य े माझी डयटुी मा ती /चावडी मिंदर प रसर या पाईटंवर नमे  यात आलेली होती. दपुारी 
साधारण २.३० वा. ारकामाई म  य ेडयटुीवर असलेले चोपदार ी.दादा कोते यांना सागंून मी जेवणासाठी मा ती 
मंिदरा मागे गेलो होतो.  

 यानंतर साधारण दपुारी ३.०० वा. मी जेवण क न पॉइटंवर डयटुीसाठी हजर झालो असता चोपदार ी. 
दादा कोते व  व  छता कमचारी ी.िभमा पाईक यांनी मला सांिगतले क , दपुारी साधारण २.४० वा. एक मिहला 
भ  त चावडी प रसराम  य ेकेक घवेनू आली व ितने चावडी मंिदरासमोर केक कापनू चावडी मिंदरात जावनू दशन 
घेतले. 
 .. .. तरी मी सदर घटनचे े गांभीय ल ात घतेले नाही व डयटुी सपुरवायझर मंिदर सपुरवायझर तसेच 
संर ण कायालय व इतर कोण  याही व र  ठ अिधका-यांना सदर घटनचेी मािहती न दतेा ग  प बसनू घेतल.े 
 तरी सदर घडले  या घटनचेी मािहती व र  ठ अिधका-यांना न दणेे ही माझी चकु मला मा  य असनू, 
 याबददल् मी िदलिगरी  य  त करीत आह.े व या नतंर मा याकडून अशी चकु पु  हा होणार नाही याची मी  वाही 

दतेो. 
उपरो  ी. सदुाम भालेराव यांचा खलुासा मॅनेजर, मे.मॉडनवीर रेज िस  यु रटी, कॅ  प िशड  

यांनीिद.३०.०६.२०२० रोजीचे प ा दारे सामा  य शासन िवभागाकडे सादर केलेला आहे. 
(ड)  िदनांक ०१ जानेवारी, २०१५ पासनू लागू करणते आले या ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश  त आिण अिपल) िविनयम,२०१३  करण ३ कलम ५ अ वय े गरैिश त वतन 
करणारे कमचा-यांवर करावयाचे कारवाई बाबत खालील माण ेतरतूदी आहते  -  

िकरकोळ दडंा मक कारवाया अंतगत-  
(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 रोखुन धरण,े 
(५)  िविनिद  कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे 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,े 

 (६)  समय ेणीतील वतेन े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 
असा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन 

े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 दडंा मक कारवाया अंतगत  

(७)  स ची सवेा िनवृ ी,   

(८)  सेवेतून काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 
मा  कोणतेही अिधकृत काम कर यासाठी ेरणा िकंवा बि स हणनू कायदशेीर मोबद या यित र  सं थाना या 
कमचा यान ेकोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खंड (७) िकंवा (८) 
म ये नमदु केलेली दडंा मक कारवाई लादली जाऊ शकते. 
वरील िश ेपैक  एक िश ा देणचेी तरतूद आह.े 
(इ)  करावयाचे कायवाहीचा ताव -  

िदनांक २५ जून, २०२० रोजी दपुारी २.३० वा. ते ३.३० वा. दर  यान िशवि या कौिशक या नावाच े
मिहलेने चे सव मिंदरे दशनासाठी बंद असतांना, चावडी व ारकामाई मंिदरात दशन घेवनु चावडी मंिदराच े
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समोर केक काप याची ि  लप यांचे वतःचे फेसबुस अक टवर अपलोड केलेली आह.े या घटनेबाबत 
साईभ  तानंी नाराजी  य  त केलेली आह.े 
 उपरो  प र छेद क-१ ते प र छेद क-२ म ये नमूद केले या एकूण ०६ कमचा-यांनी िदले या लेखी 
खलुाशाचंा िवचार करता,ं  
०१. ी. िशवाजी भागवत ग दकर, िलपीक टंकलेखक, मंिदर िवभाग ( स या पयवे क य कामकाज 
पहाणारे )  यांनी यांच ेखलुा यात सदर घटना ते कामावर येणे या आधी घडलेली अस यान ेआिण याघटनेशी 
यांचा थेट संबंध यते नस यान,े ी. ग दकर यांना समज देऊन  यांचे नोटीशीच े करण बंद करता येईल.  

०२.  ी. दादासाहबे भाऊसाहबे कोते, मदतनीस (वग ४ कमचारी), मंिदर िवभाग यांना िदनांक २५ जून, 
२०२० रोजी य  चावडी मंिदर या काय थळावर काम नमेणू दणेते आलेले होते, यांची यांच े कामात 
िन काळजी व हलगज पणा केला असे सकृतदशनी िदसनू येत आह,े यामळेु ी. दादासाहबे भाऊसाहबे कोते, 
मदतनीस, मंिदर िवभाग यांना ता परुते सवेेतून िनलंिबत क न, यांचिेव द खातेचौकशी सु  करता यईेल आिण 
खातेचौकशी या िन कषानसुार यांचेवर अलािहदा कारवाई करता येईल. 
०३. ी. सदुाम िनवृ ी कालेकर, सरु ा र क, संर ण िवभाग यांना िदनांक २५ जनू, २०२० रोजी से शन 
सपुरवायझर हणनू काम नेमनू दणेेत आलेल ेहोते. यांनी चावडी व दारकामाई मंिदरात थळपहाणी करता राऊंड 
घेतला ते हा यांना या घटनचेी संबंिधत कमचा-यांनी मािहती िदली नाही आिण यांचा सदर घटनेशी थेट संबंध 
येत नस यान,े ी. कालेकर यांना यांना समज दऊेन यांच ेनोटीशीच े करण बंद करता येईल. 
०४. ी. िभमा िदनकर पाईक, व छता कमचारी (वग ४ कमचारी), आरो य िवभाग यांची िदनांक २५ जून, 
२०२० चावडी व दारकामाई मिंदर प रसरात साफ-सफाई करणसेाठी य  काय थळावर नमेणकू करणेत 
आलेली होती. यांनी यांचेवर सोपिवलेले साफ-सफाईचे काम सोडून, इतर कमचा-यांच े कामकाजात ल  
घातलेले आह.े िवषयांिकत घटनेबाबत उपल ध झाले या सीसीटी ही फुटेज म ये यांचा या घटनशेी सकृतदशनी 
थेट संबंध िदसनू यते अस यान,े  ी. िभमा िदनकर पाईक, व छता कमचारी  (वग ४ कमचारी) यांना ता परुते 
सेवेतून िनलंिबत क न, यांचेिव द खातेचौकशी सु  करता यईेल आिण खातेचौकशी या िन कषानसुार 
यांचेवर अलािहदा कारवाई करता येईल. 

०५. ी. हौिशराम एकनाथ मेहे ,े कं ाटी सरु ा र क, मॉडन िवर रेज  िस यु रटी, कॅ प िशड  यांना कं ाटी 
सरु ा कमचारी कं ाटदारामाफत ता परुते व पात िदनांक २५ जून, २०२० रोजी सरु ा िनरी क हणनू काम 
दणेेत आलेले होते. िवषयांिकत घटनचेी मािहती तेथे सरु ार क हणनू िनयु  असले या ी. सदुाम 
कारभारीभालेराव यांनी वेळीच िदली नाही. यामळेु सदर घटनचेा यांचा थेट संबंध यते नस याने ी. महेे  ेयांना 
कं ाटी सरु ार कमचारी कं ाटदारामाफत समज दऊेन यांच ेनोटीशीचे करण बंद करता येईल. 
०६. ी. सदुाम कारभारी भालेराव, कं ाटी सरु ा र क, मॉडन िवर रेज िस यु रटी, कॅ प िशड  यांना िदनांक 
२५ जून,२०२० रोजी कं ाटी सरु ा कमचारी कं ाटदारामाफत चावडी व प रसरात सरु ार क हणनू य  
काय थळावर काम नेमनू दणेते आलेले होते. परंतु िवषयांिकत घटनेचे गांिभय ल ात न घतेा, सदर घटनचेी 
मािहती संर ण िवभागास िकंवा कं ाटी सरु ा कमचारी कं ाटदार कायालयातील व र ांना न कळिवता कामात 
िन काळजीपणा  व हलगज पणा केलेला आह,े ह े सकृतदशनी िदसनू यते आह.े ी. भालेराव ह े कं ाटी सरु ा 
कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत अस यान,े यांचेवर सं थान यव थापनामाफत थेट कारवाई करता येण ेश य 
नस यान,े यांचे संबंिधत कं ाटी सरु ा कमचारी कं ाटदारामाफत कारवाई क न, यांना कं ाटी सेवेतून कायमच े
कमी करता येईल.  
 तरी उपरो  ताव मा. तदथ सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३५८ या िवषयावर चचा झाली,  यािवषयाबाबत िटपणीचे अवलोकन करता तदथ सिमती या असे ल ात 
आले क , या कमचा यां या, अिधका यां या गलथानपणामुळे सदरचा कार घडला यांचे िव द 
कुठलीही कायवाही तावीत केलेली नाही. तसेच अशा िकंवा यापे ा गंभीर घटना घडू नये यासाठी 
भिव यात कुठली खबरदारी यावी, याबाबत उपाययोजना सचुिवलेली नाही. करीता िद.२४ 
जुलै,२०२० या तदथ सिमती या बैठक म ये सिव तरपणे हा िवषय ठेऊन सबंधीत िवभागाने या 
घटनेशी सबंधीत सव अिधकारी व कमचारी यांना िदले या नोटीसा, या नोटीसांना यांनी िदलेला 
खुलासा सिमती या अवलोकनाथ ठेव यात यावा, असे ठरले.                                                                       

(कायवाही-सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०५ रट िपटीशन .४०१८/२०१९ चे िनकालाबाबत मा.तदथ सिमतीपुढे ताव सादर करणेस झाले या 
िवलंबाबाबत. 

ताव- (अ) मा.उ  च  यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ येथ ेयािचका .४०१८/२०१९, ी िवजय गणपतराव 
रोहमारे, उप कायकारी अिभयतंा, िव तु िवभाग यांनी शासक य अिधकारी पदी पदो  नती िमळणकेामी यािचका 
दाखल केलेली होती. सदर यािचकेची मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ े सनुावणी होऊन, 
याबाबत िद.११ माच, २०२० व िद.१८ माच, २०२० रोजी िनकाल दे  यात आललेा होता.  

मा.उच्  च  यायालया  या िनकालावर िनणय घणेकेामी िद.०२ एि ल, २०२० रोजी कायालयीन िटपणी 
सादर करणते आलेली होती.  यानसुार अडॅ.िनतीन भवर यानंा सदर िनकालप ाच े िव  लेषणा  मक (सिव  तर) 
लेखी अिभ ाय िमळणकेामी जा. .एसएसएस/सा शा/४०/२०२०, िद.१३ एि ल,२०२० रोजी प  दे  यात 
आलेले होते. तथापी, को  हीड-१९ चे लॉकडाऊनचे कालावधीत उदभवले  या प रि थतीमळेु सदरचा अिभ ाय 
अ ाप ा  त झालेला नाही.  

मा.उ  च  यायालयाचे िनकालात ी िवजय गणपतराव रोहमारे, उपकायकारी अिभयंता याचंा 
शासक य अिधकारी पदी नेमणकु होणकेामीचा िद.०५.११.२०१५ रोजी  या अजावर ता  काळ तीन मिह  या  या 

आत गणुव  तेनसुार व िनयमानसुार िनणय  यावा, अस े नमदु आह.े दर  यान  या कालावधीत मा.उ  च 
 यायालया  या िनकालावर िनणय घेणकेामी सामा  य शासन िवभागान ेिद.१२ म,े २०२० रोजी िटपणी ठेव  यात 

आलेली होती. सदर िटपणीवरील िनदशा  वय,े पनु  चः सामा  य शासन िवभागामाफत िद.२३ म,े २०२० रोजी 
िटपणी व  ताव सादर करणते आलेला होता. सदर  या  तावावर मा.तदथ सिमतीचे िद.०९ जून, २०२०, िनणय 

.३१३ पढुील माण ेपा रत केलेला आह.े “ ी ि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 िपटीशन नं.४०१८/२०१९ दाखल केलेले होते.  यासंदभात मा.उ  च  यायालयाचे िद.११ माच, 
२०२० व िद.१८ माच, २०२० रोजी िनकालप  / आदशे ा  त झाललेे असनु सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर िवलंबान ेका सादर केला? याबाबत संबधीत ी गमे यांना नोटीस देऊन खलुासा मागिव  यात यावा 
व तोपयत  यांच ेसेवा िनवृ  तीची दयेके थांबवनू ठेवाव,े असे ठरले. तसेच  तुत करणी िनणय घेणसेाठी मा.उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न तीन मिह  याची मदुत वाढवनु 

मागणबेाबत कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले.” 
(ब) उपरो  त मा.तदथ सिमतीचे िद.०९ जून, २०२० रोजी  या िनणयास अनसु न,सामा  य शासन िवभागामाफत 
खालील कायवाही करणते आलेली आह े- 
1) मा.उ  च  यायालया  या िनकालास मदुतवाढ घणेेकामी सादर करावयाचे िस  हील अॅ  लीकेशनचा 
मसदुा तयार करणकेामी अडॅ. ी िनतीन भवर यांना जा. .एसएसएस/ सा शा/आ  था/४४६/२०२०, िद.२५ जून, 
२०२० अ  वये प  दे  यात आललेे होते.  यास अनसु न, िद.०२ जुल,ै २०२० रोजी अडॅ. ी िनतीन भवर यांनी 
िवधी िवभागास िस  हील अॅ  लीकेशनचा मसदुा सादर केलेला आह.े सदरचा मसदुा अतंीम क न िवधी 
िवभागामाफत पढुील कायवाही करणते यते आह.े  
2) ी सयुभान िव लराव गम,े सेवािनवृ  त शासक य अिधकारी यानंा मा.उ  च  यायालयाच े         
िद.११ माच, २०२० व िद.१८ माच, २०२० रोजी िनकालप /आदशे ा  त झालेले असनु सदरचा िवषय मा.तदथ  
(Ad-hoc) सिमतीसमोर िवलंबान े का सादर केला? याबाबत लेखी खलुासा मागिवणकेामी जा. .एसएसएस/ 
सा शा/आ  था/५००/२०२०, िद.१ जुल,ै २०२० अ  वये प  दे  यात आलेले होते. 
(क)  यास अनुस न, ी सयुभान िव लराव गम,े सेवािनवृ  त शासक य अिधकारी यानी िदनांक                
०२ जुलै,२०२० रोजीचा लेखी खलुासा सादर केला असनू  यात  यांनी अस ेनमदु केल ेआह ेक ,  
१) “ सामा  य शासन िवभाग जा.न.ंएसएसएस/सा शा/आ  था/१८९६/२०१८, िद.२७.०९.२०१८ रोजीच े
कायालयीन आदशेा  वये माझेकडे अनु मे सामा  य शासन िवभाग, मागासवग िवभाग, कामगार िवभाग, 
सभाकामकाज िवभाग, मंिदर िवभाग, जनसंपक िवभाग, िवधी िवभाग, अिभलेख क , कॅ  टीन िवभाग व मुंबई 
कायालय इ. १० िवभाग पयवे ेणासाठी नमेनु दे  यात आलेले होते. 

         सदर िवभागां  या कायालयीन िटप  या, मा.तदथ सिमती सभेचे  ताव तयार क न सादर कर  याची 
जबाबदारी संबंधीत िवभागाचे .अिध क / . िवभाग मखु याचंेवर िनि त कर  यात आललेी आह.े शासक य  
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अिधकारी ह े पयवे णासाठी नेमनू िदले  या िवभागां  या िटप  या/ मा.तदथ सिमती सभेच े  ताव  वतः तयार 
करीत नसतात. िवभागा  या िटप  या/मा.तदथ सिमती सभेचे  ताव ह ेसंबंधीत िवभागाच े .अिध क/ .िवभाग 

मखु ह ेतयार क न शासक य अिधकारी यांचमेाफत मा.उप मु  यकायकारी अिधकारी व मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी महोदय यांचेकडे पढुील कायवाहीसाठी सादर करीत असतात. 
२)   सामा  य शासन शाखा जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३८१३/२०१९, िद.३१.०३.२०१९ रोजीच े
आदशेा  वय,े सव िवभागां  या दनंैिदन शासक य कामकाजा  या सिंचका/कागदप ,े मा.  यव  थापन सिमती 

 ताव/मा.तदथ सिमती  ताव सबंंधीत िवभागाच े अिध क/िवभाग मखु यांनी शासक य अिधकारी, उप 
मु  यकायकारी अिधकारी साहबे यांचमेाफत मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचेकडेस सादर करणते या  यात, 
अशी शासक य कामकाजाची प  दत िनि त करणते आलेली आह े व  या पदसोपान (Proper Channel) 
प  दतीन ेिवभाग मखु/ .अिध क/ .िवभाग मखु यांचमेाफत िवभागां  या सिंचका/कायालयीन िटप  या/ मा.तदथ 
सिमतीच े  ताव तयार क न सादर करणते यतेात. संबंिधत िवभागाकडील िवषयां  या सिंचका/फाई  स              
/कागदप े ही संबंिधत िवभागाचे .अिध क / .िवभाग मखु याचंे ता  यात (क  टडीत) असतात. ती संिचका 
सिमतीसमोर .अिध क / .िवभाग मखु यांनी िवलंबाने/उशीराने तयार क न सादर केले  या  तावाच े
िवलंबास मला ( शासक य अिधकारी यांना) जबाबदार धरण ेिनयमानसुार व नैसिगक  याय त  वानसुार उिचत व 
यो  य होणार नाही. ते माझेवर अ  याय केलेसारख ेहोईल.  
३)   ी. िवजय गणपतराव रोहमारे, उप कायकारी अिभयतंा (िव तु) यांनी मा.उ  च  यायालय मुंबई, 
खंडपीठ  औरंगाबाद येथे शासक य अिधकारी या पदावर पदो  नती िमळणकेामी रट िपटीशन मांक 
४०१८/२०१९ दाखल केलेले होते.  यासंदभात मा.उ  च  यायालयाचे िदनांक ११/०३/२०२० व िदनांक 
१८/०३/२०२० रोजीच े  िनकालप  / आदशे ा  त झालेले असनू सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर .अिध क/ .िवभाग मखु सामा  य शासन िवभाग यांचेमाफत िवलंबान ेतयार क न सादर करणते 
आलेला आह.े याबाबत माझा लेखी खलुासा खालील माण ेआह.े  
४)  सामा  य शासन िवभाग जावक मांक एसएसएस/सा शा/आ  था/२८३२/२०२०, िदनांक 
१७/०३/२०२० रोजीचे  आदेशा  वये कोरोना िवषाण ु (को  हीड १९) चा ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा  मक 
उपाययोजना  हणनू िदनांक १७ माच, २०२० रोजी दपुारी ३ वाजेपासनू ी साईबाबा समाधी मंिदरासह सव मंिदरे, 
िनवास  थान,े सादालय, कॅ  टीन इ.सव सेवा बंद करणते आले  या आहते.  यामळेु सव िवभागां  या कामकाजात 
 य  यय येऊन अडथळा िनमाण झालेला आह.े प रणामी  सामा  य शासन / आ  थापना िवभागाकडून मा.उ  च 
 यायालयाचे िदनांक ११/०३/२०२० व िदनांक १८/०३/२०२० रोजीचे िनकालप  / आदशेासदंभात  ताव 

तयार क न मा.तदथ सिमती सभेपढुे सादर करणेस िवलंब झाललेा आह.े सदर िवलंब जाणनूबुजून झालेला नाही.  
५)   सामा  य शासन िवभाग जावक मांक एसएसएस/सा शा/आ  था/२९१६/२०२०, िदनांक 
२४/०३/२०२० रोजीचे आदशेा  वये कोरोना िवषाण ु (को  हीड १९) चा ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा  मक 
उपाययोजना अतंगत मा.रा  य शासनाचे िनदशानसुार ५ ट  के िकंवा कमीत कमी कमचारी कामावर हजर/ 
उपि थत ठेवणते आ  यामळेु दखेील सामा  य शासन/आ  थापना िवभागाचे दैनंिदन कामकाजात िव  कळीतपणा 
येऊन अडचणी िनमाण झा  या.  यामळेु दखेील मा.उ  च  यायालयाचे िदनांक ११/०३/२०२० व िदनांक 
१८/०३/२०२० रोजीचेच आदेशासदंभात आ  थापना िवभागाकडून मा.तदथ सिमती सभेपढुे  ताव तयार क न 
सादर करणसे िवलंब झाललेा आह.े     

       मा.उ  च  यायालयाच े िदनांक ११/०३/२०२० व िदनांक १८/०३/२०२० रोजीचे िनकालप  / 
आदशेासंदभातील करण ०३ मिहन े कालमयादचे े अस  याची जाणीव मी वेळोवेळी .अिध क, सामा  य 

शासन िवभाग/आ  थापना िवभाग यानंा क न िदलेली होती व  याबाबत ता  काळ  ताव तयार क न 
िवनािवलंब मा.तदथ सिमतीचे सभेपढुे सादर करणबेाबत .अिध क, सामा  य शासन िवभाग / आ  थापना 
िवभाग यांना अनेकवेळा कायालयात सम  बोलावनू, वेळोवेळी दरु  वनी / मोबाईलव न सचुना िदले  या आहते. 
तथािप, ५ ट  के  या मयादमेुळे आ  थापना िवभागात अपणु / अ  य  प कमचारी सं  या उपि थत अस  यामळेु 
 यांचेकडून  ताव तयार क न मा.तदथ सिमती सभेपढुे सादर करणसे िवलंब झालेला आह.े  

६)    मा.उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील यािचका मांक ४०१८/२०१९ संदभातील 
िदनांक ११/०३/२०२० व िदनांक १८/०३/२०२० रोजीचे िनकालावर/आदशेावर िव  लेषणा  मक (सिव  तर) 
लेखी अिभ ाय घणेसंेदभात सामा  य शासन िवभाग/आ  थापना िवभागाकडून िदनांक ०२/०४/२०२० रोजीची 



 
18 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

कायालयीन िटपणी तयार क न शासक य अिधकारी याचंमेाफत मा.उप मु  य कायकारी अिधकारी साहबे व 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांचकेडे सादर करणते आलेली होती.  

   सदर ०२/०४/२०२० रोजीचे कायालयीन िटपणीस अनसु न मा.उ  च  यायलयाच े िदनांक 
११/०३/२०२० व िदनांक १८/०३/२०२० रोजीचे िनकालप  / आदशेासदंभात िव  लेषणा  मक (सिव  तर) लेखी 
अिभ ाय घेणसेाठी सामा  य शासन िवभागाकडून ी.िनतीन आर.भवर, हायकोट अडॅ  होकेट, औरंगाबाद यांना 
जावक नं.एसएसएस/सा शा/आ  था/४०/२०२०, िदनांक १३/०४/२०२० रोजीचे प ा  वये लेखी कळिवणते 
आलेले होते. तथािप कोरोना िवषाण ु(को  हीड १९) साथरोगाचे ादभुावामळेु सपंणु भारत दशेात व महारा  ात 
िदनांक २३/०३/२०२० पासनू लॉकडाऊन (Lockdown) करणते आलेले अस  यामळेु ी.िनतीन आर.भवर, 
हायकोट अडॅ  होकेट, औरंगाबाद यांचेकडून अ ाप पयत मा.उ  च  यायालयाचे िदनांक ११/०३/२०२० व 
िदनांक १८/०३/२०२० रोजीचे िनकालप  / आदशेाबाबत िव  लेषणा  मक (सिव  तर) लेखी अिभ ाय 
अ ापपयत शासनास ा  त झालेला नाही.  यामळेु दखेील सामा  य शासन / आ  थापना िवभागाकडून 
मा.उ  च  यायालयाच े िदनांक ११/०३/२०२० व िदनांक १८/०३/२०२० रोजीचे िनकालप  / आदशेाबाबत 
करावया  या कायवाहीचा  ताव तयार क न मा.तदथ सिमती सभेसमोर सादर करणसे िवलंब झालेला आह.े 
सदरचा  ताव कोणीही जाणनूबजुनू मा.तदथ सिमती सभेसमोर िवलंबान े सादर केलेला नाही. सदरचा  ताव 

शासक य कामकाजाचे प  दतीनसुार तयार क न िविहत वेळेत/मदुतीत मा.तदथ सिमती सभेसमोर सादर करणचेी 
जबाबदारी ही सबंंिधत िवभागाचे .अिध क/िवभाग मखु यांची आह.े  याबाबत शासक य अिधकारी यांना 
जबाबदार धरणते यऊे नय.े  
७)   मा.उ  च  यायालयाच े िदनांक ११/०३/२०२० व िदनांक १८/०३/२०२० रोजीच े िनकालप  / आदशेाच े
कायवाही संदभात सामा  य शासन/आ  थापना िवभागाकडून  ताव तयार क न मा.तदथ सिमती सभेसमोर 
सादर करणसे वरील कारणामळेु िवलंब झाललेा आह.े  याबाबत मी िदलगीरी  य  त करीत असनू मला एकवेळ 
माफ करावे अशी न  िवनंती आहे.  

उपरो  त माण े मी िदले  या मा या खुलाशातील व  तुि थतीचा व कारणाचंा सहानभुिुतपवुक व 
मानवते  या  टीकोनातनू िवचार होऊन मला मा. शासनाकडुन जावक न.ंएसएसएस/सा शा/ आ  था/ ५००/ 
२०२०, िदनांक ०१/०७/२०२० अ  वये देणते आलेली नोटीस प  र  होणसे व माझे सवेािनवृ  तीची देयके मला 
आदा होणसे िवनतंी आह.े ” अस े  हटंले आह.े    

उपरो  त िवषयांिकत रट िपटीशन .४०१८/२०१९ चे िनकालाचे अनषंुगान,े िवहीत मदुतीत  ताव 
सादर करणसे िवलंब झा  यान ेमा.तदथ सिमतीचे िनणयानुसार ी सयुभान िव लराव गम,े सेवािनवृ  त शासक य 
अिधकारी यांनी िद.०२ जुल,ै२०२० रोजी सादर केलेला लेखी खलुासा मा.तदथ सिमतीचे सभेपढुे अवलोकनाथ 
सिवनय सादर. 

िनणय .३५९ या िवषयावर सिव तर चचा झाली, ततु करणी ी.सुयभान िव लराव गमे, सेवािनवृ  त शासक य 
अिधकारी यांनी िद.०२ जलैु,२०२० रोजी सादर केले या लेखी खुलाशाचे अवलोकन केले असता 
यांनी मा.तदथ सिमती सभेचे  ताव तयार क न सादर कर  याची जबाबदारी सबंधंीत िवभागाचे 
भारी अिध क/ भारी िवभाग मुख यांचेवर िनि त कर  यात आलेली अस याचे हटले आहे. 

यानुसार सबंधीत िवभागाचे िवभाग मखु व भारी अिध क यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन, 
यांचा खलुासा घे यात यावा, व सदर िवलंबास कोण जबाबदार आहे, याबाबत िवभागाने 

अिभ ायासह सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा.  
तसेच सं थान या ब याच करणात ॲङ िनतीन भवर हे मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ 

औरंगाबाद या यायालयात हजर झालेले नाहीत असे ब याच िवषयात नमुद केलेले िदसते. असे 
असतांना सं थान या िवधी िवभागाने सदरची बाब मा.तदथ सिमतीचे िनदशनास का आणली नाही, 
पॅनलवर नसले या विकलांमाफत िस हील ॲ लीकेशन कसे दाखल केले व या विकलांनी सदरह 
िस हील ॲ लीकेशनम ये सं थानचे पनॅलवर नसतांना कसे काम पािहले याचा खलुासा सबंधीत 
िवभाग मखु व सबंधीत कमचारी यांचेकडून घे यात यावा व तो खलुासा मा.तदथ सिमतीचे पुढील 
सभेसमोर ठेव यात यावा. 

मा.उ च यायालयाम ये सं थान या वतीने कामकाज पाह यासाठी ॲड होकेट पॅनल तयार 
कर याची आज या सभेतील िवषय नं.१० िनणय .३६४ म ये नमुद के या माणे कायवाही करावी. 
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ी.एस. ही.गमे यांना पाठिवले या नोटीसीचा मुळ मु ा हा ी. ही.जी.रोहमारे यां या 
पदो नतीबाबत आहे. यापुव  या िवषयावर चचा होऊन सवसमावेषक िवचार क न शासक य 
अिधकारी पदावर पदो नतीने नेमणूक कर याबाबत पदो नतीची साखळी व पदो नतीकरीताचे िन न पद 
(Feeder cadre) सेवा जे ता यादी यासह वरील सव िवषयांचा एकि त ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे पुढील सभेपुढे आणावा, असे ठरले होते. तसा सपुंण ताव ावा.    

(कायवाही-सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ अ) ६३५ कं ाटी कमचा यांपैक  ५९८ कं ाटी कमचा यांना शासन िनणया माणे सं थान आ थापनेवर 

कं ाटी कमचारी हणून  कर यात आले या नेमणकूांना मा यता िमळणेबाबत. 
ब) कं ाटी कमचारी यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी हणून नेमणकू स मा यता 
िमळा यानंतर सदर कमचारी सं या कं ाटदारा या मंजूर कमचारी सं येतून कमी करणेबाबत. 

ताव- (अ) ६३५ कं ाटी कमचा-यांपैक  ५९८ कं ाटी कमचा-यांना शासन िनणया माण ेसं थान आ थापनवेर कं ाटी 
कमचारी हणनू कर यात आले या नमेणकूांना मा यता िमळणबेाबत. 
िवषयाची पवूपीठीका -  
(अ-१) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन याचंेकडील ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  या आ  थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध मंजरू  करणबेाबतचे िदनांक ०७ ऑग , २००९ शासन 
िनणयानुसार,  ी साईबाबा सं  थान िव त यव था, िशड चे आ थापनेवरील पदाचंे आकृतीबंधास, हणजेच 
एकूण ४८२६ पदांना ( थायी २९०८ पद+ेअ थायी १९१८ पद)े काही अटी-शत स अिधन राहन मा यता िदलेली 
आह.े 
(अ-२) यानंतर, मा. शासनान े िदनांक २५ स टबर, २०१४ रोजीचे शासन िनणयानुसार, 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 यान ेसमािव  करणसे मा यता िदली.  
(अ-३) याच कालावधीत, ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल, िशड  कडील िव ाथ  सं येत झालेली वाढ व 
यामळेु तुकडयां या सं येत झालेली वाढ ल ात घऊेन १० वाढीव सहा यक िश क पदांना मा यता 

दणेेबाबतचा ताव मा यते तव सादर करणते आलेला होता. यास अनसु न, मा. शासनान ेिदनांक २० िडसबर, 
२०१७ रोजीचे शासन िनणयानसुार, सहायक िश क सवंगातील १० पद ेिनमाण करणसे मा यता िदललेीआह.े 
(अ-४) िदनांक ०७ ऑग , २००९ चे शासन िनणयानसुार मंजूर आकृतीबंधात, उपरो   प र छेद अ-२ व अ-
५ म ये नमदू केले या वाढीव पदांची मा यता िवचारात घतेा,ं स या एकूण ४८३८ (४८२६+०२+१०) पदांचा 
आकृतीबंध मंजरू असनू,  याम य े थायी पद े२९२० (२९०८+१२) + कं ाटी पदे १९१८ यांचा समावेश आह.े 
(अ-५) दर यानचे कालावधीत त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनाकं १९ नो हबर, २०११ रोजीच े
सभेतील िनणय मांक ७६५(२३) अ वय,ेसं थान शासनाकडील िदनांक ०८ िडसबर,२०११ रोजीचे 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 दतीने कामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल-८११ व कुशल-
१०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी कामगारांना सं थान सेवेत िनयिमत नेमणकूा दणेसे मा यता दणेेबाबतचा ताव 
मा. शासनाकडे सादर करणते आला. सदरह मळू तावावर मा. शासनाकडून िवचारणा करणते आले या 
बाब वर वेळोवेळी अलािहदा प यवहार करणते आलेला आह.े  
(अ-६) त कालीन मा. यव थापन सिमतीच े मा यतेन,े सं थान शासनामाफत िदनांक ०८ िडसबर,२०११ 
रोजी सादर करणते आले या (प र छेद अ-५ म ये नमदू केले माण)े कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवते िनयिमत 
नेमणकूा दणेे या तावाबाबत  मा. मु यमं ी, महारा   रा य याचंे अ य तेखाली िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ 
रोजी मा.मु यमं ी यांचे शासक य िनवास थानात झाले या सं थान कामकाजासंबंिधत आढावा बैठक चे इितवृ  
मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील प  िदनांक ०१ माच, २०१८ ( य  ा  िदनांक ०९ 
माच, २०१८ ) इकडील कायालयास ा  झालेले 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-७) 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 रोजीचे 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-८) 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 दणेते 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 सेवेतील 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-९) यानंतर मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी  िदनांक ३१ िडसबर, २०१८ ( ा  िदनांक 
१५ जानेवारी, २०१९) अ वये खालील माण ेकळिवले 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-१०) 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 आलेला 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 



 
21 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

 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 
एकूण कमी 
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 अनषंुगान े कर यात आले या 

प यवहारास अनसु न, या तावाबाबत करणते आले या कायवाहीची स ःि थती खालील माण े सिव तर 
नमदू केली आहे.  

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 तावाचे अनषंुगान,े उपरो  प र छेद अ म य े नमदु केले या सिव तर िववेचनास तसेच 
संदभािकंत प यवहारास अनसु न,  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी यांचेकडील शासन िनणय 

मांक सासिंव-२०१३ / २२ / . .७० / का.१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ अ वये शासन िनणय पा रत 
केलेला आहे.   

 (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 मजूंर कर याबाबत” या शीषाखाली 
पा रत केले या शासन िनणयात खालील माण ेनमदू करणते आलेले 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 ६३५ कमचा-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 वतेन काय ानसुार अनु ेय वतेन यापैक  जे जा त असेल ते 
वेतन दणेसे मंजरुी दऊेन शासना या िद.०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वय े मंजरू केले या 
आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम, 
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२००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसचे पढुील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा 
सं थान या यव थापन िनधीतनू अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात यते 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 
करणेत आले.  
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 (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 य े 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 जू  

झालेले कं ाटी कमचारी 

कं ाटी कमचारी कं ाटी कमचारी 
कुशल अकुशल 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 
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(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 झालेनतंर, यांना िनयु  आदेश दणेबेाबतची 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 य े 
खालील माण ेनमदू 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 यते 
असले िकंवा ावयाचे असले, अशा कोण याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा य शासनान ेमा य केले या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजूर कर यात येईपय 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 नेमनू दणेे 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 लगतपूव  ि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 
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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 
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 य े
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 केललेा व तुि थतीदशक सिव तर अहवाल मा. तदथ 
सिमतीचे िदनांक ११ म,े २०२० रोजीचे सभेपढु ेिवचाराथ / िनणयाथ सादर करणते आलेला होता.  

 मा. तदथ सिमतीने िदनांक ११ म,े २०२० रोजीचे सभतेील िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ चे अनषंुगान े
एकि त िनणय मांक २३५ पा रत केललेा आह.े  

 या एकि त िनणयातील बाब मांक ०१ ते ३३ म ये िवषयांिकत तावाचे अनषंुगाने मा. तदथ सिमतीचे िन कष 
न दिवणते आलेले आहते. तसेच 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 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. .. .. 
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 पूवपीठीका व करणते आले या कायवाहीची 
स ःि थती िवचार घतेा,ं 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 
िनणयानुसार आिण मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचकेडील िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजीच े
शासन िनणयानुसार कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी हणनू ११ मिह याच ेकालावधीसाठी ता परु या व पात 
िनयु  आदेश दणेेत आलेले आहते. या िनयु  आदेशात, सदर कमचा-यांचा सं थान या नोकरीत दजा 
(Status)हा कं ाटी कमचारी  हणनू रािहलआिण यांना िकमान वेतन काय ानसुार ित िदन / ित िदवस गणना 
क न  येणारे िकमान वतेन आदा करणते येईल, अस े प  नमदू करणते आललेे आह.े  
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उपरो  प र छेदांत नमदू केले या बाब चे अहवालावर यापवू  मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ११ म,े 
२०२० रोजीचे सभेम य ेसिव तर चचा होऊन, िवषय मांक ०१, ०२, ४३ व ६३ चे अनषंुगान ेघेणते आले या 
एकि त िनणय मांक २३५ पा रत करणते आललेा आह.े या िनणयातील बाब मांक ३८ नसुार, उपरो  

ताव पु हा सिव तर र या मा. तदथ सिमतीच े सभेपढुे सादर करणचेे िनदश अस यामळेु, मा. तदथ सिमतीच े
िदनांक ०९ जनू, २०२० रोजीचे सभेपढु ेपनुः  सिव तर ताव सादर करणते आलेला होता. यावर िनणय मांक 
३०९ नसुार, याबाबत सं थान सिव तर ताव सादर करील असे मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी सांिगतल े
करीता सदरचा िवषय तहकुब ठेव यात आला, असा िनणय घेणते आलेला आह.े  
(ड-३) आता उपरो  िवषयांिकत (अ) चे तावाचे अनषंुगान े तािवत करणते येत आह ेक ,  

वरील प र छेद (अ) ते (ड) म य ेसिव तर र या नमदू केले माण,े मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  
शासन यांचेकडील िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजीचे शासन िनणयानुसार, सन २००१ ते २००४ या 
कालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे ६३५ कं ाटी कमचा-यांपैक  ५९८ कं ाटी 
कमचा-यांना सं थान आ थापनेवर कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी हणनू सामावनू घणेते आलेले असनू, 
यांना मा. शासन िनणयातील तरतुदीनसुार नमेणकूा दणेेत आले या आहते, यास मा यता असावी. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ब)  कं ाटी कमचारी यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी हणनू नेमणकू स मा यता िमळा यानंतर सदर 
कमचारी सं या कं ाटदारा या मंजरू कमचारी सं येतून कमी करणेबाबत.  

िवषयाची पवूपीठीका – 
अ-१) त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १९ नो हबर, २०११ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ७६५ 
(२३) अ वय,े सं थान शासनाकडील िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे प ा दारे, सं थानम ये माह ेिडसबर, 
२००० पवू चे तसेच 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 सेवेत िनयिमत नेमणकूा देणसे मा यता दणेबेाबतचा ताव मा. शासनाकडे सादर 
करणतेआलेला होता.  

या तावाचे अनषुगंानेकेले या प यवहारास अनसु न,  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांनी यांचेकडील शासन िनणय मांक सासंिव-२०१३ / २२ / . .७० / का.१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ 
अ वय“े ी 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 आलेले आह े-  

“ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  येथे 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 वतेन काय ानसुार अनु ेय वतेन यापैक  जे जा त असेल ते 
वेतन देणसे मंजरुी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजरू केले या 
आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम, 
२००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसचे पढुील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा 
सं थान या यव थापन िनधीतनू अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात यते 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. ” 
अ-२) 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 कं ाटी कमचा-यांचे यादीनुसार, याम य ेसमािव  असणारे कं ाटी कमचा-यांच े
सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसांची तसेच यांनी 
सादर केले या कागदप ाचंी पडताळणी क न खाली नमदू केले माण े िनयु  आदेश िदनांक ०२ जानेवारी, 
२०२० अखेर पा रत करणते आललेे आहते. याचा तपशील याच तावातील उपिवषय अ मधील त ा मांक 
०१ म ये सिव तर र या सादर केलेला आह.े  
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ब-१) कुशल/अकुशल कं ाटी कमचारी यांचेबाबत - 
िवषयांिकत तावास अनसु न िववेचन असे क , सन २०१९-२० म  य े कुशल/अकुशल कं ाटी 

कमचारी परुिवणबेाबत कं ाटी कमचारी कं ाटदार यांना खालील माण ेकायादशे पा रत करणते आलेले आहते – 
त ा मांक ०२ (अ) 

अ.  
नं. 

कमचारी 
कं ाटदाराचे नाव 

आदेश मांक व 
िदनांक 

कालावधी 
कायादेशात नमूद केलेली 
कं ाटी कमचारी मजूंरी सं  या 
अकुशल कुशल एकूण 

०१ 
मे.बी.  ही.जी.इिंडया 
िल.पणेु 

जा.न.ंएसएसएस/वशी
-७ए/२३०४/२०१९, 
िद.१३.०९.२०१९ 

िद.०१.१०.२०१९ते 
िद.३०.०९.२०२० 

६६९ २२३ ८९२ 

०२ 
मे.मॉडन फॅिसिलटी 
मॅनेजमट ा.िल.पणेु 

जा.न.ंएसएसएस/वशी
-७ए/२३०५/२०१९, 
िद.१३.०९.२०१९ 

िद.०१.१०.२०१९ते 
िद.३०.०९.२०२० 

४०४ ४८८ ८९२ 

एकूण - १०७३ ७११ १७८४ 
 

त ा मांक ०२ (ब) 

अ. 
 नं. 

कमचारी कं ाटदाराचे 
नाव 

आदेश मांक व 
िदनांक 

कालावधी 
(मुदतवाढीसह)  

कायादेशात नमुद केलेली मंजूर  
कं ाटी सरु ा क सं या  
अकुशल कुशल एकूण 

०१ 
मे.स ल इ   हे  टीगेशन 
िस  टीम अॅ  ड सि हसेस, 
मुंबई  

जा.न.ंएसएसएस/वशी-
७ए/६५०/ २०१८, 
िद.०८.०६.२०१८ 

िद.१०.०६.२०१८ 
ते 
िद.२९.०२.२०२० 

७४८ ६७ ८१५ 

 
त ा मांक ०२ (क) गोषवारा 

अ.न.ं तपशील अकुशल कुशल एकूण 
०१ त  ता मांक ०२(अ)  १०७३ ७११ १७८४ 
०२ त  ता मांक ०२ (ब)  ०७४८ ०६७ ०८१५ 
त  ता .०२ (अ + ब) एकूण - १८२१ ७७८ २५९९ 

 
उपरो  त  ता .०२ (अ व ब) म  य ेदशिवलेले माण ेिदनांक ०२ जानेवारी, २०२० अखेर सबंंिधत 

कुशल/अकुशल कं ाटी कमचारी कं ाटदार यांनी यांचेकडेस िवभागनू दणेेत आले या िवभागांना कायादशेानुसार 
कं ाटी कमचारी परुिवललेे आहते.  

मे.बी.  ही.जी. इिंडया िल., पणु ेव म.े मॉडन फॅिसिलटी मनॅजेमट िल., पणु ेयांना िदनांक १३ स टबर, 
२०१९ रोजी दणेेत  आले या कायादशेातील नमदू मंजरू कं ाटी कमचारी सं येनसुार करारनामा करणते आलेला 
आह.े  

तसेच उपरो  त त  ता .०२ (ब) म  य े दशिवलेले माणमे.ेस ल इ   हे  टीगेशन िस  टीम अॅ  ड 
सि हसेस, मुंबई यांनी िदनांक २९ फे वुारी, २०२० अखेर कं ाटी सरु ा कमचारी तसचे माजी सैिनक सरु ा 
कं ाटी कमचारी संर ण िवभागास परुिवलेले आहते.  
ब-२) उपरो  प र छेद अ म य े सिव तर िववचेन केलेनसुार, कं ाटी कमचारी कं ाटदाराकडे कायरत 
असणा-या कं ाटी कमचा-यांपैक च ५९८ कुशल / अकुशल कमचा-यांना सं थानचे आ थापनेवरील र  
असणारे कं ाटी कमचारी पदांवरिवभागिनहाय नमेणकूा देणते आले या आहते. यामळेु कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारांना पा रत करणते आले या कायादशेातील कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी याचंे मंजूर सं येम य े
कपात करावी लागणार आह.े  

 यास अनसु न, संबंधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदार यांच े मळू कायादशेातील नमदू केले या मजंरू कं ाटी 
कमचारी सं  यतेून कमी करावयाची कं ाटी कमचारी सं या दशिवणारा सधुा रत मंजुरीबाबतचा सिव  तर त  ता “ 
प रिश  – अ”  हणनू सादर केला आह.े  
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प रिश  – अ 

अ.न.ं कं ाटदाराचे नाव 
पुव  दे  यात आलेली मंजूरी ावयाची सधुा रत मंजूरी 
अकुशल कुशल एकुण अकुशल कुशल एकूण 

०१ 
मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल.पणेु 
(लेबर कॉ  ॅ  टर) ६६९ २२३ ८९२ ४१५ १६९ ५८४ 

०२ 
मे.मॉडन फॅिसिलटी मॅनेजमट 

ा.िल.पणेु (लेबर कॉ  ॅ  टर) ४०४ ४८८ ८९२ २०९ ४५७ ७४७ 

एकूण - १०७३ ७११ १७८४ ६२४ ६२६ १३३१ 
 

प रिश –अनसुार, सधुा रत कुशल/अकुशल कं ाटी कमचारी मजंरुीबाबत उपरो  मधील संबंिधत 
कं ाटी कमचारी कं ाटदार यांना लेखी प ा दारे कळिवता येईल, असे मत आह.े  

   क) स ि थती -  
(१) सदरचा िवषय मा. तदथ सिमतीच ेिदनांक ११  म,े २०२० रोजीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर करणते आला 
होता, यावर िनणय .२७७म य,े “ .. .. आजचे सभे या अजडयावरील िवषय न.०१,०२,४३ व ६३ या 
िवषयांवरील एकि त िनणय .२३५ सदर इितवृ ाच ेशेवटी प रिश  ट ‘अ’  हणनू जोडलेला आह े.” अस ेनमदू 
करणते आललेे आहे.  

 िनणय मांक २३५ मधील अ.नं. ३८ म ये खालील माणे नमूद आहे -  
“ .. .. 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 regularisation/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. ” 

त  ता . ०३  

अ.नं. कं ाटदाराचे नाव 

िद. ०१ 
जानेवारी,  
२०२० अखेर  
कमचारी मंजूरी 

कायम 
कं ाटीकडे 
वग 

 य  कामावर 
/ ावयाची 
सधुारीत मंजूरी 

शेरा 

०१ मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल.पणेु ८९२ ३०८ ५८४ -- 

०२ 
मे.मॉडन फॅिसिलटी मॅनजेमट 

ा.िल.पणेु 
८९२ १४५ ७४७ -- 

०३ 
मे.मॉडन िवर रेस िस  यु रटी, 
पणेु(मे.स ल इ   हे्  टीगेशन 
िस  यु रटी सि ह. मुंबई) 

८१५ १४५ 

३५३ 

संर ण िवभागा कडील 
कायम कं ाटीकडे 
१४५ कमचारी  वग 
के यामळेु  ६७० 
कमचारी मंजरूी ऐवजी 
६९४ (३५३+३४१) 
हणजे २४ जादा 

कमचारी कायादशे 
िदलेला आह.े  

०४ 
मे.ईगल हटंर सो युशन िल. 
िद ली (मे.स ल इ   हे्  टीगेशन 
िस  यु रटी सि ह. मुंबई) 

३४१ 

एकूण - २५९९ ५९८ २०२५  
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उपरो  त नमूद (त  ता .०३) म  य ेशरेा या रका यात दशिव या माण,े िदनांक २६ फे वुारी, २०२० 

रोजी  मे.मॉडन िवर रेज िस  यु रटी, पणु ेआिण मे. ईगल हटंर सो यशुन िल., िद ली यांना अनु म े३५३ आिण 
३४१ अस ेएकूण ६९४ कं ाटी सरु ार क व इतर कमचारी परुिवणबेाबत कायादशे दणेेत आलेले आहेत. या 
कायादशेानसुार, संबंिधत कं ाटदार िदनांक ०१ माच, २०२० पासनू कं ाटी सरु ा र क सरं ण िवभागास 
परुिवत आहेत. तसेच या मंजूर सं येनसुारच यांचेशी करारनामा करणते आलेला आहे.  
(२)  सामा य शासन िवभागामाफत िदनांक ०२ जानेवारी, २०२० अ वय,े  सं  थानकडील कमचारी 
कं ाटदारामाफत कामावर असले  या ५९८ कमचा-यांना सं  थान आ  थापनेवर कं ाटी प  दतीने नमेणकूा दे  यात 
आले या आहते, याम ये संर ण िवभागाकडील १४५ कमचा-यांचा समावेश आह.े  

सरं ण िवभागाकडील  य ात १४५ कं ाटी कमचारी यांना सं  थान आ  थापनेवर कायम 
कं ाटी कमचारी हणून नेमणूका देणेत आले या आहेत. तथािप, सरं ण िवभागाने िदनांक १७ 
फे ुवारी, २०२० रोजीचे प ानुसार,  तािवत दशन रांग व इतर कामाचे पॉईंट वाढणार अस याने १४५ 
पॉईंट कमी करणेऐवजी १२१ कमचा-यांचे पॉईंट कमी करणेबाबत प  िदलेले आहे. यामळेु िदनांक 
२६ फे ुवारी, २०२० रोजी देणेत आले या नवीन कायादेशात २४ पॉईटंची मंजूर जादा िदसून येत आहे. 
तसेच कं ाटी कमचारी मजूंरी देतांना,  याम  ये कामाचे पॉईटं, आठवडा सु ी सोडिवणेकामी ावयाचे 
कमचारी, िश ट या सव बाब चा िवचार क न मजूंरी देणेत येत असते. स  या निवन दशन रांग क प व 
निवन शै िणक सकुंल क प इ यादी िठकाणी सरु ेकामी बरेच पॉईटं वाढणार अस याने स  या २४ 
अित र  त पॉईटंची मा  यता घे  यात आलेली आहे,  य ात कुठ याही कारचे निवन कमचारी 
लावणेत आलेले नाहीतआिण  य ात ितिदनी कामावर हजर असले या सरु ा र कांची पटसं  या 
मंजूरीपे ा कमी आहे.  

सं थान आ थापनमेाफत िदनांक ०२ जानेवारी, २०२० रोजी, शासन िनणयानुसार आजिमतीस 
कं ाटदारामाफत कायरत असणारे ५९८ कं ाटी कमचा-यांना कं ाटी प दतीने नेमणकूा दणेते आले या आहते. 
सदर कमचारी हेसं  थानला कं ाटी कमचारी पुरिवणारे कं ाटदार यांचेकडील अस यान,े य ात मंजूरीच े
सं  यतेून सदर कं ाटी कमचारी सं  या कमी होवनू,  यािवभागातील कं ाटी कमचारी यांना सं  थान कं ाटी 
कमचारी  हणनू नमेणकू आदेश िदलेले आहते,तेवढी कमचारी सं या, कामाचे पॉईंट कमी झालेले आहते.  
 (ड)    ताव - 
१) कं ाटी कमचारी परुिवणचेा ठेका मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल., पणु ेयांना कामगार िवभागाकडील जावक 

मांक एसएसएस/वशी-७ए/२३०४/२०१९, िद.१३ स टबर, २०१९ नसुार कायादशे िदलेला आह.े सदर ठे याचा 
कालावधी िद.०१.१०.२०१९ ते िद.३०.०९.२०२०अखेर पयत आहे. मा  सदर ठेकेदाराकडील ३०८ कं ाटी 
कामगार िद.०२.०१.२०२० या आदेशा वय ेकायम कं ाटी  हणनू सं  थान आ थापनेकडे वग झालेले आहते. 
 यामळेु  यांचेकडे फ  त ५८४ कमचारी मंजरूी आव  यक आह ेव  यानसुार स या यानुसार ते कमचारी परुिवत 

आहते. मा  ठेकेदारा या करारना  यात व परुवठा आदशेात कमचारी  मंजरूी ८९२ ऐवजी ५८४ करणसेाठी 
 याम  य ेदु  ती करावी लागेल.  

२) कं ाटी कमचारी परुिवणचेा ठेका मे.मॉडन फॅसेिलटी मॅनेजमट ा.िल.पणेु यांना कामगार िवभागाकडील 
जावक मांक एसएसएस/वशी-७ए/२३०५ /२०१९, िद.१३ स टबर, २०१९ नसुार कायादशे िदललेा आह.े सदर 
ठे याचा कालावधी िद.०१.१०.२०१९ ते िद.३०.०९.२०२०अखेर पयत आह.े मा  सदर ठेकेदाराकडील १४५ 
कं ाटी कामगार िद.०२.०१.२०२० या आदशेा वय े कायम कं ाटी  हणनू सं  थान आ थापनकेडे वग झालले े
आहते.  यामळेु  याचंेकडे फ  त ७४७ कमचारी मंजरूी आव  यक आह ेव  यानसुार स या यानसुार ते कमचारी परुिवत 
आहते. मा  ठेकेदारा या करारना  यात व परुवठा आदशेात कमचारी  मजंरूी ८९२ ऐवजी ७४७ करणसेाठी  याम  य े
दु  ती करावी लागेल.  
३) कं ाटी सरु ा र क परुिवणसेाठी मे.स ल इ   हे  टीगशेन िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई कामगार 
िवभागाकडील जावक मांक एसएसएस/वशी-७ए/६५०/२०१८, िद.०८.०६.२०१८ नसुार ८१५ सरु ा कं ाटी 
कमचारी परुिवणबेाबत िदलेले आहते. सदर ठे याचा कालावधी िद.१०.०६.२०१८ ते िद.२९.०२.२०२० अखेर 
पयत होता. तदनंतर मे.मॉडन िवर रेस िस  यु रटी, पणु े व मे. ईगल हटंर सो यशुन िल.िद ली यांना 
िद.०१.०३.२०२० पासनू न यान े कायादशे िवभागनू देणते आलेला आहते. याम  य े संर ण िवभागाकडे १४५ 
कं ाटी कामगार िद.०२.०१.२०२० या आदेशा वये कायम कं ाटी  हणनू सं  थान आ  थापनकेडे वग झालेल े
आहते. तथािप, संर ण िवभागाकडे १४५ कामगार सं  या कमी करणऐेवजी वर नमदु केले माण े २४ पॉईटं                                
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वाढ  यान े१२१ कामगारांची सं  या कमी क न  यांना ६९४ कामगार परुिवणबेाबतचा आदशे मे.मॉडन िवर रेस 
िस  यु रटी, पणु ेयांना ३५३ व मे. ईगल हंटर सो यशुन िल.िद ली यांना ३४१ या माण ेदे  यात आलेला आह.े 
 यानसुारच करारनामा केलेला आहआेिण या माण ेकं ाटी सरु ा र क परुिवत आहते.  

४) उपरो  त मु ा .१ म  य े नमदू एज  सी/ठेकेदार मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल.पणेु यांनी िद.०३.०७.२०२० 
या प ानसुार  यांचेकडील कमचारी मंजूरी ८९२ मधनू ३०८ कमचारी मंजरुी कमी क न ५८४ करणबेाबत 

िवनंती केलेली आह.े तसचे उपरो  त मु ा .०२ म  य े नमदू म.ेमॉडन फॅसिेलटी मनेॅजमट ा.िल.पणु े यानंी 
िद.०३.०७.२०२० या प ा  वये  यांचेकडील कामगार मंजूरी ८९२ मधनू १४५ कामगार मंजरूी कमी क न ७४७ 
करणबेाबत िवनतंी केलेली आह.े  

   उपरो  त माण ेमु ा .१,२ व ४ माण ेकायवाही कर यास आिण अ.नं.३ माण ेकेले या कायवाहीस 
मा यता िमळणसेाठी सदरचा ताव मा. तदथ सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३६० सिमतीचे सद य १) मा. ी. ीकांत ल. आणेकर, मुख िज हा व स  यायाधीश, अहमदनगर,           
२) मा. ी.िदलीप वामी, अपर महसलु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग,नािशक ३) मा. ीमती गीता 
बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर यांनी चचअंती खालील िनणय घेतला. 

   This subject was discussed in detail and each member has expressed views.  
   This Committee, while deciding Subject Nos. 1, 2, 43 and 63 on the agenda of 

the Ad-hoc Committee Meeting dt. 11.05.2020, has thoroughly examined the entire 
record of the Trust, the scheme of the Shree Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi) Act, 
2004 and the powers of the Chief Executive Officer to appoint employees. 

   This Committee has already found that the then Chief Executive Officer 
could not have appointed employees directly on the Sansthan on contract basis 
because such power is vested with the Committee constituted under section13(4) of 
the Shree Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004.  Since such appointment on 
contract basis is a policy decision, it ought to have been presented before the Ad-hoc 
Committee, constituted by Hon’ble High Court.  

   This Committee has also found that the Sansthan has failed to follow the 
Government Resolution dt. 07.08.2009, more particularly the terms and conditions 
under which the said staffing pattern (आकृतीबंध) was approved.  The Committee has 
also found that while issuing Government Resolution dt. 17.09.2019, the Government 
has called upon the Sansthan to follow Government Resolution dt. 07.08.2009 of 
which the reference is found at serial no.2 under the caption “वाचा”. 

   It is not the case of Sansthan before this Committee that Committee has 
followed Government Resolution dt. 07.08.2009 by preparing service rules, 
qualification of entry, promotion etc.  In fact Committee has been constituted for 
preparation of such rules and even this Ad-hoc Committee has given extention to the 
said Committee to complete the remaining work.  In the above background, 
therefore, the appointment orders issued by the then Chief Executive Officer (Shri. 
Deepak Muglikar) is a piece of paper and cannot be termed as an order under the 
authority of the Committee as invisaged under section13(4) of the Act. 

   Some of the members of this Committee tried to suggest that ex-post facto 
approval could be granted to the said order.  However, on thorough examination of 
this proposal, the Committee is unanimous in refusing to grant such ex-post facto 
approval, more particularly when Government Resolution dt. 07.08.2009 has not been 
followed by the Trust.  In addition to it, giving such ex-post facto sanction for such 
acts would be protecting the illegality and therefore, should not be approved at the 
hands of Ad-hoc Committee. 
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   Consequently, the Ad-hoc Committee has unanimously resolved to cancel and 
setaside all the appointment orders issued to 598 employees with effect from 31st July, 
2020.  This is in the light of the fact that due to Covid-19 situation the Committee has 
resolved to pay exgratia amount i.e. 50% of the salary to those 598 employees who 
were earlier working through the contractor.  Therefore, the said employees are not 
likely to be financially affected.  

   The Committee has also resolved to extend liberty to the Sansthan to submit 
proposal in this regard as per their choice after due study of various Government 
Resolutions issued by the Government. 

   सिमती सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी मा. ी.अ ण ड गरे, (भा. .से.) यांनी यांचे 
व तुि थतीवर आधारीत खालील मत मांडले. 

   रा य शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे शासन िनणय िद.१७.०९.२०१९ अ वये ठेकेदाराचे 
आ थापनेवरील एकुण ६३५ कमचा यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी हणून नेमणूक स 
मा यता िदलेली आहे. 

   उपरो  शासन िनणया वये त कालीन मु य कायकारी अिधकारी यांनी स ि थतीत पा  
५९८ कमचा यांना सं थान आ थापनेवर कं ाटी व पात िद.०२.०१.२०२० रोजी नेमणकू िदलेली 
आहे. सदर नेमणूक ही शासन िनणयाचे िनदशानुसार कर यात आली आहे. तरी सदर आदेशांना 
काय र मा यता देणे यो य राहील. 

    (कायवाही-सामा य शासन/कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ी.िवलास पंढरीनाथ वै , नायब तहिसलदार, उप िवभागीय अिधकारी कायालय,िशड  भाग,िशड  यांचा 

िनवासासाठी सं थान िनवास थानामधील एक सदिनका/ लटॅ िमळणेबाबतचा अज. 
ताव- ी.िवलास पंढरीनाथ वै , यांनी िद.०५/०६/२०२० रोजीचे अजाने मी,नायब तहिसलदार, उपिवभागीय 

अिधकारी कायालय, िशड  उपिवभाग िशड  यथेे माच, २०२० पासनू कायरत आह.े माझी िनवासाची  यव  था 
अ ाप झालेली नाही. तरी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थे  या सदिनकेमधनू मला कुटंूबासाठी एक सदिनका/ 
लॅट मंजरू होणसे िवनंती आह.े सदर सदिनका/ लॅटच ेमािसक भाडे भर  यास मी तयार आह,े अशी िवनंती केली 

आह.े  
तसेच, सदर अजाचे अनषुगंान,े उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांनी .कािव/आ  था/ 

२४०/२०२० िद.०५/०६/२०२० रोजीच े प ान े ी. िवलास पढंरीनाथ वै , नायब तहिसलदार ह े आप  या 
कायालयाकडून येणारे मािसक भाडे भर  यास तयार आह.े तरी सं  थानमधील एक सदिनका / लॅट मजंूर  हावा, 
अस ेकळिवले आह.े 
अ)     मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०७/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .५९८ व िद.०७/०८/२०१४ 
रोजीचे सभतेील िनणय ं .६६७ अ  वय,े खालील पदनामा या शासक य अिधका यांना शासनाकडून िमळत 
असलेले ितमहा घरभाडे भ ा व िनयमा माण े होणारा िव तु आकार सं थानकडे जमा करेणचेे अटीवर 
उपल धतेनुसार िनवासासाठी सं थान िनवास थान े उपल ध क न दे यात यावी. तसेच या पदनामा  या    
अिधका-यांची इतर  बदली झा  यास  यांचकेडून  वरीत िनवास  थान खाली क न घे  यात यावे, असा िनणय 
झालेला आह.े 

१. पोलीस इ पे टर, िशड .         २. मु यािधकारी, नगरपंचायत िशड . 
३. तहिसलदार, राहाता.    ४. उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड . 
५. उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड .  ६. पोलीस िन र क, वाहतूक शाखा, िशड  पोलीस टेशन. 
७. पोलीस िन र क, साई मंिदर सरु ा.    ८. रा य गु वाता अिधकारी         

       उपरो  त िनणयास अनसु न वर नमदू शासक य अिधका-यांना वेळोवेळी शासना  या मा  यतेन ेसं  थान 
िनवास  थान े उपल  ध क न देणते आलेली असनू, स  या खालील पदनामाचे शासक य अिधकारी सं  थान 
िनवास  थानात राहत आह.े 

अ.न.ं अिधकारी / कमचारी दे  यात आलेले 
िनवास  थान 
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०१ ी. सितष िदघ,े मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  साईसहवास - ०२/०२ 
०२ ी. गोिवंद पंढरीनाथ िशदं,े उप िवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  साईसहवास ०३/०२ 

०३ 
ी. एन.एन. गोकाव,े पोलीस िन र क, शहर वाहतकु िनयं ण शाखा, 

िशड  
साईसहवास - ०३/०३ 

०४ 
ी. सोमनाथ फिकरा वाघचौरे, उप िवभागीय पोलीस अिधकारी, 

िशड  िवभाग, िशड ,  
साईसहवास - ०४/०१ 

०५ ी. जी.आर. औताडे, पोलीस िन र क, िशड  पोलीस  टेशन, िशड   साईसहवास ०४/०४ 

०६ 
ी.िनलेश जग  नाथ लहामग,े सहा. गु  तवाता अिधकारी, रा  य गु  तवाता 

िवभाग 
साई  यान - २/३७ 

  
  नायब तहिसलदार या पदनामाचे शासक य अिधकारी यांना यापुव  िनवासासाठी सं  थान 

िनवास  थान उपल  ध क न दे  यात आललेे नाही. तसचे सदर पदनामाचा वर नमदू शासक य अिधका-यामं  य े
समावेश नाही.   
ब)      तसेच, मा. शासनाच े िद.१४ जुल,ै २०१६ रोजीचे प ातील िनदशानसुार सं  थान अिधिनयम २००४ 
मधील कलम १७ (३) नसुार भिव  यात सं  थान  या मालक ची िनवास  थाने सं  थान अिधकारी / कमचारी 
यां  याखेरीज अ  य कोण  याही अिधकारी / कमचारी यांना भाडेत  वावर अथवा ११ मिह  यां  या कराराने अथवा 
Leave & License त  वावर अशा कोण  याही  व पात शासन मा  यतेिशवाय दे  यात येऊ नयेत, सं  थानची 
िनवास  थाने भाडेत  वावर ावयाची झा  यास  याकरीता थम शासनाची मा  यता  यावी, अस े िनदश िदललेे 
आहते.  

मा. शासनाच े उ  त िनदशानसुार प र  छेद ‘अ’ म  य े नमदू शासक य अिधकारी यांना शासनाचे पवु 
मा  यतेने  यांना शासनाकडून िमळत असलेल े ितमहा घरभाडे भ ा व िनयमा माण े होणारा िव तु आकार 
सं थानकडे वेळे  या - वेळी जमा करेणचे ेअटीवर सं थान िनवास थाने उपल  धतेनसुार िनवासाकरीता उपल ध 
क न दणेते येत आह.े   

 क)      सं  थानकडे उपल  ध असललेे अिधकारी िनवास  थानची सं  या ही मयादीत असनू सं  थान 
 णालयाकडील बरेच वै क य अिधकारी िनवास  थान उपल  धते अभावी अ ाप ित ायादीवर आहते. 

उपरो  त प र  छेद ‘अ’ व ‘ब’ म  य ेनमदू बाब चा िवचार करता, ी. िवलास पंढरीनाथ वै , नायब तहिसलदार, 
उप िवभागीय कायालय, िशड  भाग िशड  यांना सं  थान िनवास  थान उपल  ध क न दतेा येत नाही.  

तथापी, ी. िवलास पंढरीनाथ वै , नायब तहिसलदार, उप िवभागीय कायालय, िशड  भाग िशड  यांना 
 यांचे िद.०५/०६/२०२० रोजीचे िवनंती अजानसुार िनवासासाठी भाडेत  वावर सं  थान िनवास  थान उपल  ध 

क न ावयाचे झा  यास  यासाठी सदर  ताव मा. तदथ सिमतीचे मा  यतेने मा. शासनाच ेिद.१४ जुल,ै २०१६ 
रोजीचे प ातील िनदशानसुार शासनाची पुव मा  यता घेणसेाठी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   
शासन, मं ालय, मुंबई यांचेकडे  ताव सादर करावा लागले, असे मत आह.े 

तरी, सदर  या  तावावर यो  य तो उिचत िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .३६१  सदरचा ताव अमा य कर यात आला.                                          

    (कायवाही-सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ ी.िदलीप िव लराव सगंमनेरे, सहा.िश क, ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालय 

यांचे गैरिश तवतनाबाबत. 
ताव- A) िवषयाची पवुिपठका:- 

ी.सगंमनरेे ह े ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 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  याने  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.उिशरान ेसभेस आलेत. ी.संगमनरेे ह े
सभेम  य ेआलते  यावेळी प र ा िनयोजनाबाबत चचा चालु होती. मा  ते सभेस उिशराने येवनु म  यचे बोललेत 
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ि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.तसचे सव िश कानंा प र काच े कामकाजाच े वेळाप क देखील 
दे  यात आलेले होते.  यामळेु  यांचे सारखे जबाबदार िश कान ेसदरच े िवधान करण े यो  य न  हते.तसचे  यांना 
सभेस उिशरा का आले असे िवचारणा केली असता,”मला कुणी सभेच े सागंीतले 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,े 
बेजबाबदारपणाने वागण े असे 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 

ी.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) संगमनरेे गैरहजर, पवुक  पना न देता गैरहजर. ी.सगंमनेरे यांना िनलंबीत का कर  यात येऊ नये अशी 
नोटीस काढा.”अस ेिनदश िदलेले आहते. 
B) ी.सगंमनेरे यांना देणेत आलेली नोटीस व  यांनी केलेले 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 ी.सगंमनरेे 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 
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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 िदललेे आह.े 
ब)  तदनंतर ी.सगंमनरेे यांनी िद.२३-०३-२०२० रोजीचा लेखी खलुासा सादर केला आह.े  यात  यांनी,“ 
उपरो  त सदंभ य प ानसुार मी लखेी मु िेनहाय खलुासा खालील माण ेसादर करतो क , 
१)  मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे 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 याचंे 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 ा मिंदर 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 यांनी सभमे  य े इ.१२  वी  या प र ांच े िनयमांचे वाचन क न सभेला 
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 आलेनंतर सव 
सहा य िश कानंा वाट  यात आला. मी सन माच २०१७ म  य ेइ.१२ वी  या प र ेसाठी उपक  संचालक  हणनू 
कामही केलेले आह.ेपरी े सदंभातील जबाबदारी व कत  याची मला जाणीव आह.े 
४)  गोपनीय अहवालाचा मु ा उपि थत केलेबाबत :- 

  इ.१२ वीच े परी ेचे कामकाज अतंगत मू  यमापनाचा भाग अस  याने  या परी े  या कामाची न द 
गोपनीय अहवाल ेणी दतेाना िवचारात  यावी लागते. मागील गोपनीय अहवालातील णेी दतेाना 
मा.मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यांचेकडुन भेदभाव झालेला 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 हे मा यापे ा 
 ये  ठ व अनभुवी आह.े  यांचेजवळ उ  तम शै िणक अहता आह.े शासनाचे िनयम, सेवा शत  इ. ची  यांना 

चांगली मािहती आह.े तसेच  यांना चांगले आिण वाईट याचीही जाण असनू  वतं:चे  यांना मत आह.े  यामळेु मी 
सभेतील वातावरण कलुषीत केल,े  यांना भडकािवल,े िचथावले असे जे मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यांनी 
व र  ठांना कळिवले आहे ते अयो  य आह.े 
६)  बेजबाबदारपणा  या कृ  याबाबत :- 

  मी वेळोवेळी शासनाने िदले  या आदशेाच े जबाबदारीन े व काटेकोरपण े पालन करीत आलेलो 
आह.ेगलेी 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 केलेले नाही. माझे मागील वषाचे सव गोपनीय 
अहवालही चांगले आहते. माझ ेमागील वषाचे इ.१२ वी या वगाचे Book Keeping & Accountancy या 
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िवषयाच े िनकालही उ  तम लागलेले आहते. माझे अनेक िव ाथ  सी.ए., सी.पी.टी. परी ेसाठी पा ही ठरलेल े
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 ेयांच ेसभेनसुार 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 पपेर मॉडरेट करणसेाठी 
आलेले आहते. ते मला पणु ेबोडात वेळेत सादर करावयाच ेआहते. परी ेसंदभात असलेल ेिनयम व कत  याची 
मला पणु 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 चे कलम 
३(१) बाबत:- 

  मी सं  थान सेवेत संपणू ामािणकपणानचे काम केलेले आह.े तसेच सं  थान  या सवेेशी 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 नहेमी आचरणातही आणतो. 

 तरी म.ेसाहबेांनी मी व रल माण े केले  या खलुाशाचा सहानभुतूीपवुक िवचार क न मला या नोटीसीतून मु  त 
करावे ही न  िवनतंी आह.े” 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 रोजीचे ज े
इनकिमगं कॉल आलेले आहते, परंतु  यात मु  या  यापक ी.वरघडेु सर यांनी कोणताही िनरोप मला िदलेला 
नाही,  याची झेरॉ  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 

ी.ि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.नं.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.नं.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.  
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  C) ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय यांनी  यांचा  वंय  प  ट 
अिभ ाय:- 

 यास अनुस न ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 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 सगंमनरेे, सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय, यांनी 

िद.१५.०२.२०२० रोजी इ.१२ वी बोड प र ा िनयोजन सभेम  य े केले  या गैरवतनाबाबत सदंभ .०१ अ  वय े
 यांचा गैरवतन रपोट केलेला होता. तसेच िद.११.०३.२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच े

सम  हजर राहणेबाबत कळिव  यात आलेले असतांनाही ते हजर झाललेे नाही.  याबाबत  यांना वशी-िश  त, 
सामा  य शासन शाखमेाफत 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 रष ् ठांकडे खलुासा 
सादर केललेा आह.े  याबाबत अ. .०४ चे प ा  वय े ी.सगंमनरेे यानंी िद.२३.०३.२०२० रोजी सादर केले  या 
खलुाशातील कथनाबाबत मु िेनहाय  वयं  प  ट लेखी अिभ ाय शासक य अिधकारी यांचेमाफत सादर 
करणबेाबत कळिवललेे आह.े  याचा तपिशल पढुील माण े– 

 
अ. . ी.सगंमनेरे यांनी खलुाशात नमुद केलेला मु ा खुलाशाबाबत  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 
ी.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 
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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 कळिवणसे सांिगतले होते. परंतु 
मा.मु  य  यापक ी. वरघडेु सर यांनी मला याबाबत 
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. 

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.  

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 

ी.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 
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 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.े 

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.   

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-  यांचे अ  यापनाबाबत कोण  याही कारची त ार 
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ि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.े  

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  
सेवा वतणूक िविनमय २०१३ चे कलम ३(१) बाबत  
मी सं  थान सेवेत संपणू ा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 े–  

 
अ. . ी.सगंमनेरे यांनी खलुाशात नमुद केलेला मु ा खुलाशाबाबत  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 
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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 
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.े  

सदरचा मु ा िद.१५.०२.२०२० रोजीचे 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.   
 

 
उपरो  त प र  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 
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ि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.         
 ी.सगंमनरेे यांनी जनेु अज, कागदप  े सादर क न मळु िवषयास बगल दे  याचा य  न केला आह.े 

ी.सगंमनरेे याचंे िव दध गरैवतन 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.े  
३. ी.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.े  
४. तसचे 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 आह.े 

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

ी.िदलीप सगंमनेरे, 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 अंतगत 
(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,े 

(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 दडंा मक कारवाया अंतगत  

(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.े 
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D)  ी.सगंमनेरे यांचेबाबत वेळोवळी व र  ठांकडे सादर करणेत 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  ठांचे  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 रष ् ठांकडे सादर करणते आलेली होती.सदरच ेि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 कारणे 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 ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय याचंेमाफत सादर करावयाचे नोटीसीत  प  ट िनदश असतांनी 
दखेील  यांनी िद.०७.०४.२०२० रोजीचा लेखी खलुासा सामा  य शासन शाखा, आवक िवभागास िदलेला 
आह.े ी.सगंमनरेे ह ेव र  ठांनी िदले  या आदेशाचा वारंवार अवमान करत आहते. उपरो  त गैरिश  तवतनाबाबत 

ी.सगंमनरेे यांना फ  त एकच कारण ेदाखवा नोटीस काढ  यात आलेली आह,े परंतु  यांनी आतापयत नोटीसीचे 
खलुास े ाचाय, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय यांचेमाफत सादर न करता, उपरो  त 
अ.नं.१ ते ३ माण ेअज/खलुास ेसामा  य शासन शाखा,आवक िवभागास सादर केलेले आहते.  ह े  यांनी वरील 
आवक िवभागा िदले  या अ.न.ं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  याचे ि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 

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. 

ी.िदलीप िव लराव सगंमनरेे,सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय 
यांना ी साईबाबा सं  थान िव  त यव  था,(िशड ) सेवा (िश  त आिण अिपल) िविनयम २०१३ चे करण ३ 
मधील कलम ५ नसुार ी.सगंमनरेे, यांना गैरिश  त वतनाबाबत करावयाचे ि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) 
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ि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) सिमतीचेसमोर िनणया  तव सादर करणते 
आलेला होता. 

िद.०९.०६.२०२० रोजीचे मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े सभेसमोर िनणय ं .३१२ अ  वये यावर 
सिव  तर चचा होऊन, ी.िदलीप िव लराव संगमनरेे,सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालय यांनी केलेले गैरिश  तवतन व  याबाबत शासनान े वेळोवेळी केलेली कायवाही याबाबतचा 
सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे सादर कर  यात यावा, अस ेठरल.े 

तसेच मु  या  यापक, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय यांनी िद.०७.०७.२०२० 
रोजीचे प ा  वये अस ेकळिवले आह ेिक 

 “.. .. ी.िदलीप िव. संगमनरेे यांनी िद. ०९.०३.२०२० रोजी मु या यापक अथवा िलपीक यांना न 
कळवता िद. ११.०३.२०२० रोजीचा रजा अज भ न, हजेरी म टरला ठेऊन िदला होता. तसचे यांना मा.मु य 
कायकारी अिधकारी महोदय यांनी िद.११.०३.२०२० रोजी सम  भेट यास बोलिवले आह,े असा िनरोप एक 
िदवस आधी दऊेनही ी.सगंमनेरे िवनापरवानगी िद.११.०३.२०२० रोजी रजेवर गलेे. सदर िदवशीची            

ी. सगंमनेरे यांची रजा नामंजूर क न िवनावेतन केलेली आह.े” 
तरी उपरो  ताव मा. तदथ सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.िदलीप िव लराव सगंमनेरे, सहा.िश क, ी साईबाबा क या िव ा 
मंिदर व किन  महािव ालय यांचे गैरिश तवतनाबाबत मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी 

ी.सगंमनेरे यांचे िव द िवभागाने िदले या ित आरोपावर सिव तर चौकशी क न व ी.सगंमनेरे 
यांचा खलुासा घेऊन शासक य कायवाही करावी, असे ठरले.    

(कायवाही-सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ 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 
संदभ य ठरावा  वय ेमा  यता िमळालेली आह.े 

  उपरो  त मा.िव  व  ताचंे सचूननेसुार 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 े 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 
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मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 
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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 घेणते येवनू,  यास मा  यता 
असावी. 

  उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .३६३ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०१९ ते माहे माच-२०२० या आिथक वषात दरमहा 

सं  थानला लेबर व िस  युरीटी कॉ   टस यांचेमाफत कं ाटी प  दतीने आव  यकते माणे  परुिव यात 
आले या कुशल, अकुशल व सरु ा कामगार ितिदन व मिदन सं  येची न द घे यात येऊन यास 
मा यता दे यात आली. मा  कुठलाही धोरणा मक िनणय घे यासाठी शासनाने या न दीचा उपयोग 
क  नये, असे िनदश दे यात आले. 

 (कायवाही-कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ॲङ सिंदप सधुाकर देशमखु, नवी िद ली यांची सं थानचे ॲड होकेट पॅनलवर िनयु  करणेबाबत. 

ताव- उपरो  त िवषयांस अनसु न मा. तदथ सिमतीच े िद.९/६/२०२०, रोजीच े सभेत सामा  य शासन िवभागामाफत 
िवषय .६ आय.टी.आय. िवभागाकरीता िनदेशक यांना मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद व 
मा.उ  च व तं  िश ण िवभागाचे शासन िनणयानसुार सात  या वेतन आयोगाची फरकाची र  कम आदा 
करणबेाबतचा िवषय ठेवणते आलेला होता. सदरच ेिवषयांवर खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

          िनणय .३११- “यावर सिव  तर चचा होऊन, आय.टी.आय. िवभागाकरीता िनदशेक याचंी 
 तावात नमदु के  यानसुार अित दानाची वसलुी  यांना सात  या वतेन आयोगा  या (िद.०१/०१/२०१६ पासनू 

दये होणा-या ) थकबाक  या रकमतेुन वसलु न करणबेाबत  या मा. उ  च  यायालयाचे िनणयािव  द मा.सव  च 
 यायालयात अिपल दाखल कर  यास तसचे  या अनषुगंान ेयेणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. मा  

याकामी सं  थानमाफत श  यतो िनशु  क सेवा देणा-या साईभ  ताची िवधीत   हणनु िनयु  ती कर  यास ाधा  य 
दे  यात याव,े असे ठरले.” 

            अडॅ संदीप सधुाकर देशमखु , नवी िद  ली, यांनी िद.८/२/२०१९, रोजीच ेअजानवये सं  थानकडे अज 
केला होता सदर अजात नमुद केले होते क , “I,the undersigned, am practicing exclusively before 
the Hon’ble Supreme Court of India as an Advocate. I have been certified to be an 
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“Advocate-On - Record” (AOR) by the Hon’ble Supreme Court of India.I am desirous of 
representing the holy Trust before the Hon’ble Supreme Court Of India and hence  do 
hereby grant my consent for consideration of my requisition for being appointed as 
Standing Counsel on Pro-Bono  basis (free of cost) for the shree Sai Baba Sansthan Trust 
(Shirdi). Please note that, I am interested in representing the Holy Trust at no cost towards 
conducting the matters/ representing the Trust before the Hon’ble Superme Court Of India. 
I hereby also assure to represent the Trust with complete devotion and integrity at my 
command. Please find copy of my Curriculum Vitae attached herewith ” 

            यास अनसु न  यां  या  अजावर  मा.तदथ सिमतीचे िद.६/६/२०१९, रोजीचे सभेत िनणय .२०७,  
पढुील माण े झालेला आह.े यावर सिव  तर चचा होऊन ,सदरचा िवषय मा. उपसिमतीचे सभेसमोर ठेव  यात 
येऊन अडॅ. संदीप सधुाकर दशेमखु यांना मलुाखतीसाठी बोलिव  यात यावे. या संदभात िद.२१/८/२०१९ रोजीच े
सभेतील िनणय .४४८ नसुार “यावर सिव  तर चचा होऊन  तुत करणी सिमती सद  य अडॅ मोहन जयकर 
यांचा अिभ ाय घवेनू  यांचे  स  यानसुार कायवाही कर  यात यावी. अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली. असे ठरले होते.  यास अनसु न जा. न.ं एसएसएस/वशी-िवधी/२३५८/२०१९, िद.१६/९/२०१९ 
रोजीचे प ा  वय े अडॅ. जयकर याचंा अिभ ाय मागिव  यात आला होता. परंत ु सदरचा अिभ ाय अ ाप पयत  

ा  त झालेला नाही.  
  अडॅ. संिदप सधुाकर दशेमखु, नवी िद  ली ह े मा. सव  च  यायालयात िवनामु  य कामकाज पहा  यास 

तयार अस  यान े  यांची ी साईबाबा सं  थानच े अडॅ  होकेट पनॅलवर िनयु  ती करता येईल तसेच वक ल फ  
 यतीरी  त इतर अनशंुगीक मागणी केलेला खच  यांना अदा करता येईल.  

  तरी अडॅ. संिदप दशेमखु, नवी िद  ली, यांची मा.सव  च  यायालयात सं  थानच े वतीने िवनामु  य 
कामकाज पहा  यास तयार अस  याने  यांची ी साईबाबा सं  थानचे अडॅ  होकेट पनॅलवर िनयु  ती करणचे े
िनणयाथ सादर. 

िनणय .३६४ यावर सिव तर चचा होऊन, ॲङ संदीप देशमुख यांचा अज न तीबंद कर यात येत आहे. मा.सव च 
यायालय तसेच मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे सं थानचे वतीने यायालयीन 

कामकाज पाहणेसाठी सं थानचे ॲड होकेट पॅनल तयार कर यासाठी इ छुक ॲड होकेट यांचेकडून 
सं थानचे सकेंत थळावर जािहरात देऊन अज मागिव यात यावेत. सदर या जािहरातीम ये खालील 
अटी व शत  नमुद कर यात या यात.  
१. मा. सव  च  यायालयातील सं थानचे कामकाज पाह यासाठी इ छुक अजदारांचा 

मा.सव च यायालयातील कामकाजाचा २० वषाचा िनयिमत सराव असावा, तर मा.उ च 
यायालयातील कामकाज पाह यासाठी इ छुक अजदारांचा मा.उ च यायालयातील 

कामकाजाचा १५ वषाचा िनयिमत सराव असावा 
२. अजदार िकंवा फम यांची मा.सव  च  यायालय, िद  ली/ मा.उ  च  यायालय मुबंई, खंडपीठ 

औरंगाबाद येथे न दणी झालेली असावी.  
३. अजदारावर कोण याही व पाचा फौजदारी गु हा कुठ याही यायालयात दाखल झालेला 

नसावा िकंवा लंबीत नसावा. तसेच कुठ याही पोलीस टेशनला यांचेिव द फौजदारी 
त ार दाखल झालेली नसावी िकंवा लंबीत नसावी. व याबाबत यांनी स म 

ािधका यांसमोर केलेले शपथप  दाखल करणे आव यक आहे.  
४. िवनामु  य सेवा देणा-या अजदारांना ाधा  य दे  यात येईल. तथापी जे िविध  फ  ि वका  

इि छतात यांनी मा.सव च यायालयातील/मा.उ च यायालयातील सं थान या येक 
िवधायक तारखेस िकती फ  आकारणार अथवा करणाची एकुण फ  िकती आकारणार, 
सं थानने एखा ा िवषयाचे बाबतीत आपले कायदेशीर मत मागव यास अशा करणात 
िकती फ  आकारणार व इतर त सम गो साठी िकती फ  आकारणार, अशा रतीने आपणास 
सं थानकडून िकती मानधनाची/फ  ची अपे ा आहे. याबाबतचा प  उ लेख अजाम ये 
करावा.  

५. अजदार यांनी यापुव  मा.  यायालयात सं  थानचे िवरोधात काम केलेले नसावे. तसचे स ाही  
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अजदार सं थानचे िवरोधात काम करीत नसावा व सं थानचे पॅनलवर नेमणूक झा यास 
सं थानचे िहताचे िवरोधात काम करणार नाही अशी लेखी हमी अजदारास ावी लागेल. 

६. सं  थानचे पॅनलवर नेमणूक केले  या अॅड  होकेटची/कायदा स  लागाराची नेमणूक ही 
ता  पुर  या  व पाची असनू सव अॅड  होकेट्स चा कालावधी नेमणूक तारखेपासनू ते पुढील 
आदेश होईपयत राहील. तसेच सं  थान पॅनलवर नेमले  या अॅड  होकेटला सं  थानचे सेवेत 
नोकरीवर ह  क सांगता येणार नाही.  

७. पॅनलवरील अॅड  होकेट्स  या सं  येचे बंधन राहणार नाही.  
८. सं  थानचे पॅनलवर िनयु  झा यांनतर अजदाराने िदलेली मािहती चुक ची आढळून 

आ यास िकंवा पॅनलवरील िनयु नंतर अजदारा या काही आ ेपाह गो ी सं थानचे िहताचे 
िवरोधात आढळून आ यास यांना िवना नोटीस सं थानचे पॅनलव न कमी केले जाईल. व 
सदर अजदार िविध ा िव द यांचेशी सबंधीत बार कौ सीलकडे/बार कौ सील ऑफ 
महारा  आिण गोवा यांचेकडे त ार कर याचा अिधकार सं थानकडे राखून ठेवत आहे. 

९. मा. उ  च  यायालय व मा. सव  च  यायालयात काम पहाणा-या अॅड  होकेटने सामा  यपणे 
आकलन होईल अशी सव मािहती व स  ला सं  थानला ावा लागेल.   

१०. सं  थान पॅनलवर  नेमणकू  हो यासाठी अजदार-अॅड  होकेट ी साईबाबांचा भ  त असावा.  
११. सं  थान पॅनलवर नेमणूक केले  या अॅड  होकेटची नेमणूक कोणतेही कारण न देता र  

कर  यांचा अिधकार सं  थानला राहील व तशी नेमणूक र  के  यावर सबंंधीत वक लाने काम 
न पहाणे व सपूुत केलेले कागदप  सं  थानला परत देणे बंधनकारक राहील. 

(कायवाही-िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.११ सं थानचे मौजे िनमगाव को हाळे येथील गट न.ं२४५/१ पै.मधील नवीन साठवण तलावाम ये गोदावरी 

उजवा तट काल यामधुन पाणी घेणेकरीता जलवाहीनी टाकणे व इतर अनुषंगीक कामांकरीता महारा  
जीवन ािधकरण यांची स लागार हणून कर यात आलेली िनयु  र  क न न याने स लागार 
िनयु करीता या े ातील तांि क स लागाराकडून e-RFP (e-Request for Proposal) ताव 
मागिवणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम २१ मधील 
पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा देवेते  या दशनासाठी व मिंदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय 
िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परूिवण,े तसेच पोट कलम १ (क)  अ  वय,े मंिदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन.  

  मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय:- 

१. िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत खालील माण ेिनणय .४५ समंत झालेला 
आह.े  

“...यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट नं.२४५/१ मधील नवीन 
साठवण तलावाम  य े पाणी घणेकेरीता ९०० mm  यासाची पाईपलाईन व इतर अनषुिंगक कामे करणसेाठी 
महारा   जीवन ाधीकरण यांची स  लागार  हणनू िनयु  ती करणसे मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी  यांना 
आदा करावयाचे फ  बाबतचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यात यावा, असे 
ठरले.”  
२. िद.११/०५/२०२० रोजीचे मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेत खालील माण े िनणय .३०३ संमत 
झालेला आह.े  

“...सदरचा िवषय  थिगत ठेव  यात आला.तसचे सं  थानचे मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट 
नं.२४५/१ पै.मधील निवन साठवण तलावाम  य ेगोदावरी उजवा तट काल  यामधनू पाणी घणेकेरीता जलवािहनी 
टाकण ेव इतर अनषंुगीक कामांकरीता महारा   िजवन ािधकरण याचं ेस  लागार  हणनू करणते आललेी िनयु  ती 
र  क न न  याने स  लागार िनयु  ती करीता या े ातील तांि क स  लागारांकडून e-RFP (e-Request for 
Proposal)  ताव मागव  याबाबत आ  यासपवूक सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े पढुील 
सभेसमोर ठेवणते यावा, असे ठरल”े  
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   तावना:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे मालक चे मौज े िनमगांव को-हाळे 
येिथल गट नं.२४५/१ म  य े दणेगीदार साईभ  त याचं े दणेगीतून पाणीपरुवठा िवभागामाफत निवन साठवण 
तलावाची िनिमती करणते आलेली आह.े सदरह तलावाचे काम पणू झाले असनू गोदावरी उजवा तट 
काल  यापासनू पाईपलाईन टाकणचेे काम बाक  आह.े याबाबत पाणीपरूवठा िवभागान े िद.०७/०१/२०१९  या 
आदशेा  वय ेइकडील िवभागास खालील काम ेपणू क न  याबाबतचा लखेी अहवाल सादर करणबेाबत कळिवल े
आह.े 

 अ) साठवण तलावात पाणी घणेकेरीता ९०० एम.एम  यासाची पाईपलाईन टाकणबेाबत इ  टीमटे तयार क न 
कायवाही करण े(९०० एम.एम  यासाची पाईपलाईन टाकण,े मीटर म बांधण,े वॉटर लो मीटर, कॅनॉल गेट तयार 
करण ेव िठकिठकाणी चबरचे बांधकाम करण)े. 

 ब) निवन साठवण तलाव िनमगांव-को-हाळे गट न.ं२४५/१ ते जुना साठवण कनकुरी िफ  टर  लॅ  टपयत 
पाईपलाईन टाकणेकरीता नाली खोदाई करण.े 

उपरो  त काम ेकरणसेाठी खालील माण ेकायवाहीच ेट  प ेपणू करण ेआव  यक आह.े 
१. कॅनॉल, निवन साठवण तलाव, जुना साठवण तलाव यांचे लोकेशन, अलाईनमट व ले  हल घेणसेाठी 

टोटल  टेशन स  ह करण.े 
२. पाईपलाईन िडझाईन करण,े इनटेक वेल तयार करण,े मीटर मच े  लॅन व िडझाईन करण,े वॉटर लो 

मीटर, कॅनॉल गेट िडझाईन करण,े मोजमापासह नकाश ेतयार करण ेइ. 
३. वर नमदू कामांचे सिव  तर अदंाजप क तयार क न  यास महारा   जीवन ािधकरण यांची तां ीक 

मा  यता घेण ेव मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण.े 
४. ई-िनिवदा ि या राबिवण.े 

वर नमदू कामे ही वैिश  टपणू (Specialized)  व पाची असनू  यासाठी आव  यक तांि क मनु  यबळ 
बांधकाम िवभागाकडे उपल  ध नस  याने सं  थानचे मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट न.ं२४५/१ पै. मधील 
नवीन साठवण तलावाम  य े पाणी घणेेकरीता पाईपलाईन टाकण े व इतर अनषंुगीक काम े करणसेाठी महारा   
जीवन ाधीकरण यांची स  लागार  हणनू िनयु  ती करणकेामाचा  ताव िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला असता,  यावर वर नमदू केले माण ेिनणय .४५ समंत झाला 

आह.े  
निवन साठवण तलावाम  य ेपाणी घेण ेकरीता गोदावरी उजवा काल  यावर गेट (Canal Intake / Head 

Regulatar) बांध  यासाठी जलसंपदा िवभागाची परवानगी घे  याची कायवाही सं  थानचे पाणीपुरवठा 
िवभागामाफत कर  यात यते आह.े  यासाठी .१०,८६,५२४/- मा  इतक  र  कम कायकारी अिभयतंा, नािशक 
पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांचेकडे जमा करणते आली असनू सदर गेटचे बांधकाम जलसंपदा िवभागामाफत 
कर  यात येणार आह.े 

िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील वर नमदू िनणय .४५ अ  वय,ेमौजे 
िनमगांव को-हाळे येिथल गट नं.२४५/१ मधील निवन साठवण तलावाम  यगेोदावरी उजवा तट काल  यामधनू 
पाणी घेणकेरीता जलवाहीनी टाकण ेव इतर अनषुगंीक कामांकरीता स  लागार  हणनू महारा   जीवन ाधीकरण 
यांची िनयु  ती करणसे मा  यता दणेते आली आहे.  यानसुार मा. मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ाधीकरण, 
नािशक यांना जा. .२०७६/२०१९, िद.२९/०८/२०१९ अ  वयेिनयु  ती प  दणेेत आले आह.े तसचे म. िज. ा. 
यांचेशी सम  िशड  येिथल बैठकांम  य े तसचे दरु  वनीवर वेळोवेळी पाठपरुावा करणते आला आहे. परंतू 
 यांचेकडून अ ाप सव ण, िडझाईन, सिव  तर अदंाजप क ा  त झालेले नाही. 

तथापी मा. मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ाधीकरण, नािशक यांनी िद.१२/०९/२०१९ चे प ा  वय,े 
वाढीव ी साईबाबा सं  थान िशड , कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा (िनळवंडे 
धरण उ व) या योजनचेे क  प  यव  थापन स  लागार शु  कापोटी उवरीत र  कम .६,२७,१५,४१३/- मा  
म.िज. ा. कडे  वरीत भरणा करणते यावी. सदर शु  काची र  कम भर  यानतंरच वरील िवषयांक त कामासाठी 

क  प  यव  थापन स  लगार हणनू काम करणबेाबत िनणय घे  यात येईल, असे कळिवले आह.े  
तसेच मा. मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ाधीकरण, नािशक यांना सं  थानकडील िद.१९/१०/२०१९ 

चे प ा  वय,े वरील िवषयांक त कामाचे स ह ण, िडझाईन, सिव तर अदंाजप क लवकरात लवकर सादर कराव,े 
जेणके न ई-िनिवदा राबिवणचेी कायवाही सु  करता येईल. तसेच याकामाचा फ  चा ताव दखेील या 
कायालयाकडे सादर करावा हणजे यास सं थानचे मा. यव थापन सिमतीच ेसभे या मा यतेसाठी ताव सादर 
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करता येईल, अस े कळिवणते आले. परंत ू महारा   जीवन ाधीकरण याचंेकडून अ ाप कुठलीही कायवाही 
झालेली नाही. तसेच मा. मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ाधीकरण, नािशक यांना सं  थानकडील 
िद.१०/१२/२०१९ चे प ा  वय,े उ  त कामाबाबत मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचेशी चचा करणसेाठी िशड  
येथ ेिद.१७/१२/२०१९ राजी सकाळी ११:०० वाजता उपि थत राहणबेाबत कळिवणते आले होते. तथािप सदर 
वेळी ते उपि थत राह शकले नाही. 

याव न महारा   जीवन ािधकरण ादिेशक िवभाग, नािशक यांना वरील िवषयांिकत क  पासाठी 
क  प  यव  थापन स  लागार  हणनू काम कर  यात  वार  य नस  याचे िदसनू यतेे.  यामळेु सदर क  प लवकर 

कायाि वत हो  याच े  टीन े सं  थानमाफत या े ातील खाजगी तांि क स  लागाराची क  प  यव  थापन 
स  लागार  हणनू नेमणकू करण ेउिचत होईल, असे मत आह.े 

 याकरीता मौज े िनमगांव-को-हाळे यिेथल गट न.ं२४५/१ प.ै मधील निवन साठवण तलावाम  य े
गोदावरी उजवा तट काल  यामधनू पाणी घणेेकरीता जलवाहीनी टाकण ेव इतर अनषंुगीक कामाकंरीता महारा   
जीवन ाधीकरण यांना स  लागार  हणनू िनयु  तीसाठी दणेते आलेला िनयु  ती आदेश र  क न सदर कामासाठी 
स  लागार िनयु  तीकरीता ई-आरएफपी  ताव मागिवणते यावेत अस ेमत आह.े याबाबत सादर करणते आले  या 

 तावावर िद.११/०५/२०२० रोजीचे मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेत वर नमदू केले माण ेिनणय .३०३ 
समंत करणते आलेला आह.े 

याबाबत न  यान े िनयु  त करावयाच ेस  लागाराची कायक ा (Scope of Services) खालील माण े
असले.  

 Total station survey of Balancing tank & canal area including alignment of the 
proposed pipeline. 

 Workout L-section of the pipeline. 

 Prepering the Hydraulic design. 

 Submission of detailed estimate & drawings. 

 Submission of draft tender papers and evaluation of bids. 

 Periodic supervision and certification of the contractor’s bills. 
 ताव:- तरी मौजे िनमगांव-को-हाळे गट नं.२४५/१ पै. मिधल निवन साठवण तलावाम  य े गोदावरी उजवा 

काल  यातनू पाणी घणेेसाठी Meter Room, DI Pipe, Intake Well व इतर अनषुगंीक बाब चे कामांसाठी 
महारा   जीवन ाधीकरण यांना िद.२९/०८/२०१९ रोजी देणते आलेला स  लागार िनयु  तीचा आदेश र  करणसे 
तसेच सदरकामी सव ण, संक  पन, सिव  तर अदंाजप क, नकाश,े िनिवदा प े तयार करण,े कामावर दखेरेख 
ठेवनू ठेकेदार याचंी िबले मािणत करण े या व इतर अनषुगंीक सेवा ा  त करणसेाठी न  यान े स  लागार 
िनयु  तीकरीता वतमानप ातील जािहराती  दारे e-RFP (e-Request for Proposal)  ताव मागिवणसे 
मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

िनणय .३६५ यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी मा. यव थापन सिमतीने वेळोवेळी घेतलेले िनणय व 
महारा  िजवन ािधकरण यांचेशी याबाबत झालेला प यवहार यासह अ यासपवुक सिव तर 

ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ मे.लेजर ि हजन िल.,हॉगकॉग यांचे समवेत अिब ेशन कायवाही करणेकामी ॲड होकेटची नेमणकू 

करणेबाबत. 
ताव- मौज े िनमागांव को हाळे यथेील सं थानचे गट न.ं१९८, १९९, २०० व २०१ म य े मा. यव थापन सिमतीच े

िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभते साईगाडन कर याच े ठरले होते. या क पातंगत ी साईबाबां या िजवनावर 
अधारीत लेजर शो तयार करणसेाठी लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना US$५५,००,००० मा चा कायादशे दणेेत 
आला होता. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेशी झाले  या करारानुसार यांनी केले  या कामापोटी Payment 
Stages ०१ ते ०४ व ०७ ते ०८ करीता US$२१,४५,००० अदा करणेत आललेे आह.े लेजर ि हजन िल., 
हाँगकाँग यांनी यांच े िद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे प ा वय े
करारना यातील Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार US$ १५,४०,००० ची िबले सादर केलेली होती.  
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सं  थानचे मा.ि सद य सिमतीच े िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. .१८२ अ वये मे.लेजर 
ि हजन िल., हाँगकाँग यांच े िबल अदा करणकेामी सं थान वक लामाफत अज करणते यऊेन, मा. मुंबई उ च 
यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, अस े ठरले होते. यानुसार सं थानचे वक ल ी. 

संजय चौक दार यांनी CAST/८७०८/२०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा. मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठात िसि हल ॲि लकेशन दाखल केले होते.  

 तुत करणी मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी  यांची Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार 
US$१५,४०,००० ची िबले लंबीत अस  यामळेु िद.०३/०३/२०१७ रोजी  या (सं  थानकडे ा  त 
िद.२३/०३/२०१७) प ा  वये  यांचेशी केलेले करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  थानला टिमनेशन नोटीस 
िदलेली होती.  यास सं  थानचे वतीने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ाने उ  तर पाठिवणते आले आह.े या करणी 
मा.उ  च  यायालयान े नेमले  या त  सिमतीच े अहवालावर िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा.उ  च  यायालयान े
खालील माण ेआदेश केला आहे.  

“The learned AGP has placed on record a copy of the report submitted by the 
Committee. The same is taken on record. 
2. We would like toknow the stand of the Committee in the matter. Stand over to 
21.04.2017.”  

मा.उ  च  यायालयाचे उपरो  त आदशेानुसार  ततु करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे  हणण े
 यायालयात सादर करणकेामी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढु े  ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेत 

िनणय .२७९ खालील माण ेसंमत करणते आला आह.े  
“.. मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं सदंभात मा.उ च यायालयात सिमतीच ेमत सादर करावयाचे आहे. 

या क पाबाबत सिव तर िवषय चचला ठेवणेत आलेला असनू सदर क प मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांचमेाफत पणू करायचा क , सदर क पाबाबत करारनामा र  करायचा याचा िनणय सिमतीने यायचा आह.े 
यापूव  मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना २१,४५,००० मा  डॉलसचे िबल अदा करणते आलेले असनू यांनी 
पढुील कामाच े१५,४०,००० मा  डॉलस िबलाची मागणी केलेली आहे. सदर िबले या क पाच े आिकटे ट 

ी.कापरे यांनी मािणत केलेली आहते. तसेच म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना पढुील काम थांबिवणते 
याव,े अस ेप  िद.०७.०३.२०१३ रोजी सं थानचे वतीने दणेेत आले होते. यामळेु मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांनी यानतंरच े काम थांबिवले आह.े परंत ू त पवु  यांनी केले या कामाची व करारना यातील Payment 
Schedule नसुार देय असले या रकमचेी मागणी केलेली आह.े सदर क प व करारनामा र  झा यास यांना 
दये असले या १५,४०,००० मा  डॉलस रकमेबाबत सं थानवर जबाबदारी पड याची श यता नाकारता यते 
नाही. सबब म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबर चचा/ वाटाघाटी क न सदर क प पूण करणबेाबत 
सिमतीन ेिनणय ावा, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यानंी सिमती सद यांना िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरल ेक , साईगाडन क प लवकर काया वीत होणकेामी, त कालीन 
यव थापन सिमतीने लेझर शो उभारणी व यासाठी आव यक असलेले बांधकाम करण ेही दो ही कामे एकाच 

कंपनीला ायला हवी होती. तसचे लेझर शो उभारणीकामी मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग या कंपनीचा 
करारनामा व यामधील बीले अदायगीसाठीची कलमे सदोष अस याचे िदसनू येते. याकरीता सदर करारनामा र  
क न अिब ेशनची ि या सु  करणचेी कायवाही करणते यावी. याचबरोबर गे या १० वषाम य ेतं ानाम य े
खपुच बदल झालेला असनू इले ॉिनक व तूं या िकंमतीही कमी झाले या आहते. या सव बाब चा िवचार 
करता, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेबरोबरचा करारनामा र  करणते येऊन, यांना अदा कर यात आलेली 
बीलाची र कम वसलू करणबेाबत कायदेशीर कारवाई करणते यावी व साईगाडन क पामधील लेझर शो 
उभारणीकामी िवहीत प दतीन ेनवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी.   

तसेच या करणाची िनवृ  यायमतू मंाफत चौकशी कर यासाठी िनवृ  यायमतु चंी नमेणकू होण ेव 
मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबरचा करारनामा र  करण ेयासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांच ेमागदशन घणेकेरीता यांचेकडे ताव सादर करणते यावा व शासनाच ेमागदशना माण ेपुढील कायवाही 
करणते यावी.” अस ेठरल.े  

उपरो  त माण े झालेले िनणयानसुार  तुत करणी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े
मागदशन घणेकेामी  यांचेकडे िद.१४/०७/२०१७ रोजी  ताव सादर करणते आला होता.   
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 तुत करणी मे. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी  यांचे िद.१९/०६/२०१७ रोजी  या प ा  वय े
 यांचेशी केलेले करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  थानला टिमनेशन नोटीस िदलेली होती. सदर नोटीसबाबत 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभते मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांचे समवेत 
अिब ेशनची कायवाही करावी असा िनणय झाललेा आह.े िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े
िद.१४/१२/२०१८ रोजीच े प ानसुार लेजन ि हजन यांचेबरोबर झाले  या करारना  यातील  लॉज ३१ नसुार 
आिब ेशन करणपेवु  थम Mediation साठी जाण े आव  यक अस  याचे कळिवले आह.े  याबाबत मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेिद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता.  

सदर सभेत िनणय ं .४१ अ  वय,े सं  थानचे साईगाडन क  पासंबधी मे.लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग 
यांनी िदले  या टिमनशेन नोटीसीस अनसुु न करारना  यातील तरतदुी माण े थम मे.लेजर ि हजन िल.हॉगकॉग 
यांना िमडीएशनची नोटीस ावी, अस े ठरले  यासाठी राज  थान उ  च  यायालयाचे िनवृ  त मु  य  यायाधीश 
मा. ी.पळशीकर यांना िमडीएटर  हणनू  तािवत कराव,े अस े सिमती सद  य मा.अडॅ. मोहन जयकर यांनी 
सचूिवले,  यास सिमतीन े मा  यता िदली. तसेच मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांनी िमडीएशनसाठी तयारी न 
दशिव  यास करारना  यातील तरतुदी माण ेअिब ेशनची कायवाही करावी, असे ठरले आह.े 

सं  थानचे वतीन े अडॅ.जु  नरकर अॅ  ड असोिशएटस, मुंबई यांचमेाफत लेजन ि हजन यांना 
िद.११/०२/२०१९ रोजीचे प ान ेिमडीएशन करीता नोटीस िदललेी आह.े याम  य ेिमडीएटर  हणनू ी िनितन जी 
ठ  कर, िसिनअर काऊंिसल, मुंबई यांची नमेणकू करणबेाबत कळिवले होते. उपरो  त माण ेझाललेी कायवाही 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेपढेु मािहती व मा  यतेसाठी सादर कर  यात आल ेहोते. 
सदरह सभेतील िनणय .१८९ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

“..यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानच ेसाईगाडन क  पासंबधी मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांनी 
िदले  या टिमनेशन नोटीसीस अनसु न करारना  यातील तरतदुी माण े मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांना 
सं  थानचे वतीन ेअडॅ.जु  नरकर अॅ  ड असोिशएटस, मुंबई यांचेमाफत िमडीएशन करीता नोटीस दे यात आलेली 
असनु याची न द घे यात आली. तसचे यासाठी िनवृ  त मु  य  यायाधीश मा. ी.पळशीकर याचं ेऐवजी िनवृ  त 
मु  य  यायाधीश मा. ी.ए.पी. कानडे यांची िनयु  कर यास मा यता दे यात आली.” 

सं  थानचे वतीन े अडॅ.जु  नरकर अॅ  ड असोिशएटस, मुंबई यांचमेाफत लेजन ि हजन यांना 
िद.१७/१०/२०१९ रोजीचे प ाने िमडीएशन साठी  यांनी घातले  या अटी अमा  य के  या अस  याचे कळिवल े
आह.े तसचे अडॅ.जुन ् नरकर अॅ  ड असोिशएटस, मुंबई यांनी िद.१८/१०/२०१९ रोजीच े प ाने िमडीएटर ी. 
िनतीन ठ  कर यांना  Mediation Failure Report दणेबेाबत कळिवले आह.े   

मा. िव  व  त ी. मोहन जयकर यांनी  यांचे िद.२३/१०/२०१९ रोजीचे प ान ेखालील माण ेकळिवल े
आह.े 

“Pursuant to the appointment of Mr. Nitin Thakker, Senior Advocate as the 
learned Mediator, Mr. Thakker had endeavoured to hold mediation meetings. However, 
M/s. Laservision Ltd., Hongkong came up with absurd suggestions and consequently the 
Mediator vide his Email dated 22nd October, 2019 has reported failure of the mediation 
proceedings. A copy of the Email sent by Mr. Thakker to M/s. Junnarkar & Associates is 
enclosed. Consequently stepswill now have to be taken for initiating arbitration 
proceedings. 

I will now prepare a notice to be addressed to M/s. Laservision Ltd., Hongkong 
which will be sent through the Solicitors appointed for the Trust M/s. Junnarkar & 
Associates and will keep you informed of further proceedings.” 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेत म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांनी 
िमडीएशनसाठी तयारी न दशिव  यास करारना  यातील तरतुदी माण ेअिब ेशनची कायवाही करावी, अस ेठरल े
आह.े िव  व  त ी. मोहन जयकर यांनी म.ेजू  नरकर अॅ  ड असो., मुंबईयांच ेमाफत मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग 
यांना अिब ेशन करणकेामी नोटीस देणते यते अस  याचे िद.२३/१०/२०१९ रोजीचे प ान ेकळिवले आह.े  

तथापी आिब ेशची कायवाही लवकर सु   हावी या करीतासं  थानचे वतीन े मा. उ  च  यायालयात 
काम पहाणारे अडॅ. िनतीन भवर यांचेमाफत मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग याचं ेसमवेत अिब ेशनची कायवाही 
सु  करणसेाठी िद.०९/११/२०१९ रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता दे  यात आली आहे.  यानसुार अडॅ. िनतीन 
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भवर यांना सं  थानचे वतीने जा. .३१५३/२०१९, िद.१४/११/२०१९ रोजीचे प ाने म.े लेजर ि हजन िल. 
हॉगंकॉगं यांचे समवते अिब ेशन ि येची पढुील कायवाही करणसे कळिवणते आले आह.े  

तसेच सदरह करणी आता पढुील कायवाही अडॅ. िनतीन भवर, औरंगाबाद यांचेमाफत करणते येणार 
अस  याने मे. जु  नरकर अॅ  ड असो., मुंबई यांचमेाफत मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांना अिब ेशन करणकेामी 
नोटीस पाठिवणते यऊे नय े अशा सचुना अडॅ. ी मोहन जयकर यांना सं  थानच े जा. ं .३६०५/२०१९, 
िद.१६/१२/२०१९ रोजीचे प ाने दणेेत आले  या आहते. यावर अडॅ मोहन जयकर यांनी िद.१८/१२/२०१९ 
रोजीचे ईमेल  दारे खालील माण ेकळिवले आह.े 

“I have received your letter dated the 16th instant in connection with the arbitration 
to be initiated against M/s. Laseervision Ltd. HongKong. You have informed me that you 
have taken a decision to appoint Mr. Nitin Bhavar, Advocate to act on behalf of the 
Sansthan in the said arbitration. 

I hope you are aware of the following: 
a) The arbitration is an international arbitration. 
b) That the venue of the arbitration is Mumbai. 
c) The arbitration involves a claim of several crores of rupees. 
d) That Mr. Kanade has already been appointed as the Arbitrator by M/s. Junnarkar & 
Associates pursuant to authority given by the Board. 

  Could you please inform me whether the instructions given by you are in 
abrogation of or in supersession of the decision taken by the Board. 

  I do not have any personal animosity against Mr. Nitin Bhavar but I am sure a 
dispute of this magnitude affecting the Sansthan should be dealt with deftly especially 
when Board after due deliberation had taken the decision to appoint M/s. Junnarkar & 
Associates. 

You have informed me that the initiation of the arbitration proceedings has taken 
time, I hope you have perused the Arbitration Clause which specifically requires the 
process of mediation to be first gone through and it is only upon the failure in the 
mediation that arbitration proceedings can be commenced. The mediation proceedings 
which were pending before Mr. Nitin Thakkar, Senior Advocate of Mumbai High Court in 
Mumbai has given his Failure Report and it is pursuant thereto that the arbitration 
proceedings have to commence. I will therefore await your instructions. If, however, you 
are keen on appointing Mr. Nitin Bhavar, I have no objection and I leave it to your learned 
opinion.    

   यानसूार मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांचे समवेत अिब ेशनची कायवाही सं  थानचे पनॅल वरील 
अडॅ. िनतीन भवर यांचमेाफत करणते यावी अथवा अडॅ. ी मोहन जयकर यांनी उपरो  त प ात नमदू केले माण े
मे. जु  नरकर अॅ  ड असो., मुंबई यांचेमाफत करणते यते असलेली कायवाही सु  ठेवावी याबाबत िनणय 
होणसेाठी मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेिद.२४/०२/२०२० रोजीचे सभेपुढे  ताव सादर करणते आला होता. 
सदरह सभेतील िनणय .१०१ अ  वये सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात आला. 

   यानंतर मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े िद.११/०५/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय .२३७ अ  वय े
सदरह िवषयावर खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

  “म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांचे समवेत अिब ेशन कायवाहीकरणकेामी आंतररा  ीय  तरावर 
अिब ेशन बाबत काम करणा-या वक लांची नावे मागिवणते येऊन याबाबतचा सिव  तर  ताव लवकरात 
लवकर मा. तदथ (Ad-hoc)सिमतीचे सभेपढु ेसादर कर  यात यावा, असे ठरले.” 

 ताव - मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांचे समवते 
अिब ेशन कायवाही करणकेामी खालील आंतररा  ीय  तरावर अिब ेशन बाबत काम करणा-या वक लांची नाव े

ा  त झाली आहते.  
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१) अडॅ. अमतृ मकंुुद वेरनेकर, ड   य ु -०४, िजवन  योत, १८/२०, कावासजी पटेल रोड, फोट, मुंबई -
४०००००१. 

२) अडॅ. जु  नरकर अॅ  ड असोिसएट्स, ३११/३१२, इबंसी सटर, नरीमन पॉईटं, मुंबई – ४०००२१. 
३) अडॅ. अशतुोष सी. गावनेकर, ितसरा मजला, षभ टॉवर, जकारीया ॉस बंदर रोड, सेवरी पि म, 

मुंबई- ४०००१५. 
४) अडॅ. शारदलु िसगं, अडॅ  होकेट अली चबस, ५वा मजला, नािगनदास मा  टर रोड, फोट, मुंबई -

४०००००१.    
उपरो  तपैक  अडॅ.अमतृ मकंुुद वेरनेकर,मुंबई यांनी सं  थानचे वग ०४ कमचारी िनवास  थान इमारंतीच े

बांधकाम करणकेामाच ेठेकेदार अि मता इड या िल., मुबंई याचंे िव  द ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
िशड  या लवादात Sole Arbitrator Dr Justice F.I. Rebello यांच े समोर सं  थान विकल  हणनू काम 
पािहले आह.े तसेच अडॅ  होकेट वेरनेकर यांनी आतंररा  ीय पातळीवरील M/s Soma Canada Steel Inc. of 
Canada V/s  M/s Indian Steel Corporation Ltd of India यांचे लवादात भारतीय कंपनीकडून 
कामकाज पािहलेले आह.े तसेच अडॅ. जु  नरकर अॅ  ड असोिसएट्स, मुंबई ह े सं  थानच े वतीने सदरह करणी 
िमडीएशनसाठी विकल  हणनू काम पाहीले आह.े  

तरी  मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचे समवते अिब ेशन कायवाही करणकेामी विकलाची नमेणकू 
करणबेाबतचे  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .३६६ सिमतीचे सद य १) मा. ी. ीकांत ल. आणेकर, मुख िज हा व स  यायाधीश, अहमदनगर,           
२) मा. ी.िदलीप वामी, अपर महसलु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग,नािशक ३) मा. ीमती गीता 
बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर यांनी चचअंती खालील िनणय घेतला. 

या िवषयावर सिव तर चचा झाली, याम ये Arbitration चे काम पाहणारे वक ल 
नेम याअगोदर Arbitration & Conciliation Act चे कलम ११ माणे मे.लेजन ि हजन 
िल.हॉगकॉग यांना Arbitrationचे नामिनदशन (nominate) क न नोटीस देणे अपेि त आहे. 
याबाबत तदथ सिमतीचे सद य मुख िज हा व स  यायाधीश यांनी िनवृ  यायमुत  
मा. ी.ए.एम.ढवळे यांचेशी िवचारणा केली असता ते Arbitrator हणून काम कर यास तयार आहेत 
असे यांनी सांिगतले अस याचे सिमती समोर सांग यात आले. करीता मु य कायकारी अिधकारी 
यांनी सं थानतफ मा. यायमतु  ी.ए.एम ढवळे यांना dhavalearun@gmail.com या ई-मेलवर 
Arbitrator हणून काम कर याबाबत रीतसर िवनंती पाठवावी. सदरचे िवषयाबाबत िनणय िद.२४ 
जुलै,२०२० या तदथ सिमती या पुढील बैठक म ये घे यात येईल.  

 सिमती सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी मा. ी.अ ण ड गरे, (भा. .से.) यांनी यांचे 
व तुि थतीवर आधारीत खालील मत मांडले. 

मे.लेजन ि हजन िल.हॉगकॉग यांचेसमवेत Arbitration करणेकामी ॲड होकेट यांची 
नेमणकू करणेसाठी आतंररा ीय तरावरील करणात कामकाज केलेले िनवृ  मा.उ च यायालयाचे 
यायाधीश व िविध  यांचे आव यक फ  व इतर अनषंुगीक खच इ यादी बाबत वतमान प ात तसेच 

सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात देऊन अज मागिव यात यावे व तदनतंर यांची नेमणूक करणेकामी 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीने एकमताने िनणय यावा. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१३ साईगाडन क पाचे िस हील कामाचे ठेकेदार यांचे िव द िस हील दावा दाखल करणेबाबत. 

ताव- साईभ  ताचंे सोयीसाठी मौजे िनमगांव को-हाळे िशवारात सं  थान मालक  या गट नं.१९८,१९९, २०० व २०१ 
मधील एकूण २० एकर जिमन म  य ेसाई गाडन क  पामधील िस  हील कामांपैक ल पही  या ट   यातील लेजर शो 
करीता आव  यक असणारे वॉटर बॉडी, े ागहृ व इतर अनषंुिगक सोयी-सिुवधा (कायालय, िनयं ण क , 

साधनगहृ,े संर क िभंत आिद) चे बांधकाम करणचेे काम ठेकेदार मे.के.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., 
है ाबाद यांना देणते आल ेहोते. सदर क  पाची थोड  यात माहीती खालील माण ेआह.े  

 
०१. कामाच ेनांव साईगाडन क  पातंगत मु  य इमारत व क  पांउड िभतंीचे बांधकाम करणे. 
०२. ठेकेदराचे नांव मे. के. आर. आर. इ  ा ोजे  ट ा. िल., है ाबाद 
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०३. आिकटे  ट मे. माथरु अ ॅ  ड का े असोिशएटस,् नवी िद  ली 
०४. कायादशे . व िदनांक जा. .२१८२/२०११, िद.०१/०८/२०११ 
०५. मंजरू िनिवदा र  कम .३०,९५,२७,६६६/- 
०६. काम पणू करणचेी मदुत १२ मिहने (िद.०८/०८/२०१२ अखरे) 
०७. ठेकेदार यानंी केले  या 

कामापोटी अदा केललेी र  कम  
.८४,३२,३०२/- 

०८. दडंापोटी ज  त केललेी र  कम .९८,४७,०१९/- 
 
ठेकेदार के.आर.आर. इ ा ोजे ट ा.िल., है ाबाद यांना वारंवार काम करणचेी संधी दऊेनही ठेकेदार 

सदरचे काम करणसे असमथ ठर  याने क पाचे आिकटे ट यांचमेाफत िद.०१/०६/२०१२ रोजी टम नेशन प  
दवेनू सदरच ेकाम काढून घणेते आलेले आह.े  

ठेकेदार म.ेके.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., है ाबाद यांचेकडून दडंाची र  कम वसलू 
करणसेाठी िनवीदतेील पृ  ठ .२० शत .०६ म  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े  

Liquidated Damages/Penalty–0.5% per day for delayed completion. The total 
Compensation for delay shall further be subject to an overall maximum of 10% (Ten 
percent) of the contract amount as awarded after which the Architect shall get the work 
done from any other party & deduct the sum thereafter from the main Contractors bill due 
on any account.  

     िनवीदतेील उपरो  त शत नसूार ठेकेदार म.ेके.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., है ाबाद यांना 
क  प िकमंत .३०,९५,२७,६६६/- मा चे १०%  हणजेच .३,०९,५२,७६७/- मा  दंड आकारणी करणते 

आली. आिकटे  ट यांनी माणीत केलेनसुार ठेकेदार यांनी केलेले कामाचे अिंतम िबलापोटी उवरीत दये र  कम व 
ठेकेदार यांची सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम िमळूण एकुण .९८,४७,०१९/- मा  
सं  थानकडे ज  त करणेत आली. िद.०४/०६/२०१३ रोजीचे प ाने ठेकेदार यांना उव रत दडंाची र  कम 
.२,११,०५,७४८/- मा  सं  थानकडे जमा करणबेाबत कळिवण ेआले.  यानंतर सं  थानचे िवधी िवभागामाफत 

अडॅ.एस.डी.कुलकण , कोपरगांव यांचे स  याने िद.०३/१२/२०१३ व िद.२८/०३/२०१४ रोजी नोटीस पाठिवणते 
आली होती.  यावर ठेकेदार यांचेकडून कुठलाही तीसाद न िमळा  याने िनिवदेतील अटी व शत नसुार दंडाची 
उवरीत र  कम .२,११,०५,७४८/- तसेच यािशवाय इतर अनु ेय खच K.R.R. Infra Project Pvt.Ltd. 
Hydrabad या कंपनी कडुन वसलू करणकेरीता अडॅ.एस.डी.कुलकण , कोपरगांव यांचमेाफत िस हील कोटात 
दावा दाखल करणबेाबत कायवाही सु  करणते आली. 

ठेकदार यांच े िव  द कायदशेीर कायवाही करणसेाठी िवधी िवभागामाफत सादर करणते आले  या 
 तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०८/२०१४ रोजीच े सभतेील िनणय .७०९ अ  वये ठेकेदार 

मे.के.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., है ाबाद यांचेसमवेत झाले  या करारातील Arbitration Clause  
वगैरे सव संबधीत मािहतीसह सिव  तर  ताव पढुील सभेपढु े सादर करणते यावा अस े ठरले होते.  यानसुार 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .९४५ अ  वये ठेकेदार यांचेकडून उवरीत 
दडंाची र  कम वसलु करणकेामी लवाद करण दाखल करणते याव ेअसे ठरले.  

दर  यान ठेकेदार म.ेके.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., है ाबाद यांनी  यांचे िद.१९/१२/२०१४ 
रोजीचे प ाने  यांचे कायालयाचा निवन प  ता व  तुत करणी Sole Arbitrator ची सं  थानमाफत िनयु  ती 
करणबेाबत कळिवल.े 

इकडील िवभागाचे िद.१६/०१/२०१५ रोजीचे िटपणी अ  वये ठकेदार यांचेकडून उवरीत दंडाची र  कम 
वसलू करणेकामी लवाद करण दाखल करणसेाठी अडॅ.एस.डी.कुलकण , कोपरगांव यांचेकडून कायदेशीर 
मागदशन घेणबेाबत िवधी िवभागामाफत पढुील कायवाही होणसे िटपणी सादर करणते आली.  यावर 
मा.कायकारी अिधकारी सो. यांनी Sole Arbitrator नेमणबेाबत कायवाही करणबेाबत िनदश िदले.  

ठेकेदार याचं े ा  त प ाबाबत िवधी िवभागामाफत अडॅ. एस. डी. कुलकण , कोपरगाव याचंा स  ला 
घणेेत आला असता, अडॅ.कुलकण  यानंी  याचंे िद.१३/०२/२०१५ रोजीच ेप ान े “..मी के. आर.आर. इ  ा 

ोजे  ट ा.िल., है ाबाद यांच े िद.०५/०१/२०१५ चे प  पािहले  या प ात  या गो  टी  यांनी कथीत के  या 
आहते,  यावर  यांना संबंधीत करण िवलंबीत करावयाचे आह.े सबंधीत ठेकेदारान े  या त ारी खपु मोठया 
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िवलंबाने के  या आहते.  या मदुतीत नाही  हणनू के.आर.आर.इ  ा ोजे  स ा.िल., है ाबाद यांना  प  ट नोटीस 
दऊेन िस  हील कोटात जाण ेयो  य होईल” असा अिभ ाय िदला होता.   

अडॅ.एस.डी.कुलकण , कोपरगांव यांनी उपरो  त िदले  या अिभ ायाबाबत िव धी िवभागान े
िद.०६/०३/२०१५ रोजीचे िटपणी अ  वये  तुत करणी लवाद दाखल न करता उवरीत दडंाची र  कम वसलू 
करणसेाठी ठेकेदार यांचे िव  द िस  हील कोटात दावा दाखल करणसे मा  यतेसाठी िटपणी सादर केली होती. 
 यावर कराराम  य ेलवादाची तरतुद आिण मा.  यव  थापन सिमतीचा ठरवही तसा आह.े  यामळेु वेगळा िवचार 

कर  याची गरज नाही. अस ेिनदश त  कालीन कायकारी अिधकारी यांनी िदले होते. 
उपरो  त मंजरू िटपणीनसुार अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांना लवाद दाखल करणबेाबत िवधी िवभागाच े

िद.२०/०३/२०१५, िद.२९/०३/२०१५, िद.२७/०५/२०१५, िद.०६/०७/२०१५, िद.३१/०७/२०१५ व 
िद.१६/०९/२०१५ रोजीच े प ान ेकळिवणते आले होते. पंरत ु  यांनी लवाद करण दाखल केले नाही.  यामळेु 
िवधी िवभागान े िद.१०/१२/२०१५ रोजी सादर केले  या िटपणीवर िस  हील कोटात दावा दाखल करणबेाबत 
त  कालीन कायकारी अिधकारी यांनी िनदश िदल.े  यानसुार अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांना िवधी िवभागामाफत 
िद.१५/०१/२०१६ रोजीचे प ाने िस  हील कोटात दावा दाखल करणबेाबत कळिवणते आले. 
अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांनी िद.२२/०४/२०१६ रोजीचे प ाने दा  याचा मसदुा तयार क न िदला.  

मे.के.आर.आर.इ  ा ोजे  टस ा.िल., है ाबाद यांचे िव  द िस  हील कोटात दावा दाखल करण,े 
 टॅ  प डयटुी र  कम .३ ल , ोसेस िफ र  कम .१०,०००/- व वक ल फ  .५ ल  मा चे खचास मा  यता 

िमळणसेाठी मा.  यव  थापन िसमतीचे सभेपढुे  ताव सादर करणते आला.  यावर िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे 
सभेतील िनणय .५२४ नसुार,के.आर.आर.इ  ा ोजे  टस ा.िल., है ाबाद या कंपनी िव  द तसेच कंपनीच े
डायरे  टस असे ०९ लोका ं िव  द म.ेिस  हील ज  ज यांच े कोटात दावा दाखल करणबेाबतचे  तवावर 
मा.िव  व  त ी.मोहन जयकर साहबे यांचा अिभ ाय घेणते यऊेन  यांच े अिभ ायसह सदरह  ताव फेरसादर 
करणते यावा असे ठरले. मा.  यव  थापन िसमतीचे उपरो  त िनणयानसुार अडॅ. ी.मोहन जयकर याचंा अिभ ाय 
घेणसेाठी  यांना िवधी िवभागामाफत िद.१०/०९/२०१६, िद.०९/११/२०१६, िद.२५/०१/२०१७, 
िद.२६/०३/२०१७ व िद.०५/०४/२०१७ रोजीच ेप ान े िवनंती करणते आली. तथापी,  यांनी अिभ ाय िदललेा 
नाही.   

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५२४ चे कायवाही बाबत 
िद.१५/०६/२०१७ रोजी झाले  या आढावा बठैिकत त  कालीन मा.अ  य  साहबे यांनी के.आर.आर.इ  ा 

ोजे  टस ा.िल., है ाबाद या कंपनी िव  द तसचे कंपनीचे डायरे  टस असे ०९  य  ती िव  द मे.िस  हील ज  ज, 
िसिनयर िड  हीजन, यांच े कोटात दावा दाखल करणबेाबत िनदशीत केले.  यानसुार दावा दाखल करणसेाठी    
येणा-या खचास मा  यता िमळणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .०१ 
अ  वय,े मे.के.आर.आर.इ  ा ोजे  ट ा.िल.है ाबाद यांचे व कंपनीचे सचंालकां िवरोधात मे.िस  हील ज ज, 
िसिनयर िड  हीजन यांचे कोटात सं  थान वक लामाफत दावा दाखल करणते यावा व याकामी सं  थान िव  व  त 
अडॅ.मोहन जयकर याचं ेमागदशन घणेेत याव ेअसे ठरले तसचे सदर दा  याची ोसेस फ  .१०,०००/- व  टॅ  प 
डयटुीसाठी .३,००,०००/- या माण ेवक ल फ  साठी यणेारे अपेि त खचास मा  यता दणेेत आली होती.  

   यानसुार याकामी अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांनी दा  याचा मसदूा तयार केला असनू  याम  य ेसं  थानचा 
 लेम खालील माण ेदाखिवललेा होता.  

Sr.No. Amount in Rs. Particulars 
A 02,11,05,748.00 Amount settled by the architect Mathur&KapreAsso. Pvt Ltd, New Delhi.  
B 22,20,00,000.00 Loss of further income @ of Rs.1,00,000/- per day from June 2012 to June 

2018.  
C 03,99,60,000.00 Interest @ of 18% p.a.from the date of settlement by Mathur till June 2018.  
D 11,75,00,000.00 Amount paid to laser vision Ltd; Hong-Kong as per agreement.  
E 09,85,60,000.00 Unpaid amount of laser vision.  
F 05,91,36,000.00 Interest towards amount of laser vision including unpaid amount.  
G 00,00,20,000.00 Notice Charges.  
 55,82,81,748.00 Total Amount  
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तसेच अडॅ. एस. डी. कुलकण , कोपरगाव यांनी सदरह  दा  यासाठी .२० ल  मा  फ  कळिवली 
आह.े  यास मा  यता िमळणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते 
आला होता.  यावर िनणय .६५३ अ  वय,े मे.के.आर.आर.इ  ा ोजे  ट ा.िल.है ाबाद याचंे िव  द िस  हील 
दावा दाखल करणकेामी अडॅ.मोहन जयकर यांनी अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांचेशी दा  याचे फ  बाबत चचा क न 
अहवाल सादर करावा, असे ठरले आह.े  

 यानसुार जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/४३६५/२०१८ िद.०३/१२/२०१८ रोजीचे प ा  दारे अडॅ.मोहन 
जयकर यांना अडॅ. एस. डी. कुलकण  यांचेशी दा  याच ेफ  बाबत चचा क न अहवाल सादर करणबेाबत िवनतंी   
करणते आली होती. तसचे अडॅ. जयकर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसाठी िशड  येथे आले असता याबाबत 
 यांचेशी चचा करणते आली होती तथापी, वेळे अभावी  यांची अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांचेशी चचा होऊ शकली 

नाही. करीता अडॅ.मोहन जयकर यांना सं  थानच े िद.०७/०५/२०१९ व िद.१४/०९/२०१९ रोजीचे प ान े
कळिवणते आल ेआह.े तथापी  यांचेकडून याबाबत अहवाल ा  त झाललेा नाही. 
मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.२४/०२/२०२० रोजीचे सभेपढु े  ताव सादर करणते आला होता. सदरह 
सभेतील िनणय .१०३ अ  वये खालील माण े िनणय झालेला आह.े 
“साईगाडन क  पाच े िस  हील कामाच े ठेकेदार म.ेके.आर.आर.इ  ा ोजे  ट ा.िल.है ाबाद यांचे िव  द 
िस  हील दावा दाखल करणबेाबत मदुती  या काय ाचे अनषुगंाने मदुतीिवषयी अ  यासपवुक  ताव मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमती समोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले.” 
  मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार मदुती  या काय ाच े अनषुगंाने मुदतीिवषयी 
माहीती कळिवणेसाठी अडॅ.एस.डी.कुलकण , कोपरगाव यांना िद.२४/०४/२०२० रोजीचे प ाने कळिवणते आले 
होते.  यानसूार अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांनी मदुती  या काय ाचे अनषंुगान े  िद.०१/०६/२०२० रोजीचे प ान े
खालील माण ेअिभ ाय सादर केला आह.े 

  “We are in contact of the matter KRR Infra Projects Pvt. Ltd. Hydrabad since 
long. 

  Shri Sansthan passed various resolutions in connection of taking legal action 
against the company. Since from long the legal action is lingered due to various 
reasons.Since from 2014 the decision is pending due to dissolution of board of Trustees 
and also due to limited powers of administrative committee.Considering the entire 
situation how it appears that the matter seems to be beyond Law of Limitation. 

  Limitation for filing case against is over prior to two years. If you are willing to 
take legal action against the company then you will have to go for correspondence with the 
company you may find some way for taking legal action. According to me it is better for 
us to have personal talk. Sorry for inconvenience caused to you.” 

तरी मे.के.आर.आर.इ  ा ोजे  ट ा.िल.है ाबाद यांचे िव  द िस  हील दावा दाखल करणकेामी 
अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांच े उपरो  त अिभ ायाचे अनषुगंान ेिनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .३६७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे वक लांचे मता माणे साईगाडन क पाचे िस हील कामाचे 
ठेकेदार मे.के.आर.आर.इ  ा ोजे  ट ा.िल. है ाबाद यांचे िव द िदवाणी दावा दाखल कर याची 
आव यकता नाही, सं थानचे विकलांचा अिभ ाय मा य कर यात आला. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१४ सं थान िनधीतुन िशड  नगरपचंायतीमाफत िशड  शहरातील २४ र ते िवकसन करणेकामी करणेत 

आले या कायवाहीबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम २१(२) 

अ वये खालील माण ेतरतुद आह.े 
  “...पोटकलम (१) आणी (१क) म य े िनिद  केले या योजनासाठी परेुशा तरतुदी के यानंतर 

िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य 
उ प ना या तीस ट   यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा कोण याही 

योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल :- 
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(दोन) थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यां याम य ेसधुारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या 
सोयीम य ेवाढ हो यासाठी िशड  नगरपचंायतीस सहा य कर यासाठी.” 

 तावना- िशड  नगरपचंायतीन े िद.२०/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वय ेसादर केले  या  तावात एकुण 
२७  र  ते िवकसनासाठी .१०.०१८ कोटी इतके अनदुान िमळणबेाबत िवनतंी केली होती. सदरह  तावास     
मा.  यव  थापन सिमतीने िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत मा  यता िदलेली आह.े दर  यान िशड  नगरपंचायतीन े
िद.२६/०३/२०१८ रोजीचे प ा  वये २७ ऐवजी एकूण २४ रस ् ते िवकिसत करणसेाठी .१०.०१८ ऐवजी सन 
२०१७-१८ चे चिलत ई-दरसूचीनुसार तयार केललेे .८,९७,८२,३००/-रकमचेे अदंाजप क मा.कायकारी 
अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग याचं ेतांि क मा  यतेसह सादर केल ेआह.े  याचा तपिशल खालील माण े
आह.े  

अ.नं. र याचे नाव लांबी मी. ं दी मी.  र  कम( .) 
१. ओमसाईनगर मु य र ता (कोळेकर ग  ली चौक ते  

िनमगाव- िनघोज  िशव र  ता)–डांबरीकरण व कॉ टीकरण 
करण.े 

५५३ ४.५ ४१,५२,०००/- 

२. स. नं. १११मधील गायकवाड व ती  
(बन र ता पवु व पि म बाजु र ता) डांबरीकरण करणे. 

४०० ४.५/६.० ३३,९१,५००/- 

३. स. नं. १११मधील पावलस गायकवाड व ती र ता  
(बन र ता पवु बाजु र ता) कॉ टीकरण करण.े 

११० २.८ ९,९४,५००/- 

४. पटेल कॉलनी र ता (१५ मी.डीपी र  ता ते नगर मनमाड र  ता)  
डांबरीकरण करण.े 

२१० ४.५ १९,७७,९००/- 

५. स. नं. १२३ मधील संिदप पारख लआेऊटमधील र ता  
( न. म. र ता ते १२चारी र ता ) डांबरीकरण करण.े 

२७५ ८.० ४६,२४,५००/- 

६. स.नं.१४६मधील लेआऊट मधील र ता(नांदखू र ता ते 
कॉलनी) डांबरीकरण करण.े 

३१० ४.५ ३०,३८,७००/- 

७. झुलेलाल मदंीर लगत र ता (नाला र  ता ते रमेश ग दकर). १४० ५.५ १८,१०,९००/- 
८. माऊली नगर तुषार ग दकर लगत र ता( इनामवाडी ते  

तुषार ग दकर व  ती) डांबरीकरण करण.े 
२८० ३.५ २०,६७,४००/- 

९. िशंद ेव ती लगत र ता(चारी र ते ई शीव र ता) डांबरीकरण 
करण.े 

४९० ४.५ ३५,७७,६००/- 

१०. साई पंढरीनगर र ता( स.नं. २७) अतंगत पवु पि म र  ता  
डांबरीकरण करण.े 

४२० ४.५ ३८,९६,४००/- 

११. िपंपळवाडी र ता ते एस.टी.पी. क प र ता डांबरीकरण करण.े ८१० ७.० ९०,४२,२००/- 
१२. नवनाथ शेळके व तीलगत र ता (िबरेगावर ता ते वसाहत) 

डांबरीकरण करण.े 
१४० ३.५ १०,७४,१००/-  

१३. भाऊसाहेब गायक व ती लगत र ता (िपपंळवाडीर ता ते  
भाऊसाहेब गायके व  ती) डांबरीकरण करण.े 

२२० ३.५ १६,४४,५००/- 

१४. स ाटनगर र ता (िपपंळवाडीर ता ते स ाटनगर) डांबरीकरण 
करण.े 

२०० ३.५ १४,९४,७००/- 

१५. स.नं.४२ मधील र ता (िबरेगावर ता ते वसाहत अतंगत र  ते)  
डांबरीकरण करण.े-कांदळकर वसाहत 

७१० ६/४.५ ७७,१६,७००/- 

१६. साई यागा िसटीस.नं.६५(नालार ता ते वसाहत अतंगत 
र  ते)डांबरीकरण करण.े 

५३० ९/४.५० ८७,४२,४००/- 

१७. स.नं.६६कॉलणी र ते (नालार ता ते वसाहत अतंगत र  ते) 
डांबरीकरण करण.े 

४१० ३.५ २९,८८,६००/- 

१८. स. नं. ९० मधील मधकुर कोते लगत र ते  
(नाला र ते कोते व  ती दोन र  ते) डांबरीकरण करण.े 

३२५ ३.५ २२,३१,०००/- 
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१९. स.नं.७२ बड व ती र ता (िबरोबा मिदर चौफुली ते बड व  ती)  
डांबरीकरण करण.ेभाग -१ 

५०० ५.५ ४८,२७,१००/- 

स.नं.७२ बड व ती र ता (साईट नं.५३ ते बड व  ती) 
डांबरीकरण करण.ेभाग-२ 

८२० ४.५० ७७,६८,९००/- 

२०. शरदबाबा आ म र ता (निवन िपपंळवाडी र  ता ते साईपदम 
आ म)  डांबरीकरण करण.े 

२७५ ४.५/७.० ३१,४२,७००/- 

२१. िवजयशेळके व ती ( सभंाजीनगर समोर) र ता  
(बन र  ता ते शेळके व  ती) डांबरीकरण करण.े 

३०० ३.५ २२,६६,२००/- 

२२. स.नं.९७ िवरभ नगर र ते (बन र  ता ते िवरभ  कॉलनी-
२र  ते) डांबरीकरण करण.े 

५१० ४.० ४१,८८,४००/- 

२३. स.नं.१२२मधीलजेजरूकर व ती र  ता(  वामी रसोट लगत  
र  ता ते जेजरूकर व ती) डांबरीकरण करण.े 

२३० ३.५ १८,२२,५००/-  

२४. स.नं.१३४मधील िवजयनगर र ता (नांदखू   र  ता ते कॉलनी)  
डांबरीकरण करण.े 

१७० ३.५० १३,००,९००/- 

 र याची एकुण लांबी ९.३३८िक.मी. ८,९७,८२,३००/- 
 

वरील माण े २४ र   या  या कामांस शासनाच े िवधी व  याय िवभागाचे शासन िनणय . सासिंव-
१०१८ /८१४/ . .७१ /का.१६ िद.१० जानेवारी २०१९ अ  वये खालील माण ेमा  यता दे  यात आली आह.े 

“..िशड  शहरातील २४ र   यां  या िवकसनासाठी .८.९८ कोटी इतके अनदुान िशड  नगरपंचायतीस 
उपल  ध क न दे  यास तसचे काम े िनिवदा क यसेह िशड  नगरपचंायतीमाफत कर  यास खालीलअट  या 
अधीन राहन शासन मा  यता दे  यात येतआह.े 

अट – सदर िशड  शहरातील २४ र   यांची गणुव  ता राखली जाईल, यांसाठी “तांि क तपासणी य  थ 
सं  था” ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांचमेाफत िनयु  त कर  यात यावी....” 

उपरो  त शासन िनणयातील अटीनुसार गणुव  ता िनयं णासाठी “तांि क तपासणी य  थ सं  था” 
सं थानमाफत िनयु  त करणकेामी  ताव मागिवणसे व  यासाठी येणारे सवसमावेशक खचास मा  यता 
िमळणबेाबत िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेत िवषय सादर करणते आला होता.  यावरील 
िनणय .९५१ अ  वये सदरचा िवषय  थिगत ठेव  यात आला.  यानतंर िशड  नगरपचंायतीन ेमा.उ  च  यायालय 
मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल केले. सदर पी.आय.एल.नं.८६/२०१८ मधील 
िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं१७९१/२०२० बाबत िद.१३/०२/२०२०चे आदेशात खालील ठळक मु  ेनमदू कर  यात 
आलेले आहते. सदर आदशेाची त सोबत जोडली आह.े 

06 The committee further observed thus : 
“5.5 The Committee has found that all the roads from Sr No.1 to 25, except for the 

road at Sr. No.7 in the list (Exh.R.1) are urgently essential and necessary for civic upkeep 
and for maintaining the pace of development of the city. In so far as road at Sr No.7 is 
concerned, the Committee, felt that no concretization of the same would be required.  A 
simple bituminous road can serve the purpose.” 

08 Mr Hon, learned Senior Advocate submits before this Court that the work of 
roads was undertaken, tenders were floated, contract was awarded to the successful 
tenderer and the contractor has completed majority of the roads.  The majority of the roads 
are completed barring 2 or 3 roads.  It is the submission of Mr Hon that as the work is 
undertaken and nearing completion, the contractors are consistently approaching the 
applicant for payment of the amount due and payable to them under the terms and 
conditions. He further submits that the delay in releasing the funds would result in 
hampering the work of some of the roads and then it would lead to an extra financial 
burden on the applicant by paying the additional amount to the contractors and this would 
serve no public purpose and on the contrary, this would cause prejudice to the applicant as 
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well as to the residents of Shirdi town.  He then submits that rider was created under the 
order of this Court, dated 30th January, 2019 with an intention that the amount of the 
Sansthan received from the devotees is not mis-utilised. 

10. Considering all the aforesaid aspects, we are of the opinion that Mr Hon, 
learned Senior Advocate appearing for the applicant has made out a case and accordingly 
the application stands partly allowed in terms of prayer clause (A).   Respondent No.3 - 
Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi is directed to release the funds allocated for the 25 
roads under an approved amount of 8.98 Crores as per annexure ‘R1’ to the report of two 
members committee appointed by this Court. 

   मा. उ  च  यायालयाच े िद.१३/०२/२०२० चे उपरो  त आदेशाच े पा  वभमुीवर मु  यािधकारी, िशड  
नगरपंचायत यांच े िदनांक २६/०२/२०२० रोजीच े प ा  वय े .८.९८ कोटी र  कम िवतरीत करणबेाबत िवनंती 
केली होती. िशड  नगरपचंायतीन े िद. २०/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वये सादर केले  या  तावातील एकुण २७  
र  ते िवकसनासाठी .१०.०१८ कोटी इतके अनदुान देणसे मा.  यव  थापन सिमतीने िद.१४/११/२०१७ रोजीच े
सभते मा  यता िदललेी आह.े  यानतंर नगरपचंायतीन े ०३ र  ते वगळून  तावातील एकुण २४  र  ते 
िवकसनासाठी .८,९७,८२,३००/-रकमचेे अदंाजप क सादर केले आह.े  यास छाननी सिमतीच े िद. 
०९/०४/२०१८ रोजीचे सभेत मा  यता िदलेली आह.े  तसेच शासनाचे िवधी व  याय िवभागाची मा  यता ा  त 
आह.े  यामळेु मा. उ  च  यायालयाचे उपरो  त आदशेानसुार िशड  नगरपंचायतीस २५ र  ते िवकसनासाठी िनधी 
अदा करणते आला. नगरिवकास िवभागाच े िद.२८/०३/२०१८ रोजीचे शासन िनणयात खालील नमदू 
नािमकासचूीवरील (एमपॅनेल) College of Engg. Pune (COEP) यांची “तांि क तपासणी य  थ सं  था 
”सं थानमाफत िनयु  त करणसे इकडील िद.०६/०३/ २०२० रोजीच ेिटपणी अ  वय ेमा  यता दे  यात आली असनु 
नगरिवकास िवभागाच ेउपरो  त शासन िनणयानुसार .५ ते १० कोटीच ेकामासाठी कामा  या  िकंमती  या ०.९० 
ट  केइतका फ चा दर नमदू केलेला अस  यान े  यानसुार .८.९८ कोटी रकमेवर फ ची पणुाक त र  कम 
.८,०८,२००/- इतक  र  कम College of Engg. Pune COEP यांना ावी लागणार अस  याने सदरची 

र  कम .८.९८ कोटी मधनू वजा क न उवरीत र  कम .८,८९,९१,८००/- िशड  नगरपचंायतीस अदा करणते 
आली आह.े  

मु  यािधकारी िशड  नगरपंचायत यांनी िद.०३/०६/२०१९ रोजीचे प ाने सदरह कामाचा कायादशे 
पाठिवला असनू काम गतीत असनू “तांि क तपासणी य  थ सं  था ”सं थानमाफत िनयु  त करणबेाबत 
कळिवले आह.ेिशड  नगरपचंायतीचेउपरो  त २५ र  ते िवकसनाचे य  थ तांि क लेखाप र णCollege of 
Engg. Pune (COEP) याचंकेडून क न घणेकेामी तसचे  यानंा कामा  या  िकंमती  या ०.९० ट  के 
इत  याशासनमा  य दराने फ  अदा करता येत असनु  यासाठी College of Engg. Pune (COEP) यांचेकडून 
क न घेणकेामी  यांना कायादशे दणेेत आला आह.े 

 ताव- तरी सं  थान िनधीतून िशड  नगरपचायतीमाफत िशड  शहरातील २४ र  ते िवकसन करणकेामी 
करणते आले  या कायवाहीचा उपरो  त माण ेअहवाल मािहती तथा मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .३६८  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनधीतुन िशड  नगरपचंायतीमाफत िशड  शहरातील २४ र ते 
िवकसन करणेसाठी कर यात आले या कायवाहीचे सबंंधीतांनी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर 
justification ावे, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ प यवहार, नाव व प ा बदलाबाबत ी.अिभिजत देिवदास िशंदे, रा. ीरामपूर यांचे िद.०७.११.२०१९ 

रोजीचे अजाबाबत. 
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 े
असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता 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.े          
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 तावना– मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील प  ं .सासंिव-
१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े
मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट न.ं८० व ८५ मधील साई सादालय इमारतीतील पिह  या 
मज  यावरील ७२०० चौ.फुट े फळ असलेली जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) (सधुारणा) 
अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) मधील तरतुदीनसुार ी.अिभिजत दिेवदास िशदं,ेरा. ीरामपरू यांना 
“ऐितहािसक व  त ुव श  ा  े यांचे कलादालन व दशन” मांड  याकरीता ११ मिह  यां  या िल  ह अॅ  ड 
लायस  स त  वावर ११ वेळा वाढवनू दे  यास काहीअटी व शत वंर मा  यता दे  यात आलेली आहे.  

सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .५२ माण े
खालील माण ेिनणय झालेला आहे.  

“ऐितहािसक व  त,ुश  ा  ,ेकलादालन व दशन मांड  याकरीता ी.अिभिजत दिेवदास िशंद,े 
रा. ीरामपरू यांना सं  थान मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील साई सादालय इमारतीतील 
वापरास िदले  या जागेचे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११ मिहने कालावधीसाठीचे भाडेदरा माण े

ी.अिभिजत देिवदास िशंद े यांचेकडून उ  त कालावधीसाठीची र  कम .१,१०,०००/- इतक   यांनी 
उपरो  त माण े िद.२५/१०/२०१७ रोजी सं  थानकडे जमा केले  या र  कम .१,५०,८४०/- मधनू वजा क न 
उव रत र  कम पढुील कालावधीसाठी  या भाडे रकमतेून िहशोिबत क न समायोिजत करणसे मा  यता दे  यात 
आली.  

  उपरो  त जागा वापराची मदुत िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या ११ मिह  यांचे 
कालावधीसाठी पवू चे भाडेदराची र  कम .१०,०००/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच दरमहा र  कम 
.११,०००/- इतके भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न मदुतवाढ देणेस व करारनामा 

क न घे  यास मा  यता दे  यात आली.   
तसेच िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी यापवू ची भाडे 

र  कम .११,०००/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच दरमहा र  कम .१२,१००/- इतके भाडेदराने व िव तु 
बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील 
जा. ं .सामंिव-१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ातील अटी व शत स अधीन राहन 
मदुतवाढ देणसे व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घे  यास मा  यता दे  यात आली.” 

सदर िनणया माण ेकायवाही अलािहदा करणते आलेली असनू ी.अिभिजत देिवदास िशंद ेयांना उ  त 
कारणासाठी वापरास िदले  या सं  थान  या उ  त िमळकती  या वापराचा िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ 
या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठीचा करारनामा िद.३०/१०/२०१९ रोजी अलािहदा करणते आलेला आह.े 

तदनतंर ी.अिभिजत दिेवदास िशदं े यानंी िद.०७/११/२०१९ रोजीचा प  यवहार व नाव व प  ता 
बदलाबाबत इकडेस अज सादर केला असनू  यात  यांनी “मला शासनाचे मा.कायासन अिधकारी,िवधी व   याय 
िवभाग, मं ालय,मुंबई यांचेकडील प  जा. ं  सासिंव/१०१६/८४०/ .कं.११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ 
अ  वये िशड  सं  थान  या मौजे िनमगांव-को-हाळे, ता.राहाता येथील ी साई सादालय इमारतीतील आय.टी. 
िवभागाशेजारील असलेली जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) (सधुारणा) अिधिनयम २००४ 
मधील कलम १७(३) मधील तरतदुीनसुार सदर जागा ही ऐितहािसक व  तु व श  ा   ेयांचे दशन मांड  याकरीता 
११ मिह  यां  या िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर ११ वळेा वाढवनू दे  यात आली आह.े सदर श   
सं हालयासाठी महारा   शासन व  तु व वा  तु सं हालय परुात  व िवभाग यांची मला िशवसृ  टी  सं हालयासाठी 
परवानगी िमळाललेी आह.े याची त मालम  ता िवभागास िदलेली आह.े तरी यापढु े प  यवहार करतांना 
पढुील माण े(“िशवसृ  टी  सं हालय”) c/o Pro.अिभजीत िशदं,े ी साई सादालय इमारत, आय.टी.िवभागा 
शेजारी, म.ुपो.िशड , ता.राहाता, िज  हा-अहमदनगर या नावानचे सदर जागेच े१) लाईटबील २) जागा भाडे पावती 
३) सं  थानकडून होणारा प  यवहार या िठकाणी या नावाने कर  यात यावा, ही िवनतंी” असबेाबत नमदु केलेले 
आह.े   

  ी.अिभिजत दिेवदास िशदं ेयांच ेउपरो  त अजाचे अनषंुगान ेप  यवहार व नाव व प  ता बदलाबाबतची 
िवनंती मा  य अथवा अमा  य करणे  या िनणयाथचा  ताव मा.तदथ सिमतीच े िद.२७/०३/२०२० रोजी  या 
सभेपढुे सादर करणते आला.  यात िनणय ं .१९० माण े“सदरचा िवषय सपंणू तपिशलासह मा.तदथ सिमती  या 
पढुील सभेसमोर ठेव  यात यावा, असे ठरल,े”असा झालेला आह.े 
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  मा.तदथ सिमतीच ेिद.२७/०३/२०२० रोजीच ेसभेतील िनणय ं .१९० चे अनषुगंान ेसादर करणते यतेे 
क , मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचकेडील प  ं .सासिंव-१०१६/ ८४०/ . . 
११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे 
िनमगाव-को-हाळे येथील गट न.ं८० व ८५ मधील साई सादालय इमारतीतील पिह  या मज  यावरील ७२०० 
चौ.फुट े फळ असलेली जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था(िशड ) (सधुारणा) अिधिनयम २००४ 
मधील कलम १७(३) मधील तरतुदीनसुार ी.अिभिजत दिेवदास िशंद,ेरा. ीरामपरू यांना “ऐितहािसक व  तुव 
श  ा  े यांचे कलादालन व दशन” मांड  याकरीता ११ मिह  यां या िल  ह अॅ  ड लायस  स तत्  वावर ११ वेळा 
वाढवनू दे  यास काही अटी व शत वंर मा  यता दे  यात आलेली आहे.  

  शासन िनणय व मा.  यव  थापन सिमतीचे वेळोवेळी झाले  या िनणया माण े ी.अिभिजत दिेवदास िशंद े
यांना उ  त  कारणासाठी वापरास िदले  या सं  थान  या उ  त िमळकती  या वापराचा िद.०१/१२/२०१८ ते 
िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिहन े कालावधीसाठीचा करारनामा िद.३०/१०/२०१९ रोजी अलािहदा करणते 
आलेला आह.े  

  उ  त करारना  या माण ेसदर जागा वापराची मदुत िद.३१/१०/२०१९ रोजी संपु  टात यते असलेन ेजागा 
वापराची पढुील मदुत िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी ितसरी 
मदुतवाढ िमळणकेामी ी.अिभिजत दिेवदास िशंद े यांनी  यांचेकडील िद.१४/१०/२०१९ रोजीचे अजा  वय े
सं  थानकडे िवनतंी केली असनू  यात  यांनी “महारा   शासन याचंा िद.२२/१०/२०१८ रोजीचा िनणय 

ं .सासिंव-१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ नसुार  यांना ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचं े
मालक ची नवीन ी साई सादालय येथील जागा ११ मिह  यांचे िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर ११ वेळा 
वाढवनू भाडेत  वावर सं हालय (Museum) साठी वापरणकेामी िदलेली आह.े सदर जागचेा करार ं .२ रा 
िद.३१/१०/२०१९ रोजी  याची मदुत संपत अस  याने पढुील कालावधीचा  हणजेच ितसरा करार करणसे िवनंती 
आह,े” अस ेनमदु केलेले आह.े 

अजदार ी.अिभिजत दिेवदास िशदं ेयांच ेउपरो  त िद.१४/१०/२०१९ रोजीच ेअजातील िवनंती माण े
व मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील प  जा. ं .सासिंव-१०१६/८४०/ 

. .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजी  या प ाचे अनुषगंान े ऐितहािसक व  त,ुश  ा  े,कलादालन व 
दशन मांड  याकरीता ी.अिभिजत देिवदास िशंद,ेरा. ीरामपरू यांना वापरास िदले  या ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील गट न.ं८० व ८५ पै. यामधील 
साई सादालय इमारतीतील पिह  या मज  यावरील आय.टी.िवभागाशेजारी असलेला हॉल अदंाजे ं दी 
दि णो  तर ६० फुट व लाबंी पवू-पि म १२० फुट याचे साधारणत: े फळ ७२०० चौ.फुट या जागे  या 
वापराची ितसरी मुदतवाढ िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी, यापूव ची 
मािसक भाडेदराची र  कम .१२,१००/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१२,१००/-+ .१,२१०/- 
अशी एकुण र  कम .१३,३१०/- इतक  आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न मदुतवाढ 
दणेे  या व यापवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घणेे  या िनणयाथचा  ताव मा.तदथ सिमतीच े
िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभपेढुे सादर करणते आला.  यात िनणय ं .५१० माण े खालील माण े िनणय 
झालेला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, तसेच सव वाचन केले व ऐकल ेअसता असे िदसनू येते क ,सदरच े दशन 
पाह  यासाठी वेश शु  क आकार  यात येते. याचा अथ असा क , नाममा  शु  कावर िदले  या इमारतीचा उपयोग 
वािण  यीक कारणासाठी केला जातो. येथे नमदु करावेसे वाटते क ,शासनाने जा. ं .सासंिव-१०१६/८४०/ 

. .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ चे प ा  वये खालील अटी शत वर परवानगी िदलेली होती.  
अ)   यके वेळी िल  ह अॅ  ड लायस  स करार करतांना मागील वषा  या भाडयात १०% वाढ कर  यात 

यावी. 
ब)  या कलादालनात व दशनात ठेव  यात आले  या व  त ूया िशवकालीन व परुातन अस  याचा उ  लखे 

करारना  यात कर  यात येणार नाही.  
क)  कोण  याही  य  तीन े या कलादालनात दशनासाठी ठेवले  या व  तू या िशवकालीन िकंवा परुातन 

नाहीत याबाबत घतेले  या  कोण  याही आ पेा संदभात फ  त लायसे  सी हचे जबाबदार असतील.  
ड)  सदर कलादालन/ दशनामळेु भिव  यात काही कायदिेवषयक बाबी िकंवा अ  य कारणा  तव होणा-या 

नकुसानीची,खचाची सपंणू भरपाई लायसे  सीन ेसं  थानला क न देण ेआव  यक राहील.  
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  शासनाच े जा. ं .सासिंव-१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ च े प  सिमती  या 
िनदशनास आणनू िदले. जर ११ मिह  या या Licence माण ेपढुील दहा वष मदुतवाढ सदर प ा ारे िदली तर ती 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) चे उ  लंघन होणारे ठरेल व 
तसे करण ेह ेकाय ा  या कलमांशी तारणा करणारे ठरेल,असे सिमतीला वाटते.  

  सदरची इमारत ी साई मंिदरापासनू १ िकमी. अतंरावर आह.े सिमतीने सव बाब चा साक  यपणु िवचार 
केला. सदरची जागा ही ७२०० चौ.फुट आह ेव  याचा वािणि यक वापर िदसनू येतो. अशा प रि थतीत सदरची 
जागा नाममा  शु  कावर पढुील कालावधीसाठी देण े सं  थान  या आिथक िहता  या आड ये  याची श  यता 
आह,ेअस ेवाटते. अशा प रि थतीत सदर  या कराराची मुदत ऑ  टोबर २०१९ म  य ेसंपलेली अस  याने ी.िशंदे 
यांना लगेचच जागा खाली करा अस ेसांगण ेउिचत होणार नाही. क रता सिमती सवानमुते असा िनणय घतेे क ,  
१)  ी.िशदं े यांचेकडून नो  हबर २०१९ पासनू ३१ माच २०२० पयत पाचपट जा  त  हणजेच दरमहा 
र  कम .६०,५००/- मा  (१२,१००x५) व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे अस ेशु  क आकार  यात येईल 
व असे शु  क दे  यास ते तयार आहते का? अशी िवचारणा  यांचेकडे करावी व  यांनी  यास तयारी दशिव  यास 
३१ माच २०२० पयत मुदतवाढ दरमहा र  कम .६०,५००/- मा  व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे या 
शु  कावर ावी व पढुील कायवाही करावी.  
२)  सदर जागचेा स  यि थतीतील वािण  यीक वापरासाठीचा बाजारातील दर िकती आह ेयाची पडताळणी 
संबंधीत िवभागाकडून करावी व तसा अहवाल सिमतीला सादर करावा.  यानंतर यो  य तो िनणय सिमती घेईल.  
३)  ी.िशदं े यांना वरील ं .१ मधील नमदु बाब मा  य नस  यास िडसबर २०१९ अखेर सदरची जागा 
खाली कर  यासाठी नोटीस ी.िशंद े यांना ावी व सदरची जागा खाली क न घे  याची कारवाई करावी,असे 
सवानमुते ठरले.” 

  उ  त िनणया माण े१) ी.अिभिजत दिेवदास िशदंे ह ेमाह ेनो  हबर २०१९ पासनू ३१ माच २०२० पयत 
पाचपट जा  त   हणजेच दरमहा भाडे र  कम .६०,५००/- मा  (१२,१००x५) व िव तु बील मीटर रड ग माण े
होणारे वेगळे शु  क दे  यास तयार आहते काय याबाबत ी.अिभिजत दिेवदास िशंद े यांना इकडील प  
जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/३७५८/२०१९ िद.२६/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वय ेिवचारणा कर  यात आली. 

 तदनषंुगाने ी.अिभिजत दिेवदास िशंदे यानंी  यांचेकडील िद.२८/१२/२०१९ रोजी  या अजा  वये आपण 
िशवसृ  टी  या  वापरासाठी िदले  या साई सादालया  या इमारतीतील जागे  या संदभात िदले  या प ा  वये आमचे 
 हणण ेसादर करणकेामी दोन िदवसांची मदुत िदललेी आह.े मा  स  या नवीन वषािनिम  त िशड  येथे असलेली 

भािवकांची गद  िवचारात घतेा तसचे िशवसृ  टी  सं हालयाच ेसामािजक,धािमक,ऐितहािसक मह  व ल ात घेवनू 
याबाबत खलुासा दणेेकामी िकमान एक मिहना मदुत िमळावी, असबेाबत िवनंती अज सादर केलेला आहे. 
सदरचा अज मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु ेअवलोकनाथ सादर करणते आला.  

  तसेच सदर जागेचे वािणि यक योनासाठीच े मािसक भाडेदराचे माणप  मा.कायकारी 
अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग,संगमनेर यांचकेडून ा  त क न घेतल े असनू मा.कायकारी अिभयंता, 
सावजिनक बांधकाम िवभाग,संगमनेर यानंी  यांचेकडील िद.२७/१२/२०१९ रोजीचे िडजीटल भाडे माणप  
िनगत केलेले आह.े तदनसुार उ  त जागेचे मािसक भाडे र  कम .८८,०२२/- (अ री .अ याऐशंी हजार बावीस 
मा ) इतके िनि त केललेे आह.े  

दर  यानच े काळात मा.तदथ सिमतीच े उपरो  त िद.०४/१२/२०१९ रोजी  या सभेतील उपरो  त िनणय 
ं .५१० चे अनषंुगान े ी.अिभिजत िशदं ेयांनी िद.२५/०१/२०२० रोजी  या  अजा  वय ेसादर केलेला खलुासा 

मा.तदथ सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजी  या सभपेढु े सादर करणते आलेला असनू  यात आयत ् या वेळचा 
िवषय नं.१ िनणय ं .८७ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आहे.    

यावर सिव  तर चचा झाली.  ततु करणी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेिद.०४/१२/२०१९ रोजीच े
सभेतील िनणय ं .५१० अ  वये ी.िशंद ेयाचंेकडून नो  हबर २०१९ पासनू ३१ माच २०२० पयत पाचपट जा  त 
 हणजेच दरमहा र  कम .६०,५००/- मा  (१२,१००x५) व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवगेळे असे शु  क 

आकार  यात याव े तसेच सदर जागेचा स  यि थतीतील वािणि यक वापरासाठीचा बाजारातील दर िकती आह े
याची पडताळणी संबंधीत िवभागाकडून करावी व तसा अहवाल सिमतीला सादर करावा,असा िनणय झालेला 
आह.े सदर िनणयाबाबत ी.िशंद े यांना िद.२६/१२/२०१९ रोजी प  दे  यात आले होते. यावर ी.िशंद े यांनी 
िद.२५/०१/२०२० रोजीचे प ा  वये मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती जो िनणय घेईल तो मा  य असले अस ेकळिवल े
आह.े  
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  सावजिनक बांधकाम िवभाग यानंी सदरह जागेबाबत िद.२२/०१/२०२० रोजी िदले  या मािसक 
भाडेदराचे माणप ानसुार र  कम .८८,०२२/- इतके दर िनि त केले आह.े मालम  ता िवभागाच े शासक य 
अिधकारी ी.िकसवे यांनी सिमतीच े असे िनदशनास आणनू िदले क ,सदरची जागा  चे मंिदरापासनू १ 
िकमी.अतंरावर ी साई सादालयाचे इमारतीम  य े आह े व स  यि थतीत सदरह जागेचा बाजारभावा माण े
वािणि यक वापराचा दर .१ लाख पे ा जा  त अस  याची श  यता आह.े  

  अशा सव प रि थतीत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय 
ं .५१० या ारे र  कर  यात यते आह ेव ी.िशंदे यांना मा  य अस  यास िद.०१ माच २०२० पासनू पुढील ११ 

मिहने कालावधीसाठी  हणजेच िद.३१ जानेवारी २०२१ पयत दरमहा र  कम .१,००,०००/- मा  परवान शु  क 
अडॅ  हा  सम  य ेसं  थानकडे जमा करणचे्  या व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे या अटीवर सदरची जागा 
वापरास दते अस  याचे व याबाबत आपली अनमुती िद.१५ फे वुारी २०२० चे आत कळवावी असे ी.िशंद े
यांना कळिव  यात यावे. ी.िशदं ेयांची संमती अस  यास पढुील कायवाही कर  यात यावी. तसेच ी.िशंद ेयांची 
संमती न आ  यास िद.२९ फे वुारी २०२० पयत सदरची जागा खाली क न घे  यात यावी, असे ठरले.  

  तदनतंर मा.तदथ सिमतीचे िद.२४/०२/२०२० रोजीच े सभेतील आय  या वेळचा िवषय न.ं३ िनणय 
ं .१६३ अ  वये उपरो  त िनणय ं .८७ वर चचा करणते येवनू खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

“  तुत करणी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५१० 
अ  वये ी.िशंद ेयांचेकडून नो  हबर २०१९ पासनू ३१ माच २०२० पयत पाचपट जा  त  हणजेच दरमहा र  कम 
.६०,५००/- मा  (१२,१००x५) व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे असे शु  क आकार  यात यावे तसेच 

सदर जागेचा स  यि थतीतील वािणि यक वापरासाठीचा बाजारातील दर िकती आह ेयाची पडताळणी सबंंधीत 
िवभागाकडून करावी व तसा अहवाल सिमतीला सादर करावा,असा िनणय झाललेा आहे. सदर िनणयाबाबत 

ी.िशदं ेयांना िद.२६/१२/२०१९ रोजी प  दे  यात आले होते. यावर ी.िशंदे यांनी िद.२५/०१/२०२० रोजीच े
प ा  वये मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती जो िनणय घेईल तो मा  य असले,असे कळिवले आह.े  

  सावजिनक बांधकाम िवभाग यानंी सदरह जागेबाबत िद.२२/०१/२०२० रोजी िदले  या मािसक 
भाडेदराचे माणप ानसुार र  कम .८८,०२२/- इतके दर िनि त केले आह.े मालम  ता िवभागाच े शासक य 
अिधकारी ी.िकसवे यांनी सिमतीच े असे िनदशनास आणनू िदले क ,सदरची जागा  चे मंिदरापासनू १ 
िकमी.अतंरावर ी साई सादालयाचे इमारतीम  य े आह े व स  यि थतीत सदरह जागेचा बाजारभावा माण े
वािणि यक वापराचा दर .१ लाख पे ा जा  त अस  याची श  यता आह.े  

अशा सव प रि थतीत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय 
ं .५१० नसुार ी.िशंदे यांना वापरास िदले  या सं  थान मालक  या उपरो  त िमळकतीचे िद.०१/११/२०१९ ते 

िद.३१/०३/२०२० याकालावधीसाठी दरमहा भाडे र  कम .६०,५००/- व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे 
आकारणते येऊन सदर कालावधीसाठीचा पवू माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा ी.िशंदे यांचकेडून क न 
घे  यात यावा,असे ठरल.े  

तसचे ी.िशंदे यांना मा  य अस  यास िद.०१ एि ल २०२० पासनू पढुील ११ मिहन ेकालावधीसाठी 
 हणजेच िद.२८ फे वुारी २०२१ पयत दरमहा र  कम .१,००,०००/- मा  परवाना शु  क अडॅ  हा  सम  य े

सं  थानकडे जमा करणे  या व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे या अटीवर सदरची जागा वापरास दते 
अस  याचे व याबाबत आपली अनमुती िद.१५ माच २०२० च ेआत कळवावी,अस े ी.िशंद ेयांना कळिव  यात 
यावे. ी.िशंदे यांची समंती अस  यास  

पढुील कायवाही कर  यात यावी. तसेच ी.िशंद ेयांची समंती न आ  यास िद.३१ माच २०२० पयत 
सदरची जागा खाली क न घे  यात यावी,” अस ेठरल.े 

  उपरो  त िनणया माण े ी.अिभिजत दिेवदास  िशंद,ेरा. ीरामपरू यांना इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/ 
मालम  ता/४९२८ /२०२० िद.१६/०३/२०२० रोजी  या प ा  वये ऐितहािसक व  त,ूश  ा  ,ेकलादालन व दशन 
मांड  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता 
येथील साई सादालय इमारतीतील वापरास िदले  या  जागे  या वापराच ेिद.०१/११/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० 
या कालावधीसाठी दरमहा भाडे र  कम .६०,५००/- व िव तु बील मीटर रड ग माण े वगेळे आकारणे  या 
अटीवर सदर कालावधीसाठीचा पवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा ता  काळ क न देणेत यावा,असे 
बाबत कळिवणते आले.  
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   तसेच िद.०१ एि ल २०२० पासनू पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी  हणजेच िद.२८ फे वुारी २०२१ 
पयत दरमहा र  कम .१,००,०००/- मा  परवाना शु  क अडॅ  हा  सम  य े सं  थानकडे जमा करणे  या व िव तु 
बील मीटर रड ग माण े वेगळे आकारणे  या अटीवर सदरची जागा आपणास वापरास दे  यास उपरो  त 
िनणया  वये मा  यता दे  यात आलेली आह.े सदर  िनणयास आपली अनमुती अस  यास िद.१५ माच २०२० चे 
आत इकडेस कळवावे. सदर िनणयास आपली अनमुती नस  यास  िद.३१ माच २०२० पयत सदरची जागा खाली 
क न दे  यात यावी,असेबाबत कळिवणते आलेले आह.े  

  सदर िनणया माण े ी.अिभिजत दिेवदास िशंद े यांनी िद.०१/११/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० या 
कालावधीसाठी दरमहा भाडे र  कम .६०,५००/- माण े सं  थानचे लेखाशाखा िवभागाकडे अलािहदा जमा 
केलेले आहते.  

तसेच ी.अिभिजत दिेवदास िशदं,ेरा. ीरामपरू यानंी इकडील उपरो  त िद.१६/०३/२०२० रोजी  या 
प ाचे अनषंुगाने “िद.०१/०४/२०२० पासनू .१,००,०००/- चा जो भाडेवाढीचा िनणय स  यि थतीत मा  य 
असले. आपण या सं हालयाच े ऐितहािसक,सामािजक व शै िणक मह  व ल ात घवेनू यो  य तो िनणय 
 याल,अशी आशा मी बाळगतो,”वगैरेबाबत  यांचेकडील िद.१६/०३/२०२० रोजीचे अजा  वय े इकडेस 

कळिवलेले आह.े 
यापूव  ी.अिभिजत दिेवदास िशंद ेयांनी प  यवहार व नाव व प  ता  बदलाबाबत िद.०७/११/२०१९ 

रोजीचा  इकडेस अज सादर केला असनू  यात  यांनी “मला शासनाच ेमा.कायासन अिधकारी,िवधी व   याय 
िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील प  जा. ं  सासिंव/१०१६/८४०/ .कं.११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ अ  वय े
िशड  सं  थान  या मौजे िनमगांव-को-हाळे,ता.राहातायेथील ी साई सादालय इमारतीतील आय.टी. 
िवभागाशेजारील असलेली जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) (सधुारणा) अिधिनयम २००४ 
मधील कलम १७(३) मधील तरतदुीनसुार सदर जागा ही ऐितहािसक व  तु व श  ा   ेयांचे दशन मांड  याकरीता 
११ मिह  यां  या िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर ११ वळेा वाढवनू दे  यात आली आह.े सदर श   
सं हालयासाठी महारा   शासन व  तु व वा  तु सं हालय परुात  व िवभाग यांची मला िशवसृ  टी  सं हालयासाठी 
परवानगी िमळाललेी आह.े याची त मालम  ता िवभागास िदलेली आह.े तरी यापढु े प  यवहार करतांना 
पढुील माण े(“िशवसृ  टी सं हालय”) c/o Pro. अिभजीत िशंद,े ी साई सादालय इमारत, आय.टी.िवभागा 
शेजारी, म.ुपो.िशड , ता.राहाता, िज  हा-अहमदनगर या नावानचे सदर जागेच े१) लाईटबील २) जागा भाडे पावती 
३) सं  थानकडून होणारा प  यवहार या िठकाणी या नावाने कर  यात यावा,ही िवनंती” असबेाबत नमदु केलेले 
आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय-स  यि थतीत ी.अिभिजत दिेवदास िशदं े याचंा प  यवहाराचा प  ता 
खालील माण ेआह.े  

“ ी.अिभिजत दिेवदास िशदं,ेगगंो ी िनवास,वॉड नं.७,थ  ते ांऊंडजवळ , म.ुपो.ता. ीरामपरू, 
िज.अहमदनगर” आता ी.अिभिजत दिेवदास िशदं े यानंी  याचंकेडील उपरो  त िद.०७/११/२०१९ रोजी  या 
अजा  वये यापढुील प  यवहार करतांना खाली नमदु केले  या प   या माण े करणते यावा,असबेाबत िवनंती 
केलेली आह.े  

“िशवसृ  टी सं हालय, c/o Pro.अिभजीत िशंद,े ी साई सादालय इमारत,आय.टी. िवभागाशेजारी, 
म.ुपो.िशड , ता.राहाता, िज  हा-अहमदनगर.  

  तथािप मा.कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील उपरो  त 
िद.२२/१०/२०१८ रोजी  या प ात उपरो  त जागा वापराबाबत ी.अिभिजत दिेवदास िशंद,ेरा. ीरामपरु यांना 
“ऐितहािसक व  त ु व श  ा   े यांचे कलादालन व दशन”असा नामो  लेख केललेा आह े व सदर दशन 
मांड  याकरीता ११ मिह  यां  या  िल  ह अॅ  ड  लायस  स त  वावर ११ वेळा वाढवनू दे  यास अटी व शत वंर 
मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

तसचे शासनाकडील सदर प ातील अट (ब) म  य ेया कलादालनात व दशनात ठेव  यात आले  या 
व  तु या िशवकालीन व परुातन अस  याचा उ  लेख करारना  यात कर  यात येणार नाही,अशी अट नमदु केलेली 
आह.े  

अशा  प रि थतीत उपरो  त िववेचनाव न अजदार ी.अिभिजत दिेवदास िशंद ेयांचे िद.०७/११/२०१९ 
रोजी  या अजातील प  यवहार व नाव व प  ता बदलाबाबतची िवनंती मा  य करता येणार नाही.  



 
64 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

 ताव– ी.अिभिजत दिेवदास िशंद,ेरा. ीरामपरू यांचे िद.०७/११/२०१९ रोजी  या अजातील 
प  यवहार व नाव व प  ता  बदलाबाबतची िवनंती अमा  य करणे  या िनणयाथ सादर.  

िनणय .३६९ सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही-मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ सं थान आ थापनेवर मालम ा िवभाग न याने काया वीत करणेबाबत या मा.ि सद यीय सिमतीचे 

िद.०६.११.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .९८६ म ये अशंत: दु ती करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम ३(२) 

म  य े िनयत िदवशी, पवू  या  िव  व  त  यव  थचेी  थावर िकंवा जंगम अशी सव मालम  ता (सव म ा, ह  क, 
दािय  व े व बंधने यांसह) या अिधिनयमा  वये सं  थान िव  व  त  यव  थकेडे ह  तांतरीत व िनिहत होईल आिण 
सिमती  या वतीन ेकायकारी अिधका-यास  या िदवसापासनू  या मालम  तेचा ताबा घे  याचा व ितच े  यव  थापन 
कर  याचा ह  क असले,अस ेनमदु आह.े 

  तसेच उ  त अिधिनयमाचे कलम ४(३) म  य ेसं  थान िव  व  त  यव  थते िविहत केले  या सपंणू  थावर 
व जंगम मालम  तेची,  यके मालम  तेचे तपिशलवार वणन व अदमास े िकंमत दशिवणारी सचुी तयार करील 
आिण ितची त िनयत िदनांकापासनू ९० िदवसांचे आत धमादाय आयु  त आिण धान सिचव व िवधी 
परामश ,िवधी व  याय िवभाग यांचकेडे सादर करील. मालम  तांची  मळु सचुी सं  थान  यव  थे  या 
कायालयाम  य ेकायम  व पी जतन क न ठेव  यात येईल. याची जबाबदारी कायकारी अिधका-यांवर सोपिव  यात 
आलेली आह.े  

  आिण कलम ४(४) म  य ेपोटकलम (१) िकंवा (२) अ  वय ेतरतदु के  या माण ेकोण  याही मालम  ता 
सपुदू िकंवा ह  तांतरीत कर  यात आली असेल  याबाबतीत कायकारी अिधकारी व  तुसचुीची यथोिचत 
पडताळणी के  यानतंर ह  तातंरकास  याची योगय ती लेखी पावती दईेल आिण  यानतंर अशा मालम  ते  या 
सरुि त अिभर ेसाठी कायकारी अिधकारी जबाबदार असेल,अशी तरतुद आहे.  

 तावना-पवूिपठीका- यापवू  मुबंई सावजिनक िव  व  त  यव  था,अिधिनयम १९५० अ  वये िशड , 
िज.अहमदनगर येथील ी साईबाबा िशड  सं  थान या नावे न दणी झालेली होती. ी िशड  साईबाबा सं  थानची 
सावजिनक िव  व  त  यव  था पनुघिटत कर  याकरीता  आिण िव  व  त  यव  थलेा जनतेसाठी अिधक  यापक 
क  याणकाय हाती घणेे श  य  हावे  हणनू ितचे अिधक चांग  या कारे  यव  थापन, शासन,शासन व िनयं ण 
कर  यासाठी तरतुद कर  याकरीता ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) (सधुारणा) अिधिनयम २००४ 
चा िद.२३/०८/२००४ रोजी पासनू अमंलात आलेला आह.े 

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम ३(२) म  य े िनयत 
िदवशी,पवू  या  िव  व  त  यव  थचेी  थावर िकंवा जंगम अशी सव मालम  ता (सव म  ता,ह  क,दािय  व ेव बंधन े
यांसह) या अिधिनयमा  वये सं  थान िव  व  त  यव  थकेडे ह  तातंरीत व िनिहत होईल आिण सिमती  या वतीन े
कायकारी अिधका-यास  या िदवसापासनू  या  मालम  तेचा ताबा घे  याचा व ितचे  यव  थापन कर  याचा ह  क 
असले,अस ेनमदु आहे. 

  तसेच उ  त अिधिनयमाचे कलम ४(३) म  य ेसं  थान िव  व  त  यव  थते िविहत केले  या सपंणू  थावर 
व जंगम मालम  तेची,  यके मालम  तेचे तपिशलवार वणन व अदमास े िकंमत दशिवणारी सचुी तयार करील 
आिण ितची त िनयत िदनांकापासनू ९० िदवसांचे आत धमादाय आयु  त आिण धान सिचव व िवधी 
परामश ,िवधी व  याय िवभाग यांचकेडे सादर करील. मालम  तांची  मळु सचुी सं  थान  यव  थे  या 
कायालयाम  य ेकायम  व पी जतन क न ठेव  यात येईल. याची जबाबदारी कायकारी अिधका-यांवर सोपिव  यात 
आलेली आह.े  

मा   यावेळेस अिभलेखाच ेयो  य रतीन ेजतन करण ेव न दी वळेोवळेी अ यावत करण ेअशी  यव  था 
क ीभतु र  या  अि त  वात नस  याचे िनदशनास आलेन े व िशड  येथे ी साईबाबाचं े दशनासाठी येणा-या 
साईभ  तां  या सं  यते िदवसिदवस वाढ होत असलेन ेसाईभ  तानंा मलुभतू सेवा सिुवधा परुिवणकेामी सं  थानला 
मोठया माणात जागेची आव  यकता भास  यान,े  याकरीता सं  थानन े िशड  व प रसरातील गावांमधील जमीनी 
भसंुपादनान े तसेच खरेदीन े घेतले  या आहते. या सव मालम  तेच े  यव  थापन व संर ण करण,े  यावर काही 
अित मण होव ूनये यासाठी आव  यक ती संर ण  यव  था उभारण,े मािहती फलक लावण ेतसेच सं  थानने पवू  
भाडेप यावर िदले  या मालम  तेचे आव  यक अस  यास चिलत दराने नतुनीकरण करण े अथवा गरजेनुसार 
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 या  या उिचत योजनासाठी िविनयोग करण े इ. कामांचे मह  व व  या  ती ही मोठया माणात अस  याचे 
िनदशनास आले.  

 यावेळेस सं  थान  या सव िमळकतीचे रेकॉड िवधी िवभागाकडे होते. यािशवाय सं  थानचे सव 
कायदिेवषयक कामे ही िवधी िवभागामाफत केली जात होती.  यामळेु सं  थान  या िमळकतीबाबत यो  य िनयोजन 
करण,ेदेखभाल ठेवण,ेवेळोवेळी िमळकत ना भेटी दणे,े  याबाबत असले  या अडीअडचणी दरु करण,ेयाबाबतची 
मािहती अ यावत ठेवण,ेसं  थान  या चल अचल मालम  तेची मािहती मा.  यव  थापन सिमती व कायकारी 
अिधकारी यांना उपल  ध क न दणेे इ.कामे करणसे त  कालीन यं णा स म नस  याचे िनदशनास आलनेे उपरो  त 
सव कामकाज करणकेामी  वतं  िवभाग आव  यक असलचे ेिनदशनास आलनेे सं  थान आ  थापनवेर मालम  ता 
िवभाग न  यान ेकायाि वत करणकेामीचा  ताव सं  थानच ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/११/२०१४ रोजी  या 
सभेपढुे सादर करणते आला.  यात िनणय ं .९८६ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  सं  थान  या चल-अचल मालम  तेकरीता  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate Department) सु  
करणसे मा  यता दे  यात आली.  

  तसेच या िवभागाकरीता एक िवभाग मखु,एक जमीन मोजणीदार,एक व र  ठ िलपीक,एक िलपीक व 
एक मदतनीस इ. आव  यक कमचारी सं  थान कमचा-यांमधनू दे  यात याव,ेअसे ठरले.      

  उपरो  त िनणया माण े सं  थानच े सामा  य शासन िवभागाकडील आदशे ं .एसएसएस/वशी-
०१/३८३८/२०१४ िद.१९/११/२०१४ रोजी  या आदेशा  वये सं  थान आ  थापनेवर मालम  ता िवभाग न  यान े
कायाि वत करणते आलेला आह.े  

  तदनसुार िद.१९/११/२०१४ पासनू मालम  ता िवभागाचे  वतं र  या कामकाज चालू झालेले आह.े 
सं  थानचे  थावर मालम  तेत िदवसिदवस वाढच होत असनू उ  त अिधिनयमातील तरतुदीनसुार सं  थान 
मालक  या जमीन  या (  थावर मालम  ते  या) महारा   सावजिन क िव  व  त  यव  था िनयम १९५१ चे िनयम २४ 
अ नसुार अनसुचूी १०अअ, भाग १ (  थावर मालम  ता) माण ेआव  यक  या न दी घवेनू न दवहया अ यावत 
करणचेे कामकाज मालम  ता िवभागामाफत चालू आह.े उपरो  त िनणयाचे अनषंुगाने सं  थानचे फ  त  थावर 
मालम  तेसंबंधात (अचल) मालम  ता संबंधातील कामकाज मालम  ता िवभागामाफत करणचे े अिभ ेत आह.े 
 या माण ेसं  थानचे फ  त अचल मालम  ते संबंधातीलच (  थावर) कामकाज मालम  ता िवभागामाफत करणते 

येते.  
सं  थान  या चल मालम  तेबाबत  हणजेच सोन,ेचांदी,दािगनेव इतर चीज व  तू याबाबतची मािहती 

मालम  ता  िवभागाकडे उपल  ध होत नाही.  यामळेु  याबाबत  या न दी मालम  ता िवभागामाफत ठेवणचेा  न 
उदभवत नाही.   

िवभागाचा अिभ ाय– सं  थानच े चल मालम  ते सबंंधातील न दी सबंधंीत िवभागान े महारा   
सावजिनक िव  व  त  यव  था िनयम १९५१ चे िनयम २४ अ नसुार अनसुचूी १०अअ, भाग २ (जंगम मालम  ता) 
म  य ेअ यावत ठेवण ेअिभ ते आह.े तदनषुगंान ेचल मालम  ता  हणजेच सोन,ेचांदी,दािगन ेव इतर चीज व  त ू
बाबतची मािहती सबंंधीत िवभागाकडे उपल  ध असते व  या  या न दी ठेव  याचे काम दखेील सबंंधीत 
िवभागामाफत केले जाते.  

या  तव मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/११/२०१४ रोजीच ेसभतेील िनणय ं .९८६ मध ् य ेसं  थान  या 
चल-अचल मालम  तेकरीता  वतं  मालम  ता  िवभाग (Estate Department) सु  करणसे मा  यता दे  यात 
आली. यात खालील माण ेअशंत: बदल करण ेआव  यक आह.े  

सं  थान  या चल-अचल मालम  तेकरीता  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate Department) सु  
करणसे मा  यता दे  यात आलीयाऐवजी सं  थान  या अचल मालम  तेकरीता  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate 
Department) सु  करणसे मा  यता दे  यात आली, अशी दु  ती करता येईल. 

 ताव– सं  थानच ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/११/२०१४ रोजीच ेसभतेील िनणय ं .९८६ म  य े
सं  थान  या चल-अचल मालम  तेकरीता  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate Department) सु  करणसे मा  यता 
दे  यात आली याऐवजी सं  थान  या अचल मालम  तेकरीता  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate Department) 
सु  करणसे मा  यता दे  यात आली, अशी दु  ती करणे  या िनणयाथ सादर.  

िनणय .३७० यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेपुढे सादर कर यात यावा, असे ठरले.                                (कायवाही-मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१७ गुर थान मंिदराचे दि णेकडील मोबाईल, कॅमेरा लोक म चालिवणेस ी साई सं थान ए लॉईज 
े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मुदतवाढ देणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज 
े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील जा.न.ं ी सासएं सो/१९१/२०१९ िद.१४.१२.२०१९ 

चे प . 
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 तरतदू आह.े                      
 तावना- यापवू  साईभ  तां  या सेवेसाठी व सोईसाठी सं  थानन ेसं  थान मालक ची मौज ेिशड  येथील 

िसटी सव नं.२०,नगरपचंायत िमळकत नं.७०६ मधील एक गाळा े  ३७.७० चौ.फूट इतक  जागा ी साई 
सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मोबाईल, कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी 
पवू चेच अटी व शत स अधीन राहन तसेच मागील कालावधीच ेमािसक भाडेम  य े१०% वाढ क न  हणजेच 
.९,४३३/-+१०% .९४३/-एकुण र  कम .१०,३७६/- (अ री .दहा हजार तीनशे शहा  तर मा ) इतके 

मािसक भाडे आका न तसचे िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न व  या माण ेकरारनामा क न उ  त 
सोसायटीस पढुील ११ मिहन े कालावधीसाठी  हणजेच िद.०७/०८/२०१९ ते िद.०६/०७/२०२० या 
कालावधीसाठी जागा वापरास मदुतवाढ देणे  या िनणयाथचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१९ 
रोजी  या  सभेत सादर करणते आला होता.  

 यात िनणय ं .३९५ माण े ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांना 
सं  थान मालक चे मौजे िशड  यथेील िसटी सव नं.२० नगरपचंायत िमळकत न.ं७०६ मधील एक गाळा े  
३७.७० चौ.फूट इतक  जागा मोबाईल,कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी पवू चेच अटी व शत स अधीन राहन 
मागील मािसक भाडेदराम  य े १०% वाढ क न  हणजेच .९,४३३/-+१०% .९४३/-एकुण र  कम 
.१०,३७६/- इतके मािसक भाडे आका न तसेच िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न 

िद.०७/०८/२०१९ ते िद.०६/०२/२०२० या सहा मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यास व  या माण ेकरारनामा 
क न घे  यास मा  यता दे  यात आली.  

तसेच मोबाईल,कॅमरेा  लोक म सं  थानमाफत ना-नफा-ना-तोटा या त  वावर चालिवता यतेील काय? 
याबाबत पडताळणी क न सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेसमोर सादर कर  यात यावा,असे 
ठरल,ेअसबेाबतचा िनणय झालेला आह.े 

उपरो  त िनणयाच ेपुवाधात नमदु केले माण ेउ  त सं  थकेडून िद.०७/०८/२०१९ ते िद.०६/०२/२०२० 
या सहा मिहने कालावधीसाठीचा जागा वापराचा करारनामा िद.१३/११/२०१९ रोजी नोटराईज क न घेणेत 
आलेला आह.े  

सदर जागा वापराची मदुत िद.०६/०२/२०२० रोजी संपु  टात येत असलेने मा.चेअरमन, ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा. ं . ीसासएं े सो/१९१/२०१९ 
िद.१४/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वये सं  था“ ी साईबाबा सं  थानच ेआ  थापनेवर काम करत असले  या कायम 
कमचा-यांची नेांदणीकृत सहकारी सं  था असनु  सं  था सं  थे  या सभासदांना कज परुवठयाबरोबरच सं  थान 
प रसरात सं  थान मा  यतेने ी साईभ  ताचंे सेवेसाठी व सोईसाठी मोफत पाद ाणगेहृ व बगॅ  लोक म सिुवधा 
चालवत आह.े  याच माण ेमोबाईल कॅमरेा  लोक म  यव  था, साद िव   टोअर, नॉ  हे  टी  टोअर,दु  धज  य 
पदाथ व थंडपेय िव   टोअर,शालेय सािह  य िव  क  चालवत असनु  या मा  यमातून ी साईभ  तांना तसेच 
शालेय िव ा  याना वाजवी दरात चांगली सेवा परुिवत आह.े  सं  थसे सदर  यवसायांचे मा  यमातनूिमळणा-या 
उ  प  नातून सं  था सं  थे  या सभासदांना  हणजेच सं  थान कमचा-यांना कमी  याजदराने कज परुवठयाबरोबरच 
अनेक सिुवधा परुवत आह े  यामळेु सं  था ही सं  थान कमचा-यांची कामधने ू ठरत आह.े सं  था साईभ  ताचं े
सेवेसाठी व सोईसाठी गु  थान मंिदराचे दि ण बाजूस चालवत असले  या मोबाईल कॅमरेा  लोक म या 
 यवसायासाठी जागा वापराची मदुत िद.०६/०२/२०२० रोजी पुण होत असनु सं  थसे साईभ  ताचंे सवेेसाठी व 

सोईसाठी सदर मोबाईल कमरेा  लोक म  यवसाय पढुील ११ मिह  यांसाठी चालिव  यास परवानगी िमळावी,ही 
िवनंती,” असबेाबत इकडेस कळिवले आह.े   

  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२६/०७/२०१९ रोजी  या सभतेील उपरो  त िनणय ं .३९५  या 
उ  तराधात “मोबाईल कॅमरेा  लोक म सं  थानमाफत ना-नफा-ना-तोटा या त  वावर चालिवता येईल 
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काय,याबाबत पडताळणी क न सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते यावा,” 
असबेाबत नमदु केलेले आह.े 

  ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना चालिवणसे िदलेले १२ 
िकयॉ  क/गाळे जागा वापरासंबंधात यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय 

ं .३९४  या उ  तराधात “सदर १२ िकयॉ  क/गाळयांम  य े िव  कर  यात येणा-या व  त ु साईभ  तानंा 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  त ुयांचा दजा व िकंमत तपासणीकामी उपमु  य कायकारी अिधकारी,मु  य लेखािधकारी व संबंधीत 
िवभागाचे शासक य अिधकारी यांची सिमती नमे  यात येऊन पाहणी कर  यात यावी,तसेच सदरच े  यवसाय 
सं  थानमाफत ना-नफा-ना-तोटा या त  वावर चालिवता यतेील काय? याबाबत पडताळणी क न सिव  तर  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यात यावा,” असबेाबत िनणय झालेला आह.े  

  सदर िनणया माण े साईभ  तांना िव  कर  यात येणारे सािह  य व व  तू यांचा दजा व िकंमत 
तपासणीकामी सं  थानचे उपमु  य कायकारी अिधकारी,मु  य लेखािधकारी व सबंंधीत िवभागाच े शासक य 
अिधकारी यांची सिमती नेम  यात येवनू पाहणी कर  यात आलेली असनू सदरच े  यवसाय सं  थानमाफत ना-नफा-
ना-तोटा या त  वावर चालिवता येईल िकंवा कस?े याबाबतची पडताळणी सं  थानचे 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 नेम  यात येऊन पाइणी कर  यात यावी. तसेच सदरच े  यवसाय ना-नफा-ना-तोटा या 
त  वावर चालिवता येती काय?  बाबत पडताळणी क न सिव  तर स ् ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 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  टीिवभाग,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 िदपावलीिनिम  त भेट 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.  यवसायाचे नाव  टॉलची सं  या 
१ दु  धज  य पदाथ,थंडपेय व साद िव  तसचे जनरल  टोअर  ०५ 
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२ नॉ  हे  टी  टोअर व  लोक म  ०३ 
३ साद व थंडपेय िव   टोअर  ०१ 
४ शालेय सािह  य अ  पदरान ेिव   ०३ 
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 साईबाबांच े 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 यांची 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)  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. 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,असेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आह.े  

  सदर अहवालाची त अवलोकनाथ यासोबत सादर केलेली आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय-उपरो  त िनणय ं .३९४ मधील उ  तराधात नमदू केले  या िनणया  या अनषुगंान े

मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी, मा.मु  य लेखािधकारी व मा. शासक य अिधकारी यांनी सादर केले  या 
उपरो  त िद.१८/०३/२०२० रोजी  या सयंु  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. तसचे उ  सव कालावधीत सं  थान  या मागणीनुसार अित र  त  लोक म/पाद ाणगहृ उपल  ध क न 
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दतेात. या सव बाब चा िवचार करता सदर िकयॉ  क स  या चालू आहते  याच माण े सं  थान कामगार 
सोसायटीमाफत चालू ठेवावते,असे वाटते, अशा कारचे 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 चालू ठेवण ेउिचत होईल.  

या  तव मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील 
उपरो  त   िद.१४/१२/२०१९ रोजी  या प ात नमदु केले  या िवनंतीचे अनषुगंान,े साईभ  ताचंे सवेेसाठी व 
सोयीसाठी, सं  थानने सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव नं.२०,नगरपचंायत िमळकत नं.७०६ 
मधील एक गाळा े  ३७.७० चौ.फुट इतक  वापरास िदलेली जागा ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-
ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मोबाईल कॅमरेा  लोक म या  यवसायासाठी पवू चेच अटी व शत स अिधन राहन 
मागील मािसक भाडेदराम  य े१०% वाढ क न  हणजेच .१०,३७६/-+ १०% वाढ .१,०३८/-= अशी एकूण 
र  कम .११,४१४/- इतके मािसक भाडे आका न तसचे िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न 
िद.०७/०२/२०२० ते िद.०६/०१/२०२१ या ११ मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दतेा येईल व  या माण े
करारनामा नोटराईज क न घतेा येईल.  

 ताव-मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 यांचेकडील उपरो  त िद.१४/१२/२०१९ रोजी  या प ात नमदु केले  या िवनंतीच े अनषंुगान,े साईभ  तांचे 

सेवेसाठी व सोयीसाठी, सं  थानने सं  थान मालक ची मौज े िशड  यथेील िसटी सव न.ं२०,नगरपंचायत िमळकत 
नं.७०६ मधील एक गाळा े  ३७.७० चौ.फुट इतक  वापरास िदलेली जागा ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट 
को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मोबाईल कॅमरेा  लोक म या  यवसायासाठी पवू चेच अटी व शत स अिधन 
राहन मागील मािसक भाडेदराम  य े१०% वाढ क न  हणजेच .१०,३७६/-+ १०% वाढ .१,०३८/-= अशी 
एकूण र  कम .११,४१४/- इतके मािसक भाडे आका न तसेच िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न 
िद.०७/०२/२०२० ते िद.०६/०१/२०२१ या ११ मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दणेे  या व  या माण ेकरारनामा 
नोटराईज क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .३७१  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव नं.२०, नगरपंचायत 
िमळकत न.ं७०६ मधील एक गाळा े  ३७.७० चौ.फुट इतक  वापरास िदलेली जागा ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना मोबाईल कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी 
पूव चेच अटी व शत स अिधन राहन मागील मािसक भाडेदराम  ये १०% वाढ क न  हणजेच 

.१०,३७६/-+ १०% वाढ .१,०३८/-= अशी एकूण र  कम .११,४१४/- इतके मािसक भाडे आका न 
तसेच िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न िद.०७/०२/२०२० ते िद.०६/०१/२०२१ या ११ 
मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली तसेच  या माणे करारनामा नोटराईज 
क न घे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१८ मौजे ई, ता.राहाता, िज हा अहमदनगर येथील जमीन गट न.ं२८८/अ,२८८/ब,२८८/क व गट न.ं२९४ 

पैक  एकुण े  १०.२३ हे टर े  सं थानला कायम खरेदीबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम १७(२)(ट) 

म  य े िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थचेी 
उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती संपािदत करील िकंवा खरेदी करील,अशी 
तरतुद आह.े   

 तावना-  
पवूिपठीका – १) यापवू  राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट,मुबंई यांनी मौजे ई िशवाराम  य े

समुारे ५४ एकर ११ गुंठे जमीन सं  थानला काही अटी व शत वंर दान  हणनू दे  याचे  तािवत केलेले होते.  यात 
 यांचे नावावर  य ात असले  या खालील नमदू केले  या जमीनी बि सप ान ेदवे ूकेले  या हो  या.    

प रिश  ट अ- 
अ.नं. गट नंबर दयानानी  टच ेनावावर असलेले े   
१ २९३ ०७ ह े३२ आर ०० चौमी 
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२ २७५ ०० ह े६९ आर ०० चौमी  
३ २८० ०० ह े६१ आर ०० चौमी 
४ २८३ ०० ह े४६ आर ०० चौमी 
५ २८४ ०० ह े४८ आर ०० चौमी 
६ २८५ ०० ह े५४ आर ०० चौमी 
 एकूण  १० ह े१० आर ०० चौमी 

     
       तसेच खालील प रिश  ट “ब” म  य ेनमदू केले  या मौज े ई,ता.राहाता येथील जमीनी  यांचे  य ात 

नावावर नसले  या  परंतु  या जमीनी संबंधात राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट,मुंबई यांना असलेले 
कायदशेीर अिधकार सं  थानला दे  याबाबत  तािवत केलेले आह.े   

प रिश  ट ब- 
अ.नं. गट नंबर े  

ह.ेआर.चौमी 
क  जदेार सदरी असलेली नाव े

१ २९४ ०५.९०.०० राज  चंदनमल भनसाळी/सभुाष चदंनमल भनसाळी  
२ २७३ ०१.९२.०० िभमबाई बाबुराव कहांडळ 
३ २७४ ००.७४.०० एकनाथ सहाद ूपठारे/िशवनाथ सहाद ूपठारे/रे  वकेडे  
४ २८८ अ ०३.०६.०० लखीचंद कचरदास भंडारी 
५ २८८ ब ००.५४.०० पु  पाताई लखीचंद भंडारी 
६ २८८ क ००.९७.०० पु  पाताई लखीचंद भंडारी 
 एकूण १३.१३.००  

 
२)  उपरो  त प रिश  ट अ मधील जमीन गट नं.२९३ े  ७ ह.े३२ आर इतके दयानानी  टन ेसं  थानला 

िद.०१/१२/२००९ रोजी न दणीकृत बि सप ा  वय ेिदलेले आह.े प रिश  ट अ मधील उव रत जमीनीच े
संबंधात  यायालयात वाद सु  अस  याने सदर जमीन चे बि सप  होव ूशकललेे नाही.  

३)  उपरो  त प रिश  ट ब मधील जमीन चे मळू मालकाशी राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट,मुंबई 
यांनी सन १९८७-८८ म  य ेजमीन खरेदीचा करार केलेला होता.  

४)  त तंर मळु मालक ी.लखीचंद कचरदास भंडारी व इतर यांनी य  थ इसम ी.सं ाम माधवराव 
दशेमुख यांचेबरोबर उ  त  जमीनीचा  यवहार ठरवनू  यांना िवसार पावती क न िदली.  

५) सदर  यवहारासबंंधात ी.सं ाम माधवराव दशेमखु यांनी द.ैसावमत व द.ैलोकमत म  य ेजाहीर नोटीस 
िस  ्द केली.  यास अनसु न राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट यांनी हरकत घतेली.  यामळेु 
ी.सं ाम माधवराव दशेमखु यानंी ी.भंडारी/ भनसाळी व दयानानी चॅ रटेबल  ट याचंिेव  द् 

मा.िदवाणी  यायाधीश,व.  तर,कोपरगाव याचंे कोटात  पे.म.ुनं. ४९/२००८ चा दावा दाखल केला. 
सदर दा  यात िद.०५/०३/२०१२ रोजी  या करारना  यानसुार वादी व ितवादी ं .१ ते ५ यांच े
िद.०६/०३/२०१२ रोजी तडजोड होवनू दावा िनकाली काढ  यात आला. 

६)  उपरो  त दावा चालू असतांना अजदार यांनी सं  थानकडे सदर जमीनी खरेदी करणकेामी 
िद.१७/११/२०११ रोजी अज केलेला होता.   या अनषुगंान े सदर जमीनीच े िकंमतीबाबत 
िद.२४/०९/२०११ मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं१७ मधील िनणय ं .७५९ माण े
खालील माण ेिनणय झालेला आहे.   
“उपरो  त  तावावर सिव  तर चचा होवनू यापवू  मा.  यव  थापन मंडळान े िद.१०/१०/२०१० रोजीच े

सभेत घतेले  या  िनणयास अनसु न दयानानी  ट यांची वर नमदू केलेली जमीन सव कायदेशीर बाब ची 
पडताळणी व पतुता क न .५५,००,०००/- ित एकर या दराने खरेदी कर  यात यावी. याकामी िवहीत प  ्दतीन े
सं  थान वक लामाफत जमीनीचा सच रपोटसह अिभ ाय घणेते यावा तसेच वक लामाफत जमीनीबाबत 
कोण  याही  य  तीची/सं  थचेी हरकत नाही याबाबत वृ  तप ात जाहीर नोटीस िस  ्द क न जमीनी खरेदीस 
कोणाचीही हरकत नाही,याबाबत पडताळणी कर  यात यावी. दयानानी  ट,संबंधीत जमीन मालक व इतर 
िहतसंबंधीत  य  ती/सं  था यांचेत असणारे सव  यायालयीन दावे िनपट  यानंतर जमीन मालकानंी सं  थानकडे 
जमीन िव चा  वतं र  या   ताव सादर करावा.  यानसुार जमीनीचे खरेदीखत न दणीच े वळेेस जमीनी  या 
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एकूण िकंमती  या ८० ट  के र  कम अदा करणसे व उव रत २० ट  के र  कम जमीनीस सं  थानच ेनाव लागलेनंतर 
सं  थानमाफत रतसर शासक य मोजणी क न ता  यात िमळणारे जमीनी  या   माणात र  कम जमीन मालकांना 
अदा करणसे तसचे जमीन खरेदीकामी मु ांक व न दणी शु  क,सरकारी मोजणी शु  क, वक ल फ  आदी 
अनषंुिगक यो  य  या समावेशक खचास मा  यता दे  यात यावी,असे ठरल”े. अस ेबाबतचा िनणय झालेला आहे. 

सदर िनणया  या अनषंुगान े िद.१४/०१/२०१२ रोजी  या दै.सावमत व द.ैपु  यनगरी आिण 
िद.१५/०१/२०१२ रोजी  या  द.ैगावकरी या  थािनक वृ  तप ात जाहीर नोटीस िस  ्द कर  यात आ  या.  यास 
अनसु न १) ी.राजीव गणपत मयेकर यांनी हरकत घवेनू जमीन मालक यांनी  यांना २००७ साली िवसार पावती 
क न िदलेचे नमदू केलेले आह.े तसेच २) ी.राज  चंदनमल भनसाळी यांनी हरकत घवेनू उ  त वडीलोपािजत 
जमीनीच ेअ ापपावेतो वाटप झाललेे नसलचे ेनमदू केललेे आह.े ३) मनॅजेर,साई नागरी सहकारी पतपरुवठा सं  था 
यांनी हरकत घवेनू उ  त जमीनी जमीन मालक यांनी  यांचे पतसं  थसे नजर गहाणखत क न िदलेले आह.े आिण 
४) राधाबाई कािलयनदास चॅ रटेबल  ट,मुंबई यांनी हरकत घेवनू  यात उ  त जमीनीसबंंधात  यायालयात वाद 
 याय िव  ट आह.े  याचे िनराकरण झालेिशवाय जमीन मालकानंा उ  त जमीनी खरेदी देता येणार नाही,असेबाबत 

नमदू केललेे आह.े  
उपरो  त िनणयात नमदू केले माण े उ  त जमीन चा सच रपोटसबंंधात सं  थान पॅनलवरील वक ल 

अडॅ.जे.के.ग दकर यांनी उपरो  त हरकतीचा िवचार करता सदर जमीनीबाबतच ेदावे मा.  यायालयात  याय िव  ट 
अस  याने सदर बाबीचे थम िनराकरण झालेिशवाय उपरो  त जमीन मालकां  या जमीनी सं  थानकरीता खरेदी 
करण े यो  य व उिचत आिण कायदेशीर होणार नाही,  यामळेु सदर जमीन चा ३० वषाचा सच रपोट तुत दणेेच े
कारण नाही,असबेाबत  यांचेकडील िद.०७/०२/२०१२ रोजी  या प ा  वये कळिवलेले आह.े   
७) त तंर सदर जमीन चे िकंमतीबाबत िद.१७/०९/२०१३ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िवषय 
नं.४ म  य े िनणय ं .६१६ माण े िनणय झाला क , “सदरह जमीनीचा शासना  या रेडी रेकनर माण े रेट घे  यात 
यावा व  यानसुार सधुारीत  ताव तयार क न तो  यव  थापन सिमतीसमोर िनणयाथ सादर कर  यात यावा,अस े
ठरले.” 

सदर िनणया माण े उ  त जमीन च े मु  याकंन िमळणकेामी मा.मु ाकं िज  हािधकारी तथा सहिज  हा 
िनबंधक,अहमदनगर यांचेकडेस प  यवहार करणते आला. तथािप दर  यानच े काळात ी.सं ाम माधवराव 
दशेमुख यांनी म.ेिदवाणी  यायालय,व.  तर, कोपरगाव यांचे कोटात  पे.म.ुनं.५९/२०१२ चा दाखल केलेला 
असलेने सदर िनणया माण ेकायवाही पणू झाली नाही.    
८) त तंर िद.०४/०२/२०१४ रोजी  या मा.  यवस ् थापन सिमती  या सभेत िनणय ं .८९ अ  वय े माण,े 
“साईभ  तानंा सोयी-सिुवधा परुिवणसेाठी  तािवत जमीनीची सं  थानला आव  यकता असनू जर सव प कार 
एकि तपण े मा.मुंबई उ  च    यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठासमोर सं  थानला जमीन दणेेकामी लेखी दते 
असतील तर तसा  ताव मा.खंडपीठासमोर सादर करता येईल. मा  त  पवू  याकामी मा.मुंबई उ  च  यायालयाच े
औरंगाबाद खंडपीठाम  य े   सं  थान  या वतीन े काम पाहणारे अडॅ.चौक दार यांचा स  ला घे  यात यावा, असे 
ठरले.” 

सदर िनणया माण ेअडॅ.चौक दार यांचेकडेस प  यवहार करणते आलेला आह ेव वेळोवेळी  मरणप  
दे  यात आल.े तथािप  यांचेकडून कोण  याही कारच ेअिभ ाय ा  त झालेले नाहीत.  
९) उपरो  त  प.ेम.ुनं.४९/२००८ मधील िद.०६/०३/२०१२ रोजी झाले  या तडजोडी माण े व  यातील 
िद.०५/०३/२०१२ रोजी  या करारना  यानसुार मूळ जमीन मालक यांनी उपरो  त जमीनी सं  थानला िवकत 
घे  यास सहकाय केले नाही व करारना  यानसुार कायवाही करणसे अडथळे िनमाण केले आिण अडॅ.रिवराज 
लालाजी गोतीस यांनी  यांचे जाहीर न केले  या  प कारासाठी दावा िमळकत मळू जमीन मालक यांचेकडून 
खरेदी घेणबेाबतचे िवधान केले व  यांना  यापोटी िवसार िद  याचे िवधान केले  हणनू ी.सं ाम माधवराव 
दशेमुख यांनी मे.िदवाणी  यायाधीश,व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात सौ.पु  पाताई लखीचंद भंडारी, ी.लखीचदं 
कचरदास भंडारी, ी.राज  चंदनमल भनसाळी, ी.सभुाष चदंनमल भनसाळी, ीमती राधाबाई कािलयनदास 
दयानानी चॅ रटेबल  ट, ी.अिभिजत िजत  शहा, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  आिण 
अडॅ.रिवराज लालाजी गोतीस यांचिेव  ्द  िद.२६/०९/२०१२ रोजी  पे.म.ुन.ं५९/२०१२ चा दावा दाखल केलेला 
आह.े 
१०) सदर दा  याचे कामकाज अ ाप चालू असनू  यात उपरो  त वादी व ितवादी नं.१ ते ६ यांनी या दा  यात 
तडजोड कर  याचे िनि त क न दा  यातील जमीनी सं  थानला कायम खरेदी दे  यास संमती िदली आह े व 
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तडजोडीचा मसदुा तयार क न तो उपरो  त  वादी, ितवादी यांना मा  य आह.े तडजोडीचे मसु ाबरोबर सं  थानने 
 यकेाला िकती र  कम ावयाची आह ेयाचा त  ता तयार केलेला आह ेव या प ानसुार वतन कर  याची तसचे 

 पे.म.ुनं.५९/२०१२ यात हकूमनामा क न घे  याची उपरो  त वादी, ितवादी या सवाची जबाबदारी आह.े तरी 
सदरचा तडजोडीचा मसदुा तपासनू  यास मा  यता ावी व तडजोडीवर सं  थान  या जबाबदार ितिनधीमाफत सही 
करावी,असबेाबतचा अज ी.सं ाम माधवराव देशमखु व इतर ६ यांनी िद.०४/०३/२०१६ रोजी इकडेस सादर 
क न  यासोबत तडजोडीचा मसदुा, ी.अिभिजत िजत  शहा यांचे समंतीप  व इतर कागदप  े आिण कोट 
हकूमा  या  कागदप ां  या  छायािंकत ती सादर केले  या आहते.  
११)   या अनषंुगान ेउपरो  त जमीनीबाबतच ेमळु जमीन मालक व इतर आिण अजदार यांनी  यांचे उपरो  त 
वाद मे.कोटासमोर एक  येवनू िमटवावेत व Clear Title झा  यानंतर संबंधीत जमीन मालक यांनी  यांचे 
मज नु प सं  थानकडे सदर जमीनी  या खरेदीबाबतचा  ताव सादर करावा,अस े बाबत अजदार यांना 
िद.०७/०७/२०१६ रोजी  या प ा  वये अलाहीदा कळिवणते आलेले आह.े  यानंतर दखेील अजदार यांनी वारंवार 
अज केलेल ेआहते.  यांना उपरो  त माण े अलाहीदा कळिवणते आलेले आह.े  
१२)   तुत जमीनी संदभात मे.िदवाणी  यायाधीश,व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात  पे.म.ुनं.५९/२०१२ चा 
दाखल असनू  यात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड ,ता.राहाता,िज.अहमदनगर तफ कायकारी 
अिधकारी ी.िकशोर रामराव मोरे यांना ितवादी न.ं७  हणनू ितवादीपणात सामील केलेले आह.े  ततु 

करणी सं  थान पॅनलवरील वक ल अडॅ.जे.के.ग दकर ह े म.ेकोपरगाव येथील कोटात सं  थानतफ कामकाज 
पाहात असलेन े  तुत दा  यासंदभात  यांचेबरोबर चचा करणते आललेी आह.े   
१३)  दर  यानच े काळात य  थ इसम ी.सं ाम माधवराव दशेमखु यांनी िद.१३/११/२०१७ रोजी इकडेस 
अज सादर क न  यासोबत उपरो  त तडजोडीचा मसदुा सादर क न जमीनी सं  थान  या ठरावा माण े सं  थानन े
खरेदी घेणबेाबतचा अज सादर केलेला आह.े तसचे जमीन मालक ी.लखीचदं कचरदास भंडारी व इतर ३ यांनी 
शासनाकडे िद.१३/०९/२०१७ रोजी अज सादर केलेला आह.े  
१४)  अजात नमूद केले  या मौजे ई येथील जमीन गट न.ं२८८/अ,२८८/ब,२८८/क आिण गट न.ं२९४ 
एकूण े  १०.२३ हे  टर ह े सं  थानला दानप ा ारे ा  त झाले  या गट नं.२९३ े  ७ हे  टर ३२ आर या 

े ालगत आह.े  
१५)  सदर  या जमीनी महारा   शासन नगरिवकास िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील शासन िनणय 

ं .टीपीएस १६१३/५१/ . ./०५/२०१३/निव-९ िद.२८/०८/२०१४ अ  वये कृषी िवभागातून वगळून रिहवास 
िवभागात समािव  ट करणते आले  या  आहते. 
१६)  सदर जमीन चे सन २०१७-१८ चे बाजारमु  य खालील माण ेहोत आह.े   

ी.भंडारी/भनसाळी यांची ई येथील जमीनीचे बाजारमु  य दशिवणारा व  यांनी सिुचत 
केलेला दर दशिवणारा त  ता  

गट नं. े  
ह.ेआर 

सन २०१७-१८ चे 
बाजारमु  य . 

बाजारमु  या माण े 
ित एकर होणारा दर  

ी.भंडारी यानंी 
सिुचत केलेला दर 

ित एकर 

.५५,००,०००/- ित 
एकर माण ेहोणारी 
एकूण िकंमत  

२८८/अ  २.९२   .४,५४,५४,५००/-  .६२,२६,६४०/-  .५५,००,०००/-  . ४,०१,५०,०००/-  
२८८/ब  ०.५०    .१,१०,५६,५००/-  .८८,४५,२००/-  .५५,००,०००/-  .     ६८,७५,०००/-  
२८८/क  ०.९१   .१,७७,७२,३००/-  .७८,१२,०००/-  .५५,००,०००/-  . १,२५,१२,५००/-  
२९४ ५.९०   .८,६१,३१,५००/-  .५८,३९,४४०/-  .५५,००,०००/-  . ८,११,२५,०००/-  
 एकूण  .१६,०४,१४,८००/-  -- -- .१४,०६,६२,५००/-  

 
जमीन मालक ी.लखीचंद कचरदास भंडारी व इतर यांनी शासनाकडेस केललेा िद.१३/०९/२०१७ 

रोजी  या अजा  या   अनषंुगान ेमा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग यांनी  यांचेकडील प  ं .सासिंव-
१०१७/सं /१६६९/कायासन-१६ िद.३१/१०/२०१७ अ  वये “अजदारांची मौजे ई येथील गट नं.२८८ पैक  व 
गट न.ं२९४ पैक  या वडीलोपािजत मालक  ह  का  या  वहीवाटी  या जागा असनू सदर जागा खरेदी 
करणबेाबतचा ठराव सं  थान  या िद.२४ स  टबर २०११ रोजी  या बैठक त घे  यात आला. तथािप आजतागायत 
सदर  यवहार झालेला नाही. सं  थानशी सदर जमीन चा  यवहार कर  याचे िनि त झा  यामळेु िवकासक जा  त  
मोबद  यात सदर जमीन  यावयास तयार असनूही अजदार िवकासकाशी सदर जमीनीचा  यवहार करत नाहीत. 



 
73 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

सं  थानला सदर जमीनीचा  यवहार करावयाचा नस  यास  याबाबतच े प  अजदारास ावे,अशी िवनंती 
अजदारानंी उ  त अजा  वये केली आह.े” तरी  तुत करणी आपला अहवाल शासनास सादर कर  यात यावा, 
वगैरेबाबत नमदू केलेले आह.े   

  त षुंगान ेसदर जमीनीच ेिकंमतीबाबत िद.२४/०९/२०११ रोजीचे  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय 
नं.१७ मधील िनणय ं .७५९ माण े  हणजेच “मा.  यव  थापन मंडळाने िद.१०/१०/२०१० रोजीचे सभते 
घेतले  या   िनणयास अनसु न दयानानी  ट यांची वर नमदू केलेली जमीन सव कायदेशीर बाब ची पडताळणी व 
पतुता क न .५५,००,०००/- ित एकर या दरान े खरेदी कर  यात यावी. याकामी िवहीत प  द्तीने सं  थान 
वक लामाफत जमीनीचा सच रपोटसह अिभ ाय घेणते यावा तसचे वक लामाफत जमीनीबाबत कोण  याही 
 य  तीची/सं  थचेी हरकत नाही याबाबत वृ  तप ात जाहीर नोटीस िस  ्द क न जमीनी खरेदीस कोणाचीही 

हरकत नाही,याबाबत पडताळणी कर  यात यावी. दयानानी  ट,संबंधीत जमीन मालक व इतर िहतसंबंधीत 
 य  ती/सं  था यांचते असणारे सव  यायालयीन दाव ेिनपट  यानंतर जमीन मालकांनी सं  थानकडे जमीन िव चा 
 वतं र  या  ताव सादर करावा.  यानसुार जमीनीच ेखरेदीखत न दणीचे वेळेस जमीनी  या  एकूण िकंमती  या 

८० ट  के र  कम अदा करणसे व उव रत २० ट  के र  कम जमीनीस सं  थानच े नाव लागलेनतंर सं  थानमाफत 
रतसर शासक य मोजणी क न ता  यात िमळणारे जमीनी  या माणात र  कम जमीन मालकांना अदा करणसे 

तसेच जमीन खरेदीकामी मु ाकं व न दणी शु  क,सरकारी मोजणी शु  क,वक ल फ  आदी अनषंुिगक यो  य  या 
समावेशक खचास मा  यता दे  यात यावी.”या िनणया माण ेकायवाही करणकेामी मा  यता िमळणसेाठी शासनाकडे 
अहवाल सादर करणे  या िनणयाथ  ततुचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजी  या 
सभेपढूे सादर करणते आला. 

सदर सभेत मा.मु  यकायकारी अिधकारी यांनी “शेती महामंडळाची जमीन खरेदीचा  ताव शासनाकडे 
 तािवत आह.े  यामळेु खाजगी जमीनी  या खरेदीपे ा सरकारी जमीन ाधा  यान े खरेदी करा  यात,” अशी 

माहीती िदली.  यावर िनणय ं .९९ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े   
यावर सिव  तर चचा होऊन,शेती महामंडळाची जागा खरेदी करणबेाबतचा  ताव  यव  थापन 

सिमतीन ेमा  य क न शासन परवानगीसाठी पाठिवणते आलेला आहे. परंतु मौज े ई,ता.राहाता, िज.अहमदनगर 
यथेील जमीन गट न.ं२८८अ,२८८/ब,२८८/क व गट न.ं२९४ पै.एकूण े  १०.२३ हे  टर े  ह ेयलेो झोनम  य े
असनू तेथील सं  थान मालक  या जमीनीलगत आह े व शेती महामडंळाकडून खरेदी करावया  या जमीनीपे ा 
कमी भावाने िमळत आह.े तसचे सं  थानने  तािवत जमीन खरेदी के  यास राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल 

 ट यांची या  यित र  त तेथे असलेली उव रत जमीन सं  थानला िवनामु  य दान देणचेी श  यता आह.े याकरीता 
सदरह े  शासनाची मा  यतेने कायम खरेदी क न घेणते यावे. यासाठी िद.२४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय 

ं .७५९ ची अमंलबजावणीसाठी  ताव सादर करणते यावा,असे ठरले. 
सदर िनणया माण े मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुंबई यांचकेडेस 

इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/६२१२/२०१८ िद.१९/०२/२०१८ व जा.नं.एसएसएसटी/ मालम  ता/ 
२१००/२०१८ िद.३०/०७/२०१८ रोजी  या प ा  वये  ताव सादर करणते आला. 

तदनषंुगाने महारा   शासन,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील शासन िनणय ं .सासिंव-
१०१८/४४२/ . .५४/का.१६ िद.२४/१०/२०१८ अ  वये खालील माण ेशासन िनणय िनगत केलेला आह.े  

 तावना– ी साईबाबा सं  थान  या मालक  या गट नं.२९३ लगत असले  या गट नं.२८८/अ, 
२८८/ब,२८८/क व गट न.ं२९४ पै.एकुण १०.२३ हे  टर े  सं  थानसाठी खरेदी कर  यासाठीचा  ताव ा  त 
झाला आह.े  ततु जमीनीबाबत मे.कोपरगाव येथील िदवाणी  यायाधीश,व.  तर यां  या कोटात 
 पे.म.ुनं.५९/२०१२ दाखल असनू सदर दा  यातील वादी ितवादी यांनी िद.१७/१२/२०१४ रोजी तडजोडीचा 

करारनामा केला असनू सदरचे े  ी साईबाबा सं  थान खरेदीने घते अस  यास सदरचे वाद संपु  टात येणार 
अस  याचे नमदु केल े आह.े .१००/-  या  टॅ  प पपेरवर सदर करारना  याची छायांिकत त सं  थानला सादर 
केली असनू सव ह  कदारानंी िद.१७/१२/२०१४ रोजी मेमोरडम ऑफ अडंर  टॅ  ड ग सहया केले  या आहते. 
जमीन मालकान े सदर जमीन िशड  सं  थानला िव  कर  यास समंतीप  सादर केल े आह.े नगरिवकास 
िवभागा  या िद.२८/०८/२०१४ रोजी  या अिधसचुने ारे सदर जमीन अकृिषक असा बदल कर  यात आला आह.े 
सदर जमीनीचा सच रपोट घे  यात आला असनू सदर िमळकत व इतर िमळकती कायमचे खरेदीखतान े खरेदी 
करता यईेल.  यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. मा  अगोदर दु यम िनबंधक,राहाता यां  याकडील 
सरकारी िकंमतीची िनि ती करण े ज रीचे आह.े असा अहवाल ा  त झाला आह.े दु यम िनबंधक 
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कायालय,ता.राहाता,िज.अहमदनगर यांनी सन २०१७-१८  या बाजारमु  य भावा माण े सदर जमीनीच े मु  य 
.१६,०४,१४,८००/- इतके िनि त केले आह.े सदर जमीनधारक सदर जमीन .१४,०६,६२,५००/- इत  या 

रकमेस िशड  सं  थानला िवक  यासाठी तयार आह.े सदर जमीन िवकत घेत  यास सं  थानला सलग १७.५५ हे  टर 
एवढे े  सलग उपल  ध होणार असनू या े ावर सं  थानचे मेडीकल कॉलेज,निसग कालेज,कॅ  सर हॉि पटल 
यां  याकरीता एकि त वै क य संकुल उभारता येईल. सिमती  या िद.१४/०९/२०११ रोजी  या   सभेत सदर 
जमीन ित एकर .५५,००,०००/- या दराने खरेदी कर  याबाबतचा िनणय घे  यात आला. तसेच जमीनी खरेदी 
कर  यासाठी मु ांक न दणी शु  क,सरकारी मोजणी शु  क,वक ल फ  आदी अनषु िंगक आव  यक  या सव 
समावेशक खचास शासन मा  यता घे  यात यावी,असा ठराव कर  यात आला. सदर ठरावानसुार मु  य कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी  यां  या संदभ य प  ं .१ व ३ अ  वय ेसिमतीन े
केले  या ठरावा माण े  तावास मजंरुी दे  याची िवनतंी केली आह.े शासनान ेसंदभाधीन प  ं .२ अ  वये जमीन 
धोरण िनि त केले असनू या धोरणां  वये ठरिव  यात आलेले िनकष,अटी व शत  सदर जमीन खरेदी  ताव पणू 
करत अस  याच े सं  थानन े कळिवले आह.े  यास अनसु न सदर  तावास मा  यता दे  याची बाब शासना  या 
िवचाराधीन होती.  

शासन िनणय - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड )(सधुारणा) अिधिनयम २००४  या 
कलम २१(१)(झ) मधील तरतुदीनसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यां  या मालक  या गट 
नं.२९३ लगत असले  या गट नं.२८८/अ,२८८/ब,२८८/क व गट नं.२९४ पै.एकुण १०.२३ हकेटर े  
.१४,०६,६२,५००/- ( .चौदा कोटी सहा ल  बास  ट हजार पाचश ेफ  त) इत  या रकमेस खरेदी कर  यास तसेच 

यासाठी मु ांक न दणी शु  क,सरकारी मोजणी शु  क, वक ल फ  आदी अनषंुिगक आव  यक  या सव समावेशक 
खचास या शासन िनणया  वये खालील अट  या अधीन राहन मा  यता दे  यात येत आह.े  
१)  मा.िदवाणी  यायाधीश,व.  तर,कोपरगाव यांच े कोटात दाखल  प.ेम.ुन.ं५९/२०१२ िनकाली काढणते 

यावी.  
२)  सदर जमीनीवरील सव ह  कदारा  या जमीन िव  करारना  यावर सहया घे  यात या  यात.  
३)  जमीन खरेदी कर  यापवू  उ  त जमीनीची मोजमापणी भमुी अिभलेख िवभागाकडून क न घे  यात यावी.  
४)  जमीन खरेदी करतांना मालम  ता ह  तातंरण अिधिनयम १९८२ मधील कलम ५४ व ५५ मधील 

तरतुदीचे पालन करणते याव.े  
५)  जमीनी खरेदी संदभात आव  यक असणा-या इतर सव कायदेशीर बाबी पणू कर  यात या  यात.  
६)  सदर जमीनी  या खरेदीखत न दणी  या वेळी जमीनी  या एकुण मु  या  या ८०% र  कम अदा कर  यात 

यावी. सं  थान  या  नावावर जमीन लाग  यानंतर (जमीनीचा ७/१२ संस ् थान  या नावे झा  यानंतर) व 
रतसर शासक य मोजणी क न सं  थान  या ता  यात जमीन घते  यानंतर उव रत २०% र  कम अदा 

कर  यात यावी.  
  शासनाकडील उपरो  त िनणया माण े मौजे ई येथील उपरो  त िवषयांिकत जमीन सं  थानला कायम 

खरेदी कर  याबाबतची ि या चालू कर  यात आली.  
  दर  यानचे काळात  तुत करणाबाबतचा सिव  तर अहवाल सं  थानचे मा.तदथ सिमतीचे 

िद.०६/०२/२०२० रोजी  या  सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करणते आलेला आह.े  यात िनणय ं .६६ माण े
“यावर सिव  तर चचा होऊन,मौजे ई, ता.राहाता,िज.अहमदनगर येथील जमीन गट नं.२८८अ,२८८ब, 
२८८क व गट नं.२९४ पै.एकूण े  १०.२३ हे  टर े  सं  थानला कायम खरेदी करणेकामी महारा   
शासन,िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील ं .सासिंव-१०१८/४४२/ . .५४/ का.१६ िद.२४ ऑ  टोबर 
२०१८ चे शासन िनणयाम  ये नमुद केले  या  खालील अट चे अिधन राहन सदरह जमीनी सं  थानला 
कायम खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आली.  
१)  मा.िदवाणी  यायाधीश,व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात दाखल  पे.मु.नं.५९/२०१२ िनकाली 

काढणेत यावा.  
२)  सदर जमीनीवरील सव ह  कदारा  या जमीन िव  कराना  यावर सहया घे  यात या  यात.  
३)  जमीन खरेदी कर  यापवू  उ  त जमीनीची मोजमापणी भुमी अिभलेख िवभागाकडून क न 

घे  यात यावी.  
४)  जमीन खरेदी करतांना मालम  ता ह  तांतरण अिधिनयम १९८२ मधील कलम ५४ व ५५ 

मधील तरतुदीचे पालन करणेत यावे.  
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५)  जमीनी खरेदी सदंभात आव  यक असणा-या इतर सव कायदेशीर बाबी पूण कर  यात 
या  यात.  

६)  सदर जमीनी  या खरेदीखत न दणी  या वेळी जमीनी  या एकुण मु  या  या ८०% र  कम अदा 
कर  यात यावी. सं  थान  या नावावर जमीन लाग  यानतंर (जमीनीचा ७/१२ सं  थान  या नावे 
झा  यानंतर) व रतसर शासक य मोजणी क न सं  थान  या ता  यात जमीन घेत  यानंतर 
उव रत २०% र  कम अदा कर  यात यावी.” असबेाबत िनणय झालेला आह.े 

  शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडील उपरो  त िद.२४/१०/२०१८ रोजीचे िनणया माण ेव मा.तदथ 
सिमतीच ेिद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय ं .६६ माण े  तुत करणी सवागीण पतुता करणते येवनू 
उ  त जमीन चे खरेदीखतांचे द  त िद.२६/०३/२०२० रोजी मा.दु यम िनबधंक,राहाता यांचेसमोर राहाता यांचेसमोर 
न दवनू देणेकामी सबंंधीत जमीन मालक यांना इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/५०२७/२०२० 
िद.२०/०३/२०२० रोजी  या प ा  वये कळिवणते आले.  

  तथािप कोरोना या िवषाणू  या (कोिवड-१९) ादभुावाच े ितबंधाचे ि कोनातून शासनान े
िद.२३/०३/२०२० पासनू सव  लॉकडाऊन जाहीर केला अस  यान ेव शासक य कायालय ेबदं कर  यात आली 
अस  याने सदर तारखेस  ततुचे द  त  न दिवणते आलेले नाहीत.  

            मा  उ  त लॉकडाऊनचे अटी शत म  य े शासनान े िद.०६/०५/२०२० पासनू िशिथलता आणनू 
शासक य कायालय े सु  करणबेाबतच े आदशे जारी केलनेे शासक य कायालय े िद.०६/०५/२०२० पासनू सु  
करणते आली.  यामळेु उपरो  त लंिबत खरेदीखताचे द  त  िद.१४/०५/२०२० रोजी मा.दु यम िनबंधक,राहाता 
यांचे कायालयात न दवनू दणेेकामी जमीन मालक यांना इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/१९४/२०२० 
िद.१२/०५/२०२० रोजी  या प ा  वये कळिवणते आले.   

 या माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी मौज े ई,ता.राहाता येथील जमीन गट 
नं.२८८/अ पै., २८८/ब पै. आिण २८८/क पै. या जमीन चे एकूण े  ४ हे  टर ३३ आर इतके ी.लखीचंद 
कचरदास भंडारी व सौ.पु  पाताई लखीचंद भंडारी यांचेकडून दु यम िनबंधक,राहाता यांचेकडील द  त 

ं .१४०४/२०२० िद.१४/०५/२०२० अ  वये मोबदला र  कम .५,९५,३७,५००/- इतके रकमेस कायम खरेदी 
केलेले आह.े तसचे जमीन गट न.ं२९४ पै.या जमीनीच ेएकूण े  ५  हे  टर ९० आर इतके ी.सभुाष चदंनमल 
भनसाळी व ी.राज  चंदनमल भनसाळी यांचेकडून दु यम िनबंधक,राहाता यांचेकडील द  त ं .१४०३/२०२० 
िद.१४/०५/२०२० अ  वये मोबदला र  कम .८,११,२५,०००/- इतके रकमेस कायम खरेदी केलेल ेआह.े  

  दर  यानचे काळात ी.उ  तमराव रंभाजी शेळके रा.िशड  यांनी मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ, 
औरंगाबाद यांचे कोटात दाखल असले  या पीआयएल िपटीशन न.ं१२०/२०१९ म  ये कंटे   ट िपटीशन 
 टॅ  प नं.१०६१३/२०२० चे महारा   शासन व मु  य  कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था,िशड  व इतर १ यांचेिव  द मे.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात 
दाखल केलेले आहे.  यात मे.कोटाने िद.२९/०५/२०२० रोजी “At present issue simple notice to 
respondent no.2, returnable in six (06) weeks.” असेबाबत आदेश केलेले आहेत. 

   तुत करणी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेवतीने मे.उ  च  यायालय, 
खंडपीठ औरंगाबाद  यांचे कोटात कामकाज पाहणेसाठी सं  थान पॅनलवरील वक ल अॅड ी िवनायक 
होन,यांना सचुीत केलेले आहे.व मे. कोटाचे उपरो  त िद.२९/०५/२०२० रोजीचे आदेशा माणे सं  थानचे 
वतीने मे.कोटात ित ाप  सादर करणेकामी अलािहदा कळिव  यात आलेले आहे.  

  तसेच  ततु करणी सं  थानचे िवधी िवभागामाफत मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद 
यांचे कोटात िस  हील अॅ  लीकेशन नं.१०६३५/२०२० चे अलािहदा सादर करणेत आलेले आहे.   

  मौजे ई,ता.राहाता,िज  हा अहमदनगर येथील उपरो  त जमीन ग. न.ं२८८/अ,२८८/ब, २८८/क 
व ग.न.ं २९४ पै या जमीनीचे एकुण े  १०.२३ हे  टर इतके ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांना कायम खरेदी करणेकामी मा  यता िमळणेसाठीचा सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०२/०२/२०१८ रोजी  या सभेतील उपरो  त िनणय ं .९९ माणे शासनास  ताव सादर करणेत 
आलेला आहे. व सदर  तावास िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन मं ालय, मुंबई यांचेकडील िनणय 

ं .सासिंव-१०१८/४४२/ .  ५४/का.१६ िद.२४/१०/२०१८ अ  वये मा  यता दे  यात आलेली आह.े यािशवाय 
मे.उ  च  यायालयाने िनयु  त केले  या सं  थानचे मा.तदथ सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजी  या सभेतील िनणय 
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ं .६६ अ  वये उ  त जमीनी सं  थानला कायम खरेदी करणेकामी महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग 
मं ालय,मुंबई यांचेकडील  
िनणय ं .सासिंव-१०१८/४४२/ . .५४/का.१६ िद.२४/१०/२०१८ चे शासन िनणयाम  य ेनमुद केले  या अट चे 
अिधन राहन सं  थानला कायम खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

तदनषंुगान ेशासन िनणयातील अट ची पतूता करणते येवनू उ  त जमीनी सं  थानने िद.१४/०५/२०२० 
रोजी कायम खरेदी केले  या आहेत. बाजारभावा माण े (शासनाच े रेडीरेकनर माण)े सदर जमीन ची िकंमत 
.१६,६०,११,८००/- (अ री र  कम सोळा कोटी साठ लाख अकरा हजार आठश े मा )  इतक  होत असनू 

सं  थानने मा  सदर जमीनी र  कम .१४,०६,६२,५००/- (अ री र  कम .चौदा कोटी सहा लाख बास  ट हजार 
पाचशे मा ) इतके पयास खरेदी केले  या आहते.  

िवभागाचा अिभ ाय – १) मौजे ई ता.राहाता येथील उपरो  त खरेदी केलेले े  १०.२३ हे  टर ह े
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना यापुव  राधा कािलयनदास दयानानी चॅरीटेबल  ट या सं  थने े

िद.०१/१२/२००९ रोजीचे न दणीकृत ब ीसप ान े िदलेलीजमीन ग.नं. २९३ े  ७.३२ हे  टर या े ालगत 
असनू सदरचे े  ह े येलो झोन म  य े आह.े सदरचे े  खरेदी के  यामळेु  या िठकाणी सं  थानचे स ि थतीत 
एकुण े  १७.५५ हे  टर (समुारे ४४ एकर) इतके सलग झालेले आह.ेयािशवाय या  िठकाणी राधा कािलयनदास 
दयानानी चरॅीटेबल  ट यांची असलेली उवरीत जमीन ते ी साईबाबा सं  थानला िवनामु  य दान दे  याची 
श  यता आह.े  
२)  सदर खरेदी केलेली जमीन ही िशड लगत  हणजेच िशड  शहरापासनू साधारणतः ३ िकमी अतंरावर 
आह.े  
३)  सदर िठकाणी सं  थानला सलग मोठे े  उपल  ध झा  याने भिव  यात  या िठकाणी हॉ  पीटल सारखा 
मोठा क  प उभारणचेे  तािवत आह.े  
४)  सदर जमीन खरेदी करणकेामी त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजी  या 
सभेतील िनणय ं .९९ माण े  तसेच महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग मं ालय, मुंबई यांचेकडील शासन 
िनणय ं . सासिंव-१०१८/४४२/ . .५४/ का.१६ िद.२४ ऑ  टोबर २०१८ अ  वये आिण मा.उ  च 
 यायालयाने िनयु  त केले  या सं  थानचे मा.तदथ सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय ं .६६ 

अ  वये मा  यता िमळाललेी आह.े  
५)  सदर जमीन खरेदीच ेदर ह ेसं  थानच ेमा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२४/०९/२०११ रोजीचे बैठक तील 
िनणय ं .७५९ अ  वये र  कम .५५,०००००/- (अ री र  कम .पंचाव  न लाख) ित एकर या दरान े खरेदी 
करणचेे ठरिव  यात आलेले आह.े  या दरा माण ेसदर जमीन खरेदी कर  यात आलेली आह.े  यानतंर शासनाच े
रेडीरेकनर (बाजारभाव) दराम  य ेसात  यान ेवाढ झालेली आह.े  
६)  सदर जमीनीची बाजारभावा माण े(शासनाच े रेडीरेकनर माण)े िकंमत .१६,६०,११,८००/- (अ री 
र  कम .सोळा कोटी साठ लाख  आकरा हजार आठशे) इतक  होत असनू सं  थानने मा  सदर जमीन र  कम 
.१४,०६,६२,५००/- (अ री र  कम .चौदा कोटी सहा लाख बास  ट हजार पाचशे मा  ) इतके पयास खरेदी 

केलेली आह े  हणजेच  तुत करणी सं  थानला र  कम .२,५३,४९,३००/- (अ री र  कम .दोन कोटी ेप  न 
लाख एकोणप  नास हजार तीनशे मा  ) एवढया र  कमचेा फायदा झालेला आह.े  
७)  उपरो  त जमीन खरेदी  या एकुण र  कम .१४,०६,६२,५००/- या र  कमपेैक  ८०% इतक  र  कम 
जमीन मालकांना अदा करणते आलेली असनू,उवरीत २०% र  कम .२,८१,३२,५००/- इतक  खरेदीखता माण े
जमीनीची शासन दरबारी सं  थानचे नावाने न द झा  यानंतर जमीन मालकांना अदा करणबेाबतची कायवाही 
मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ औरंगाबादयांचे िनणयानंतर व सं  थानचे मा.तदथ सिमतीचे िनणया माण े पढुील 
उिचत कायवाही करणते येईल. 
८)   तुत करणी मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद यांच े कोटात िस  हील अॅ  लीकेशन 
नं.१०६३५/२०२० चे िद.०१/०६/२०२० रोजी दाखल केलेले आह.े  यात मे. कोटान े िद.०२/०६/२०२० रोजी 
“Liberty to move after the regular Court  starts functioning ” अस ेआदेश िदलेले आहते. 
सदर िस  हील अॅ  लीकेशन अ ाप लंिबत आह.े  

मौजे ई,ता.राहाता येथील उपरो  त जमीन ग.नं.२८८/ अ,२८८/ब,२८८/क, व ग.नं.२९४ पै एकुण े  
१०.२३ हे  टर ही जमीन सं  थनला कायम  व पी खरेदी करणबेाबतची पवुिपठीका व  या सबंंिधत केले  या 
कायवाही बाबतची स ि थती अवलोकनाथ सिवनय सादर. 
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िनणय .३७२ तदथ (Ad-hoc) सिमतीने या िवषयाचे सखोल अवलोकन केले तसेच कायालयीन िटपणीची दखल 
घेतली. कायालयीन िटपणी ही सवसमावेषक नसली तरी अिभलेखाव न हे प  होते क , मा.उ च 
यायालयाचे पी.आय.एल.न.ं१८/२०११ मधील िद.१३.०३.२०१२ या आदेशानुसार ी साईबाबा 

सं थानने कुठ याही योजनासाठी खच करावयाचा अस यास मा.उ च यायालयाची परवानगी घेणे 
म ा  होते.  

  सिमतीचे असेही िनदशनास आले क , सिमती ही येक धोरणा मक िनणयात िकंवा 
याम ये िव ीय बाब आहे अशा करणात सदर िनणयाचे पुव, सदर बैठक त व यानंतर सु दा 

मूलभूत र या िनयमीतपणे सं थानला मा.उ च यायालयात पी.आय.एल. .१२०/२०१९ म ये िदवाणी 
अज (िस हील ॲ लीकेशन) कर याबाबत िनणय देत असते. सिमती या असेही िनदशनास आले आहे 
क , ब याच वेळेला सिमती या बैठक चे इितवृ  िलिहतांना काही वेळेला असा िदलेला िनदश 
िलिह याचे अनावधानाने राहन गेलेले आहे. जरी तदथ (Ad-hoc) सिमती या इितवृ ात असा िनदश 
दे याचे राहन गेले तरीही ी साईबाबा सं थान हे पी.आय.एल. .१८/२०११ मधील मा.उ च 
यायालयाचे आदेशाला बांधील आहे. यामुळे तदथ (Ad-hoc) सिमतीने असा िनदश िदला िकंवा 

नाही िदला तरी ी साईबाबा सं थानने पी.आय.एल. .१८/२०११ मधील आदेशाचे पालन करणे 
अप रहाय होते. 

  सिमती या असे िनदशनास आणून दे यात आले क , सदर यवहाराचे खरेदीखत करते वेळी 
तसेच खरेदीची र कम ही मुळ मालकाला देतांना मा.उ च यायालया या पी.आय.एल. .१८/२०११ 
मधील आदेशाची पुतता केलेली न हती. आता सिमती या असे िनदशनास आणून दे यात आले क , 
अशी परवानगी काय र ावी हणून मा.उ च यायालयात पी.आय.एल. .१२०/२०१९ म ये 
िस हील ॲ लीकेशन केलेले आहे.  अिभलेखाव न हे प  होते क , मोबद या या रकमेपैक  २०% 
र कम ही मुळ मालकास अजून िदलेली नाही. 

  वरील प र थीतीत सिमती खालील िनणय घेत आहे:- 
  मूळ मालकास मा.उ च यायालया या पुढील आदेशापयत मोबद याची रािहलेली २०% 

र कम अदा कर यात येवू नये. 
(कायवाही-मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ ी साईबाबा सं थान िव त यव था. िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील सव न.ं१२६/४ पै.चे 

े ापैक  नगरपंचायत, िशड  यांना िदले या ०.१२ आर े ा यित र  सं थान मालक चे उवरीत 
े ापैक चे े ात िशड  नगरपचंायतने अित मण केले या ६.२५ आर इतके े  नगरपंचायत, िशड  

यांचेकडेस वग करणेबाबतचे मा.तदथ सिमतीचे िदनांक ११/०५/२०२० रोजी या सभेतील िनणय 
.२४३ बाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७ 
सिमतीचे कत  य े व अिधकार यातील कलम १७(२)(छ) म  य े िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी वेळोवेळी 
तपासणी करील िकंवा तपासणी कर  याची  यव  था करील आिण अशा मालम  तांवर कोणतेही अित मण झाल े
अस  यास ते दरु कर  यासाठी तातडीने उपाययोजना करील,अशी तरतुद आहे.   

 तसचे कलम १७(३) म  य े िव  व  त  यव  थेम  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या 
लेखी पवूमंजरूीने असले  याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार 
नाही िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े                   

 तसेच कलम २१(२)(दोन) यात  थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां  याम  य े सधुारणा व वाढ हो  यासाठी व 
प रणामी सं  थाना  या सोय म  य ेवाढ हो  यासाठी िशड  नगरपचंायतला सहा य कर  यासाठीची तरतदु आह.े  

 तावना -  
करणाची पवूिपठीका– िशड  नगरपचंायत,िशड  यां  या िशड  शहर वाढीव पाणीपरुवठा योजने  या 

झोन ं .३ मधील जलकंुभाकरीता ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे सव नं.१०७ पै. 
उ  तर-पवू  कोप-यात व झोन ं .२ मधील जलकंुभाकरीता सव न.ं१२६ पै. मधील नांदखु  र   यालगत (  तािवत 
िवकास योजनतेील १८ मीटर वळण र   यालगत)  यके  १२ आर इतके ी साईबाबा सं  थान 
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िव  व  त  यव  था,िशड  यां  या मालक चे े  िशड  नगरपंचायतीस महारा   शासन, िवधी व  याय 
िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील शासन िनणय ं .सासंिव/२००६/५८०/(७९)/का.१६ िद.२०/१२/२००६ 
रोजी  या शासन िनणया माण े शासक य मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानसुार  याचवेळेस सं  थानकडून 
नगरपंचायत,िशड  यांनी सव नं.१२६/४ पै. ०.१२ आर े ाचा ताबा सं  थानकडून घेवनू  यात जलकंुभाच े
बांधकाम पूण केलेले आह.े  

  उपरो  त सव न.ं१२६/४ चे े ात नगरपचंायतीने न  याने बांधकामासाठी आखणी केलेच े
िद.१६/०२/२०१९ रोजी िनदशनास आलेव न बांधकाम िवभागाकडील मकुादम ी.िगरीश चोळके व मालम  ता 
िवभागाकडील कं.मोजणीदार ी.बाळासाहबे जाधव यांना ता  काळ सं  थानच ेउ  त े ाच ेसम   थळिनरी ण 
क न अहवाल सादर करणबेाबत सिुचत करणते आले.  या माण े  यांनी िद.१६/०२/२०१९ रोजी उ  त े ाची 
सम  पाहणी क न इकडेस अहवाल सादर केलेला आहे.  यात  यांनी “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.१२६/४ पैक  नांदखु  र   यालगत े  १२ आर इतके िशड  
नगरपंचायत,िशड  यां  या  िशड  शहर वाढीव पाणीपरुवठा योजने  या झोन ं .२ मधील जलकंुभाकरीता दे  यात 
आलेले आह.े  या माण ेिशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचवेळेस सदर े ाचा ताबा घेवनू  यात जलकंुभाच े
बांधकाम पूण केलेले आह.े  या  यित र  त िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी सदर े ात कमचारी िनवास  थान 
बांध  याचे व कंपांऊंड करणचेे  तािवत केलेले असलेच ेआज िद.१६/०२/२०१९ रोजी आमच ेिनदशनास आले 
असनू सदर जलकंुभाच े प रसरात कमचारी िनवास  थानाच े चुना फ  क न े लाईनआऊट केलेले असनू कॉलमच े
खड्डे घतेललेे असलेच ेिदसनू आले आह.े सदरच ेलाईनआऊटच ेिनरी ण केले असता नगरपचंायत,िशड  यांनी 

ी साईबाबा सं  थानचे े ात उ  त बांधकाम  तािवत केले असलेचे िदसनू यते आह.े” असेबाबत इकडेस 
अहवाल सादर केलेला आहे. 

  मा  सं  थानने नगरपंचायतीस िदले  या ०.१२ आर े ा  यित र  त सं  थानचे उव रत े ात 
नगरपंचायतने तयांचे कमचारी िनवास  थान व कंपाऊंडचे बांधकाम  तािवत केलेले असलेचे व 
 या माणे लाईनआऊट केलेचे सं  थानचे िद.१६/०२/२०१९ रोजी िनदशनास आलेले आहे. सदर 

आखणी करतेवेळेस नगरपंचायतने सं  थानला कोणतीही पवूसचुना िदलेली नाही. या  तव सं  थानने 
नगरपंचायतीस िदले  या ०.१२ आर े ाचाच वापर करावा.  या  यित र  त  सं  थानचे मालक चे 
उव रत े ाचा वापर क  नये अथवा  यात बांधकाम क  नये,असेबाबत मु  यािधकारी, िशड  
नगरपंचायतयांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/५६५०/२०१९ िद.२३/०२/२०१९ अ  वये 
कळिवणेत आलेले आहे.  

     त षुंगान े मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील जा. ं .नपं/टे-८/२/४९१/२०१९ 
िद.०१/०३/२०१९ अ  वये  तुत करणी इकडील जा. ं .एसएसएसटी/मालम  ता/५६५०/२०१९ 
िद.२३/०२/२०१९  या  प ास अनसु न “िशड  नगरपंचायत ह ीतील सव ं .१२६/४ पै. मधील १२.७९ आर 
जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  चे मा.  यव  थापन सिमती सभतेील िवषय ं .२४ िनणय 

ं .३०५ नसुार व शासन िनणय ं . सासिंव-२००६/५८०/ (७९)/का.सोळा िद.२० िडसबर २००६ अ  वये िशड  
नगरपंचायतीस िमळालेली आह.े सदरजागचेी महसलु द  तरी ७/१२ उता-यावर नगरपचंायतची मालक  ह  क 
सदरी न द झालेली आह.े सदर जागेची उपअिध क,भमुी अिभलेख कायालयाकडून मोजणी क न नकाशा ा  त 
क न घणेेत आलेला आह.े सदरची जागा ही सधुा रत ( ा प) िशड  िवकास योजनमे  य े अि नशमन क  व 
कमचारी िनवास  थान या योजनासाठी दशिवलेली आह.े  तािवत आर णानसुार सदर जागेत अि नशमन क  
व कमचारी िनवास  थानचे बांधकामाचे  तावास  

मा.सहसंचालक,नगररचना िवभाग,नािसक यांचे िशफारशी नसुार सहायक सचंालक,नगररचना 
िवभाग,अहमदनगर यांनी  यांचकेडील प  ं .बां.प/मौ.िशड , ता.राहाता/ स.नं.१२६/४ (१२६/१ जुना) 
ससअं/२७७५/१८ िद.२०/०८/२०१८ अ  वये मंजरूीची िशफारस केलेली आह.े मंजरू बांधकाम नकाशानुसार 
नगरपंचायत मालक  या  सदर जागेतच बांधकाम चालू आह.े िशड  नगरपचंायतने नगरपचंायत मालक चे 
जागेतच  तािवत बांधकामाच े लाईन आऊट क न बांधकाम सु  केलेले अस  याने ी साईबाबा सं  थानला 
पवूसचुना दे  याचा  नच उदभवत नाही,”असबेाबत इकडेस कळिवलेल ेआह.े  

   तुत प ाचे अवलोकन केले असता नगरपंचायतीने िशड  सधुारीत ा प िवकास 
योजनेम  ये सं  थानचे मालक चे सव नं.१२६/४ पै. चे े ाम  ये अि नशमन क  व कमचारी 
िनवास  थान या योजनासाठी े   तािवत केलेले असलेचे नमुद केलेले आहे. िशवाय  तािवत 
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आर णानसुार सदर जागेत अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकामाचे  तावास 
मा.सहायक सचंालक, नगररचना यांनी मंजुरीची िशफारस केलेली असलेचेही नमुद केलेले आहे. 
 हणजेच सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजना अ ापपावेतो मंजूर झालेली नाही व अंितम 

झालेली नाही.  
  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे सव न.ं१२६ पै. ०.१२ आर 

इतकेच े  नगरपंचायतीस जलकंुभाचे बांधकाम करणेकामी सन २००६ म  ये िदलेले आहे व तदनसुार 
 याचवेळेस सं  थानकडून नगरपंचायत,िशड  यांनी सव नं.१२६ पै.चे ०.१२ आर े ाचा ताबा 

सं  थानकडून घेवून  यात जलकंुभाचे बांधकाम पूण केलेले आहे.  
 हणजेच नगरपंचायत,िशड  यांचे मालक चे स  यि थतीत फ  त ०.१२ आर इतकेच े  आहे. 

तरीदेखील नगरपंचायतने सदर सव न.ं१२६ पै.चे े ात सधुारीत ( ा प) िवकास योजनेत  तािवत 
अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान दशिवलेले आहे. मा  सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास 
योजना अ ापपावेतो मजूंर व अंितम झालेली नाही.  यामुळे नगरपंचायतीने  यांना सं  थानने िदले  या 
०.१२ आर े ा  यित र  त सं  थानचे इतर े ात बांधकाम करणे अथवा सं  थानचे उव रत े ाचा 
वापर करणे ही बाब िवधी ाहय नाही.   

  वा  तिवक पाहता नगरपंचायतीने सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजनेस अंितम मंजुरी ा  त 
झालेनंतर  या माणे भुसपंादनाची कायवाही पूण क न घेवून भुसपंािदत े  नगरपंचायतीकडे वग 
झालेनंतर  यात  तािवत अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम करणे िवधी ाहय आहे.  

मा  नगरपंचायतीने उपरो  त माणे ि या पूण न करता सं  थानचे जागेत अि नशमन क  व 
कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम बेकायदेशीरपणे सु  केलेले असलेचे िनदशनास येत आहे. या  तव 
सदरचे बांधकाम ता  काळ बंद करणेत यावे आिण सं  थानची मालक ची जागा पवूवत क न देणेत 
यावी. सं  थानने नगरपंचायतीस िदले  या ०.१२ आर े ाचे टाक चे े ासह जागेची िनि ती क न 
घेवून  या  यित र  त  सं  थानचे इतर े ात कोण  याही कारचे बांधकाम क  नयेअथवा सं  थानचे 
मालक चे े ाचा वापर क  नये, असेबाबत मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील 
प  जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/५८३८/२०१९ िद.०५/०३/२०१९ अ  वये पुन:  च कळिवणेत आले व 

त सं  थानचे बांधकाम िवभागास देणेत येवून िशड  नगरपचंायत,िशड  यांचेमाफत उपरो  त िठकाणी 
चालू असलेले बांधकाम ता  काळ बंद करणेत यावे व सं  थान मालक ची जागा पूववत क न घेणेत 
यावी,असेबाबत सिुचत केलेले आहे. 

तदनुषंगाने सं  थानचे बांधकाम िवभागाने  यांचेकडील िद.१३/०३/२०१९ रोजी  या 
कायालयीन िटपणी अ  वये मौजे िशड  येथील सव नं.१२६/४ मधील सं  थान मालक चे े ापैक  
०.१२ आर े  िशड  नगरपचंायतीस जलकंुभाचे बांधकामासाठी देणेत आले होते. सदरह जागेत 
नगरपंचायत,िशड  यांनी जलकंुभाचे बांधकाम सन २००६ म  ये केले आहे. जलकंुभाचे पि मेस नवीन 
रंग रोड सं  थान िनधीतून भुसपंादन क न सन २०१०-१२ या कालावधीत िवकिसत करणेत आला 

आहे. या र   याचे भुसपंादन व िडमाकशन िशड  नगरपंचायतीने केलेले आहे.  यानुसार सदर रंग 
रोडलगत उपरो  त जलकंुभासाठी िदले  या ०.१२ आर े ा  यित र  त सं  थानचे अंदाजे ०.६ आर े  
िश  लक असलेचे िदसनू येते. सं  थानचे मालम  ता िवभागाकडील िद.२३/०२/२०१९ व 
िद.०५/०३/२०१९ रोजी  या प ाचे अनुषंगाने बांधकाम िवभागाचे उपअिभयंता,सरं ण िवभागाचे 
मुकादम,मालम  ता िवभागाचे िलपीक व कं.मोजणीदार यांनी उ  त साईटवर िद.०७/०३/२०१९ रोजी 
सम  जावून सदरचे बांधकाम बंद करणेबाबत साईटवरील ठेकेदार ितिनधी यांना सम  सांिगतले. 
 यावर ठेकेदार ितिनध नी नगरपंचायतीकडून काम बंद करणेबाबत कोण  याही कारची सचुना 

नस  याने काम बंद करणेस असमथता  य  त केली,असेबाबत िनदशनास आणनू िदलेले आहे.  
यािशवाय मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यानंी सं  थानने  यांना िनगत केले  या उपरो  त प ास 

कोणताही ितसाद िदलेला नसलेने  ततु करणा संदभात िद.०२/०४/२०१९ रोजी तहिसलदार,राहाता, 
मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत, िशड ,उप अिध क,भमुी अिभलेख,राहाता यांची बैठक घे  यात आली.  

सदर बैठक त मु  यािधकारी,नगरपंचायत,िशड  यांनी“सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील 
सव नं.१२६ पै. चे िशड -नांदुख  या १८ मी. र   यालगत ०.१२ गंुठे जागा नगरपंचायतीचे शहर वाढीव 
पाणीपुरवठा योजने  या  जलकंुभाकरीता सन २००६ म  ये शासना  या मा  यतेने िदलेली आहे. 
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 या माणे नगरपंचायतचे नावाने न द झालेली आहे व सदर े ात सन २०१३ म  ये  जलकंुभाचे 
बांधकाम पूण करणेत आलेले आहे. सं  थानकडून नगरपंचायतला जलकंुभासाठी िमळाले  या ०.१२ 
गंुठे जागेची मोजणी होवून िनि ती करणेत आलेली न  हती.  यामुळे नगरपंचायतीने भुमी अिभलेख 
िवभागाकडून नगरपंचायतीस िमळाले  या जागेची मोजणी क न घेतली असता सदर १८ मी. 
र   यालगत  या जागेपासनू मोजमापानसुार सं  थान  या जागेत समुारे ५ ते ५.५ गंुठयात सं  थान  या 
जागेकडे टाक   

सरकलेली आहे. र   याकडील जागेत िशड  सधुारीत ा प िवकास आराखडयात 
नगरपंचायतीचे अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान दशिवलेले आहे.  या अनषंुगाने नगररचना 
िवभागाकडून नगरपचंायतीने बांधकामास परवानगी घेतली आहे.  यासाठी समुारे २.५ कोटीचे टडर 
काढ  यात आलेले आहे आिण ठेकेदाराला कायारंभ आदेश देखील दे  यात आलेला आहे.  या माणे 
टाक चे दि ण बाजूकडील र   यालगत  या जागेत नगरपचंायतीचे अि नशमन क  व कमचारी 
िनवास  थानचे बांधकाम चाल ूकरणेत आलेले आहे. सदरचे बांधकाम आता बंद करता येणार नाही. 
जलकंुभाचे बांधकाम सं  थान  या जागेत सरकलेले आहे. सदर  या अि नशमन क ाचा उपयोग 
सावजिनक िहतासाठीच होणार आहे.  यासाठी सदरचे े  नगरपचंायतीस सं  थानकडून 
िमळणेकामीचा  ताव नगरपचंायती माफत अलािहदा सादर करणेत येईल व सदर जागेची होणारी 
िकंमत नगरपंचायत सं  थानला अदा करेन. तरी सदरचे अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे चालू 
असलेले बांधकाम बंद क  नये,”असेबाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी िवनतंी 
केली.  

   तुत बैठक त झाले  या चचत सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील जमीन सव नं.१२६ पै.चे 
०.१२ आर े  नगरपंचायतीस जलकंुभासाठी देणेकामी सन २००६ साली शासनाने मा  यता िदलेली 
आहे. मा   यावेळेस सदर े ाचा ताबा देणे-घेणेची कायवाही झालेली नसलेचे िदसून आले. तसेच 
शासन िनणयाम  ये  सदरचे ०.१२ आर े  हे  तािवत १८ मी. ं दी  या र   यालगत पासनू दे  यासाठी 
शासनाने मा  यता िदलेली आहे. मा  सदरचा र  ता    यावेळी अि त  वात नस  याकारणाने  यावेळेस 
सदर ०.१२ आर े ाचे ह ी िनशा  या िनि त झाले  या नसलेचे िदसनू येते. िशड  नगरपंचायत, िशड  
यांनी सदर ०.१२ आर े ाची मोजणी करणेकामीची ह  स  यि थतीत असले  या िशड -नांदुख  
रोडलगत पासनू गृहीत ध न  या िठकाणापासनू मोजणी केली अस  याकारणाने नगरपंचायतीमाफत 
बांधणेत आलेले जलकंुभ सं  थान  या जागेत सरकलेले असलेचे िदसून येत आहे. नगरपंचायतने 
िद.०७/०४/२०१८ रोजीची मोजणी बेस ध न सं  थान मालक चे उव रत े ात अि नशमन क  व 
कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम सु  केलेले आहे. सदरचे  तािवत बांधकाम न करणेबाबत सं  थान 

शासनाने नगरपंचायतीमाफत सदर े ात बांधकामासबंंधीची आखणी केली  याचवेळेस लेखी 
कळिवलेले आहे व तदनंतर देखील नगरपचंायतने सु  केलेले बांधकाम सं  थानने नगरपंचायतीस 
िदले  या ०.१२ आर े ाची िनि ती होईपयत बांधकाम क  नये,असेबाबत देखील नगरपंचायतीस 
सं  थानने लेखी कळिवलेले आहे. तरीदेखील नगरपंचायतीने सदरचे बांधकाम सु च ठेवलेले आहे,असे 
िनदशनास आलेले आहे. 

  नगरपंचायतमाफत सु  असलेले अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम हे 
सावजिनक िहता  या ि कोनातून होत असलेबाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी 
सांिगतले असनू  यासाठीचे टडर काढून ठेकेदारास कायारंभ आदेश देखील पा रत केला आहे व  या 
िठकाणी बांधकाम सु  देखील करणेत आलेले आहे. अशा प रि थतीत बांधकाम बंद करणे 
सावजिनक िहताचे ि ने िहतावह ठरणार नाही. सदर े ाची होणारी िकंमत नगरपंचायत सं  थानला 
देणेस तयार आहे आिण जागा मागणीचा  ताव नगरपंचायत सं  थानकडे सादर करणार असलेबाबत 
मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी सांिगतलेने “नगरपंचायत,िशड  यांनी तसा जागा 
मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ता  काळ सादर करावा. तदनतंर िनयमानुसार पुढील कायवाही 
करणेत यावी,” अस ेबैठक त ठरले.   

सदर बैठक त ठरले माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  
येथील उ  त सव न.ं१२६/४ पै.च े े ापैक  नगरपंचायत,िशड  यांना िदले  या े ा  यित र  त नगरपंचायतीन े
सं  थानचे े ात  तािवत केले  या   बांधकामाखालील जागा मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ा  त 
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झालेनतंर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसुार कायवाही 
करणकेामीच े उ  त सभेत ठरले माणे  या िनणयास मंजरूी िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०६/०६/२०१९ रोजी  या सभेपढुे सादर करणते आला.  यात सदरचा िवषय  थिगत ठेवणते येवनू 
मा.  यव  थापन सिमती  या पढुील बैठक त सादर करणते यावा, अस ेठरल.े  

तदनतंर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०७/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .३१८ माण े
खालील माण ेिनणय झालेला आहे.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे 
मौजे िशड  येथील सव न.ं१२६/४ पै.चे े ापैक  नगरपंचायत,िशड  यांना िदले  या े ा  यित र  त 
िशड  नगरपंचायतीने सं  थानचे े ात  तािवत केले  या बांधकामाखालील जागा मागणीचा  वतं  

 ताव सं  थानकडे ा  त झालेनंतर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ 
मधील तरतुदीनुसार कायवाही करणेस मा  यता दे  यात आली.  

तसेच नगर-मनमाड र  ता ते १६ गंुठे पयतचा जुना िपंपळवाडी रोड No Vehicles Zone व No 
Hawkers Zone  हणून घोिषत करणेसाठीचा  ताव मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत यांचेकडे 
पाठिव  यात यावा,असे ठरले.  

उपरो  त िनणया माण े इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/१६१०/२०१९ िद.३०/०७/२०१९ 
अ  वये मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना नगरपचंायतीन े सं  थान मालक चे मौजे िशड  यथेील सव 
नं.१२६/४ पै.च े े ातील नगरपचंायत,िशड  यांना िदले  या े ा  यित र  त सं  थान मालक चे इतर े ात 
केले  या बांधकामाखालील जागा मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ता  काळ सादर करणते यावा,असेबाबत 
अलािहदा कळिवणते आलेले आह.े 

मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े
मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.१६४/४ पै. चे े ापैक  नगरपंचायत,िशड  यांना िदले  या ०.१२ आर 

े ा  यित र  त सं  थान मालक चे उव रत े ापैक चे े ात नगरपंचायतन े केले  या ०.०६.२५ आर इतके 
अित मण केलेले े  नगरपचंायत,िशड  यांचेकडेस वग करणकेामीचा प रपणू  ताव इकडेस सादर न के  यान े

 तुत कामीचा प रपणु  ताव सादर करणकेामी मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  
जा.न.ंएसएसएसटी/ मालम  ता/३८४९/२०१९ िद.३१/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वय े कळिवणते येवनू  यात 
खालील माण ेपतुता करणबेाबत सिुचत करणते आलेल ेआह.े  
१)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े मालक च े सव न.ं१२६/४ प.ैच े े ात केले  या 
अित िमत े ाचा वापर कोण  या कारणासाठी केलेला आहे अथवा उ  त अित िमत े  ६.२५ आर ह े
नगरपंचायतीकडे वग करणचेे योजन काय आह.े याबाबत  तावात उ  लेख करावा.   
२)  उ  त अित िमत े ात केले  या बांधकामाचा रेखांकन आराखडा व बांधकाम अदंाजप क 

 तावासोबत सादर कराव.े  
३)  सदर बांधकामास नगररचना िवभागान ेिदले  या अिभ ायाच ेप ाची त  तावासोबत सादर करावी.  
४)  स म अिधकारी यांचा बांधकाम परवाना  तावासोबत सादर करावा.  
५)  उ  त अित िमत े ाचा मोजणी नकाशा सादर करावा.  
६)  उ  त अित िमत े  नगरपंचायतीकडे वग करणबेाबतचा नगरपंचायत किमटीचा ठराव  तावासोबत 

सादर करावा.  
७)  सदरच े अित िमत े  भमुी सपंादन अिधिनयम २०१३ मधील तरतुदीनसुार होणा-या रकमेस 
नगरपंचायत, घे  यास तयार आहते काय याबाबत  तावात खुलासा करावा.  

  तदनषंुगान े मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा. ं .०८/४१/२०२० 
िद.०६/०१/२०२० रोजी  या प ा  वये इकडेस  ताव सादर केला असनू  यात  यांनी “उ  त जलकंुभाकरीता 
िशड  नगरपंचायतीस महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील शासन िनणय ं .सासिंव 
२००६/५८०/(७९)/का.१६ िद.२०/१२/२००६ नसुार ी साईबाबा सं  थानमाफत उपल  ध क न िदले  या १२ 
आर े ा  यित र  त उ  तर बाजूस असले  या िव मान पा  या  या टाक खालील ६.२५ आर जागा मागणी  ताव 
सादर केला आह.े संदभ ं .४ अ  वये कळिव  यात आले  या प ानसुार खालील माण ेपतुता कर  यात यते आह.े  

अ.नं. सं  थान ारे उपि थत केललेा मु ा नगरपंचायती ारे पतुता केललेी. 
१ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सव नं.१२६/४ पै.मधील ६.२५ आर जागा ही िव मान पा  या  या  
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यांचे मालक चे सव न.ं१२६/४ पै.चे े ात 
केले  या अित िमत े ाचा वापर कोण  या  
कारणासाठी केलेला आह े अथवा उ  त  
अित िमत े  ६.२५ आर ह ेनगरपंचायतकडे 
वग कर  याचे योजन काय याबाबत  तावात 
उ  लेख करावा.  

टाक करीता वापरणते यते आह.े तरी  याखालील जागा ही िव मान 
पा  या  या टाक साठी वापर  याचे योजन आह.े याबाबत 
नगरपंचायतने सादर केले  या  तावात सव नं.१२६/४ खालील जागते 
उ  तर बाजसू सरकलेली पा  या  या टाक खालील जागा ६.२५ आर 
जागा नगरपंचायतकडे वग करणबेाबत  ताव सादर केललेा आह.े 
           याबाबत संदभ ं .१ चे  तावात व  यानतंर  या   झाले  या     
प  यवहाराम  य े सदर जागा मागणी केलेले योजनाचा उ  लेख 
झालेला आह.े  
        सदर बाबत  ताव हा िद.०२/०४/२०१९ रोजी आपलेसोबत 
झाले  या बैठक त ठरले माण े पा  या  या टाक खालील सं  थान  या    
जागेत असलेले अित र  त े  मागणी करणबेाबत ठरलेनसुार दाखल 
केला आह.े    

२ उ  त अित िमत े ात केले  या बांधकामाचा 
रेखांकन आराखडा व बांधकाम अदंाजप क 

 तावासोबत सादर कराव.े  

६.२५ आर जागा मागणी  तावातील िव मान पा  या  या टाक चे 
बांधकाम हे महारा   जीवन ािधकरण िवभागामाफत पाणीपुरवठा 
योजनेचे कामाच ेवेळी सं  थान यांनी दशिव  यात आले  या जागते पणू 
करण ् यात आलेले आह.े याबाबत पा  या  या टाक चे बांधकामाचा 
आराखडा व क  प अहवालातील टाक चे बांधकामाचे अदंाजप क 
सोबत दे  यात येत आह.े  

३ सदर बांधकामास नगररचना िवभागान े
िदले  या अिभ ायाचे प ाची त 

 तावासोबत सादर करावी.  

पा  या  या टाक चे बांधकाम ह े पाणीपुरवठा योजनेतील मंजरु उपांग 
असनू सदर योजना ही महारा   शासना ारे मंजूर कर  यात आललेी 
अस  याने टाक साठी नगररचना िवभागाच ेअिभ ाय घतेलेले नाही.  

४ उ  त अित िमत े ाचा मोजणी नकाशा 
सादर करावा.  

नगरपंचायतन े मागणी केले  या  तावाम  य े ६.२५ आर जागा ही 
मोजणी नकाशावर दशिव  यात येवनू सदर नकाशा नगरपचंायतने 
जा. ं .नपंटे-८/२५४/१/२०१९ िद.१९/०८/२०१९ रोजी  तावात 
जोडललेा आह.े  याबाबत सदर नकाशाचे कृपया अवलोकन कर  यात 
यावे. 

५ उ  त अित िमत े  नगरपंचायतकडे वग 
करणबेाबतचा नगरपचंायत किमटीचा ठराव 

 तावासोबत सादर करावा.  

िद.२१/१२/२०१९ रोजी नगरपंचायत सवसाधारण सभेम  य ेझाले  या  
ठरावाची त सोबत जोड  यात आली आह.े  

६ सदरचे अित िमत े  भमुी संपादन 
अिधिनयम २०१३ मधील तरतुदीनसुार    
होणा-या रकमेस नगरपचंायत घे  यास तयार 
आहते काय, याबाबत  तावात खलुासा 
करावा.   

६.२५ आर जागा मागणी  तावातील िव मान पा  या  या टाक चे 
बांधकाम हे महारा   जीवन ािधकरण िवभागामाफत पाणीपुरवठा 
योजनेचे कामाच ेवेळी सं  थान यांनी दशिव  यात आले  या जागते पणू 
कर  यात आलेले आह.े  यामळेु सदर जागा ही िवनामु  य   
नगरपंचायतकडे वग करणबेाबत  ताव आह.े   

 
  संदभ ं .४ चे प ात नमदु ६.२५ आर े ाबाबत अित िमत े  असा वारंवार उ  लेख कर  यात 

आलेला असनू  याबाबत आ ेप न दिव  यात येत आह.े नगरपंचायत सावजिनक पा  या  या टाक चे बांधकाम 
करतेवेळी सं  थानच े सबंंधीत अिधकारी यांच े उपि थतीत सदर बांधकाम सु  होवनू मागील साधारण १० 
वषापासनू सदर टाक बाबत संसथानचे काहीही आ पे  

न  हते. िद.०२/०४/२०१९ रोजीच े आपले समवेत व तहिसलदार,राहाता याचंेसह सं  थान उपमु  य 
कायकारी अिधकारी व इतर अिधका-यां  या उपि थतीत झाले  या सयंु  त बैठक म  य ेपढुील माण ेठरले आहे. 
स  यि थतीत उभा असलेला जलकंुभ हलिवण े अगर  याची अशंत: जागा सं  थानला देण े श  य नस  याने 
सावजिनक िहता  या ि न ेजलकंुभाचा जेवढा भाग सं  थान  या जागेत गलेेला आह ेतेवढया अित र  त जागचेी 
मागणी नगरपंचाय ारे ी साईबाबा सं  थानकडे कर  यात यावी. िशड  नगरपचंायतने संदभ ं .५ व ६ चे प ा  वये 
याबाबत सिव  तर खुलासा केललेा आह.े सदरबाबत िद.०२/०४/२०१९ रोजी आपलेसोबत झाले  या बैठक त 
ठरले माण ेनगरपंचायत पा  या  या टाक खालील सं  थान  या जागेत असलेले अित र  त े  मागणी करणबेाबत 
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ठरलेनसुार सदर  ताव दाखल केला आह.े तरी िव मान पा  या  या टाक खालील उ  तर बाजूस असलेली ६.२५ 
आर जागा िशड  नगरपचंायतकडे िवनामु  य ह  तातंर/वग करणबेाबतची आव  यक कायवाही पार पाडणसे िवनंती 
आह.े” असबेाबत नमदु केलेले आह.े  

मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांनी सादर केले  या उपरो  त  तावातील 
िद.०७/०४/२०१८ रोजी  या  मोजणी नकाशाचे अवलोकन केले असता सं  थान मालक चे सव 
नं.१२६/४ पै. चे े  १८.२५ आर इतके स  यि थतीत िशड  नगरपंचायत,िशड  यांचे ता  यात  असलेचे 
िदसनू येत आहे.  य ात मा  िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना उ  त सव नं.१२६/४ पै. चे ०.१२ आर 
इतकेच े  महारा    शासन, िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील शासन िनणय 

ं .सासिंव/२००६/५८०/(७९)/का.१६ िद.२०/१२/२००६ रोजीचे शासन िनणया माणे जलकंुभासाठी 
वग करणेस शासक य मा  यता दे  यात आलेली आहे.  हणजेच नगरपंचायत,िशड  यांनी सं  थान 
मालक चे सव नं.१२६/४ पै. चे े ापैक  ६.२५ आर इतके े ात जा  तीचे अित मण केलेले असलेचे 
सकृतदशनी िदसून येत आहे.  

मा  मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचे मालक चे सव न.ं१२६/४ पै.चे जागेत उ  तर बाजूस सरकलेली पा  याचे टाक खालील 
०.०६.२५ आर जागा नगरपंचायतीकडे वग करणेबाबतचा  ताव सादर केलेला आहे.  

मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी सदर  तावात पा  याची टाक  सरकलेबाबतचा 
केलेला उ  लेख सयंुि क वाटत नाही. सदर पा  या  या टाक चे बांधकाम नगरपंचायतीने सन २००६ 
म  येच पूण केलेले आहे.  यामळेु सदरची पा  याची टाक  सरक  याचा  न उदभवत नाही.    

नगरपंचायत,िशड  यांना सं  थान मालक चे उ  त े ापैक  यापूव  जलकंुभासाठी ०.१२ आर 
े  अलािहदा वग केलेले आहे व सदर े ात नगरपंचायत,िशड  यांनी जलकंुभाचे बांधकाम  याच 

वेळेस अलािहदा पूण केलेले आहे. आजिमतीस नगरपंचायत,िशड  यांचे ता  यात सं  थान मालक चे 
उ  त सव नं.१२६/४ पैक  ०.१८.२५ आर इतके े  असलेचे मोजणी नकाशाव न िदसून येत आहे. ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यवस ् था,िशड  यांनी यापूव  नगरपंचायत,िशड  यांना फ  त ०.१२ आर 
इतकेच े  वग केलेले आहे.  हणजेच नगरपंचायत,िशड  यांनी उ  त सव नं.१२६/४ पै.चे े ात ६.२५ 
इतके अित र  त े ात अित मण केलेले असलेचे िदसनू येत आहे.  हणजेच नगरपंचायत,िशड  यांनी 
 यांना वग केले  या ०.१२ आर े ा  यित र  त ०.६.२५ आर इतके जा  तीचे े ात अित मण केलेले 

असलेचे िन  प  ण होत आहे. 
 तुतचे अित मण सबंंधात मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  

जा.नं.एसएसएसटी /मालम  ता/५६५०/२०१९ िद.२३/०२/२०१९ रोजी  या प ा  वये सं  थानने 
नगरपंचायतीस िदले  या ०.१२ आर े ा  यित र  त सं  थानचे उव रत े ात नगरपंचायतने  यांचे 
कमचारी िनवास  थान व कंपांऊंडचे  तािवत केलेले बांधकाम क  नये व सं  थानचे मालक चे उव रत 

े ाचा वापर क  नये असेबाबत अलािहदा कळिवणेत आलेले आहे. 
तदनषंुगान े िशड  नगरपंचायत,िशड  यानंी  यांचेकडील िद.०१/०३/२०१९ रोजी  या प ा  वय ेसदरची 

जागा हीसधुा रत ( ा प) िशड  िवकास योजनमे  य ेअि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान या योजनासाठी 
दशिवलेली आह.े  तािवत आर णानसुार सदर जागते अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकामाच े

 तावास मा.सहसचंालक,नगररचना िवभाग, नािशक यांचे िशफारशीनसुार सहायक संचालक,नगररचना 
िवभाग,अहमदनगर यांनी  यांचेकडील िद.२०/०८/२०१८ रोजी  या प ा  वये मंजरूीची िशफारस केलेली 
आह,ेवगैरेबाबत इकडेस कळिवललेे आह.े  

तदनुषंगाने मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/ 
मालम  ता/५८३८/२०१९ िद.०५/०३/२०१९ रोजी  या प ा  वये िशड  सधुारीत ा प िवकास योजनेम  ये 
सं  थानचे मालक चे सव नं.१२६/४ पै. चे े ाम  ये अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान या 

योजनासाठी े   तािवत केलेले असलेचे नमुद केलेले आहे.  
िशवाय  तािवत आर णानसुार सदर जागेत अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे 

बांधकामाचे  तावास मा.सहायक सचंालक,नगररचना यांनी मंजुरीची िशफारस केलेली असलेचेही 
नमुद केलेले आहे.  हणजेच सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजना अ ापपावेतो मजूंर 
झालेली नाही व अंितम झालेली नाही.  
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  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे सव न.ं१२६ पै. ०.१२ आर 
इतकेच े  नगरपंचायतीस जलकंुभाचे बांधकाम करणेकामी सन २००६ म  ये िदलेले आहे व तदनसुार 
 याचवेळेस सं  थानकडून नगरपंचायत,िशड  यांनी सव नं.१२६ पै.चे ०.१२ आर े ाचा ताबा 

सं  थानकडून घेवून  यात जलकंुभाचे बांधकाम पूण केलेले आहे.  
 हणजेच नगरपंचायत,िशड  यांचे मालक चे स  यि थतीत फ  त ०.१२ आर इतकेच े  आहे. 

तरीदेखील नगरपंचायतने सदर सव न.ं१२६ पै.चे े ात सधुारीत ( ा प) िवकास योजनेत  तािवत 
अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान दशिवलेले आहे व  या माणे बांधकाम सु  केलेले असलेचे 
आमचे िनदशनास आले आहे. मा  सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजना अ ापपावेतो मंजूर 
व अंितम झालेली नाही.  यामळेु नगरपंचायतीने, नगरपंचायतीस सं  थानने िदले  या ०.१२ आर े ा 
 यित र  त  सं  थानचे इतर े ात बांधकाम करणे अथवा सं  थानचे उव रत े ाचा वापर करणे ही बाब 

िवधी ाहय नाही. 
  वा  तिवक पाहता नगरपचंायतीने सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजनेस अंितम मंजुरी ा  त  

झालेनंतर  या माणे भुसपंादनाची कायवाही पूण क न घेवून भुसपंािदत े  नगरपंचायतीकडे वग 
झालेनंतर  यात  तािवत अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम करणे िवधी ाहय आहे.  

मा  नगरपंचायतीने उपरो  त माणे ि या पूण न करता सं  थानचे जागेत अि नशमन क  व 
कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम बेकायदेशीरपणे सु  केलेले असलेचे िनदशनास येत आहे. तरी 
सदरचे बांधकाम ता  काळ बंद करणेत यावे आिण सं  थानची सदरची जागा पूववत ि थतीत करणेत 
यावी व सं  थानने नगरपंचायतीस िदले  या०.१२ आर े ाचे टाक चे े ासह जागेची िनि ती क न 
घेवून  या  यित र  त सं  थानचे इतर े ात कोण  याही कारचे बांधकाम क  नयेअथवा कोण  याही 
प रि थतीत सं  थानचे मालक चे े ाचा वापर क  नये. आपण केले  या कायवाहीचा अहवाल 
इकडेस ता  काळ सादर करावा,असबेाबत अलािहदा कळिवणते आलेले आह.े  

मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील उपरो  त िद.०६/०१/२०२० 
रोजी  या  तावात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील 
सव न.ं१२६ पै.चे े ात नगरपंचायत, िशड  यांनी अित मण केलेले े  ०.०६.२५ आर इतके 
िवनामु  य वग करणेबाबत िवनतंी केलेली आहे. तथािप  तुत अित मणासबंंधात मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे अ  य तेखाली शासक य  तरावर 
िद.०२/०४/२०१९ रोजी झाले  या बैठक त सदर अित िमत जागेची होणारी िकंमत नगरपंचायत 
सं  थानला अदा करेल,असेबाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी सांिगतलेले आहे. त  हा 
सं  थानचे िहताचे ि कोनातून सदर अित िमत े  महारा   भुमी सपंादन अिधिनयम २०१३ मधील 
तरतुदीनुसार होणा-या मु  यांकना माणे िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना वग करणे िवधी ाहय ठरेल. 

  या  तव िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.१२६/४ पै. 
चे े ात अित मण केलेले ०.०६.२५ आर इतके े  महारा   भुमी सपंादन अिधिनयम २०१३ मधील 
तरतुदीनुसार होणा-यामु  यांकना माणे िशड  नगरपचंायत,िशड  यांचेकडेस वग करणेस परवानगी 
िमळणेकामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३१८ 
मधील झाले  या िनणया माणे ी साईबाबा सं  थान  िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ 
मधील तरतुदीनसुार िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस मा  यतेसाठी सादर 
करणे  या िनणयाथ  ताव मा.तदथ सिमतीचे िद.११/०५/२०२० रोजी  या सभेपुढे सादर करणेत आला.  

 यात िनणय ं .२४३ माणे “  ताव  प  ट नाही,”वग करणे” ही बाब  प  ट नाही. िशड  
नगरपंचायत सदर अित िमत जागा रेडी रेकनर दराने िवकत घे  यास तयार आहेत काय, हे  प  ट नाही. 
याबाबत सिव  तर  ताव मा.तदथ  (Ad-doc) सिमतीसमोर सादर करणेत यावा,” असबेाबत िनणय 
झालेला आह.े  

  दर  यानच े काळात इकडील उपरो  त िद.१५/०५/२०२० रोजी  या कायालयीन िटपणी माण े इकडील 
प  जा.नं. एसएसएसटी/मालम  ता/२४८/२०२० िद.२२/०५/२०२० रोजी  या प ा  वय े मु  यािधकारी,िशड  
नगरपंचायत, िशड  यांना िशड  नगरपंचायत,िशड  ह ेउ  त अित िमत जागचेी शासनाचे िश  िस  द गणकानुसार 
(रेडी रेकनरनसुार) होणा-या रकमेस खरेदी दे  यास तयार आह ेिकंवा कसे याबाबत िवचारणा करणते आली.  
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   यास अनसु न मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा. ं .नप.ं/टे-
०८/७८२/२०२० िद.२८/०५/२०२० रोजी  या प ा  वय े “सदर जागेची िश  िस  द गणकानसुार ाथिमक 
मु  यांकन खालील माण ेहोत आह.े  

स.नं. िस.स.
नं. 

रेडी रेकनर 
िवभाग 

मांक. 

रेडी रेकनर 
दर 

.चौमी. 

न दणी व मु ाकं िवभागाकडील प रप क ं .४१६ 
िद.३१/०३/२०१७  या सहप ानसुार त  ता रकाना 

ं .३० नसुार.  

े  
चौमी. 

जागेचे 
मु  याकंन. 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ (५x६) 
126 940 1/16 9400/- िवकास योजनेनसुार  या आरि त/बाधीत े ाच े

मु  याकंन वािषक मु  य दर त   यातील नमदु 
दरा  या ८० ट  के दराने कर  याचे नमदु केलले े
आह.े  यानसुार  ती चौमी. दर 7520/- इतका येत 
आह.े  

625 625x7520= 
47,00,000/-  

  सदर जागेची नगरपंचायतला खरेदी करावयाची झा  यास  य  खरेदी वेळी जागेच े मु  याकंन दु यम 
िनबंधक,राहाता कायालयाकडून िनि त क न घेणे आव  यक राहील.  

 तथािप,खालील कारणा  तव सदर ६.२५ आर जागा नगरपंचायतला या जागे  या उपरो  त माणे होणा-या िकंमती  या 
५० ट  के र  कम घेवनू वग करणसे मा  यता िमळावी,ही िवनंती.  
१)  िशड  नगरपचंायत ह े िशड  शहराम  ये िविवध िवकास कामे करणारे  थािनक ािधकरण असनू 
नगरपंचायतला अशी िविवध सावजिनक  व पाची कामे करतांना असलले ेउ  प  नाचे  ोत ह ेअ  यतं मयािदत आहते.  
२)  िशड  शहरात येणा-या लाखो साईभ  तानंा िविवध सिुवधा परुिव  यासाठी नगरपंचायतला सावजिनक 
कामावंर अित र  त खच करावा लागत असला तरीदखेील शासनाकडून नगरपंचायतला िशड  यथे े तीथ े   हणनू 
िवकास कर  यासाठी कुठलाही अित र  त/िवशेष िनधी उपल  ध क न िदला जात नाही.  
३)  भांडवली  व पाची िविवध िवकास कामे व दनंैिदन दखेभाल दु  तीची इतर कामे करतांना 
नगरपंचायतीकडे जमीन खरेदीसार  या  बाब करीता खच कर  यासाठी कुठलाही अित र  त िनधी िश  लक राहत नाही. 
या पा  वभमुीवर उपरो  त नमदु केले माणे ६.२५ आर जागा सं  थानकडून खरेदी कर  यासाठी .४७.०० ल  इत  या 
रकमेचा आिथक भार उचलणे नगरपचंायतला कठीण आह.े  
४)  सदर जागेम  ये िशड  नगरपंचायतने ी साईबाबा सं  थानशी सम  वय साधनूच जलकंुभाचे बांधकाम सन 
२००६ म  ये सु  क न पणू केलले ेआह.े या जलकंुभा  या पा  याचा वापर िशड  शहरासह तातडीचे प रि थतीत ी 
साईबाबा सं  थानच े साईआ म, िविवध आ  थापनानंा व सं  थानच े कमचारी िनवास  थान करीत असले  या 
वसाहत ना पाणीपरुवठा कर  यासाठी दखेील होत असतो.  
५)  िशड  शहरामधील बरीच हॉटे  स,लॉिजंग,रे  टॉरंट यािशवाय सावजिनक शौचालय या िठकाणी 
साईभ  तां  या सिुवधकेरीता उपल  ध क न दे  यात येत असललेा पाणीपरुवठा हा याच जलकंुभातून होत असतो.  
६)  अि त  वातील नमदु जलकंुभाची जागा तसेच  यालगतची जागा सधुारीत िवकास योजनेम  य ेनगरपचंायत 
अि नशमक क ासाठी व अनषुिंगक जलकंुभ या योजनासाठी आरि त अस  याने सदर जागेचा वापर हा याच 
कारणासाठी करणे यो  य आह.े  
७)  सदर जागेवर नगरपचंायत जलकंुभाचे काम सु  असताना ी साईबाबा सं  थान यांनी सदर जागा काम 
करणेसाठी दाखवनू िदली होती व गेली अनेक वषापासनू सदर िठकाणी जलकंुभ उभा असनू  या ारे शहराला 
सावजनिक पाणीपरुवठा कर  यात यते आह.े  
८)  महारा   शासन,िवधी व  याय िवभाग याचंेकडील शासन िनणय ं .सासिंव-२००६/५८०/(७९)/का. सोळा 
िद.२०/१२/२००६ नसुार नगरपंचायतला जलकंुभाकरीता यापवू  मोफत े  उपल  ध क न दे  यात आलले े आह.े 
याच जलकंुभाचा सं  थान जागते उ  तरेकडे सरकले  या भागाच ेजागसेाठी नगरपचंायत ारे ावया  या मोबद  याम  य े
िकमान सवलत िमळ  याची मागणी करणे उिचत वाटते.  
९)  िशड  नगरपचंायत ह ेिनयोजन ािधकरण  हणनू िशड मधील नागरीकानंा व साईभ  तानंा नगरपचंायत  या 
संसाधनाचंा वापर क न सिुवधा दते असनू ी साईबाबा सं  थानचा हते ूदखेील यापे ा वगेळा नस  याने गे  या अनके 
वषापासनू नगरपचंायत व सं  थान यांनी पर  पर सम  वय ठेवनू शहरातील िविवध िवकास काम ेकेली आहते.  
१०)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम २१(२)(ग) या 
तरतुदीनसुार  थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां  याम  य े सधुारणा व वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थान  या 
सोय म  य ेवाढ हो  यासाठी अशा सं  थानंा अथवा  य  त ना िकंवा िशड  नगरपंचायतला िव  त सहा य दणेेबाबत 
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तरतुद आह.े  हणजचे िशड  शहरात साईभ  तानंा व  थािनकांना नागरी सवेा व सिुवधा दणेेबाबत सं  थान व 
नगरपंचायत एकि  त र  या काम करत आहते.  
११)  नमदु जलकंुभाखालील जागा ही िशड  शहर सावजिनक पाणीपरुवठयाकरीता असनू या सावजिनक सोयी 
सिुवधचेा वापर दखेील सु  अस  यान े सदर जागा ही सं  थानकडून िवनामु  य वग कर  यासाबाबत  ताव सादर 
केललेा आह.े  याम  य ेिकमान ५० ट  के  सवलत िमळ  याची मागणी उपरो  त नमदु कारणा  तव उिचत वाटते.  

  आपल ेसंदभ य प ा  या अनषुंगान ेवरील कारणा  तव ६.२५ आर जागेचे रेडी रेकनरनसुार एकूण मु  याकंन 
साधारणत: .४७,००,०००/- होत अस  यान े  याम  य े ५० ट  के सवलत िमळून र  कम .२३,५०,५००/- इतक  
र  कम नगरपचंायत  या  म.ेसभे  या मंजरूीस अिधन राहन खरेदी करता येईल. तरी सदर  ताव मंजरू कर  यास िवनतंी 
आह.े” वगैरे बाबत इकडेस कळिवलले ेआह.े 

 मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  याचंकेडील उपरो  त प ाच ेअवलोकन केल ेअसता उ  त अित िमत े ाच े
एकूण मु  याकंन साधारणत: .४७,००,०००/- (अ री .स  तचेाळीस लाख मा ) होत आह.े तथािप ५०% सवलत 
िमळून सदर अित िमत  

े ाची र  कम .२३,५०,५००/- (अ री .तवेीस लाख प  नास हजार पाचशे मा ) इतके रकमसे 
नगरपंचायतीस खरेदी िमळणेकामी िवनतंी केललेी आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय - िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी सं  थान मालक चे मौज ेिशड  येथील उपरो  त सव 
नं.१२६/४ पै. चे े ात अित मण केलले े ०.०६.२५ आर इतके े  शासनाचे स  यि थतीतील रेडी रेकनरनसुार 
होणा-या मु  याकंना माणे िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना कायम खरेदी दणेेसाठी आिण सं  थानचे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०४/०७/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .३१८ मधील झाले  या िनणया माणे ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसुार िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुंबई 
याचंेकडेस मा  यतसेाठी तसा  ताव सादर करता यईेल.  

 ताव– िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील उपरो  त सव नं.१२६/४ पै. 
चे े ात अित मण केलले े ०.०६.२५ आर इतके े  शासनाचे स  यि थतीतील रेडी रेकनरनसुार होणा-या 
मु  याकंना माणे िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना कायम खरेदी दणेे  या िनणयाथ आिण सं  थानचे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०४/०७/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .३१८ मधील झाले  या िनणया माणे ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदुीनसुार िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन, मं ालय, मुंबई 
याचंेकडेस मा  यतसेाठी तसा  ताव सादर करणे  या िनणयाथ सादर. 

 िनणय .३७३ या िवषयाचा सखोल अ यास कर यात आला, तसेच तदथ (Ad-hoc)  सिमती या येक सद याने 
आपआपले मत मांडले. 

अिभलेख तसेच संबंधीत िवभागाने िदले या िटपणीव न हे प  होते क , िशड  
नगरपंचायतीने पा याची टाक  नमुद िठकाणी न बांधता इतर िठकाणी बांध याचे मा य केले आहे. व 
हणूनच िशड  नगरपंचायतीने सदर जिमन िवकत घे यासाठी ताव िदला आहे. सं थानचे सबंंधीत 

मालम ा िवभागाने असा ताव िदला आहे क , अित मीत े  ready reckoner नुसार होणा या 
मु यांकना माणे िशड  नगरपचंायत यांना कायम खरेदी ावे. मा  हा ताव ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था,िशड  यां या येय धोरणा या िवपरीत आहे. एका बाजुला सं थान निवन जिमनी 
िवकत घे याचे तावीत करत आहे तर दुस या बाजुला अितशय मो या या िठकाणी असलेली जमीन 
याचा उपयोग भिव यात सं थान क  शकेल असे असतांना िशड  नगरपंचायतीस िवकत देऊ पाहत 

आहे. तदथ (Ad-hoc) सिमती या काही सद यां या मते ही बाब अित मण नसून चुक/mistake आहे. 
नगरपंचायतीने हणजेच वाय  सं थेने चुक मा य केली आहे.  

  वरील सव बाब चा सांगोपांग िवचार करता सिमतीचे सद य १) मा. ी. ीकांत ल. आणेकर, 
मुख िज हा व स  यायाधीश, अहमदनगर, २) मा. ी.िदलीप वामी, अपर महसलु िवभागीय 

आयु , नािशक िवभाग,नािशक ३) मा. ीमती गीता बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर यांनी 
चचअंती खालील िनणय घेतला. 
१. सदर े  िशड  नगरपचंायतीस िव  कर याचा ताव फेटाळ यात येत आहे. 
२. चुक ने िशड  नगरपचंायतीने घेतलेले े  िनि त आहे व याचे मु यांकन वगैरे या सव बाबी 

अिभलेखावर वरीत उपल ध आहेत,अशा प रि थतीत ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 
िशड  यांनी यांचे मु य कायकारी अिधकारी यांचे माफत सदर े ाचा ताबा िशड  नगरपचंायत, 
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िशड  यांचेकडून िमळव याबाबत िदवाणी यायालय, व र  तर, राहाता यांचेकडे वरीत िदवाणी 
दावा दाखल करावा. 

३. सदर जमीन शासनाचे िनणयाने िद याने, प तेसाठी महारा  शासनास प कार करावे. 
४. सदर दावा दाखल करणेकामी सं थानचे वक लांशी वरीत सपंक करावा, यांचे फ  बाबत 

सं थानचे मु य कायकारी अिधकारी यांनी वरीत बोलणी करावी. 
५. दा यासाठी लागणारा खच हणजेच कोट फ  टॅ प व इतर यो य तो अनुषंगीक खच कर यास 

परवानगी दे यात येत आहे. मा  या सव खचा या पाव या इ यादी अिभलेखावर ठेवा यात. 
६. तसचे सदर दा यात, िशड  नगरपंचायत िशड  यांनी सदर े ाबाबत कुणाशीही कुठलाही 

यवहार क  नये, या िमळकतीवर कोणतेही बांधकाम क  नये तसेच या े ाचा कुठ याही 
कारणासाठी कुठ याही कारे वापर क  नये, असा तुताततूचा मनाई हकूम मागावा. 

७. सदर दा याम ये सं थानतफ नगरपंचायत िशड कडून दर यानचे उ प न (mesne profit) ची 
मागणी करावी तसेच स  ि थतीत िशड  नगरपंचायत या जागेचा वापर करत अस याने व 
सदर जागेचा वापर वािण य वापर हणून होऊ शकणारा अस याने अंतरीम दर यानचे उ प न 
(interim mesne profit) ची मागणी करणारा तुताततूचा अज यात दाखल करावा.  
वरील सव कायवाही मालम ा िवभागाने लवकरात लवकर पूण कर याची आहे व याचा 

अनुपालन अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर आजपासनू एक मिह याचे आतं ठेव याचा आहे. 
सिमती सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी मा. ी.अ ण ड गरे, (भा. .से.) यांनी यांचे 

व तुि थतीवर आधारीत खालील मत मांडले. 
१. सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे िद.११.०५.२०२० रोजीचे सभेपुढे सादर कर यात आला 

होता यावर सिमतीने िशड  नगरपंचायत सदर अित मीत जागा रेडीरेकर दराने िवकत घे यास 
तयार आहेत काय, हे प  नाही. याबाबत सिव तर ताव सादर करणेबाबत िनदश िदले होते. 
यानुसार इकडील िद.२५.०५.२०२० रोजीचे प ा वये मु यािधकारी,िशड  नगरपंचायत, िशड  

यांना सदरची जागा शासनाचे िश  िस द गणकानुसार (रेडी रेकनर) होणा या रकमेस खरेदी 
घे यास तयार आहे िकंवा कसे याबाबत िवचारणा कर यात आली होती, यावर 
मु यािधकारी,िशड  नगरपचंायत यांनी िद.२८.०५.२०२० रोजीचे प ा वये रेडीरेकनर नसुार 
होणारे एकुण मु यांकनाम ये ५० ट के सवलत देऊन सदरची जागा िशड  नगरपंचायतीस 
खरेदी देणेबाबत िवनंती केली आहे. 

२. सदर अित मीत जागेम ये िप या या पा याची टाक  बांध यात आलेली असुन यामधनु 
गावासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. यासदंभात कोटात दावा दाखल के यास  गावा या 
पाणीपुरवठयाम ये य यय येऊ शकतो. तसेच सं थानकडून गावाला पाणीपुरवठा करणे, 
पा या या टाक चा दु ती, देखभाल व इतर गो ी करणे श य होणार नाही. सदर जागेचे 

े फळ ६.२५ आर आहे व ितचा वापर िनमशासक य यं णेमाफत पाणी पुरवठा कर यासाठी 
केला जात आहे.  

३. िशड  शहर िवकास आराखडयाम ये सदरची जागा पा या या टाक साठी राखीव ठेव यात 
आली आहे. यामुळे जरी सदर जागा सं थानने ता यात घेतली तरी याठीकाणी कोणतेही 
बांधकाम अनु ेय होणार नाही. 
तरी सदरची जागा िशड  नगरपचंायत यांना रेडीरेकनर या िकंमतीत खरेदी देणेबाबत मा.उ च 

यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल क न मा.उ च 
यायालयाचे मा यतेने ताव शासनाकडे सादर करणे यो य राहील.    

(कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० ी साईबाबा सं थान िव त यव था. िशड  कडून िशड  नगरपंचायतीला व छतेसाठी दे यात येत 

असले या अथसहा याबाबत नगरा य ा, िशड  नगरपंचायत यांचे प  अवलोकनाथ व मु यािधकारी, 
िशड  नगरपंचायत यांचेकडून ा  झालेला अहवाल/अिभ ाय िनणयाथ सादर करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत िशड  नगरपंचायतीस दनंैिदन  व छतेसाठी दरमहा 
.४२,५१,५९९/- मा  अथसहा य िडसबर २०१७ पासनू दे  यात यते आहते. मा   लॉक डाऊन  या 
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कालावधीतही िशड  नगरपचंायतीस  व  छतेबाबत र  कम िवतरणाबाबत िशड  ाम  थांनी खालील माण े 
िनवेदन मा. मु  यकायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िदले आह.े  

    िशड  ाम  थांचे िनवेदन:- िशड  नगरपचंायतीन े ी साईबाबा सं  थानला अनेक वेळेस िवनतंी क न 
िशड  शहरा या  व  छतेसाठी साईबाबा सं  थानकडे दरमहा  . ४२,५१,५९९/- पाच वषासाठी मंजूर 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  नगरपचंायतने  व  छतेचा ठेका 
बी. ही. जी. कंपनी पणेु यांना ५ वषासाठी िदलेला आह.े दरमहा िमळत असललेे . ४२,५१,५९९/- कसे खच 
होणार याचा तपशील िशड  नगरपचंायतीन सबंधीत ठेकेदार व ी साईबाबा सं थानला सादर केलेला आह.े  या 
तपशीलात उदाहरण हणनू कमचा-यांना दरमहा पय े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 उरलेली र  कम िशड  नगर पचंायत  वतः  या िखशात घालत आह.े अशा कारे सवच १५७ 
व  छता कमचा-यां  या पगारात अफरातफर केली जात आह.े असे  प  टपण ेिदसते.  

                यापूव  िशड  नगरपंचायती या मा. सद  यांनी व नाग रकांनी दखेील  य  , लेखी 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 र  कम ी साईबाबां  या झोळीतील अस  याने  याचा कुणी गैरवापर अफरातफर करत 
असले तर िनि त कायवाही झाली पाहीजे. अशी आपणांस िवनतंी आह.े आपण या सदंभात 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 केलेले पय े
४२,५१,५९९/-  वरीत दणे ेथांबवावे.  व  छता कमचा-यांच ेदरमहा ठेवलेले पगार जर  यांना िमळत नसेल आिण 
िशड  नगरपचंायत जर ह े पैस े िखशात घालत असेल तर ही बाब गभंीर असनू याबाबत गांभीयाने पाऊल 
उचलावेत ही अपे ा.  

                 िद.१६.०३.२०२० पासनू दशेभरात कोरोना या िवषाणजू  य आजारा  या संसगामळेु दशेभर 
लॉकडाऊन सु  आह.े ते  हापासनू िदवसाकाठी येणा-या सरासरी लाखभर भ  तानंा साईबाबा मंदीर दशनासाठी 
बंद आह.े आिण ते कधी सु  होईल याची शा  वती  नाही. िशड  शहरात दशनासाठी साईभ  त नस याने आिण 
 यवसाियकाचं े  यवसाय दखेील १००% बदं आहते, प रणामी शहरात कचरा हाे  याचा च यते नाही. स  या 

शहर साफसफाईचे कुठलेच काम होत नाही.  यामळेु याकाळात साईबाबा सं  थानन े िदलेले पैस े परत करावेत 
आिण भिव  यात जोपयत लॉकडाऊन उघडत नाही आणी साफसफाईला पणु मतेने सरुवात होत नाही तोपयत 
साईबाबा सं  थानचे पैस ेि वका  नयते अस ेप ात नमदू केले आहे.   

              उपरो  त िनवेदन मा. तदथ सिमतीचे िद. ०९.०६.२०२० रोजीच े सभेत अवलोकनाथ सादर केले 
असता िनणय ं . ३२३ अ  वये खालील माण ेिनणय झाला आह.े  

  मा. तदथ सिमतीचा िनणय:- आजचे सभते िशड  ाम थांच ेिनवेदनावर सांगोपांग चचा कर यात 
आली. COVID -19 िवषाणू या ादभुावा या पा भमुीवर िद.१७ माच,२०२० पासनू ी साई मंिदर 
भािवकां या दशनासाठी बंद कर यात आलेले आह.े यामळेु भािवकांचे येण ेबंद झाल ेआह,े अस ेसिमतीस सम  
दाखवनु दे यात आले. तसचे सिमती या असेही िनदशनास आणनू दे यात आले क , िशड  शहरातील दकुान,े 
हॉटे स, हार-फुले सादाची छोटी मोठी दकुान े व इतर सव वािण यीक उप म बंद आहते. स ि थतीत 

ाम थांनी िदले या िनवेदनाचा िवचार करता सिमतीच े असे ल ात आल े क , िशड  नगरपचंायतीस दरमहा 
.४२,५१,५९९/- व छतेसाठी दते असतांना सदर रकमेचा िविनयोग यो य प दतीन े होतो िकंवा नाही, तसचे 

साफसफाई होते िकंवा नाही, या सव देखरेखीसाठी कुठलीही उपाययोजना केलेली नाही.  
वरील प रि थतीत िशड  नगरपचंायतीस सदर दरमहा र कम  .४२,५१,५९९/-दणेे अ यवहाय आह.े 

तथापी माह े माच-२०२० व एि ल-२०२०चे दरमहा .४२,५१,५९९/-मा  र कम िशड  नगरपंचायत यानंा 
यापुव च आदा केली अस यान े िद.०१.०५.२०२० पासनू िशड  नगरपचंायतीस दणे े बंद करावे. िशड  
नगरपंचायतीस पैस ेदणेबेाबत सिमती पढुील िनणय यो  य वेळी घईेल.   

िशड  ाम थांच ेिनवेदनाचा िवचार करता जे हा िशड  सं थानन ेइतक  मोठी र कम नगरपचंायत िशड  
यांना िदली आहे ते हा पासनू या रकमेचा िविनयोग कशा प दतीन ेकेला गलेा, व छता कुठे व कशी केली गलेी,  
याची दखेरेख कशी केली गेली, व यासाठी िकती कमचारी  लावले गलेे इ यादी बाबी िशड  नगरपचंायतीकडून 



 
89 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

प  क न घेण े गरजेचे आह.े करीता मु यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांना िशड  साईबाबा सं थानचे मु य 
कायकारी अिधकारी यांनी याबाबत तपिशलवार प  दऊेन वरील तपिशल व बाबी प  ट करणारा अहवाल 
मु यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांचेकडून वरीत मागवावा. वरील अहवाल साधारणत: १५ िदवसात येईल 
अशी िवनतंी मु यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांना कर यात यावी. सदरचा अहवाल व अिभ ाय मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर ठेव यात यावा, जेण ेक न याबाबत पुढील िवचार करता येईल.असा िनणय झाला 
आह.े 

मा.तदथ सिमतीचे उपरो  त िनणया  वये मु यािधकारी िशड  नगरपंचायत याचंेकडून जा.न. 
एसएसएसटी/वशी-लेखा अनदुान /४८९/२०२० िद.३०.०६.२०२० अ  वये मािहती मागिव  यात आली.  
१) कोि हड -१९ (COVID-19)  या ादभुावामळेु िद.१७.०३.२०२० पासनू भािवकांसाठी मंिदर प रसर 
बंद कर  यात आलेले आह ेतसचे लॉकडाऊनमळेु साद व हार तसेच वािणि यक आ  थापना बंद आहते.  यामळेु 
 व  छतेसाठी िदले  या ठे  यातील बरीचशी काम ेबदं िकंवा कमी झाली अस  यामळेु एकंदरीत चाल ूअसले  या 

कामाच ेमु  यमापन क न  यावर लागणारे मनु  यबळ व यं सामु ी तसचेा साफसफाईसाठी लागणारे घटंागाडी, 
ॅ  टर, जेसीबी, डंपर,  रोड  वीपर मशीन, केिमक स व इतर अनशुांिगक सािह  य याबाबत मािहती सादर करावी. 

२) सं  थानने िशड  नगरपचंायतील व  छतेसाठी िडसबर २०१७ पासनू दरमहा . ४२,५१,५९९/- इतक  
मोठी र  कम िदलेली आह.े सदर रकमेचा िवनीयोग कशा प तीने केला 
३) सदर अनदुानातून  व  छता कुठे व कशी केली गेली.  
४)  याची देखरेख कशी केली गलेी व  यासाठी िकती कमचारी नमे  यात आले.  
५) िशड  नगरपंचायतीन े िदले  या ठोक ठे  या  या ठेकेदाराकडून करारना  यातील अिट व शत नसुार सव 
बाब ची पतूता कर  यात येते काय याबाबत मु िेनहाय तपशील.  

              उपरो  त माण ेतपशील िशड  नगरपचंायतीकडून मागिव  यात आला आह.े  
   दर  यान  या काळात ीमती अचना उ  तमराव कोते पाटील, नगरा  य ा, िशड  नगरपचंायत यांच े

खालील माण ेप  ा  त झाले आह.े  
    मा. नगरा  य ा, िशड  नगरपचंायत यांचे प :- ी साईबाबांचे समाधी े  असलेले िशड  ह े

आंतररा  ीय दजाचे तीथ े  आहे. ी साईबाबां या  समाधी े  दशनासाठी वषभरात करोडो साईभ  त येत 
असतात. एवढया मोठया सखंेन े य ेथ े साईभ  त यते अस  यान े साहिजकच िशड  शहरात पाणीपरुवठा र  ते 
िदवाब  ती, ेनेज,बगीचा,  व  छता यासार  या सिुवधा परुिव  याची जबाबदारी नगरपंचायतवर येते. २०११ चे 
जनगणनेनसुार िशड  शहराची लोकसं  या ३६००४ एवढी असनू सदर लोकसं  यम  य ेआजपयत झालेली १५ ते 
२० ट  के वाढ गहृीत धर यास आज रोजी शहराची लोकसं  या ४० ते ४५ हजार एवढी आह.े मा  
नगरपंचायतला शहरा  या कायम लोकसं  या  यित र  त तरंग  या लोकसं  यचेा िवचार क नच यथे े मलुभतू 
पायाभतु सिुवधाचंी उपल  धता क न दणे े म ा  त ठरते. िशड  शहरात यणेा-या लाखो साईभ ामंळेु शहरा  या 
 व  छतेवर मोठा प रणाम होत असतो. िदवस रा  साईभ  तांचा शहरात ओघ सु  अस  याने  यके णाला येथ े
 व  छता करत राहण े येथ ेभाग ठरते. या पा  वभमूीवर शहरात मोठी यं णा उभारणी गरजचे ेठरते.  वउ  प  नाचे 
 ोत कमी अस  यान े नगरपंचायत ारे वतः  या आिथक मतेम  य े  व  छतेची अशी यं णा उभारण े श  य 

नाही. या  तव नगरपचंायत ारे यापवू   व  छतेची खचाची िवशेष तरतूद कर  यासाठी येथ ेयेणा-या साईभ  ताचं े
वाहनाकडून नगर–मनमाड हायववेर टोल नाका उभा न िवशेष  व  छता कर वसलू केला जात अस.े 
साईदशनासाठी येणा-या भ  तांवर आथ क भदूड दवे ूनये या क रता ी साईबाबा सं  थानन े  व  छतेसाठी िशड  
नगरपंचायतला िविश  ठ र  कम दे  याचा  ताव दवेनू नगरपचंायतला सदर िवधी ाहय कर र  करणसे भाग 
पाडले. नगरपचंायत ारे सदर टोल नाका उभा न वसलू केला जात असलेला िवशेष  व  छता कर र  केलेनंतर ी 
साईबाबा सं  थानन ेनगरपचंायतला   व  छतेसाठी काही वष िनधी दखेील िदला. मा  कालंतरान ेसं  थानन ेअसा 
िनधी दणेे बंद केले. प रणामी िशड  नगरपंचायला टोल ारे िवशेष  व  छता कर िमळणचेा कायदिेशर माग बंद 
होऊन याचा शहर  व छतेवर चंड िवपरीत प रणाम झाला. शहराम  य े अ  व छतेच े सा ा य पसरल.े यथे े   
येणा-या लाखो करोडो साईभ  तानंी शहरभर फेकलेला कचरा, हॉटेल- रे  टॉरंट येथनू िनघणारे वे ट सव शहरभर 
र   यांवर व रका या लॉटवर िवखरूलेले िदसत होते. प रणामी येथे येणा-या साईभ  तांना व  थािनकांनादखेील 
याचा ास होऊन िशड  शहराची एक अ  व छ शहर अशी ितमा तयार होणसे सरुवात झाली. खु  भारताच े
त  कािलन महामिहम रा  पती यांनी सदर अ  व  छतेबाबत ी साईबाबा सं  थानचे त  कािलन अ  य  यांना 
याबाबत काही उपाययोजना करणबेाबत सचुीत केले. व र  ठतम  यायालयांचे मा.  यायिधश यांचेसह महारा  ाच े
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त  कािलन मु  यमं ी व इतर व र  ठ पदावरील  य नी दखेील िशड त आलेनतंर  व  छतेबाबत नाराजी  य  त 
केली.  

                उपरो  त सव पा  वभमुीवर ी साईबाबा सं  थानकडूनच नगरपचंायत ारे  व  छतेची मोठी यं णा 
उभा ण िशड  शहराची  व  छता करणबेाबत सचुीत कर  यात येवनू  यासाठी आव  यक असणारा िनधी पु  हा ी 
साईबाबा सं  थान ारे दवे ू केला. एवढेच नाही तर िशड  शहर व छतेची मोठी यं णा उभी क न  याबाबतची 
िनिवदा काढणसेाठी त  कािलन पदािधका-यांकडून वारंवार तगादा सु  झाला. या पा  वभमुीवर नगरंपचायत ारे 
सपुण िश ड  शहर िदवसभरातले सलग २० तास  व  छ राहील याबाबत िनयोजन क न शहर  व  छतेबाबत ठोक 
मािसक दरा या िनिवदा मागिव  यात आ  या िनिवदतेील अटीशत नसुार सबंधीत म  तेदाराला  व  छतेबाबत 
मोठया माणात कमचारी आिण यं सामु ी उभारण ेबधंनकारक कर  यात आले. नगरपचंायत ारे िस  केले  या 
 व  छते या ई- िनवीदेनसुार म.े बी.  ही. जी. इिंडया, पणु ेयांची ऑनलाईन पधा  मक दराची ठोक मािसक र  कम 
. ४२.५१ ल  पयांची िनिवदा ा  त झालेनंतर नगरपचंायतीन ेसदर िनिवदा मा  य क न सं  थानकडून िनधीची 

मागणी केली.  
              संपणू िशड  शहर  व  छ करणबेाबत नगरपचंायती ारे ितमहा मागिवलेले ठोक मािसक पधा मक दर 

. ४२.५१ ल  नसुार सं  थानकडे अनदुान मागीत  यानतंर सदर र कम जा  त असलेबाबत सं  थानचे मत बनले. 
िशड  नगरपचंायत आिण सं  थानम  य े याबाबत वारंवार झाले  या चचम  य े नगरपचंायतला ा  त झाललेी           
ई–िनिवदा र  कम सं  थानला जा  त वाटत अस  यास सदर  व  छता कामाची िनिवदा सं  थानने वतः करावी 
सं थान  या पधा  मक िनिवदानसुार नगरपचंायत म  तेदाराकडून काम क न घईेल. अथवा नगरपंचायत ारे 
केले या िनिवदतेील ा  त पधा  मक दरानुसार शहर  व  छतेच े काम सं  थानने म  तेदाराकडून क न  याव.े 
म  तेदार दखेरेख व पयवे ण करण,े बील काढण ेवगरेै सव िकयादखेील सं  थानने करावी. नगरपचंायत ारे शहर 
व  छतेसाठी सदर कामावर पयवे ण केले जाईल असा  तावदेखील नगरपचंायत ारे दे  यात आला होता. मा  

संस ् थानची  यास तयारी न  हती. याबाबत वारंवार िविवध  तरावर चचा, बैठका होवनू सं  थान ारे नगरपंचायतला 
मािसक . ३०.०० ल  पढुील ५ वष दणेेबाबतचा  ताव शासनाच े मंजूरीसाठी िवधी व  यायिवभागाकडे 
पाठिव  यात आला. मा  ई – िनिवदा िस  क न मागिवले  या  पधा  मक दरानुसार  व  छतेची र  कम िमळावी 
यासाठी नगरपचंायती ारे शासन  तरावरदखेील पाठपरुावा कर  यात आला. शासन  तरावर दखेील सदरबाबत 

ा  त दरप काचे सिव  तर िव  लेषण क न आव  यकतेनसुार त ाचंे अिभ ाय घेऊन िशड  नगरपचंायतीला 
सरुवातीला महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग शासनिनणय ं . सासिंव-१०१८/१७९/ . . २०/का-१६ िद. 
०७ एि ल २०१८ अ  वय े मािसक . ३०.०० ल  व यानंतर महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग शासन 
श ीप क ं . सासंिव-१०१८/१७९/ . . २०/का-१६ िद. २२ नो  हबर २०१८ अ वये मािसक . ४२.५१ ल  

ी साईबाबा सं  थानकडून देणबेाबत आदशे पारीत कर  यात आला. शासन  तराव न सरुवातीला मािसक        
.३०.०० ल   व  यानतंर दु  ती शासन आदेशानुसार .४२.५१ ल  सं  थान ारे व  छतेसाठी नगरपचंायतला 

अनदुान दणेेबाबतचा दु  ती आदशे होण ेयाचा अथ शासनाने याबाबत आले  या िनिवदचेे व  यातील  पधा  मक 
दराचे िव  लेषण क नच सधुारीत आदेश पारीत केले असणार याची खा ी आह.े 

                 १ िडसबर २०१७ पासनू ी साईबाबा सं  थान ारे िशड  नगरंपचायतीला सपंणू िशड  शहर 
 व  छतेसाठी मािसक . ४२.५१ ल  दणेे सु  झाले आह.े सदर अनदुान दतेांना सं  थानने नगरपचंायतीकडून 

पु  हा साईभ  तांकडून टोल ारे िवशेष  व  छता कर वसलू क  नये याबाबत करारनामा क न घतेला. आज रोजी 
संपणू िशड  शहरात अ  यतं चांगल्  या कारे  व छता होत असनू नगरपंचायतीने िशड  शहराची एक अ  व  छ 
शहर हणनू होत असलेली ितमा सं  थान  या सहकायातनू पसुनू टाकली आह.े एवढेच न  ह ेतर क  पुर कृत 
 व  छ सव ण  पधा २०१८ म  य ेनगरपचंायतीन ेसंपणू दशेात पि म िवभागात ितसरा मांक तर महारा  ात 

दसुरा मांक िमळवला. यािशवाय नगरपचंायतने नकुतेच  व  छ सव ण २०२० म  य े ी  टार रेट ग िमळिवले. 
पाच िज  हयां  या सपुण नािशक िवभागाम  य ेकेवळ दोनच नगरपािलकांना असे ी  टार रेट ग िमळालेल े असनू 
 यात िशड  शहराचा समावेश आह.े आजही िशड  नगरपचंायत ारे अ  यतं काटेकोरपण े सपंणू िशड  शहर 
 व  छतेबाबत द ता घतेली जात आह.े  व  छते  या म े दाराकडून  व  छतेबाबत एकही चूक माफ केली जात 

नसनु झाले  या चकु ब ल म  तेदारास लागलीच दडं केला जातो. मक्  तेदारा  या बीलातून कपात केललेी दडंाची 
र  कम पु हा ी साईबाबा सं  थानला परत केली जाते.  

                उपरो  त पा  वभमुीवर िशड  शहराची सव  व  छता यो य व सरुळीतपणे सु  असतांना काही नाग रक 
राजक य हेतून ेसदर व  छते या म  याबाबत आपलकेडे व नगरपचंायतीकडे वारंवार त ार करत असतात. एक 
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वषानंतर िशड  नगरपचंायतीची सावि क िनवडणकू अस  याने अशा त ारीचे माण यापढुे वाढतच जाणार आह.े 
नगरपंचायत ारे सदर  व  छता कामाचा म  ता दतेांना कमचा-यांना िकमान वेतन दणेे बंधनकारक केले आह.े 
संपणू िशड  शहरा  या  व  छतेबाबत ठोक मािसक रकमेची िनिवदा असतांना म  तेदारान ेइतर कोण  या बाब वर 
िकती खच करावयाचा अथवा िकती बचत करायची? ह े बघण े नगरपचंायतीच े काम नसनू नगरपचंायत ारे 
िनधा रत क न िदलेले काम म  तेदार बंधनकारक केले  या यं सामु ी व कमचारी सं  ये  या मा  यमातून करत 
आह ेक  नाही? ह ेबघण ेनगरपचंायतीच ेकाम आह.े नमदू सं  यपेे ा कमी कमचारी हजर असतील तर  यां  या 
गैरहजेरी  या माणात म े दाराला कमी बील िदले जाते;  तर नमदू कामापे ा कमी काम झा  यास म े दाराला 
 याबाबत दडं केला जातो. गरैहजर कमचारी व कमी झालेले काम या कारणासाठी म े दारा  या बीलातून कपात 

केलेली र  कम सं  थानला परत केली जाते. सं  थानला अशी आजपयत परत केलेली  र कम . २०.०० ल  
पे ाही जा  त आह.े तरी याबाबत राजक य हतेनू े होत असले  या त ारीबाबत सं  थानने दखल घेण े अपे ीत 
नाही. मा. उ च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दखेील िशड  शहर  व छतेबाबत प रपणू अहवाल मागवनू 
 याबाबत िव  लेषण के  यानतंर िशड  नगरपचंायतीला  व  छतेचा िनधी िवतरीत करणबेाबत िनदश िदले आहते. 

मा. उ  च  यायालय, महारा   शासन यांनी नगरपंचायतला  व  छतेबाबत िनधी िवतरीत करणबेाबत आदेश/ 
िनदश िदलेल े असतांनाही राजक य हतेून े दाखल त ारीची सं थान ारे दखल घेऊन वारंवार नगरपचंायतकडून 
अहवाल मागवनू  याच याच बाब चा खलुासा मागिवण,े सं  थान कमचा-यांकडून नगरपचंायत  व  छता 
म  तेदारकडून पर  पर कागदप े मागिवण े  यासार  या बाबी िनि तच उिचत नाही. शासन आदशे होऊनही 
सं  थानचा नगरपचंायतीवर िव  वास नसले तर सदर शहर व  छता कामाचा म  ता सं  थाननचे चालवावा, असा 
आमचा आजही आ ह आह.े सं  थान सदर म  ता  वतः चालिव  यास तयार अस  यास नगरपचंायत शहर 
 व  छतेसाठी आव  यक ते इतर सव सहकाय कर  यास तयार आह.े मा  सं  थानकडून िवतरीत करावयाचा िनधी 

बंद करण,े राजक य हतेूने त ार दाखल झा  यास   यावर लगेच  याच  याच बाब चा खुलासा मागिवण े
यासार  या बाबी अपे ीत नाही. मळुात सं  थानने नगरपचंायतीकडून टोल उभा न वसलू केला जाणारा िवशषे 
 व  छता कर बंद करणबेाबतची अट िलहन घते  यामळेु नगरपंचायतचा  वउ  प  न िमळिव  याचा कायदेशीर 

अिधकार देखील बंद झालेला आह.े  
               स ि थतीत कोिवड १९ िवषाण ूससंगा  या पा  वभमुीवर िशड म  य े येणा-या साईभ  तांचा ओघ कमी 

झा  यामळेु शहरात िनघणारा कचरा कमी झाला असनू लॉकडाऊन म  य ेहॉटेल रे टॉरंट यासार  या  यवसायीक 
आ  थापना बंद अस  यामळेु  यातून िनघणारा कचरादखेील िनि तच कमी झालेला आह.े मा  नगरपंचायत ारे 
 व  छता म  तेदाराकडून क न घे  यात यते असललेे  व  छतेच ेकाम ह ेतेवढयाच यं सामु ीत व कमचा-यां  या 

मा  यमातून क न घे  यात येत आह.े कचरा कमी िनघत असला तरी आजही शहरातील सव प रसराची सफाई 
करण े टळलेले नाही.  यके घरोघरी जाऊन ओला व सकुा कचरा वग करण क न जमा करण,े चबर सफाई, 
फवारणी, काब लीक पावडर मारण े यासारखी सव कामेदेखील लॉकडाऊनम  य े सु च आहते. कोिवड १९ 
िवषाण ूसंसगा  या पा  वभमुीवर तर म  तेदारामाफत नगरपचंायतने िनयमीत फवारणीपे ा चार ते पाच पट अिधक 
वेगाने सोडीयम हायपो लोराईन फवारणी  या फे-या मा न घतेले  या आहते. यािशवाय  व  छता कमचारी 
वतःचा जीव धो  यात घालून इतर नाग रकांचे मा  क, हॅ  ड लो  हज, िपपीई िकट उचलण,े वारंटाईन सटर साफ 

करण े यासारखी काम े करत आहते. या िशवाय लॉकडाऊन काळाम  य े इतरवेळी करता येण े श  य नसलेली 
र   या  या कडेचे गवत काढण,े मोठे नालेसफाई करण े यासारखी कामेदखेील  व  छता म े दाराकडून क न 
घे  यात आलेली आह.े याचाच अथ लॉकडाऊन कालावधीत दखेील िशड  शहरात  व  छतेबाबतचे कुठलेही 
काम कमी झालेले नाही िकंबहना या कालावधीत  व  छतेची बरीचशी अित र  त कामे क न घे  यात आललेी 
आह.े  

              उपरो  त सव पा  वभमुीवर अनाव  यक त ार ची दखल न घतेा िशड  शहर  व  छतेसाठी सं  थानकडून 
नगरपंचायतला शासन आदशेानसुार उपल  ध क न दते असलेले अनदुान िनयिमत सु  रहावे असे  यांचे प ात 
नमदू क न दरमहा र कम . ४२,५१,५९९/- नगरपचंायतीस दणेेबाबत िवनतंी केली आहे.   

             मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांना सं  थानच े मा.तदथ सिमतीच े िनणय ं .३२३ चे अनषुगंान े
जा.न.ंएसएसएसटी/लेखा-अनदुान/४८९/२०२० िद.३०.०६.२०२० अ  वये पाठिवले  या प ानसुार, मु यािधकारी 
िशड  नगरपंचायतन े  यांचे जा. ं .नप/०६/९८५/२०२० िद.०१.०७.२०२० अ  वये खालील माण े मािहती/ 
अहवाल सादर केला आह.े  

मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत यांचेकडून ा  त अहवाल/खलुासा:- 
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१)    कोि हड -१९ (COVID -19)  या ादभुावामळेु िद. १७.०३.२०२० पासनू भािवकांसाठी मंिदर 
प रसर बंद कर  यात आलेले आह ेतसेच लॉकडाऊनमळेु साद व हार तसेच वािणि यक आ  थापना बंद आहते. 
 यामळेु  व  छतेसाठी िदले  या ठे  यातील बरीचशी कामे बंद िकंवा कमी झाली अस  यामळेु एकंदरीत चालू 

असले  या कामाचे मु  यमापन क न  यावर लागणारे मनु  यबळ व यं सामु ी तसचे साफसफाईसाठी लागणारे 
घंटागाडी, ॅ  टर, जेसीबी, डंपर,  रोड  वीपर मशीन, केिमक स व इतर अनशुांिगक सािह  य याबाबत मािहती. 
            व  छतेसाठी िदले  या ठे  यातील बरीचशी काम ेबंद िकंवा कमी झाली असलेबाबत काढलेला िन  कष 
चकु चा असनू कोि हड -१९  िवषाण ूससंगा या पा  वभमुीवर शासनाकडून जािहर झाले  या लॉकडाऊन नतंर 
मंिदर बंद झालेमळेु व  छतेची कुठलीही कामे झाललेी नाही. शहराम  य े लॉकडाऊनपवु  करावी लागणारी 
 व  छता लॉकडाऊनम  यहेी करावी लागत आह.े याम  य े

A. लॉकडाऊनपवु  शहरातील जेवढया घरांम  य ेघर ते घर कचरा वग करण क न जमा केला जात होता 
तेवढयाच घरांम  य ेलॉकडाऊननंतर दखेील घर ते घर कचरा वग करण क न जमा केला जात आह.े  
B. लॉकडाऊनपवु  शहरातील जेवढया प रसराची झाडून  व  छता केली जात होती तेवढयाच प रसराची 
लॉकडाऊननंतर दखेील झाडून  व  छता केली जात आह.े याम  य ेिनघणारा कचरा जरी कमी जा  त असला तरी 
 यातून प रसर झाडणसेाठी आव  यक असलेले मनु  यबळ व काम मा  तेवढेच करावे लागत आह.े  

C. लॉकडाऊनपवु  कचरा उचलणसेाठी िदवसाचे िश टला १९ घंटागाडया तर सं  याकाळचे िश टला ५ 
घंटागाडया सु  हो  या लॉकडाऊननतंर दखेील कचरा उचलेणसेाठी िदवसाच े िश टला १९ घंटागाडया तर 
सं  याकाळच ेिश टला ५ घंटागाडया सु  आहते.  
D. लॉकडाऊनपवु  शहराम  य ेजंतनुाशक फवारणीसाठी एक ॅ टर सु  होता. कोरोना िवषाण ूससंगा  या 
पा  वभमुीवर शहराम  य े सोडीयम हायपो लाराईडची फवारणी क न िनजतुक करण करणसेाठी चार ॅ टर ारे 
अशी फवारणी कर  यात आली. लॉकडाऊनपूव  शहरात दर १५ िदवसाला एक फेरी होत असते. फवारणीसाठी 
वाढिवले  या यं णमेळेु दर चार ते पाच िदवसाला सोिडयम हायपो  लोराईडची फवारणी फेरी पणु कर  यात आली. 
याम  य ेकोरोना पॉझीटी  ह पेशटं  या भागात असतील  या भागात अित र  त फवारणी कर  यात आली.  
E. लॉकडाऊनपवु  शहरातील  यवसायीक आ  थापना उदा. हॉटेल रे  टांरंट दकुान े इ. मधनू िनघणारा 
कचरा कमी झाला असला तरी सदर कचरा उचल  यासाठी यापवू  वापरल ेजाणारे ५ ॅ टर व  यावरी कमचारी 
यांचेकडून लॉकडाऊनपवू  केली जात असलेली अित र  त काम ेक न घे  यात आली. शहरा  या म  यभागातून 
जाणा-या जलसपंदा िवभागाची चारीतील कचरा साफ क न  यातील गवत काढण,े साकुरी िशव ते लटेु व  ती 
दर  यान ओढयातील काटेरी झडुप ेकाढण,े गणशे बंधा-याची सफाई करण ेही अित र  त काम ेलॉकडाऊम  य े  या 
कमचा-यांचा व वाहनांचा कामाचा याप कमी झाला आह े  यांचेकरवी क न घे  यात आली.  
F. लॉकडाऊनपवु  क माउंटेड ि वप ग मशीन ारे दररोज साधारणतः ५५ ते ६० िक.मी. सफाई केली जात 
होती. लॉकडाऊनपुव  शहरातील ब-याच र यांवर वाहने लावली जात अस यामळेु तेथ े क  माउंटेड ि वप ग 
मशीन ारे सफाई करता येत न  हती. मा  लॉकडाऊनम  य ेकॉिलनी भागातील दखेील बरेच र  ते वाहनमु  त झालेन े
येथ े देखील माउंटेड ि वप ग मशीन ारे सफाई कर  यात आलेमळेु या कालावधीत मशीन ारे साधारणतः ६० ते 
६५ िक. मी. सफाई केली गेली.  
G. लॉकडाऊनपवु  शहरातून एक ीत केलेला सकुा कचरा जेसीबी ारे भ न डंपीग ाऊंडकडे वाहतुक 
करणसेाठी सु  असलेल ेजेसीबी व डंपर ह ेलॉकडाऊनंतर दखेील  याच प तीने कायरत आहते.  
H.  व  छतेसाठी वापर या जाणा-या मलॅीिथयॉन या जंतुनाशक  यित र  त लॉकडाऊननंतर सोडीयम 
हायपो लोराईडचा दखेील शहरात वारंवार फवारणी कर  यात आली. कचरा उचललेनतंर अ  व छ झाले  या 
प रसरात दगुधी येव ूनये हणनू वापरली जाणारी काब िलक पावडर ही लॉकडाऊननतंर देखील  याच माणात 
वापरली जात आह.े याम  य े ेनेजमधील मटे रयल उचललेनंतर, मेललेी जनावरे उचललेनतंर अथवा दगुधी होणा-
या प रसरात सदर काब िलक पावडर मारली जाते.  
I. शहराम  य े डास ितबंधक उपाययोजनेसाठी केले जात असलेले फॉग ग ह े लॉकडाऊनपवु  व 
लॉकडाऊननंतर दखेील सु  होते व आह.े फॉग गक रता िकंगफॉग ह ेबायर या नामांिकत कंपनीचे औषध वापरल े
जाते.  
J. शहरातील ल मीनगर वसाहतीतील सावजिनक शौचालयाचा नागरीक वापर करत अस  याने येथील 
दिैनक  व  छता, नगरपंचायतीच े बाजसू तसचे छ पती कॉ  पले  स येथील सावजनीक शौचालय ह े शहराच े
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म  यवत  भागात  अस  यान े  याचा वापर हा अ  याव  यक सेवेतील दकुानदार, ाहक यांचे ारे सु च होता. 
या  तव या शौचालयाची दैिनक सफाई दखेील लॉकडाऊननंतर िनयिमतपण ेकर  यात आली.  
K. लॉकडाऊनपवु  १६० कमचा-यांच ेमा  यमातनू  म  तेदारास नेमनू िदलेले शहर  व  छतेचे काम केले 
जात होते. लॉकडाऊनम  य े देखील १६० कमचा-यांमाफतच  व  छतेचे काम कर  यात येत आह.े कमचारी 
गैरहजर अस  यास  यांचे गैरहजेरी या माणात बायोमे ीक हजेरी अहवाला  या आधारावर म े दारास कमी बील 
आदा केले जाते. म  तेदारा  या बीलातून कपात केलेली र कम सं थानला परत केली जाते. म  तेदाराने कामात 
हयगय करण ेअथवा कमचारी गैरहजर असण ेयाबाबत नगरपचंायतने म  तेदार  या बीलातून कपात केललेी अशी 
. २०.०० ल  पे ा जा  त र  कम सं  थानला परत कर  यात आलेली आह.े  याबाबत मािसक अहवाल दखेील 

सं  थानला दे  यात येतो.  

L. कोरोना  िवषाण ूससंगा  या पा  वभमुीवर तयार कर  यात आललेे सं  था मक िव िलगीकरण क ाम  य े

आव  यक असणारे कामदखेील या कालावधीत सबंधीत म  तेदारकडील कमचारी यांचेकडून क न घे  यात 
आलेली आहते. यािशवाय शासन िनदशानसुार लॉकडाऊनम  य े अडकले  या मजरूांसाठी उभारले  या िनवारा 
क ात सफाई करण,े फवारणी करण े ही काम े दखेील संबधीत म  तदाराच े कमचा-यांकडूनच क न घे  यात 
आलेली आहते.  

  २)  सं  थानने िशड  नगरपंचायतील व  छतेसाठी िडसबर २०१७ पासनू दरमहा . ४२,५१,५९९/- 
इतक  मोठी र  कम िदलेली आहे. सदर रकमेचा िवनीयोग कशा प तीने केला. 

               संपणू िशड  शहर  व  छतेबाबत ठोक मािसक रकमचेी िनिवदा करतानंा नगरपचंायत ारे िनधारीत क न 
िदलेली काम, बंधनकारक केले  या यं सामु ी व कमचारी सं  ये  या मा  यमातून म  तेदार याचंेकडून क न 
घे  यात आलेली आहते. िशड  शहर  व  छतेसाठी ऑनलाईन जािहर ई- िनिवदा ारे  पधा  मक दरप कानसुार 
रा  य शासनान े मंजरू केले  या . ४२.५१ ल  िनधीचा िशड  शहर  व  छतेसाठी िवहीत कायदेशीर मागान े
िवनीयोग कर  यात आला. िशड  शहर  व  छतेबाबतचे सव काम े काटेकारेपण े के  यामळेुच क  शासन क  
परु कृत  व  छ सव ण  पधा २०१८ म  य े िशड  नगरपंचायतीचा दशेात ितसरा मांक तर महारा  ात दसुरा 

मांक आला. नगरपंचायतला व  छ सव ण २०२० म  य े ी  टार रेट ग िमळिवले. पाच िज  हयां  या सपुण 
नािशक िवभागाम  य ेकेवळ दोनच नगरपािलकांना अस े ी  टार रेट ग िमळालेले आह.े  व  छतेबाबत सं  थानने 
उपल  ध क न िदले  या र  कम .४२,५१,५९९/- अनदुानाचा शहर  व छतेसाठी सयुो  य िवनीयोग केला 
 हणनूच नगरपचंायतला रा  याचे मा. मु  यमं ी यांचे ह  ते . १५.०० कोटी पयांचे शहर  व  छतेचे ब ीस 

िमळाले.  
 ३)  सदर अनुदानातून  व  छता कुठे व कशी केली गेली. 
            ी साईबाबा सं  थान ारे उपल  ध क न दे  यात आले  या अनदुानातून िशड  शहरात  व  छतेबाबत 

ठोक मािसक रकमेची िनवीदा करतांना नगरपचंायत ारे िनधारीत क न िदलेनसुार म  तेदारास बंधनकारक 
केल  या यं सामु ी व कमचारी सं  ये या मा  यामातून शहर  व  छता क न घे  यात आलेली आह.े  

  ४)   याची देखरेख कशी केली गेली व  यासाठी िकती कमचारी नेम  यात आले.  
            िशड  नगरपचंायत ह ीत सु  असले  या व  छतेची नगरपचंायतेच दोन  व छता िनरी क यांचेमाफत 

दनंैिदन  व पात दखेरेख केली जाते. यािशवाय म  तेदार यांचेकडील एक मॅनेजर व ११ सपुरवायझर यांचमेाफत  
दखेरेख कर  यात येते. नगरपचंायत ारे म  तेदारामाफत दररोज सु  असले  या शहर  व  छतेबाबत कामावर 
दखेरेख, िनयं ण करण ेव तातडीन ेसचूना करणसेाठी सोशल िमडीयाचा दखेील वापर केला जात आह.े याम  य े
एक  वतं  वॉटसअपॅ पु तयार क न याम  य े नगरा  य ा, सव नगरसवेक, मु यािधकारी,  व  छता िनरी क 
यांचेसह म े दार यांच े मॅनेजर सपुरवायझर यांना सद  य कर  यात आलेले आह.े शहर  व  छतेच े िनरी ण 
कर  यासाठी य  थ प  हणनू शहरातील नावाजले  या वतमानप ाचे प कार दखेील या पुचे सद  य आहते. 
म  तेदार मॅनेजर व सपुरवायझर यांना दररोज चालणा-या या सव कामांच े फोटो काढून या पुवर टाकणबेाबत 
िनदशीत कर  यात आलेले आह.े  याअनषंुगान ेसवाना शहरात सु  असले  या कामांबाबत मािहती िमळते, असे 
 व  छतेबाबत शेकडो फोटो दररोज या पुवर टाकल े जातात. यािशवाय नगरपंचायत सद  य यांना  याचंे भागात 
 व  छतेबाबत काही सम  या अस  यास या पुवर त ार करता येते. पुवर आले या त ारीचा म  तदेार कमचा-

यांमाफत तातडीन ेिनपटारा केला जातो. नगरपचंायत शासनाकडून दखेील आव  यक  या सचूना सदर पुवर के  या 
जातात. तर  व  छता िन र क यांचेकडून  य  जागवेर जावनू सव काम केल ेजात आह ेकाय याबाबत पहाणी केली 
जाते. यािशवाय  व  छते या कामाबा बत दिैनक लखेी अहवाल ठेवला जातो.  



 
94 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

  ५)  िशड  नगरपचंायतीने िदले  या ठोक ठे  या  या ठेकेदाराकडून करारना  यातील अिट व शत नसुार सव 
बाब ची पूतता कर  यात येते काय याबाबत मु ेिनहाय तपशील.  

               िशड  नगरपंचायत व म  तदेार याचंेम  य े शहर  व  छतेबाबत लखेी करारनामा झाललेा असनू सदर 
करारना  यात नमदू केले माणे पढुील माणे  व  छतेची कामे म  तदेाराकडून क न घतेली जातात.  

              शहरातील दनंैदीन सव मखु र त,े अतंगत र  त,े उपनगरे सफाई करण ेर  त सफाई करतांना र   याचंे कडेची 
माती उचलणे व वाहतकू करण,े िशड  शहरातील मालम  ताचंे  य  िठकाणी जाऊन डोअर टू डेाअर ओला व सकुा 
कचरा िवकि त प तीन े वग करण क न जमा क न  याची ि यासाठी वाहतकू करण,े सावजिनक िठकाणी 
झाडलोट करण,े झाडले  या िठकाणचा कचरा िवकि त प तीन े वग करण क न जमा करणे व ि या िठकाणी 
वाहतकू करणे. डप ग ाऊंड यथे ेआव  यकतेनसुार ओला व सकुा कचरा वग करण करण,े पि या न होणारा कचरा 
डंप करण,े आव  यकतनेसुार डप ग ाऊंडच ेभाडे दणेे, शहरातील सव वे  ट वतं  प तीन ेजमा क न ि ये  या 
िठकाणी वाहतकू करण,े तुंबलले ेगटार लाईन पवूवत चाल ूकरण,े चोकअप काढण,े पाऊसपाणी जाणेक रता नाली 
काढण,े संपणू शहराम  य े नामांिकत कंपनीच े औषध े वाप न फॉिगंग करण,े डास उ  प ी  थान े न  ट करण,े संपणू 
शहरात दररोज नामािंकत कंपनीचे औषध ेवाप न यांि क प तीने जतंनुाशक फवारणी करण,े सावजिनक िठकाणचा 
कचरा उचलल ेिठकाणी दगुधी यऊे नये याक रता नामांिकत कंपनीचे काब िलक पावडर मारण,े नगरपंचायत मालिकच े
शौचालय व मतुारी साफसफाई करण,े बेवारस मतृदहे/ मतृ जनावरे याचंी िव हवेाट लावणे तसचे बेवारस आजारी 
 य स औषधोपचार करणेक रता दाखल करणसे मदत करण ेव इतर आरो य िवषयक काम करण,े शहरातील कचरा 

कुडयांम  य ेटाकलले ेमटे रयल वाहतकू करण,े सपंणू िशड  शहराम  य ेघटंागाडी ारे गोळा केललेा कचरा डंपरम  य े
भ न डंपीग ाऊंडवर वाहतकू करण,े  दनंैिदन साफसफाई िवषयक इतर कामे पार पाडणे.  

              उपरो  त माणे नमूद कामे म  तदेाराकडून क न घणेेत येत अस यामळेु करारना यातील अटी शत चे पतुता 
कर  यात यतेे.  

                ी साईबाबा सं  थान याचंेकडून िशड  शहर  व  छतसेाठी शासन मंजरूीनसुार उपल ध क न दे  यात येत 
असललेे अनदुान माह ेमे व माह ेजनू २०२० या दोन मिह  यापंासनू उपल  ध झालले ेनाही. सं  थान  तराव न याबाबत 
नगरपंचायतला अिधकृत र या काही कळिवल े दखेील गेलले े नाही. नगरपंचायत ारे शहर व  छतचेी सव काम े
िनयिमतपण ेसु  असनू कोिवड १९ संसगाचे पा  वभमुीवर  व  छतचेी कुठलहेी काम ेकमी झाललेी नाही. िकंबहना या 
कालावधीत बरीचशी अित र  त कामे सबंधीत म  तदेाराकडून क न घे  यात आललेी आह.े काही  य  सदर 
म  तदेाराबाबत अनाव  यक र  या वारंवार त ार करत असतात मा  शासन तरावर सदर अनदुानाबाबत पणुतः 
िव  लषेण व खा ी क नच नगरपंचायतला अनदुान िवतरीत करणेबाबत मंजरूी दे  यात आललेी आह.े नगरपचंायत ारे 
दखेील सदर अनदुानाचा अ  यतं सयुो य प तीने िवनीयोग क न शहर  व  छतेबाबत कायवाही केली जात आह.े 
यामळेुच नगरपचंायतने उपरो  त नमदू केले माण ेरा  ीय व रा  य  तरावर व  छतेच ेब ीस दखेील िमळिवलले ेआह.े  

            उपरो  त सव पा  वभमुीवर नगरपचंायतला सं  थान ारे उपल  ध क न दे  यात येत असलले े अनदुान 
िनयमीतपणे सु  ठेवावे असे  याचंे अहवालात/खुलाशात नमदू केल ेआह.े  

             उपरो  त माणे खुलासा मु यािधकारी िशड  नगरपंचायत यांनी सादर केला आह.े  
   ताव :- 

१) मु  यािधकारी िशड  नगरपंचायत यांनी िद. ०२.०७.२०२० रोजी  या प ा  वये माह ेमे व जनू २०२० या 
कालावधीतील  यके  र कम . ४२,५१,५९९/- माणे र  कम .८५,०३,१९८ मा  अनदुान मागणी 
केली आह.े  

२) मा. नगरा य ा, िशड  नगरपंचायत याचंे ी साईबाबा सं  थानकडून िशड  नगरपंचायतीला िशड  शहर 
 व  छतेसाठी दे  यात यणेारे अनदुान र कम . ४२,५१,५९९/- दरमहा िनयिमत दणेेबाबत प  

अवलोकनाथ.  
३) मा. तदथ सिमतीच ेिद. ०९.०६.२०२० रोजी  या बठैक तील िनणय ं . ३२३ नसुार मु  यािधकारी, िशड  

नगरपंचायत यांनी सादर केललेा अहवाल व अिभ ाय व  यानसुार िशड  नगरपंचायतीस दरमहा शहर 
 व  छतसेाठी ावयाच ेअनदुानाबाबत िनणया  तव सिवनय सादर. 

               उपरो  त माणे  ताव मा. तदथ सिमतीच ेसभपढुे िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .३७४ वरील िवषयाचा सखोल अ यास कर यात आला, सिमती या असे िनदशनास आणनू दे यात आले 

क , सन २०१७-१८ दर यान िशड  नगरपंचायत, िशड  िद.०५.०५.२०१७ या सयंु  बैठक म ये 
व छतेसाठी दरमहा .२५,००,०००/-इत या रकमेची मागणी केली होती. यावर या कामासाठी 

िनिवदा ि या राबिव यात यावी व सदर िनिवदेनुसार येणारे िन नतम दर िकंवा िशड  नगरपचंायतीने 
मागणी केलेली २५,००,०००/- पयांची मागणी यापैक  जी र कम कमी असेल ती दे याचा िनणय 
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मु य कायकारी अिधकारी यांचे क ातील बैठक त यावेळी घे यात आला. यानंतर ०३.११.२०१७ 
रोजी िशड  नगरपचंायतीने नवीन वाढीव ताव िदला क  याम ये दरमहा ४२,५१,५९९/-ची िनिवदा 

ा  झा याने दरमहा तेवढया रकमेची मागणी केली. 
  सबब िशड  नगरपंचायतीस ठरािवक र कम दे याबाबतचा िनणय घेतांना सदरचे करण 

छाननी सिमती या समोर ठेव यात आले होते. छाननी सिमतीचे अ य  मा. यायमतु  ी.चांदीवाल 
यांनी िदनांक १९.०१.२०१८ रोजी या छाननी सिमती या सभेतील िनणय .२४ अ वये दरमहा र कम 

.३०,००,०००/-पाच वषासाठी देणेबाबत िनणय िदला व यानुसार या िनधी या मजुंरीसाठी महारा  
शासना या याय व िवधी िवभागाकडे ताव सादर कर यात आला. दर यान यव थापन सिमतीने 
िद.१४/११/२०१७ रोजी या सभेत िनणय .९५२ अ वये िशड  नगरपंचायतीस दरमहा .३५,००,०००/-
एवढे अनुदान दे यात यावे व उवरीत खचाची र कम िशड  नगरपंचायतीने सोसावी असा िनणय 
घेतलेला होता.  

  महारा  शासनाचे िद.७ एि ल २०१८ चे शासन िनणयानुसार िशड  नगरपंचायतीस दरमहा 
.३०,००,०००/- इतका िनधी पुढील पाच वषासाठी अनुदान व पात उपल ध क न दे याबाबत 

शासन मा यता िदली. आिण या शासन िनणया माणे अनुदान दे याची कायवाही सु  कर यात आली. 
पंरतु िशड  नगरपचंायतीने िद.२८/०४/२०१८ रोजी पु हा ताव पाठवुन ितमहा .४२,५१,०००/- 
एवढया अनुदानाची मागणी केली. यावर ता कालीन यव थापन सिमतीने ०२/०५/२०१८ चे सभेत 
िनणय .३३९ अ वये िशड  नगरपचंायतीस दरमहा ३५,००,०००/- .एवढा िनधी िद.०१/१२/२०१७ 
पासनू ावा व यास छाननी सिमतीची मा यता घेऊन शासनाकडे ताव सादर करावा तथािप िशड  
नगरपंचायतीची ४२,५१,०००/- पये ितमहा मागणीची मािहती शासनाकडे पाठवावी असा िनणय 
घेतला. यावर छाननी सिमती अ य  िनवृ  यायमूित ी.चांदीवाल यांनी मत य  केले क , सव 
गो ीचा िवचार क न महारा  शासनाने िद.७ एि ल २०१८ या शासन िनणयानुसार दरमहा 
३०,००,०००/- पये एवढे अनदुान दे यास मा यता िदलेली आहे व यामुळे ३०,००,०००/- पयांऐवजी 
३५,००,०००/- पये अनुदान देणे अयो य आहे. 

  सिमती या असेही िनदशनास आणून दे यात आले क , या दर यान यव थापन सिमती या 
वैधतेबाबत मा.उ च यायालयात पी.आय.एल. .१०२/२०१६ ही लंबीत होती. 

  अिभलेखाव न असेही िदसनू येते क , यानंतर शासन तरावर िनणय होऊन िद.२२/११/२०१८ 
चे शासन िनणयानुसार शु दीप क काढून िद.०१/१२/२०१८ पासनू दरमहा ४२,५१,५९९/- इतका िनधी 
पुढील पाच वषासाठी अनुदान व पात िशड  नगरपंचायतीस उपल ध क न दे यास सं थानला 
मा यता िदलेली िदसते. 

  वरील प र थीतीत िशड  येथील ाम थांनी सिमतीला तसेच इतर अिधका यांना त ार अज 
िदलेला आहे व सदर रकमे या िविनयोगाबाबत गंभीर मु े उपि थत केलेले आहेत.  

  तदथ (Ad-hoc) सिमतीने नगरपंचायतीस पैसे दे याबाबतची पुविपिठका तसेच या अनुषंगाने 
आलेली त ार याचा िवचार तदथ (Ad-hoc) सिमती या काय े ा या अधीन राहन केला असता असे 
ल ात आले क , सदर िवषयात बरीच गंुतागंुत आहे. सिमती या असेही ल ात आले क , एवढया 
मोठया माणावर र कम देतांना याचा िविनयोग व याचा िहशोब या अनषंुगाने सं थानचे 
िनयं णाबाबत यात कुठलीही तरतूद केलेली िदसनू आली नाही.  

  िदनांक १७/०३/२०२० पासनू को हीड-१९ या ससंगाचे उ ेकाम ये चे मंिदर दशनासाठी 
बंद आहे. पयायाने िशड  येथे येणा या भािवकांची सं या कमी झाली नाही तर पुणत: सपुं ात आलेली 
आहे. अशा प र थीतीत या मु य कारणासाठी िशड  नगरपचंायतीस एवढी मोठी र कम दे यात येत 
होती या रकमेची आव यकता िकंवा कमीत कमी १७/०३/२०२० नंतर  लागणारी व छतेबाबतची 
यं साम ी, साधने, मनु यबळ, व छतेसाठी लागणारी औषधे, िफनेल, ॲसीड पावडर इ यािदचे माण 
हे िनि तच मोठया माणात घटणे सहािजक आहे. 

  सिमती या असेही िनदशनास आले क , सदर र कम देताना जो करार झालेला आहे याम ये 
सं थान करारास प कार नाही. 

  वरील सव प र थीतीत िद.०९/०६/२०२० रोजी या सभेतील िनणय .३२३ माणे तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीने िशड  नगरपंचायतीचे मु यािधका याकडून त ार या अनुषंगाने खुलासा 
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मागवला होता. मु यािधकारी यांनी िदले या या खुलाशाव न प  होते क , वादातील ब याच 
मु यांचे तसेच त ार अजातील मु यांचे उ र तदथ (Ad-hoc) सिमती तरावर सापडणे िन वळ 
अश य आहे.  

  तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोरील अिभलेखाव न असे प  होते क , पी.आय.एल. 
.१२०/२०१९ ही लंबीत आहे व यातील यािचकाकत हे सं थानबाबत असले या िविवध िवषयावर 

वेळोवेळी मा.उ च यायालयासमोर यांची बाज ू मांडतात तसेच िविवध बाबी उ च यायालया या 
िनदशनास आणनू देतात. 

वरील प र थीतीत सिमतीचे सद य १) मा. ी. ीकांत ल.आणेकर, मुख िज हा व स  
यायाधीश, अहमदनगर, २) मा. ी.िदलीप वामी, अपर महसलु िवभागीय आयु , नािशक 

िवभाग,नािशक ३) मा. ीमती गीता बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर यांनी चचअंती खालील 
िनणय घेतला. 
१. िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना िद.१७.०३.२०२० नंतर व छतेसाठी िकती र कम ावी तसेच 

माच, एि ल, मे २०२० या मिह यात िदले या रकमेचा िहशोब/लेखाजोखा कोणी व कशा 
प दतीने मागवावा, 

२. भिव यात साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांनी िशड  नगरपंचायतीस दरमहा 
व छतेसाठी िकती र कम ावी तसेच या रकमे या मोबद यात नगरपंचायतीने सं थानचे 

मालम ेवर सफाई करात व इतर करात सटु ावी िकंवा कसे, तसेच इतर काही सवलती 
दे याबाबत, 

३. त ारक यानी उपि थत केलेले मु े. 
४. भिव यात अशा त ारी होवू नयेत यासाठी उपाययोजना तसेच साईबाबा सं थान यांचेकडून 

सदर रकमे या िविनयोगाबाबत तसेच या कारणासाठी ती र कम िदली आहे या कामा या 
देखरेखीबाबत,  
वरील सव बाब या अनषंुगाने मा.उ च यायालयासमोर पी.आय.एल. .१२०/२०१९ म ये 

सं थानने अहवाल दाखला करावा व याबाबत िनदश दे यासाठी मा.उ च यायालयास िवनंती करावी. 
यासाठी सं थानने मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे पी.आय.एल .१२०/२०१९ म ये 
िदवाणी अज (िस हील ॲ लीकेशन) दाखल करावा, असे ठरले. 

सिमती सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी मा. ी.अ ण ड गरे, (भा. .से.) यांनी यांचे 
व तुि थतीवर आधारीत खालील मत मांडले. 

िद.१७ माच,२०२० पासनु ी साईबाबांचे मंिदर भािवकांना दशनासाठी बंद कर यात आले 
आहे. माहे माच व एि ल-२०२० या मिह याची र कम िशड  नगरपंचायत यांना आदा कर यात 
आलेली आहे. याबाबत मु यािधकारी,िशड  नगरपंचायत यांचेकडून वेळोवेळी अहवाल मागिव यात 
आले असनु सदरचे अहवाल मा.सिमतीसमोर वेळोवेळी सादर कर यात आलेले आहेत. तरी मा.तदथ 
सिमतीने उपि थत केले या मु याचे अनषंुगाने मु यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांना मा.तदथ (Ad-
hoc) सिमतीसमोर द ताऐवजासह उपि थत राहणेबाबत कळिवता येईल. व लॉकडाऊनचे कालावधीत 
(मंिदर दशनाकरीता सु  होईपयत) मु यािधकारी यांचे खलुाशानुसार िकती र कम अदा करावयाची 
याबाबत िनणय यावा. व यासदंभात मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील 
ॲ लीकेशन दाखल क न मा. यायालयाची मा यता घे यात यावी. 

(कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ आिथक अनुदान मागणीकरीता आले या अजाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड कडे अथसहा य मागणीसाठी दररोज, न दणीकृत सं  था, शासक य 
कायालय,े िनमशासक य सं  था, तसेच वैय  तीक र  या अज येत असतात. सदर  या अजा ारे,  १)  बांधकाम,  
२) आ मातील लोकांचा खच, ३) वाचनालयासाठी पु  तके-फिनचर, ४) दवाखा  यासाठी मिशनरी / औषध,े ५) 
संमेलन,े  पधा, िशिबरे, ६) दु  काळी भागाकरीता चारा/अ  नधा  य/पाणी ७) मलुां  या िश णासाठी मदत, ८) 
िवधवा/िनराधार/अपगं यांना दनैंिदन खचासाठी मदत, ९)  यवसाय सु  करणकेरीता मदत, १०) मलुांच े
लग ् नासाठी मदत, ११) जळीत झा  याने  मदत, अशा कारे अनके कारणासाठी अनदुान मागणी केली जाते.  
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सं  थान अिधिनयम तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम 
१७ मधील (२)(ण) "मानव जातीच ेक  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य ेसहा य करणा-या कोण  याही उदा  त 
कायास चालना देईल."  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, अिधिनयम २००४ चे कलम २१(२) ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या िविवध योजनासाठी परेुशा तरतूदी के  यानतंर, िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक 
राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा िव  व  त  यव  थे  या िवतरण यो  य उ  प  ना  या तीस ट  कयापे ा 
अिधक नसेल एवढा भाग,सिमतीस वेळोवेळी खालील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच 
करता येईल. 

कलम २१ (२) (एक) " छाननी सिमती  या िशफारसीनसुार व रा  य शासनाचे पवू मा  यतेने  न दणीकृत 
सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी 
वा सं  था, सावजिनक वाचनालय,  णालय, आधारगहृ,  िकंवा इतर धमदाय अथवा धािमक सं  था, अथवा 
कला वा सािह  याशी  संबंिधत असलेली सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी याचंी  थापना 
व दखेभाल क न घणेसेाठी, अशी तरतुद आह.े  

सं  थानकडे अनदुान मागणीसाठी दाखल झालेले अज 
िद.०१.०८.२०१९ ते ३१.०८.२०१९ कालावधीत आिथक अनदुान मागणी करीता आलेले अज खालील माण-े 

 
अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थेचे नाव व प  ता योजन शेरा 
१ कु. शभुम िभकाजी चचेर, करवीर शै णीक मदत मा. चं कात पाटील, 

मं ी महसलू,मदत व 
पनुवसन सावजिनक 
बांधकाम  

२ ी मोिहत ितवारी, हरी ार कॅ  सर उपचारासाठी मदत  
३ ा. डॉ. आर. एल. िबडवाई, यवतमाळ रोजगार िनिमती कायासाठी  
४ य ूइं  लीश कूल व उ  च मा  यिमक िव ालय,  

तळेगांव िदघ े
संगणक संच  

५ ीमती  योती सतीष धनसरे, सांगली शै णीक मदत  
६ कु. ओम योगेश वाघ, पारनरे शै णीक मदत  
७ तुळजाभवानी िजवदया गौर ण सं  थान, वािशम गोशाळा मदत  
८ ीमती सगंीता संजीव मोरे, बाश  कॅ  सर उपचारासाठी 

घेतलेले पैसे परत 
कर  यासाठी 

 

९ िज  हा  णालय, अहमदनगर सोनो ाफ  मशीनसाठी  
१० Shri Helpless Women &  

Child Charitable Soc 
अिशि तांसाठी मदत  

११ लोकनायक जय काश नारायण मा  यिमक  
व डॉ. ग. दा. स ष  उ च मा  यिमक िव ालय, कजत 

बच िमळणसेाठी  

१२ ी शरद चौगलेू, जयिसगंपरू गाव द  तक घणेबेाबत  
१३ ी शरद चौगलेू, जयिसगंपरू गाव द  तक घणेबेाबत  
१४ ी शांत पांडुरंग पाटील, सांगली र   यासाठी मदत  
१५ ामपंचायत कायालय घोगरगांव , नेवासा जनावरां  या चा-यासाठी  
१६ आठगांव िश ण मंडळ, कोन ठाण े योगशाळा व शाळा इमारत 

बांधकामासाठी 
 

१७ ी सभुाष बाबुराव िशदं,े पाटण पावसामुळे िकराणा 
दकुानाचे झालेले 
नकुसानीसाठी 

 

१८ कु. सोनल पवन जैन, इदंाैर िश णासाठी मदत  
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१९ ीमती शबाना बगेम,  कानपरू िश णासाठी मदत  
२० ी तुकाराम बाजीराव ग  हाण,े कं ाटी कमचारी,  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
मलुाच ेिकडनी डायलेिसस 
व िकडनी बदली कर  याचे 
उपचारासाठी 

 

२१ ीहरी बालाजी मंदीर देव  थान िचमरू (चं परू) भ  तिनवास बांधकाम मा. आ. िकत कुमार 
भांगिडया, िचमरू 

२२ मा. ी राहल ि वेेदी, िज  हािधकारी अहमदनगर   वजिदन िनधी संकलन  
२३ ानगंगा दिलत मिहला वाचनालय, पाथड  इमारत बांधकामासाठी  
२४ राजे िव मिसंग घाटगे फांउडेशन, को  हापरू परु  तांना मदत  
२५ राहाता तालुका तािलम सघं कु  ती पधा 

आयोजनासाठी 
 

२६ कु. शेटे जयंत िदलीप, अहमदनगर शै णीक मदत  
२७ ी राज  भा  करराव सोनवण,े जळगांव उदरिनवाहासाठी मदत  
२८ कोपरगांव ए  यकेुशन सोसायटी, कोपरगांव इमारत बांधकाम  
२९ ी गणशे हाय  कूल गणशेवाडी इमारत बांधकाम  
३० मनोज ितवारी, िद  ली घरासाठी मदत  
३१ फ  तेिसंगराव नाईक इडंोमट  ट, िचखली परु  तांना मदत  
३२ ीमती नादराबाई आनंदराव देशमखु मा यिमक 

िव ालय, ई 
एक वग खोली व 
 व  छतागहृ बांधकाम 

 

३३ ी शभुम आनंदा पाटील, क  याण ई.  शै णीक मदत  
३४ ी चं कातं जािलदंर पाटील, वाळवा उदरिनवाहासाठी  
३५ ी एस. डी. शरेखान,े सश   सीमा बल भारत सरकार जवाना  या मदतीसाठी  
३६ ी बलराज धीर िहमाचल दशे उदरिनवाहासाठी  
३७ िनहार अग  ती, िद  ली आिथक मदत  
३८ द  ताजीराव कदम हाय  कूल अजनुवाड,को  हापरू शाळेसाठी मदत  

िद.२२.०२.२०२० ते ३०.०६.२०२० कालावधीत आिथक अनदुान मागणी करीता आलेले अज खालील माण-े 
अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थेचे नाव व प  ता अनुदान मागणीचे कारण शेरा 
१ मराठी िव ान प रषद, मुंबई  िव ान काय म िनधी  
२ मा  यिमक शाळा, िपपंळपाडा, नािशक अिदवासी शाळा बांधकाम  
३ िशवशंभो वृ ा म सेवा मंडळ  ट इमारत बांधकामासाठी  
४ ीमती पवूा िसमा िवकास, मनीपरू बचेस साठी मदत  
५ ी जगदंबा बहउ शेीय सेवाभावी सं  था, रा सभुवन, 

बीड 
आजोळ वृ  व 
अनाथालयासाठी 

 

६ िज हा श  य िचक  सक, बीड ए  स रे मशीनसाठी  
७ माऊली मिेडकल रसच फाउंडेशन, राहाता  कायशाळेसाठी मदत  
८ गोर ण सेवा सं  था, िजंतूर गाय ना चा-यासाठी  
९ िकत  माहे  वरी, औरंगाबाद शै णीक मदत  
१० ी साईधाम िम  मंडळ, घाटकोपर पालखी िनवारासाठी मदत  
११ ी रामकृ  ण गणपत आ  हाड, िस   ार मलु  या रा  ीय  पधासाठी  
१२ म.ु पोसरे खाडेवाडी, ता. िचपळूण िप  याचे पाणी  यव  था  
१३ िकत  माहे  वरी, औरंगाबाद शै णीक मदत  
१४ ामपंचायत कायालय िपपंळवाडी, राहाता साईभ  त िनवास व 

िवकासकाम े
 

१५ ी तुषार जनादन जगताप, पणु े कज भर  यासाठी  
१६ थॅलेसेिमया बहउ शेीय क याणकारी सं  था, चं परू बोनमरॅो ॉ  स लॅ  ट साठी  
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१७ ी अ य पतंग,े िहंगोली धन फ डेशनसाठी मदत  
१८ ी अशोक कुमार पंत धान सहा यता िनधीसाठी  
१९ ीमती र  मी रितश, केरळ वै क य व इतर मदत  
२० मा. ी राधाकृ  ण ए. िवखेपाटील वै क य मदत  
२१ ी हरीष चौरािसया घर बांध  यासाठी  
२२ ी ओम दशेमखु आिथक मदत  
२३ ी सजंय भोसल,े पणु े गरीबांना मदत करणसेाठी  
२४ जीवन आनदं सं  था, कुडाळ आ मास  आिथक मदत  
२५ मदर इडं  ीज, सांगली कज भर  यासाठी   
२६ िहमालया गोरखा फ डेशन, िसलगरुी शाळेसाठी मदत  
२७ ी एस. के. बालखांडे अधं शाळेसाठी मदत  
२८ सौ. रेखा लल  गजिभये, भंडारा वै क य मदत  
२९ ी भगवान िसंग यादव,  वािलयर  कोरोना  तांसाठी मदत  
३० सौ. अचना का. भोय,े नािशक आिथक मदत  
३१ ी अिभनव िसगं ठाकूर,  कोरोनासाठी मदत  
३२ िशव साई एंटर ाईजेस, िशड  कामगारांना पगार दणेेसाठी  
३३ आ णाराव ए  यकेुशन अॅडं चॅ रटेबल  ट िवजयपरूा शाळेसाठी मदत  
३४  ी सजंय रामभाऊ जगताप, ीरामपरू उपिजिवकेसाठी  
३५  ी अिभनंदन ब दाड, सोलापरू कजभर  यासाठी  
३६ ी ओम दशेमखु उपिजिवकेसाठी  
३७ ी उपांश ूयादव, इटावा मंदीर बांध  यासाठी  
३८ ी अिभिजत दावन े आिथक मदत  
३९  ी  ही कुमार कोरोना  तांसाठी मदत  
४० िशवकामा सुंदरी कोरोना  तांसाठी मदत  
४१ ी अिभिजत दावन े आिथक मदत  
४२ िद. नॅशनल असोिशएशन फॉर द  लाइडं नािशक अधं व वृ ा माक रता  
४३ पंढरीनाथ िजजाबा आमरे पाटील ामनवाेदय  ट गरीब होतक  िव ा  यासाठी  
४४ ी बी. एस. रामिलंगम, चे  नई मंदीरासाठी  
४५  रा  ीय व  छता गंगा िमशन (नमािम गगंे) गंगा  व  छता अिभयान  
४६ ी के . के. ीिनवासन अ  नदानासाठी  
४७ ी ओम दशेमखु शै णीक मदत  
४८ ीमती ि यंका जापती वै क य मदत  
४९ ी देवराज राज  सामतं वै क य मदत  
५०  ीमती अि ता जोहरी आिथक मदत  
५१ ी अिधराज िपपंळकर शै णीक मदत  
५२ ी अिभजीत दावन े आिथक मदत  
५३  ी निवन पंडीता आिथक मदत  
५४ ी के. के. ीिनवासन अ नदान सेवा  

 
िवभागाचा अिभ ाय :- 

१) वैय  तीक आिथक मदत देणबेाबत अिधिनयमात  प  ट तरतूद नाही.  
२) आिथक मदत मागणीकरीता िदले  या अजाबाबतची स ि थतीची अजदार िवचारणा करीत असतात. 

 याबाबत सबंंिधतांना  यां  या “अजाबाबतची स ि थती कळिवणेबाबत  या िवषयावर 
मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०८.१०.२०१३ रोजीचे सभेत िनणय .७६६ अजदारास अजाची 
स ि थती कळिव  याची आव  यकता नाही" असे ठरले आहे. " 
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३) वै क य उपचारासाठी ी साईनाथ  णालयाकडून वै क य अनदुान िदले जाते  यामळेु वै क य 
उपचारासाठ चे अज िवचारात घेऊ नये.  

४) अिधिनयम २००४ म  य े  या बाबीसाठी अनदुानची प  ट तरतदू आह ेफ  त  याच अजाचा अनदुान 
दतेांना िवचार  हावा अस ेमत आह.े  

५) मा. तदथ सिमतीचे िद. ०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेत उपरो  त अजाबाबत चचा होऊन मा. उ  च 
 यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी  िद. ३०.०१.२०१९ रोजी िदले  या आदेशा  वये सं  थानच े

दनंैदीन खचा  यित र  त बाहरे िनधी दे  यास ितबंध केलेला अस  याने सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात 
आलेला आह.े  

 ताव:- िद.०१.०८.२०१९ ते िद .३१.०८.२०१९  व िद.२२.०२.२०२० ते ३०.०६.२०२० या कालावधीत 
आलेले अज न  तीबंद कर  याचा  ताव मा. तदथ सिमतीपढुे सादर . 

िनणय .३७५  यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०८.२०१९ ते िद.३१.०८.२०१९  व िद.२२.०२.२०२० ते 
िद.३०.०६.२०२० या कालावधीत सं थानकडे आिथक अनदुान मागणी करीता आलेले सव अज 
न  तीबंद कर यात यावे, असे ठरले.                                                             (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य महािव ालय व णालय,धुळे यांना (3 Tesla) एम आर आय 

मशीन व िवथ टथ क  बेसीकसाठी र म .१४ कोटी मा  अनुदान देणेचे तावावर िनणय 
होणेबाबत. 

ताव- मा. ी िगरीष महाजन, माजी मं ी वै क य िश ण, जलसंपदा व लाभ े  िवकास महारा   शासन यांनी मु  य 
कायकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना प  पाठवनू खालील माण ेिवनंती केली आह.े  

ी साईबाबा सं  थान, िशड  माफत अनेक समाजपयोगी कामांक रता मोठया माणात दणेगी  व पात 
सहा य कर  यात येत आह.े ही बाब न  क च अिभनंदनीय आहे. ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य 
महािव ालय व सवेापचार  णालय, धळेु अतंगत गोरगरीब णां  या तपासणी करणके रता एम. आर. आय. 
 कॅन हे यं  ी साईबाबा सं  थानकडून िमळणके रता ताव अिध  ठाता ी भाऊसाहबे िहरे शासक य वै क य 

महािव ालय व सवेापचार  णालय, धळेु यांनी सादर केला आह.े  
सदर  तावात अिध ाता ी भाऊसाहबे िहरे शासक य वै क य महािव ालय व सवेापचार  णालय, 

धळेु यथे े ५४५ खाटा असनू या िठकाणी धळेु नंदरुबार, जळगांव मालेगांव या िज  हयातील  ण ह े िविवध 
उपचारासाठी येत असतात. ही सं  था सन १९८९ पासनू सु  झा  यापासनू येथील िव ाथ  वेश मता ही १०० 
असनू काही िवभागात सीपीएस कोसस, मॉडन फॉम कोलॅाजी कोसस व फेलोिशप  कोसस या िठकाणी सु  आह.े  

या सं  थते पद  यु  तर पदवी (पी. जी.) कोसस सु  होणे िनतांत आव  यक असनू या सं  थकेडून 
िचक  सालयीन एकूण ७ िवषयात पी. जी. कोसस सु  कर  यासाठी एमसीआय, नवी िद ली यांचेकडे  ताव 
सादर केललेा असनू नजीक  या कालावधीत क  हाही या िठकाणी पी. जी. क रता िनरी ण ि या सु  होणार 
आह.े याम  य ामु  यान ेिचक  सालयीन िवषय ि ीरोग सतुी िवभाग, श  यिचिक  साशा , औषधवै कशा , 
कान नाक घसा, अि थ  यगंोपचार, बालरोगशा  , ने श  यिचिक  सा, याम  य ेपद  यु  तर पदवी अ  यास म सु  
कर  यात येणार आह.े  

या सं  थते स ि थतीत एम. आर. आय. ह ेयं  उपल  ध नस  यामळेु यािठकाणी उपचारासाठी येणा-या 
गोरगरीब  णांना खाजगी  णालयात एम. आर. आय. ची चाचणी कर  याक रता पाठिव  यात येत असते.  यामळेु 
नाह क आिथक भदुड हा बसत असतो.  यामळेु  णां  या नातेवाईकां  या तसेच लोक ितिनधी व सामािजक 
कायकत याचंी सात यान ेएमआरआय यं  उपल ध कर  याची मागणी आह.े यामळेु मदु या व म  जासं  थे या 
बारीक आजाराचे िनदान करणसेाठी उपयोग होणार आह.े  

तसेच धळेु शहर ह ेदोन रा  ीय महामागावर वसलेले अस  यामळेु येथ ेमोठया माणात अपघात होत 
असतात. अपघात  त  णांना तातडीन ेउपचार िमळ  यासाठी व िनदान हो  यासाठी एमआरआय ह ेयं  अ  यतं 
उपयु  त ठरणार आह.े तसेच  णालया  या लेखािशषा ं . ५२ यं  व साधनसामु ी अतंगत अनदुान उपल  ध 
नस यामळेु आिथक अनदुान उपल  ध क न दणेबेाबत िवनतंी केलेली आह.े तसचे  यांनी एमआरआय मशीनच े
Specification व . १४,००,००,०००/-िकंमतीचे मािहतीप क सादर केले आह.े  
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अथ साहा यासाठी अिधिनयमातील तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम 
२००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े सहा य करणा-या 
कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल." अशी तरतुद आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े  िद. १३.१२.२०१८ 
रोजीचे सभेपढु ेसादर केला असता िनणय ं . ७३५ अ  वये   ताव  थगीत ठेव  यात आला आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय :- 
१. ा  यापक व िवभाग मखु, - िकरण िवभाग ी भाऊसाहबे िहरे शासक य वै क य महािव ालय व 
सवेापचार  णालय, धळेु यांनी िद. २०.०७.२०१८ रोजी अिध  ठाता, ी भाऊसाहबे िहरे शासक य वै क य 
महािव ालय व सवेापचार  णालय, धळेु यांना िलहीले  या प ात एमआरआय मशीनसाठी लागणारा कमचारी 
वगाचा  ताव सादर कर  यात येत असनू िवभागात ज े कमचारी आहते  यां याकडून एमआरआय मिशन 
चालिवण ेश य नाही.  यासाठी  तािवत पद ेमंजरू होऊन भरण ेतसचे अि त  वातील अ  यापक व तं ाचंी र  त 
पद ेभरण ेआव  यक आहे/ ाथिमक िनकड आह,े या  या अिधन राहनच सदर यं   तावीत कर  यात यते आह.े 
अ  यथा मशीन िवनावापर राह शकते व  याअनषुगंाने  णसेवे  या व शासक य अडचणी येऊ शकतात. कारण 
महागडी यं  सामु ी हाताळ  यासाठी परेुसे व त  मनु  यबळ असण ेखपूच आव  यक आह ेअसे नमूद केले आहे.  
२. मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िद. ३०.०१.२०१९ रोजी “Shri  Sai Baba Sasthan 
Trust, shall not disburse an amount of the Trust for other purposes than routine expense”  
अस ेआदेश िदलेले आहेत. 
३. शासक य वै क य महािव ालयांना वै क य साधनसामु ी व मिशनरी खरेदीसाठी शासनाकडून 
अनदुान उपल  ध होते. 
४. मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद याचंेकडील आदेश तसचे उपरो  त नमदू मु यांचा िवचार 
करता सदर  ताव अमा  य करण ेयो  य होईल, अस ेन  मत आह.े   

 ताव-   ी भाऊसाहेब िहरे शासक य वै क य महािव ालय व  णालय धळेु यांना (3 Tesla) 
एमआरआय मशीन व िवथ टन क  बेसीकसाठी र  कम . १४ कोटी मा  अनदुान देणचेे ताव िनणयाथ सिवनय 
सादर. 

िनणय .३७६  सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही-लेखाशाखा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२३ सं थानला देणगी व पात ा  होणा या सोने चांदी व तु कस लावून तपासणे व बाजारभावा माणे 

िकंमत िनि त करणेकामी सोने-चांदी मु यांकनकारांना मािसक मानधनावर दोन वषाकरीता नेमणकू 
करणेबाबत. 

ताव- सं  थानला दि णापेटीतुन व लेखाशाखेम  य ेसाईभ  तांकडुन सम , सोन-ेचांदीचे अलंकार /व  तू दणेगी  व पात 
ा  त होत असतात. सदर देणगी  व पात येणा-या सोन-ेचांदी  या व  तु/ अलंकाराची कस लावनू तपासणी क न 

बाजारभावाने िकंमत लावणकेामी, मागील वष  मु  यांकनकार  हणनू १) ी. गणशे द  ता य नागरे, िशड . व     
२) ी. बाळासाहबे माधवराव नागरे, िशड .व ३) ी. सधुीर रमण वडनेरे, संगमनरे यांची नमेणकु कर  यात आली 
होती. सदर नेमणकु ची मदुत िद. ३१.०३.२०२० अखेर संपत अस  यान,े  यांना मदुतवाढ दणेे आव  यक होते. 
 याअनषंुगान,े िद.२७.०३.२०२० रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर सदर  ताव मा  यतेसाठी 

सादर कर  यात आलेला होता.  यावर िनणय .१८५ अ  वय,े पढुील माण ेिनणय झालेला आह.े 
“सं  थानला देणगी  व पात ा  त होणारे सोने चादंी व  तुंची कस लावनु तपासणी क न मु  यांकन 

करणकेामी नेमणते आले  या १) ी. गणशे द  ता य नागरे, िशड . यांना ितमाह एकि त . ५,०००/- मा  व २) 
ी. बाळासाहेब माधवराव नागरे, िशड . ३) ी. सधुीर रमण वडनरेे, संगमनेर यांना  यके , ितमाह एकि त . 

३०००/- मा  या माण े मानधनावर व पवु चेच अटी शत स अनसु न, िद.०१.०४.२०२० पासनू पढुील सहा 
मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.” 

 यास अनसु न, उपरो  त िनणया  वये वरील तीनही मु  यांकनकारांना सोन-ेचांदी कस लावनू तपासणी 
करण ेव बाजारभावाने मु  यांकन करण,े याकरीता िद.०१.०४.२०२० पासनू पढुे सहा मिहन ेकालावधीकरीता (िद. 
०१.०४.२०२० ते िद. ३०.९.२०२० पयत) मदुतवाढ दे  यात आली असलेबाबत कायादशे पाठिव  यात आल े
आहते.   
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मंिदर व मिंदर प रसरात बसिव  यात आले  या दि णा पटेीतील रकमेची मोजणी आठवडयातुन 
साधारणत: दोन वेळेस कर  यात यते असते. दि णा पटेीतील र  कम मोजणीचे वेळी हिंडत िनघालेले तसेच इतर 
वेळी साईभ  तांनी दान केललेे सोन-ेचांदी व  तुंची कस लावनु तपासणी क न, मु  यांकन करणकेामी ता  काळ 
मु  यांकनकारांची गरज असत,े  यासाठी तीन मु  यांकनकारांची नमेणकु करण े आव  यक आह.े उपरो  त नमदु 
तीनही मु  यांकनकारांची मदुत िद. ३०/०९/२०२० अखेर संपत अस  याने, न  याने मु  यांकनकारांची नमेणकु 
करण े आव  यक आह.े  यास अनसु न, पढुील दोन वष कालावधीसाठी मु  यांकनकारांची नमेणकु करणकेामी 
सं  थानचे चिलत प  दतीनसुार दरप के मागिवणकेामी सं  थानच े सकेंत  थळावर िद. १५.०५.२०२० ते िद. 
३०.०५.२०२० पयत जािहरात िस  द कर  यात आलेली होती. मु  यांकनकारांकडुन पा तेसाठी  वलेस शॉप 
अॅ  ट, लायसे  स व मु  यांकनकार असलेबाबत माणप  मागिव  यात आल े होते. सदर कालावधीम  य े िविवध 
मु  यांकनकार याचंेकडुन एकुण ०३ दरप के ा  त झालेले असनु, ा  त मु  यांकनकारां  या तांि क व दरप के मा. 
मु  य कायकारी अिधकारी सो., याचं ेसम  िद. २०/०६/२०२० रोजी झाले  या मा. खरेदी सिमतीच ेसभेम  य े
उघड  यात आलेले असनु, ा  त सव दरप के पा  झालेले आह.े  याचा तपिशल पढुील माण.े 

 
अ.न.ं मु  यांकनकारांचे नाव अपेि त मानधन 
०१ ी. गणशे द  ता य नागरे,  दारकामाई  वलेस, िशड . ५०००/- ितमाह  
०२ ी. बाळासाहबे माधवराव नागरे, ल  मी अलंकार, िशड . ५०००/- ितमाह 
०३ ी. सधुीर रमण वडनेरे, ी  वलेस,  संगमनरे ५०००/- ितमाह 

 
उपरो  त तीनही मु  यांकनकार साधारणत: सन २०१५ पासनु सोन-ेचांदी व  तुंची कस लावनु तपासणीच े

काम पाहत आहते. उपरो  त माण ेतीन मु  यांकनकार यांच ेदरप के ा  त झाले असनु,  यांनी  यके , ितमाह 
एकि त . ५०००/- मा  या माण े िदलेले दर ि वकारणते यऊेन,  यांना पढुील दोन वषाकरीता (िद. 
०१.१०.२०२० ते  िद. ३०.०९.२०२२) खालील अटी-शत स अनसु न, कायादशे दतेा येईल, असे मत आह.े  
अटी-शत - 
१. आपली नमेणकु िद. ०१/१०/२०२० ते िद. ३०/०९/२०२२ या दोन वषाचे कालावधी करीता राहील.  
२. सदरील मदुतीनतंर आपली नमेणकु आपोआप सपंु  टात येईल. मदुत सपंलेनतंर र  केलचेे वगेळे प  

दे  यात येणार नाही.  
३. याकामी आपणास पढुील नेमणकु करीता ह  क सांगता येणार नाही.  
४. आपली नमेणकु ही मािसक एकि त मानधनावर कर  यात येत असनु, या कालावधीत आपणास िनि त 

झाललेे मािसक मानधन दे  यात येईल.  
५. दये मानधनातुन चिलत िनयमानसुार कर कपात कर  यात यतेील.  
६. आपणास सं  थान  या  या वेळी बोलावील  या  या वळेी (अधा तासाच े आत) सोन-ेचांदी व  त ु

तपासणीकामी सं  थान कायालयात येण ेबंधंनकारक राहील.  
७. दि णापेटया मोजणी  या वेळी सोन-ेचांदी व  तु तपासणीकामी (दरमहा साधारणणे ९ वेळेस दि णा 

पेटया माजणी असते) दि णा पेटी मोजणी हॉलम  य े सकाळी ८.३०वा. उपि थत राहण े बंधंनकारक 
राहील. याबाबत आपणास पवु सचुना दे  यात येईल. याकामी अ.नं. ४ खेरीज कोणतेही जादा 
मानधन/भ  ता दे  यात येणार नाही.  

८. आपणास वास खच  वत: करावयाचा आह े अ.नं. ४ खेरीज कोणतेही जादा मानधन/भ  ता दे  यात 
येणार नाही.  

९. आपण तपासणी केले  या व  तुची शु  दता, वजन, बाजारभावा माण े  िकंमत याबाबतचे माणप  
आपले सही िश  यािनशी ाव ेलागेल.  

१०. आपण तपासणी केले  या व  तु बाबत काही  यायालयीन वाद िनमाण झा  यास  याकामी आपणास 
 यायालयात उपि थत राहण ेबंधनंकारक राहील. 

११. आपणास दि णा पेटी मोजणीचे वळेी सं  थानने िदलेला गणवेश परीधान करण ेबंधंनकारक राहील. 
१२. दि णा पेटी मोजणीचे वेळी चहा व अ  पोपहार सं  थानमाफत िवनामु  य दे  यात येईल. 

   तरी, सं  थानला दि णा पटेीतील र  कम मोजणीचे वेळी हिंडत िनघालेल,े तसेच इतर वेळी साईभ  तांनी 
दणेगी  व पात ा  त होणारे सोन ेचांदी व  तुंची कस लावनु तपासणी क न, मु  यांकन करणकेामी १) ी. गणशे 
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द  ता य नागरे, व ् दारकामाई  वलेस, गु  थान मिंदर रोड, िशड . २) ी. बाळासाहबे माधवराव नागरे, ल  मी 
अलंकार, पालखी रोड, िशड . ३) ी. सधुीर रमण वडनेरे, ी  वलेस, बाजारपेठ, संगमनेर यांना पढुील दोन 
वषाकरीता (िद.०१/१०/२०२० ते िद. ३०/०९/२०२२ पयत)  यके , ितमाह एकि त मानधन . ५,०००/-
(अ री र  कम पये पाच हाजार मा ) देणसे व उपरो  त नमदु अटी-शत स अनसु न, तीनही सराफांना कायादशे 
दणेेस मा  यता िमळणकेामी, सदरचा  ताव मा. तदभ सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .३७७  यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानला दि णा पेटीतील र  कम मोजणीचे वेळी हंडीत िनघालेले, 
तसेच इतर वेळी साईभ  तांनी देणगी  व पात ा  त होणारे सोने चांदी व  तुंची कस लावुन तपासणी 
क न मु  यांकन करणेकामी १) ी. गणेश द  ता य नागरे,  दारकामाई  वेलस, गु  थान मंिदर रोड, 
िशड . २) ी. बाळासाहेब माधवराव नागरे, ल  मी अलंकार, पालखी रोड, िशड . ३) ी. सधुीर रमण 
वडनेरे, ी  वेलस, बाजारपेठ, सगंमनेर यांना पुढील दोन वषाकरीता (िद.०१/१०/२०२० ते                 
िद.३०/०९/२०२२ पयत)  येक  ितमाह एकि त मानधन .५,०००/- (अ री र  कम पये पाच हजार 
मा ) दे यास तसेच उपरो  त नमुद अटी-शत स अनुस न तीनही सराफांना कायादेश दे यास मा  यता 
दे यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२४ ी साईबाबा हॉि पटल तसेच ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी.यं णेचे एक वषाकरीता वािषक 

कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य े सव ऑपरेशन िथएटस व आय.सी.सी.य.ु म  य े स ल ए.सी.  लांट  या एकूण 13 

यं णा तसेच ि पलट टाईप ए.सी. एकूण 71 नग, मॉर  यरुी 2 नग, मेडीसीन को  ड  टोअर 1 नग आिण डोमेि टक 
ि ज एकूण 26 नग कायाि वत आह.े  याच माण े ी साईनाथ हॉ  पीटलम  य ेि लट टाईप ए.सी. एकूण 38 नग 
आिण डोमेि टक ि ज एकूण 24 नग कायाि वत आह.े ऑपरेशन िशएटरम  य े  ऑपरेशन करतेवेळी व नतंर 
आय.सी.य.ु वॉडम  य े ठेव  यात यतेे. काही वेळा या यं णमेधील काही  पअेरपाट खराब झा  यास ते तातडीन े
बदलण ेगरजेच ेअसते.  याकरीता सदरचे  पअेरपाटची खरेदी करावी लागते.  यके कंपनीचे  पेअरपाट ह ेदसु-या 
कंपनी  या  पेअरपाट पे ा वेगळे अस  याने तसचे सदरच े  पेअरपाट ह ेजवळपास उपल  ध होत नस  यान ेते थटे 
मुंबई, पणु ेयथेनू खरेदी करावे लागतात.  यामळेु ह े  पअेरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत होईपयत 
पयायाने ए.सी. यं णा काही वेळा बंद ठेवावी लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठेवावी लागते. सदरचा 
 पेअरपाट उपल  ध झा  यानंतर तो बसवनू ए.सी. यं णा पणू मतेन ेकायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा वेळी 

संबंधीत कंपनीचे ितिनधी यांना बोलावनू दु  ती क न  यावी लागते. यासाठी  यके वष  सदर यं णचेी 
दखेभाल व दु  ती करणकेामी वािषक कॉ  ेिस  ह स  ह स कॉ  ॅ  ट (CAMC) दे  यात येते. 

मागील वष  मा. यव थापन सिमतीच ेिदनांक–०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२३७ (६५)  
तसेच मा. यव थापन सिमतीच े िदनांक–०९/०९/२०१९  रोजीच े सभेतील िनणय .३   अ वये ी साईबाबा 
हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी. यं णचे ेसन २०१९-२०२० याएक वषाचे वािषक कॉ ेिस ह 
स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी मे.हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव यांना िदनांक ०१/१०/२०१९ ते िद. 
३०/०९/२०२० याकालावधी करीता पये ७,६४,६००/-+GST मा चे रकमेस कायादशे दे यात आला आह.े 
यास ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३०/०९/२०२० रोजी संपत आहे. ए.सी. यं णा  यवि थत कायरत 
राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेे आव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थान मधील ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी यं णचे े
पढुील एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार 
अदंाजे अपेि त खचाचा तपशील खालील माण े: 

 
अ.नं. तपशील २०१९-२० या वषातील 

कायादशेातील र  कम 
पये 

सन २०२०-२०२१ 
वषाकरीता अपेि त खच 
पये (मािगल एकूण खचात 

५% र  कम वाढ गहृीत ध न) 
०१ CAMC of Central AHU with condensing 

units & other air conditioning units 
 
७,६४,६००/-+ GST 

 
८,०२,८३०/-+ GST 
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insatalled in ShriSaibaba Hospital 
&ShriSainath Hospital  

 
उपरो  माण े ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी यं णचेे सन२०२०-

२०२१ यावषा करीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेेकामी अदंाज े र कम पय–े
८,०२,८३०/-+GST (अ री र  कम पये– आठ लाख, दोन हजार, आठशे, तीस+GST) मा चा खच अपिे त 
आह.े सदरील खच इकडील िवभागाचे मंजूर अदंाजप काम  य े तरतूद केले  या ‘मशीनरी दु  ती व दखेाभाल 
खच’ या िशषाखालील र  कमेतनू करता येईल. याकामी महारा   शासनाच ेwww//mahatenders.gov.in या 
संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क नकं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवा  या लागतील. या कायवाहीस 
मा. तदथ (Ad-hoc)  सिमतीची मा  यता  यावी लागले. 

तरी उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी यं णचेे एक वषाचे  
करीता वािषक कॉ िेस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी यणेा-या 
र कम पय–े८,०२,८३०/-+ GST (अ री र  कम पय–ेआठ लाख, दोन हजार, आठश,ेतीस+GST) अपेि त 
खचास मा  यता घेणकेामी मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .३७८  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ णालय येथील ए.सी यं णेचे 
एक वषाचे  करीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणेकामी अ यासपुवक सधुारीत 

ताव मा.तदथ सिमती सभेपुढे सादर कर यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ मंिदर व प रसर, दारावती भ िनवास आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील सपूंण ए.सी.यं णेचे 

एक वष कालावधीकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा 
मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- मंिदर व प रसर,  दारावती तसचे साईबाबा भ  तिनवास  थान येथ े ी साईभ  तां  या सोयीकरीता ए.सी. व ि ज 
बसवनू कायरत आहते.  सदर य णा सतत कायरत असण ेआव  यक आह.े  यदा कदािचत यं णा बदं पड  यास, 
ती तातडीन ेदु  ती करण ेआव  यक आह.े यासाठी या यं णमेधील काही  पेअरपाट खराब झा  यास ते तातडीन े
बदलण े गरजेच े असते.  याकरीता सदरच े  पेअरपाटची खरेदी करावे लागतात. त्  येक कंपनीच े  पअेरपाट ह े   
दसु-या कंपनी  या   पेअरपाट पे ा वेगळे अस  यान ेतसचे सदरच े  पअेरपाट ह ेजवळपास उपल  ध होत नस  यान े
ते थेट मुंबई, पणु े येथनू खरेदी करावे लागतात.  यामळेु ह े  पेअरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत 
होईपयत पयायान ेए.सी. यं णा काही वेळा बंद ठेवावी लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठेवावी लागते. 
सदरचा  पेअरपाट उपल  ध झा  यानंतर तो बसवनू ए.सी. यं णा पणू मतेन ेकायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा 
वेळी सबंंधीत कंपनीच े ितिनधी यांना बोलावनू दु  ती क न  यावी लागते. मेकॅिनकल िवभागाकडे २ कायम व 
६ कं ाटी ए.सी मेकॅिनक आहते. कायम कमचा-यां पैक  एक कमचारी सं  थानच ेसव ए.सी यं णा दनदीन काम 
सपुर  हीजनचे काम करतो व उवरीत कमचा-यांन पैक  एक कमचारी साईआ म भ  तिनवास यथेील VRV ए.सी 
यं णा ऑपरेट ग करण,े तीन कमचारी साईबाबा हॉ  पीटल येथील तीन स ल ए.सी  लॅ  ट ऑपरेट ग (३ िश ट 
म  य े  यके  १) काम करतात. दशनरांग मधील स ल ए.सी यं णा दशन रांगतेील ५८ नग ज  बो एअर कुलर यांच े
दखेभाल दु  तीची कामे िवभागांतगत होत असलेने सदरील कामाकरीता २ कमचारी आव  यक असतात. 
 यामळेु इतर कामाकरीता मनु  यबळ अपरेु असलेनेसाईभ  तांना दे  यात येणा-या सेवा सिुवधांम  य े  य  यय िनमाण 

होतो. याकरीता  यके वष  तातडीने जागेवरच दु  ती करणकेामी सदर िठकाणातील संपणू ए.सी. यं णचे े
CAMC दे  यात येते. स  या सं  थानकडे पढुील कार  या ए.सी. यं णा कायरत आहते :  

 
अ.न.ं िठकाण यं णेचा तशील सं  या 

१. 
 
 
 
 

मंिदर व प रसर 
 
 
 
 

ए.सी. - १ टन २५ 
ए.सी. - १.५ टन ४३ 
ए.सी. - २ टन ६९ 
ए.सी. - ५ टन ०३ 
बॉटल कुलर आिण ि ज १६ 
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२. 

 
ारावती भ  तिनवास  

ए.सी. - १.५ टन ३२ 
ए.सी. - २ टन ४८ 

 
३. 

 
साईबाबा भ  तिनवास व प रसर 

ए.सी. - १ टन - ७  ०७ 
ए.सी. - १.५ टन  १७ 
ए.सी. - २ टन ११ 
बॉटल कुलर आिण ि ज ०७ 

४. साई सादालय  ही.आय.पी. भोजन हॉल ए.सी. - १ टन  ०१ 
ए.सी. - १.५ टन  ०५ 
ए.सी. - २ टन  ०९ 
िडप ि ज १० 
को  ड  टोरेज - ५ टन ०१ 
को  ड  टोरेज - ३ टन ०१ 

एकूण : ३०५ 

 
उपरो  त माण े ी साई भ  तांकरीता ए.सी. यं णा सं  थानम  य े कायरत आह.े मागील वष  मा. 

यव थापन सिमतीच ेिदनांक०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२८७ (३०) अ  वये मंिदर व प रसर आिण 
ी साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील सपंणू ए.सी. यं णचेे सन २०१९ -२०२० याएक वषाचे वािषक कॉ ेिस ह 

स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी मे.हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव यांना िदनांक ०१/१०/२०१९ ते 
३०/०९/२०२० याएक वषाचे कालावधी करीता पय–े३,४७,४०८/-+GST मा चे रकमेस कायादशे दे यात 
आला आह.े यास ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३०/०९/२०२० रोजी संपत आह.े  ए.सी. यं णा  यवि थत 
कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेे आव  यक आह.े 

 दारावती भ  तिनवास इमारतीतील ८० नग ए.सी. माह ेएि ल २०१९ म  य ेबायबॅक दवेनु  या िठकाणी 
नवीन ए.सी. बसिवणते आलेले असलेने मागील वष  दणेेत आले  या CAMC कायादशे म  य े सदर ८० नग 
एसीचा समावेश न  हता.  सदर एसीचा वॉरंटी कालावधी सपंलेला असलेने  याचीही CAMC ावी लागले. 
 यामळेु ारावती इमारतीतील एसी व ी साईबाबा सं थानमधील मिंदर व प रसर आिण साईबाबा 

भ  तिनवास  थान येथील सपंणू ए.सी. यं णचे े पुढील एकवषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट 
(CAMC)  दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार अदंाजे अपिे त खचाचा तपशील खालील माण े: 

  
अ.नं. तपशील २०१९ -२०२० या 

वषातील कायादशेातील  
दर पये (GSTवगळुन) 

२०१९-२०२१ या वषातील अपेि त खच  
पये (मािगल वषाचा खच+५%)  

(GST वगळुन) 
०१ CAMC of Air Conditioning 

Units Installed Temple & 
Campus, Saibaba Bhaktaniwas 
sthan 

 
३,४७,४०८/- 
 

३,६४,७७८ /- ( ारावती भ  तिनवास  
 थान येथील ८० नग एसी करीता  

अपे ीत खच .१,३१,०००/-)  
एकुण र  कम .  ४,९५,८१८/-  

 
उपरो माण े मंिदर व प रसर आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील सपंणू ए.सी. यं णचे े सन 

२०१९-२०२० यावषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामीअदंाजे र  कम पय-े 
४,९५,८१८/- (अ री र  कम पय–े चार लाख पं  या  नो हजार आठशे अठरा )+ GSTमा  खच अपेि त आह.े 
सदरील खच इकडील िवभागाच े अदंाजप काम  य े तरतूद केले  या ‘मशीनरी दु  ती व देखाभाल खच’ या 
िशषाखालील रकमतेून करता येईल व महारा   शासनाचे www//mahatenders.gov.in या तसेच सं  थान 
संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवनू CAMC दतेा येईल. या 
कायवाहीस मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीची मा  यता  यावी लागेल. 

 ताव:- तरी उपरो  त माण ेमिंदर व प रसर आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील संपणू ए.सी. 
यं णचेेएक वषाचे कालावधी करीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) दणेकेामी ई-िनिवदा 
मागिवणसे व याकामी यणेा-या अपिे त र  कम पये-४,९५,८१८/- (अ री र  कम पये– चार लाख पं  या  नो 
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हजार आठशे अठरा )+GST मा   खचास मा  यता घेणकेामी मा.तदथ (Ad- hoc) सिमतीच ेसभपेढु े िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .३७९ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर व प रसर आिण साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील सपूंण ए.सी. 
यं णेचेएक वषाचे कालावधी करीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणेकामी 
अ यासपुवक सधुारीत ताव मा.तदथ सिमती सभेपुढे सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२६ ी साई सादालय व साईआ म भ िनवास येथील असणा या साईटेक ोज टकरीता बसिव यात 

आले या ए.सी.यं णेचे सन २०२०-२०२१ याएक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट 
(CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास येथे असणा-या सव िवभाग संगणक कृत क न साईटेक ाजे  ट 
तयार क  यात येऊन या ोजे  टचे डाटा सटर ह े ी साई सादालयातील पिहला माळा या िठकाणी तयार कर  यात 
आलेले आह.े या िठकाणी अ  याधिुनक व संवेदनशील मशीनरी (Main Server, Data Storage, Racks, 
Tape Library, Power Edge Server & etc.) बसिव  यात आलेले अस  यान ेयेथील म शीनरी िविश  ठ व 
ि थर तापमानाला थंड ठेवा  या लागतात. या मशीनरी िविश  ट व ि थर तापमानाला थडं ठेव  याकरीता  पशेल 
टाईपचे िसजन टाईप डाटा सटरकरीता व युपीएससाठी एकूण ४ नग ड  टेबल स ल ए.सी.  लॅ  ट यं णा मे. 
  यु  टार कंपनीकडून बसिव  यात आलली आह.े 

मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०६/०६/२०१९रोजीचे सभतेील िनणय . २९० (३३) अ वये ी 
साई सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथे असणा-या साईटेक ाजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए. सी. 
यं णचेे सन २०१९ – २०२० या एक वषाचे वािषक कॉ िेस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी मे. हरंेब 
एंटर ाईजेस, जळगाव यांना िदनांक ०१/०७/२०१९ ते ३०/०६/२०२० या कालावधीकरीता पये ३,२७,०००/- 
मा चे रकमेस कायादशे दे यात आला आह.े या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३०/०६/२०२० रोजी 
संपत आह.े ए.सी यं णा  यवि थत कायरत राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेे आव  यक आह.े 

ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास येथील ए.सी यं णचेे पढुील एक वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह ् स ह स कॉ ॅ ट (CAMC)  दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार अदंाजे अपिे त खचाचा 
तपशील खालील माण े: 

 
अ.
नं. 

तपशील सन २०१९-२०२० या 
वषातील कायादशेातील 
र  कम पय े

पढुील वषाकरीता अपेि त खच . 
(मािगल एकूण खचात ५% र  कम 
वाढ गहृीत ध न) 

०१ Comprehensive Annual Maintenance 
Contract of Precision Type A.C. & 
other Split type A.C. Installed at 
Saitech Data Centre  

 
3,27,000/- 

 
343,350/- 

 
उपरो माण े ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास साईटेक डाटा सटर येथील ए.सी. यं णचे े

सन २०२० - २०२१या वषाकरीता वािषक कॉ िेस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी अदंाजे र  कम 
पये - ३,४३,३५०/- मा चा खच अपिे त आह.े सदरील खच इकडील िवभागाचे मजंरू अदंाजप का- म  य े

तरतदू केले  या ‘मशीनरी दु  ती व दखेाभाल खच’ या िशषाखालील र  कमतेनू करता यईेल. याकामी महारा   
शासनाचे www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-
िनिवदा मागवा  या लागतील.  

तरी उपरो  त माण े ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास साईटेक डाटा सटर येथील ए.सी. 
यं णचेे एक वषाचे  करीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी महारा   शासनाच े
www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अपेि त खचास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम  य ेिनणयाथ सादर.  
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िनणय .३८० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय व साईआ म भ  त िनवास साईटेक डाटा सटर येथील 
ए. सी. यं णेचे एक वषाचे  करीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकामी 
अ यासपुवक सधुारीत ताव मा.तदथ सिमती सभेपुढे सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ ी साई सादालयाकरीता वायुवीजन यं णेचे एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट 

(CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साई सादालय येथील मु  य िकचन, बुंदीिकचन, लाडूिकचन, परुी िकचन तसेच चपाती िकचन येथील 

कमचा यांना उ हा यात यािठकाणी काम करण ेससु  हावे हणनू तापमान सिु थतीत ठेवणसेाठी बाहे न गार 
हवेचा झोत सोडून तापमान िनयं णात ठेवण ेतसचे हवेतील आ ता िनयं णात ठेवण े जेणके न या- या िकचन 
म ये काम करणा या कमचा यांना ास घे यास ास होऊ नये. िशवाय िकचन मधील जळालेले तेलाचे बा प ्
आिण इतर घाण ए झॉ ट दारे बाहरे जावी याकरीता ८ नग ड टेबल वायिुवजन यं णा व १० नग स ी यगुल 
ड टेबल ए झॉ ट यं णा िडसबर,२००८ पासनू कायाि वत कर यात आलेली आह.े 

  सदरची वायिुवजन यं णा सतत कायाि वत असते. सतत या वापरामळेु वायुिवजन यं णते िबघाड 
झा यास तेथील िकचनम ये तापमान वाढून आ ता कमी होऊन काम करणा या कमचा यांना सनाचा ास होऊ 
शकतो. सगंी सदरचा कमचारी बेशु द सु दा पडू शकतो. याकरीता वायिुवजन यं णा तातडीन े दु  त क न 
चाल ू करण े गरजेचे असते. अशा वेळेस वायिुवजन यं णा दु ती करीता लागणारे पेअर पाट वरीत 
उपल धअसण े गरजेचे आह.े जर पेअस उपल  ध नसतील तर वायुिवजन यं णचे े दु ती कामाम ये अडचण 
िनमाण होते व कमचा यां या कृतीला ास होऊन कामकाजात खडं पडू शकतो. 

मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक–२६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . ४०४ अ वये ी साई 
सादालयातील वायिुवजन यं णचेे सन २०१९-२०२० याएक वषाचे वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट 

(CAMC) दणेेकामी म.ेकैलास फे ीकेशन वक, मुंबई यांना िदनांक ०१/०८/२०१९ ते ३१/०७/२०२० 
याकालावधी करीता पय-े३,४९,२००/-+GST मा चे रकमेस कायादशे दे यात आला आह.े यास ह स 
कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३१/०७/२०२० रोजी सपंत आह.े वायवुीजन यं णा  यवि थत कायरत 
राहणकेरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेे आव  यक आह.े 

ी साईबाबा सं थान मधील ी साई सादालयातील वायवुीजन यं णचेे पढुील एक वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC)  दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार अदंाजे अपिे त खचाचा 
तपशील खालील माण े: 
अ.
नं. 

तपशील २०१९-२०या वषातील 
कायादशेातील दर पय े

२०२०-२०२१या 
वषातील अपिे त खच पय े
( मािगल वषाचा खच+५%) 

०१ AMC of Air Ventilation System & 
Exhaust System Installed in Shri 
Sai Prasadalaya 

 
३,४९,२००/- + GST 

 
३,६६,६६०/-+ GST 

 
उपरो  माण े ी साई सादालयातील वायवुीजन यं णचेे सन २०२०– २०२१ यावषाकरीता वािषक 

कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी अदंाजे र म पय-े३६६,६६०/-+GST (अ री र  कम 
पये–तीन  लाख, सहा   ट  हजार, सहाशे साठ+GST ) मा  खच अपिे त आह.े सदरील खच इकडील 

िवभागाचे अदंाजप क २०२०-२०२१ म  य े तरतदू केले  या ‘मशीनरी दु  ती व दखेाभाल खच’ या 
िशषाखालील रकमतेून करता येईल व महारा   शासनाच े www.mahatender.gov.in या संकेत  थळावर 
जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवनू CAMC दतेा येईल. याकामी मा.तदथ 
सिमतीचे सभेम  य ेमा  यता घेण ेआव  यक आह.े  

तरी उपरो  त माण े ी साई सादालयातील वायिुवजन यं णचेे एक वषाचे  कालावधी करीता वािषक 
कॉ ेिस ह स ह सकॉ ॅ ट् (CAMC) देणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या र  कम . 
३,६६,६६०/- + GST ( अ री र  कम पये तीन लाख सहास  ट हजार सहाश ेसाठ + GST) अपेि त खचास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad- hoc)सिमतीच ेसभेम  य ेिनणयाथ सादर. 
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िनणय .३८१  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील वायुिवजन यं णेचे एक वषाचे  कालावधी 
करीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेसाठी 
अ यासपुवक सधुारीत ताव मा.तदथ सिमती सभेपुढे सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२८ साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणी वाटप काम करत असलेले २८ कं ाटी कमचा यांचे वेतन 

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.०९/०६/२०२० 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 .३३७ अ  वये सिव  तर चचा होऊन िद.१७ माच 
२०२० रोजी मिंदर बंद हो  यापुव  कधीपासनू पाणी  वाटपाच ेकाम करत आह,े िकती िश ट म  य ेपाणी वाटप 
केले, सदर पाणीवाटप कमचारी यांना कधी पासनू वेतन दे  यात आलेले नाही. याबाबत  या मािहतीसह सिव  तर 

 ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े सभपेढु े सादर कर  यात यावा, अस े ठरले.  यास अनसु न सिव  तर फेर 
 ताव खालील माण े-    

अ.न.ं झालेला िनणय सिव  तर अहवाल 
०१ िद.१७ माच २०२० रोजी मिंदर 

बंद हो  यापवु  कधीपासनू पाणी  
वाटपाचे काम करत आह,े 

१. िद.११/१०/२०१६ रोजी सं  थानच ेमा.अ  य  महोदय ी हावरे साहबे यांनी मंिदर 
प रसर व दशनलाईन म  य े  राऊंड घऊेन पाहणी केली असता, मिदर प रसर व दशनलाईन 
म  य े साईभ  तांसाठी िप  याचे पाणी वाटप  यव  था सु  करणे  या  त  कालीन व र  ठ 
अिधका-यांना सचुना िदले  या हो  या.  
२.  याअनषंुगान े सदर िठकाणी पाणी वाटपाकरीता कामगार िवभागान े
जा.न.ंएसएसएस/वशी-०७ए/२८८१/२०१६ िद.०३/११/२०१६ व  यानंतरचे इतर 
आदशेा  वय े सादालयाकडील २८ कं ाटी कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागास 
ठेकेदारामाफत परुिव  यात आल ेहोते. 
३. सदर कमचा-यांकडून मंिदर प रसर व  दशनलाईन म  य ेिद.१६/११/२०१६ पासनू 
िद.१७/०३/२०२० पयत खालील पॉईटंवर पाणीवाटपाच ेकाम करणते आले आह.े  

०२ िकती िश ट म  य े पाणी वाटप 
केले, 

मंिदर प रसर व दशनलाईन म  य ेखालील पॉईटंवर दोन िश ट म  य ेपाणीवाटप केले आह.े  
अ.नं. पॉईटं कमचारी सं  या  

व डयटुी वेळ 
०६/१४ 

कमचारी 
सं  या व 
डयटुी वेळ 
१४/२२ 

एकूण 

०१ शांतीिनवास तळ  
मजला हॉल  कॅनर जवळ  

०१ ०१ ०२ 

०२ शांतीिनवास तळ  
मजला हॉल  
जनरल बाथ म  जवळ  

०१ ०१ ०२ 

०३ भ  तिनवास तळमजला 
हॉल जनरल बाथ म समोर   

०१ ०१ ०२ 

०४ शांतीिनवास पिहला मजला 
जनरल बाथ म समोर  

०१ ०१ ०२ 

०५ भ  तिनवास पिहला मजला 
जनरल बाथ म समोर  

०१ ०१ ०२ 

०६  ही.आय.पी.गेट नं.०२ 
बाहे न  

०१ ०१ ०२ 
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०७ अ  दलुबाबा समाधी जवळ  ०१ ०१ ०२ 
०८ बुक  टॉल शेजारी  ०१ ०१ ०२ 
०९ १६ गुंठे प रसर  ०१ ०१ ०२ 
१० जुने सादालय बायोमॅ ीक 

काऊंटर जवळ  
०१ ०१ ०२ 

 पाणी वाटपाचे  एकूण पॉईटं  १० १० २० 
 अ.नं.०७ व ०८ या 

पॉईटवर पाणी वाहण े 
०२ ०२ ०४ 

 अ.नं.०९ व १० या 
पॉईटवर पाणी वाहण े 

०२ ०२ ०४ 

 एकूण -  १४ १४ २८ 
 आठवडा सु ी सोडिवणकेामी कमचारी सं  या  ०४ 
 एकूण कमचारी सं  या  -  ३२  

०३ सदर पाणीवाटप कमचारी यांना 
कधी पासनू वेतन दे  यात 
आलेले नाही. 

सदर पाणीवाटप कमचा-यांचे िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१७/०३/२०२० अखेर १८५ 
िदवसांच ेवेतन आदा केललेे नाही.  

 
सदर कमचारी कामगार िवभागाच े जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/१७३३/२०१९ िद.३०/१०/२०१९ चे 

आदशेा  वय े सादालय िवभागाकडील ठेकेदार म े फोकस फॅसेिलटी अॅ  ड िस  यरुीटी सि हसेस, मुंबई याचंेकडे 
िद.१५/०९/२०१९ पासनू वग केले व  यांची वेतन बीले मे 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 यांचे माफत 
लेखाशाखा िवभागाकडे पवु चेच चिलत प तीने सादर करण ेबाबत कळिवणते आल ेआह.े   

सदर ठेकेदार यांनी आवक.नं.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 कायादशेा नुसार 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 िवनतंी केली असनू तसा िलखीत  व पात कायादशे िमळण ेबाबत 
मागणी केली आह.े   यामळेु सदर कमचा-यांच े माह े नो  हबर २०१९ ते १७ माच २०२० अखेर पगार अ ाप 
आदा  करता आलेला नाही.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय–वरील सव बाब चा िवचार करता सदर २८ कं ाटी कमचारी यांच े 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) पाणीवाटप कमचा-यांचे िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१७/०३/२०२० अखेर १८५ िदवसांच े वेतन आदा 
करणकेामी  तावात नमदु सादालयाकडील सन २०१९-२० चे िनवीदतेील मंजुर दरानसुार सदर २८ कं ाटी   
कमचा-यांसाठीचा मािसक वेतन खच (एका  कमचा-याकरीता दरमहा .१२,७५०/-) माण े  २८ पाणीवाटप 
कमचा-यांसाठी दरमहा एकूण . ३,५७,०००/- माण े (िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१७/०३/२०२० या 
कालावधीतील १८५ कामाचे हजर िदवसांसाठी) + जी.एस.टी. १८ %सह एकूण खच र  कम .२५,९७,७७०/- 
मा  (अ री – पंचवीस लाख, स  या  णव हजार, सातशे स  तर पये मा ) दये असनू सदर खच साई साद 
िनवास थान िवभागाकडील कं ाटी कमचारी सन २०२०-२१ चे मंजरु अदंाजप कातून करता येईल. 
ब)  पाणीवाटपाची  यव  था यापढेु साईसवेकांकडून क न घतेा येईल.  
क)  पाणीवाटपासाठी कायरत असलेले एकूण ३२ कं ाटी कमचारी पुववत सादालय िवभागाकडे वग 
करता येतील.  

तरी उपरो  त अ, ब व  क माण ेकायवाही करणसे व  सदर खचाला मा यता िमळणकेामी सदरचा फेर 
 ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढेु िवचाराथ सादर. 
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िनणय .३८२ यावर सिव तर चचा होऊन, साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणी वाटप काम करत असलेले २८ 
कं ाटी कमचा यांनी िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१७/०३/२०२० या कालावधीत केले या कामाचे वेतन 

सादालयाकडील सन २०१९-२० चे िनिवदतेील मंजुर दरानुसार िवहीत प दतीने यांना आदा करणेस 
मा यता दे यात आली. तसेच तावातील ‘ब’पाणी वाटपाची  यव  था यापुढे साईसेवकांकडून क न 
घेता येईल.व ‘क’ पाणीवाटपासाठी कायरत असलेले एकूण ३२ कं ाटी कमचारी पुववत सादालय 
िवभागाकडे वग करता येतील, हे मु े नामंजुर कर यात आले. 

 (कायवाही-साई साद िनवास थान) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२९ सन २०२०-२०२१ साठी िद.०१.१०.२०२० ते िद.३०.०९.२०२१ या एक वष कालावधीसाठी साई 

आ म भ िनवास व साई धमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल 
करणे कामी येणा या खचास तसेच जािहरात व ई-िनिवदेचा मसदुा मा यतेसाठी व दैिनक वतमान 
प ात जािहरात देऊन ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाच ेकलम-(१)१४/२ घ-भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 
आव  यक ते तातडीच े दु  ती काम िकंवा उपाययोजना हाती घणेे. (२)पोट कलम (१)(ख)भ  तांना राह  याकरीता 
व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ बांधण ेव  यांची दखेभाल करण.े 

   यव थापन सिमतीचा ठराव:- िनरंक 
    तािवक:-  या दशनासाठी येणा-या साईभ  तांचे िनवासासाठी  साईआ म भ  तिनवास या 

िवभागाकडे १२ इमारती असनु, एका इमारतीम ये १२८  म या माण े एकुण १२ इमारती म  य े १५३६  स 
आहते.   

तसेच साईधमशाळा िवभागात एकुण ४ इमारती आहते. एका इमारतीत ३२ हॉल माण े एकुण ४ 
इमारतीम  य े१२८ हॉल असनु, सदरील म/हॉलम  य ेसहली, पुन ेयेणारे साईभ  त,अधं/अपंग इ  याद ची िनवास 
यव था कर यात येत आह.े 

   संदभ .०१ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२६/०७/२०१९ रोजीच ेसभेतील िनणय .४०४ (०६) 
नसुार- सन २०१९ -२० या आिथक वषासाठी (िद.०१/१०/२०१९ ते िद. ३०/०९/२०२० ) करीता साई आ म 
भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट कं ोल करण ेकामी मे. पे  ट 
कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई यांचे . १.५० मा  ित चौ.फुट अिंतम दर ि वकारणते येऊन सहा फवारणी कामी 
.६,८२,७०२/-(आठ सहा लाख  यएेंशी हजार सातशे दोन मा ) खचास मा  यता दे  यात आली होती. 

   यानसुार मे. पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई यांना िवभागासाठी जा.नं.एसएसएस/वशी-साई धमशाळा/ 
१९०१/२०१९ िद.१७/०८/२०१९ अ  वये  िद.०१/१०/२०१९ ते िद. ३०/०९/२०२०  या एक वष कालावधीत 
दो  ही िनवास  थानाम  य े सहा औषध फवारणी करण े कामी कायादशे दे  यात आलेला आह.े  कोरोनो िवषाण ू
(को  हीड-१९) चा ादभुाव रोखणसेाठी साई आ म भ  तिनवास  थान व साई धमशाळा िवभागातील 
िनवास  यव  था िद.१७/०३/२०२० पासनु पढुील आदशे होईपयत बदं कर  यात आली आह.े   यामळेु दो  ही 
िवभागात तीन औषध फवारणी कर  यात आ  या असनु तीन औषध फवारणी बाक  आह.े तसचे 
िद.०५/०४/२०२० पासनु साई धमशाळा िवभागातील ०४ (A,B,E,F) इमारतीम  य ेकोरोना िवषाणचुा ादभुाव 
रोख  यासाठी  णांची सं  थान  मक िवलगीकरण व को  हीड सटरसाठी वापर  यात दे  यात आलेली आह.े पे  ट 
कं ोल एम वॉ  श,े मुंबई यांना दे  यात आले  या कायदशेाची मदुत ३०/०९/२०२० अखेर सपुं  ठात येत आह.े 

  साईभ  तानंा ढेकुण,डास,झुरळे इ.चा ास होऊ नये याकरीता सं  थानच े िनवास  थानाम  य े वेळोवेळी 
औषध फवारणी होण े गरजेच े आह.े साईआ म भ  तिनवास आिण साईधमशाळा या िनवास  थानाम  य े
िकटकनाशक औषध फवारणी तातडीने पणु क न साईभ  तांना सवेा परुिवण ेआव  यक आह.े  

         साई धमशाळा िवभागाचे सन २०१८-१९ म  य े एकुण ६ इमारती मधील १९२ हॉलसाठी एकुण 
े फळ १,५७,९८२.३२ चौ.फुटासाठी पे  ट कं ोलचे काम दे  यात आले होते. पंरतु आता या िवभागाकडील २ 

इमारती हया किन  ठ व व र  ठ महािव ालयास िव ाथाचे शै णीक कामासाठी वापर  यास दे  यात आले  या 
आहते.  यामळेु २ इमारतीचे े फळ ५२,५८३.६८ चौ.फुट कमी कर  यात येवनू उवरीत ४ इमारतीचे व आर 
इमारतीचे ( शासक य इमारत) े फळ िमळुन १,०५,३९९.६८ चौ.फुटासाठी येणा-या खचास मा  यता  यावी 
लागेल.  



 
111 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

  सन २०२०-२१ सालासाठी िद.०१/१०/२०२० ते िद.३०/०९/२०२१ अखेर एक वष कालावधीसाठी 
दो  ही िवभागांची न  यान े एकि त पे  ट कं ोल करण े कामी येणा-या अदंाज े खचास मा. तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीची मा  यता घेण ेआव  यक आह.े तरी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेमा  यतेकामी सादर 
करता येईल. 

 
अ.
न ं

िवभागाचे नांव मागील वषाचे सहा 
फवारणीसाठीचा 
खच 

१०%  वाढ  होणारी 
र  कम 

१८ % 
जीएसटी  

एक वषात सहा 
फवारणी साठी 
अंदािजत एकूण 
र  कम (पुणािकंत) 

१. साईआ म 
भ  तिनवास 

५,२४,६०२/- ५२,४६०/- ५,७७,०६२/- १,०३,८७१/- ६,८०,९३३/- 

२. साई धमशाळा १,५८,०९९/- १५,८१०/- १,७३,९०९/- ३१,३०४/- २,०५,२१३/- 
 एकूण र  कम  ६,८२,७०१/- ६८,२७०/- ७,५०,९७१/- १,३५,१७५/- ८,८६,१४६/- 

 
         साई आ म भ  तिनवास  थान िवभागासाठी अदंाजे खच .५,७७,०६२/-+१,०३,८७१/-(18% 

GST)=६,८०,९३३/- तसेच साई धमशाळा िवभागासाठी अदंाजे खच . १,७३,९०९/- + ३१,३०४/- (18% 
GST)=२,०५,२१३/- तसेच दो  ही िवभागा क रता एकि त अदंाजे खच मळु र  कम .८,८६,१४६/-+ 
१,५९,५०६/-(18% GST)= .१०,४५,६५२/-(अ री .दहा लाख प  चचाळीस हजार सहाश े बा  वन मा )  
खचास मा  यता  यावी लागणार आह.े  

मागणी:- सन २०२०-२१ साठी िद.०१/१०/२०२० ते िद.३०/०९/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी 
साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट कं ोल करण े
कामी येणा-या खचास तसेच जािहरात व ई - िनिवदचेा मसदुा मा  यतेसाठी व दिैनक वतमान प ात जािहरात दऊेन 
ई- िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळण ेबाबत. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव नुसार अनुमान:- मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेमा  यतेनसुार कायवाही 
करता येईल. 

   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा िवभागातील िनवासी 
साईभ  तानंा ढेकुण,डास झुरळाचंा तसेच इतर िकटकांचा ादभुाव होऊ नये यासाठी औषध फवारणी कामी. 
१) साईआ म भ  तिनवास िवभागासाठी १२ इमारतीसाठी एकुण े फळ ३,४९,७३५ चौ.फुटास तसेच  

साई धमशाळा िवभागातील ०४ इमारतीसाठी एकुण े फळ १,०५,३९९.६८ चौ.फुटास पे  ट कं ोल 
करणसे.   

२) साई आ म भ  तिनवास  थान व साई धमशाळा िवभागासाठी एकि त अदंाजे खच मळु 
.८,८६,१४६/-+१,५९,५०६/-(18%GST)= .१०,४५,६५२/- ( अ री . दहा लाख प  चचाळीस 

हजार सहाश ेपहास  ठ मा )  
        खचास मा  यता िमळणसे. 
३) दो  ही िवभागाकडील औषध फवारणी करणकेामी एकि त जािहरात मसदुा व  ई- िनिवदा मसदुा 

मा  यतेसाठी. 
४) सन २०२०-२१ साठी िद. ०१/१०/२०२० ते िद. ३०/०९/२०२१  या एक वष कालावधीसाठी िकटक 

नाषक औषध फवारणी क न घेणकेामी जनसपंक िवभागामाफत शासक य दरान े एकि त ई-िनिवदा 
जािहरात मुंबई,  पणु,े नािशक, औरंगाबाद , नागपरु या शहरासह अहमदनगर िज  हातील दिैनक वतमान 
प ात िस  द करणसे व  याकामी येणा-या खचास. 

   ५)    ईडीपी मनेॅजर यांचमेाफत महारा   रा  या  या www.mahatenders.gov.in  या संकेत  थळावर ई-
िनिवदा सचुना जािहरात व   या संदभातील Document Upload  करणसे. 

   ६)    मािहती तं ान िवभागामाफत सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचुना जािहरात िस  द करणसे. 
   तरी उपरो  त १, २, ३, ४, ५ व ६  माण ेकायवाही करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा. 

तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढु ेिनणयाथ सादर.  
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िनणय .३८३ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.१०.२०२० ते िद.३०.०९.२०२१ या एक वष कालावधीसाठी साई 
आ म भ िनवास व साई धमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल 
करणेकामी मागील वष या खचाची र कम .६,८२,७०१/-+G.S.T. ाहय ध न िवहीत प दतीने     
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-साई धमशाळा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० सन २०२०-२०२१ करीता साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट,उशीक हर 

धुणे/इ ी करणे, टॉवेल धऊुन ायर करणे, सोलापुर चादर धणेु, चादर धुणे, गादी या खोळी धुणेकामी 
वतमानप ात ई-िनिवदा जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास 
मा यता िमळणेबाबत. 

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- चेदशनासाठी रा  यभरातून, दशेभरातून, दशे िवदशेातनू येणा-या साईभ  तांचिेनवासाच े
सोयीसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  माफत साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या 
िवभागात साईभ  तांची िनवास  यव  था कर  यात येते. या िवभागातील िनवासी साईभ  तांना अिधकािधक चांगली 
सेवा सिुवधा उपल  ध  हावी याकरीता साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागातील बेडशीट, उशी 
क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणेु, चादर धणु,े गादी  या खोळी धणुचेे काम े
आऊटसोस लॉ  ी ठेकेदाराकडून क न घेतले जातात.  

    सन २०१९-२० मधील िद.०१/०९/२०१९ ते िद.३१/०८/२०२० अखेर एक वषासाठी साईआ म 
भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागातील लॉ  ी कामाचा मा.  यव  थापन सिमती िद.२६/०७/२०१९ रोजीच े
सभेतील आय  या वेळेचा िवषय नं.०१ िनणय .४०४ (७) अ  वये गु कृपा लॉ  ी, िशड  यानंा 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईआ म भ  तिनवास/१८८८/२०१९ िद.१६/०८/२०१९ चा कायादशे  नसुार खालील 
को  टकात दशिवले माण ेकायादशे दे  यात आलेला आह.े  

अ) सं  थानचे कपडे धुणे इ  ी करणे कामासाठीचे दर. 
अ.न ं कपड्यांचा तपशील मुळ ती नग दर 

पये      पैसे 
GST 18% 

पये      पैसे 
ती नग दर पये 

(सवकरासह) 
१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ३.७३ ०.६७ ४.४० 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण े १.६९ ०.३१ २.०० 
३ टॉवेल धवुनू ायर करण े ३.२२ ०.५८ ३.८० 
४ सोलापरु चादर धणेु ८.४७ १.५३ १०.०० 
५ चादर धणेु ६.९९ १.२६ ८.२५ 
६ गादी  या खोळी धणु े ६.९९ १.२६ ८.२५ 

        
   ब) साईभ  तांचे कपडे शु  क आका न धुणे/इ  ी करणे. 

अ.न ं कपड्यांचा तपशील मुळ ती नग दर 
पये      पैसे 

GST 18% 
पये      पैसे 

ती नग दर .  
(सव करांसह) 

 पुरषांचे कपडे धुणे/इ  ी करणे    
१ सफारी सटु २०.३४ ३.६६ २४ 
२ शट /टी-शट ११.८६ २.१४ १४ 
३ पॅ  ट / िज  स पॅ  ट ११.८६ २.१४ १४ 
४ जाकेट/  वटेर ९.३२ १.६८ ११ 
 पु षांचे कपडे फ  त इ  ी करणे    
१ सफारी सटु १०.१७ १.८३ १२ 
२ शट /टी-शट ५.०८ ०.९२ ६ 
३ पॅ  ट / िज  स पॅ  ट ५.०८ ०.९२ ६ 
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४ जाकेट/  वटेर ५.०८ ०.९२ ६ 
 मिहलांचे कपडे धुणे/इ  ी करणे    
१ साडी २०.३४ ३.६६ २४ 
२  लाऊज ५.९३ १.०७ ७ 
३ टी-शट ११.८६ २.१४ १४ 
४ लॅ  स/ शॉट पॅ  ट ११.८६ २.१४ १४ 
५ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट ११.८६ २.१४ १४ 
६ नाईट सटु २०.३४ ३.६६ २४ 
७ जाकेट /  वटेर ११.८६ २.१४ १४ 
८ पेटीकोट/गाऊन ११.८६ २.१४ १४ 
 मिहलांचे कपडे फ  त इ  ी करणे    
१ साडी ११.८६ २.१४ १४ 
२  लाऊज ४.२४ ०.७६ ५ 
३ टी-शट ५.०८ ०.९२ ६ 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ५.०८ ०.९२ ६ 
५ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट ५.०८ ०.९२ ६ 
६ नाईट सटु ५.०८ ०.९२ ६ 
७ जाकेट/  वटेर ५.०८ ०.९२ ६ 
८ पेटीकोट/गाऊन ५.०८ ०.९२ ६ 
 मुलांचे कपडे धुणे/इ  ी करणे    
१ सफारी सटु ११.८६ २.१४ १४ 
२ शट/ टी-शट ९.३२ १.६८ ११ 
३ पॅ  ट / िज  स पॅ  ट ११.८६ २.१४ १४ 
४ जाकेट/  वटेर ११.८६ २.१४ १४ 
५ शॉट पॅ  ट  ७.६३ १.३७ ९ 
 मुलांचे कपडे फ  त इ  ी करणे    
१ सफारी सटु ५.०८ ०.९२ ६ 
२ शट/ टी-शट ५.०८ ०.९२ ६ 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट ५.०८ ०.९२ ६ 
४ जकेट/  वटेर ५.०८ ०.९२ ६ 
५ शॉट पॅ  ट  ५.०८ ०.९२ ६ 

 
    तावः-सन २०१९-२० या वषाम  य े साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील 

बेडशीट, उशी क  हर धणेू/इ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणु,े चादर धणेु, गादी  या खोळी 
धणुचेे काम करत असले  या लॉ  ी कॉ  ॅ  टर गु कृपा लॉ  ी, िशड  यांचा कायादशेाचा कालावधी 
िद.०१/०९/२०१९ ते िद.३१/०८/२०२० अखेर असनू, सदर कालावधी िद.३१/०८/२०२० रोजी संपु  टात येणार 
अस  याने, साईभ  तांना दे  यात यते असलेली लॉ  ी सवेा सिुवधाम  य ेगरैसोय होऊ नये. यासाठी सन २०२०-
२१ या आिथक वषासाठी नवीन कॉ  ॅ  टरची नमेणकू करणकेामी वतमान प ात ई-िनिवदा जािहरात िस  द क न 
ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार आह.े  

    यासाठी सन २०१९-२० मधील साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील माह ेस  टबर-
२०१९ ते माह-ेमाच २०२० अखरे सात मिह  यांम  य े .१२,१०,४५१/- एवढा खच झालेला आह.े माहे एि ल 
२०२० ते ऑग  ट २०२० अखेर पाच मिह  यांम  य े समुारे खच .१०,९७,६६०/- इतका होईल. अस े एकूण 
आिथक वषात .२३,०८,१११/- एवढा खच अपेि त आह.े  याचा सिव  तर तपशील खालील माण ेआह.े 
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अ.न ं मिहना गु कृपा लॉ  ी िशड      बील र  कम पय.े एकूण र  कम पये 
साईआ म भ  तिनवास साईधमशाळा 

०१ स  टबर-२०१९ १,७९,८९१ १४,९५३ १,९४,८४४ 
०२ ऑ  ट बर-२०१९ १,६०,०८२ १६,२९८ १,७६,३८० 
०३ नो  हबर-२०१९ १,५४,०४१ १५,७०४ १,६९,७४५ 
०४ िडसबर-२०१९ १,४६,३२८ ७,५३६ १,५३,८६४ 
०५ जानेवारी-२०२० १,५५,३४१ १९,२५९ १,७४,६०० 
०६ फे वुारी-२०२० १,०६,७०९ १४,७७७ १,२१,४८६ 
०७ माच- २०२० २,०६,७८६ १२,७४६ २,१९,५३२ 

एकूण ११,०९,१७८ १,०१,२७३ १२,१०,४५१ 
एकूण झालेला खच १२,१०,४५१ 

या चाल ूवषातील माह ेएि ल-२०२० ते ऑग  ट २०२० अखरे होणारा संभा  य 
खच (माह ेमाच-२०२० म  य ेझालेला खच .२,१९,५३२/- दरमहा खच गहृीत 
ध न ०५ मिह  यांचा होणारा सभंा  य खच) 

१०,९७,६६०/- 

एकूण खच २३,०८,१११/- 
  
   सन २०२०-२१ या वषाकरीता साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या िवभागातील लॉ  ी 

कामासाठी येणा-या अदंाजे खचाचा तपशील खालील माण.े 
२०१९-२० मधील 
खच 

सन २०२०-२१ पढुील 
वषासाठी होणारा 
वाढीव खच ५ % 

अदंाजे ५ % 
वाढसह एकूण 
र  कम पय े

१८ % GST 
र  कम पय े

एकूण सन २०२०-२१ 
वषासाठी अदंाज े
एकूण र  कम पये. 

२३,०८,१११/- १,१५,४०६/- २४,२३,५१७/- ४,३६,२३३/- २८,५९,७५०/- 
  
   सन २०२०-२१ या वषाकरीता साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील लॉ  ी 

कामासाठी अदंाजे र  कम .२८,५९,७५०/- (अ री .आ ावीस लाख एकोणसाठ हजार सातशे प  नास मा ) 
इतका खच अपिे त आह.े  यास मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेची मा  यता िमळा  यानंतर ई-िनिवदा ि या 
राबवावी लागणार आह.े 

   िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- 
१) सन २०१९-२० करीता गु कृपा लॉ  ी िशड  यांना साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा 
िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणु,े चादर धणु,े 
गादी  या खोळी तसेच साईभ  ताचंे कपडे भ  तांकडून शु  क आका न धणेु/इ  ी करणचेे काम दे  यात आले होते. 
परंतू सदर कालावधीतम  य ेसाईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील िनवासी भ  तांनी आजपावेतो 
सदर ठेकेदार यांना लॉ  ीकरीता कपडे िदलेल े नाहीत. तसेच सदर ठेकेदारामाफत सव इमारतीम  य े व  वागत 
क ेम  य ेलॉ  ी सिुवधा उपल  ध असलेबाबत व सं  थानने ठरवनू िदले या दरांचे बोड लाव  यात आललेे आह.े 
तरी साईभ  त लॉ  ीकरीता कपडे दते नस  यान,े सन २०२०-२१ करीता न  याने राबिव  यात येणा-या ई-िनिवदतेून 
सदर भ  तांच ेकपडे धणु/ेइ  ी करणचे ेकाम कमी क न फ  त सं  थानच ेकपडे बेडशीट, उशी क  हर धणू/ेइ  ी 
करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणेु, चादर धणेु, गादी  या खोळी धणेु या कामाचीच ई-िनिवदा 

ि या रािब वणसे, 
२) सन २०२०-२१ मधील गु कृपा लॉ  ी िशड  यांचा कायादशेाचा कालावधी िद.०१/०९/२०१९ ते 
िद.३१/०८/२०२० अखेर असनू, सदर कालावधी िद.३१/०८/२०२० रोजी संपु  टात येणार अस  याने, 
साईभ  तानंा दे  यात येत असलेली लॉ  ी सवेा सिुवधाम  य े गरैसोय होऊ नय.े यासाठी सन २०२०-२१ 
(िद.०१/०९/२०२० ते िद.३१/०८/२०२१) या कालावधीसाठी साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा 
िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणु,े चादर धणु,े 
गादी  या खोळी धणुकेामी ई-िनिवदा ि या राब वनू नवीन ठेकेदाराची नेमणकू करणकेामी जनसपंक 
कायालयामाफत दिैनक वतमानप ात ई-िनिवदा जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणसे, 
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३) सन २०२०-२१ साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर 
धणू/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े सोलापरू चादर धणु,े चादर धणु,े गादी  या खोळी धणुकेामी येणा-या 
समुारे र  कम .२८,५९,७५०/- (अ री .आ ावीस लाख एकोणसाठ हजार सातशे प  नास मा ) या अपिे त 
खचास, 

  उपरो  त  तावीत केले माण०े१ व ०३ बाब स मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad-
hoc)   सिमती सभेपढेु  सादर. 

िनणय .३८४ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२०२१ करीता साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा 
िवभागाकडील बेडशीट, उशीक हर धुणे/इ ी करणे, टॉवेल धुऊन ायर करणे, सोलापुर चादर धुणे, 
चादर धुणे, गादी या खोळी धुणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे र कम .२८,५९,७५०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- साईआ म भ िनवास/ साईधमशाळा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३१ यावसायीक १९ िकलोचे गॅस िसलडर पुरवठा आदेशास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ताव- सन २००४ मधील महारा   शासन राजप ातील अिधिनयम १७/१ म  य े भ  त गणांना आव  यक  या सोयी 
सिुवधा उपल  ध क न ा  यात अशी तरतदु क न दे  यात आलेली आह.े ी साईबाबा भ  तिनवास  थान यथेील 
कॅ  टीन सन २००६ पासनु चालु कर  यात आली. तेथे चहा,दधु,कॉफ  तयार कर  यात यतेे . तेथ ेचहा,कॉफ ,दधु 
तयार कर  यासाठी गॅस िसलडसचा वापर केला जात आह े  सदरच े गॅस िसलडस खरेदी कामी मा.  यव  थापन 
सिमितचे िद. १५/०४/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय . ३६३ “ सं  थानचे कॅ  टीन िवभागामाफत साईभ  तानंा 
अ  पदरात चहा,कॉफ ,दधु,िब  क टे िमनरल वॉटर इ  याद चा साद पान े िव  कर  यात यतेे. चहा,कॉफ ,दधु 
तयार करणकेामी गॅस िसलडर एच.पी.कंपनीचा १४.२ िक. मॅ वजनाचा गॅस वापर  यात यतेो. पवू  सादालय व 
कॅ  टीन िमळून एक िवभाग होता . सन १९९९ पासनू कॅ  टीन िवभाग  वतं  झाला ते  हा पासनू सादालय 
िवभागाकडुन २० गॅस िसलडस कॅ  टीन िवभागाकडे िमळालेले आहते. स  या साईगणशे गॅस एज सी , िशड  
यांचेकडुन एच.पी.कंपनीचा १४.२ िक. ॅम वजनाचा गॅस िसलडर (स  याचे चिलत दरा माण)े आव  यकतेनसुार 
भ न घतेले जातात. गद चे काळात व उ  सवात मु  य कॅ  टीनला एक मिह  यास अदंाजे १४० ते १५० नग गॅस 
िसलडस लागतात. तसचे  नवीन भि  त नवास चहा कॅ  टीनला एक मिह  यास  ८० ते ९० गॅस िसलडस लागतात. 
िबलात होणारी दरवाढ व घट ( शासनाच ेजी.आर माण े ) िबले लेखाशाखमेाफत थेट आदा कर  यात येतात. 
स  या घरगतुी गॅसचा वापर केला जात आह.े तरी कॅ  टीन करीता गॅस िसलडर आव  यकतेनसुार वेळोवेळी 
साईगणशे गॅस एज  सी , िशड . अथवा इतर गॅस एज सीकडून जी.आर माण े घरगतुी अथवा कमिशयल गॅस 
िसलडस भ ण घणेसे व शासनाच े दरा माण े िबले वेळोवेळी आदा करणसे मा  यता देणबेाबतचा  ताव 
मा.कायकारी अिधकारी यांनी सादर केला होता  यास मा  यता दे  यात आली.” असा िनणय झालेला आहे.  

सदरचे िनणयानुसार १९ िकलोचे  यावसायीक गॅस िसलडस िहदंु  थान पे ोिलयमचे अिधकृत िव े ते  
ी साई गणसे गॅस एज  सी  , िशड  यांचेकडुन शासन  दरा माण ेखरेदी कर  यात यते होते. ित गॅस िसलडससाठी 
. १७०० मा  अनामत र  कम  यांचेकडे ठेव  यात आलेली होती. 

  जुने सादालय इमारतीमधील िकचन मध े मु  य कॅ  टीनचे (मंिदर परीसरातील  टॉलसाठी)   चहा, दधु, 
कॉफ  तयार कर  यात येत होते.  यासाठी लागणारा गॅस हा मकेॅिनकल िवभागामाफत मोठया टाक मध े
साठिवले  या टाक मधनु परुवठा केला जात होता. वाढीव दशनरांग इमारतीचे िनयोजन करावयाचे अस  याने 
तेथील कॅ  टीन  थलांतरीत  क न ती ी  साईनाथ मंगलकायालय येथे काया  वीत कर  यात आली.   तेथ े१९ 
िकलोच े  यावसायीक गॅस िसलडसचा वापर कर  यात येव ु लागला सदरचे िसलडस ी साईबाबा 
भ  तिनवास  थानकडील प  दती माणचे मु  य कॅ  टीनकरीता मा  यता घवेनु खरेदी कर  यात यवे ुलागले. व वाढीव 
गॅस िसलडस करीता ित नग . १७०० मा  अनामत र  कम भर  यात आली. व दोनही िठकाणी िद. 
३१/०८/२०१८ पयत गॅस िसलडसचा परुवठा ी साई गणशे गॅस एज  सी, िशड  यांचेकडुन शासिकय दरा माण े
होत होता .  

                िद.२३/०६/२०१८ रोजी भारत गॅसचे अिधकृत िव े ते  साई पॅराडाईज गॅस एज  सी, िशड  यांना भारत 
गॅसची एज  सी िमळा  यान े  यांनी  सं  थानला शासन दरा माण ेगॅस परुवठा कर  यास तयार आहोत असे प  िदल े 
 यास अनसु न दो ही गॅस धारकाकडुन दरप के मागिव  यात आली.  याम  य े दोघांनीही गॅस िसलडस साठी 

िडपॉझीट र  कम ठेवावी लागणार नाही. असे नमदु केले व साई परॅाडाईज एज  सी यानंी शासक य दराम  य े . 
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२८/- मा  व ी साई गणशे गॅस एज  सी यांनी . १२५/- मा .ही ितनगासाठी सवलत देव ुकेली  यास अनसु न  
उ  चतम  सवलत दणेारे ी साई गणशे गॅस एज  सी, िशड  यांची . १२५/- मा   ित नग व गॅस िसलडर िवना 
िडपॉझीट ही सवलत ि वका न  यांना कॅ  टीन िवभागास िद. ०१/०९/२०१८ पासनु िनयिमत  गॅस िसलडर परुवठा 
करणचेा आदेश दे  यात आलेला असनु  यानुसार स  या गॅस िसलडरचा  परुवठा होत आह.े व  यांनी आपणांस 
आव  यक असलेले  ६० नग िसलडस िवनािडपॉिझट परुिवलेले आहते. आिण   यांचेकडे असलेली िडपॉझीट 
र  कम  यांनी सं  थानला  परत केली आह.े स  या ी साई गणशे गॅस एज  सी यांचेकडुन ा  त देयके कॅ  टीन 
िवभागाकडुन तपासनु मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच ेमा  यतेनंतर लेखाशाखा िवभागामाफत आर .टी. जी. 
एस  दारे अदा कर  यात यतेात.  

सन २०१९ - २०२०  म  य े ी साई गणशे गॅस एज  सीकडुन ३३४९ इतके गॅस िसलडर खरेदी केले 
असनु  यांची िबलांची र  कम .४०,३८,११८/- असनु . ४,१८,६२५/- सटु वजा जाता .३६,१९,४९३/-  
एज  सीला  य  अदा कर  यात आले आहते.  
िवभागाचा अिभ ाय :-  
१)   ी साई गणशे एज  सी यांनी िडपॉझीट र  कम घेतलेली नाही. 
२)   ी साई गणशे एज  सी यांनी शासिकय दरावर र  कम . १२५/- मा  ित नग गॅस िसलडर करीता सटु 

िदलेली आह.े 
३)   मागणी माण ेगॅस िसलडरचा िनयिमत , वेळेवर परुवठा करतात.  याचंी सवेा समाधानकारक आह.े 
       सबब ी साई गणशे गॅस एज  सी यांना िद. ३१/०३/२०२१ पयत मदुतवाढ देणसे हरकत नसावी.  

तरी ी साई गणशे गॅस एज  सी, िशड  यां  या  िद.०८/०९/२०१८ रोजी िदले  या परुवठा आदशेास व 
 यातील अटी शत स अिधन राहन िद. ३१/०३/२०२१ पयत मदुतवाढ दे यासाठी  सदरचा  ताव मा.तदथ 

सिमती समोर िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .३८५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता यावसायीक १९ िकलोचे गॅस िसलडर 

पुरवठा करणारे ी साई गणेश गॅस एज  सी, िशड  यांना  िद.०८/०९/२०१८ रोजी िदले  या पुरवठा 
आदेशास  यातील अटी शत स अिधन राहन िद.३१/०३/२०२१ पयत मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात 
आली. 

(कायवाही-कॅ टीन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ सन २०२०-२०२१ करीता ी साई सादालयातील िडश वॉिशंग (ताटे धुणे) मिशन करीता व भांडी 

धुणेसाठी िलि वड सोप खरेदी करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) म  य ेमहारा   

िवधान मंडळाच ेअिधिनयम व रा  यपालांनी  तिवत केलेले अ  यादशे व केललेे िवनीयम मधील २१     (१ घ) 
नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालवण.े 

 तािवक:- ी साई सादालयात साद भोजन घणेा-या साईभ  तांना जेवण देणसेाठी ि टल ताटाचंा 
वापर करणते यतेो. सादभोजनातील पदाथ बनिवणसेाठी तेलाचा व तपुाचा वापर कर  यात येत अस  यामळेु 
पदाथ बनव  यासाठी लागणारे कढया, पातेले, साद भोजनाची ताटे व जेवण वाढ  यासाठी हॉलम  य ेवापर  यात 
येणा-या फुड सि हस ॉलीज, चमच,े भातवाढ्या व इतर भांडे तेलकट व तुपकट होतात प रणामी  यांचा खराब 
वास येतो  यामळेु सदर ताटे व िडशेस फ  त पा  यान े धतु  याने  व  छ होत नस  याने िलि वड सोपचा वापर 
करावा लागतो. सादालयातील भांडी धणेुसाठी ितिदन अदंाजे ४० ते ४५ िलटर या माण े एका वषासाठी 
१६३५० िलटर व भांडे मिशनकरीता अदंाजे ितिदन १० िलटर माण े३६५० िलटर िलि वड सोप अस ेएकुण 
अदंाजे २०,००० िलटर िलि वड सोपची आव  यकता आह.े  

स  या सादालयाम  य े २०० िलटर िलि वड सोप िश  लक असनू  परुवठा आदेशानसुार १०,८५० 
िलटर िलि वड सोप  यापा-याकडून येण े बाक  आह.े सदर िलि वड सोप सादालयास ५ ते ६ मिहन े परेुल. 
तथािप सन २०१९-२० करीता २१९०० िलटर िलि वड सोपचा वािषक पुरवठा आदशे दणेते आलेला असनु 
 याची मदुत िद.  १४/०६/२०२० रोजी सपंत अस  याने पढुील वषासाठी  वतं   ताव क न  यास शासक य 

मा  यता घेणबेाबत खरेदी िवभागान ेकळिवले आह.े  िल  वीड सोप परुवठयाबाबत  थािनक माकटमधील  यापारी 
तसेच परुवठा करणारे पुरवठाधारकांकडून मािहती घतेली असनू काही ॅ  ड व  पिेसफ केशनबाबत खालील माण े
मािहती ा  त झालेली आह.े 
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१. िल  वीड सोप कंपनी िकंवा ॅ  ड – स  या माकटम  य े िविवध कंपनीचे िल  वीड सोप उपल  ध 
असनू  यापैक  नामांिकत असलेले िवम ॅ  डम  य ेिल  वीड  व पात सोप उपल  ध नसनू जेल  व पात .२१०/- 

.िलटर दराने व ि ल कंपनीचे िल  वीड सोप ह े .३६०/- . िलटर दराने उपल  ध आह.े  तथािप इतर लोकल 
ॅ  डचे .३५/- ते .६०/- ती िलटर दराने िल  वीड सोप उपल  ध आह.े 

यापूव  सादालयाकरीता आव  यक असणारे िल  वीड सोप ह ेिल  वीड सोप बनिवणा-या लघ ुउदयोग 
कारखा  यांकडून कोटेशन ारे, िनिवदा ारे अथवा ई-िनिवदा ारे ५० िलटर/२०० िलटरचे पॅक गम  य े घे  यात 
आलेल ेहोते.  यामळेु  यावर कोणतीही कंपनी/ ॅ  ड न  हता तथािप परुवठा करणारे ह े  वतः उ  पादक कंप  या 
हो  या. माकटमधील नामांिकत िवम अथवा ि ल कंप  याचे िल  वीड सोप ह े मागणी कमी क न  यावयाच े
ठर  यास अदंाजे .३० ते ५०  लाख अपिे त आह.े  सादालयात िल  वीड सोपचा वापर मोठया माणात 
अस  याने चांगले दजाचे मा  लुज  व पातील िल  वीड सोप घणेसे यो  य राहील असे न  मत आह.े 
२. िल  वीड सोपचे  पेिसफ केशन-  स  या बाजारात उपल  ध असले  या कोण  याही िल  वीड 
सोप  या पकॅ गवर  याचे  पेिसफ कशेन यते नाही. याबाबत इचलकरंजीच ेिल  वीड सोपचे उ  पादक मे.साईनाथ 
काप रेशन यांना दरू  वनीव न िवचारणा केली असता,  यके कंपनी िल  वीड सोप बनिवणसेाठी वेगवेगळे 
केिमक  स वापरतात. तसेच  याच े माणही एकसारखे नसतात. काही कंप  या सोडीयम हाय ॉ  साईड, सोडीयम 
 लोराईड वापरतात तर काही कंप  या कॉ  टीक व अिॅसड वापरतात.  यामळेु एकसारखे  पेिसफ केशन यऊे शकत 

नाही.  तथािप शरीरास इजा होऊ नये  हणनू PH बॅले  स केललेा असतो तसेच मतेचा उ  लेख केलेला असतो. 
करीता िनिवदमे  य ेिलि वड सोप – [ Neutral Grade (PH-7.8 to 8.5), Capacity : 1 Ltr. 

Liquid soap in 10 Ltr. Water, Packing : 50 Ltr. Drum, Purpose : For Manual dish 
wash & Dish Washing Machine] असा उ  लेख करता येईल.  

सन १९२०-२१ या कालावधीकरीता सादालयासाठी आव  यक असणारे िलि वड सोपचे दराबाबत 
िलि वड सोप परुवठा करणा-या  यापा-यांच ेई-मेल ारे तसचे काही कंप  यांचे ऑनलाइन दर घणेेत आलेले असनू 
 याचा तपिशल खालील माण.े 

अ.न ं िलि वड सोप पुरवठा करणारे  यापारी ती िलटर दर 
१ मे.िहत ुिजतू ए  टर ायझेस, मुंबई  (सन २०१९-२० चे परुवठादार) .१६.७५ 
२ मे.साईनाथ कॉप रेशन, इचलकरंजी (ई-मेल ारे दरप क) .३५.०० 
३ मे. केशरी ेड ग, मुंबई  (ऑनलाईन दरप क) .३८.०० 
४ मे. वे  टन कं  झमुर केअर, संगमनरे (ऑनलाईन दरप क)  .४५.०० 
५ मे. क  लटे सो  यशुन, पणु े (ऑनलाईन दरप क ) लॉयकॉस कंपनी .४५.०० 

 सरासरी दर = .३५.९५ 
 

उपरो  त दर ह े ऑनलाईन ारे घणेेत आलेले अस  याने सरासरी दर हे .३५.९५ ती िलटर आह.े 
तथािप सन २०१९-२० करीता सादालयाकरीता आव  यक असणारे िल  वीड सोप ह े ई-िनिवदा प ती ारे 
करणते आलेले होते. तसचे खरेदीची मागणी ही जादा माणात अस  याने  याचा दर .१६.७५ ती िलटर 
आलेला होता. सन २०२०-२१ म  यहेी ई- िनिवदा प तीने खरेदी करावयाची मागणी २०,००० िलटर अस  याने 
व अदंाज ेदर .२५ ते २६/- ती िलटर दर अपेि त असनू सदर िलि वड सोप खरेदीसाठी खालील माण ेखच 
अपेि त आह.े  

 

अ.न.ं तपिशल 
मागणी 
(िलटरम ये) 

अंदाजे दर र  कम 

१ िल  वीड सोप 
Neutral Grade (PH-7.8 to  8.5) 

मता- १ िलटरम  य ेिल  वीड सोपम  य े 
१० िलटर पाणी   

२०,०००  िलटर 
(५० िल.कॅनम  य)े 

.२६.०० 
ती िलटर 

.५,२०,०००/- 

  एकुण अंदाजे र  कम = .५,२०,०००/- 
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उपरो  त माण े िलि वड सोप खरेदीस अदंाजे .५,२०,०००/- (अ री पय-े पाच लाख वीस हजार 
मा ) खच अपिे त आह.े सदरचा खच अदंाजप क य तरतूद सन २०२०-२०२१ मधील सादालय खच या 
सदरा खालील मंजरू असले  या १९.२५ कोटी रकमेतनू करता येईल. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनमुान :- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत/मागणी:- तरी सन २०२०-२१ करीता सादालयासाठी आव  यक 

असणारे २०,००० िलटर िलि वड सोप–[Neutral Grade (PH-7.8 to 8.5), Capacity:1 Ltr. Liquid 
soap in 10 Ltr. Water, Packing : 50 Ltr. Drum, Purpose : For Manual dish wash & Dish 
Washing Machine] खरेदीस व  यासाठी येणारी अदंािजत र  कम .५,२०,०००/- (अ री पय-े पाच लाख 
िवस हजार मा ) चे खचास व  तसेच सदरील खरेदी ही खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा प तीन ेखरेदी करणसे 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .३८६  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२०२१ करीता ी साई सादालयातील िडश वॉिशंग (ताटे 
धुणे) मिशन करीता व भांडी धुणेसाठी २०,००० िलटर िलि वड सोप खरेदीकामी िवहीत प दतीने        
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत र कम .५,२०,०००/-मा चे खचास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३३ सन २०१९-२०२० या आिथक वषातील ी साई सादालयातील धा य, कडधा य व िकराणा मालाचे 

घट-तुटीबाबतचा व तुिन  अहवाल. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु:- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ भाग-४ म  य ेमहारा   

िवधान मंडळाच ेअिधिनयम व रा  यपालानंी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ (१ घ) 
नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण.े 

 तािवक:- ी साई सादालयातील साद-भोजनासाठी लागणारा िकराणा माल, धा  य-कडधा  य 
डाळी इ  यादी माल िड  टोनर मिशन ारे व मनु  यबळाकरवी साफ कर  यात यतेो. गह, हरबरा दाळ, अखंड िमरची, 
अखंड हळद, अखंड धने दळ  यानंतर काही माणात घट यतेे.  याच माण े दळण-कांडन व साफ के  यानंतर 
काही माणात कचरा, खडे, मातेरे िनघते. तसेच वातावरणातील बदलामुळेही कडधा  या  या वजनात घट येते. सन 
२०१९-२०२० म  य े आलेला घट-तुटीचा व  तुिन  ठ अहवाल मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे याचं े
मागदशक मु सेह असलेली  मािहती खालील माण-े 
१. फुड काप रेशन ऑफ इडंीया (FCI) मधील तुटीचे माण- फुड काप रेशन ऑफ इडंीया मधील तटुीच े

माणाबाबत िकराणा मालाच ेप रिश  ट आढळून आललेे नाही. तथािप शासनाच ेफुड से टी अॅ  ड  टॅ  डड अॅ  ट 
२००६,  स २०११, रे  यलुेशन २०११ मधील िनयम २.४.६ म  य े िविवध िकराणा मालाम  य े गह, तांदळु, 
कडधा  य, डाळी तसेच मसाला आदी मालास १०% ते १६% आ ता (Moisture) व इतर व  त,ु बारीक दगड, 
काडीकचरा आदीस १% (Foreign Matter/Extraneous Matter) माण शासनान े िन ीत केलेले आह.े 
 याबाबतच ेसोबत प रिश  ट ‘ब’  हणनू  सादर केललेे आह.े हवेतील आ ता अथवा इतर बाबीमळेु मालाच ेवजन 

कमी होऊ शकते. तसेच फुड काप रेशन ऑफ इडंीया,  य ु िद  ली यांचे No.STK/RL/Misc./ NZ/ 11/ 
Vol.III/581 िद.१२.१२.२०१२ चे म  यवत  गह व तादंळु साठयामधील घट व तुटीबाबतच े प रप काम  य े
तांदळुाच ेघटीबाबत उदाहरण िदलेले असनू  यात For subsequent driage i.e.from 14% moisture level 
to below, the allowance @0.7% for every 1% driage has been allowed असा उ  लखे केलेला 
आह.े शासनाच े फुड से टी अॅ  ट मधील िनयमाचा िवचार करता सादालयात आलेला मालाचे दळण-कांडन 
आदीनतंर अ  पशः माणात घट आलेली आह.े 
२. शासक य गोदामाम  य े शासन जी आर मधील तटुीबाबत- महारा   शासन, अ  न, नागरी परुवठा व 

ाहक संर ण िवभाग शासन िनणय .गोतुिन १०९९/१२३६/ . .८४०/ना.प.ु१६-ब िद.३नो  हबर, १९९९ 
मधील शासक य गोदामातील धा  य तुटीचे मू  य िनलिखत कर  याबाबत  या आदेशाम  य े शासनाने तुटीची 
कोणतीही अनु ेय मयादा िनि त केलेली नसनू  यके करणी गणुव  ते  या आधारेच तूट िनलिखत करण े
आव  यक अस  याचे नमदु केलेले आह.े 

ी साई सादालयाचे लेखाप र णामधील मु ा व मा.  यव  थापन सिमती िद.०२/०५/२००७ रोजीचे 
सभेतील िनणय ं .४०५ नसूार सन २००७-०८ पासनू ी ल गाणी,  थािनक अतंगत लेखाप र क यांच े
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सचुनेनसूार शासक य िडपाटमटकडून माहीती घवेनू  यांचे मागदशनान े िनयमावली क न घट-तुट दशिव  याची 
कायवाही करणसे मा  यता दे  यात आली होती. घट-तुटीबाबत शासनाची िनि त अशी िनयमावली नस  यामळेु 
 याकरीता शासक य सं  था, इतर दवे  थान, सरकारी कारागहृ, िमलीटरी कॅ  प, सरकारी अ  नधा  य महामडंळ अशा 

१० स  थांना शासन शाखा जा.न.ं७८३७ िद.२१/०५/२००७ प  पाठवनू  यांचेकडे असलेली धा  य कडधा  य व 
िकराणा मालाचे घट-तुटीची प  दती िलखीत  व पात मागिवणते आलेली होती. 

 यानसूार धा  य कडधा  य व िकराणा मालाचे घट-तुटीबाबत खालील तीन शासक य व धािमक 
दवे  थानांकडून धा  य कडधा  य व िकराणा मालाचे चलीत घट-तुटीबाबत माहीती ा  त झालेली होती.  याचा 
तपिशल खालील माण-े 

 
अ.न.ं सं  थेचे नांव तपिशल ( ित ि वंटल घट-तुट) 
०१. येरवडा म  यवत  कारागहृ, पणु े  वारी-४%, बाजरी-५%, गह-५%, तांदळू-२%, सव कार  या  

डाळी-२%, फळभाजी-५%, पालेभाजी-१०%, ज.लाकूड/कोळसा-५% 
०२. म  यवत  कारागहृ, नािसकरोड साखर व वन.तुप या खा तेलास घट नाही मा  कडधा  य व डाळी-२% 
०३. गजानन महाराज सं  थान, शेगांव ती ि वंटल ३% ते ५% एवढी घट-तुट दशिवलेली आहे.  

 
  उपरो  त सदर प  दतीचा िवचार क न मा. ी अभय शा  ी (सी.ए.), मा. ी.ए.जी.ल गाणी, (सी.ए.) ह े

सं  थानचे अतंगत लेखाप र क व मु  य लखेािधकारी यांनी सं  थानची घट-तुटीबाबतची खालील िनयमावली 
बनिवणते आललेी होती.  
१) सन २००७ -२००८ म  य े सादालयात  य  आलेली घट-तुट इतर देव  थान व सं  था यांचेकडील 

िच लत घट- तुटीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तुट यो  य असनू इतरांचे तुलनेने कमी 
असलेने दर सहा मिह  यानतंर  तािवत घट-तुट नांवे टाकणते यावी. 
२) दर सहा मिह  यानतंर  य  मालाचा साठा व रिज  टर माण ेिदसणारा मालाचा साठा याची पडताळणी 
करावी. 
३) दर सहा मिह  यानंतर  य  िश  लक माल व रिज  टर माण ेिदसणारा साठा याची तपासणी के  यानतंर 
तपासणी अतंी आलेली घट-तुट  तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ  यास  याबाबतचा व  तिुन  ठ अहवाल     
मा.  यव  थापन सिमती समोर अवलोकनाथ सादर करावा. मा   तािवत सरासरी पे ा आलेली घट-तुट जादा 
असले तर  यास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी.  

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०७.०७.२००८ िनणय .५६० अ  वये सन २००८ पासनू सादालय 
िकराणा माल घट-तुटीचे माणास मा  यता िमळालेली अस  याने ते  हापासनू चलीत िनयमावली माण े
आजतागायत कायवाही चाल ू आह.े सन २०१९-२० म  य े सादालयातील िकराणा मालाची घट-तुट ही 

 तावीत सरासरीपे ा कमी आलेली आह.े 
३. सन २०१९-२०२० मधील घट-तुटीची र  कम- म  यवत  भांडार िवभागाकडून ा  त झाले  या व 

सादभोजनासाठी वापरणते आले  या िकराणा मालाचे दळण-कांडण आदीमळेु काही माणात घट आढळून 
आलेली आह.े  यानसुार एकुण खरेदी करणते आललेा अथवा म  यवत  भांडार िवभागाकडून घेणते आलेला 
माल,  य  वापरणते आलेला माल,  यात िनघालेली घट-तुट, घट-तुटीचे माण व एकुण रकमबेाबतचा 
तपिशल सोबत प रिश  ट ‘अ’  हणनू सादर केलेल ेआह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:-अ) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०७.०७.२००८ मधील िनणय 
.५६० म  य ेलेखाप र काचंी मा  य झाले  या िनयमावलीतील घट-तुटीचा िवचार करता, सन २०१९-२०२० या 

आिथक वषाम  य े ी साई सादालयातील धा  य, कडधा  य व िकराणा मालातील  य  आलेली घट-तुट ही 
सं  थानने िनि त केले  या  माणापे ा कमी असनू  यांचा दरासह होणारी एकुण र  कम याबाबतचा तपिशल 
सोबत प रिश  ट ‘अ’  हणनू सादर केला आह.े  
ब)  शासनाचे फुड से टी अॅ  ड  टॅ  डड अॅ  ट २००६,  स २०११, रे  यलुेशन २०११ मधील िनयम २.४.६ 
म  य े िविवध िकराणा मालाम  य े गह, तांदळु, कडधा  य, डाळी तसचे मसाला आदी मालास १०% ते १६% 
आ ता (Moisture) व इतर व  तु, बारीक दगड, काडीकचरा आदीस १% (Foreign Matter/Extraneous 
Matter) माण शासनान ेिन ीत केलेल ेआह.े  याबाबतच ेसोबत प रिश  ट ‘ब’  हणनू सादर केलेल ेआहे.   
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तरी उपरो  त अ व ब बाबतचे अवलोकन करता, सादालयातील धा  य व कडधा  य िकराणा मालातील 
 य  आलेली घट तुट ही सं  थानन े िनि त केले  या माणापे ा कमी आह.े करीता सन २०१९-२०२० या 

आिथक वषाम  य े ी साई सादालयातील धा  य, कडधा  य व िकराणा माल घट-तुटीची व  तुिन  ठ अहवालाची 
िटपणी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढेु अवलोकनाथ सादर. 

िनणय .३८७  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२०२० या आिथक वषाम  ये ी साई सादालयातील धा  य, 
कडधा  य व िकराणा माल घट-तुटी या व  तुिन  ठ अहवालाचे अवलोकन क न याची न द घे यात 
आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३४ ी साई सादालयातील माहे एि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर खा तेल, तुप व काजुचे रकामे 

ड यांचा अहवाल. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम २००४ कलम १७ (४) नसुार िन पयोगी व  तुंची िव  हवेाट 

लावण.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव:-मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ मधील िनणय .५९२. 

ा  तािवक:- सं  थानचे साई सादालयाम  य ेसकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत साईभ  तानंा 
सादभोजनाची सिुवधा परुिवली जाते. सादभोजनाम  य े चपाती, परुी, भाजी, बफ  इ.पदाथ िदले जात असनू 

सदरील पदाथ बनिव  यासाठी खा तेल, गावरान तूप, वन  पती तपूाचा वापर होत असतो. सदर ड  यांचा म  यवत  
भांडार िवभागाकडून प या  या निवन ड  यात परुवठा होत असनू रकाम ेझाले  या ड  यांची अिभलेख क ामाफत 
िव  केली जाते.  

  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ मधील िनणय .५९२ अ  वये तेला-तूपाच ेएकुण डब,े 
रकामे झालेले डबे तसेच रकामे डबे कोठे वापर  यात आले  या  या न दी ठेवणते येऊन,  याचा मािसक अहवाल 

मा.कायकारी अिधकारी यांच े समोर व वािषक अहवाल मा.ि सद  य सिमतीसमोर सादर करणते यावा असे 
ठरलेले आहे.  यानसुार मािसक अहवाल वेळोवेळी मा.कायकारी अिधकारी यांचेसमोर सादर करणते यते आह.े  

 खा तेल, वन  पती तपू, गावरान तूप व काजचू े रकामे झालेल ेडब ेअिभलेख क ामाफत िव  कर  यात येतात. 
तसेच सं  थानमधील इतर िवभागांना  यांचे मागणीनसुार व वापराकामी आव  यकतेनसुार डबे िदले जातात व 

सादालयाचे िगर  या पॅक गकरीता काही डबे वापरले जातात.  
खरेदी करणते आले  या व िव  तसेच वापरणते आले  या ड  यांचा िद.०१ एि ल २०१९ ते  ३१ माच 

२०२० अखेर ताळमेळाचा तपिशल खालील माण-े 
 

तपिशल 
 

खरेदी व मागील िश  लक एकुण डबे 
िव  व वापरणते आललेे डब े
(०१ एि ल १९ ते ३१ माच २०) 

एकुण 
खच  
डबे 

०१ 
एि ल-
२०२० 
रोजी 
िश  ल
क 
रकामे 

डबे 

सादालय, 
 व  छता, मंिदर, 

लाडू िवभागासाठी 
वापरणते/देणते 
आलेले डब े

अिभलेख 
क ामाफत 
िव  
करणते 
आलेले डब े

३१ माच 
२०१९ 
रोजी 
िश  लक 
 

सं  थानसाठी खरेदी करणते 
आलेले तेल,तूप व काजचू ेडबे 
(म  यवत  भांडार िवभागामाफत) 

रकामे डब े आवक डबे एकुण जमा डब े

खा तेल ५३६ १७२९९+ 
१३ (देणगी) 

१७८४८ ३३ १४८१८ १४८५१ २९९७ 

वन  पती तपू ८६ ३६८९  ३७७५ २० २९२८ २९४८ ८२७  

काज ूडब े ५ २८ ३३ ३१ ०० ३१ ०२ 
गावरान तपू ४ ४४ ४८ ४३ ०० ४३ ०५ 
एकुण  ६३१ २१०७३ २१७०४ १२७ १७७४६ १७८७३ ३८३१ 
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अिभलेख क ामाफत िव  करणते आलेल े 
एकुण डबे - 

अिभलेख क ामाफत िव  करणते आले  या  
रका  या ड  यांची र  कम- 

१४८१८+ २९२८ =  १७७४६ डबे . ४,३५,०२१ /- 
 

मागणी :- सं  थानसाठी माह ेएि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर खरेदी करणते आलेले तेल, तूप व 
काजचूे रकाम ेझाले  या ड  यांचा अहवाल सादर करणसे मा  यता असावी िह िवनतंी. 
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनमुान :- आिथक 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत :-उपरो  त माण े  माह े एि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर एकुण 
खरेदी करणते आले  या मालाचे रकामे डबे अिभलेख क ामाफत िव  करण ेव दैनंिदन वापरणेसाठी दे  यात 
आले  या रका  या ड  यां  या अहवालाची न द घणेकेामी उपरो  त िवषयाची िट  पणी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती 
सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३८८ यावर सिव तर चचा होऊन, एि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर एकुण खरेदी करणेत आले  या मालाचे 
रकामे डबे अिभलेख क ामाफत िव  करणे व दैनिंदन वापरणेसाठी दे  यात आले  या रका  या 

ड  यां  या अहवालाचे अवलोकन क न याची न द घे यात आली.   
(कायवाही- ी साई सादालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ सं थानचे मंिदर िवभागासाठी रानशेणी गोवरी खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा  युनतम दराबाबत िनणय 

होणेबाबत. 
ताव- सं थानचे मिंदर िवभागासाठी रानशेणी गोवरी खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. 

याचा तपशील खालील माण े:-  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल सं थानचे मंिदर िवभागासाठी रानशेणी गोवरी खरेदी 
०२ मागणी रानशेणी गोवरी 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. ०६.०४.२०२० ते िद. १७.०४.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट   

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ०३ परुवठादारांना दरु वनी दारे 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ०६.०४.२०२०  

टेि नकल बीड – २०.०५.२०२० 
कमिशयल बीड – १५.०६.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०३ (तीन) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०३ (तीन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिवललेे नाहीत.     
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका ? ०३ ही िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरललेी आह.े  
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? ---  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –    खालील त यात नमदु केले माण े 

Sl.No Description of Work / 
Item(s) 

No.of Qty Units m/s laxmi 
enterprises 

Vijay Dhondu 
Gawali 

RENUKA 
SERVICES 

1.00 रानशणेी गोवरी (वाळलेली) 250000.00 िकलो 8.49 6.30 12.85 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर –  परुवठादार मे. िवजय ध डीबा गवळी, धळेु, दर पये ५.७० पैसे ती िकलो  
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  ----   
१५ स  याची िश  लक ि थती ---  
१६ मागील खरेदी दर . ५.७०पैसे ती िकलो  
१७ मागील परुवठादार मे. िवजय ध डीबा गवळी, धळेु  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.   
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१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव मे. िवजय ध डीबा गवळी, धळेु  

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -
कर  यात आला आह ेका ?  

होय  

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

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी अिधकारी, 
मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

 

२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                      फरक                  % न ेकमी/जा  त  
. ५.७० पैस े                  . ६.३० पैसे                             ०.६० पैसे              १०.५२% ने जा त                   -  

 

२३. संि  टीप – ( ताव)-  सं  थानचे मंिदर िवभागासाठी रानशणेी गोवरी खरेदीसाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा 
ि या राबिव यात आलेली होती. याची मदुत िद. १७.०४.२०२० रोजी संपलेली होती. या ई- िनिवदते ०३ 

िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता.  िद. २०.०५.२०२० रोजी या िनिवदचेे तांि क बीड उघड यात आले आहते. 
याम ये ०३ ही िनिवदाकार तांि क या पा  ठरले होते. यामळेु एकुण ०३ िनिवदाधारकां  या क मिशअल 
िनिवदा िद. १५.०६.२०२० रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभते उघड  यात आ  या आहते.  याम ये मे. िवजय 
धोड बा गवळी याचं ेदर वर  गडद व अधोरेिखत केले माण े यनुतम आहते. यांचशेी यानंी िनिवदते िदले  या 
यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन अिंतम िनणय होणेकामी  सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीच े

सभेत सादर. 
िनणय .३८९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मंिदर िवभागासाठी रानशेणी गोवरी खरेदीकामी राबिवणेत 

आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.िवजय धोड बा गवळी यांचे ित िकलो 
.६.३० मा  दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३६ सन २०२०-२०२१ वषाकरीता िकराणामाल खरेदीकामी नमुने िनवडणेचे काम मा.तदथ सिमतीचे 

सद यांसमोर अगर मा.तदथ सिमतीने िनयु  केलेले सद यांचे उपि थतीत करणेकामी िनणय 
होणेबाबत. 

ताव- सं  थानमाफत दरवष  वािषक िकराणामालाची खरेदी ई-िनिवदा प  दतीन े केली जाते. याकामी ई-िनिवदा मदुत 
संपलेनतंर िकराणामालाचे नमनुे मागिव  यात येतात.  यानतंर तांि क िनिवदा उघड  यात येऊन तांि क  टया पा  
ठरले  या िनिवदाधारकां  या नमु  यांतून यो  य नमु  यांची िनवड राहरी कृषी िव ापीठातील त , सं  थान आचारी 
यांचेकडून केली जाते.  या िनिवदाधारकांचे  या आयटे  सचे नमनेु िनवडले जातात  यांचचे दरांचा तलुना  मक 
िवचार क न  यातील  यनुतम दरधारकाला परुवठा आदशे िदला जातो. 

सन २०१२-१३ पासनूचे िकराणामाल खरेदी येपासनू राहरी कृषी िव ापीठातील दोन त ांना 
बोलािव  यात येत आह.े तसचे सं  थानचहेी दोन आचारी याकामी उपि थत असतात. िकराणामाल िनवडी  या 

ि येच ेि हडीओ शटु ग केले जाते. तसचे नमनेु िनवडतांना त ानंा कुणाचा नमनुा आह ेह ेन कळ  याची काळजी 
घे  यात येते. िनवडलेल े नमनु े ि या पणु केलेनतंर कमिशअल बीड उघड  यात येतात. िनवडले  या नमु  यांचे 
तुलना  मक  टया  यनुतम दर असणा-या िनिवदाधारका  या मालाचे नमनेु शासक य अिधकारी, खरेदी यांच े
उपि थतीत आयटेमवाईज  यके  दोन बर  याम  य ेसीलबंद केले जातात व एक बरणी परुवठाधारकाकडे व एक 
बरणी सं  थानकडे ठेवली जाते. 

महा  मा फुले कृषी िवदयापीठ, राहरी येथील त ानंा राहरी येथनू िशड  येथे आणण े व परत पोहच 
करणसेाठी सं  थान वाहनाची  यव  था कर  यात यतेे.  तसचे सन २०१५-१६ या वष पासनू त  कालीन 
मा.कायकारी अिधकारी व मु  यलखेािधकारी यां  या सचुननेसुार राहरी कृषी िव ापीठातील दोन त ानंा  यके  
.५,०००/- माण ेएकुण .१०,०००/- मानधन दे  यास सरुवात झालेली होती.  या माण ेमागील ५ वषापासनू 

नमनेु िनवडणे  या कामासाठी  यके  ५,०००/- माण ेदोन त ांना मानधन दे  यात येत आह.े  
सं  थानकडून सन २०२०-२१ करीता सादालय,लाडु िनिमती, मंिदर व कॅ  टीन िवभागामाफत 

सा ईभ  तानंा सवेा सिुवधा उपल  ध क न दे  यासाठी िकराणामाल व इतर अनषंुिगक सािह  याची ई-िनिवदा 
प  दतीन ेवािषक खरेदी करणसेाठी मागिव  यात आ  या हो  या.  याचा तपिशल खालील माण-े  
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१. िकराणामाल, धा  य, कडधा  य, डाळी, ाय ु टस, वन  पती तूप व इतर व  त,ु २. मसाल,े  ३ खादयतेल,        
४. पपेर िपशवी, ५. टो  ड गाय दधु, ६. िब  क टे, ७.पेपर कप ८. पॅके  ड ि िकंग वॉटर, ९.चहा पावडर व कॉफ  
१०. प ावळ, 

वरील ई-िनिवदाच े नमनेु  िद.१८.०३.२०२० ते १९.०३.२०२० रोजी िनिवदा भरले  या आयटे  सचे 
नमनेु ि वकारणचेे जािहर केले होते. तथािप कोरोना  हायरसमळेु िनमाण झालेली आपतकालीन प रि थती 
िवचारात घतेा सदर नमनेु िद.२५.०३.२०२० रोजी पयत ि वकारणसे मा  यता घे  यात आली होती.   या माण े 
अनं.१ ते ९ या ई-िनिवदांचे नमनेु जमा झाललेे आहते. 

तर अ.न.ं १० प ावळसाठी ३ पे ा कमी िनिवदा ा  त झा  यामळेु ३ मदुतवाढी दे  यात आ  या हो  या. 
परंतु प ावळ खरेदीसाठी ३ मदुतवाढीनतंरही एकच िनिवदा ा  त झालेमळेु सदर िनिवदा ि या र  कर  यात 
आलेली आह.े 

मा.उ  च  यायालयाने गह, तांदळु, साखर FCI कडून खरेदी कर  याची सचूना केली होती.  या माण े
FCI शी याबाबत प  यवहार क न मा.तदथ सिमतीच े िद.२४.०२.२०२० चे सभेत याबाबत िनणय झालेनंतर 
गह, तांदळु, हरबराडाळ व साखर इ. ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली. सदर ई-िनिवदचेी मुदत 
२३.०३.२०२० रोजी सपंली असनू याकामी १२ िनिवदा ा  त झा  या आहते.  सदर १२ ही िनिवदाधारकांनी नमनेु 
सं  थानकडे जमा केलेले आहते.  

सन २०२०-२१ वषाकरीता िकराणामाल खरेदीकामी नमनु े िनवडीबाबत िद.०२.०४.२०२० रोजी 
 ताव सादर केला होता.  यावर “१. यापवु  नमनेु िनवडीचे काम कोणासमोर केले गेले आह ेयाबाबत िटपणीत 

नमदू करावे. २. सदयि थतीत लॉकडाऊन मळेु मालाच ेनमनुे ा  त नाही तरी लॉकडाऊन कालावधी सपं  यानंतर 
लगचेच कायवाही करावी असे मत आह.े” अस ेिनदश होते.  यामळेु सदर  ताव लंिबत ठेव  यात आला होता. 
 क  सरकारन े८ जूनपासनू अनलॉक १ कालावधी सु  केला आह.े  याअतंगत महारा   शासनानहेी ३० जून 
अखेरपयत लॉकडाऊन कालावधी वाढिवला असनू कं  टेनमे  ट झोन वगळता इतर  कामकाजास परवानगी िदली 
आह.े  यामळेु सन २०२०-२१ करीता सं  थानला खरेदी करावया  या  िकराणा मालाचे नमनेु िनवडीचे कामासाठी 
महा  मा फुले कृषी िवदयापीठ, राहरी येथील त ांशी  यांचे उपल  धतेबाबत सपंक केला असता  यांनी १५ जून 
नंतर (२८ व २९ जून ह े२ िदवस वगळता) याकामी िशड  येथे यणेसेाठी वेळ दतेा येईल अस ेसांिगतले आह.े  
तथािप याकामी  यांना लेखी प ा ारे िनमंि त करावे लागले. 

सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वष  नमनू े िनवडी  या िदवशी मा.  थािनक उपसिमतीची सभा 
घे  यात आली होती. एकाच हॉलम  य ेएका बाजलूा नमनू ेिनवड  याचे काम चाल ूहोते व दसु-या बाजलूा  थािनक 
उपसिमतीची सभेच े कामकाज चाल ू होते. िनिवदाधारकांना बोलिव  यात येऊन बाहरे थांबिव  यात आले होते. 
नमनेू िनवडीचे काम पूण झालेनंतर सदर नमनू े िनवडीची यादी उपि थत िनिवदाधारकांना सभागहृात बोलावनू 
वाचनू दाखिव  यात आली होती. तर मागील वष  सन २०१९-२० चे नमनेु िनवडीच े काम . शासक य 
अिधकारी, खरेदी िवभाग यांच ेउपि थतीत केले होते. तसेच मागील वष  नमनेु िनवडीचे वेळी िनिवदाधारकांना 
बोलािवले होते व ते सभागहृात उपि थत होते. नमनेू िनवडून झालेनंतर अिंतम नमनेू िनवडीची यादी 
िनिवदाधारकांसमोर वाचून दाखिव  यात आली होती. 

करोना  हायरस ादभुावामळेु िनमाण झालेली स  याची आपतकालीन प रि थती िवचारात घेता 
िकराणा मालासाठी ा  त झाले  या िनिवदांच े  िनिवदाधारक ह े िविवध िज  हयातील अस  यामळेु व सोशल 
िड  टिसंगचा िवचार करता िनिवदाधारकांना नमनेू िनवडी  या वेळी बोलाव ूनये अस ेमत आह.े 

िकराणा माल नमनु े िनवडीसाठी अगोदर  या िदवशी जर ा  त िकराणा मालाचे नमनु े सभागहृात 
 यवि थत लावनू घतेले तर नमनेु िनवडी  या िदवशी नमनेु िनवडी  या कामासाठी साधारण ५-६ तासांचा 

कालावधी लागतो.  सं  थानकडून नमनेू िनवडीचे काम पारदशकपण े केले जाते. तसेच या संपणु ि येच े
ि हिडओ िचि करणही केले जाते.  यामळेु नमनेू िनवड  याच े काम अिंतम झालेनंतर सव िनिवदाधारकांना 
याबाबतची आव  यक ती मािहती  दरु  वनीव न  दतेा येईल. 

बहतेक िकराणा मालाच े नमनेु ा  त होऊन जवळपास ३ मिहने झाले आहते. कोरोना  हायरस 
ादभुावामळेु महारा   रा  याम  य ेलॉकडाऊन लागू झा  यामळेु या ि येसाठी जवळपास ३ मिह  याचंा िवलंब 

झालेला आह े व सं  थानला साद भोजनाची, लाडू सादाची अगर कॅ  टीन सेवा सु  करावयाची अस  यास 
याकामी िकराणा माल व इतर सािह  याची गरज पडू शकेल  हणनू सन २०२०-२१ चे िकराणामाल खरेदीसाठी 
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िकराणा माल नमनेु िनवडण,े कमिशयल िनिवदा उघडण,े चचा वाटाघाटी होऊन परुवठा आदशे दणेबेाबतचा 
अिंतम िनणय मा.तदथ सिमतीचे सभेत होण ेही कायवाही  तातडीन ेहोण ेगरजेचे आह.े   

तरी सन २०२०-२१ या वषाचे िकराणा माल नमनेु िनवडीचे काम मा.तदथ सिमती समोर अगर मा.तदथ 
सिमतीन े िनयु  त केलेले कोण  या सद  यासमोर (मा.मु  य कायकारी अिधकारी सोडून) करावयाच?े  याबाबत 
िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .३९० यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२०२१ या वषाकरीता िकराणामाल खरेदीकामी नमुने 
िनवडणेसाठी सिमती सद य मा. ी.िदलीप वामी व महा  मा फुले कृषी िवदयापीठ, राहरी येथील त  
यांची सिमती िनयु  कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ सं थानचे िविवध िवभागाकरीता कायालयीन व सगंणक ि -ि ंटेड छपाई क न घेणेकामी ई-िनिवदा 

ा  युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव- सं  थानचे सादालय िवभागाकरीता वािषक भाजीपाला खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 

आली होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल कायालयीन जनरल व संगणक ि -ि टेंड छपाई करणे  
०२ मागणी ई-िनिवदा BOQ मधील मागणी माणे  
०३ ई-िनिवदा िस ी १२.०३.२०२० त े३१.०३.२०२० थम मुदतवाढ िद. १५.१४.२०२०, दसुरी 

मदुतवाढ १५.०५.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

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

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल?े सं  थानकडे उपल  ध असले  या १६ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वेळ िदनांक –१२.०३.२०२० 

टेि नकल बीड – २०.०५.२०२० 
कमिशयल बीड – १५.०६.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकाराचंी सं या ०५ (पाच) 
०८ पा  िनिवदाकाराचंी सं या ०५ (पाच) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागणी केलले ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का. 
 होय. 

११ जर नमनेु िदल ेनाही, तर का. नमनेु मागणी केलले ेनाहीत. 
१२ िनिवदाधारकांनी सादर केलले ेदर- 

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

SAMPRATI 
OFFSET 

PRINTERS 

NATIONA
L  PAPER 
INDUSTR

IES 

Pravar
a 

Offset 

SHREE 
GANESH 

ENTERPRIS
ES 

Sai Offset 
Printing 

Press 

    Rate Rate Rate Rate Rate 

1.00 A - लाडु व बफ  साद िनिमती िवभाग               

1.01 मटे रयल जावक चलन/गेटपास (०४ तीत) सफेद,गलुाबी,िपवळा,िफका 
सफेद(सफेद रफ पेपर), कागदाचा कार-सफेद मपॅिलथो पपेर ५८ जीएसएम, 
साईज-२२ स.मी. x १८ स.मी., पाने/पेजेस-१x३x१००, नंबर ग कार-१ ते 
१००  

50.00 बकेु 123 NQ 120 129.3 NQ 

2.00 B - साई साद िनवास  थान             

2.01 म न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार व GSM- लजेर 
पेपर, ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 500.00 नग 84.5 NQ 69.2 85.26 NQ 

2.02 डयटुी पॉईटं रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर, 
७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० 24.00 नग 108 NQ 95 110.21 NQ 

2.03  णाचंे नातेवाईक न द रिज  टर, पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर, ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
२०० 

300.00 नग 128 NQ 69.2 136.62 NQ 

2.04 भ  त नावन दणी फॉम-(पाठपोठ छपाई), पाने/पेजेस-०१=१००, कागदाचा 
कार-सफेद मपॅिलथो पपेर ५८ जीएसएम, साईज-१८ सेमी x२३ स.मी., 

नंबर ग कार-०१ ते १०० 
1000.00 पॅड 31.25 NQ 28 36.9 NQ 

2.05 माल मागणी प  (डु  लीकेट), पाने/पेजेस-०१x०१x१००, कागदाचा कार-
पिहला पेपर सफेद मपॅिलथो ७० जीएसएम व दसुरा पेपर ५८ जीएसएम  
िफकट सफेद, साईज-१८.५ समी.x२०.५ से.मी., नंबर ग कार-०१ ते १०० 

50.00 बकेु 57.5 NQ 69 80.38 NQ 
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3.00 C - दारावती भ िनवास              

3.01 म न द रिज टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर, ७० 
GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० 150.00 नग 84 NQ 72 88.52 NQ 

3.02 दैनिंदन डयटुी रिज टर, पाने/पेजेस-१५०/३००, कागदाचा कार-लजेर पेपर, 
७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १५० 4.00 नग 220 NQ 148 285.5 NQ 

3.03 म बिुकंग काऊंटर कॅश देवाण घवेाण रिज टर, पाने/पेजेस-१००/२००, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर, ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार-०१ ते १०० 

4.00 नग 195 NQ 145 258.25 NQ 

3.04 म मागणी फॉम पॅड (पाठपोठ छपाई नंबर गसह), पाने/पेजेस-०१ ते १००, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर, ७० GSM, साईज-१८ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार-०१ ते ५००० 

500.00 पॅड 31.25 NQ 34 44.2 NQ 

4.00 D - अिभलेख क               

4.01 भंगार सािह  य िव  न द रिज  टर ( थम २५० पाने नमणुा ं .०१ माणे व 
पढुील ५० पाने नमणुा ं .०२ माणे), पाने/पेजेस-३००/६००, कागदाचा 

कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नबंर ग कार-
०१ ते ३०० 

2.00 नग  750 NQ 245 531.5 NQ 

4.02 फाईल देवाण-  घेवाण न द रिज  टर, पाने/पेजसे-२००/४००, कागदाचा 
कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नबंर ग कार- १ 

ते १००  
2.00 नग  650 NQ 244 487 NQ 

4.03 बजेट रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-१ ते १००  1.00 नग  900 NQ 380 677 NQ 

5.00 E - जनसंपक िवभाग             

5.01 साईभ  नांव न दणी रिज र, पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ४१ सेमी x ३३ सेमी, नंबर ग कार- १ ते 
२०० 

12.00 नग 160 NQ 140 192.75 NQ 

5.02 देणगीदार दशन/आरती न द रिज र, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा 
कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नबंर ग कार-

०१ ते १०० 
12.00 नग 128 NQ 95 138.34 NQ 

5.03 मा यवरांची िशड  भटे (िनरोप) रिज टर, पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-

०१ ते २०० 
5.00 नग 280 NQ 160 336 NQ 

5.04 बजेट रिज र, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १००        1.00 नग 900 NQ 390 677 NQ 

6.00 F -  विन ेपन व टेिलफोन             

6.01 अदंाज प क (बजेट) रिज  टर, पाने/पेजसे-१००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
१०० 

2.00 नग 650 NQ 239 437 NQ 

6.02 डयटुी न द रिज  टर, पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते २०० 2.00 नग 650 NQ 290 487 NQ 

7.00 G - बिगचा िवभाग             

7.01 अलॅोकेशन रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर 
७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 10.00 नग 105 NQ 95 150.3 NQ 

7.02 वाहन लॉग बकु, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 3.00 नग 350 NQ 220 318 NQ 

7.03 बजेट रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-१ ते १००  2.00 नग 350 NQ 239 437 NQ 

7.04 आवक रिज  टर, पाने/पेजसे-१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 2.00 नग 350 NQ 239 437 NQ 

8.00 H - पाणी परुवठा िवभाग             

8.01 बजेट रिज र, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १००        2.00 नग 350 NQ 239 437 NQ 

8.02 कनकुरी साठवण तलाव िश ट चाज-देवाण घेवाण रिज र, पाने/पेजेस-
१५०/३००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × 
२१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते ३००  

20.00 नग 128 NQ 128 146 NQ 

8.03 कनकुरी साठवण तलाव मटे रयल देवाण-घेवाण रिज  टर, पान/ेपेजेस-
१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × 
२१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

10.00 नग 110 NQ 95 197.3 NQ 

8.04 वॉटर सॅ पल इनवड रिज र, पाने/पेजसे-१००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 4.00 नग 260 NQ 125 258.25 NQ 

8.05 वॉटर सॅ पल अनॅलायिसस रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- 

०१ ते १०० 
6.00 नग 360 NQ 129 198.17 NQ 

9.00 I - साईआ म भ  तिनवास             

9.01 म नोदं रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० LVS 
नंबरीगसह 

1200.00 नग 84 NQ 69 84.85 NQ 

9.02 भरणा रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज-४२ समी × ३० समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० LVS 
नंबरीगसह 

6.00 नग 320 NQ 129 289.34 NQ 
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9.03 कॅश दवेाण घेवाण रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० 
पाठपोठ नंबर 

20.00 नग 105 NQ 92 87.05 NQ 

9.04 चाल ुिश  लक व मे  टनं  स म त  ता, पाने/पेजेस-१००=०१ पॅड, कागदाचा 
कार-सफेद मपॅिलथो पपेर ७० जीएसएम, साईज-३७ समी × २५ समी, 

नंबर ग नाही 
50.00 पॅड 68 NQ 65 90.06 NQ 

9.05 लगेज ॉली अहवाल त  ते, पाने/पेजेस-१००=०१ पॅड, कागदाचा कार-
 हाईट ि टं कागद, ५८ जीएसएम, साईज-३३.५ समी × २१ समी, नंबर ग 

नाही. 
12.00 पॅड 90 NQ 55 82.75 NQ 

9.06 साईभ  त नाव न दणी (टोकण फॉम) पाठपोठ छपाई, पाने/पेजेस-१००=०१ 
पॅड, कागदाचा कार-सफेद मपॅिलथो पपेर  ७० जीएसएम, साईज-२१समी × 
१८ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० LVS नंबरीगसह  

2000.00 पॅड 45 NQ 26 45.25 NQ 

9.07 बस रिज  टर (०७ ते १५,१५ ते २३), पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा 
कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नबंर ग कार-

०१ ते १०० 
5.00 नग 215 NQ 130 203.4 NQ 

9.08 बस रिज  टर (०४ते१२,१२ते०८, ०८ते०४), पाने/पेजेस-१००/२००, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार-०१ ते १०० LVS नंबरीगसह 

5.00 नग 215 NQ 129 203.4 NQ 

9.09 बस रिज  टर (०५ते१३,१३ते२१,२१ते०५), पाने/पेजेस-१००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार-०१ ते १०० LVS नंबरीगसह 

5.00 नग 215 NQ 129 203.4 NQ 

9.10 लॉ  ी न द त  ते, पाने/पेजेस-१००=०१ पॅड, कागदाचा कार-  हाईट ि ंट 
कागद, ५८ जीएसएम, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग नाही. 10.00 पॅड 215 NQ 65 80.8 NQ 

9.11 लॉ  ी िहशोबाचे त  ते, पाने/पेजेस-१००=०१ पॅड, कागदाचा कार-  हाईट 
ि ंट कागद, ५८ जीएसएम, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग नाही. 100.00 पॅड 68 NQ 59 58.71 NQ 

9.12 खो  या साफ सफाई कामाचे जॉब काड त  ते, पाने/पेजेस-१००=०१ पॅड, 
कागदाचा कार-  हाईट ि टं कागद, ५८ जीएसएम, साईज-३३ समी × २१ 
समी, नंबर ग नाही. 

50.00 पॅड 84 NQ 59 65.76 NQ 

10.00 J - बांधकाम िवभाग              

10.01 बजेट रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० 5.00 नग 215 NQ 124 203.4 NQ 

10.02 खा  यामाफत चाल ूअसले  या कामाचे दैनिंदन रिज  टर, पाने/पेजेस-
१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ 
समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० 

10.00 नग 215 NQ 97 150.3 NQ 

10.03 माल आवक रिज  टर, पाने/पेजसे-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर 
७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० 5.00 नग 215 NQ 118 203.4 NQ 

11.00 K - मकॅेिनकल िवभाग             

11.01  टीम बॉयलर लॉग बकु रिज  टर,पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
१०० 

5.00 नग 215 NQ 118 203.4 NQ 

11.02  पअेर पाट  टॉक रिज  टर,पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० 6.00 नग 215 NQ 118 198.17 NQ 

11.03 िश ट रपोट ए.सी मकॅेिनकल रिज  टर, पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा 
कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नबंर ग कार-

०१ ते २०० 
5.00 नग 215 NQ 180 336 NQ 

12.00 L - आरो  य िवभाग             

12.01  व  छता सािह  य  टॉक रिज  टर, पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
४०० 

1.00 नग 1100 NQ 430 878 NQ 

12.02  व  छता सािह  य वाटप रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
२०० 

1.00 नग 900 NQ 390 753 NQ 

12.03  व  छता कामगार डयटुी वाटप रिज  टर(मिंदर िवभाग), पाने/पेजेस-
१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३६ समी × 
२५ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० 

10.00 नग 215 NQ 140 165.8 NQ 

12.04  व  छता कामगार डयटुी वाटप रिज  टर (सा.भ.िन.प रसर), पाने/पेजेस- 
६०/१२०, कागदाचा कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ 
समी, नंबर ग कार- ०१ ते १२० 

10.00 नग 215 NQ 90 134 NQ 

12.05 बजेट रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार-लेजर पेपर ७० 
GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १००  1.00 नग 900 NQ 350 677 NQ 

13.00 M - काशने िवभाग             

13.01 ऑनलाईन पासल न द रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२०० 

2.00 नग 450 NQ 235 487 NQ 

13.02 ऑफलाईन पासल न द रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२०० 

2.00 नग 415 NQ 233 487 NQ 

13.03 दैनिंदन पो  टेज मािसक खच न द रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा 
कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- 

०१ ते २०० 
2.00 नग 415 NQ 235 487 NQ 

13.04 बजेट न द रिज  टर (िबले आवक जावक), पाने/पेजेस- २००/४००, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

5.00 नग 215 NQ 160 336 NQ 
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14.00 N - ी साई सादालय             

14.01 कायालयीन िटपणी न द रिज  टर कापडी कॉनरसह, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते १०० 

3.00 नग 350 NQ 190 318 NQ 

14.02  ही.आय.पी.पास न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२०० 

24.00 नग 110 NQ 91 162.75 NQ 

14.03 चहा मागणी प क डु  लीकेटसह, पाने/पेजेस- ०१x०१x१००, कागदाचा 
कार- सफेद मपॅिलथो पपेर ७० GSM व दसुरा िफकट सफेद ५८ GSM, 

साईज- २१ समी × १५ समी, नंबर ग कार- ०१ ते पढु े
24.00 बकेु 110 NQ 45 78.42 NQ 

14.04 अ  नपािकटे माल मागणी प क डु  लीकेटसह, पाने/पेजेस- ०१x०१x१००, 
कागदाचा कार- सफेद मपॅिलथो पेपर ७० GSM व दसुरा िफकट सफेद ५८ 
GSM, साईज- २१ समी × १५ समी, नंबर ग कार- ०१ ते पढु े

8.00 बकेु 135 NQ 60 87.88 NQ 

14.05 सादालय भरणा बकेु (रोजिकद) डु  लीकेटसह, पाने/पेजेस- ०१x०१x१००, 
कागदाचा कार- सफेद मपॅिलथो पेपर ७० GSM व दसुरा िफकट सफेद ५८ 
GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते पढु े

9.00 बकेु 215 NQ 90 145.12 NQ 

14.06 बजेट रिज  टर कापडी कॉनरसह, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ७० GSM, साईज-३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
१०० 

2.00 नग 365 NQ 240 437 NQ 

14.07 कमचारी डयटुी पॉईं  ट रिज  टर दोन पाने पाठपोठ छपाई (दोन पाने िमळुन ०१ 
नंबर) कापडी कानरसह, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लेजर पेपर 
७० GSM, साईज-४२ समी × ३३ समी, नंबर ग कार-०१ ते ५० 

20.00 नग 138 NQ 230 87.05 NQ 

14.08 लॉग बकु कापडी कॉनरसह, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 6.00 नग 215 NQ 138 198.17 NQ 

14.09 सादभोजन वे  टेज (खरकटे ) न द रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते १०० 

12.00 नग 138 NQ 95 138.34 NQ 

14.10 गेट पास  पावती पु  तके (फोरगेट) सफेद,गलुाबी,िपवळा,सफेद िफका रफ 
पेपर, पाने/पेजेस- १x३x१००, कागदाचा कार- ि मो पेपर, एकच पावती ४ 
रंगाचे पेपरम  य,े साईज- २२ स.मी.x१९ स.मी., नंबर ग कार-१ ते १०० 

120.00 पु  तके 115 NQ 160 122.8 NQ 

14.11 भाजीपाला आवक-जावक रिज  टर(  टॉक रिज  टर) कापडी बायड गसह, 
पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० GSM, साईज- 
३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते २०० (पाठपोठ) 

4.00 नग  280 NQ 128 282.25 NQ 

14.12 िकराणा माल आवक जावक रिज  टर(  टॉक रिज  टर), पाने/पजेेस-
१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × 
२१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 

24.00 नग 118 NQ 88 110.21 NQ 

14.13 िकराणा माल आदा रिज  टर , पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२०० 

4.00 नग 265 NQ 160 282.25 NQ 

14.14 भाजीपाला माल आदा रिज  टर, पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
४०० 

3.00 नग 280 NQ 190 425.67 NQ 

14.15 म  यवती भांडार िवभाग िकराणा माल मागणी प क डु  लीकेटसह, 
पाने/पेजेस-१x१x१००, कागदाचा कार- सफेद मपॅिलथो पपेर ७० GSM 
व दसुरा िफकट सफेद ५८ GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग 

कार- ०१ ते पढुे 
8.00 बकेु 215 NQ 95 179.5 NQ 

14.16 म  यवती भांडार िवभाग भाजीपाला माल मागणी प क (डु  लीकेटसह), 
पाने/पेजेस-१x१x१००, कागदाचा कार- सफेद मपॅिलथो पपेर ७० GSM 
व दसुरा िफकट सफेद ५८ GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग 

कार- ०१ ते पढुे 
3.00 बकेु 350 NQ 179 224 NQ 

14.17 रसोडा िवभाग िकराणा माल मागणी प क (डु  लीकेटसह) , पाने/पेजेस-
१x१x१००, कागदाचा कार- सफेद मपॅिलथो पपेर ७० GSM व दसुरा 
िफकट सफेद ५८ GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते पढु े

15.00 बकेु 115 NQ 94 155.74 NQ 

14.18 रसोडा िवभाग भाजीपाला माल मागणी प क(डु  लीकेट), पाने/पेजेस-
१x१x१००, कागदाचा कार- सफेद मपॅिलथो पपेर ७० GSM व दसुरा 
िफकट सफेद ५८ GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते पढु े

12.00 बकेु 115 NQ 88 161.75 NQ 

14.19 रकाम ेबारदान गोणी आवक-जावक न द रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते १०० 

2.00 नग 365 NQ 240 437 NQ 

14.20 रकाम ेतेल,तपु,काजचुे डबे आवक-जावक न द रिज  टर, पान/ेपेजेस-
१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × 
२१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

2.00 नग 365 NQ 239 487 NQ 

14.21 देणगी भाजीपाला पोहच पावती पु  तके (डु  लीकेटसह), पाने/पेजेस-
१x१x१००, कागदाचा कार- पिहली त-िफकट िनळा पपेर ७० GSM व 
दसुरा िफकट सफेद ५८ GSM, साईज- १७ समी × ११ समी, नंबर ग कार- 
०१ ते पढुे 

5.00 बकेु 285 NQ 80 103.6 NQ 

14.22 डेड  टॉक व  त ुन द रिज  टर कापडी कॉनरसह, पाने/पेजेस- २००/४००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

8.00 नग 138 NQ 135 203.63 NQ 

14.23 ी साई सादालय दैनिदन अ  नपािकटे िवतरण रिज  टर, पान/ेपेजेस-
१००/२००, कागदाचा कार-लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × 
२१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

3.00 नग 265 NQ 239 331.67 NQ 

15.00 O - सामा  य शासन िवभाग              

15.01 भ  तमडंळ प  ता बदल रिज  टर, पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ८० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२०० 

3.00 नग 265 NQ 258 347.34 NQ 
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15.02 उदी- साद जमा खच रिज  टर, पाने/पेजेस-२००/४००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ८० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२०० 

1.00 नग 900 NQ 398 766 NQ 

15.03 आजारी अिजत रजा रिज  टर कापडी बायड गसह, पाने/पेजेस-२००/४००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ८० GSM, साईज- ३३ समी × २१.५ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते ४०० 

3.00 नग 365 NQ 250 456 NQ 

15.04 आजारी अिजत रजा रिज  टर कापडी बायड गसह, पाने/पेजेस-१७५/३५०, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर ८० GSM, साईज- ३३ समी × २१.५ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते ३५० 

2.00 नग 385 NQ 239 522.5 NQ 

15.05 आजारी अिजत रजा रिज  टर कापडी बायड गसह, पाने/पेजेस-१५०/३००, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर ८० GSM, साईज- ३३ समी × २१.५ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते ३००  

3.00 नग 385 NQ 222 399.67 NQ 

15.06 आजारी अिजत रजा रिज  टर कापडी बायड गसह, पाने/पेजेस-१००/२००, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर ८० GSM, साईज- ३३ समी × २१.५ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २००  

5.00 नग 285 NQ 128 262.8 NQ 

16.00 P - फायर अॅ  ड से  टी             

16.01 चाज देवाण घेवाण रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते २०० 30.00 नग 92 NQ 92 158.1 NQ 

16.02 द ता पथक अहवाल रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार-
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
२०० 

10.00 नग 98 NQ 98 197.3 NQ 

16.03 फायर वकशॉप सािह  य देवाण घेवाण रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, 
कागदाचा कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार-०१ ते २००  

2.00 नग 385 NQ 235 487 NQ 

16.04 पेटी कॅश र  कम व बीले न द रिज  टर, पाने/पेजसे-१००/२००, कागदाचा 
कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-

०१ ते २००  
1.00 नग 900 NQ 350 753 NQ 

16.05 कायम /कं ाटी डयटुी पॉईट रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा 
कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-

०१ ते २०० 
3.00 नग 385 NQ 198 331.67 NQ 

16.06 िसलडर रफ ल ग मािहती रिज  टर, पाने/पेजसे-१००/२००, कागदाचा 
कार-लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-

०१ ते २०० 
3.00 नग 385 NQ 198 331.67 NQ 

17.00 Q - मिंदर िवभाग             

17.01 बजेट रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० 
GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० 5.00 नग 150 NQ 130 203.4 NQ 

17.02  ही.आय.पी.न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १००  12.00 नग 138 NQ 95 138.34 NQ 

17.03  ही.आय.पी.आरती न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
२०० 
 

12.00 नग 138 NQ 94 192.75 NQ 

18.00 R - मािहती व तं ान िवभाग             

18.01 बजेट रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० 
GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १००  1.00 नग 900 NQ 349 677 NQ 

18.02 आयटी िवभाग आगमन-िनगमन रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-

०१ ते १००  
1.00 नग 900 NQ 349 677 NQ 

18.03 आवक टपाल न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
१००  

6.00 नग 285 NQ 128 198.17 NQ 

18.04 पॅड न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १००  2.00 नग 385 NQ 249 437 NQ 

18.05 वाहन लॉग रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर 
७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १००  2.00 नग 385 NQ 240 437 NQ 

18.06 कॉल रिज  टर(संगणक), पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १००  5.00 नग 285 NQ 135 203.4 NQ 

18.07 टोनर  पअेर पाटस क  झयमुबेल रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-

०१ ते २००  
4.00 नग 285 NQ 138 282.25 NQ 

18.08 टोनर आवक जावक रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
१००  

4.00 नग 285 NQ 135 258.25 NQ 

18.09 इतर  पअेरपाटस रिज  टर(संगणक), पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-

०१ ते १००  
4.00 नग 285 NQ 135 258.25 NQ 

18.10 िह  टरी रिज  टर(संगणक), पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १००  4.00 नग 285 NQ 135 258.25 NQ 

18.11 मटेरीयल मु  हमट रिज  टर, पाने/पेजसे- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १००  4.00 नग 285 NQ 135 258.25 NQ 

19.00 S - साईबाबा भ  तिनवास             
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19.01 ी िश  लक िडपॉझीट जमाखच न दणी रिज  टर, पाने/पेजेस- ३००/६००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते ६००  

10.00 नग 138 NQ 230 388.9 NQ 

19.02 दैनिंदन कामाचे वेळाप क रिज  टर(पॉईटं), पाने/पेजेस- २००/४००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार-०१ ते २००  

15.00 नग 138 NQ 160 173 NQ 

20.00 T - कॅ  टीन िवभाग             

20.01 अ  नपािकटे िव  न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
१००  

24.00 नग 115 NQ 92 110.21 NQ 

20.02 िबि कट व िमनरल वॉटर िव  जमा-खच न द रिज  टर, पाने/पेजेस- 
१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × 
२१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १००  

36.00 नग 115 NQ 91 100.81 NQ 

20.03 चहा,कॉफ ,दधू/अ  न पाक टे अिभ ाय न द रिज  टर, पाने/पेजेस- 
१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × 
२१ समी, नंबर ग कार-०१ ते १००  

40.00 नग 115 NQ 89 98.55 NQ 

20.04 पावती पु  तके जमा - खच न द रिज  टर, पाने/पेजेस- २००/४००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- 

०१ ते २००  
10.00 नग 138 NQ 160 197.3 NQ 

20.05 सव कॅ  टीन चहा,कॉफ ,दधू,पेपर कप न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार-०१ ते २००   

60.00 नग 105 NQ 89 144.74 NQ 

20.06 कायम व कं ाटी पॉईट रिज  टर (सा.भ.िन), पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार-०१ ते २००   

6.00 नग 285 NQ 129 289.34 NQ 

20.07 कं ाटी कमचारी पॉईट रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
२००   

12.00 नग 230 NQ 96 192.75 NQ 

20.08 चाज देवाण - घेवाण रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार-०१ ते 
२००   

40.00 नग 105 NQ 89 150 NQ 

20.09 भरणा िड.पी.बकेु (डु  लीकेटसह) दोन रंगात छपाई, पाने/पेजेस-१x१x१००, 
कागदाचा कार-पिहली सफेद मपॅलीथो ७० GSM दसुरी गलुाबी ५८ 
GSM, साईज- २१ समी x १९ समी, नंबर ग कार- ०१ पासनू पढु े

200.00 बकेु 86 NQ 69 95.27 NQ 

20.10 काऊंटर करीता-िब  क टे व पाणी मागणी बकु  (डु  लीकेट सह), पाने/पेजेस-
१x१x१००, कागदाचा कार-पिहली सफेद मपॅलीथो ७० GSM दसुरी 
िफकट सफेद ५८ GSM, साईज- १९ समी x ११ समी, नंबर ग कार- ०१ 
पासनू पढुे  

30.00 बकेु 105 NQ 80 67.77 NQ 

21.00 U - िव तु िवभाग             

21.01 तारतं ी दनैंिदन कामकाज न दवही रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, 
कागदाचा कार-  लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते १०० 

50.00 नग 74 NQ 74 148.56 NQ 

21.02 िवदयतु पयवे क कामकाज न द रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा 
कार-  लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- 

०१ ते १०० 
25.00 नग 84 NQ 74 161.17 NQ 

21.03 िश ट रपोट रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार-  लजेर पेपर 
७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 120.00 नग 74 NQ 69 141.74 NQ 

21.04 इधंन जमा खच रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार-  लजेर 
पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ते ५० 
LVS नंबर गसह  

20.00 नग 95 NQ 75 87.05 NQ 

21.05  टॉक रिज  टर / साठा न द रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा 
कार-  लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- 

०१ ते १०० पाठपोठ नंबर 
40.00 नग 74 NQ 75 76.25 NQ 

21.06 िडझेल वापराबाबत िश ट रपोट रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा 
कार-  लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- 

०१ ते १०० पाठपोठ नंबर 
120.00 नग 74 NQ 69 64.27 NQ 

21.07 मटेरीअल देवाण-घेवाण रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार-  
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
१०० पाठपोठ नंबर 

20.00 नग 95 NQ 75 87.05 NQ 

21.08 तारतं ी रजा / सु या न द रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार-  
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ते 
५० LVS नंबर गसह  

10.00 नग 110 NQ 80 118.5 NQ 

21.09 िवदयतु पयवे क याचंा िडझेल वापराबाबतचा िश ट रपोट रिज  टर, 
पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार-  लजेर पेपर ७० GSM, साईज- 
३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० पाठपोठ नबंर 

15.00 नग 105 NQ 80 104.6 NQ 

21.10 कमचारी वीज वापर बील आकारणी रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार-  लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २०० पाठपोठ नंबर 

10.00 नग 110 NQ 96 150.3 NQ 

21.11 पयवे क सब  टोअर  लीप बकु (डु  लीकेटसह), पाने/पेजेस-०१x०१x१००, 
कागदाचा कार- पाढंरा मपॅॅिलथो, ७० जीएसएम व दसुरा िफकट ५८ 
जीएसएम, साईज- १९ समी x २०.५ समी, नंबर ग कार-०१ ते १०० LVS 
नंबर 

30.00 बकेु 79 NQ 80 111.14 NQ 

21.12 दैनिंदन िवदयतु मापन रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार-  
लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ते 
१०० पाठपोठ नंबर  

200.00 नग 74 NQ 69 62.82 NQ 

21.13 त ार िनवारण रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार-  लजेर पेपर 
७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ते ५० LVS 
नंबर गसह  

50.00 नग 74 NQ 69 72.2 NQ 
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21.14 जनरल डयटुी रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार-  लजेर पपेर 
७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ते १०० 
पाठपोठ नंबर 

10.00 नग 95 NQ 80 118.5 NQ 

21.15 िश टमधील कामकाज रपोट रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा 
कार-  लजेर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- 

०१ते १०० पाठपोठ नंबर 
20.00 नग 90 NQ 75 87.05 NQ 

21.16 ओडी रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार-  लजेर पेपर ७० 
GSM, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ते ५०  5.00 नग 130 NQ 95 181.2 NQ 

22.00 V - लखेाशाखा                 

22.01 िनि त  व पाची देणगीसाठी फॉम (एक बाज ुि ट ग), पाने/पजेेस, १=१००, 
कागदाचा कार- सफेद पपेर ७० जीएसएम, साईज-१९.५समी×२२समी, 
नंबर ग नाही.  

250.00 पॅड 33.5 NQ 28 47.2 NQ 

22.02 सोने/चादंी मु  यांकनकार माणप   (एक बाज ुि ट ग), पाने/पेजेस- 
१=१००, कागदाचा कार- सफेद पपेर ७० जीएसएम, २१समी×२९ समी, 
नंबर ग नाही. 

80.00 पॅड 73 NQ 45 58.83 NQ 

22.03 देणगी कायालयातील देणगीदार भ  ताचंी आरती यादी, पाने/पेजेस- 
१=१००, कागदाचा कार- सफेद पपेर ७० जीएसएम, २२.५ समी × १९ 
समी, नंबर ग नाही. 

200.00 पॅड 33.5 NQ 28 47.43 NQ 

22.04  हॉऊचस (वॉटर माक) पेपर पांढरे, पाने/पेजेस- िसंगल सटेु फॉम, कागदाचा 
कार, सफेद पेपर ७० जीएसएम, साईज- २० समी× २७ समी, नंबर ग नाही.  15000.00 फॉम 0.43 NQ 0.45 0.47 NQ 

22.05  हॉऊचस (वॉटर माक) पेपर लाल/गलुाबी, पाने/पेजेस- िसंगल सटेु फॉम, 
कागदाचा कार, सफेद पेपर ७० जीएसएम, साईज- २० समी× २७ समी, 
नंबर ग नाही.   

15000.00 फॉम 0.43 NQ 0.45 0.47 NQ 

22.06  हॉऊचस (वॉटर माक) पेपर िपवळे, पाने/पेजेस- िसंगल सटेु फॉम, कागदाचा 
कार, सफेद पेपर ७० जीएसएम, साईज- २० समी× २७ समी, नंबर ग नाही.  20000.00 फॉम 0.43 NQ 0.45 0.45 NQ 

22.07  हॉऊचस (वॉटर माक) पेपर िहरव,े पाने/पेजेस- िसंगल सटेु फॉम, कागदाचा 
कार, सफेद पेपर ७० जीएसएम, साईज- २० समी× २७ समी, नंबर ग नाही.  10000.00 फॉम 0.43 NQ 0.45 0.48 NQ 

22.08 इन  हाईस (वॉटर माक)  हॉऊचस पेपर िहरवा, पाने/पेजसे- िसगंल सटेु फॉम, 
कागदाचा कार, सफेद पेपर ७० जीएसएम, साईज- २०.५ समी× १६.५ 
समी, नंबर ग नाही.   

15000.00 फॉम 0.43 NQ 0.35 0.27 NQ 

22.09 मबरिशप फॉम (मराठी), पाने/पेजेस- िसंगल सटेु फॉम, कागदाचा कार, 
सफेद पपेर १०० जीएसएम, साईज- २२.५ समी × २९ समी, नंबर ग नाही.  5000.00 फॉम 0.78 NQ 0.45 0.53 NQ 

22.10 मबरिशप फॉम (इं जी), पाने/पेजेस- िसंगल सटेु फॉम, कागदाचा कार, 
सफेद पपेर १०० जीएसएम, साईज- २२.५ समी × २९ समी, नंबर ग नाही.  5000.00 फॉम 0.78 NQ 0.45 0.53 NQ 

22.11 कापडांना लावावयाचे कोरे लेबल ०३ (२ आडवे आिण १ उभे) परफोरेशन, 
पाने/पेजेस- िसंगल, कागदाचा कार- रंग- िफकट िनळा, काडिशट पेपर, 
साईज- १७.५समी ×२५समी, नंबर ग नाही. 
(३,००,०००लेबल) 

50000.00 िशट 0.84 NQ 0.4 NQ NQ 

22.12 कॅिशअर / कांऊ  टर डे बकु रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज- ३३ x २१ सेमी, नंबर ग कार- १ ते 

१०० 
8.00 बकु 285 NQ 130 156.63 NQ 

22.13 दि णा पटेी मोजणी िकरकोळ व  त ुन द रिज  टर, पाने/पेजसे- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते १०० 

2.00 नग 450 NQ 245 437 NQ 

22.14 दशन/आरती पास  यव  था न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग 
कार- ०१ ते १०० 

4.00 नग 380 NQ 180 258.25 NQ 

22.15 साईच र  ंथ व फोटो वाटप तपिशल रिज  टर ( ंथ व फोटो) न द रिज  टर, 
पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पपेर ७० जीएसएम, साईज- 
३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

2.00 नग 460 NQ 239 487 NQ 

22.16 ी.साईबाबा आरती व व   न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २००  

2.00 नग 460 NQ 239 487 NQ 

22.17 ी.साईबाबा आरती व   देवाण - घेवाण न द रिज  टर, पाने/पेजेस- 
१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × 
२१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

2.00 नग 460 NQ 239 487 NQ 

22.18 मॅ  यअुल देणगी पावती भरणा न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २००  

2.00 नग 460 NQ 239 487 NQ 

22.19 सोने/चादंी नाणी जमा /िव  न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

6.00 नग 280 NQ 125 289.34 NQ 

22.20 दि ण पेटया मोजणीकामी उपि थत मा  यवरांच ेहजेरी रिज  टर, पाने/पेजेस- 
१००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × 
२१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

2.00 नग 460 NQ 245 289.34 NQ 

22.21 चादंी  या पादकूा जमा खच तपशील  रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २००  

2.00 नग 460 NQ 245 289.34 NQ 

22.22 पे  ट ग फाईल आतील बाजनेु १०० पाने पु  टयास दो  ही बाज ूलेससह 
(नमु  या माणे), साईज- बंद साईज २६ × ३५समी ओपन साईज ५८ सेमी x 
३५ सेमी 

500.00 नग 72 NQ 70 NQ NQ 

22.23 लखेाशाखा िबल आवक रिज  टर, पाने/पेजेस- २००/४००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- २१.५ समी × ३४ समी, नंबर ग 
कार- ०१ ते २०० 

8.00 नग 280 NQ 190 203.75 NQ 
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22.24 लखेाशाखा अदंाजप क रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- २१.५ समी × ३३.५ समी, नंबर ग कार- 
०१ ते २००  

2.00 नग 460 NQ 245 487 NQ 

22.25 लखेाशाखा अदंाजप क रिज  टर,, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- २१.५ समी × ३३.५ समी, नंबर ग 
कार- ०१ ते १०० 

6.00 नग 360 NQ 130 289.34 NQ 

23.00 W - वाहन िवभाग             

23.01 वाहन लॉगबकु रिज  टर (मोठे), पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते १०० 

80.00 नग  92 NQ 71 94.08 NQ 

23.02 वाहन लॉगबकु रिज  टर (लहान), पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- १७ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते १०० 

100.00 नग  89 NQ 71 92.41 NQ 

23.03 वाहन इधंन रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार- लजेर पेपर 
७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते ५० 50.00 नग  74 NQ 71 69.74 NQ 

23.04 वाहन दु  ती रिज  टर, पाने/पेजेस- ५०/१००, कागदाचा कार- लजेर पेपर 
७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते ५० 25.00 नग  74 NQ 75 82.36 NQ 

23.05 वाहन इन-आऊट न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते २०० 

20.00 नग  89 NQ 90 160.2 NQ 

23.06 वाहन मागणी रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर 
७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 20.00 नग  89 NQ 90 111.25 NQ 

23.07 दैनिंदन वकशॉप कामाची न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग 
कार- ०१ ते १०० 

10.00 नग  110 NQ 90 150.3 NQ 

23.08 वाहन दु  ती व देखभाल िह  टरी रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

4.00 नग  360 NQ 140 282.25 NQ 

23.09 वाहन टायर न द रिज  टर, पाने/पेजसे- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
१०० 

2.00 नग  460 NQ 245 437 NQ 

23.10 वाहन बॅटरी न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२०० 

2.00 नग  460 NQ 245 487 NQ 

23.11 नवीन टु  स न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२०० 

2.00 नग  460 NQ 240 487 NQ 

23.12 रमो  ड ग टायर न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते २०० 

2.00 नग  460 NQ 239 487 NQ 

23.13 देणगी ऑईल न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२०० 

2.00 नग  460 NQ 239 487 NQ 

23.14 जनुे  पअेर पाट न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते २०० 

2.00 नग  460 NQ 239 487 NQ 

23.15 वाहनाचे RTO कामाचे न द रिज  टर, पाने/पेजसे- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग 
कार- ०१ ते १०० 

2.00 नग  460 NQ 239 437 NQ 

23.16 आवक रिज  टर, पाने/पेजसे- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० 
जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 4.00 नग  360 NQ 130 235 NQ 

23.17 छपाई जमा-खच न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते २०० 

4.00 नग  360 NQ 130 282.25 NQ 

23.18  टेशनरी जमा-खच न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते २०० 

4.00 नग  360 NQ 130 282.25 NQ 

23.19 डेड  टॉक रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर ७० 
जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १०० 2.00 नग  460 NQ 239 487 NQ 

23.20 भरणा रिज  टर (टे  पो/ े न), पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
१०० 

10.00 नग  110 NQ 95 150.3 NQ 

23.21 नगरसलु ितिकट पु  तक २५०पानी गलुाबी पेपर नंबर ग सह, पाने/पेजेस- 
२५०( ित पान ५ ितक ट)परफोरेशनसह, कागदाचा कार- रंगीत कागद-५८ 
GSM, साईज- २५ समीx१९ समी, नंबर ग कार- १ पासनू पढु े

100.00 बकेु 108 NQ 120 NQ NQ 

23.22 इधंन मागणी पु  तक नंबर गसह, पाने/पेजेस- २००( ित पान ३ ितक ट) 
परफोरेशनसह, कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० GSM, साईज-२८ समी x 
२२ समी, नंबर ग कार- १ पासनू पढुे  

10.00 बकेु 135 NQ 88 NQ NQ 

23.23 वाहन सवेाआकार पावती पु  तक (डु  लीकेटसह), पाने/पेजेस- ०१x१x१००, 
कागदाचा कार- सफेद-७० GSM दसुरा पेपर ५८ GSM िफकट सफेद, 
साईज- ११ समी x १८ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १००  

20.00 बकेु 125 NQ 70 71.05 NQ 

23.24 सं  थान े न पावती पु  तक (डु  लीकेटसह), पाने/पेजेस- ०१x१x१००, 
कागदाचा कार- सफेद-७० GSM दसुरा पेपर ५८ GSM िफकट सफेद, 
साईज- ११ समी x १८ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १००  

50.00 बकेु 115 NQ 70 62.8 NQ 
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23.25 दैनिंदन वाहन वापर न दणी फॉम, पाने/पेजेस- ०१=१००, कागदाचा कार- 
सफेद ७० GSM, साईज- ३३ समी x २१ समी, नंबर ग नाही. 100.00 पॅड 85 NQ 48 65.85 NQ 

23.26 पेटी कॅश  हाऊचर, पाने/पेजेस- ०१=१००, कागदाचा कार- सफेद ७० 
GSM, साईज- ११ समी x २० समी, नंबर ग नाही 10.00 पॅड 125 NQ 40 41.9 NQ 

23.27 िफरतीवर जा  याचा फॉम, पाने/पेजेस- ०१=१००, कागदाचा कार- सफेद 
७० GSM, साईज- १८.५ समी x २२ समी, नंबर ग नाही 25.00 पॅड 120 NQ 40 61.52 NQ 

24.00 X - संर ण िवभाग             

24.01 समाधी मिंदर अपंग वयोवृ  द दशन गेट रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २०० 

18.00 नग 180 NQ 95 166.84 NQ 

24.02 कायम कं ाटी कमचारी हजर गैरहजर रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते १०० 

12.00 नग 180 NQ 95 138.34 NQ 

24.03 चावी देवान घवेान रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
१००  

12.00 नग 180 NQ 95 138.34 NQ 

24.04  यायामशाळा पावती पु  तके (डु  लीकेटसह), पाने/पेजेस- ०१x०१x१००, 
कागदाचा कार- सफेद,मपॅलीथाे ७० GSMदसुरा पपेर ५८ GSM िफकट 
सफेद, साईज- १८.५ समी x ११ समी, नंबर ग कार- ०१ पासनू पढुे  

100.00 बकेु 68 NQ 65 49.78 NQ 

24.05 कायम  कमचारी डयटुी  रिज  टर, पाने/पेजसे- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ४३ समी × ३३ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते १००  

10.00 नग 180 NQ 97 150.3 NQ 

24.06 गावकरी न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर 
७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते २००   36.00 नग 115 NQ 90 151 NQ 

24.07 डयटुीवरील कमचारी चाज दवेान घेवाण रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते १००  

150.00 नग 85 NQ 71 88.93 NQ 

24.08 HH.MD देवान घेवान रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते १००  

12.00 नग 150 NQ 95 138.34 NQ 

24.09 दशन / आरती पास  यव  था न द रिज  टर, पाने/पेजसे- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २००  

4.00 नग 360 NQ 130 282.25 NQ 

25.00 Y - सी.सी.टी.  ही.िवभाग             

25.01 चाज देवाण घेवाण-रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते २००   

8.00 नग 180 NQ 98 356.63 NQ 

25.02 फुटेज दाखिवलेबाबत न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग 
कार- ०१ ते १००  

7.00 नग 180 NQ 94 257.15 NQ 

25.03 त ार िनवारण रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
१००  

7.00 नग 180 NQ 91 172.15 NQ 

25.04 फोटो शटु ग न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
१००  

7.00 नग 180 NQ 92 172.15 NQ 

25.05 दैनिंदन कामकाज न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते २००  

7.00 नग 180 NQ 91 219.85 NQ 

25.06 चाज देवाण घेवाण-रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते २००   

7.00 नग 180 NQ 92 219.85 NQ 

25.07 डयटुी न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर 
७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते २००  7.00 नग 180 NQ 91 219.85 NQ 

25.08 व  त ुदेवाण-घेवाण रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते १००  

7.00 नग 180 NQ 89 172.15 NQ 

26.00 Z - खरेदी िवभाग             

26.01 दधुाचे बील न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर 
पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते 
२००  

2.00 नग 460 NQ 239 487 NQ 

26.02 िकराणा माल तपासणी द ता पथक रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते १००   

2.00 नग 460 NQ 239 437 NQ 

26.03 नमनेु जमा रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर 
७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १००  2.00 नग 460 NQ 239 437 NQ 

27.00 Z 1 - भांडार िवभाग             

27.01 बजेट रिज  टर कापडी कॉनरसह, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ८० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते १००  

2.00 नग 460 NQ 239 405 NQ 

27.02 भांडार चाल/ूबंद न द रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- 
लजेर पेपर ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ 
ते २००  

3.00 नग 460 NQ 198 334 NQ 
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27.03 डेड  टॉक रिज  टर कापडी कॉनरसह, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ८० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग 
कार- ०१ ते १००  

2.00 नग 460 NQ 239 405 NQ 

27.04 भांडार देणगी रिज  टर, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा कार- लजेर पेपर 
७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १००  4.00 नग 360 NQ 190 258.25 NQ 

27.05 साठा रिज  टर (जमा खच) कापडी कॉनरसह, पाने/पेजेस- २००/४००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ८० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, 
नंबर ग कार- ०१ ते २००  

30.00 नग 138 NQ 125 174.1 NQ 

27.06 आवक रिज  टर कापडी कॉनरसह, पाने/पेजेस- २००/४००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ८० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग 
कार- ०१ ते २००  

5.00 नग 490 NQ 188 274 NQ 

27.07 आवक रिज  टर कापडी कॉनरसह, पाने/पेजेस- १००/२००, कागदाचा 
कार- लेजर पेपर ८० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी, नंबर ग 
कार- ०१ ते १००  

5.00 नग 460 NQ 125 219.2 NQ 

28.00 Z 2 - जनरल छपाई             

28.01 रजा अज पोपटी कलर (१००नगाचा ०१पॅड), पाने/पेजसे- १००=१ पॅड, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- २१.५ समी × २८ समी,  1500.00 पॅड 38 NQ 48 58.13 NQ 

28.02 टपाल बकु डबल पु ा व कापडी बायड गसह, पाने/पेजेस- १००/२००, 
कागदाचा कार- लेजर पेपर ७० जीएसएम, साईज- १७.५ समी × २१.५ 
समी, नंबर ग कार- ०१ ते २०० पाटपोट  

100.00 नग 120 NQ 80 99.85 NQ 

28.03 िडपी बकु डु  लीकेट ०२ रंगात कापडी बायड गसह, पाने/पेजेस- 
१x०१x१००, कागदाचा कार- पिहला सफेद ७० gsm, दसुरा ५८ 
जीएसएम गलुाबी, साईज- २१ समी × १९ समी, नंबर ग कार- ०१ ते १००  

150.00 बकेु 110 NQ 90 97.13 NQ 

28.04 िफरतीवर जा  याचे फॉम, पाने/पेजसे- ०१=१००, कागदाचा कार- सफेद 
मपॅलीथो ७० जीएसएम, साईज- ३३ समी × २१ समी.  30.00 पॅड 78 NQ 60 66.4 NQ 

28.05 सफेद पाक टे (छपाईसह) १०० नगाचे ०१ बंडल, कागदाचा कार सफेद 
८० जीएसएम, साईज- २३ समी x १० समी 10000.00 पािकटे 0.68 NQ 0.8 0.65 NQ 

28.06 सफेद िव  डो पाक टे (छपाईसह)१०० नगाचे ०१ बंडल, कागदाचा कार 
सफेद ८० जीएसएम, साईज- २३ समी x १० समी 10000.00 पािकटे 0.95 NQ 1.4 0.78 NQ 

28.07 यलो पेजेस दो  ही बाजनूे छपाईसह(िपवळे कागद) सटेु फॉम १०० नगाचे ०१ 
बंडल, कागदाचा कार काडशीट १६० जीएसएम, साईज- ३४.३ समी x 
२१.५ समी, कॅन  हास प ी पिंचगसह, दो  ही बाजनू,े प ी साईज- ३४ इचं x 
२.५ इचं- दो  ही बाजनू े

10000.00 नग 2.3 NQ 3.9 NQ NQ 

28.08 वकिशट रिज  टर, पाने/पेजेस-१००/२००, कागदाचा कार लेजर ७० 
जीएसएम, साईज- ३३ समी x २१ समी, नंबर ग कार- १ ते १०० 15.00 नग 180 NQ 95 122.54 NQ 

28.09 कॅश ममेो (डु  लीकेटसह), पाने/पेजसे- ०१x०१x१००, कागदाचा कार- 
पिहली त िहरवी,   दसुरी त सफेद, साईज- १०.५ समी × १९ समी, 
नंबर ग कार- ०१ पासनू पढेु 

360.00 बकेु 76 NQ 88 49.77 NQ 

28.10  लॅ  टीक फो  डर-Blue  Rigid & Inside 2 Pocket  Dark Blue 
colour,साईज-१० इचं x१४ इचं ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  व िविवध िवभागाचे नावासह छपाई क न देणे 
(Non Terable) 

884.00 नग 32 NQ 40 NQ NQ 

28.11  लॅ  टीक फो  डर -Green Rigid & Inside 2 Pocket, Dark 
Green,colour साईज-१० इचं x१४ इचं ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  व िविवध िवभागाचे नावासह छपाई क न देणे 
(Non Terable) 

709.00 नग 34 NQ 40 NQ NQ 

28.12  लॅ  टीक फो  डर -Red कार- Rigid & Inside 2 Pocket,  Dark Red 
colour,साईज- १० इचं x १४ इचं ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  व िविवध िवभागाचे नावासह छपाई क न देणे 
(Non Terable),  

602.00 नग 36 NQ 40 NQ NQ 

29.00 Z 3 -  संगणक ीि टेंड  टेशनरी             

29.01 संगणक ि ं  टेड देणगी पावती (वॉटर माक, ी साईबाबा फोटो व सं  थान 
लोगोसह एक बाज ूछपाई), पाने/पेजेस- िसंगल, कागदाचा कार- ७० 
GSM  चार रंगात, कागद साईज- २५.५ समी x १८ समी (ि ंट साईज २४ x 
१६.५), नंबर ग कार- परफोरेशन नंबर गसह 

3080000.
00 

पावती 
(नग)  0.46 0.41 0.33 NQ 0.33 

29.02 संगणक ि ंटेड म बिुकंग पावती डु  लीकेट व काबन पेपरसह (ओरीजीनल 
पावती पाठपोठ छपाई व काबन कॉपी ०१ बाज ूछपाई,एक रंगात), 
पाने/पेजेस- क  टी  यअुस, कागदाचा कार- िटएनपीएल, ७५ GSM, 
मोनो ामसह, साईज- २०.३ समी x १५.४ समी  िकंवा ८"x६"x२, नंबर ग 

कार- ०१ पासनू पढु े

1100000.
00 

पावती 
(नग)  0.72 0.61 NQ NQ 0.48 

29.03 संगणक ि ंटेड  पु  तके/फोटो िबल पावती डु  लीकेटसह काबन पपेरसह (एक 
रंगात व एक बाज ूछपाई) पाने/पेजेस- क  टी  यअुस, कागदाचा कार- ७० 
GSM सफेद मपॅलीथो पेपर, ि टं साईज- २५ समी x ३० समी x १ 
परफोरेशनसह, साईज- १५.५ x२५.५ समी नंबर गसह 

100000.0
0 

पावती 
(नग)  0.95 1.28 NQ NQ 0.55 

29.04 संगणक ि ंटेड चहा,कॉफ ,दधु,अ  न साद ितक ट पावती (एक रंगात व एक 
बाज ूछपाई), पाने/पेजेस- क  टी  यअुस, कागदाचा कार- ७५ GSM 
मोनो ामसह, कागद कार -िटएनपीएल, साईज- ५ समी x १० समी, 
परफोरेशनसह 

3000000.
00 

पावती 
(नग)  0.32 0.05 NQ NQ 0.04 

29.05 संगणक कापड िव  पावती काबनलेस पपेर डु  लीकेटसह (एक रंगात 
छपाई), पाने/पेजेस- क  टी  यअुस, कागदाचा कार- ७० जीएसएम, साईज- 
१० समी × १५.५ समी × २, नंबर ग कार- ०१ पासनू पढुे  

50000.00 
पावती 
(नग)  1.1 1.5 NQ NQ 0.81 

29.06 संगणक MO, CH/DD, FC, On line  देणगी पावती. २५x३०/०१ (एक 
रंगात छपाई), पाने/पेजेस- क  टी  यअुस, कागदाचा कार- 70 GSM,रंगीत 
मोनो ामसह  ि टं साईज २५x३०x१ परफोरेशन सह, साईज- १५.५ 
समी×२५.५ समी, नंबर ग कार- ०१ पासनू पढु े

700000.0
0 

पावती 
(नग)  1.68 0.45 NQ NQ 0.2 
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१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर  -- 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा 
तपिशल  

- 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर  
१७ मागील परुवठादार  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव मे. वरा ऑफसेट, लोणी, मे.सं ती ऑफसेट ि ंटस, सोलापरु, मे. ी.गणशे 

एंटर ायजेस, नािशक, मे.साई ऑफसेट ि ंिटंग ेस, नांदरुिशगोटे 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका. 
होय. 

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

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उप कायकारी अिधकारी, 
मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - ------ 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % न ेकमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ भांडार िवभागान ेवािषक छपाई खरेदीसाठी मंजरुी घेतललेी अदंाजे र  कम  .५९,६९,९८७/- 
 

संि  टीप–(  ताव)- सं  थानच े िविवध िवभागांचे मागणी माण े कायालयीन जनरल व संगणक ि -ि ंटेड 
छपाईकामी िद. ३१.०३.२०२० अखेर  ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या.  यानतंर २ मदुतवाढीही दे  यात 
आ  या हो  या. सदर िनिवदमे  य े ०५ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. याकामी तांि क िनिवदेमं  य े पा  
ठरले  या ०५ िनिवदाधारकां  या कमिशअल िनिवदा िद.१५.०६.२०२० रोजी खरेदी सिमतीच ेसभेत उघड  यात 
आ  या आहते. याम  य ेवरील अ.न.ं१२ म  य ेएकुण २२९ आयटे  सम  य े४ िनिवदाधारकांचे दर आयटेमवाईज 
 यनुतम आहते. आयटेम ं .८.०२, १६.०१, १६.०२, २१.०१ व २९.०१ या ५ आयटे  ससाठी  यके  २ 

िनिवदाधारकांचे दर समान आहते. तर खालील त   यात नमदू केले माण े ८ आयटे  ससाठी दोनच 
िनिवदाधारकांनी दर सादर केलेले आहते. 
 

अ.नं 
िनिवदतेील 
अ.नं 

तपिशल मागणी 
अंदाजे िकंमत 
(Estimated 
Cost) .पैसे 

ई-िनिवदतेील 
 यनुतम ा  त 

दर .पैसे 

Price as per 
4.4.3.1 (ब) 

. पैसे 

िनिवदतेील दराने 
खरेदीसाठी येणारा 
एकुण खच 

१ २२.११ 
कापडयांना लावावयाचे  
कोरे लेबल 

५०,००० 
नग 

००=८५ पैसे ००=४० ००=३२ ते ००=४४ २०,०००/- 

२ २२.२२ पे  ट गफाईल ५०० नग ६३ =३३ ७०=०० ५६=०० ते ७७=०० ३५,०००/- 

३ २३.२१ नगरसलु ितिकट पु  तक १०० बुके १६०=०० १०८.०० 
८६=४० ते 
११८=८० 

१०,८००/- 

४ २३.२२ इधंन मागणी पु  तक १० बुके १७५=०० ८८=०० ७०=४० ते ९६=८० ८८०/- 

५ २८.०७ यलो पेजेस 
१०,००० 
नग 

२ =११ २=३० १=८४ ते २=५३ २३,०००/- 

६ २८.१०  लॅ  टीक फो  डर -Blue ८८४ नग ४७ =.६७ ३२=०० २५=६० ते ३५=२० २८,२८८/- 
७ २८.११  लॅ  टीक फो  डर -Green ७०९ नग ४७ = ६७ ३४=०० २७=२० ते ३७=४० २४,१०६/- 
८ २८.१२  लॅ  टीक फो  डर -Red ६०२ नग ४७ = ६७ ३६=.०० २८=८० ते ३९=६० २१,६७२/- 

 
वरील त   यांतील अ.न.ं२,३,४ व ५ ह ेआयटेम खरेदी िनयमावलीतील ४.४.३.१ (ब) नसुार २ िनिवदा 

तांि क  टया पा  ठर  यास खरेदीची वा  तिवक िकंमत व अगोदर ठरलेली अदंािजत िकंमत याम  य े (-) २० 
ट  के ते (+) १० ट  के तफावत अस  यास ती मा  य कर  यास खरेदीदार िवभागास मभुा राहील, या िनयमानसुार 
खरेदी करता येईल. तर उवरीत अ.नं. १,६,७ व ८ ह े आयटे  सचे ा  त दर Estimated cost पे ा कमी 
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अस  यामळेु व या आयटे  सची आयटेमवाईज एकुण खरेदी र  कम िकरकोळ  व पाची अस  यामळेु  यनुतम 
दरधारकाकडून खरेदी करावी, असे मत आह.े   

तरी वरील अ.न.ं१२ म  य ेअधोरेिखत केलेले ४ िनिवदाधारक यांनी िनिवदते िदले  या आयटेम वाईज 
 यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभते सिवनय सादर. 

िनणय .३९१ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक  वरा ऑफसेट, 
लोणी यांनी तुलना  मक त   यातील आयटेम ं .८.०२, १६.०१, १६.०२, २१.०१ या ४ आयटे  ससाठी 
 यांनी  यांचे  युनतम दरावर ४ ट  के सटु देऊ केली आहे. तसेच  यांचे उवरीत  युनतम आयटे  स  या 

एक  िकंमतीवर १ ट  के सुट िदली आहे. 
मे.साई ऑफसेट ि ंट ग ेस, नांदुर िशगोटे यांनी  यांचे  युनतम असलेले एकुण आयटे  सचे 

िकंमतीवर १ ट  के सटू देऊ केली आहे.  
मे.सं ती ऑफसेट यांनी िद.१३.०७.२०२० चे मेल दारे ८.०२, १६.०१, १६.०२, २१.०१ या 

आयटे  स चे सधुा रत दर िदलेले आहेत. तर उवरीत  यांचे  यनुतम असलेले आयटे  स चे िनिवदेतील दर 
कायम आहेत. असे कळिवले आहे.  

ी.गणेश एटंर ायजेस, नािशक यांनी िद.१३.०७.२०२० चे मेल अ  वये  यांचे  युनतम 
असलेले दर कमी करणेस असमथता दशिवली आहे. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागाकरीता कायालयीन व सगंणक ि -
ि ंटेड छपाई क न घेणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक यांनी 
चचअंती देऊ केलेले व मेल दारे कळिवलेले खालील माणे दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश 
दे यास मा यता दे यात आली. 

                 Smprati Offset Printers, Solapur 
Sr No Description of Work / Item(s) No.of Qty Units Rate 

1 माल मागणी प  (डु  लीकेट) 50 बुके 57.5 
 C - दारावती भ िनवास     
2 म मागणी फॉम पॅड (पाठपोठ छपाई नंबर गसह) 500 पॅड 31.25 
 H - पाणी परुवठा िवभाग    
3 कनकुरी साठवण तलाव िश ट चाज-दवेाण घेवाण रिज र 20 नग 120 
 N - ी साई सादालय    
4 गेट पास  पावती पु  तके (फोरगेट)  120.00 पु  तके 115 
 P - फायर अॅ  ड से  टी    
5 चाज देवाण घेवाण रिज  टर 30 नग 88 
6 द ता पथक अहवाल रिज  टर,  10 नग 93 
 S - साईबाबा भ  तिनवास    
7 ी िश  लक िडपॉझीट जमाखच न दणी रिज  टर 10 नग 138 
8 दनंैिदन कामाच ेवेळाप क रिज  टर (पॉईटं) 15 नग 138 
 T - कॅ  टीन िवभाग    
9 पावती पु  तके जमा - खच न द रिज  टर,  10 नग 138 
 U - िव तु िवभाग    

10 तारतं ी दनैिंदन कामकाज न दवही रिज  टर, 50 नग 70 
11  टॉक रिज  टर / साठा न द रिज  टर,  40 नग 74 
12 पयवे क सब  टोअर  लीप बुक (डु  लीकेटसह),  30 बुके 79 
 V - लेखाशाखा        

13  हॉऊचस (वॉटर माक) पेपर पांढरे 15000 फॉम 0.43 
14  हॉऊचस (वॉटर माक) पेपर लाल/गलुाबी, 15000 फॉम 0.43 
15  हॉऊचस (वॉटर माक) पेपर िपवळे,  20000 फॉम 0.43 
16  हॉऊचस (वॉटर माक) पेपर िहरव,े  10000 फॉम 0.43 
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 W - वाहन िवभाग    
17 वाहन दु  ती रिज  टर,  25 नग 74 
18 वाहन इन-आऊट न द रिज  टर,  20 नग 89 
19 वाहन मागणी रिज  टर,  20 नग 89 

20 नगरसलु ितिकट पु  तक २५०पानी गुलाबी पेपर नंबर ग 
सह,  

100 बुके 108 

 Z 2 - जनरल छपाई    
21 रजा अज पोपटी कलर (१००नगाचा ०१पॅड),  1500 पॅड 38 
22 यलो पेजेस दो  ही बाजनेू छपाईसह (िपवळे कागद)  10000 नग 2.3 

23 
 लॅ  टीक फो  डर-Blue  Rigid & Inside 2 Pocket  

Dark Blue colour 
884 नग 32 

24 
 लॅ  टीक फो  डर -Green Rigid & Inside 2 

Pocket 
709 नग 34 

25 
 लॅ  टीक फो  डर -Red कार- Rigid & Inside 2 

Pocket 
602 नग 36 

 
          M/s. Pravara Offset, Loni 

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

Units Rate 

 A - लाडु व बफ  साद िनिमती िवभाग    
1 मटे रयल जावक चलन/गटेपास (०४ तीत)  50 बुके 120 
 B - साई साद िनवास  थान    
2 म न द रिज  टर,  500 नग 69.2 
3 डयटुी पॉईटं रिज  टर,  24 नग 95 
4  णांचे नातेवाईक न द रिज  टर, 300 नग 69.2 
5 भ  त नावन दणी फॉम-(पाठपोठ छपाई),  1000 पॅड 28 
 C - दारावती भ िनवास     
6 म न द रिज टर  150 नग 72 
7 दनंैिदन डयटुी रिज टर 4 नग 148 
8 म बुिकंग काऊंटर कॅश दवेाण घेवाण रिज टर,  4 नग 145 
 D - अिभलेख क      
9 भंगार सािह  य िव  न द रिज  टर 2 नग 245 

10 फाईल दवेाण-  घेवाण न द रिज  टर,  2 नग 244 
11 बजेट रिज  टर,  1 नग 380 
 E - जनसंपक िवभाग    

12 साईभ  नांव न दणी रिज र,  12 नग 140 
13 दणेगीदार दशन/आरती न द रिज र,  12 नग 95 
14 मा यवराचंी िशड  भेट (िनरोप) रिज टर,  5 नग 160 
15 बजेट रिज र,      1 नग 390 
 F -  विन पेन व टेिलफोन    

16 अदंाज प क (बजेट) रिज  टर,  2 नग 239 
17 डयटुी न द रिज  टर, 2 नग 290 
 G - बिगचा िवभाग    

18 अलॅोकेशन रिज  टर,  10 नग 95 
19 वाहन लॉग बकु, 3 नग 220 
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20 बजेट रिज  टर, 2 नग 239 
21 आवक रिज  टर,  2 नग 239 
 H - पाणी परुवठा िवभाग    

22 बजेट रिज र,        2 नग 239 
23 कनकुरी साठवण तलाव मटे रयल देवाण-घेवाण रिज  टर,  10 नग 95 
24 वॉटर सॅ पल इनवड रिज र,  4 नग 125 
25 वॉटर सॅ पल अनॅलायिसस रिज  टर, 6 नग 129 
 I - साईआ म भ  तिनवास    

26 म नोदं रिज  टर, 1200 नग 69 
27 भरणा रिज  टर,  6 नग 129 
28 चालु िश  लक व मे  टनं  स म त  ता,  50 पॅड 65 
29 लगेज ॉली अहवाल त  ते,  12 पॅड 55 
30 साईभ  त नाव न दणी (टोकण फॉम) पाठपोठ छपाई,  2000 पॅड 26 
31 बस रिज  टर (०७ ते १५,१५ ते २३),  5 नग 130 
32 बस रिज  टर  5 नग 129 
33 बस रिज  टर 5 नग 129 
34 लॉ  ी न द त  ते,  10 पॅड 65 
35 खो  या साफ सफाई कामाच ेजॉब काड त  ते,  50 पॅड 59 
 J - बांधकाम िवभाग     

36 बजेट रिज  टर,  5 नग 124 
37 खा  यामाफत चालू असले  या कामाचे दनंैिदन रिज  टर,  10 नग 97 
38 माल आवक रिज  टर,  5 नग 118 
 K - मेकॅिनकल िवभाग    

39  टीम बॉयलर लॉग बकु रिज  टर 5 नग 118 
40  पेअर पाट  टॉक रिज  टर, 6 नग 118 
41 िश ट रपोट ए.सी मेकॅिनकल रिज  टर,  5 नग 180 
 L - आरो  य िवभाग    

42  व  छता सािह  य  टॉक रिज  टर,  1 नग 430 
43  व  छता सािह  य वाटप रिज  टर,  1 नग 390 
44  व  छता कामगार डयटुी वाटप रिज  टर 10 नग 140 
45  व  छता कामगार डयटुी वाटप रिज  टर  10 नग 90 
46 बजेट रिज  टर, 1 नग 350 
 M - काशने िवभाग    

47 ऑनलाईन पासल न द रिज  टर,  2 नग 235 
48 ऑफलाईन पासल न द रिज  टर,  2 नग 233 
49 दनंैिदन पो  टेज मािसक खच न द रिज  टर,  2 नग 235 
50 बजेट न द रिज  टर (िबले आवक जावक),  5 नग 160 
 N - ी साई सादालय    

51 कायालयीन िटपणी न द रिज  टर  3 नग 190 
52  ही.आय.पी.पास न द रिज  टर,  24 नग 91 
53 चहा मागणी प क डु  लीकेटसह,  24 बुके 45 
54 अ  नपािकटे माल मागणी प क डु  लीकेटसह,  8 बुके 60 
55 सादालय भरणा बकेु (रोजिकद) डु  लीकेटसह,  9 बुके 90 
56 बजेट रिज  टर कापडी कॉनरसह, 2 नग 240 
57 लॉग बकु कापडी कॉनरसह,  6 नग 138 
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58 सादभोजन वे  टेज (खरकटे ) न द रिज  टर,  12 नग 95 
59 भाजीपाला आवक-जावक रिज  टर 4 नग 128 
60 िकराणा माल आवक जावक रिज  टर  24 नग 88 
61 िकराणा माल आदा रिज  टर  4 नग 160 
62 भाजीपाला माल आदा रिज  टर,  3 नग 190 

63 म  यवती भांडार िवभाग िकराणा माल मागणी प क 
डु  लीकेटसह,  

8 बुके 95 

64 म  यवती भांडार िवभाग भाजीपाला माल मागणी प क 
(डु  लीकेटसह),  

3 बुके 179 

65 रसोडा िवभाग िकराणा माल मागणी प क (डु  लीकेटसह) 15 बुके 94 
66 रसोडा िवभाग भाजीपाला माल मागणी प क(डु  लीकेट), 12 बुके 88 
67 रकामे बारदान गोणी आवक-जावक न द रिज  टर,  2 नग 240 
68 रकामे तेल,तुप,काजचु ेडबे आवक-जावक न द रिज  टर,  2 नग 239 
69 दणेगी भाजीपाला पोहच पावती पु  तके (डु  लीकेटसह),  5 बुके 80 
70 डेड  टॉक व  तु न द रिज  टर कापडी कॉनरसह,  8 नग 135 
71 ी साई सादालय दनैिदन अ  नपािकटे िवतरण रिज  टर,  3 नग 239 
 O - सामा  य शासन िवभाग     

72 भ  तमंडळ प  ता बदल रिज  टर,  3 नग 258 
73 उदी- साद जमा खच रिज  टर,  1 नग 398 
74 आजारी अिजत रजा रिज  टर कापडी बायड गसह,  3 नग 250 
75 आजारी अिजत रजा रिज  टर कापडी बायड गसह,  2 नग 239 
76 आजारी अिजत रजा रिज  टर कापडी बायड गसह,  3 नग 222 
77 आजारी अिजत रजा रिज  टर कापडी बायड गसह,  5 नग 128 
 P - फायर अॅ  ड से  टी    

78 फायर वकशॉप सािह  य दवेाण घेवाण रिज  टर,  2 नग 235 
79 पेटी कॅश र  कम व बीले न द रिज  टर,  1 नग 350 
80 कायम /कं ाटी डयटुी पॉईट रिज  टर, 3 नग 198 
81 िसलडर रफ ल ग मािहती रिज  टर,  3 नग 198 
 Q - मंिदर िवभाग    

82 बजेट रिज  टर, 5 नग 130 
83  ही.आय.पी.न द रिज  टर, 12 नग 95 
84  ही.आय.पी.आरती न द रिज  टर,  12 नग 94 
 R - मािहती व तं ान िवभाग    

85 बजेट रिज  टर 1 नग 349 
86 आयटी िवभाग आगमन-िनगमन रिज  टर,  1 नग 349 
87 आवक टपाल न द रिज  टर,  6 नग 128 
88 पॅड न द रिज  टर,  2 नग 249 
89 वाहन लॉग रिज  टर,  2 नग 240 
90 कॉल रिज  टर(संगणक),  5 नग 135 
91 टोनर  पेअर पाटस क  झयमुबेल रिज  टर,  4 नग 138 
92 टोनर आवक जावक रिज  टर,  4 नग 135 
93 इतर  पअेरपाटस रिज  टर(सगंणक),   4 नग 135 
94 िह  टरी रिज  टर(संगणक),  4 नग 135 
95 मटेरीयल मु  हमट रिज  टर 4 नग 135 
 T - कॅ  टीन िवभाग    
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96 अ  नपािकटे िव  न द रिज  टर,  24 नग 92 
97 िबि कट व िमनरल वॉटर िव  जमा-खच न द रिज  टर,  36 नग 91 
98 चहा,कॉफ ,दधू/अ  न पाक टे अिभ ाय न द रिज  टर,  40 नग 89 
99 सव कॅ  टीन चहा,कॉफ ,दधू,पेपर कप न द रिज  टर,  60 नग 89 

100 कायम व कं ाटी पॉईट रिज  टर 6 नग 129 
101 कं ाटी कमचारी पॉईट रिज  टर,  12 नग 96 
102 चाज दवेाण - घेवाण रिज  टर,  40 नग 89 
103 भरणा िड.पी.बकेु (डु  लीकेटसह) दोन रंगात छपाई,  200 बुके 69 

 U - िव तु िवभाग    
104 िवदयतु पयवे क कामकाज न द रिज  टर,  25 नग 74 
105 िश ट रपोट रिज  टर,  120 नग 69 
106 इधंन जमा खच रिज  टर,  20 नग 75 
107 मटेरीअल देवाण-घेवाण रिज  टर,  20 नग 75 
108 तारतं ी रजा / सु या न द रिज  टर,  10 नग 80 

109 िवदयतु पयवे क यांचा िडझले वापराबाबतचा िश ट 
रपोट रिज  टर,  

15 नग 80 

110 कमचारी वीज वापर बील आकारणी रिज  टर,  10 नग 96 
111 त ार िनवारण रिज  टर, 50 नग 69 
112 जनरल डयटुी रिज  टर,  10 नग 80 
113 िश टमधील कामकाज रपोट रिज  टर,  20 नग 75 
114 ओडी रिज  टर,  5 नग 95 

 V - लेखाशाखा        
115 िनि त  व पाची दणेगीसाठी फॉम (एक बाजु ि ट ग),  250 पॅड 28 
116 सोने/चांदी मु  यांकनकार माणप    80 पॅड 45 
117 दणेगी कायालयातील दणेगीदार भ  ताचंी आरती यादी,  200 पॅड 28 
118 मबरिशप फॉम (मराठी),  5000 फॉम 0.45 
119 मबरिशप फॉम (इं जी),  5000 फॉम 0.45 

120 कापडांना लावावयाचे कोरे लेबल ०३ (२ आडवे आिण १ 
उभे) परफोरेशन,  

50000 िशट 0.4 

121 कॅिशअर / कांऊ  टर डे बकु रिज  टर,  8 बुक 130 
122 दि णा पेटी मोजणी िकरकोळ व  तु न द रिज  टर,  2 नग 245 
123 दशन/आरती पास  यव  था न द रिज  टर,  4 नग 180 

124 साईच र  ंथ व फोटो वाटप तपिशल रिज  टर ( ंथ व 
फोटो) न द रिज  टर,  

2 नग 239 

125 ी.साईबाबा आरती व व   न द रिज  टर,  2 नग 239 
126 ी.साईबाबा आरती व   देवाण - घेवाण न द रिज  टर,  2 नग 239 
127 मॅ  यअुल देणगी पावती भरणा न द रिज  टर,  2 नग 239 
128 सोने/चांदी नाणी जमा /िव  न द रिज  टर,  6 नग 125 

129 दि ण पटेया मोजणीकामी उपि थत मा  यवरांचे हजेरी 
रिज  टर 

2 नग 245 

130 चांदी  या पादकूा जमा खच तपशील  रिज  टर,  2 नग 245 

131 पे  ट ग फाईल आतील बाजनेु १०० पान े पु  टयास दो  ही 
बाज ूलेससह (नमु  या माण)े,  

500 नग 70 

132 लेखाशाखा िबल आवक रिज  टर, 8 नग 190 
133 लेखाशाखा अदंाजप क रिज  टर,  2 नग 245 
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134 लेखाशाखा अदंाजप क रिज  टर,  6 नग 130 
 W - वाहन िवभाग    

135 वाहन लॉगबुक रिज  टर (मोठे),  80 नग 71 
136 वाहन लॉगबुक रिज  टर (लहान),  100 नग 71 
137 दनंैिदन वकशॉप कामाची न द रिज  टर,  10 नग 90 
138 वाहन दु  ती व दखेभाल िह  टरी रिज  टर,  4 नग 140 
139 वाहन टायर न द रिज  टर,  2 नग 245 
140 वाहन बटॅरी न द रिज  टर,  2 नग 245 
141 नवीन टु  स न द रिज  टर,  2 नग 240 
142 रमो  ड ग टायर न द रिज  टर,  2 नग 239 
143 दणेगी ऑईल न द रिज  टर,  2 नग 239 
144 जुने  पेअर पाट न द रिज  टर,  2 नग 239 
145 वाहनाचे RTO कामाचे न द रिज  टर,  2 नग 239 
146 आवक रिज  टर,  4 नग 130 
147 छपाई जमा-खच न द रिज  टर, 4 नग 130 
148  टेशनरी जमा-खच न द रिज  टर,  4 नग 130 
149 डेड  टॉक रिज  टर,  2 नग 239 
150 भरणा रिज  टर (टे  पो/ े न), 10 नग 95 
151 इधंन मागणी पु  तक नंबर गसह,  10 बुके 88 
152 वाहन सेवाआकार पावती पु  तक (डु  लीकेटसह),  20 बुके 70 
153 दनंैिदन वाहन वापर न दणी फॉम, 100 पॅड 48 
154 पेटी कॅश  हाऊचर,  10 पॅड 40 
155 िफरतीवर जा  याचा फॉम,  25 पॅड 40 

 X - संर ण िवभाग    
156 समाधी मंिदर अपंग वयोवृ  द दशन गेट रिज  टर, 18 नग 95 
157 कायम कं ाटी कमचारी हजर गैरहजर रिज  टर,  12 नग 95 
158 चावी दवेान घवेान रिज  टर,  12 नग 95 
159 कायम  कमचारी डयटुी  रिज  टर,  10 नग 97 
160 गावकरी न द रिज  टर,  36 नग 90 
161 डयटुीवरील कमचारी चाज देवान घवेाण रिज  टर,  150 नग 71 
162 HH.MD दवेान घवेान रिज  टर,  12 नग 95 
163 दशन / आरती पास  यव  था न द रिज  टर,  4 नग 130 

 Y - सी.सी.टी.  ही.िवभाग    
164 चाज देवाण घेवाण-रिज  टर,  8 नग 98 
165 फुटेज दाखिवलेबाबत न द रिज  टर,  7 नग 94 
166 त ार िनवारण रिज  टर,  7 नग 91 
167 फोटो शटु ग न द रिज  टर,  7 नग 92 
168 दनंैिदन कामकाज न द रिज  टर,  7 नग 91 
169 चाज दवेाण घेवाण-रिज  टर,  7 नग 92 
170 डयटुी न द रिज  टर, 7 नग 91 
171 व  तु देवाण-घेवाण रिज  टर,  7 नग 89 

 Z - खरेदी िवभाग    
172 दधुाचे बील न द रिज  टर,  2 नग 239 
173 िकराणा माल तपासणी द ता पथक रिज  टर,  2 नग 239 
174 नमनेु जमा रिज  टर,  2 नग 239 
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 Z 1 - भांडार िवभाग    
175 बजेट रिज  टर कापडी कॉनरसह,  2 नग 239 
176 भांडार चालू/बंद न द रिज  टर,  3 नग 198 
177 डेड  टॉक रिज  टर कापडी कॉनरसह,  2 नग 239 
178 भांडार देणगी रिज  टर,  4 नग 190 
179 साठा रिज  टर (जमा खच) कापडी कॉनरसह,  30 नग 125 
180 आवक रिज  टर कापडी कॉनरसह,  5 नग 188 
181 आवक रिज  टर कापडी कॉनरसह,  5 नग 125 

 Z 2 - जनरल छपाई    
182 टपाल बकु डबल पु ा व कापडी बायड गसह,  100 नग 80 
183 िडपी बुक डु  लीकेट ०२ रंगात कापडी बायड गसह,  150 बुके 90 
184 िफरतीवर जा  याच ेफॉम,  30 पॅड 60 
185 वकिशट रिज  टर,  15 नग 95 

 Z 3 -  संगणक ीि टेंड  टेशनरी    

186 संगणक ि ं  टेड दणेगी पावती  1540000 पावती 
(नग) 

0.33 

 
Shri Ganesh Enterprises, Nashik 

Sr No Description of Work / Item(s) No.of Qty Units Rate 
1 कॅश दवेाण घेवाण रिज  टर,  20 नग 87.05 
2 लॉ  ी िहशोबाचे त  ते,  100 पॅड 58.71 
3 कमचारी डयटुी पॉईं  ट रिज  टर  20 नग 87.05 
4 काऊंटर करीता-िब  क टे व पाणी मागणी बुक 30 बुके 67.77 
5 िडझेल वापराबाबत िश ट रपोट रिज  टर,  120 नग 64.27 
6 दनंैिदन िवदयतु मापन रिज  टर,  200 नग 62.82 
7 इन  हाईस (वॉटर माक)  हॉऊचस पेपर िहरवा, 15000 फॉम 0.27 
8 वाहन इधंन रिज  टर,  50 नग  69.74 
9 सं  थान े न पावती पु  तक (डु  लीकेटसह),  50 बुके 62.8 
10  यायामशाळा पावती पु  तके (डु  लीकेटसह),  100 बुके 49.78 
11 सफेद पाक टे (छपाईसह) 10000 पािकटे 0.65 
12 सफेद िव  डो पाक टे (छपाईसह) 10000 पािकटे 0.78 
13 कॅश ममेो (डु  लीकेटसह), 360 बुके 49.77 

 

             Sai Offset Printing Press, Nandurshingote 
Sr 
No 

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

Units Rate 

 Z 3 -  संगणक ीि टेंड  टेशनरी    
1 संगणक ि ं  टेड दणेगी पावती  1540000 पावती (नग)  0.33 

2 संगणक ि ंटेड म बुिकंग पावती डु  लीकेट व काबन 
पेपरसह 

1100000 पावती (नग)  0.48 

3 संगणक ि ंटेड  पु  तके/फोटो िबल पावती डु  लीकेटसह 
काबन पेपरसह 

100000 पावती (नग)  0.55 

4 
संगणक ि ंटेड चहा,कॉफ ,दधु,अ  न साद ितक ट 
पावती  

3000000 पावती (नग)  0.04 
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5 संगणक कापड िव  पावती काबनलेस पेपर 
डु  लीकेटसह  

50000 पावती (नग)  0.81 

6 
संगणक MO, CH/DD, FC, On line  दणेगी 
पावती. २५x३०/०१ (एक रंगात छपाई),  

700000 पावती (नग)  0.2 

 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३८ सं थानचे कमचारी गणवेश सटु ग कापड खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा  युनतम दराबाबत िनणय 

होणेबाबत. 
ताव- सं थानचे कमचारी गणवेश सटु ग कापड खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. 

याचा तपशील खालील माण े:-  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल सं थानचे कमचारी गणवेश सटु ग कापड खरेदी 

०२ मागणी सटु ग कापड 

०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १९.०३.२०२० ते िद. ३१.०३.२०२० 
थम मदुतवाढ िद.२०.०४.२०२० पयत 

ि दतीय मदुतवाढ िद.१५.०५.२०२० पयत 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 

www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट  व ई-मेल दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ०९ परुवठादारांना ई-मेल दारे 

०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १९.०३.२०२० ते िद.१५.०५.२०२० ( दोन मदुतवाढीसह)  
टेि नकल बीड – २०.०५.२०२० 
कमिशयल बीड – १५.०६.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 

०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 

०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिवललेे नाहीत.     

१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका ? ०४ ही िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरललेी आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? ---  

१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –    खालील त यात नमदु केले माण े 
Sl.No Description of Work / Item(s) No.of 

Qty 
Units M/s 

Asha 

Varun 

Textile 

Shraddha 

sunil gite 

ASCENT 

TEXTILES 

1.00 सिुटंग कापड - हाफ सफारी 

(मदतनीस/िशपाई) 

Total Number Of Employees-651                       

4883.00 Metre 152.53 154.98 124.90 219.00 

2.00 सिुटंग कापड - हाफ सफारी 

(वॉडबॉय / मदतनीस) 

Total Number Of Employees - 89       

668.00 Metre 152.53 154.98 124.90 219.00 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर –  --- 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  ----  

१५ स  याची िश  लक ि थती --- 

१६ मागील खरेदी दर --- 

१७ मागील परुवठादार ---- 

१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
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१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव मे. दा सिुनल िगत,े कोतुळ, ता.अकोल े

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -

कर  यात आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नावे. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी अिधकारी, 

मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ मागील खरेदी                  स याचे ा  त दर                      फरक                  % ने कमी/जा  त 

             - 

 

२३. संि  टीप – ( ताव) - सं  थानचे कमचारी गणवेश सटु ग कापड खरेदीसाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव यात आलेली होती. याची मदुत िद. ३१.०३.२०२० रोजी संपलेली होती.  यानंतर याकामी पिहली 
मदुतवाढ िद.२०.०४.२०२० पयत व दसुरी मदुतवाढ िद.१५.०५.२०२० अखेर दे  यात आली होती. या ई- 
िनिवदते ०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता.  िद. २०.०५.२०२० रोजी या िनिवदचे ेतांि क बीड उघड यात 
आले होते. याम य े ०४ ही िनिवदाकार तािं क या पा  ठरल े होत.े यामळेु एकुण ०४ िनिवदाधारकां  या 
क मिशअल िनिवदा िद. १५.०६.२०२० रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभते उघड  यात आ  या आहेत.  याम य े    
मे. दा सिुनल िगते यांच े दर वर अ.नं.१२ म  य े  गडद व अधोरेिखत केले माण े यनुतम आहते. तरी  यांनी 
िनिवदते िदले  या यनुतम दरांबाबत यांचेशी यांनी िनिवदते िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन 
अिंतम िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीचे सभेत सादर. 

िनणय .३९२ तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक दा सिुनल िगते यांचे 
ितनीधी आजचे सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा 

केली असता चचअंती यांनी ित िमटर .१२४/-मा  दर देऊ केले. 
  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कमचारी गणवेश सटु ग कापड खरेदीकामी 

राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक दा सिुनल िगते यांनी चचअंती 
देऊ केलेले खालील माणे दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली. 

मे. दा सिुनल िगते, (कोतुळ) अकोला          
SR. 
NO 

Description of   Item(s) No. of Qty 
in  Meter 

दर पये  ती 
मीटर 

1 सिुटंग कापड - हाफ सफारी 
(मदतनीस/िशपाई) 

4883 124.00 

2 सिुटंग कापड - हाफ सफारी  
(वॉडबॉय / मदतनीस) 

668 124.00 

 
(कायवाही- खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३९ कोरोना ादुभाव लॉकडाऊनमुळे सं थान या सादालय, कॅ टीन व लाडू-बुंदी साद सेवा बंद 

अस यामुळे सं थान या भांडार िवभागाकडे स या िश लक असलेले िकराणा मालाचे साठयाची न द 
घे याबाबत. 

ताव- कोरोना ादभुावामळेु सं  थान  या सादालयाकडील ना  ता पािकट व साद भोजन, कॅ  टीन िवभागाकडील चहा-
कॉफ -दधु, मंिदर िवभागाकडील स  य त साद लाडू िनिमती िवभागाकडील लाडू व बुंदी साद या सेवा िद.१७ 
माच, २०२० पासनू साईभ  तांसाठी बंद कर  यात आले  या आहते. स  या फ  त  णालय  ण साद भोजन, 

सादालय कमचारी वगैरे साद भोजनाची सेवा स  या चालू आह.े तीही अ  यतं कमी माणात आह.े  यामळेु 
िकराणा मालाचा वापरही कमी माणात होत आह.े   
अ- भांडार िवभागात िद.३/७/२०२० अखेर खालील माण ेमाल िश  लक आह.े  याचा तपशील     

         खालील माण-े 
   
 



 
144 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

अ.न.ं मालाचे वणन िकलो/ ॅम अ.न.ं मालाचे वणन िकलो/ ॅम 
१ गह ७१३५१ २१ मोहरी १४५ 
२ तांदळु ३७३७२ २२ िजरे ८१० 
३ तुरदाळ १८७७९ २३ धन े १२७०.५०० 
४ मगूदाळ ५५८० २४ खोबरेवाटी ८५० 
५ हरबरादाळ ३५३५१ २५ िचचं ९० 
६ खादयतेल २३३०० २६ िहंग ३० 
७ गावरान तपू १०१०१० २७ मठ ६४२० 
८ पेपर कप १३४०००० २८ मगु २५०५ 
९ पेपरिपशवी८x१०स  यनारायण ६८० २९ हरबरा १०७ 
१० पेपर िपशवी – ८x१० ६३० ३० सुंठ १७ 
११ पेपर िपशवी – ४x६ १९५० ३१ सतुळी १४३ 
१२ पेपर िपशवी – ५x६ १०५९० ३२ काबलुी चना २१ 
१३ पेपर िपशवी साद – ६x७ १०७७० ३३ बाजरी २२ 
१४ साखर ७५४१८ ३४ गह आटा ०५ 

१५ गळु ४७८.६०० ३५ पेपर िपशवी  २५० 
१६ शगदाण े २१६८ ३६ वाटाणा १.५०० 
१७ िमठ २५९०० ३७ चवळी ०.२५० 
१८ काज ूतुकडा १८३० ३८ पापड १११० 
१९ िजलेबी रंग १७० ३९ लोणच े ०५ 
२० िहरवी िवलायची २९९.९५० ४० सोयाबीन ४० 
४१ चहापावडर ३०४० ४५ हळद २१० 
४२ कॉफ  ३१२ ४६ तुर २१ 
४३ प ावळ ३७७५०० ४७ बदाम ०.१०० 
४४ िमरची ९९६ 

 
ब- वरील मालापैक   या मालाला ए  सपायरी आह े  या िश  लक मालाचा तपशील खालील माण-े- 

अ.न.ं मालाचा तपशील  िकलो िश   ाक िकलो Expiry Date 

१ 
 
 

खादयतेल Lot-01 ४०५०   ३०.०९.२०२० 
खादयतेल Lot-02 १९२५०   ३१.१०.२०२० 
    २३३००   

२ 
 
 
 
 
 

गावरान तपू Lot-01 ९५० B-04   १५.१०.२०२० 
गावरान तपू Lot-02 २५००५ B-05   ३१.१०.२०२० 
गावरान तपू Lot-03 ३७५०० B-09   ०५.१२.२०२० 
गावरान तपू Lot-04 ३७४५५ B-11   ०५.१२.२०२० 
गावरान तपू Lot-05 १००   १४.११.२०२०  
    १०१०१०   

३ 
िमठ Lot-01 १६०००   ३१.०१.२०२२ 
िमठ Lot-02 ९९००   ३०.११.२०२१ 
    २५९००   

४ 
 
 

िजलेबी रंग Lot-01 ८०   २८.०२.२०२३ 
िजलेबी रंग Lot-02 ९०   ३०.०९.२०२२ 
    १७०   

५ 
 

चहापावडर Lot-01 १५४०   ३१.१२.२०२० 
चहापावडर Lot-02 १५०० ३०४० ३१.०१.२०२१ 
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६ 
कॉफ  Lot-01 १४४   ३०.०९.२०२० 
कॉफ  Lot-02 १६८   ३०.०९.२०२० 
    ३१२   

७ िहंग ३० ३० ३१.१२.२०२१ 
 

क- भांडार िवभागाकडे माच २०२० पासनू िश  लक असलेले धा  य / कडधा  य (उदा- गह, तांदळु, दाळी, 
मठ, मगु इ.) मालाला गरजेनसुार वेळोवेळी धरुीकरण क न घतेले आह.े धरुीकरण क न घतेले  या मालाचा 
तपिशल खालील माण े 

 
अ.न.ं तपिशल   ि वंटल धुरीकरण केलेची तारीख  अ.न.ं तपिशल   ि वंटल धुरीकरण केलेची तारीख  
१ मगु दाळ  ६५.४० २८.०४.२०२० ३ तांदळु ४०३ २५.०५.२०२० 
२ हरबरादाळ २१ २८.०४.२०२० ४ तुरदाळ १८७.७९ ३१.०५.२०२० 
५ मगु २५ ०६.०५.२०२० ९ गह ६१४ ०९.०६.२०२० 
६ मठ ६४ ०६.०५.२०२० १० तांदळु ३७३ २७.०६.२०२० 
७ हरबरादाळ ३३२ १४.०५.२०२० ११ मठ ६४ २६.०६.२०२० 
८ शगदाण े २४ १९.०५.२०२० १२ मगु २५ २६.०६.२०२० 
  

ड-  कॅ  टीन सेवेम  य ेिविवध कारची िब  क टेही साईभ  तांसाठी उपल  ध क न दे  यात येत होती. तथािप 
ही सेवा बदं झा  यामळेु िश  लक असलेली िविवध कारची िब  क टे संबंिधत परुवठाधारकाला परत कर  यात 
येऊन र  कम .३,८५,५१८/- मा  सं  थान जमा क न घे  यात आले आहते.  

  वरील माण े भांडार िवभागाकडे िश  लक असले  या स  याचे साठयाबाबतची मािहती मा.तदथ 
सिमतीचे सभेत सादर करणबेाबत िनदश आहते. 

तरी भांडार िवभागाकडे िश  लक असले  या साठया बाबतची मािहती मा.तदथ सिमतीच े सभेत न द 
घेणसेाठी सादर. 

िनणय .३९३  यावर सिव तर चचा होऊन, कोरोना ादुभाव लॉकडाऊनमुळे सं थान या सादालय, कॅ टीन व लाडू-
बुंदी साद सेवा बंद अस यामुळे सं थान या भांडार िवभागाकडे स या िश लक असलेला िकराणा 
मालाचे साठयाचे अवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

(कायवाही-भांडार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० एअर सिकट ेकसचे कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ट सन २०२०-२०२१ साठी देणेकामी मे. ी 

साई पॉवर कं ो स कुकटप ली, है ाबाद यांनी पाठिवले या िद.२३.०५.२०२० व िद.०३.०६.२०२० 
रोजीचे ई-मे सवर िनणय होणेबाबत. 

ताव- एअर सक ट ेकसचे कॉ  िेस  ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ साठी दणेेकामी ऑनलाईन ई-
िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. 

०१ खरेदी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल एअर सक ट केसचे कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०-
२०२१ साठी देणबेाबत. 

०२ मागणी - 
०३ ई-िनिवदा िस दी ०१). िद.२०-०१-२०२० ते िद.०५-०२-२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचुने या यित र  चौकशी 

कशी पाठवली जाते ? 
िद.१७-०१-२०२० रोजी दैिनक सकाळ, पणु े व दिैनक लोकमत, 
अहमदनगर तसेच िद.१८-०१-२०२० रोजी दिैनक िहंदु  थान टाई  स, 
मुंबई, www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट व ठेकेदारांना 
ई-मेल दारे.  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले ?  िद.१७-०१-२०२० रोजी १०४ ठेकेदारांना ई-मेल दारे. 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िद.२०-०१-२०२०, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू 

टेि नकल बीड िद. २०-०२-२०२० 
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कमिशयल बीड िद. ०२-०३-२०२० 
०७ ा  िनिवदाकारांची सं या. ०४  
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या. ०४ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव यात आले नाही. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा 

केली आह ेका. 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आह.े 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. ई-िनिवदेत नमदू केले आह.े 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 
अ. . िनिवदाधारकाचे नांव ई-िनिवदा र कम पय े

१ मे.ओके एज सीज मलंुुड, मुंबई . १६,७२,२००/- 
२ मे. ेिसजन स ह स सटर, मुंबई . १६,०१,३८४/- 
३ मे. ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद  . १२,७४,८९८/- 
४ मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई  . १५,३८,३३६/- 

१३ यापुव  केले या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर 
अ. . वष प रमाण दर ती सेट . 

- - - - 
१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल- 

अ. . तपिशल वष खच प रमाण 
- - - - 

१५ स याची िश लक ि थती - 
१६ मागील वािषक स ह स कॉ टची र कम  . १५,००,०००/- 
१७ मागील ठेकेदाराच ेनाव मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई  
१८ स याचे यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर उपरो  तलुना मक त यामधील मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., 

मुंबई  यांचे यनुतम दर र कम .१५,३८,३३६/-  इतके येतात. 
१९ स याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई  
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 थत ची 
नावे. 

मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी, 
मा.मु य लेखािधकारी,  उप कायकारी अिभयतंा (बांधकाम) तथा 

.कायकारी अिभयंता आिण उपकायकारी अिभयतंा (िव तु) 
२२ इि टमेट कॉ ट . १५,००,०००/-  
२३ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रेट . ---- 
२४ मागील खरेदी स याचे ा  दर फरक % ने कमी / जा त 

-  - - - 
 

२५). सिं  िटप:- िव तु  िवभागाच े मागणी माण े एअर सक ट ेकसचे कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस 
कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ साठी देणकेामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.  

सदर ई-िनिवदेम ये ०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याम  य े चारही िनिवदाधारक पा  झाललेे 
आह.े याकामी तांि क िनिवदमे य ेपा  ठरले या चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०२-०३-२०२० 
रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघड यात आ या. याम ये उपरो  तलुना मक 
त यामधील म.े ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांच े यनुतम दर . १२,७४,८९८/- इतके येत 
आह.े  

परंत ूम.े ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांनी िद.२४-०२-२०२० रोजी सं  थानला ई-मले 
पाठवनू कळिवलेले आह ेक , ‘‘आ  ही एअर सक ट ेकसचे कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ ॅ टच ेई-िनिवदा 

ि येम  य े सहभागी झालेलो आहे. परंतू आ  ही है ाबाद यथेील असनू िशड  ह े आमचे े  नाही. परंत ू
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आमचेकडून चकूुन सदरचे टडर भर  यात आललेे आह.े  यामळेु आ  ही सदर  या ई-िनिवदा ि यमेधनू माघार 
घेत आहोत. तरी सदर  या ई-मेलचा िवचार कर  यात यावा तुम  या असिुवधेकरीता आ  ही म  व आहोत.’’  

ई-िनिवदे  या टे  नीकल बीडम  य ेपान .१५ वर कॉ  ॅ  टरने दयावया  या हमी प ातील खालील अट 
नमदू आह.े 

I/We understand that, the amount of earnest money will not bear interest and shall 
be liable to be forfeited to the Sansthan if I/we fail (i) to keep the offer open for the period 
mentioned above and (ii) if this offer is accepted, fail to sign and complete the contract 
documents as required by The Chief Executive Officer, Shri Saibaba Sansthan Trust, 
Shirdi or furnish the security deposit as specified under terms and conditions of the 
contract. The amount of earnest money may be adjusted towards the security deposit or 
refunded to me/us unless the same or any part thereof has been forfeited as aforesaid. 

उपरो  त माण,े  
०१).  मे. ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांनी पाठिवले  या िद.२४-०२-२०२० रोजीच ेई-मेल 
वर िनणय होणसे तसेच  यांनी ई-िनिवदा ि येतून माघार घते  यामळेु  यांनी भरले  या अन  ट मनी िडपॉिझटवर 
िनणय होणसे,  

तसेच  
०२).  मे. ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यानंी सदर  या ई-िनिवदा ि यमेधनू माघार घेतलेली 
अस  याने व इतर रािहले  या ई-िनिवदतेील L-2 िनिवदाधारक मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई  यांनी पये 
१५,३८,३३६/- इतका दर नमदू केला असनू  यांना मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेत चचा / वाटाघाटी करीता 
बोलवाव ेिकंवा कसे यावर िनणय होणकेामी िव तु िवभागामाफत िद.११-०५-२०२० रोजी  मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेसमोर  ताव सादर कर  यात आला होता.  यावर पढुील माण ेिनणय झालेला आह.े  

िनणय .२५६-यावर  सिव तर चचा होऊन, एअर सक ट ेकसचे कॉ ेिस ह वािषक सि हस 
कॉ ट सन २०२०-२१ साठी दणेेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि यतेील िन नतम िनिवदाधारक 
मे. ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांना दरांबाबत चचा/वाटाघाटी करणसेाठी मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात याव,े असे ठरले. 

मे. ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यानंी िद.२३-०५-२०२० रोजी सं  थानला ई-मेल 
पाठवनू खालील माण ेकळिवले आह.े  

   Dear Sir, 
Refer to our trailing mail on unwillingness to participate in AMC tender (tender 

no-SSST/ Electrical /2020/04/C ) due to Covid movement restrictions between states.  The 
mail was sent by us before opening of Price bid i.e, on 24.02.2020. 

Further,  wish to inform you that we are unable to reach Shirdi and provide our 
services due to prevailing situation of Covid-19. Also it will be difficult for us to reach in 
case of any  breakdown within short time, Due Covid issue. Kindly excuse us for this 
time. Thanking you and Sorry for the inconvenience caused.   

 यानसुार मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.११-०५-२०२० चे सभेतील िनणय .२५६ नसुार म.े ी 
साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांना िद.०९-०६-२०२० रोजी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेहोणारे 
सभेपढुे चचा / वाटाघाटी करीता उपि थत राहणकेामी िद.०१-०६-२०२० व िद.०६-०६-२०२० रोजी ई-
मेलस  दारे कळिव  यात आल ेहोते.  

परंतू  यांनी सं  थानला िद.०३-०६-२०२० रोजी ई-मेल पाठवनू खालील माण ेकळिवल ेआह.े 
Dear Sir, 

   Refer to our trailing mails and your mail for Negotiation.Due to Covid – 19 related 
restrictions we are unable to attend negotiation. Sorry for the inconvenience 

मागणी:-  तरी मे. ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांनी पाठिवले  या िद.२३-०५-२०२० 
व िद.०३-०६-२०२० रोजीचे  ई-मे  स वर िनणय होणसे िवनंती.  
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िनणय .३९४ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२०२१ या वषासाठी एअर सिकट ेकसचे कॉ ेिस ह वािषक 
सि हस कॉ ट देणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. ी 
साई पॉवर कं ो स कुकटप ली, है ाबाद यांनी ई-िनिवदा ि येतून माघार घेत  यामळेु यांची 
सं थानकडे जमा असलेली अनामत र कम ज  कर यात येऊन, सदर करणी फेर ई-िनिवदा ि या 
राबिव यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४१ माहे एि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर शालेय िव ा याना शालेय पोषण आहारात िम ा न हणून 

मोफत बुंदी साद वाटपाकामी झाले या खचाची न द घेणे बाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– महारा   िवधान मंडळाच े अिधिनयम व रा  यपालांनी  थापीत केलेल े

िविनयम मधील १७ (१) म  य ेभ  तंगणाना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दया  यात  अशी तरतदु 
केलेले आह.े 

    यव  थापन सिमती ठराव ं :- िद.२७/०३/२०१७ रोजी झाले  या सभेतील िनणय .२२४  
    तािवक:- उपरो  त संदभ. .१ ) मा.  यव  थापन सिमतीची िद.२७/०३/२०१७ ची सभेतील िनणय 

.२६२ म  य े  सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल,िशड  मधील शालेय िव ा  याना 
सं  थानमाफत मोफत म  या  ह भोजन दणेकेामी उपरो  त  तावाम  य े नमदु केले माण े कायवाही करणसे व 
 याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. 

  तसेच िनणय .२६३ म  य े सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर,िशड  मधील शालेय 
िव ाथ न ना सं  थानमाफत मोफत म  या  ह भोजन देणकेामी उपरो  त  तावाम  य े नमुद केले माण े कायवाही 
करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. 

  २)  संदभ .२/३ म  य ेलाडू िनिमती िवभागाकडून दनंैिदन मा  या  ह भोजन  यव  थते ठरिवले  या िदवशी 
िव ा  यानां बुदंी पािकटे परुिवणबेाबत.क  या शाळा व इिं लश िमडीयत  कुल यांनी मंजरुी िटपणी ारे कळिवल े
आह.े 

  ३)  संदभ .४ नसुार " मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२६/०४/२०१४ रोजीच ेसभेतील िवषय नं.०८ िनणय 
.५६४ अ  वय,े शालेय िव ा  यानां वाटप केलेला बुंदी साद खचाची मािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी 

सो.यांची मा  यतेसाठी सादर करणते यावा व आिथक वषाचे शेवटी एकि त अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीसमोर 
न द घणेकेामी सादर करणते यावा असा िनणय झालेला आह.े" 

  लाडु साद िनम ती िवभागामाफत बुंदी साद वाटपासाठी झाले  या खचाचा मािसक अहवाल मा.कायकारी 
अिधकारी याचंे अवलोकनाथ सादर करणते यते आ ह◌.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयात नमदु केले नसुार 
माह/ेएि ल २०१९ ते माच-२०२० या आिथक वषाम  य े शालेय िव ा  याना दे  यात आलेला बुंदी सादाचा 
खचाचा तपिशल खालील माण े

 
अ.न ं मिहना बुंदी साद पािकटे सं  या झालेला खच( पयात) 
०१ एि ल -२०१९ १६२० ११५९९ 
०२ जुन-२०१९ ७३०० ५४८२३ 
०३ जुल-ै२०१९ १६६०० १२८३१८ 
०४ ऑग  ट-२०१९ २७७६८ २०३८१७ 
०५ स  टबर-२०१९ १४६०० ११८६९८ 
०६ ऑ  ट बर-२०१९ ८४०० ६३००० 
०७ नो  हबर-२०१९ ८७०० ६४५५४ 
०८ िडसबर-२०१९ १०८०० ७८८४० 
०९ जानेवारी-२०२० २३८०१ १९२७८८ 
१० फे वुारी-२०२० २६०० २०२८० 
११ माच-२०२० - - 
 एकुण  १२२१८९ ९३६७१७ 
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   सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी अनसुार–आिथक बाब 
िवभागाचा अिभ ाय  प  ट मत- माह ेएि ल-२०१९ ते माच-२०२० आिथक वषात १२२१८९ इतके 

बुंदी साद पाक टाच ेशालेय िव ा  याना  वाटप केलेले असनु सदरचे आिथक वषात  याकामी आलेला एकुण 
खच .९३६७१७/-(अ री .नऊ लाख छ  तीस हजार सातश े सतरा पये मा ) दरमहा अ  नदान खाती वग 
केलेली असनु सदरबाबत  या खचाची न द घेण े साठीचा  ताव मा. तदथ (Ad-hoc)  सिमतीचे सभपेढु े
िनणयाथ सादर. 

िनणय .३९५ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर शालेय िव ा याना शालेय पोषण 
आहारात िम ा न हणून मोफत बुंदी साद वाटपाकामी झालेला खच र कम .९,३६,७१७/-मा चे 
अवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

(कायवाही-लाडू साद िनिमती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ माहे एि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर दशन रांगेत साईभ ांना मोफत बुंदी साद वाटपाकामी 

झाले या खचाची न द घेणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद-  महारा   िवधान मंडळाच े अिधिनयम व रा  यपालानंी  थािपत केलेल े

िविनयम मिधल १७ (१) म  य ेभ  तंगणाना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  द क न दया  यात अशी तरतदु 
केलेली आह.े मा  यव  थापन सिमतीचे िद. २६/०७/२०१३ रोजी झाले  या सभेतील िनणय .५३७ म  य ेदशन 
रांगतेील साईभ  तांना मोफत बुदंी साद करणे बाबत िनणय झालेला आह.े 

                उपरो  त िनणयानुसार िद.१५ऑग  ट२०१३ पासनु दशनरांगेतील साईभ  तानंा  यके  १०० ॅमचे एक 
पा िकट या माण ेलाडु साद पािकटांच ेवाटप कर  यात यते होते. मा. मु य लेखािध कारी सो.यांनी मोफत लाडु 
वाटपाचे  वतं  रिज  टर ठेवाव.े  यके िदवशी तयार  केलेली लाडु पािकटे वाटप केलेली पािकटे व िश  लक 
रािहलेली पािकटे यांचे िववरण दररोज  वतं  ठेवावे.  यके मिह  यात वाटप केलेले लाडु साद पािकटे व 
 यासाठी झाले  या खचाचा र  कम जमा नावे करणसेाठी  यके मिह  यात खचाचा त  ता तयार क न 

लेखाशाखेकडे पाठिव  यात यावा.  यके मिह  यात साद पी वाटप झाललेी लाडु साद पािकटे व  यासाठी 
एकुण िनधा रीत िकंमत याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेम  य ेन द घणेसेाठी िवषय ठेव  यात यावा  यके 
मिह  याचे मोफत लाडु पािकटांचे अहवाल अतंगत लेखापरी कां माफत तपासनु घे  यात यावे असे िनदश िदलेले 
आहते. 

 यानसुार  मा.मु  य लेखािधकारी यांच ेउपरो  त िनदशा माण ेलाडु साद िनिमती िवभागामाफत  यके 
मिह  यात बुंदी साद पािकटाचंे वाटप,िश   ाक पािकटे,मािसक खच,जमा नावे करणचेी कायवाही कर  यात यते 
आह.े 
१)  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२६/०६/२०१४ रोजीच े सभेतील िवषय न.ं८ िनणय ं .५६४ अ  वय े
दशनरांगेतील भ  तानंा वाटप केलेला मोफत लाडु साद खचाचा मािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी 
सो.यांचे मा  यतेसाठी सादर करणते यावा व आिथक वषाचे शेवटी एकि त अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीसमोर 
न द घणेसेाठी सादर करणते यावा असा िनणय झालेला आह.े 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१/८/२०१६ रोजीच ेसभेतील िवषय नं.२८ िनणय .६०९ अ  वये दशन 
रांगते िद.३/९/२०१६ पासनु भ  तानंा ५० ॅम वजनाच ेएक बुंदी साद पािकट वाटप कर  यात यावे असा िनणय 
झालेला आह.े 

               लाडु साद िनिमती िवभागामाफत दरमहा बुंदी साद वाटपासाठी झाले  या खचाचा मािसक अहवाल 
मा.कायकारी अिधकारी यांचे अवलोकनाथ सादर करणते येत आह.े माह/ेएि ल -२०१९ ते माच-२०२० या 
आिथक वषाम  य ेमोफत बुंदी साद वाटपासाठी झाले  या खचाची तपिशल खलील माण े– 

अ.न ं मिहना बुंदी साद पािकटे सं  या झालेला खच 
०१ एि ल-२०१९ १४४६२०० १,०३,५४,७९२/- 
०२ म-े२०१९ १८१८८०० १,४१,८६,६४०/- 
०३ जुन-२०१९ १८८१२०० १,४१,२७,८१२/- 
०४ जुल-ै२०१९ १६८४६०० १,३०,२१,९५८/- 
०५ ऑग  ट-२०१९ १४८०३३० १,०८,६५,६२२/- 
०६ स  टबर-२०१९ १२४५०३० १,०१,२२,०९४/- 
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०७ ऑ  टोबर-२०१९ १४००६१० १,०५,०४,५७५/- 
०८ नो  हबर-२०१९ १५६२६०० १,१५,९४,४९२/- 
०९ िडसबर-२०१९ १९३१६३० १,४१,००,८९९/- 
१० जानेवारी-२०२० १९०७०६० १,५४,४७,१८६/- 
११ फे वुारी-२०२० १४०४२४० १,०९,५३,०७२/- 
१२ माच-२०२० ६९२४०० ६०,८६,१९६/- 
- एकुण १८४५४७०० १४,१३,६५,३३८/- 

 
   सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी अनसुार–आिथक बाब 

िवभागाचा अिभ ाय  प  ट मत- माह/ेएि ल-२०१९ ते माच-२०२० आिथक वषात १८४५४७०० 
इतके साद बुंदी पाक टाच ेदशन रांगेत मोफत वाटप केलेले असनु सदरच ेआिथक वषात याकामी एकूण िकंमत        

.१४,१३,६५,३३८/- (अ री –चौदा कोटी, तेरा लाख, पास  ट हजार तीनश े आडोतीस पये मा  ) इतका 
खच झालेला असनु सदरची र  कम दरमहा अ  नदान खाती वग कर  यात आलेली आह.े तरी उपरो  ता माण ेदशन 
रांगते साईभ  तांना वाटप करणते आलेले मोफत बुदंी साद  बाबत  या वािषक खचाची माहीतीचा  ताव 
मा.तदथ (Adhoc) सिमतीचे  सभपेढुे िनणयाथ सादर 

िनणय .३९६ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०१९ ते माच-२०२० या कालावधीत दशन रांगेत साईभ ांना 
मोफत बुंदी साद वाटपाकामी झालेला खच र कम .१४,१३,६५,३३८ /-मा चे अवलोकन क न 
याची न द घे यात आली.  

(कायवाही-लाडू साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४३ कोरोना िवषाणूंचे (Covid-19) सं मण थांबिव यासाठी ी साई मंिदर बंद झा यानंतर लाडू व बफ  

साद िनिमती िवभागाकडे िश लक बेसन आटा को ड टोरेजम ये ठेवणेस व येणा या अंदाजे खचास 
मा यता िमळणेबाबत. 

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.े  

    तावना- स  या कोरोना  हायरस या कार  या िवषाणुं  या संसगामळेु जगभराम  य े थैमान घातल े
असनु, भारताम  यहेी  याचा ादभुाव सु  झालेला अस  याने सदर आजाराने बाधीत व संशयीत  ण आढळुन 
आले असनु महारा   रा  याम  य े सबंंिधत  णाची सं  या जा  त अस  याचे सारमा  यमांकडील वृ  ताव न 
ल ात येत आह.े सदरच ेकारणा  तव महारा   शासनान ेिद.१७/०३/२०२० रोजीपासनु महारा   रा  यातील सव 
शाळा, महािव ालय,े िव ािपठे व धािमक  थळे बंद करणबेाबत  या सचुना के  या हो  या.  याच धत वर 
िशड म  यहेी गद  होऊ नय,े सदर िवषाणुचंा ादभुाव फैलाव ुनय ेयासाठी येणा-या सव साईभ  तांना िशड म  य ेन 
येणबेाबत सं  थान शासनामाफत आवाहन कर  यात आले होते.  यासअनसु न िद.१७/०३/२०२० रोजी दपुारी 
०३.०० वाजेपासनु दशनासाठी मिंदर पणुतः बदं कर  यात आले होते.  यावेळी चे साईभ  तांना दशन बंद 
झा  यामळेु लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडील तयार क न ठेव  यात आलेले लाडु व बुंदी साद पाक टे 
सं  थानचे कमचारी वृंद, िशड  पोलीस  टेशनच े कमचारी वृंद, नगरपंचायत िशड  चे कमचारी वृंद, िशड  
िवमानतळ व रे  व े  टेशन कमचारी, एसटी कमचारी, अहमदनगर पोलीस वृंद, िशड  येथील अनाथा म, 
वृ  दा म, बालसधुारगहृ, िशड  यथेील  वातं  स ाम सिैनक, िमिलटरी, शासक य कायालयीन कमचारी व इतर 
यांना मोफत वाटप क न, िद.२७/०३/२०२० रोजीचे मा.तदथ सिमतीच े सभेतील िनणय . २२० अ  वये 
काय  तर मा  यता घेणते आली होती.   

  दर  यानच े कालावधीम  य े (माह े एि ल २०२० म  य)े चा रामनवमी उ  सव अस  याने व सदर 
उ  सवास साईभ  ताचंी चंड गद  होत असलेने उ  सवाची पवुतयारी  हणनु बुंदी व लाडु साद तयार करणसेाठी 
जा  तीचे (२१६ गोणी - ती गोणी ४० िकलो) माणात दाळ दळुन  याचे बेसन तयार क न ठेव  यात आलेल े
होते.  यानतंर चे साई समाधी मंिदर भ  तांना दशनासाठी बंद करणते आ  याने लाडु व बफ  साद िनिमती 
िवभागाचे लाडु व बुंदी साद तयार कर  याचे काम िद.१७/०३/२०२० रोजीपासनु बंद कर  यात आ  याने सदरच े
बेसन साठा (२१६ गोणी - ती गोणी ४० िकलो) लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडे िश  लक आह.े  
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   सदरच ेबेसन चे मंिदर दशनासाठी खलेु के  यानंतर वापरात येईल, या हेतनेु आजपावतेो  याची यो  य 
कारे िनगा ठेवनु सिु थतीत ठेव  यात आलेले असनु, आजरोजी ते वापरायो  य आह.े  याबाबत िवषशे काळजी 

घेतली जात आह.े याबाबत बेसन िमल च ेमालकांकडे दरु  वन व न संपक क न मािहती घतेली असता, सदरच े
बेसन साधारणतः ०३ मिह  यांपयत वापरायो  य राह शकेल असे  सांिगतले आह.े आजरोजी सदरचे बेसन तयार 
कर  यास ०३ मिह  यांपयतचा कालावधी उलटुन गेलेला आह.े सबब सदर बेसन आटयाची लवकरात लवकर 
यो  य िव  हवेाट लावण ेअ  यतं गरजेचे आह.े तथािप, बेसन आटयाचा वापर कर  यापवु  सं  थानच े योगशाळेतुन 
 याची तपासणी क न घ ् यावी लागले असे मत आह.े   

   परंतु कोरोना िवषाणुंचा देशातील िवशेषतः महारा   रा  य तसेच इतर रा  यातील वाढता ादभुाव पाहता 
अजनुही ी साई मंिदर दशनासाठी खलेु कर  याचे अथवा सु  हो  याचे कोणतेही संकेत नसनु, पढुेही कधी सु  
होऊ शकेल याबाबत शा  वती नस  याने सदरच े िश  लक असलेला बेसन आटा वापराअभावी खराब हो  याची 
दाट श  यता नाकारता येत नाही.   

   स  या लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडे लाडु व बुंदी साद तयार करणसेाठी आव  यक असलेले 
खालील माण ेरॉ मटेरीयल िश  लक आह े–  

 

अ.न.ं तपिशल 
िवभागाकडे िश  लक 
गोणी/डबे नग 

ती पोते/डबे वजन 
िक. ॅ.म  ये 

एकुण िश  लक मटेरील 
िक. ॅ.म  ये 

०१ तयार बेसन आटा २१६ गोणी ४० िक. ॅ. ८,६४० िक. ॅ. 
०२ हरभरा दाळ ५५  गोणी ३० िक. ॅ. १६५० िक. ॅ. 
०३ साखर  ५३६ गोणी ३१ िक. .ॅ ५० िक. ॅ. २६८३१ िक. ॅ. 
०४ शु  द देशी तपु (पॅक ग) ३११ डबे १५ िक. ॅ. ४,६६५ िक. ॅ. 
०५ शु  द देशी तपु (वापरलेले) २५ डबे १५ िक. ॅ. ३७५ िक. ॅ. 
०६ काज ुपाकळी १६ डबे ७२५ ॅम १० िक. ॅ. १६७.२५० िक. ॅ. 
०७ िखसिमस  ३६ बॉ  स २२५ ॅम १० िक. ॅ. ३६२.२५० िक. ॅ. 
०८ िहरवी िवलायची ७६ िक. ॅ. ---- ७६ िक. ॅ. 

 
   उपरो  त माण े िश  लक असलेले रॉ मटेरीयल स  या लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाच े

उपभांडारम  य ेठेव  यात आलेले असनु, आजपावतेो वापर  यास यो  य आह.े ते खराब झालेले नाही. यापढुेही चे 
मंिदर सु  हो  याची कोणतीही शा  वती नस  यामळेु उपरो  त तपिशलातील अ.नं.०१ व अ.न.ं०५ ह ेलवकर खराब 
हो  याची श  यता अस  याने सदर मटेरीयल िविनयोग खालील माण ेकरता येईल.   
अ) सदरच े बेसन आटयापासनु सटुी बुंदी/बफ  तयार क न ी साई सादालयाम  य े दे  यात येणा-या 
जेवणाम  य ेिम  ठा  न  हणनु मोफत वाटप करता येईल.  

  ब) चा गु पौिणमा उ  सव -२०२० िद.०४/०७/२०२० ते िद.०७/०७/२०२० या कालावधीम  य े आह.े 
सं  थानचे मु  य उ  सवाचे वेळी सं  थान आ  थापनेवरील सव अिधकारी व कमचारी आिण ितिनयु  तीवरील 
अिधकारी/कमचारी, सं  थान कं ाटी कमचारी, कं ाटाराकडील कं ाटी कमचारी व कं ाटारामाफत लावणते 
आलेले बाहय  ोत कमचारी  असे एकुण अदंाजे ७,००० कमचारी यांना ती कमचारी ५०० ॅम बुंदीच े ०१ 
पाक ट या माण े सादालयामाफत बुंदी वाटप करता येईल. 

  क)  सदर  या िश  लक असले  या बेसन आटयापासनु (५० ॅम वजनाचे) साधारणतः एकुण अदंाजे 
६,३३,६०० बुंदी साद पाक टे तयार होतील, सदरची बुंदी पाक टे तयार करणकेामी ०१ पाक टास र  कम . 
७.६७ माण ेर  कम .४८,५९,७१२/- इतका खच अपेि त आह.े   

   तरी उपरो  त माण े िश  लक असले  या बेसन आटयापासनु स  या बुंदी व बफ  तयार करणकेामी 
लावलेले ठेकेदार यांचेकडुन दैनंिदन सादालयाचे मागणीनसुार  यांना ठरवनु िदले  या दरांम  य ेसटुी बुंदी तयार 
क न दनैिंदन जवणाम  य े  याचा वापर क न सटुी बुदंी तयार करणकेामी  यांचे होणारे मािसक बील िवहीत 
प  दतीन े  यांना अदा करता येईल व  याकामी खच झालेले मटेरीयलचा अ  नदान खाती खच टाकता यईेल अशी 
िटपणी सादर कर  यात आली होती. सदर िटपणीवर मा.उप मु  यकायकारी अिधकारी यांनी खालील माण ेिनदश 
िदले होते. 
१) तयार बेसन ह ेतातडीन े सादालय िवभागाकडे वग करावे. खराब होणार नाही याबाबत िनयोजन करण.े  
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२) हरभरा दाळ, काज ुपाकळी व साखर खराब होत नाही, तरी तपासनु खा ी करावी. 
३) शु  द तुप (वापरलेल,े न वापरलेले)  याची मदुत (Expiry) कधीपयत ह े  वयं  प  ट नमदु करावे. 
४) िखसिमस व िवलायची सादालय िवभागाकडे वग करावी.  
५) केवळ अ माण ेकायवाही सादालय िवभागामाफत करावी अस ेमत आह.े  

उपरो  त िनदशांनसुार िद.०३/०७/२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांच े क ात 
मा.मु  यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी, .खरेदी अिध क व . अिध क – सादालय िवभाग यांनी 
सम  चचा केली असता,  याम  य े सदरचा बेसन आटयाचा िश  लक साठा हा िशतगहृाम  य े ठेव  यास 
साधारणतः ०४ मिहन े कालावधीसाठी सरुि त राह शकतो. सदर  या कामी िशतगहृाच े मालक (औरंगाबाद, 
अ हमदनगर) यांचेकडुन मािहती घऊेन  यानसुार कायवाही करावी अशा सचुना कर  यात आ  या आहते.  
१)  यानसुार िद.०३/०७/२०२० रोजी औरंगाबाद येथील मराठवाडा को  ड  टोरेज, औरंगाबाद यांचेशी 
दरु  वन व न संपक केला असता, को  ड  टोरेजचे मॅनेजर यांनी सदर बेसन आटा िशतगहृात ठेव  यास ०१ 
ि वंटल आटयासाठी तीमिहना .२०/- इतका खच येईल अस ेसांिगतले आह.े तसेच सदरचा माल आणतांना 
५० Micron ची िजिलटीन बॅगम  य े भ न (५० िक. .ॅची ०१ गोणी या माण)े आम  याकडे पोहोच करावी 
लागेल.  
२) तसेच नवकार को  ड  टोरेज, MIDC अहमदनगर यांचेशी दरु  वनीव न संपक केला असता, को  ड 
 टोरेजचे मालक ी कुणाल बडजाते यांनी सदर बेसन आटा िशतगहृात ठेव  यास ०१ ि वंटल आटयासाठी 
तीमाह .२०/- इतका खच येईल तसचे माल ठेवतांना व माल परत ता  यात घेतांना हमाली  हणनु ती गोणी 
.२०/- या माण े खच येईल. तसचे सदरचा माल आणतांना ५० Micron ची िजिलटीन बॅगम  य े भ न (५० 

िक. ॅ.ची ०१ गोणी या माण)े आम  याकडे पोहोच करावी लागले असे सांिगतले आह.े  
वरील माण े दो  ही को  ड  टोरेजचा दराचा िवचार करता दोह चे दर सारखेच आहते. तथािप, 

औरंगाबादपे ा अहमदनगर ह ेअतंर जवळ अस  यामळेु सदरचा आटा अहमदनगर येथे को  ड  टोरेजम  य ेठेवता 
येईल.  सदरकामी खाली माण ेअदंाजे खच येईल. 

 

अ.न.ं तपिशल एकुण बेसन आटा 
०१ ि वंटलसाठी 

तीमाह दर 
िकती मिहने 
 टोरेज 

अंदाजे एकुण 
खच  . 

०१ बेसन आटा 
८६ ि वंटल (५० िक. .ॅची 
एक बॅग या माण ेएकुण १७२ 
बॅग) 

पये २०/- 
अदंाजे ०४ 
मिहन े

६,८८०/- 

०२ हमाली खच १७२ बॅग 
पये २०/-  (उतरिवण ेव 

भरण े ती बगॅ)  
--- ३,४४०/- 

०३ वाहतुक  सं  थान वाहनाने को  ड  टोरेजपयत पोहोच करण ेव घेऊन येण.े  

०४ 
५० Micron 
िजलेटीन गोणी 

८६ ि वंटल (५० िक. .ॅची 
एक बॅग या माण ेएकुण १७२ 
बॅग) 

१८०/- ती क लो 
(०१ िकलोम  य े१० नग)  

१७ िकलो ३,०६०/- 

०५ पॅक ग करण/े िशलाई १७२ बॅग १०/- ती गोणी -- १,७२०/- 
 एकुण खच -- -- -- १५,१००/- 

   
तरी उपरो  त माण े येणा-या अदंाजे .१५,१००/- (अ री – पंधरा हजार शभंर मा ) च े खचास व 

सदरचा आटा अहमदनगर येथील नवकार को  ड  टोरेज, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणसे मा  यता िमळणेकामी 
सदरचा  ताव मा.तदथ (Adhoc) सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .३९७ यावर सिव तर चचा होऊन, कोरोना िवषाणूंचे (Covid-19) सं मण थांबिव यासाठी ी साई मंिदर 
बंद झा यानतंर लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाकडे िश लक बेसन आटा को ड टोरेजम ये 
ठेवणेकामी नवकार को  ड  टोरेज, अहमदनगर यांचेकडे पाठिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे 
र कम .१५,१००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-लाडू साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.४४ सन २०२०-२१ करीता मोतीचुर लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद बनवुन पॅक ग करणे इ.कामांसाठी निवन 
ठेकेदार िनयु ची ई-िनिवदा ि या पुण होईपयत स याचे ठेकेदारास आहे याच अटी शत वर आहे 
याच दराने मुदतवाढ देणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - सन २००४ चा महारा  े अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) म य े महारा   
िवधान मंडळाच े अिधिनयम व रा यदपालांनी तािवत केलेले अ यादशे व केलेले िविनयम मधील २१(१घ) 
नसूार ी साईभ ानंा जेवण परुिवण ेव अ नछ  चालिवण.े 

तावना- ी साईभ ांना मोतीचरु लाडु साद, सटुी बुंदी साद तसचे बफ  साद इ. पदाथ लाडु व 
बफ  साद िनिमती िवभागाकडुन ठेकेदारामाफत तयार क न घतेले जातात. स या मे.िशवसाई ए ाईजेस, िशड  
या ठेकेदारामाफत मोतीचरु लाडु व सटुी बुंदी व बफ  साद तयार क न पॅिकंग क न घेतला जातो. सदरचे 
कामाची मदुत िद.१५/०८/२०२० रोजी संपत आह.े 

यास अनसु न सन २०२०-२१ करीता मोतीचरु लाडु व मोफत सटुी बुंदी साद तसेच बफ  साद उ े  
प दतीन ेबनिवण ेइ. कामासाठी ई-िनिवदा कािशत करणकेामी व सदरच ेकाम उ या  मजुरी प दतीन ेदणेेकामी 
येणा-या खचास िद.११/०५/२०२० रोजीचे मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभतेील िवषय .४० िनणय .२७४ 
अ वय,े मा यता दे यात आलेली आह.े याच माण े सदरचे काम ०२ कोटी पयांच े असलेन े सन २०२०-२१ 
करीता मोतीचरु लाडु, बुंदी व बफ  साद तयार क न पॅक ग क न दणेकेामी उ या मजरुीची ई-िनिवदा 
काढणसे/ िस द करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र कम .०२ कोटीच े खचास मा.उ च यायालय मुंबई, 
खंडपीठ औरंगाबाद येथ े िस हील अॅ लीकेशन दाखल करणते यावे असा िनणय समंत झालेला अस यामळेु  
मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ ेिस हील अॅ लीकेशन दाखल करणचेी या सं थानच ेिवधी 
िवभागाकडुन पणु करणते आली असनु, यावर आजपावेतो कोणताही िनणय झालेला नाही. 

यामळेु मा. मुंबई हायकोट, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यातेनतंर तपासणी सिमतीकडुन तपासनु 
घेतलेली ई-िनिवदा शासनाचे अिधकृत संकेत थळावर िस द  करावी लागणार आह.े सदर येम य े
Commercial Bid व Technical Bid उघडण,े यनुतम दरधारकास कायादशे देण,े  इ.कामासाठी साधारणत: 
अजनु बराच कालावधी लागणार आह.े स या- मे.िशवसाई ए टनर ाईजेस, िशड  यांना लाडु व सटुी बुदंी व बफ  

साद तयार क न पॅिकंग क न दे याच े काम िद.१६/०८/२०१९ पासनु  िदलेले असनु या कामांची मदुत 
िद.१५/०८/२०२०  रोजी  सपंत आह.े 

उपरो  माण ेमा. मुंबई हायकोट, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यातेनतंर ई-िनिवदा ि या राबिवण ेव 
नवीन कं ाटदाराची नमेणकु होईपयत स या काम करत असलेले म.ेिशवसाई ए टर ाईजेस, िशड   यांना आह े या 
च दरान ेव आह े याच अटी-शत वर निवन ठेकेदाराची नेमणकू होईपावेतो मदुतवाढ दतेा येईल. नवीन ठेकेदाराची 
नेमणकू झालेनतंर यांची मदुत आपोआप संपु ात येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत-  तरी मे.िशवसाई ए टेर ाईजेस, िशड  यांना सन २०२०-२१ करीता 
मोतीचरु लाडु, सटुी बुंदी व बफ  साद तयार क न पॅिकंग क न देण े इ.कामासाठी निवन ठेकेदाराची नेमणकू 
होईपावेतो आह े याच दराने व  आह े याच अटी-शत वर मदुतवाढ दणेेस मा यता िमळणसेाठी सदरचा ताहव 
मा.तदथ (Adhoc) सिमतीचे सभपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३९८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ करीता मोतीचुर लाडू, सटुी बंुदी व बफ  साद बनवुन 
पॅक ग करणे इ यादी कामांसाठी आ ट बर २०२० अखेर िकंवा निवन ठेकेदाराची ई-िनिवदा ि या 
पुण होईपयत यापैक  जे अगोदर होईल तोपयत स याचे ठेकेदार मे.िशवसाई ए टर ाईजेस, िशड  यांना 
आहे याच अटी शत वर आहे याच दराने मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-लाडू साद िनिमती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४५ पाणी शु दीकरणासाठी माहे स टबर-२०२० ते ऑग ट-२०२१ या बारा मिह याचे कालावधीसाठी 

आव यक लीिचगं पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणेस व यासाठी येणारे 
खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील  तरतदू:- 

अ.नं. 
कलम/ 
तरतुद . 

कलम/ 
तरतुदीचे शीषक 

पोटकलम/ 
उपकलम . 

तरतूद 

०१ १७ सिमतीची १ रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 
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कत  य ेव 
अिधकार  

अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व 

थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 
कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े 
भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े
आिण या अिधिनयमा  वय े िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेच े उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य े
असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची 
कत  य ेव 
अिधकार  

२ (झ) 
सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे कामकाज 
याचं ेयो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची 
कत  य ेव 
अिधकार  

६ 
या अिधिनयमा  या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  य े व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

 
 तावना:- सं  थानकरीता ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड , कनकुरी व िपंपळवाडी या सयुं  त पाणी 

परुवठा  योजने  या मौजे कनकुरी ह ीतील पाणी साठवण तलावातनु पाणी परुवठा करणते यते आह.े या िठकाणी 
पाणी साठिवणसेाठी चार साठवण तलावांची िनिमती करण ेआलेली असनू, सदरह चार साठवण तलावांची एकुण 
पाणी साठवण मता ३११ एम.एल.(द.ल.िलटर) इतक  आह.े सदर साठवण तलावात जलसंपदा (इ रगेशन) 
िवभागाकडुन गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट कालवा या  दारे शासन मंजुरीनसुार पाणी परुवठा आवतन 
दे  यात येत आह.े याबाबत नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांचकेडुन ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी वािषक पाणी 
साठा मंजरु आह.े 

  सं  थानचे मौजे कनकुरी, ता.राहाता यथे े साठवण तलावालगत जलशु  दीकरण क  असनू, साठवण 
तलावातील पाणी शु  द करणसेाठी  लीिचगं पावडर (िव म ॅ  ड, ािसम मेक, डी.सी.एच. (डी.एस.सी.एल.), 
आय.एस.आय माक, ३४%  लोरीन उपल  ध), फेरीक अलॅम (१६% अलॅोिमना फेरीक उपल  ध) व  लोरीन गॅस 
िसलडर यांची दैनिदन आव  यकता भासते.  

  मागील वष  साठवण तलावातील पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक ब ् लीिचंग पावडर, फेरीक अलॅम व 
 लोरीन गॅस िसलडर इ. सािह  य ई-िनिवदा मागवनू खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणसे व  यासाठी येणारे अदंाजे 
.१७,०८,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळणसेाठी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ 

रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आलेला होता.  
  यावर मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०२/०५/२०१८, िनणय ं .३१७  खालील माण ेपा रत करणते 

आलेला होता.  
"... यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी शु  दीकरणासाठी माह-े ऑग  ट -२०१९ ते जुलै-२०२० या 

बारा मिह याच े कालावधीसाठी  आव  यक  लीिचगं पावडर, फेरीक अलॅम व  लोरीन गॅस िसलेंडर खरेदी 
करणकेामी खरेदी िवभागामाफत िवहीत प  दतीने ई-िनवीदा या राबिवणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम  
. १७,०८,०००/- मा चे खचास मा यता दे  यात आली.."      

याबाबत मा.उपसिमती सभा िद.१२/०९/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणया अ  वये १) मे. के एस. 
एंटर ायजेस, औरंगाबाद यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/२२९३/२०१९, िद.१३/०९/२०१९ अ  वये ि लिचगं 
पावडर .२२,८३०/- ती टन (जी.एस.टी. सह) या दरान े३५ म.ेटन  २) अलमायटी केिमक  स, ना िशक यांना 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/२२९४/२०१९, िद.१३/०९/२०१९ अ  वये व फेरीक अलॅम .७,३९९/- ती टन 
(जी.एस.टी. सह) या दराने ५५ म.ेटन करीता व ३) मे. ी गणशे एटंर ायजेस, नािसक यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-
खरेदी/२२९२/२०१९, िद.१३/०९/२०१९ अ  वये  लोरीन गॅस िसलडर (१०० िकलोचे ४५ नग ) .३,८५०/- 

ती िसलडर (जी.एस.टी. सह ) करीता सदरह परुवठाधारकांना एक वष कालावधीसाठी परुवठा आदेश देणते 
आलेला आह.े सदरह कालावधी माह ेऑग  ट २०२० अखेर असनु  यानंतर पढुील कालावधीसाठी न  याने खरेदी 

ि या राबवावी लागणार आह.े  
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पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक ि लच ग पावडर, फेरीक अलॅम व  लोरीन गॅस िसलेंडर करीता सन 
२०१८-१९ या वािषक टडरचे कालावधीत झाले  या खचाचा तपिशल.  

अ.
नं 

तपिशल 

ऑग  ट-२०१८ 
सरुवातीची 
िवभागाकडील 
िश  लक   

ऑग  ट-२०१८ ते 
ऑग  ट -२०१९   
मागणी कर  यात 
आलेले मटे रयल 

एकुण  
माह े ऑग  ट - 
२०१९   
अखेर खच  

िवभागाकडील 
िश  लक ऑग  ट 
- २०१९   अखेर   

०१ ि लच ग पावडर ०.५७५ मे.टन ३४.७५० मे.टन 
३५.३२५ 
मे.टन 

३०.५५० 
मे.टन 

४.७७५ मे.टन 

०२ फेरीक अलॅम ३.०६० मे.टन ५४.९२० मे.टन 
५७.९८० 
मे.टन 

४९.९६० 
मे.टन 

८.०२० मे.टन 

०३ 
 लोरीन गॅस िसलडर 

(  यके  १०० िकलो 
वजन) 

०२ िसलडर  ५१ िसलडर ५३ िसलडर ४६ िसलडर ०७ िसलडर 

 
पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक ि लच ग पावडर, फेरीक अलॅम व  लोरीन गॅस िसलेंडर करीता सन 

२०१९-२० या वािषक टडरच ेकालावधीत झाले  या खचाचा तपिशल.  

अ.
नं 

तपिशल 

स  टबर-२०१९ 
सरुवातीची 
िवभागाकडील 
िश  लक   

स  टबर-२०१९  ते 
म-े२०२०  मागणी 
कर  यात आललेे 
मटे रयल 

एकुण  
माह ेम-े२०२० 
अखेर खच  

िवभागाकडील 
िश  लक  
म-े२०२० अखेर   

०१ ि लच ग पावडर ४.७७५ मे.टन १८.७५० मे.टन 
२३.५२५ 
मे.टन 

१९.२५० 
मे.टन 

४.२७५ मे.टन 

०२ फेरीक अलॅम ८.०२० मे.टन २९.९९० मे.टन 
३८.०१० 
मे.टन 

२९.१५० 
मे.टन 

८.८६० मे.टन 

०३ 
 लोरीन गॅस िसलडर 

(  यके  १०० िकलो 
वजन) 

०७ िसलडर २६ िसलडर ३३ िसलडर २९ िसलडर ०४ िसलडर 

 
Covid-19 लॉकडाऊनचे काळात ि लच ग पावडर, अलॅम,  लोरीन गॅसचा वापर कमी झालेला आह.े 

परंतु सदर मालाचा परुवठा आदशे हा एक वष कालावधीचा (ऑग  ट -२०२० पयत) असनु सदर कालावधी नतंर 
परुवठा हाेत नाही. निवन खरेदी येस काही कारण   व िवलंब झालेस पाणी शु  दीकरणासाठी अडचण येऊ नये 
 हणनु टडर कालावधीचे शेवटचे मिह  यात आपलेकडे १ ते २ मिहने परेुल एवढा माल साठा क न ठेव  यात यतेो. 

तसेच माह ेएि ल ते जलैु या कालावधीत जलसंपदा (पाटबंधारे) िवभागाकडुन परुिव  यात येणारे पाणी ह ेजादा 
माणात दिुषत, गाळ िम ीत व पा  याला वास येत असलेन े या कालावधीत पाणी शु  दीकरणांसाठी जादा 
माणात मटे रयलचा वापर करावा लागतो.  

 ताव:- माह ेस  टबर -२०२० ते ऑग  ट -२०२१ या पढुील १२ (बारा) मिह  यांचे कालावधीसाठी 
पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक  लीिचगं पावडर, फेरीक अलॅम व  लोरीन गॅस िसलडर इ. मटे रयलचा 
तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं खरेदी करावया  या सािह  याचा तपिशल 
आव  य
कता 

अंदाजे दर  
(GST18%सह) 

एकुण र  कम 

०१ 

 लीिचगं पावडर 
(िव म ॅ  ड, ािसम मेक,डी.सी.एच. 
(जी.ए..सी.एल.), आय.एस.आय माक, 
३४%   लोरीन उपल  ध) 

३५ मे.टन 
.३७,५००/- ती मे.टन 

(सवसमावेशक दर) 
१३,१२,५००/- 

०२ 
फेरीक अलॅम 
(१६% अलॅोिमना फेरीक उपल  ध) 

५५ मे.टन 
.  १०,००० /- ती 

मे.टन (सवसमावेशक दर) 
५,५०,०००/- 
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०३ 
 लोरीन गॅस िसलडर  

(  यके  १०० िकलो वजन) 
५० 
िसलडर 

.६,५०० ती िसलडर 
(सवसमावेशक दर)  

३,२५,०००/- 

(अ री पये एकवीस लाख स यांशी हजार पाचशे मा )     एकुण र  कम:- २१,८७,५००/- 
 

िवभागाचा अिभ ाय:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ नसुार 
वरील नमदु तरतुदीस अनसु न मा.तदथ(Ad-hoc) सिमतीची मा  यता घवेनू खरेदी िवभागामाफत माह ेस  टबर -
२०२० ते ऑग  ट -२०२१ या पढुील १२ (बारा) मिह  यांचे कालावधीसाठी पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक 
 लीिचगं पावडर, फेरीक अलॅम व  लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबवनू मटे रयल 

खरेदी करता येईल असे न   मत आह.े  
  तरी वरील नमदु केलेनसुार पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक मटे रयल खरेदी करणसेाठी अदंाज े

.२१,८७,५००/- मा  खच अपेि त आह.े याक रता सदरचे सािह  य ई-िनिवदा मागवनू खरेदी िवभागामाफत 
खरेदी करणसे व  यासाठी येणारे अदंाजे .२१,८७,५००/- मा चे खचास मा  यता  िमळणसेाठी िनणय होणसे 
िवनंती. 

िनणय .३९९ यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी शु दीकरणासाठी माहे स टबर-२०२० ते ऑग ट-२०२१ या 
कालावधीसाठी आव यक लीिचंग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणेकामी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .२१,८७,५००/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही-पाणी पुरवठा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
िवषय नं.४६ ी साईनाथ तवनमंजरी पु तकाचे ओ रया भाषेत काशन करणेसाठी आले या िवनंती प ाबाबत. 

ताव- अिधिनयम- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  य े व 
अिधकाराबाबत कलम नं.१७ (२) ठ म  य ेखालील कारे तरतूद आह.े 

“ ी साईबाबाचं ेजीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 
चार-व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील.” 

ा  तिवक-  ी.स यिजत अ यकुमार मोहतंी, बंगलोर यांनी  यां  या िदनांक ०७.१०.२०१९ रोजी  या 
प ा  वये मी ओ रसा येथील कायम  व पी रिहवासी असनू ओ रसा रा  याम  य ेमोठया माणात साईभ  त असनू, 
बरेचस ेसाईभ  त बाबांचे दशनासाठी िशड  येथे वेळोवळी येत असतात व िशड  येथ े ी साईस  च र ाच ेपारायण 
करीत असतात. सं  थानने साईच र  ओ रया भाषते यापवु च कािशत केलेले असलेने ओ रसा रा  यातनू येणा-या 
साईभ  तानंा ओ रया भाषतेील साईच र  सहजासहजी उपल  ध होते.  

ओ रसा रा  यातनू येणा-या ब-याचशा साईभ  तांची बाबांची  तवनमंजरी दररोज वाचन कर  याची 
इ  छा असते. परंतु ओ रया भाषेतील  तवनमंजरी कािशत झालेली नसलेने ओ रसा रा  यातनू येणा-या 
साईभ  तानंा रोज  तवनमंजरी वाचणचेी इ  छा पणु होत नाही. 

यासाठी ओ रसा रा  यातून येणा-या साईभ  तांसाठी मी ओ रया भाषेतील  तवनमंजरी तयार केलेली 
आह.े सदर  तवनमंजरीच ेआपल े सं  थानमाफत पडताळणी क न  या माण ेसं  थानमाफत साईबाबांचे ओ रया 
भाषेतील स  च र ा माणचे साईचंी ओ रया भाषतेील  तवनमंजरी सं  थानमाफत कािशत होणसे िवनंती  आह.े  

सोबत ओ रया भाषेत तयार केलेली  तवनमंजरीची त सादर केली आह,े अस ेकळिवले आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय-  स  या िव  करणते यते असले  या  यके सं  थान कािशत पु  तकाचंी 

छपाई कर  यापवू   याचे फु रड ग  संबिधत भाषे  या ातंातील मा  यता ा  त िव ापीठाकडील त   य  तीकडून 
केले जाते.  या माण े ेसधारकांकडून छपाई कर  यात येते.  

सं  थानमाफत ी साईबाबां  या जीवनावर आधा रत ी साईस  च रत १६ भाषांमधनू व इतर त  सबंंिधत  
भाषांमधनू कािशत कर  यात यतेात.  यातील ी साईनाथ  तवनमंजरी मराठी, िह  दी, इं जी व इतर सहा 
भाषेम  य ेउपल  ध आह.े ओ रया  भाषतेील  ीसाईच र ाची  सन १८-१९ म  य ेवािषक िव  ८५२८ नग  व 
ओ रया आरतीची  िव  ५९०३ नग झालेली आह.े 

ीसाईनाथ  तवनमंजरीचे मह  व िवचारात घतेा,अजदार यानंी सादर केलेली ओ रया भाषतेील 
 तवनमंजरीची त  या ांतातील मा  यता ा  त िव ापीठातील  त   य  तीकडून पवुतपासणी क न  यानतंर 
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ायोिगक त  वावर सरुवातीस या  पिु तके  या साधारण ५००० ती छापनू िव चा अदंाज घतेा येईल, अस ेन  
मत आह.े  

 ताव- तरी िवभागा  या आिभ ायात नमदु के  या माण े ओ रया भाषतेील  तवनमजंरीची त  या 
ांतातील मा  यता ा  त िव ापीठातील  त   य  तीकडून पुवतपासणी क न  यानंतर ायोिगक त  वावर सरुवातीस 

या  पिु तके  या साधारण ५००० ती छापनू घणेेसाठी सदरचा  ताव मा. तदथ सिमतीच ेसभेसमोर  िनणयाथ 
सादर.           

िनणय .४०० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ तवनमंजरी पु तक ओ रया भाषेत छपाई क न  या ांतातील 
मा  यता ा  त िव ापीठातील त   य  तीकडून तपासणी क न याचा अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेपुढे सादर कर यात यावा,असे ठरले. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४७ देणगीदार व मा यवरांना भेट दे यात आलेली काशने िकंमतीसह खच  टाकणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमः-सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ म  य े मा.  यव  थापन सिमतीची कत  य े व 
अिधकाराबाबत  कलम न.ं१७ (२) ठ म  य ेखालील माण ेतरतुद आहे. 

                     “ ी साईबाबांचे जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त 
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील” 

मा. यव थापन सिमतीच ेिनणय:-   
१) िद.०४.०७.२०१९ िनणय ं .३२७.- यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.०१.०४.२०१८ ते 
३१.०३.२०१९ या कालावधीत मा  यवरांना दे  यास आले  या पु  तके, फोटो, सीडी, डायरी व कॅलडस याकामी 
झाले  या एकुण र  कम  १७,७९,२४९/-मा चे खचास तसेच सदरची र  कम काशन े िवभाग (Publication 
Expenses) खाती खच  टाकणसे मा  यता दे  यात आली. 

              ा तिवक:- सं थानचे दणेगीदार साईभ ,  चे दशनासाठी आले  या वेगवेग या े ातील 
अितमह वा या य ना, जनसंपक कायालयामाफत आयोजीत प कार िदन, संतकवी दासगण ु महाराज 
पु यितथी उ सव काय म,  मा.अ य ,  मा.उपा य , मा.सद य व मा.मु  य कायकारी अिधकारी, शै िणक 
संकुलात होणारे काय म व सेवािनवृ  कमचारी िनरोप समारंभ इ  यादीना पु  तके, फोटो, सीडी, डायरी व कॅलडस 
भेट हणनु दे यात यते असतात. सदरच े काशने सािह य  सन २०१९-२०२० साठी िवभागांचे मागणीनसुार  
िनःशु क दे यात आले असनू सदरचा तपशील खालील त यात नमदु केलेला आह.े 

 
अ.न ं पी य ुबी कोड नं. पु तकांचे नाव भाषा ती X छपाई 

मु य 
एकूण पये 

१. पी य ुबी नं १ ी साईस  च रत मराठी ६८३ X ८४.०० ५७,३७२.०० 

२. पी य ुबी नं १ ी साईस  च रत मराठी ३७७ X ८७.३६ ३२,९३४.७२ 
३. पी य ुबी नं २ ी साईच र  िहंदी २१८७ X ४२.५० ९२,९४७.५० 
४. पी य ुबी नं ३ ी साईच र  इं जी ३६१६ X ३७.३० १,३४,८७६.८० 
५. पी य ुबी नं ४ ी साईच र  गजुराथी ४२१ X ४३.०० १८,१०३.०० 
६. पी य ुबी नं ५ ी साईच र  क नड ५१४ X ४७.०० २४,१५८.०० 
७. पी य ुबी नं ६ ी साईच र  तेलगु ु ३२०३ X ४६.५० १,४८,९३९.५० 
८. पी य ुबी नं ७ ी साईच र  तामीळ ९४८ X ६०.७० ५७,५४३.६० 
९. पी य ुबी नं १४ ी साईबाबा आरती मराठी ५० X ४.८० २४०.०० 
१०. पी य ुबी नं १९ ी साईबाबा  तवंनमंजरी मराठी ३३६ X २.३६ ७९२.९६ 
११. पी य ुबी नं १०० ी साईस  च रत िडल  स पोथी मराठी ३० X १५८.०० ४,७४०.०० 

एकुण पये ५,७२,६४८.०८ 
अ.न ं पी य ुबी कोड नं. सीडीचे नाव भाषा तीX छपाई 

मु य 
एकुण पये 

१. पी य ुबी नं २१८ आरती य ुएस बी  हीडीओ मराठी १ X ३२८.०० ३२८.०० 
एकुण पये ३२८.०० 
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अ.न ं पी य ुबी कोड नं. ी साई डायरी व कॅलडस  वष तीX छपाई 

मु य 
एकुण पये 

१. पी य ुबी नं ३१७ ी साई डायरी (िडल  स)-२०१९ २०१९ ९४३ X ८५.४० ८०,५३२.२० 

२. पी य ुबी नं ३१९ ी साई डायरी (िडल  स)-२०२० २०२० १३६ X ८१.७५ ११,११८.०० 

३. पी य ुबी नं ४६७ ी साई कॅलडस २०१९ २०१९ २ X १४.९६ २९.९२ 
४. पी य ुबी नं ४६८ ी साई िडल  स वॉल कॅलडस 

२०१९ 
२०१९ ५१ X २०७.०० १०,५५७.०० 

५. पी य ुबी न ं४७० ी साई 3D  वॉल कॅलडस २०१९ २०१९ ४ X २३५.०० ९४०.०० 
६. पी य ुबी नं ४७१ ी साई 3D डे  क कॅलडस२०१९ २०१९ ५ X ११९.०० ५९५.०० 
७. पी य ुबी नं ४७२ ी साई  डे  क कॅलडस२०१९ २०१९ २२ X ५०.४० १,१०८.८० 
८. पी य ुबी नं ४७३ ी साई वॉलकॅलडस(ऑिफस)२०१९ २०१९ ६ X २४.६६ १४७.९६ 
९. पी य ुबी नं ४७७ ी साई िडल  स वॉल कॅलडस 

२०२० 
२०२० २० X १७८.०० ३,५६०.०० 

१०. पी य ुबी नं ४७८ ी साई मॅटपॅट वॉल कॅलडस २०२० २०२० १ X १७२.०० १७२.०० 
एकुण पये १,०८,७६०.८८ 

 
अ.न ं पी य ुबी कोड नं    फोट चा तपशील तीXछपाई मु य एकुण पये 
१. पी य ुबी नं ७२८ ारकामाई फोटो (२० X २८) ५ X ६.२० ३१.०० 
२. पी य ुबी नं ७३८ 3D साईबाबा फोटो (फायबर े म) १११ X २३६.०० २६,१९६.०० 
३. पी य ुबी नं ७४० 3D फोटो पालखी POKET 

B/w 
३००X३.८७ १,१६१.०० 

४. पी य ुबी न ं७४१ 3D फोटो  टोन POKET  B/w ११३०० X ३.७४ ४२,२६२.०० 
   एकुण पये  ६९,६५०.०० 

 
अ. . तपशील र कम पये 
०१. पु तके ५,७२,६४८.०८ 
०२. सीडी ३२८.०० 
०३. ी साई डायरी व कॅलडस  १,०८,७६०.८८ 
०४. फोटो ६९,६५०.०० 
 एकुण पये ७,५१,३८६.९६ 
 पुणाक त पये ७,५१,३८७.०० 

 
 (अ री . सात लाख, ए  कावन हजार,तीनशे स  याऐशंी  मा )          
िवभागाचा अिभ ाय- अिधिनयमातील तरतुदीस अिधन राहन आिथक वष २०१९-२०२० क रता 

सं थानमाफत भटे दे यात आलेली काशन े(पु तके, फोटो, सीडी, डायरी व कॅलडस) िकंमतीसह खच  टाकता 
येतील, अस ेन  मत आह.े 

  ताव- तरी िद.०१.०४.२०१९ ते ३१.०३.२०२० अखेर मोफत दे  यात आले  या पु तके, फोटो, 
सीडी, डायरी व कॅलडस  या र कम पये. ७,५१,३८७/- झाले या खचास मा यता िमळणसे  व सदर खच 

काशने िवभाग  (Publication Expenses) खाती खच  टाकणसेाठी  सदरचा  ताव िनणयाथ सादर.  
िनणय .४०१ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०४.२०१९ ते ३१.०३.२०२० या कालावधीत मोफत दे  यात 

आले  या पु तके, फोटो, सीडी, डायरी व कॅलडस  या र कम .७,५१,३८७/-मा चे खचास तसेच 
सदरचा खच काशने िवभाग (Publication Expenses) खाती खच  टाक यास मा यता दे यात 
आली.                                                                                               (कायवाही- काशने िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.४८ ी गु पौण मा व ी पु यितथी उ सवा या िनमं ण पि का, पाक टे छपाईकामी ा  ई-िनिवदेतील 
युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 
१)   अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अिधन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  ट्य ेसा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 
२)  अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
३)  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
४)  अिधिनयम कलम १९ (१) समारंभ,उ  सव, पजूा इ  याद ची िशफारस कर  यासाठी आ यदाते, आजीव 
सद  य, सवसामा  य सद  य, स  मा  य सद  य, सहयोगी सद  य आिण सं  था सद  य (संल  न) यांचा समावेश 
असलेले एक भ  त मंडळ असले, सद  य  वा  या  यके कारासाठी वगणीचा दर िविनयमां  दारे िनधा रत क न 
िद  या माण ेअसेल.  

(२) कोण  याही  य  तीस, मग ितची जात, धम अ थवा िलंग कोणतेही असले तरी, भ  तमंडळाच े
सद  य  व दे  यात यईेल. परंत,ु अशा  य  तीन ेवयाची अठरा वष पणू केली असली पािहजेत व ती ी साईबाबांचा 
भ  त असली पािहजे. 

(३) भ  तमंडळा  या सद  यांचे अिधकार, िवशेषािधकार आिण कत  य े िविनयमां  दारे िनधा रत क न 
िद  या माण ेअसतील.सिमती, भ  तमंडळा  या सद  य  वासाठी अज करणा-या अजदारान ेपणू करावया  या इतर 
अटी व शत  देखील िविनयमां  दारे िनधा रत क न देईल.   

उपरो  त अिधिनयमास अनसु न सं  थान  यव  थापनाने तयार केलेले ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, (िशड ) भ  तमडंळ िविनयम सन २०१३ म  य ेशासनान ेमा  य  केललेे आहते. या िविनयमातील 
कलम (४) भ  त मंडळा  या सभासदांच ेह  क आिण िवशेषािधकार याम  य ेखालील माण ेतरतदू आह.े 
१)  भ  तमंडळां  या सभासदांना सं  थान  या तीन उ  सवाचे  हणजेच रामनवमी, गु पौिणमा आिण 
साईबाबांची पु  यितथी या उ  सवांचे िनमं ण पाठिव  यात येईल. असे िनमं ण डाकेन,े ए  स ेस कुरीयरन,े फॅ  स, 
ई-मेल  दारा िकंवा इले  ॉनीक संपका  या इतर कोण  याही  प  दतीन ेपाठिव  यात येईल.  
२)  वर उ  लखे केले  या तीन अिधकृत उ  सवानतंर  यके सभासद डाकेने ‘उदी साद’  ा  त हो  यास 
पा  असेल. 
३)  ह े िविनयम लाग ूहो  यापवू चे आ यदाते आिण आजीव सभासदाचंे सव ह  क आिण िवशेषािधकार 
पढुे चालु रहातील  

मा. तदथ सिमतीचे िद.०६.०२.२०२० चे सभेतील िनणय .७१- वरील िनयमांचे अवलोकन कर  यात 
येऊन, तसेच भ  तमंडळा  या सभासद  वापोटी( कायम िनधी- Permanent Fund) िद.३१.०३.२०१९ अखेर 
र  कम पये २८,०३,१८,२७३/- एवढी  याजासह जमा आह.े साईभ  त सभासदानंा उ  सवा  या  या िनमं ण 
पि का पाठव  या जातात  यांचा छपाईपासनू  या पो  टात पडेपयतचा सव खच या  याजातूनच वळता होत 
अस  याने  यासाठी सं  थान  या ितजोरीतून कुठलीही वगेळी िकंवा जा  तीची र  कम खच होत नाही. तसचे या 
िनमं ण पि के  या पाक टातनूच ‘उदी साद’ पाठिवला जातो कारण तशी तरतुद आह े व ‘उदी सादाशी’ 
भ  तां  या धािमक भावना जोडले  या आहते.  यामळेु पाक ट  यवि थत  असण ेआव  यक आह,े असे सिमतीच े
मत झाल.े याकरीता सं  थानमाफत साज-या होणा-या सन २०२० मधील तीनही उ  सवां  या िनमं णपि का 
उपरो  त  तावात नमदु केले  या पयाय मांक १ माण े छपाई करणसे व  याकामी येणा-या र  कम 
.११,५५,६००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसचे याकामी मा  यतेसाठी मा. उ  च न्  यायालय, मुंबई 

खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे अस ेठरले.    
मा. तदथ सिमतीच े िद.११.०५.२०२० चे सभेतील िनणय .२६९- ी गु पौिणमा उ  सव २०२० च े

िनमं ण भ  तमंडळाचे सामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना, मा  यवरांना ई-मेल/SMS  दारे दे  यात याव े 
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व नेहमी माण े वतमानप ातून से नोट (  यजू अटॅम) िस  दीस दे  यात यावी. तसेच उदी साद पो  टा  दारे 
पाठिव  यात यावा,अस ेठरले. यासाठी िकती खच अपे ीत आह,े याचा अ  यास क न चि य पद्  तीन ेमा  यता 
 यावी, असे ठरले.   

स  या संपणू भारतात को  हीड १९ (कोरोना  हायरस) या साथी  या रोगाचा ादभुाव अस  यान े
शिनवार, िद.०४.०७.२०२० ते सोमवार, िद.०६.०७.२०२० याकालावधीत साजरा करावया  या ी गु पौिणमा 
उ  सव २०२० बाबत अ  यासपवूक सिव  तर  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभपेढुे ठेव  यात यावा, असे ठरले.   

 तावना:– मा.तदथ  सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभतेील िनणय .७१ अ  वय ेसन २०२० 
म  य े सं  थानमाफत साज-या कर  यात येणा-या   यके उ  सवा  या १,८०,००० िनमं णपि का व पािकटे छपाई 
करणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनवीदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाज े .११,५५,६००/- ( पये अकरा 
लाख पं  चाव  न हजार सहाशे)  मा चे खचास मा  यता दे  यात आली तसचे याकामी मा  यतेसाठी मा.उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे अस ेठरले होते. 

 यास अनसु न सं  थानमाफत साज-या होणा-या सन २०२० मधील तीन उ  सवां  या िनमं णपि का 
छपाई करणबेाबतचा  ताव मा.उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद  यांचेकडे दाखल कर  यात आला 
असता उ  सवां  या िनमं णपि का  छपाई करणसे व  याकामी यणेा-या र  कम .११,५५,६००/- मा चे खचास 
मा.उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद  यांनी िद.०९/०३/२०२० रोजी मा  यता िदली आह े

मा. उ  च यायालया  या मा  यतेनसूार ी रामनवमी उ  सवा  या  िनमं ण पि का छपाई करणकेामी      
ई-िनिवदा मागिवणकेामी जािहरात देण,े ई-िनिवदा मागिवण,े ई-िनिवदा उघडण े व याबाबतचा  ताव मा.तदथ 
सिमतीच े सभेसमोर सादर करणसे, इितवृ  त ा  त होण,े छपाईधारकास छपाई कामाचा कायादशे देण,े पि केच े
नमनेु तयार करण,े मा  य होण,े फु तपासण ेअशा कामांसाठी अदंाजे २५ ते ३० िदवसांचा कालावधी लागणार 
अस  याने, उ  सवापूव  भ  तमंडळा  या सभासदांना िनमं ण पि का वेळेत पाठिवता येण े श  य नस  यान े
तातडीची बाब  हणनू शासन  खरेदी िनयमावलीतील करण .४.५ मधील (पान न.ं६८) तातडीची खरेदी आदशे 

ि यातील तरतुदीचा आधार घे  यात येऊन सोहले एटंर ायेजस, मुंबई यांनी देव ू केले  या िन  नतम दरात         
(दर .२.११६८ एकूण र  कम ३,८१,०२४/-)  िनमं णपि का छापनू घे  यात आ  या.  

 यानंतर ी गु पौिणमा व ी पु  यितथी उ  सवा  या िनमं णपि का,पाक टे छपाईकामी वृ  तप ात 
जािहरात िस  क न िद.३०.०४.२०२० ते िद. ०८.०५.२०२० अखेर ई-िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. 
याकामी एकूण ७ िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  सदर  या ई-िनिवदेतील तांि क (Technical Bid) बीड 
िद.२०.०५.२०२० रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात यऊेन,  िनिवदतेील कागदप ाचंी तपासणी केली 
असता,खालील नमदु केले माण ेसव िनिवदाधारक पा  ठरले आहते.  

 
अ.न.ं िनिवदाधारकांचे नाव पा / अपा  
१ अिभयांिकत ि टंस, नािशक पा  
२ गणशे आट ि ं  टस, अहमदनगर   पा  
३ मधरुा ि टं सोलूशन, नािशक  पा   
४ िनट ि ंटस, अहमदनगर पा  
५ दीप पॅकेज ग, द ड पुण े पा   
६ वरा ऑफसटे, लोणी  पा  
७ ी गणशे ए  टर ायजेस, नािशक  पा   

 
 यानंतर िद. १५.०६.२०२० रोजीच े खरेदी सिमतीच े सभेत ई-िनिवदतेील तािं क बीडम  य े  पा  

असले  या ७ िनिवदाकारांचे   यावसाियक (Commercial)  बीड उघड  यात आल,े  याचा  तपशील खालील 
माण.े 

 
अ.न ं िनिवदा धारकाचे नांव सादर केलेलेदर ती नग . जीएसटी  एकूण दर  
१ अिभयांिकत ि टंस, नािशक २.०७ ०.२५ २.३२ 
२ गणशे आट ि ं  टस,अहमदनगर   ३.१५ ०.३८ ३.५३ 
३ मधरुा ि टं सोलूशन, नािशक  १.८५ ०.३३ २.१८ 
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४ िनट ि ंटस, अहमदनगर २.६८ ०.३२ ३.०० 
५ दीप पॅकेज ग, द ड पुण े १.९० ०.२३ २.१३ 
६ वरा ऑफसेट, लोणी  १.८४ ०.२२ २.०६ 
७ ी गणशे ए  टर ायजेस, 

नािशक  
२.०७ ०.३७ २.४४ 

 
िवभागाचा अिभ ाय:- मा.तदथ सिमतीच े िद.११/०५/२०२० चे सभेतील िनणय .२६९ अ  वये ी 
गु पौिणमा उ  सव २०२० चे िनमं ण भ  तमंडळाचे सामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना, मा  यवरांना ई-
मेल/SMS  दारे दे  यात यावे  व नेहमी माण े वतमानप ातून ेस नोट (  यजू अटॅम) िस  दीस दे  यात यावी. 
तसेच उदी साद पो  टा  दारे पाठिव  यात यावा,अस ेठरल ेआह.े  यामळेु गु पौिणमा उ  सवा  या िनमं णपि काचंी  
छपाई आता कर  यात येणार नाही.आता फ  त ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०२०  या िनमं णपि का  
उपरो  त नमदु केले  या त   यातील अ.नं.६ चे  यनुतम ेसधारक वरा ऑफसेट, लोणी यांचेकडून ती नग 
.२.०६ पैसे या दरात छपाई क न घेता यतेील अस ेन  मत आह.े  

 ताव:- तरी िवभागाचे अिभ ायात नमदु केले माण े ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०२०  या 
िनमं णपि का  यनुतम ेसधारक वरा ऑफसेट, लोणी यांचेकडून ती नग .२.०६ पैस ेया दरात छपाई क न 
घेणकेामी िनणयाथ सादर . 

िनणय .४०२ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
(कायवाही-शता दी क  ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४९ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड , नाटयरिसक मचं (सचं) व िशड  ाम थ यांचे सयंु  

िव माने २६वा ी साईस च रत पारायण सोहळा साजरा करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

१)  अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (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)  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३)  अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय 
चालवील व  याचा िव  तार करील 

मा. तदथ(Ad-hoc) सिमतीचे सभेतील िनणय-  िद.११.०५.२०२० चे सभतेील िनणय .२७२  
  स  या सपंणु भारतात को  हीड १९ (कोरोना  हायरस) या साथी  या रोगाचा ादभुाव अस  याने या 

पा  वभमुीवर ी साईस  च रत पारायण सोहळा काय माच े  व प िनि त कर  यात यऊेन याबाबतचा सिव  तर 
 ताव मा. तदथ (Ad-hoc)  सिमतीच ेसभेपढुे सादर कर  यात यावा, असे ठरले.  

तावना– दरवष  ावण मिह  यात ( ावण शु  द ितपदलेा) ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  आयोिजत नाट्य रिसक मंच (सचं)िशड  व िशड  ाम  थ यांच ेसहकायाने सामदुाियक ी 
साईस  च रत पारायण सोहळा आयोिजत कर  यात यतेो. 

ी साईस  च रत पारायणाची सु वात ावण शु  द ितपदेला समाधी मंिदरातून  या पोथी व फोटोची 
 दारकामाई माग पारायण मंडपापयत िमरवणकू व ंथ आिण कलश पजूा क न  होते.  यानतंर रोज साईच र ात 

नमदु केले माण ेदोन स ात (पु ष सकाळी  ी दपुारी) अ  याय वाचन केले जाते. आठ  या िदवशी अवतरणीकेच े
वाचन होते  याच िदवशी सायंकाळी साईच र  पोथीची गावातून िमरवणकू िनघत असते . नव  या िदवशी 
का  याचे क तन होऊन महा साद िदला जातो.      
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परंपरे माण े ी साईस  च रत पारायण सोह याच े ह े २६ व े वष असनू हा सोहळा मगंळवार, 
िद.२१.०७.२०२० ते बुधवार िद.२९.०७.२०२० या कालावधीत आह.े   

नाट्य रिसक मचं (संच), िशड  यांचे िद.०६.०४.२०२० रोजीचे प ास अनसु न ी साईस  च रत 
पारायण सोहळा २०२०  साजरा करणसे व  याचे अदंाजप कास मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव मा. तदथ 
सिमतीचे िद.११.०५.२०२० चे सभेत सादर कर  यात आला असता उपरो  त नमदु केले माण ेिनणय झाला आह.े  

 यानंतर आता िशड  ाम  थ यांचे िद.२३.०६.२०२० चे िनवेदन आह े क , “दरवष  ी साईबाबा 
सं  थान व िशड  ाम  थ यां  या संयु  त िव मान े ावण मिह  यात ी साईच र ाच े सामदुाियक पारायण 
आयोिजत कर  यात येते. या पारायणास ाम  थ व साईभ  त यांचा फार मोठ्या माणावर ितसाद िमळतो.  

  तथािप, या वष  कोरोना  हायरस ससंगामळेु गद  कर  यावर, गद चे काय म कर  यावर िनबध 
घाल  यात आलेल ेआहते. सदर पारायणासाठी सरासरी ७ हजार पारायणाथ  उपि थत असतात. स  या असले  या 
कोरोना  हायरस  या संसगाचा िवचार करता एवढ्या मोठ्या माणात माणस एक  येण आरो  या  या  टीन े
हािनकारक ठ  शकत. परंतु या पारायणाची गेल्  या २५ वषाची दीघ परंपरा िवचारात घतेा या परंपरेला छेद जाऊ 
नये  हणनू सामदुाियक  व पात पारायण आयोिजत न करता सं  थानला सोयी  कर असले  या िठकाणी सं  थान 
पजुा-यांची पारायण वाचनाची बैठक  यव  था क न (एखादा हॉल िकंवा म)  यां  या वाचनाच े  थािनक 
दरूिच वािह  यां  दारे  िशड  गावात थेट ेपण करावे या पेणा  या अनषंुगाने घरोघरी साईभ  त ाम  थ 
पारायण क  शकतील. अस के  यास पारायणा  या दीघ परंपरेत खंड न पडता या प रि थतीतही ते अखंडपण ेसु  
रािहल. तरी या प  दतीने पारायणाचे आयोजन क न सम  त िशड  ाम  थ व साईभ  तानंा  याचा लाभ क न ावा 
अशी िवनतंी आह.े” 

 यानंतर िशड  ाम  थ यांचे िद.२५.०६.२०२० चे िनवेदनानसुार िशड  ाम  थांनी गोकुळा  टमी उ  सव 
८ िदवसांचा करावा व  याचवेळी ी साईस  च रत पारायणाचे आयोजन करावे अशी िवनतंी केली आह.े  

 यानंतर नाटय रिसक मंच, िशड  यांनी िद.०१.०७.२०२० चे प ा  वये या वष  या ी साईस  च रत 
पारायण सोह याचे आयोजनाकामी,“आमचे मंडळाचे सद  यांना चचसाठी िनमं ीत के  यास आ  ही सव सद  य 

 य  हजर राहन  यावर सिव  तर चचा क न आपले मागदशना माण ेिनयोजन करणसे सोई  कर रािहल आिण 
 या माण ेवाचकांना कळिवणेसाठी सोई  कर रािहल वाचकांना िनि त मािहती िमळेल  यासाठी लवकर आ  ही 

सव मंडळाच ेसद  यांना आमंि त कराव”े अस ेकळिवले होते.  
उपरो  त दो  ही प ां  या अनषंुगान े िद.०७.०७.२०२० रोजी नाट्य रिसक मचं िशड  व िशड  ाम  थ 

यांना ी साईस  च रत पारायण सोहळा व गोकुळा  टमी उ  सवाबाबत चचा करणकेामी िनमंि त कर  यात आले 
होते.  

नाटय रिसक मंच िशड  यांनी ी साईस  च रत पारायण सोह याचे आयोजन ी साईबाबा समाधी 
मंिदर शता  दी मंडप (१६ गुंठे) या िठकाणी क न  याचे पेण टाटा  काय व  थािनक दरुिच वािह  या  दारे 
कराव,े पारायण सोह याचे वेळी िवणकेरी २४ तास उपल  ध ठेवावा, का  याचे क तन ठेवावे तसचे पारायण 
समा  तीनतंर महा साद वाटावा अशी िवनतंी केली आह.े    

िशड  ाम  थ, िशड  यांनी  ावण मिह  या  या पिह  या िदवसापासनू ( ितपदपेासनू) सु  होणारा ी 
साईस  च रत पारायण सोहळा पुढे ढकलून पारायण सोह याचे का  याचे क तन गोकुळा  टमीचे िदवशी  येईल 
अशा बेताने करावा, स  या समाधी मिंदरात  समाधीवर दोन पजुा-यामाफत कर  यात येणा-या ंथ वाचनाच े
धत वर  याच िठकाणी ी साईस  च रत पारायण सोह याचे वाचनाच े आयोजन क न  याचे  पेण टाटा 
 काय, वेिबनार व  थािनक  दरुिच वािह  या  दारे करावे  यासाठी ाम  थामाफत आव  यक ती तांि क मदत 

उपल  ध क न दे  यात येईल व पारायण समा  तीनतंर महा साद वाटावा अशी िवनंती केली आह.े  
   उपरो  त दो  ही ितिनध ना  यांची िवनंती मा. तदथ सिमतीसमोर सादर कर  यात येऊन  यावर होणारा 

िनणय कळिवला जाईल असे सांग  यात आल.े  
िवभागाचा अिभ ाय- स  या संपणू भारतात को  हीड १९ (कोरोना  हायरस) या साथी  या रोगाचा 

ादभुाव अस  यान े ी साईबाबांच ेमिंदर साईभ  तानंा दशनासाठी अिनि त काळासाठी बंद कर  यात आल ेआह.े 
ते दशनासाठी परत कधी सु  होईल याची शा  वती नाही. कोरोना  हायरस  या संसगामळेु गद  कर  यावर, गद चे 
काय म कर  यावर शासनामाफत िनबध घाल  यात आलेले आहते. तसेच  रा  यात साथरोग ितबंधा  मक 
काय ा  वये अिधसचुना िनगमीत कर  यात आलेली आह.े सदर  या अिधसचूनचेा कालावधी  महारा  ात व 
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अहमदनगर िज  ् ात ३१ जुलै २०२० पयत आह े   यामळेु चालु वष  सामदुाियक र  या पारायण सोहळा 
आयोिजत करता यणेार नाही.  

तथािप या पारायण सोह याची गे  या २५ वषाची दीघ परंपरा िवचारात घतेा या परंपरेला छेद जाऊ नये 
 हणनू सामदुाियक  व पात पारायण आयोिजत न करता सं  थानला सोयी  कर असले  या िठकाणी (समाधी 

मंिदरासमोरील  टेज,  यानमंिदर, पारायण हॉल)  सं  थान पजुा-यांची पारायण वाचनाची बैठक  यव  था क न 
वाचनाच ेथेट ेपणाबाबत मा. तदथ सिमतीचे िनदशा माण ेपढुील कायवाही करता अस ेन  मत आह.े  

पारायण समा  तीनंतर का  याचे  क तन ठेवता यईेल. तसेच पारायण समा  तीनतंर ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यवसथा, िशड ,नाटय रिसक मंच व िशड  ाम  थ याचंेमाफत घरोघरी महा साद (बुदंी) बंद पाक टात 
वाटपा  या   यव  थबेाबत संगानु प िनणय घे  याचे अिधकार मा. मु  य कायकारी अिधकारी यानंा असावेत असे 
न  मत आह.े  

ी साईस  च रत पारायण सोहळा काय माचे आयोजन उपरो  त माण े के  यास  साधारणतः 
खालील माण ेखच अपेि त आह.े  

अ.नं. तपशील ी साई स  च रत  पारायण 
सोहळा -२०१९ 

ी साई स  च रत  
पारायण सोहळा -२०२० 

    अदंाजे खच  य  खच अंदाजे खच  
१ मंडप, मॅिटन व  टेज २३,०३,४९० १२,८१,४०० ० 
२ कलाकार/िकतनकार िबदागी १४,६०,००० ५,९४,७७१ ० 
३ साद खच, (चहा,कॉफ  व दधु 

खचासह)  
७,८३,४१६ ५,६७,६४१ (बुंदी सादासाठी) 

२,५०,००० 
४ जादा (कं ाटी) कामगार  ३,४३,१३८ ३,०१,५९१ -- 
५ फुल सजावट खच ६०,००० ७५,०००  
६ इतर खच  ५०,२४० - ५०,००० 
  एकुण ५०,००,२८४ २८,२०,४०३ ३,००,००० 

 
सन २०१९ म  य े पारायणासाठी बसले  या पारायणाथ  व इतर साईभ  त व ाम  थ यांचेकडून रोख 

 व पात अ  नदानखाती र  कम .१,७७,४५९/- जमा झाली होती तर र  कम .२,४८,५५०/-चा  िशधा 
सादालयात व र  कम .२,४०,५४७/- चा िशधा  (१७ व  त ु) पारायणाथ  , इतर साईभ  त व ाम  थ यांचेतफ 

सं  थानचे भांडारम  य ेजमा कर  यात आला होता. (एकूण र  कम .६,६६,५५६/-)   
 ताव– तरी िवभागा  या अिभ ायात नमदू केले माण ेपारायण सोह याची  गे  या २५ वषाची दीघ 

परंपरा िवचारात घतेा या परंपरेला छेद जाऊ नये  हणनू सामदुाियक  व पात पारायण आयोिजत न करता 
सं  थानला सोयी  कर असले  या िठकाणी ( समाधी मिंदरासमोरील  टेज,  यानमिंदर, पारायण हॉल) सं  थान 
पजुा-यांची पारायण वाचनाची बैठक  यव  था क न  याच े पेणाबाबत िनणय होणसे , का  याचे क तन ठेवणसे, 
पारायण समा  तीनतंर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यवसथा, िशड ,नाटय रिसक मंच व िशड  ामस ् थ 
यांचमेाफत घरोघरी महा साद (बुंदी) बंद पाक टात वाटपा  या   यव  थबेाबत संगानु प िनणय घे  याचे अिधकार 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना दणेेस तसेच  पारायण सोह यास येणा-या र  कम .३,००,०००/- (अ री 
पये तीन लाख ) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी  िनणयाथ सादर.    

िनणय .४०३ सदरचे तावावर आजचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.०३ िनणय .४१६ नुसार िनणय घे यात 
आलेला आहे. 

(कायवाही-शता दी क  ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५० ी साईबाबा समाधी मंिदरात साज या होणा या गोकुळा मीबाबत उ सवाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  
१)  अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (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 
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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)  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३)  अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांचे जीवन,  यांचे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय 
चालवील व  याचा िव  तार करील 

तावना– िशड  ाम  थ यांच े  िद.२५.०६.२०२० चे िनवेदन आह े क , “ ी साईबाबा समाधी  त 
हो  यापवू  राधाकृ  णाआई  या पढुाकारातून गोकुळा  टमी या उ  सवाला सु वात झाली होती. बाबा िदवसाआड 
चावडीत झोपत. ीकृ  णाचा ज  मकाल रा ीचा अस  याने गोकुळा  टमीची रा  बाबां  या चावडी  या िदवशी 
आली तरच कृ  णज  म  यांचेसमोर चावडीत केला जात अस.े  दारकामाईत रा ी ठरावीक भ  तांिशवाय इतरांना 
जा  याचा रवाज नस  याने बाबा  या रा ी  दारकामाईत असत  या रा ी गोकुळा  टमी अस  यास ज  मो  सव 
साजरा करण ेश  य नस.े १९१८ साली बाबा समाधी  त झा  यानंतर िशड तील चार मु  य उ  सवा  या जबाबदा-या 
वाटून दे  यात आ  या  यात गोकुळा  टमी उ  सव ता  या पाटील कोते यां  याकडे सोपव  यात आला.  

  या उ  सवात पवू पासनूच स  ताह, भजनी िदड्ंया व मोठा भंडारा इकडेच जा  ती ल  िदले जात असे. 
जवळपास  या गावातील िदंड्या यात सहभागी होत. बाबा समाधी  त झा  यानतंर सु वाती  या काळात नाऊर, 
नांदरू, सावखेडे, ग डेगाव, वीरगाव, पढेगाव, लाडगाव, परुणगाव, अदंरसलु, कोकमठाण, धोतरे, लाख, 
मातलुठाण, पणुतांबे, िशंगव,े भेडापरू, खरुसानगाव, पाथरे, मांजरी, राहाते, िचचंपरू आदी गावांमधनू लोक िदंड्या 
घेवनू येत. उ  सवात मा तीबुवा राहतेकर, बाबरुावबवुा औरंगाबादकर,  यकंट  वामी पणुकेर, आ  पाजीबुवा 
मातलूठाणकर, गंगारामबुवा, कोकमठाणच े महाजनबुवा, िपपंळवाडीच े िभमाजीबुवा सतुार, िभकचदंबवुा आदी 
िकतनकार मंडळी सकाळ सं  याकाळ क तन ेकरत.  

  ावण व  ि दतीयपेासनू या उ  सवाला सु वात होत असे, गद मळेु समाधी मंदीराचा सभामंडप अपरुा 
पडू लागला तर मिशदीसमोरील सभामंडपात स  ताह उभा कर  यात यते अस.े समाधी समोरील पटागंणात सकाळ 
सं  याकाळ िकतन े होत. आठही िदवस जेवणाव या चालत. ज  मा  टमी  या रा ी कृ  णज  माचा काय म होत 
असे, नवमी  या सकाळी सयु दयाला स  ताहाची सांगता होत.  याच सं  याकाळी गोपाळकाला होवनू रा ी 
गावातून रथाची िमरवणूक िनघ,े या उ  सवाचा भोजन खच ता  या पाटील कोते, बाळा जगताप, बळवंतराव 
पणुकेर, सखाराम महाद ूकोते, मंगनीराम खािबया, नंदराम संकलेचा, नारायण गणपत शेळके, राहा  याचे धनराज व 
िदपचंद िपपाडा, बापरुाव पणुकेर आदी गावकरी मंडळी आपसात वाटून घेत. यािशवाय लागणारा खच 
ता  यापाटील करीत. ावणात आठवडाभरा  या या उ  सवामळेु गावात चतै  य येई. कालौघात हा उ  सव माग े
पडला. आता ज  मा  टमी  या रा ी मंदीरात कृ  णज  माचा काय म होतो तर दसु-या िदवशी सकाळी गोपाळकाला 
व रा ी बाबां  या रथाची गावातून िमरवणकू काढ  यात यतेे. गोकूळा  टमी कधीकाळी सं  थानातील चौथा व 
मह  वाचा उ  सव होता याची आज ददुवान ेअनेकांना मािहतीही नाही.  

  साईबाबा सं  थानात आज रामनवमी, गु पौिणमा व पु  यितथी (दसरा) ह े तीन मु  य उ  सव साजरे 
कर  यात येत असले तरी बाबां  या हयातीत व नंतरही अनेक वष सु  असले  या गोकुळा  टमी उ  सवाला मा  
कालौघात मयािदत  व प ा  त झाल ेआह.े  

  गे  या पचंवीस वषापासनू सु  असलेला ावणातील साईस  च र  पारायण सोहळा व कृ  ण 
ज  मा  टमीचा काय म एक  जोडले तर साईसा ीने सु  झालेला हा आठ िदवसांचा उ  सव पनुिजवीत होव ू
शकेल. यासाठी पारायण सोहळा केवळ पंधरा िदवस पढुे ढकलावा लागले. यंदाचा पारायण सोहळा २१ जुल ै
२०२० पासनू आठ िदवसाचा आह.े ह ेपारायण ावण व  १,  हणजे ४ ऑग  ट २०२० पासनू सु  केले तर 
गोकुळा  टमीला जोडले जाईल. िवशेष  हणजे या िदवसापासनू ीकृ  ण नवरा ाचाही आरंभं होतो. गोकुळा  टमी 
उ  सवात पवू  आठ िदवस जसे आठवडाभर क तन, वचन चालत साईस  च र  पारायणान े ह े िदवस भ न 
काढता यतेील. यंदा कोरोनामळेु पारायण घरोघरी होणार असले तरी पढुील वष  या बदल  या पारायण 
सोह यामळेु गोकुळा  टमी उ  सवात रंगत येईल. मु  य  हणजे साईबाबां  या हयातीत सु  असलेला व काळा  या 
ओघात मागे पडलेला गोकुळा  टमी उ  सव पुनिजवीत होईल. यासाठी साईबाबा सं  थान, नाटय रिसक सचं, मखु 

ाम  थ व त  परुोिहत मंडळीबरोबर िवचारिवनीमय केला तर एक जनुाच उ  सव न  यान ेसु  होईल भािवकांनाही 
यािनिमतीन ेपावसा यात िशड ला ये  याचे िनिमत िमळेल. िशड  या उज ताव  थसेाठीही हा उत्  सव उपयु  तच 
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ठरेल. यावष  पारायण सोह याची कोणतीही तयारी करायची नस  याने गोकुळा  टमी उ  सवात बदल कर  यास 
मोठी संधी आह.े  

  तरी उपरो  त माण ेगोकुळा  टमी उ  सवाबाबत ी साईबाबा सं  थानन ेिनणय घेणसे िवनतंी आहे.” 
िवभागाचा अिभ ाय- िशड  ाम  थांनी गोकुळअ  टमी व पारायण सोहळा एकि त आयोिजत करणबेाबत 
केले  या िवनंतीबाबतची व  तुि थती खालील माण ेआह.े 

गोकुळा  टमीब ल सं  थान कािशत व (कै) ी.गोिवंद रघनुाथ दाभोलकर रिचत ी साईस  च रत 
ंथातील अ  याय . १२ व ५२ म  य ेखालील माण ेउ  लेख आह.े  

अ  याय १२  
एकदां काका महाजनी | िशरडीस गेले मुंबईहनी | एक आठवडा िशरडीस राहनी | परताव मन  तयांच े ||३४|| 
चावडी सुंदर शृंगारीत | बाबांसमोर पाळणा टांगीत | कृ  णज  माचा उ  सव करीत | आनंद नाचत भ  तजन ||३५|| 
गोकुळा  टमीचाही सोहळा | आनंदान पहावा डोळां | साधिून ऐसी मौजेची वेळा | काका िशरडीला पातले ||३६|| 
आरंभ च बाबां  या दशना | जातां बाबा पसुती तयानंा | “परतणार के  हां िनजसदना”| िवि मत मना त काका ||३७|| 
भेटतां ण च हा कां  न | काका जाहले िव  मयाप  न | राह ं िशरड त आठ िदन | होत क  मन तयांच ||३८|| 
बाबािच ज  हा ं  वय पसुती| उ  तर देण काकां ती | तही वाटे बाबािच सचुिवती |  हणिून दतेी यो  य त ||३९||“ बाबा 
जे  हां दतेील आ ा | परतेन ते  हां आपलेु सदना”|  यु  तर येतांिच काकां  या वदना | “उदयीक जा ना”  हणाल े
||४०|| आ ा केली िशरसा माण | क िन बाबांसी अिभवंदन | असता अ  टमीसारखा सण | केल याण तेच िदन  
||४१||  

अ  याय ५२ 
आदर क रतां ंथवाचन | साईसमथ सु स  न | करी अ ानदा र ्य िवि छ  न | ानधनसंप  नता दईे ||४९|| ंथरचनी 
साईसंकेत | तैसच तयाच गु  त मनोगत | होईल जो त  चरणानरु  त | ध  य  या जीिवत भ  ताच ||५०||  िच  त 
क िनयां ससुमािहत | नेमिन  ठ ह स  च रत | वाचावा एक तरी अ  याय िनत | होईल अिमत सखुदायी ||५१|| जया 
मनी  विहतिवचार | तेण हा ंथ वाचावा साचार | ज  मोज  मी साईचंे उपकार | आनंदिनभर आठवील ||५२||  
गु पौिणमा गोकुळअ  टमी | पु  यितथी रामनवमी | या साई ं  या उ  सव  िनयमी | ंथ िनजधाम  वाचावा || ५३|| 

वरील दो  हीही अ  यायातील  ओवीब  द मजकुराचा ल.े कनल ी. मु.ब.िनंबाळकर िलखीत ी साईच े
स  यच र  या ंथात पढुील माण ेग  अनवुाद आह.े ी साईचं ेस  यच र  हा दाभोळकरकृत ी साईस  च रत या 

ंथाचा सं  थान कािशत ग  अनवुाद आहे.  
अ  याय १२  
एकदा काका महाजनी ह ेमुंबईच ेशेठ धरमसी जेठाभाई यां  या पेढीवर मु  य कारभारी होते. मुंबईहन 

िशरडीला गेले होते. तेथ े एक आठवडा राहन मग परताव,े अस े  यां  या मनात होते. चावडी सुंदर शृंगा न , 
बाबांसमोर पाळणा टांगनु  भ  तजन कृ  णज  माचा उ  सव करीत आिण आनंदाने नाचत असत. गोकुळ अ  टमीचा 
समारंभ आनंदाने डो यांनी पहावा  हणनू ही मौजेची वेळ साधनू काका िशरडीत आले होते. परंतु सु वातीलाच 
बाबां  या दशनाला जाताच बाबांनी  यांना िवचारल,े आप  या घरी परत के  हा जाणार? काका मनात 
आ  चयचिकत झाले क , भेट  याबरोबरच का हा  न ?  यां  या मनात तर िशरडीत आठ िदवस रहायचे होते ! 
बाबांनीच  वतः जे  हा  न िवचारला ते  हा काकांना उ  तर दणे ेभागच होते. परंतु ते देखील जण ूकाय बाबांनीच 
सचुिवले  हणनू काकांनी यो  य तेच उ  तर िदल,े “बाबा जे  हा आ ा दतेील ते  हा आप  या घरी परत जाईन”, 
काकांकडून उलट उ  तर येताच बाबा  हणाल,े “उ ाच जा ना”. काकांनी ती आ ा िशर वाकवनू न पणाने मा  य 
केली आिण बाबांना नम  कार क न गोकुळ अ  टमीसारखा सण असनूही  याच िदवशी याण केले.  

अ  याय ५२ 
पू  य बु  दीन े ंथाचे वाचन केले  हणजे साईसमथ सु स  न होतात आिण अ ान पी  दा र याचा नाश 

क न ान पी धनसपं  नता देतात. या ंथाची रचना कर  याची योजना साईचंीच होती तशीच  यांची गु  त 
इ  छापण होती.  यां  या चरणी जो आस  त होईल  या भ  ताचे आयु  य ध  य होय. िच  त चांगले एका  क न या 
स  च रताचा िनयिमतपण े व मोठ्या िन  ठेने दररोज एक तरी अ  याय वाचावा  हणजे अमयाद सखुाचा लाभ 
होईल.  या  या मनात आप  या क  याणाचा िवचार असेल  यान े खरोखर, मनापासनू हा ंथ वाचावा  हणजे 
आनंदाने भारावनू जाऊन साईनी केलेले उपकार ज  मोज  मी आठवतील.गु पौिणमा, गोकुळा  टमी, पु  यितथी व 
रामनवमी या साई ं  या उ  सविदनी िनयिमतपण ेहा ंथ आप  या घरी वाचावा. 
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ावण मिह  यात ीकृ  णज  मो  सव ावण कृ स  तमी व अ  टमी या दोन िदवशी साजरा केला जातो 
 याची मािहती खालील माण.े 

साईबाबां  या काळातही गोकुळा  टमी हा सण साजरा होत अस,े ही था आजही सु  आह.े या िदवशी 
उपवास अस  यान े ना िखचडी, शगादाण ेकूट िकंवा फळांचा नैवे  दाखिवला जातो.  ीकृ  णज  म अस  याने 

ीसाईबाबां  या समाधी मंिदरात पाळणा बांधला जातो.  याम  य ेबाळकृ  णाची चांदीची मतु  असते. यािदवशी 
समाधी मंिदरात रा ौ १० वाजता क तनास आरंभ होतो. समाधी चौथ-यावर रा ौ क तनाच ेवेळी गोपाळकृ  णाची 

ितमा ठेवली जाते. रा ौ १२.०० वाजता ीकृ  ण भगवंताचा ज  मो  सव होऊन क तनाची सांगता होते. 
ीकृ  णज  म झा  यानंतर साईबाबांची शेजारती होते. शेजारतीच े वळेी सुंठवडा व शगादाण े कूट यांचा नैवे  

दाखिवला जातो व तो नतंर साद  हणनू वाटला जातो. शेजारतीनंतर समाधी मिंदर बंद होते ज  मो  सवा  या दसुरे 
िदवशी साईबाबां  या मंगल  नानानंतर समाधीवर व साईबबां  या मतु ला तुळशीचा हार प रधान  केला जातो. 
सकाळी १०.०० ते १२.०० या वळेेत गोपाळका  याचे क तन होते.  यानंतर दहीहडंी फोड  याचा काय म होतो. 
रा ौ ९.१५  या रथाची गावातनू िमरवणकू िनघते िमरवणकू परत आ  यानंतर शेजारती होते. 

िशड  ाम  थ यांनी केलेली सचूना ही  तु  य आह.े िशड  ाम  थांनी गोकुळा  टमी उ  सव आठ िदवस 
साजरा करावा तसचे ावण मिह  या  या पिह  या िदवसापासनू ( ितपदेपासनू) सु  होणारा ी साईच र  पारायण 
सोहळा पढु े ढकलनू पारायण सोह याचे का  याचे क तन गोकुळा  टमी  या िदवशी येईल, अशा बेतान े या 
सोह याचं आयोजन करावे अशी  यांची मागणी आह.े ीसाईबाबां  या काळात गोकुळा  टमी उ  सव साजरा होत 
अस े  याचा ी साईच र ात संदभ आह.े ीसाईच र ातील गोकुळा  टमी  या उ  सवाचा संदभ पहाता तो स ् तु  य 
आिण  यवहाय आह ेअसे मत आह.े  

तथािप िशड  ाम  थांनी सादर केले  या प ात, गोकुळा  टमीचा उ  सव आठ िदवस होत अस असा जो 
उ  लेख आलेला आह.े तसा तो होत अस  याबाबतचा सदंभ जु  या द  तऐवजात शोधावा लागेल तसचे तसा सदंभ 
िमळून आ  यानंतर स  या सु  असले  या गोकुळा  टमीत बदल कर  यासाठी शासनाची अनमुती  यावी लागले. 
सबब, तोपयत स  या  या  व पात व  या ितथीपासनू पारायणसोहळा आयोिजत केला जातो  या माण े करण े
यो  य होईल असे न  मत आह.े   

 ताव– तरी गोकुळा  टमीचा उ  सव आठ िदवस साजरा करणबेाबत व  यास समुारास ी साईस  च रत 
पारायण सोहळा आयोिजत करणबेाबतची िशड  ाम  थाची िवनतंी अवलोकनाथ व पुढील आदेशाथ सिवनय 
सादर.  

िनणय .४०४  सदरचे तावावर आजचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.०३ िनणय .४१६ नुसार िनणय घे यात 
आलेला आहे. 

(कायवाही-शता दी क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५१ 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- मा.  यव थापन सिमतीचे िद.१७.११.२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .७९९ अ  वये, मािहती तं ान 
िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे  यात आलेली होती. याकामी चलीत प तीन े
खरेदी ि या राबवनू क प उभारणीसाठी म.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांना कायादशे दे  यात आलेला होता. 
 यानसुार क पाअतंगत म.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांचेमाफत सं  थानच े िवविध िवभागांच े मागणीनसुार 
 यांचे िवभागाकरीता एकूण ३८ सगंणक य णाली िवकसीत क न काया  वीत करणते आले  या आहते. तसेच, 

मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े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 नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े  याचंा कालावधी माह-े
एि ल-२०१७ अखेर सपंषु ् टात आलेला आह.े  

दर  यानचे 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 
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मे.टाटा स स यांनी मागणी केले माण े क प ह  तातंरीत करणकेामी मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांना पढुील 
तीन मिह  यांकरीता (म-े२०१८ ते जुलै-२०१८) मदुतवाढ दणेेत आली होती.  या 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 आलेले आहते.  

उपरो  िनणया  वय,े मे.टाटा स स यांचमेाफत 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 आह.े  

साईटेक क  पाअतंगत काया  वीत असलेले 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 ेम.े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 / दखेभालीचा कालावधी सपंु  टात आललेा आह.े  

साईटेक क  पाअतंगत मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ े१६ स  हर व न  याने खरेदी केलेल े
११  लेड स  हर काया  वीत आहते. सदरचे स  हर ह े क  पाअतंगत  या सव णाली काया  वीत करण,े सं  थानचे 
िविवध सिुवधांचा णालीम  य े लाभ घणेा-या साईभ  ताचंी मह  वाची मािहती (Data) संकलीत करण,े 
सं थानअतंगत व बाहरेील इटंरनेट व ई-मेल देवाण-घेवाण व ् यव  थापन, User  यव  थापन इ.करीता काया  वीत 
करणते आलेल ेआहते. स  हरवरील मािहतीचे सरु ीतते  या  टीन े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 ा वेबसाईट ारे जगभरातील साईभ  तानंी िविवध सिुवधांचे केले  या बुक गचा डेटा Cloud 
Server व न पढुील ि येकरीता इटंरनेट ारे डेटा सटर येथील स  हरवर वेळोवेळी  टोअर केला जातो. तसचे 
मे.िटसीएस यांचे तं  क  पाअतंगत णालीबाबतचे कायवाहीकरीता इटंरनेट ारे सदरच े स  हरला संल न 
होतात. सं  थानअतंगत िविवध िवभागांना कायालयीन कामकाजाकरीता सदरचे स  हरमाफतच इटंरनटे उपल ध 
क न दे  यात आललेे आह.े 

नमदु केले माण ेडेटा सटर येथ ेकाया  वीत असलेला Firewall हा कालबा  झालेला असनू उ  पादक 
कंपनीकडून  याचे दखेभालीचा कालावधीही संपु ात आललेा आह.े सदरचे Firewall बाबत वारंवार तांि क 
अडचणी येत आहते. म.ेिटसीएस यांचे अिभ ायानसुार स हरवरील णाली व मािहतीचे सरु ीतते या ीन,े 
मे.िटसीएस यांच ेतं ानंा णालीिवषयक कायवाही करणसे अडचण येऊ नय ेतसेच सं थानअतंगत व बाहरे ई-
मेल दवेाण-घेवाण करणकेामी इटंरनेट सरु ीत र या सरुळीत सु  राहण े आव यक आह.े सबब, याकरीता 
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 िद.०४.०५.२०२० 
रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये मा.तदथ सिमतीचे िद.११.०५.२०२० रोजीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर करणते 
आलेला होता. सदरचे सभेम  य ेसिव तर चचअतंी िन. .२६४ अ  वये पुढील माण ेिनदश देणते आलेल ेआहेत.  

“मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ ेकाया वीत स हरवरील मािहती व णालीचे सरु ीतते या 
ीन ेकाया वीत असलेला Firewall कालबा  झा याचे संबंधीत िवभागान ेनमदु केले 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 सिमतीच े उपरो  िनदशा वये म.ेिटसीएस यांना याबाबतचा अिभ ाय दणेबेाबत िद.२९ म े
२०२० रोजीचे ई-मेल दारे कळिवणते आलेले होते. यानसुार मे.िटसीएस यांनी यांचे िद.३०.०५.२०२० रोजीचे 
ई-मेल दारे पढुील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े 

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, 
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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. 
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 जनुा अस याने याचे spare parts 
उदा.Motherboard/Firmware, RAM, CPU etc. ह े स ि थतीत उपल ध होऊ शकत नाहीत. सदर 
Firewall चे Software ह े कालबा  झा यान े स ि थतीत णाल शी स-ुसंगत 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 तीन े खरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम .७०,००,०००/- + कर मा या खचास 

मा यता िमळणकेामी मा.तदथ सिमतीच े िनणय ं .२६४ अ वये दे यात आले या िनदशा माण े मे.िटसीएस 
यांचमेाफत ा  झाले या अिभ ायासह ताव इकडील िवभागाचे िद.३० म,े २०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये 
मा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीच ेसभेसमोर सादर करणते आललेा होता. सदर  तावावरील चच  या 
दर  यान मे.िटसीएस यांच े ितिनधी ी राजीव गु ा यांनी Firewall संबंधातील सादरीकरण मा.तदथ सिमतीचे 
सभेसमोर सादर केले असनू िवचारले  या  नानंा समपक उ  तरे िदली. सिव  तर चचअतंी सदर  तावावर िनणय 

.३२८ अ  वय,े पढुील माण े िनदश दणेते आलेले आहते. “मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ े
काया  वीत स  हरवरील मािहती व णालीच े सरु ीतते  या  टीन े काया  वीत असलेला Firewall कालबा  
झा  यान े निवन ०२ नग Firewall खरेदी करणकेामी सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े पुढील 
सभेसमोर सादर कर  यात यावा.” 

उपरो  िनदशा  वय,े मे.िटसीएस यांचेबरोबर चचा क न ०२ नग Firewall  या आव यकतेबाबत 
तसेच Firewall म  य े वापर  यात येणा-या Processor बाबत अिभ ाय दणेेबाबत कळिवलेले होते.  यानसुार 
म े.िटसीएस यांनी िद.२२ जनु, २०२० रोजीचे ई-मेल ारे पढुील माण ेअिभ ाय/  प  टीकरण सादर केलेले आह.े  

As discussed on call, please find the detailed clarifications requested.  
          Currently, SSST is having 4 firewalls. TCS is planning to replace all these 4 end 

of life firewalls and with 2 Next Generation Firewalls. 
One firewall at L2 level managing Internet. 
Two firewalls (HA) at L3 level managing LAN. 
One more firewall at L3 level managing Servers. 

    Considering the criticality of the IT operations, 2 Firewalls are requested in order 
to configure in High Availability mode. So that one firewall will be in Active mode and 
another will be in passive mode. In case of failure, all the connections will be 
automatically switched to the Passive firewall. And will provide sufficient turnaround time 
to get failure one fixed through vendor/OEM without having any impact to end 
users/operations. 

HA can be achieved smoothly by having same Make and Model using the 
respective OEM standards. 
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           Also, TCS have ensured the proposed Make & configurations are compatible with 
the existing infrastructure (servers, network switches, etc). 

           All the proposed Firewalls are having Intel Processor (CPU) along with their 
proprietary processor to ensure the better throughput. 

मे.िटसीएस यांनी कळिवले माण े स ि थतीत ०४ नग Firewall काया  वीत असनू सदरचे सव 
Firewall कालबा  झाले असनू  यांचे िठकाणी ०२ नग निवन Firewall काया  वीत कर  याच े  तािवत 
करणते आलेले आह.े स ि थतीत काया  वीत असले  या ०४ नग Firewall पैक  ०१ नग Firewall इटंरनेट 
व ् यव  थापन, ०२ नग Firewall LAN  यव  थापन व ०१ नग Firewall हा स  हरसाठी कायरत आह.े 
सं  थानची स ि थतीतील गरज पाहता, ०२ नग Firewall  तािवत केललेे असनू सदरचे Firewall पैक  ०१ 
नग Firewall हा Active Mode म  य ेकाय करेल व ०१ नग Firewall हा Passive Mode असले. काही 
तांि क टु मळेु Active Mode मधील Firewall बंद पड  यास सव Connections ह ेिवना  य  यय Passive 
Mode मधील Firewall ारे तािपत होतील. सबब, टु ची दु  ती होईपयत सव णाली िवना  य  यय 
सरुळीत सु  राहतील. दो  ही Firewall एकाच कंपनीचे व सार  या मतेचे अस  याने ह े सहज श य होणार 
आह.े सदरचे Firewall ह े भिव  यातील संभा य िव  ता रीकरणास स-ुसंगत असे असणार आहते. सदरच े
Firewall म  य ेIntel कंपनीच ेमु  य Processor व उ  पादक कंपनीचे Co-Processor चा अतंभाव असणार 
आह.े  

उपरो  नमदु केले माण े Firewall चा उपयोग हा ामु  यान े Internet  यव  थापन, स  हर व डेटा 
सरु ीततेसाठी होतो. लॉकडाऊन  या धत वर साईभ  तानंा चे दशनासाठी िशड  येथ ेयेण ेश य होत नस  यान े
असं  य साईभ  त ह ेसं  थानचे वबेसाईट व मोबाईल अपॅ ारे उपल ध असले  या लाई  ह दशन सिुवधे ारे चे 
दशनाचा लाभ घतेात. तसेच सं  थानच ेonline.sai.org.in या वेबसाईट ारे सं  थानला ऑनलाईन दणेगी दतेात. 
स ि थतीत साईभ  तांना सं  थानला दणेगी दणेेकरीता हा एकमेव पयाय सलुभ online.sai.org.in या वेबसाईट 
संदभात काही तािं क अडचण आ  यास हे  पडे  कला ा  होणा-या साईभ  तां  या टेिलफोन कॉल व ई-मले  या 
सं  यमे  य ेल णीय वाढ होते. सबब, इटंरनटे सिुवधा पयायान ेonline.sai.org.in व sai.org.in ा वेबसाईट 
अखंड सरुळीत चाल  या  या  टीने तसचे साईभ  ताचंी व सं  थानची मह  वपणु मािहती सरु ीत राहणे  या  टीन े
मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार ०२ नग निवन Firewall खरेदी करण ेअ  याव यक आह.े  

सबब, ०२ नग निवन Firewall मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यतेने चलीत 
प दतीन े खरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम .७०,००,०००/- + कर मा या खचास मा यता 
िमळणे तव िनदशीत केले माणचेा आव यक मािहती/  प  टीकरणासह  ताव िनणयाथ मा.तदथ सिमतीच े
सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी:- ा तािवकेत नमुद केले माण े मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ े काया वीत 
स हरवरील मािहती व णालीचे सरु ीतते या ीने काया वीत असलेला Firewall कालबाहय झा यान,े ०२ 
नग निवन Firewall मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच े मा यतेने चलीत प दतीन े खरेदी 
करणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम .७०,००,०००/- + कर मा या खचास मा यता िमळणे तव मा.तदथ 
सिमतीच े िद.०९.०६.२०२० रोजीच े सभेतील िनणय .३२८ अ  वय,े िनदशीत केले माण े सिव  तर  ताव 
िनणयाथ मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर 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:- आिथक, तांि क व शासक य 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- डेटा सटर येथ ेकाया  वीत असलेले Firewall ह ेकालबा  झाललेे 
असनू उ  पादक कंपनीकडून  यांचे देखभालीचा कालावधीही संपु ात आलेला आह.े सदरचे Firewall बाबत 
वारंवार तांि क अडचणी येत आहते. मे.िटसीएस यांच े अिभ ायानसुार स हरवरील णाली व मािहतीच े
सरु ीतते या ीन,े मे.िटसीएस यांचे तं ानंा णालीिवषयक कायवाही करणसे अडचण यऊे नये तसेच 
सं थानअतंगत व बाहरे ई-मेल देवाण-घेवाण करणकेामी इटंरनटे सरु ीत र या सरुळीत सु  राहण ेआव यक आह.े 
सबब, याकरीता मे.िटसीएस यांच ेअिभ ायानसुार ०२ नग Firewall सं थानचे चलीत प तीने खरेदी करणसे व 
याकामी येणारे अदंाज े र कम . ७०,००,०००/- + कर मा चे खचास मा यता िमळणकेामीचा ताव 
िद.०४.०५.२०२० रोजीच ेमंजरु िटपणीअ  वये मा.तदथ सिमतीचे िद.११.०५.२०२० रोजीचे सभेसमोर िनणयाथ 
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सादर करणते आलेला होता. सदरचे सभेम  य ेसिव तर चचअतंी िनणय .२६४ अ  वये पढुील माण ेिनदश दणेते 
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 याचे संबंधीत िवभागान ेनमदु केले 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 सिमतीच े उपरो  िनदशा वये म.ेिटसीएस यांना याबाबतचा अिभ ाय दणेबेाबत िद.२९ म े
२०२० रोजीचे ई-मेल दारे कळिवणते आलेले होते. यानसुार मे.िटसीएस यांनी यांचे िद.३०.०५.२०२० रोजीचे 
ई-मेल दारे  यांचा अिभ ाय िदलेला आह.े 

  मे.िटसीएस यांचेकडून ा  झाले या 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.Motherboard/Firmware, RAM, 
CPU etc. ह े स ि थतीत उपल ध होऊ शकत नाहीत. सदर Firewall चे Software ह े कालबा  झा यान े
स ि थतीत णाल शी स-ुसंगत 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 तीन ेखरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम .७०,००,०००/-+कर मा या खचास मा यता 

िमळणकेामी मा.तदथ सिमतीचे िनणय ं .२६४ अ वये दे यात आले या िनदशा माण े मे.िटसीएस यांचमेाफत 
ा  झाले या अिभ ायासह ताव इकडील िवभागाचे िद.३० म,े २०२० रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये मा.तदथ 

सिमतीच ेिद.०९.०६.२०२० रोजीच ेसभेसमोर सादर करणते आलेला होता. सदर  तावावरील चच  या दर  यान 
मे.िटसीएस यांचे ितिनधी ी राजीव गु ा यांनी Firewall संबंधातील सादरीकरण मा.तदथ सिमतीच ेसभेसमोर 
सादर केले असनू िवचारले  या  नांना समपक उ  तरे िदली. सिव  तर चचअतंी सदर  तावावर िनणय .३२८ 
अ  वय,े पढुील माण े िनदश दणेेत आलेले आहते. “मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथे काया  वीत 
स  हरवरील मािहती व णालीचे सरु ीतते  या  टीन ेकाया  वीत असलेला Firewall कालबा  झा  याने निवन 
०२ नग Firewall खरेदी करणकेामी सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर सादर 
कर  यात यावा.” 

उपरो  िनदशा  वय,े मे.िटसीएस यांचेबरोबर चचा क न ०२ नग Firewall  या आव यकतेबाबत 
तसेच Firewall म  य े वापर  यात येणा-या Processor बाबत अिभ ाय दणेेबाबत कळिवलेले होते.  यानसुार 
म े.िटसीएस यांनी िद.२२ जनु, २०२० रोजीचे ई-मेल ारे पढुील माण ेअिभ ाय/  प  टीकरण सादर केलेले आह.े  

As discussed on call, please find the detailed clarifications requested.  
        Currently, SSST is having 4 firewalls. TCS is planning to replace all these 4 end 

of life firewalls and with 2 Next Generation Firewalls. 
One firewall at L2 level managing Internet. 
Two firewalls (HA) at L3 level managing LAN. 
One more firewall at L3 level managing Servers. 

           Considering the criticality of the IT operations, 2 Firewalls are requested in order 
to configure in High Availability mode. So that one firewall will be in Active mode and 
another will be in passive mode. In case of failure, all the connections will be 
automatically switched to the Passive firewall. And will provide sufficient turnaround time 
to get failure one fixed through vendor/OEM without having any impact to end 
users/operations. 

HA can be achieved smoothly by having same Make and Model using the 
respective OEM standards. 
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Also, TCS have ensured the proposed Make & configurations are compatible with 
the existing infrastructure (servers, network switches, etc). 

All the proposed Firewalls are having Intel Processor (CPU) along with their 
proprietary processor to ensure the better throughput. 

मे.िटसीएस यांनी कळिवले माण े स ि थतीत ०४ नग Firewall काया  वीत असनू सदरचे सव 
Firewall कालबा  झाले असनू  यांचे िठकाणी ०२ नग निवन Firewall काया  वीत कर  याच े  तािवत 
करणते आलेले आह.े स ि थतीत काया  वीत असले  या ०४ नग Firewall पैक  ०१ नग Firewall इटंरनेट 
 यव  थापन, ०२ नग Firewall LAN  यव  थापन व ०१ नग Firewall हा स  हरसाठी कायरत आहे. सं  थानची 

स ि थतीतील गरज पाहता, ०२ नग Firewall  तािवत केलेले असनू सदरच े Firewall पैक  ०१ नग 
Firewall हा Active Mode म  य ेकाय करेल व ०१ नग Firewall हा Passive Mode असले. काही तांि क 

टु मळेु Active Mode मधील Firewall बंद पड  यास सव Connections ह ेिवना  य  यय Passive Mode 
मधील Firewall ारे तािपत होतील. सबब, टु ची दु  ती होईपयत सव णाली िवना  य  यय सरुळीत सु  
राहतील. दो  ही Firewall एकाच कंपनीचे व सार  या मतेच े अस  याने ह े सहज श य होणार आह.े सदरच े
Firewall ह ेभिव  यातील सभंा य िव  ता रीकरणास स-ुसंगत असे असणार आहते. सदरचे Firewall म  य ेIntel 
कंपनीचे मु  य Processor व उ  पादक कंपनीचे Co-Processor चा अतंभाव असणार आह.े  

उपरो  नमदु केले माण े Firewall चा उपयोग हा ामु  यान े Internet  यव  थापन, स  हर व डेटा 
सरु ीततेसाठी होतो. लॉकडाऊन  या धत वर साईभ  तानंा चे दशनासाठी िशड  येथ ेयेण ेश य होत नस  यान े
असं  य साईभ  त ह ेसं  थानचे वबेसाईट व मोबाईल अपॅ ारे उपल ध असले  या लाई  ह दशन सिुवधे ारे चे 
दशनाचा लाभ घतेात. तसेच सं  थानच ेonline.sai.org.in या वेबसाईट ारे सं  थानला ऑनलाईन दणेगी दतेात. 
स ि थतीत साईभ  तांना सं  थानला दणेगी दणेेकरीता हा एकमेव पयाय सलुभ online.sai.org.in या वेबसाईट 
संदभात काही तािं क अडचण आ  यास हे  पडे  कला ा  होणा-या साईभ  तां  या टेिलफोन कॉल व ई-मले  या 
सं  यमे  य ेल णीय वाढ होते. सबब, इटंरनटे सिुवधा पयायान ेonline.sai.org.in व sai.org.in ा वेबसाईट 
अखंड सरुळीत चाल  या  या  टीने तसचे साईभ  ताचंी व सं  थानची मह  वपणु मािहती सरु ीत राहणे  या  टीन े
मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार ०२ नग निवन Firewall खरेदी करण ेअ  याव यक आह.े 

सबब, मे.िटसीएस याचंे अिभ ायानसुार ०२ नग निवन Firewall मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचे मा यतेन े चलीत प दतीने खरेदी करणेस व याकामी येणारे अदंाजे र कम .७०,००,०००/- + 
कर मा या खचास मा यता िमळणे तव मा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभतेील िनणय .३२८ 
अ  वय,े िनदशीत केले माण ेसिव  तर  ताव िनणयाथ मा.तदथ सिमतीच ेसभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .४०५ यावर सिव तर चचा झाली, सबंधीत िवभाग, TCS चे तं  व सं थेचे अिधकारी दोन नग Firewall 
खरेदी कर या या तावाची गरज/आव यकता कुठ याही तकाने पटव ू शकले नाहीत. तसेच जुनी 
Firewall णाली तातडी या काळात उपयोगात येऊ शकते असे सिमती या ल ात आणनू दे यात 
आले हणून 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 एक नग Firewall 
खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम 

.३५,००,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५२         सन २०२०-२१ म ये व र  महािव ालयाचे थम, ि दतीय व ततृीय वष शु क आकारणीबाबत. 

ताव- अिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद  .१७ (१) व १७ (२) (ढ) म  य ेसव कार  या धमिनररपे  
िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास सहा य करील. तसचे िशड  यथे ेवा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था 
 थापन करील अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –   
०१.   मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०१.०६.२०१८ चे सभेतील िनणय .३७० 
०२.   मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६.०६.२०१९ चे सभेतील िनणय .२४२ 
०३.   मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०४.०७.२०१९ चे सभेतील िनणय .३६६ 



 
172 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

 तािवकः- ी साईबाबा स  थानचे नवीन व र  ठ महािव ालय सु  करणकेामी महारा   शासन, उ  च 
व तं  िश ण िवभाग, शासन आदशे मांक – मा  यता – २०१८/(३०/१८)/मािश-४, िद.२८ फे वुारी, २०१८ 
चे आदेशा  वय ेशै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन महािव ालय सु  कर  यासाठी इरादाप  िमळाल े तसचे 
शासन आदशे मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ  वये शै िणक वष २०१८-
१९ म  य ेनवीन महािव ालय सु  कर  यास मा  यता दे  यात आली.  यानसुार शै िणक वष २०१८-१९ म  य े

थम वष कला, वािण  य व िव ान शाखचेे वग सु  कर  यात आलेले होते. तसेच मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०१.०६.२०१८ चे सभेतील िनणय .३७० अ  वये सन २०१८-१९ म  य ेसु  केले  या वगासाठी िव ापीठाच े
मागदशक त  वानसुार िवनाअनदुािनत महािव ालयांसाठी  तािवत केलेले शु  क आकारणसे मा  यता दे  यात 
आलेली होती,  यानसुार शु  क आकारणी कर  यात आलेली आह.े   याचा तपिशल खालील माण–े(सन 
२०१८-१९ चे शु  क)  
 

वग कला वािण  य िव ान 
थम वष ३,५६५/- ३,४२५/- ४,०६५/- 

 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०५.१०.२०१८ चे सभेतील िनणय .६१३ (२१) नसुार ी साईबाबा 

व र  ठ महािव ालयात B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, वािण  य 
शाखेची दसुरी तुकडी तसचे नैसिगक तुकडीवाढीच ेवग शै िणक वष सन २०१९-२० म  य ेसु  करणसे मा  यता 
िमळालेली आह.े   

 यानसुार उ  च व तं  िश ण िवभाग, शासन आदेश मांक मा  यता २०१९/(१३१/१९)/मिश-४, 
िद.१५ जनू, २०१९ अ  वये ी साईबाबा महािव ालयाम  य े  तािवत िवशेष  तर िवषय तसचे बी.ए सी. 
(कॉ   यटुर साय  स) व बीसीए (िव ान) हे  तािवत नवीन अ  यास मास कायम िवनाअनदुानीत त   वावर सु  
करणसे मा  यता िदलेली आह.े तसचे उ  च व तं  िश ण िवभाग, शासन आदशे मांक मा  यता 
२०१९/(१३४/१९)/मिश-४, िद.१५ जून, २०१९ अ  वये कला व वािण  य शाखे  या थम वषासाठी  यके  एक 
अित र  त तुकडी कायम िवनाअनुदानीत त  वावर सु  करणसे मा  यता िदललेी आह.े  यानसुार शै िणक वष 
२०१९-२० म  य े थम व ि तीय वष कला, वािण  य व िव ान तसचे थम वष बी.ए  सी.(कॉ   यटुर साय  स) च े
वग सु  कर  यात आलेले होते. तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेतील िनणय .२४२ 
अ  वये सन २०१९-२० म  य े सु  केले  या वगासाठी िव ापीठाच े मागदशक त  वानसुार अनदुािनत 
महािव ालयांसाठी (कला, वािण  य व िव ान) तसचे बी.ए  सी. कॉ   यटुर साय  स हा िवनाअनदुािनत 
अ  यास म अस  याने  याक रता मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०७.२०१९ चे सभेतील िनणय .३६६ 
अ  वये िवनाअनदुािनत अ  यास मासाठी  तािवत केलेल े शु  क आकरणसे मा  यता दे  यात आलेली होती, 
 यानसुार शु  क आकारणी कर  यात आललेी आह.े  याचा तपिशल खालील माण े – (सन २०१९-२० चे 

शु  क)  
 

वग कला वािण  य िव ान बी.ए  सी.(कॉ   यटुर साय  स)  
थम वष ३,३९०/- ३,४३०/- ३,६६५/- २६,०९०/- 

ि तीय वष  ३,१००/- ३,१८०/- ३,२००/- - 
 

आता सािव ीबाई फुल े पणु े िव ापीठ, पणु े यांचेकडील जा. .CA/Eleg.-Non Eleg/New 
CSSPDIF-A.Y.2020-21 िद.२०.०३.२०२० अ  वये शै िणक वष २०२०-२१ साठी नवीन अ  यास 
पाठय म/िवषय/िवशेष  तर िवषय/नैसिगक वाढ/ अित र  त तुकडी/जलदगती तुकडीची िनयिमतीकरण/ वेश 

मता वाढ / िव ाशाखा इ.साठी सादर केले  या  तावास िशफारस दे  यात आलेली आह.े  याबाबत शासन 
िनणय येणे बाक  आह.े  

िव ापीठाने केले  या िशफारसनसुार शै िणक वष २०२०-२१ म  य ेकला, वािण  य व िव ान शाखचे े
थम, ि तीय व ततृीय वषाचे वग, िवशेष  तर िवषय,  तसेच संगणकशा   शाखेच े थम व ि तीय वषाचे 

अ  यापन कर  यात येणार आह.े सदर वगासाठी शै िणक वष २०२०-२१ म  य े आकारावयाच े सधुारीत 



 
173 

 

(09}13.07.2020, Shirdi  
 

शु  काबाबत सािव ीबाई फुल े पणेु िव ापीठाने  यांचेकडील आदशे .PGS/676 िद.२८.०२.२०२० अ  वये 
िनदश िदलेले होते.  

मा  स  या कोरोना िवषाणू  या साथरोगामुळे देशभर सु  असले  या सचंारबंदीचे पा  वभूमीवर 
सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाकडील संदभ . PGS/1032 Date– 27/06/2020 रोजीचे 
आदेशा  वये सन २०२०-२१ या वष  आदेश .PGS/676 िद.२८.०२.२०२० अ  वये कळिवलेले 
सधुारीत शु  क न आकारता मागील वष चेच शु  क आकारणी कर  यात यावी, असे िनदश िदलेले 
आहेत.  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६.०६.२०१९ चे सभेतील िनणय .२४२ अ  वये कला, वािण  य व 
िव ान शाखे  या थम व ि तीय वषासाठी मा  यता िमळालेले व मा.व ् यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०७.२०१९ च े
सभेतील िनणय .३६६ अ  वये थम वष सगंणकशा  ासाठी  तािवत केलेले शु  क आकरणी करता येईल.  

तसेच कला, वािण  य व िव ान शाखे  या ततृीय वष व सगंणकशा   अ  यास मा  या ि तीय 
वषासाठी िव ापीठ आदेश .५४२ िद.१७.०२.२०११ नसुार (आदेश पी.जी.एस.७८५२ िद.२३.१२.२००९) 
आकारावी लागेल.  याचा सिव  तर तपिशल सोबत  या प रिश  ठात िदलेला आह.े  

सोबत  या प रिश  ठातील तपिशलानुसार अनदुािनत व िवनाअनदुािनत  व पातील शु  काचा गोषवारा 
खालील माण े 

वग कला वािण  य िव ान बी.ए  सी.  
(कॉ   युटर 
साय  स)  

कला वािण  य िव ान बी.ए  सी.  
(कॉ   युटर 
साय  स)  

अनुदािनत िवनाअनुदािनत 
थम वष ३,३९०/- ३,४३०/- ३,६६५/- - ६,४९०/- ६,८३५/- १७,१४०/- २६,०९०/- 

ि तीय 
वष  

३,१००/- ३,१८०/- ३,२००/- - ६,२००/- ६,५४५/- १६,७००/- २५,७००/- 

ततृीय वष  २,८८०/- ३,०००/- ३,००५/- - ५,९८०/- ६,३२५/- १६,४८०/- - 
 (सोबत  या त   यात तपिशलवार मािहती सादर केललेी आह.े सदर नमदु त   याम  य े

अ. .२०Vridhi Process फ  ही िव ापीठाचे फ   यित र  त नमदु केलेली आह.े कारण सदरची र  कम ही 
सबंधीत Software कंपनीस आदा करावी लागणार आह.े तसेच अ. .२३ ते २५ चे शु  क ह ेमहािव ालयाचे 
िवकासासाठी व इतर काय मासंाठी ि वकार  यात यते असते. तसचे ज े िव ाथ  ि तीय वष कला शाखेम  य े
भगूोल हा िवशेष  तर िवषय िनवडतील  यांचेकडून .१२५/- मा  योगशाळा फ  आकारावी लागेल. तसेच 
तीनही शाखचेे ि तीय वषाक रता Environmental Awareness चे .२२०/- मा  शु  क आकारावे लागेल.)  
  सं  थानमाफत सु  कर  यात येणारे महािव ालय ह े कायम िवनाअनदुािनत त  वावर चालिव  यात यते 
आह.े िव ापीठाच े मागदशक त  वानसुार अनदुािनत व िवनाअनदुािनत महािव ालयांसाठी शु  क आकारणी 
कर  यात येत असते. यापैक  काही र  कम िनयमानसुार िव ापीठास अदा करावी लागते.  याबाबतचे चलन 
वेळोवेळी िव ापीठाकडून कळिव  यात यते असते.  

सं  थानच ेमहािव ालयाम  य ेिशड  व प रसरातील शतेकरी, विंचत व आिथक  टया गरीब असले  या 
िवदया  यानी वेश घतेलेले आहते. तसचे मुलां  या तलुननेे मलु ची सं  या ल णीय आह.े एकूण िव ा  यापैक  
६० ट  के मलुी महािव ालयाम  य े िश ण घते आहते.  महािव ालयाम  य े िव ा  याकडून आकारावयाच े
शु  काबाबत सन २०१८-१९ म  य े िवनाअनदुािनत व सन २०१९-२० म  य े अनदुािनत  व पात शु  क 
आकार  यात आलेल े आह.े  तसेच बी.ए  सी. कॉ   यटुर साय  स हा िवनाअनदुािनत अ  यास म अस  याने 
 यासाठी िवनाअनदुािनत  व पातील शु  क आकारणी कर  यात यते असते.  

िव ा  याची आिथक प रि थती, मलु ची सं  या व स  या कोरोना िवषाणचूी पा  वभमूी या सव बाब चा 
िवचार करता सन २०२०-२१ म  य ेकला, वािण  य व िव ान शाखते वेश घणेा-या िव ा  याकडून अनदुािनत 
अथवा िवना अनदुािनत  व पाच ेशु  क आकारावे, याबाबत िनणय होणकेामी तसेच बी.ए सी. कॉ   यटुर साय  स 
हा िवनाअनदुािनत अ  यास म अस  याने  यासाठी िवनाअनदुािनत  व पातील शु  क आकारणसे मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  
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तसेच सदरची वेश ि या राबिवतांना वृ ी सॉ टवेअर ारे ऑनलाईन प तीने वशे ि या 
राबिवता येईल,  िव ा  याकडून ि वकार  यात येणारे शु  क ह े रोख  व पात न घतेा, िव ा  याना ऑनलाईन / 
चलना ारे बॅकेंत भरणा करणबेाबत कळिवता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी– तरी  तािवकात नमदु केलेनसुार सन २०२०-२१ म  य ेमहािव ालयाम  य ेकला, वािण  य व 
िव ान शाखेत वेश घणेा-या िव ा  याकडून नमदु शै िणक शु  कामधील अनदुािनत अथवा िवनाअनदुािनत 
यापैक  कोण  याही  व पाचे शु  क ि वकारावे याबाबत िनणय होणसे, बी.ए सी. कॉ   यटुर साय  स हा 
िवनाअनदुािनत अ  यास म अस  याने  यासाठी िवनाअनदुािनत  व पातील शु  क आकारणसे मा  यता 
िमळणकेामी, तसेच सदरची वेश ि या राबिवतांना वृ ी सॉ टवेअर ारे ऑनलाईन प तीने वशे ि या 
राबिवणसे आिण ऑनलाईन प तीने शु  क ि वकारणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-
Hoc) सिमतीचे िनणयाथ तथा मा  यते  तव सादर.  

िनणय .४०६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईबाबा महािव ालयाम ये सन २०२०-२१ या शै िणक 
वषाकरीता कला, वािण  य व िव ान शाखेत वेश घेणा-या िव ा  याकडून िव ािपठाचे मागदशक 
त वानुसार अनुदािनत  व पाचे शु  क आकार यात यावे,असे ठरले. तसेच बी.ए  सी. कॉ   युटर साय  स 
या अ यास मासाठी अनुदािनत व पात शु क आकरणीसाठी िव ापीठाकडून मािहती घे यात 
यावी, सदरची मािहती उपल ध न झा यास बी.ए  सी. कॉ   युटर साय  स या अ यास मासाठी 
िवनाअनुदािनत व पात शु क आकार यात यावे, असे ठरले. तसेच सदरची वेश ि या वृ ी 
सॉ टवेअर ारे ऑनलाईन प तीने राबिवणेस आिण ऑनलाईन प तीने शु  क ि वकारणेस मा  यता 
दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५३ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे कायम सरु ा र कांचा गणवेश बदलाबाबत. 

ताव- .पोलीस अिध क, अहमदनगर यांनी जा. .िजिवशा/सरं ण/१०११४/२०११ िद.११/११/२०१९ चे प ा  वये 
कळिवले आह ेक , िद.२८/०९/२०१९ रोजी ०९.४५ वाजता ी साईबाबा सं  थान िशड  येथील सरु ा र क 
रमेश तुकाराम कोते ह े ी साईबाबा मंिदर प रसरात एका अपगं  य  तीस मारहाण करीत असतानाचा  ही.डी.ओ. 
सोशल िमडीयावर  हायरल झाललेा आह.े  सदर  ही.डी.ओ. म  य ेखाक  गणवेष प रधान केललेी  य  ती अपगं 
 य  तीस मारहाण करीत असतांना िदसत अस  याने अपंग सघंटना, सामािजक संघटना, वृ  तप  ितिनधी व व र  

कायालयाकडुनच पोलीसानचे मारहाण केली असलेबाबत िवचारणा झाली.  सदर घटनेमळेु पोलीस शासनाकडे 
पाह  याचा जनसामा  यांचा  टीकोन नकारा  मक होत असनू जनमानसांत पोलीस दलाची ितमा मलीन झाली 
आह.े   

  सदचा  ही.डी.ओ. िविवध कार  या िडजीटल समाज मा  यमांम  य े सपंणु देशभर  हायरल झाललेा 
आह.े  आ  हीही सदर  ही.डी.ओ. म  य े थमदशनी पोलीस कमचारीच िद  यांग  य  तीस मारहाण करीत 
अस  याचे िदसत आह.े  परंतू बारकाईने पाहील ेअसता सदरचा मारहाण करणारा  य  ती हा पोलीस स  य गणवेष 
धारण करणारा असनु तो पोलीस नस  याचे िनदशनास आले आहे.  सदरबाबत उपिवभागीय पोलीस अिधकारी, 
िशड  यांनी घटना िठकाणी भेट दवेनू चौकशी केली असता सदर  य  ती ही ी साईबाबा सं  थानचा सरु ा र क 
अस  याचे िन  प  न झाले आह.े 

  सदर करणी िद  यांग  य  तीस मारहाण करणारा  य  ती हा पोलीस अिधकारी / कमचारी नसनू केवळ 
 याने प रधान केलेला गणवेष हा सारखा अस  यामळेु सपंणु सार मा  यमांम ये िवनाकारण पोलीस दलाची 

बदनामी झालेली आह.े  ी साईबाबा सं  थान िशड  येथ ेकायम  व पी १३२ खाजगी सरु ा र क असनू  यांचा 
गणवेश हा खाक  असनु तो सामा  य  य  तीस पोलीस गणवेषच वाटतो.   यामळेु यापुढे होणारी या कारची 
संभा  यबदनामी / ितमा हणन टाळ  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िशड  येथे व इतर खाजगी सरु ा र क यांचा 
गणवेष हा पोलीस अथवा ल  करी दलासारखा नसावा हा अहवाल उपिवभागीय पोलीस अिधकारी िशड  िवभाग, 
िशड  यांनी सादर केला आह.े  सदर अहवालाशी आ  ही सहमत असलेबाबतचा अहवाल अपर पोलीस 
अिध क, ीरामपरु यांनी सादर केलेला आह.े  तरी साईबाबा मंिदर, िशड  येथील सरु ा र काचं े गणवेष 

ाय  हटे िस  यु रटी एज  सी रे  यलुेशन अॅ ट २००५ मधील तरतुदीनसुार होणसे िवनतंी कर  यात आललेी आह.े 
  वरील माण े सरु ा र काने िद  यांग  य  तीस मारहाण करतांनाचा ि हडीओ  हायरल झालेबाबत 

घडलेली घटना पुढील माण े-  िद.०९/११/२०१९ रोजी ी रमेश तुकाराम कोते याचंी डयटुी सकाळी ०४.०० ते 
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१२.०० अशी १६ गुंठे प रस रसाईभ ांची सरु ा, सं थान मालम चेे र ण करणकेामी तसेच या प रसराम ये 
िभ ेकरी, िकरकोळ िव े ते यांना थांबु न देणेकामी नमेलेली होती. या माण े ी रमेश कोते कत यावर हजर होवनू 
नेमनू िदलेल ेकाम करत असतांना सकाळी ०८.०० ते० ९.३० वाजे या समुारास एक अपंग य  गटेनं.०३ चे 
बाहरेील बाजसु साईभ ांकडून पसेै मागत असतांना िदसनू आला.  यास ी रमशे कोते यांनी सं थान प रसराच े
बाहरे जावनू िभ ा मागणबेाबत सांिगतले.  सदर य  या िठकाणाहन जावनू पु हा थोडया वेळान े यािठकाणी 
िभ ा मागणकेामी आली.  मी यास पु हा सं थान प रसराम य े िभ ा मागणसे मनाई असलेच ेसमजावनू सांगनू 
बाहरे जा यास सांिगतले.  यानंतर सदर य  पु हा थोडया वेळाने म पान क न (दा  िपऊन) ितस यांदा िभ ा 
मागणसे आला असता, तो साईभ ांचे पायास हात लावनू साईभ ांना िभ ा दे यास मजबरू करत अस याचे/ 
साईभ ांना ास दते अस याचे िनदशनास आ  यान े ी.रमेश कोते यांनी यास बाहरे जा यास सांिगतले असता 
तो ऐक या या मनि थीतीत न हता या इसमाने ी.रमेश कोते यांना िशवीगाळ कर  यास सु वात के  याने व 
 यास सामंज यान ेसांगनु पण तो ऐकत नस याने व मंिदर प रसरातील िश तभंग होत अस याने नाईलाजा तव 
 यास ी.रमशे कोते बाहरे काढत असतांना कुणीतरी अ ात इसमाने  ही.डी.ओ. शटु ग काढून  हॉटस ्अपॅवर 
सारीत केली आह.े  सदर करणी ी.रमेश तुकाराम कोते यांस सं  थान शासनामाफत जा.न.ंएसएसएस/सा शा 

/वशी-िश त/१५५८/२०१९ िद.०२/१०/२०१९ अ  वये कारण ेदाखवा नोटीस दवेनू समज दे  यात आलेली आह.े  
तसेच ी रमेश कोते यांना साईभ ांशी सौज यान े वागण,े बोलणबेाबत समज दे यात आलेली आह.े तसचे 
िभ ेकरी,अपंग यांना सामंज यान े समजावनू सांगनु सं थान प रसराचे बाहरे जा यास सांगणबेाबतची समज 
दे यात आली आहे. 

  यापवु  सन २०१४ म  य ेत  कालीन पोलीस अिध क, लखमी गौतम यांनी सं  थानचे सरु ा र काचं े
गणवेश बदलणकेामी सचुना केली होती.   यानसुार सं  थान सरु ा र कांचा गणवेश बदलणकेामी मा.  यव  थापन 
सिमती िद.१६/०४/२०१५ रोजीचे सभेत िवषय नं.१० नसुार िनणय होणकेामी  ताव सादर कर  यात आला 
होता.  सदरचे िवषयावर सिव  तर चचा होऊन, सरुि ते  या कारणा  तव व पोिलस अिध क, अहमदनगर यांच े
प ाचा िवचार करता, सं  थान आ  थापनेवरील सरु ा र कां  या यिुनफॉमचा रंग बदलणसे मा  यता दे  यात आली.  
यिुनफॉमसाठी खरेदी करणते आलेले कापड परत करणते यावे.  जर परुवठाधारक कापड परत घेत नसले तर त े
कापड िव ा  याना िकंवा मिंदर प रसरा  या सरुि ततेसाठी िनयु  त पोिलस कमचा-यांना अथवा इतर िवधायक 
कायासाठी देणते यावे. तसेच सं  थान आ  थापनेवरील सरु ा र कां  या यिुनफॉमसाठी ने  ही   य ु(Nevy Blue) 
रंगाचे आव  यक कापड खरेदी करणते यावे.   यासाठी जािहरात िस  द करणते यऊेन, िवहीत प  दतीने िनवीदा 
मागिवणसे व याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार सरु ा कमचा-यांना गणवेश िशलाईकामी ने  ही-   य ु रंगाचा 
कपडा दणेगी  व पात घे  यात आला.   परंतु तदनंतर कमचारी संघटनेची गणवेशाचा कलर बदलू नय ेयाबाबत 
मागणी व त  कालीन कायकारी अिधकारी यांचे मौखीक िनदश यानसुार सदरचा  ताव  थगीत ठेग  यात आला 
होता.  आता पु  हा पोलीस अिध क, अहमनगर यानंी िद.१३/१२/२०१९ चे प ाने सरु ा र काचंे गणवेष 

ाय  हटे िस  यु रटी एज  सी रे  यलुेशन अॅ ट २००५ मधील तरतुदी नसुार होणसे कळिवल ेआह.े   
ाय  हटे िस  यु रटी एज  सी रे  यलुेशन अॅ ट २००५ मधील गणवेशबाबत तरतुद खालील माण.े  

21.Penalty for unauthorised use of certain uniform – If any private seucirty guard 
or supervisor wears the uniform of Army, Air force, Navy or any other armed forces of the 
Union or Police or any dress having the appearance or bearing any of the distinctive marks 
of that uniform, he and the proprietor of the private security agency shall be punishable 
with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine may extend to 
five thousand rupees, or with both. 

  ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  था, िशड चे कामकाज कामकाज ह े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम-२००४ नसुार चालते.  या अिधिनयमातील तरतुद ३१ नसुार 
िव  व   ा  यव  थचेे सद  य, अिधकारी व कमचारी ह े भारतीय दडं सिंहते  या कलम २१  या आिण  टाचार 

ितबंध अिधिनयम, १९८८  या कलम २(ग)  या अथानसुार लोकसेवक अस  याचे मान  यात आललेे आह.े    
  पोलीस अिध क कायालय, अहमदनगर यांच े िद.१३/१२/२०१९ चे प ाचे अनुषगंाने सरु ा र काचं े

गणवेशाचा रंग बदलाबाबत ताव शासक य मा  यते  तव सादर केला असता सदरचे  ताववर व र  ठांनी 
ित पती दवे  थान, पंढरपरु आदी सं  थानम  य ेसरु ा िवभागांच ेपोषाख कोणते? याबाबत नमदु करता येईल अस े
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िनदश िदले होते.   यानसुार इकडील प  .जा.नं.एसएसएस/विश/संर ण/४३७७/२०२० िद.०४/०२/२०२० च े
प ान े ी िव ल ि मणी मंिदर  ट, पंढरपरु व ी िस  दीिवनायक गणपती मंिदर  ट, मुंबई यानंा तसेच 

.जा.न.ंएसएसएस/विश/संर ण/४३७८/२०२० िद.०४/०२/२०२० चे प ाने ित मला ित पती दवे  थान, 
ित पती यांना  यांचेकडील सरु ा र काचंे गणवेशबाबत मािहती मागिवणते आली होती.  तथापी ित पती 
दवे  थान व पंढरपरु दवे  थानकडून अ ाप मािहती ा  त नाही.  

  ी िस  दी िवनायक गणपती  ट, मुंबई यांनी िद.२६/०२/२०२० चे प ाने कळिवले आह े क , ी 
िस  दीिवनायक गणपती  यासात सरु ा अिधकारी व सरु ा र क कायरत आहते.  सरु ा अिधकारी यानंा खाक  
रंगाचा गणवेश टोपी (पी-कॅप) व सरु ा र क यांना खाक  रंगाचा गणवेश व गडद िनळया रांगाची टोपी (बेअर 
कॅप) ब  कलसिहत आह.े  याच बरोबर  यांना लाईनर, नेम  लेट, िशटी, कॅनवास बे  ट, ब  कलसिहत ई. गणवेश 
सोबत दे  यात यतेो.  तसेच ी िस  दीिवनायक गणपती  यासात सरु ा कोण  याही खाजगी सेवा सरु ा यं णा 
नाही.  मािहतीकरीता सरु ा अिधकारी व सरु ा र क यांचा फोटो सोबत जोडललेा आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- ी साईचंे दशनासाठी येणारे साईभ  ताचंे गद चे िनयं ण कर  यासाठी 
सं  थानमाफत कायम सरु ा र कांची समाधी मिंदराम  य,े समाधी मिंदराच ेगटेवर तसचे मिंदर प रसरात िनयु  ती 
कर  यात आलेली आह.े  चे दशनासाठी िशड त साईभ  ताचंी मोठया माणावर गद  होत असते.  सं  थानचे 
संर ण िवभागातील कायम कमचा-यांना पवु पासनुच खाक  गणवेष दे  यात आलेला आह.े  सरु ा र कांच े
खाक  गणवेषामळेु  यांची वेगळी छाप पडते.  खाक  कलरचा गणवेष सरु ा र कांचा एक कारचा आधार 
आह.े  सं  थानमधील कं ाटी सरु ा र कांना वेगळया कलरचा गणवेष अस  याने ाय  हटे सरु ा र क समजनू 
साईभ  त नहेमीच  यांचेशी वाद घालतात.  तर कायम सरु ा र कानंा खाक  कलरचा गणवेष अस  याने कायम 
सरु ा र कानंा गद चे िनयोजन करतेवेळी साईभ  त  यांचेशी वाद घालत नाहीत.   यांच े सव सचुनांच े पालन 
हो  याचा अनभुव नेहमीच येत आह.े  

  स  या र ा चालक, टॅ  सी चालक, एस.टी.चालक व वाहक, शेती महामंडळाचे सरु ा र क, फॉरे ट 
खा  याचे सरु ा र क व अिधकारी यांचे गणवेषाचा कलर खाक  अस  याचे िदसत आह.े  सं  थानचे सरु ा 
र कांच ेगणवेषावर SSS ही अ रे छापललेी असतात.  तसेच  यांचे टोपी, शो डर व बे टवर सु  दा सं  थानचा 
SSS हा लोगो आह.े  ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  था, िशड चे कामकाज कामकाज ह े ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम-२००४ नसुार चालते.  या अिधिनयमातील तरतुद ३१ नसुार 
िव  व   ा  यव  थचेे सद  य, अिधकारी व कमचारी ह े भारतीय दडं सिंहते  या कलम २१  या आिण  टाचार 

ितबंध अिधिनयम, १९८८  या कलम २(ग)  या अथानसुार लोकसेवक अस  याचे मान  यात आललेे आह.े    
मागणी– वरील  व पाची त ार ही पिह  यांदाच घडललेी अस  याने लगचे या कारणा  तव सरु ा 

र कांच ेगणवेश बदलण ेयो  य होणार नाही.   स  या र ा चालक, टॅ  सी चालक, एस.टी.चालक व वाहक, शेती 
महामंडळाचे सरु ा र क, फॉरे ट खा  याचे सरु ा र क व अिधकारी याचंे गणवेषाचा कलर खाक  अस  याचे 
िदसत आह.े  ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  था, िशड चे कामकाज कामकाज ह े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम-२००४ नसुार चालते.  या अिधिनयमातील तरतुद ३१ नसुार 
िव  व   ा  यव  थचेे सद  य, अिधकारी व कमचारी ह े भारतीय दडं सिंहते  या कलम २१  या आिण  टाचार 

ितबंध अिधिनयम, १९८८  या कलम २(ग)  या अथानसुार लोकसेवक अस  याचे मान  यात आलेले आह.े   
 यामळेु सं  थानचे कायम सरु ा र काचंा गणवेश आह े तसाच खाक  ठेवता येईल िकंवा खाक  रंगाचे कलर 

शेडम  य ेबदल क न गडद िहरवट खाक  रंगाचा गणवेश घेणबेाबतची कायवाही करता येईल.  
  तरी पोलीस अिध क, अहमदनगर यांचे सचुनेनुसार सं  थानचे कायम सरु ा र क यांचा गणवशे 

ाय  हटे िस  यु रटी माण े न करता स  या आह े तोच गणवेश कायम ठेवावा, िकंवा स  याचे खाक  रंगाच े
गणवेशाचे कलर शेडम  य े बदल क न गडद िहरवट खाक  रंगाच े शेडचा गणवेश  यावा याबाबतचा  ताव 
अवलोकनाथ सिवनय सादर. 

िनणय .४०७ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला.  
(कायवाही-सरं ण िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५४ ी साई मंिदर सरु ेकरीता CISF/CRPF िकंवा महारा  रा य सरु ा महामंडळाची सरु ा यव था 

घेणेबाबत. 
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ताव- सी.आय.एस.एफ. यांच े माफत सरु ा यं णा घणेबेाबतची यापवु  कायवाही – सी.आय.एस.एफ. यांचे माफत 
सरु ा यं णा घणेबेाबतची यापवु  कायवाही-  त  कालीन मा. ी राधाकृ  ण िवखे पा. मं ी, कृषी व पणन, महारा   
शासन, मं ालय, मुंबई यांनी  यांचे िद.०२/०८/२०१२ रोजीचे प ा ारे त  कालीन मा.नामदार ी पृ  वीराज 
च  हाण साहबे, मु  यमं ी महारा   रा  य, मं ालय, मुंबई यांना प ा ारे कळिवले होते क , “ ी साई मिंदरा  या 
सरु ेसाठी मंिदराची अतंगत सरु ा  यव  था क ीय औ ोिगक सरु ा बल (CISF) कडे सोपि याबाबत उिचत 
कायवाही कर  यात यावी.  तदनतंर िद.०८/१०/२०१२ चे मा.  यव  थापन सिमती सभमे  य ेआय  या वेळेचा िवषय 
नं.०४ ने िनणय .८५७ नसुार ी साई मंिदराचे सरु ेकरीता क ीय औ ोिगक सरु ा बल यांचेशी प  यवहार 
क न सं  थानसाठी सरं ण यं णा श  य तेवढया लवकर काया  वीत करणते यावी, असा िनणय झालेला होता  
तसेच मा.मं ी कृषी व पणन, महारा   शासन मं ालय मुंबई याचं ेप  कायासन अिधकारी िवधी व  याय िवभाग 
यांना ा  त झालेले प ाचे अनषंुगाने .सासिंव-२०१२/संदभ५६७/का.सोळा, िवधी व  याय िवभाग यांचे िद.२० 
नो  हबबर २०१२ रोजीच े प ा ारे सदर िवषयाबाबत अिभ ायासह व  तुि थतीदशक अहवाल शासनास साद 
करणबेाबत कळिवले होते.  तानसुार ी साईबाबा सं  थान सी.आय.एस.एफ. यं णा घे  यास तयार असलेबाबत 
अिभ ाय िवधी व  याय िवभागास सादरकर  यात येऊन जा.न.ंएसएसएसविश/सरं ण३८८३/२०१२ 
िद.२७/११/२०१२ नसुार Director General, CISF, New Delhi यांचेशी प  यवहार के  यानसुार  यांचे 
व र  ठ .शा.अिधकारी, CISF यांचे .१२०१३(१०)/१९/१२आईए  डपी/२०१३ िद.०४/०२/२०१३ चे 
प ा माण े ी जे.के.बागडी, व र  ठ .शा. अिधकारी ( वनी) यांनी सदरचा  ताव गहृमं ालय, भारत सरकार 
यांचेकडे पाठिवलेचे इकडील कायालयास कळिवले  तदनतंर जा.न.ंएसएसएस/वशी-संर ण५२३९/२०१३ 
िद.१०/०२/२०१३ अ  वये कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग मं ालय मुंबई यांना िदललेे प  रतु अरोरा, 
DIG, CISF यांचे .ID/१२०१३(१०)६३/१२/I&P/१९७ िद.१४/०२/२०१५ चे प ा ारे  

  “The Government of Maharashtra may continue to provide security to the temple 
and the Central Armed Police Force could be requisitioned for assisting the State 
Government in law & order duties for a specific short period as and when required.” असे 
सं  थानला कळिवले होते. 

 यानंतर– ी िशवद  त कुमार, Du.com. CISF India Security Force, Nashik यांच ेप  .इ-
४२०१९ केऔसबु/आईएसपी (ना)१४/४०३२ िद.०७/१०/२०१४ चे प ा  वये उप कमांडंट, क ीय औ ोिग 
सरु ा बल भारतीय टाकसाळ, छापखाना, नािशक यांचे िद.०७/१०/२०१४ रोजीचे प ाम  य े  यांनी नमदु केल े
आह ेक , ी साईबाबा सं  थानला सरु ा सदंभात सी.आय.एस.एफ.  या स   याची आव  यकता असेल व ती 
 यांना हवी असेल तर आमची सदर सेवा परुिव  याची तयारी आह.े   यानसुार सी.आय.एस.एफ. यांच े माफत 

सरु ा मागदशन स   याची आव  यकता अस  यान ेसदर िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०९/१०/२०१४ च े
सभेपढु े सादर कर  यात आला.  सदरच े िवषयावर चचा होऊन िनणय .९०२ न े मु ा १) क ीय औ ोिगक 
सरु ाबल सं  थकेडून सं  थानला मागदशनाची आव  यकता अस  याने सदर सं  थचेी िवनामु  य अथवा मानधन 
त  वावर क  सलटंट  हणनु नेमण ू करणकेामी  यांचेकडे सिव  तर िवचारणा करणबेाबत कळिवले होते.  
 याच माण े मु ा २)  यांचे माफत मंिदर व मंिदर प रसरा  या सरु सेाठी सरु ा क चारी  यावयाचे झालयास 
 यांचे वेतन व मानधन यावर िकती खच येईल याबाबत सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असा 

िनणय झाला.   यास अनसु न मु ा .०१ ी िशवद  त कुमार, डे  यटुी कमांडंट, CISF, इडंीया िस  यु रटी फोस 
यांचेकडेक  सलटं  सी सेवा परुिवणबेाबत व सरु ा परुिवणबेाबत  ताव सादर कर  यात आलेला आह.े   याकामी 
 यांना जा.नं.एसएसएस/विश/सरं ण/३३८७/२०१४ िद.१७/१०/२०१४ न े ी िशवद  त कुमार, डे  यटुी कमांडंट, 

CISF, नािशक यांना कळिव  यात आले होते.   यावर  यांनी ी समुतं िसंग, अिस  टंट इ   पे टर जनरल, िद  ली 
यांच े िद.०२/१२/२०१४ चे प ान ेक  सलटं  सी सवेा परुिवणकेामी .३ लाख २५ हजार इतका खच कळिवला.  
सदर खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घे  यात आली व  या माण े  यांचे समवेत वेळोवेळी प  यवहार व 
िमट ग आयोजीत कर  यात यऊेन  यांचे माफत सरु ा िवषयक मागदशन घे  यात आलेले आहे.   या माण े  यांनी 
केलेला पहाणी अतंी ऑडीट रपोट सादर केला आह.े                                                                                                                 

  परंतू मु ा .०२ नसुार जा.न.ंएसएसएस/विश/संर ण/४८८७/२०१५ िद.०६/०१/२०१५ ने AIG, 
CISF, िद  ली यांना िदलेले प . ी समुंत िसगं अिस. इ  सपे टर जनरल / टेक महािनदशक कि य औ ोिगक 
सरु ा बल यांना एकुण मंिदर सरु ेकरीता ऑफ सर ेडचे अिधकारी ०१, सपुरवायझर ेडचे ०३ व िस  यु रटी 
गाड ेडच े ११३ अस े ११७ कमचारी परुिवणकेामी खचाचा अदंाज कळिवणे व िमट ग आयोजीत करणकेामी 
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कळिवणते आलेले आह.े  सदरच े प ाच े अनषंुगान े उप महािनदशक ( वनी) CISF, यांच े .आईडी 
१०/१६३/१२/I&P/२०१५-१३३ िद.०६/०२/२०१५ चे प ा  वय,े  

 “The Government of Maharashtra may continue to provide security to the temple 
and the Central Armed Police Force could be requisitioned for assisting the State 
Government in law & order duties for a specific short period as and when required.” असे 
कळिवले आह.े  याव न अस ेिस  द होते क , महािनदशक क ीय औ ोिगक सरु ा बल (गहृमं ालय) िद  ली 
यांचे समवेत झाले  या प  यवहाराव न  यांना वेळोवेळी क ीय सरु ा बल ी साईबाबा सं  थान यांना State 
Government in law & order माण ेदणे ेश  य नाही असेच कळिवलेले आह.े  

 यानंतर–१) मा. ी राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प  नतेा, महारा   िवधानसभा मुंबई याचं े
िद.०५/०२/२०१५ चे प ावर कायवाही होणबेाबत अपर िज  हािधकारी अहमदनगर यांचे .डीसी/काया. ९ब/ 
२०५६/२०१५ िद.०४/०८/२०१५ चे प  जा.न.ंएसएसएस/वशी/सरं ण/ २५८५/२०१५ िद.०७/०८/२०१५ रोजी 
मा.िज  हािधकारी सो. अहमदनगर यांना िदलेले प  अवर सिचव, गहृ िवभाग, महारा   शासन यांचे .एसएसए/ 
०३१५/ . .१७/िवशा-४ गहृ िवभाग मं ालय, मुंबई यांचे िद.१३/०७/२०१५ रोजीचे प  मा.िज  हािधकारी 
कायालय अहमदनगर यांना ा  त होऊन सदर प ाची त इकडील कायालयास ा  त झाली  याम  य े ी साईबाबा 
मंिदरासाठी सी.आय.एस.एफ. सरु ा दलामाफत परुिव  यात यावी.  सदर सरु केरीता आव  यक तो िनधी ी 
साईबाबा सं  थान िशड  करणार आह.े   यामळेु रा  य शासन व क  शासनावर कोणताही आिथक बोजा पडणार 
नाही, अस े िवरोधी प नेते महारा   शासन याचं े िद.०५/१२/२०१५ चे प ा  वये कळिवले आह.े  तथापी सदर 
 यानसुार ी िशड  सं  थानचे ठरावाबाबतचे कोणतेही प  शासनाकडे िदसनू येत नाही.  तसेच िवधानसभेतील 

अ  वासन .६९४ तसचे लोकसभा अतारांिकत  न .५७०२ ह े दो  ही िवषय याच िवषयास अनसु न 
अस  याने ते लंिबत आहते.  ी साईबबा सं  थान खच कर  यास तयार आह ेिकंवा याबाबत  वयं  प  ट अिभ ाय 
शासनास ता  काळ सादर कर  यात यावा असे कळिवल होते. 

i.  या माण े जा.नं.एसएसएस/वशी/संर ण/२५८५/२०१५ िद.१७/०६/२०१५ रोजी मा.िज  हािधकारी 
साहबे, अहमदनगर यांना सिव  तर अहवालासह सादर कर  यात येऊन कळिव  यात आले आह ेक , साई मंिदर 
सरु ेकरीता सी.आय.एस.एफ. याचंे माफत सरु ा  यव  था घेणबेाबत ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  था, 
िशड  तयार आह.े   याकामी ी समुजं िसंह, अिस.डायरे टर जनरल (टे  नी)  य ु िद  ली यांचेशी ११७ कमचा-
यांचा खच कळिवणबेाबत प  यवहार केलेला असनु  यांचेकडून खचाचा अदंाज ा  त झालेनतंर 
सी.आय.एस.एफ. ची सरु ा  यव  था घेणबेाबत िनणय घे  यात येईल.  

ii. सी.आय.एस.एफ. याचंे बरोबर वेळोवेळी प  यवहार कर  यात यऊेन उप महािनदशालय / वेश व 
िनती यांच े प ांक : आईडी-१२०१३(१०) १६३/१२/I&P/२०१६-८७  िद.२५ जानेवारी २०१६ चे प ात ी 
साईबाबा सं  थान, िशउ  (महारा  ) यांनी िद.२७/११/२०१२  या प ानसुार क ीय औ ोिगक सरु ाबल नमेणकु 
करणबेाबत िवनतंी केली होती.  ती या संचालनास ा  त झाली आिण पढु ेिमनी  ी ऑफ होम अफेयस यांचेकडे 
िवचार कर  याकरीता आिण पढुील आदेशासाठी पाठिव  यात आली.  या िवषयी झाले  या िनणयाबाबत 
आपणास यापवु  सु  दा आम  या संचानलया  या प  .(१९७) िद.१४/०२/२०१४ ारे कळिव  यात आले होते. 

“The Government of Maharashtra may continue to provide security to the temple 
and the Central Armed Police Force could be requisitioned for assisting the State 
Government in law & order duties for a specific short period as and when required.” या 

माण ेिनणय अस  याने ी साईबाबा मिंदर प रसर येथे क ीय औ ोिगक सरु ा बलाची कायम  व पी िनयु  ती 
करण ेयो  य नाही.  परंतु ज  हा गरज पडेल त  हा एका छोटया वेळेसाठी कायदा आिण सरु ा कायम ठेव  यासाठी 
बोलाव ूशकतात, अस ेनमदु केलेले आह.े   

महारा   रा  य सरु ा महामंडळ, मुंबई यांच े समवेत केलेले प  यवहार – महारा   रा  य सरु ा 
महामंडळ, मुंबई यांच े माफत सरु ा कमचारी घेणकेामी प  यवहार कर  यात आला तथापी चे शता  दी 
महो  सव २०१८ चे िनयोजनकामी महारा   रा  य सरु ा महामंडळ, मुंबई याचं ेमाफत CISF ची सरु ा  यव  था 
िमळेपयत तातडीची गरज  हणनु मंिदराचे महा ार व दशनरांग वशे ार तसचे  या िठकाणी सं  थानचे आिथक 
 यवहार चालतात अशा िठकाणी बंदकु / श  धारी सरु ा कमचारी घेण ेगरजेच ेअस  याने महारा   रा  य सरु ा 

महामंडळ, मुंबई यांच ेमाफत सरु ेची तजवीज करावयाची झा  यास खचाचा अदंाज घेणसेाठी  यांना प  दवेनू 
ितमहा िकती वेतन ाव े लागेल याबाबत  ताव जा.नं.एसएसएस/वशी/सरं ण/५४२७/२०१५ 
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िद.३१/१२/२०१५ रोजी  ताव सादर कर  यात आला.  त्  यानंतर जा.नं.मरासमु/२०१/२०१६ िद.१६/०१/२०१६ 
रोजीचे प  इकडील कायालयास ा  त झाले. 

 यावर वेळोवेळी प  यवहार कर  यात येऊन खालील माण ेकायवाही करणते आलेली आह.े 
१) िद.१६/०८/२०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेम  य े िवषय नं.०४ – मंिदर व मंिदर 
प रसर, सं  थानचे इतर िवभागातील सरु ेकरीता महारा   रा  य सरु ा महामंडळाची सरु ा घणेेबाबत यावर 
सिव  तर चचा होऊन िनणय .५१३ अ  वये सरु ा कमचारी घे  यासाठी िस  यु रटी ऑडीट करणकेामी येणा-या 
खचास मा  यता दे  यात आली.  सरु ा ऑडीट अतंी एकुण २०४ कमचारी यांची आव  यकता असलेबाबत ठरले. 
२) िद.२५/०७/२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेम  य े िवषय नं.२० – यावर सिव  तर 
चचा होऊन असे ठरले क , स  या सं  थानच े कायम व कं ाटी सरु ा र कांची सं  या जा  त अस  यामळेु 
सं  थानला मोठया माणावर आिथक भार पडत आह.े  तथापी मंिदर सरु ा हाही अितशय ाधा  याचा िवषय 
आह.े   यामळेु महारा   रा  य सरु ा महामंडळ यांचे ५० सरु ा कमचारी व एक सरु ा अिधकारी एवढे मनु  यबळ 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या अनषंुगाने सु वातीस एक वष (िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.३० 
स  टबर २०१८) कालावधीसाठी घणेते यावे व  यांना कामा  या अनभुवानसुार गरज पाहन मनु  यबळ 
वाढिवणबेाबत पढुील िनणय घे  यात यावा. 

                यानंतर वेळोवेळी प  यवहार कर  यात येऊन. 
३) िद.२५/०९/२०१७ रोजी िवषय न.ं१० वरील िनणय .८४० नसुार महारा   रा  य सरु ा महामंडळ 
यांच े माफत ी साई मंिदर सरु केामी ायोगीक त  वावर ०३ मिहने कालावधीसाठी १०० सरु ा कमचारी व 
 यानसुार आव  यक असलेले अिधकारी घे  यात यावे तसचे या महारा   रा  य सरु ा महामंडळा  या कमचा-

यांम  य ेसं  थान कमचा-यांचीही नमेणकु करणते यावी, अस ेठरले.  यावर  यांनी ०३ मिहने कालावधीसाठी 
सरु ा कमचारी पुरिवणेस समंती दशिवली नाही. 
४) िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .८४० अ  वय े महारा   रा  य सरु ा महामंडळ यांचे 
माफत ी साई मिंदर सरु ेकामी ायोिगक त  वावर ०३ मिहण ेकालावधीसाठी १०० सरु ा कमचारी व  यानसुार 
आव  यक असलेले अिधकारी घे  यात यावे असे ठरले आह.े   यानसुार महारा   रा  य सरु ा महामंडळ 
यांचेबरोबर प  यवहार केला असता  यांनी िद.२७/११/२०१७ रोजीचे प ा  वये  यांचेकडील ०४ अिधकारी व 
१२८ सरु ा र कांसाठी आव  यक िडपॉझीट + ०१ मिह  याचे वतेनाकरीता .१,११,७७,३२०/- मा  रकमचेी 
मागणी केली आह.े  परंतु स  या समाधी शता  दी वषास सु वात झाललेी असनू अपे े माण ेसाईभ  ताचंी गद  
नस  यामळेु महारा   रा  य सरु ा महामंडळ यांच ेमाफत सरु ा कमचारी घेणबेाबतचा िनणय र  करणते यावा, 
अस ेठरले. 

स ि थती:-१) डॉ.राज  बाली िसंग यांच े सा. .शा. िवभागाकडील आवक .११४१० 
िद.१७/१०/२०१९ रोजी ा  त प ा  वये ी साईबाबा सं  थान िशड  यांनी “ ी साईबाबा मिंदर, िशड  येथील 
सरु ा आिण सतकते िवषयी ब-याच वेळा मी SSST बोड िमट गम  य ेआिण ईतर मबसना ब-याच वेळा  मी 
CISF अथवा CRPF यां  याकडून सरु ा घे  यािवषयी माझो मत मांडले आह.े  परत एकदा देशातील काही 
मंिदरांना तोडफोड आिण दगंे कर  यािवषयी िभतीचे प  पाठिवले आह.े  मी सचुव ूइि छतो क  मंिदर प रसरात 
CISF/CRPF यां  याकडुन सरु ा  यावी.   या एज  सीज दशेा  या िविवधतेने आिण कुशलतेने स  ज आहते, 
अगदी िविच  आिण संवेदनिशल ि थतीत दशेातील दगुम भागात ससंासधनंा सरु ा परुिवतात.  कृपया मी केललेी 
सचुना ल ात घऊेन ी साईबाबा मंिदर आिण भ  तांना शांततेन ेदशनासाठी सचुिवलेली सरु ा यं णा परुवावी” 
अस ेनमदु केलेले आहे. 

२) पोलीस िनरी क कायालय, िशड  यांचे सा. .शा.िव.आवक .१३३३८ िद.२८/११/२०१९ चे प  
पोलीस िनरी क कायालय िशड  यांचे सा. .शा.िवभागाकडील आवक .१४३११ िद.१३/१२/२०१९ चे प . 
साई मिंदर सरु ा (पोलीस) यांचे सा. .शा. िवभागाकडील आवक .१५३३१ िद.३०/१२/२०१९ चे प  नसुार 
पोलीस िनरी क, िशड  तसचे साई मंिदर सरु ा, िशड  याचंे गोपनीय जावक मांक िशड  पो.  टे.३१५/२०१९ 
िद.२८/११/२०१९ अ  वये प  इकडील कायालयास ा  त झाल ेअसनु सदर प ात  यांनी साईबाबा मिंदर सरु ा 
आिण सरं णासाठी मंिदरात क ीय औ ोिगक सरु ा दल (CISF), क ीय राखीव पोलीस दल (CRPF) यांची 
सरु ा  यव  था परुिवणबेाबत मत न दिव  याच ेकळिवललेे आह.े  या अगोदर सं  थानास िवनाशी धमक  देणारे 
प  आिण दशेातील काही मंिदरात िहसंाचाराचा दे  यात आलेला इशारा या अनषंुगान ेCISF व CRPF देशातील 
बहकुशल सं  था आहते.   या देशातील िविवध गभंीर आिण संवेदनशील पायाभतु े ानंा िविवध े ांत सरु ा 
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साद कर  यासाठी कटीब  द आहते.   या अनषुगंाने ी साईबाबा सं  थन, िशड  ह ेसदरची सरु ा  यव  था घणेेस 
तयार आह ेअगर कसे याचा  प  ट अहवाल िमळणसे कळिवल ेहोते.  

  CISF यांनी यापवु  ी साईबाबा सं  थानला सरु ा दतेा येत नाही अस,े महािनदशालय, क ीय 
औ ोिगक सरु ा बल (गहृमं ालय) याचं े प ांक आई डी-१२०१२ (१०)/१६३/१२/I&C/२०१६/८७ 
िद.२५/०१/२०१६ चे प ा  वये कळिवलेले असनु CISF यांची सवेा  यावयाची झा  यास  यासाठी यणेारा खच 
तसचे तरतुदी व  यांची मागणी (requirements) बाबत  यांनी आजपयत कळिवलेला नाही.  परंत ु चे दशनाथ 
साईभ  ताचंी वाढती गद , दशेात घडणारे घातपात ल ात घेता मंिदर व मंिदर सरु ा तसचे साईभ  तांची सरुि तता 
ही बाब अितशय संवेदशनिशल आह.े 

  करीता पनु  च: मंिदर सरु ा करीता CISF व CRPF यांच ेसमवते सरु ा घेणकेामी प  यवहार क न 
पाठपरुावा करण े आव  यक अस  याने सरु ा  हा िवषय धोरणा  मक बाब असनू या अगोदर सं  थानास धमक  
दणेारे प  आिण देशातील काही मिंदरात िहसंाचाराचा दे  यात आललेा इशारा या अनषंुगाने CISF व CRPF या 
दशेातील बहकुशल सरु ा सं  था आहते.   या दशेातील िविवध गंभीर आिण सवंेदनशील पायाभतु े ांना 
िविवध सरु ा दान कर  यासाठी कटीब  द आहते.  याकामी The Director General, Central Industrial 
Security Force, New Delhi यांना प  देण ेआव  यक आह.े 

  तरी साई मंिदराचे महा ार तसचे दशन रांगेच े वेश ारावर साईभ  ताचंी चेक गकामी CISF व CRPF 
यांचे सरु ा  यव  था घणे ेअ  यतं ज रीच ेअस  याने सदर धोरणा  मक बाब  हणनु ी साईबाबा मंिदरासाठी CISF 
व CRPF यांच ेमाफत सरु ा घणेसे सं  थान तयार आह ेिकंवा नाही याकामी मा.तदथ सिमती िद.२४/०२/२०२० 
चे सभेम  य े िवषय नं.३५ नसुार  ताव सादर कर  यात आला होता.  सदरचे  तावावर सिव  तर चचा होऊन 
िनणय .१३५ पढुील माण े झाला आह.े साईमिंदर सरु ेकरीता महारा   रा  य सरु ा महामंडळ यांचेकडे 
प  यवहार करणते येऊन सिव  तर माहीती  तव  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिम तीच े सभेपढु े ठेव  यात 
यावा,अस ेठरले आह.े   

तथापी CISF / CRPF /MSSC ची सरु ा घणेकेामी खालील माण े मयादा यते असनु खालील 
मु ाचंे अवलोकन होणसे िवनंती.  

अ) CISF/ CRPF ची सरु ा ची नेमणकू स मयादा. 
१)  CISF/ CRPF सरु ा ही  यावसाईक एज  सी आह.े 
२)  सं  थान म  य ेयेणारा  य  ती हा भािवक अस  यान े  यांचे बरोबर न तेने  यवहार करावा लागले अ  यथा 
वादाचे  संग उदभवतील.  
३)  CISF ही सरु ा एज  सी साईभ  तांची चेक ग ि ि कंग करतील व  यासाठी जा  त वेळ लागले तसचे 
सु ी  या िदवशी, उ  सवा  या िदवशी चंड गद  होत अस  याने CISF  यांचे वेळेत चेिकंग ि ि कंग वळेेत पणु न 
के  यास भ  तांचे दशन वेळेत होणार नाही  यामळेु भािवंकाची  गद  िनयं ीत करण ेश  य होणार नाही. 
 ४)  CISF ची सेवा घेतली तर सं  थानचचे सरु ा र क अित र  त ठरतील  यामळेु  यांना काम कमी 
िमळेल िकंवा कमचारी यां  या सेवा संपु  टात आणा  या लागतील  यामळेु असंतोष वाढले. 
५)   सन २०१७ म  य े MSSC यांनी मंिदर सरु ेकरीता िदलेली सं  या (६४४) जादा वाटत अस  यान े
पोलीस िवभागामाफत पनु  च आढावा घवेनू मंिदर सरु ेकरीता २०४ कमचारी सं  या िन  चीत कर  यात आली 
होती. 
५)  स ि थतीत CISF/ CRPF कमचा-यांना,पगार,िनवास,भोजन, व इतर भ  ते सिुवधा खच यासाठी 
अदंाजे खच यासाठी अदांजे ५० हजार ित कमचारी माण े ित माह २०४ कमचा-यांकरीता ०१ कोटी व वािषक 
समुारे १२ कोटी खच येईल व दरवष  या खचात वाढ होत अस  यान ेसं  थानवर मोठा आिथक भार पडेल.   
६)  स ि थतीत कोरोनो  (covid 19) मळेु मिंदर भािवकांना दशनाकरीता बंद आह,े सदरची प र  थीती 
िकती वेळ चालले याबाबत काहीही िनि त नसलेन ेसदरचा खच सं  थानला परवडणार नाही. 
 ७)  डे यटुी इ पे टर जनरल, (I&P) डायरे टर जनरल CISF, गहृ िवभाग, यांनी  No.ID-
12013(10)/163/12/I&P/197 Dt.14, Feb, 2014 चे प ा वय ेसं थानला कळिवले आह ेक , 

          “The Government of Maharashtra may continue to provide security to the 
temple and the Central Armed Police Force could be requisitioned for assisting the State 
Government in law & order    duties for a specific short period as and when required.” 
या माण ेिनणय अस यान े ी साईबाबा मिंदर प रसर िशड  येथ ेक ीय औ ोिगक सरु ा बलाची कायम व पी 
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िनयु  करणे यो य नाही. परंतू ज हा  गरज पडेल त हा एका छोटया वेळेसाठी कायदा आिण सरु ा कायम 
ठेव यासाठी बोलाव ूशकतात.असे नमदू केलेले आह.े   

ब) महारा   रा  य सुर ा महामडंळ ( MSSC) ची सरु ा नेमणुक स मयादा. 

१) महारा   रा  य सरु ा महामंडळ यांचे सरु ा कमचारी ह ेसवेािनव-ृत / िश ीत कमचा-यांची नमेणकु 
केली जाते. स ि  ातीत सदर कमचारी यांचा पगार, िनवास,भोजन व इतर खच याकामी ित  य  ती समुारे ३० ते 
४० हजार खच अपेि त असनु २०४ कमचा-यांकरीता ितमाह समुारे ७० लाख व वािषक समुारे ८.५ कोटी पय े
खच अपेि त आह.ेतसेच दरवष चा पगारवाढ खच सं  थानला परवाडणारा नाही. 
२) िदनांक २५/०९/२०१७ रोजीच े  यव  थापन सिमतीचे िवषय नं.०७ िनणय ं .८४० नसुार साईमंिदर 
सरु ेकामी योिगक त  वावर ३ मिहण े कालावधीसाठी १०० सरु ा कमचारी व  यानसुार आव  यक असलेले 
अिधकारी घे  यात यावे. तसेच या महारा   रा  य सरु ा महामंडळा  या कमचा-याम  य े सं  थान कमचा-यांची 
नेमणकू करणेत यावी असे ठरले होते.  यावर म.रा.स.ुम.यांनी ०३ मिहने कालावधीसाठी सरु ा कमचारी परुिवणसे 
संमती दशिवली नाही. परंत ुस  या समाधी शता  दी वषास सरुवात झालेली असनू अपे ा माण ेसाईभ  ताचंी गद  
नस  याने महारा  रा  य सरु ा महामंडळ यांचे माफत सरु ा कमचारी घेणबेाबतचा िनणय र  कर  याचा ठराव 
झालेला आह.े 
३) स ि थतीत महारा   रा  य सरु ा महामडंळाच े कमचा-याचंा पगार, िनवास, भोजन व इतर भ  त े
याकामी येणारे वािषक अदंाजे .८.५ कोटी खच हा सं  थानला परवडणारा नाही,  यामळेु सं  थानवर मोठा 
आथ क भार पडेल. 
४) स ि थतीत कोरोनो (covid19) मळेु मंिदर भािवकांना दशनाकरीता बंद आह ेतसेच सदरची परी थीती 
िकती वेळ चालले याबाबत काहीही िनि त नसलेन ेसदरचा खच सं  थानला परवडणार नाही. 
५) स  यि थतीत सं  थानकडे मॉडण िवर रेस िस  यु रटी या सरु ा एज  सी माफत िशि त असे माजी 
सैिनक सरु ा कमचारी यांच े माफत साईमंिदराचे महा  दार तसेच दशनरांग वेश  दारावर साईभ  ताचंी चेिकंग 
ि ि कंग केली जाते.                         

क) सं  थानचे उ ी  ट , 
 १)   साई दशनाकरीता जा  तीत जा  त साईभ  त यावे व  यांना सं  थानकडून चांगली सवेा परुिवण.े 
 २)   वरील दो  हीही एज  सीज अितमहाग आहते.  
 ३)   यावर उपाय योजना  हणनु CISF / CRPF / MSSC / YASHDA यांचेकडून सरु ा कमचा-यांना 

िश ण दतेा येईल. 
 ४)  स ि थ त साईबाबा सं  थानकडे परेुशा माणात सरु ार क उपल  ध आहते. 
५)   स ि थ तीत दशेातील सवात मोठे ित पती दवे  थान येथेही  यांचे  वत:च ेसरु ा र कांमाफत सरु चेे 

काम केले जात आह ेतसेच     तसेच िस  दी िवनायक देव  थान मुंबई, िव ल ि मणी मंिदर देव  थान 
पंढरपरु, महाल  मी दवे  थान, को  हापरु, तुळजा भवानी   दवे  थान, तुळजापरु येथेही सरु ेचे काम 
मंिदरा  या सरु ा िवभागामाफत केले जाते.  अ ाप कोण  याही दवे  थानने  CISF / CRPF ची सरु ा 
 यव  था घतेलेली नाही.  

६)  गद  या वेळी Crowd Management हा मह  वाचा िवषय असतो.  
ड) सरु ा कमचा-यांना खालील माणे िश ण घेता येईल.  

१)   CISF माफत चेक ग / ि  क ग बाबत वगेळे िश ण घेता येईल.  
२) यशदा, पणु ेयांच ेमाफत सं  थानचे कायम व कं ाटी सरु ा कमचारी यांना साईभ  तांशी न  बोलण,े  

वागण,े आप  ती  यव  थापन याबाबतच े िश ण दतेा येईल.  
३) साई मंिदराचे मु  य वेश ारावर तसेच दशन रांगेचे वेश ारावर साईभ  ताचंे चेक ग ि ि कंगकामी 

मॉडण िवर रेज िस  यु रटी स  ह ससे या एज  सी माफत सेवािनवृ  त िश ीत अस ेमाजी सिैनक सरु ा 
कमचारी सं  थानमाफत िनयु  त कर  यात आलेले आहते.   यांचे सोबत साई मंिदर सरु ा पोलीस 
कमचारी याचंे माफतही चेक ग ि ि कंग करता येईल.   

४) पोलीस िवभागामाफतही सरु ा कमचा-यांना चेक ग, ि ि कंग, व बेवारस/संशयीत व  तु िमळून 
आ  यास करावयाची कायवाही याबाबतचेही िश ण दतेा येईल.  
साई मंिदर सरु ेकामी CISF / CRPF / MSSC ची सरु ा घणेकेामी वरील “अ”,  “ ब”  माण े

मयादा यते असनु  वरील “क”,  माण ेसाईभ  तानंा चांग  या कारे सिुवधा ा  त क न देणे सं  थानचे उ ी  ट 
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आह.े   तरी साई मंिदर सरु ेकामी CISF / CRPF / MSSC ची सरु ा घेणकेामी येणा-या मयादा िवचारात घतेा 
मु ा . “ड”,  माण ेसरु ा कमचा-यांना िश ण दणेेकामी सदरचा  तावावर सिव  तर चचा होऊन फेरिनणय 
होणसे िवनतंी आह.े 

िनणय .४०८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई मंिदर सरु ेकरीता श धारी व िवनाश धारी असे एकुण २०४ 
सरु ा कमचारी पुरिवणे बाबत महारा  रा य सरु ा महामंडळ याचेशी प यवहार कर यात यावा, 
असे ठरले.  

(कायवाही-सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५५ सरं ण िवभागाकरीता ा  देणगी सरु ा सािह याचे वॉरंटी/गॅरंटी िपरेड नंतर मे टनं सकामी CAMC 

कॉ ॅ ट देणेबाबत. 
ताव-  संर ण िवभागाकरीता रलाय  स इडं  ीज मुंबई यांचेकडून खालील माण े सरु ा सािह  य देणगी 

 व पात ा  त झाललेे असनु मागील वष  माह ेजलैु २०१९ व ऑग  ट २०१९ म  य ेसािह  याचे इ   टॉलेशन पणु 
क न सािह  य वापरास सु वात कर  यात आललेी आह.े   

अ.न.ं देणगी सािह  य तपिशल नग एकुण र कम 
इ   टॉलेशन 
िदनांक 

वॉरंटी / गॅरंटी 
िपरेड सपृं  टात 
ये  याची 
िदनांक  

०१. X-Ray Baggage Scanner 
०४ ४५,३१,२००/- १९/०७/२०१९ १८/०७/२०२० Krystalvision KV6040 

Advanced X-Ray Machine,  
०२. Doar Frame Metal Detector 

(DFMD) Model - Garrett 
PD6500i 33 Zone 

१५ ४६,०२,०००/- २५/०७/२०१९ 

२४/०७/२०२१ ०३. Hand Held Metal Detector 
(HHMD) 
Model – Garrett Super Wand 
with Rechargeable Battery Kit 

४० ८,०२,४००/- २५/०७/२०१९ 

०४. MotorolaWalky Talky VHF 
Model - XIRP-3688 

७५ १२,०९,२०५/- ०२/०८/२०१९ 

०१/०८/२०२१ 

०५. Motorola VHF Basestation 
Model – XIRM 6660i 

०१ ४३,०७०/- ०२/०८/२०१९ 

०६. Motorola SLR-5300 VHF 
Repeater With all Std. 
Accessories 

०१ ३,३३,७९२.५० ०२/०८/२०१९ 

०७. Batteries for Motorola XIRP-
3688 VHF (2250mAh Li-on 
Battery)  

७५ १,८५,११२.५० ०२/०८/२०१९ 

 एकुण र कम -   १,१७,०६,७८०/-   
 
  उपरो  त त  ताम  य ेअ.न.ं२ ते ७ यांचा गॅरंटी व वारंटी कालावधी दोन वष  हणजे २४/०७/२०२१ व 

०१/०८/२०२१ पयत आह.े  अ.नं.१ X-Ray Baggage Scanner ची गॅरंटी / वॉरंटी कालावधी 
िद.१८/०७/२०२० पयत आह.े  सदर बॅगेज  कॅनरची वॉरंटी / गरंॅटी कालावधी सपंलेनंतर मिशन नादु  त झालेस 
दु  तीसाठी आव  यक  पेअरपाट व टे  नीिशयन नस  यामळेु अडचण येईल.   यामळेु X-Ray Baggage 
Scanner सिु  ातीत काया  वीत राहणकेामी सदर कंपनीस CAMC (कॉ  ेिस  ह वािषक मे  टेनं  स कॉ  ॅ  ट) दणेे 
आव  यक आह.े 
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   याबाबत मिशन उ  पादक व परुवठादार म.े Krystalvision Image Systems Pvt.Ltd. Pune यांना 
०४ नग X-Ray Baggage Scanner करीता वािषक कॉ  िेस  ह मे  टेनं  स कॉ  ॅ  टचा  ताव पाठिवणसे 
कळिवले असता  यांनी िद.२४/०६/२०२० रोजीचे ई-मले ारे खालील माण े  ताव िदलेला आह.े 

 
अ.नं. तपिशल ित नग दर नग एकुण . 
०१. CAMC for KV6040 SV Model 

Baggage Scanner 1,20,000/- 04 5,20,000/- 
Comprehensive Annual Maintenance 
Contract (CAMC) Charges for 1 year  SGST 9% 46,800/- 

 CGST 9% 46,800/- 
   एकुण .- 6,13,600/- 

अ री . सहा लाख तेरा हजार सहाशे मा . 
 
  िवभागाचा अिभ ाय:- संर ण िवभागाकडे काया  वीत असले  या ०४ नग X-Ray Baggage 

Scanner सिु थतीत चालू राहणकेरीता मिशन  या उ  पादक व परुवठादार मे. Krystalvision Image Systems 
Pvt.Ltd. Pune यांना वािषक स  ह स कॉ  ॅ  ट देण ेआव  यक आह.े   

मागणी:- तरी संर ण िवभागा  या सरु ा सािह  यापैक  ०४ नग X-Ray Baggage Scanner च े
CAMC (वािषक कॉ  ेिस  ह स  ह स कॉ  ॅ  ट) देणकेामी मे. Krystalvision Image Systems Pvt.Ltd. 
Pune यांनी िदलेले वािषक दर .६,१३,६००/- चे खचास मा  यता िमळणकेामी कंपनीच े ितनीधी यांचेशी चचा 
/ वाटाघाटी होऊन िनणय होणसे िवनंती 

िनणय .४०९ यावर सिव तर चचा होऊन, सरं ण िवभागाकडे देणगी व पात ा  झाले या सरु ा सािह याचे 
मे टनं स करीता िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी,असे ठरले. 

(कायवाही-सरं ण िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५६ ी साईनाथ णालयात माहे जानेवारी-२०२० ते माच-२०२० अखेर वै क य िबलात दे यात आलेली 

सवलत र कम .२,८८,३५,४९९/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  य ेसाह य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव  - १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय . ९४४. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६. 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय . ६३८. 

 तावना- ी साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न गरीब व गरज ु  णानंा मोफत उपचार परुिव  या  या 
 टीन े  ी साईनाथ  णालय उपरो  त संदभ . ०१ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ रोजी पासनु सपंणुपण े मोफत 

उपचार सु  केलेले आह.े संदभ . ०२ नसुार िद. ०१/०३/२०१७ रोजी पासनु ी साईनाथ णालय भरती होणा-
या  णांना आव  यकते माण े उपचारासाठी लागणारे र  त व र  तघटक मोफत दे  यात येत आहेत. तसेच मा. 
 यव  थापन सभा िद.०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय . ६३८ अ  वये ी साईबाबा  णालयातील 

स ाि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ते उपचार, 
श  ि या ी साईबाबा  णालयात होत नाहीत परंतु शासक य  णालयात होत आहते. अशा उपचारांच े दर 
शासना  या दरा माण े घे  यात यावेत. तसेच शासना  या सावजिनक आरो  य िवभागा  या प रप का माण े
शासक य  णालयामधनु दे  यात यणेा-या तपासणी व  याबाबत  या  णशु  काबाबतच े सवेाआकाराम  य े
आकार  यात येणा-या शु   क दराम  य ेदर दोन वषानी १५ ते २० ट  के वाढ करणते यईेल असे नमदु केलेले आह.े 
याअनषंुगाने ी साईनाथ  णालयातील दर िन  चीत झालनेतंर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यात 
आली. सदर िनणयाची अमंलबजावणी िद. ०१/०१/२०१९ नसुार कर  यात आललेी आह.े  

 ी साईनाथ  णालयात माह ेजानेवारी २०२० ते माच २०२० अखेर सव घटकातील  णांना मोफत 
तपासणी, श  ि या व औषधांवरील झाले  या खच र  कम .२,८८,३५,४९९/- मा  दे  यात आलेली 
सवलतीचे िववरण खालील माण ेआहे.  
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अंत  णांवर झालेला खच – 

अ.न ं मिहना एकुण  ण 
सं  या  

जनरल  णांपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कायम 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कं ाटी 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

एकुण पये  

०१ जानेवारी २०२० १,४४८ ५७,२०,४५५/- ३३,०२८/- ९,७९४/- ५७,६३,२७७/- 
०२ फे वुारी २०२० १,४१५ ५१,०१,४१२/- १,११,४७६/- ४,००७/- ५२,१६,८९५/- 
०३ माच २०२० ८६७ ४५,००,१०२/- ६८,०६०/- ०/- ४५,६८,१६२/- 

एकुण र  कम पये  १,५५,४८,३३४/- 
 

बा  णांवर झालेला खच - 
अ.न ं मिहना एकुण  ण 

सं  या  
जनरल  णांपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कायम 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कं ाटी 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

एकुण पये  

०१ जानेवारी २०२० ३०,६१३ १७,७९,५९४/- १,०९,९४३/- ८३,२४०/- १९,७२,७७७/- 
०२ फे वुारी २०२० ३२,९३३ १९,६८,६५२/- ९४,९०६/- ८४,५४५/- २१,४८,१०३/- 
०३ माच २०२० २४,३६४ ११,९७,७२५/- ६९,८५४/- ६१,३२२/- १३,२८,९०१/- 

एकुण र  कम पये  ५४,४९,७८१/- 
 

औषधांवरील झालेला एकुण खच – 
अ.न ं मिहना एकुण पये  
०१ जानेवारी २०२० ३६,९७,८०२/- 
०२ फे वुारी २०२० १९,८५,१४१/- 
०३ माच २०२० २१,५४,४४१/- 
एकुण र  कम पये ७८,३७,३८४/- 

 
एकुण खच र  कम िववरण – 

अ.
नं 

मिहना अंत 
 ण 

सं  या 

अंत  णांवर 
झालेला खच 
र  कम पये 

बा  ण 
सं  या 

बा   णांवर 
झालेला खच 
र  कम पये 

औषधांवर 
खच झालेला 
एकुण  र  कम 

पये 

एकुण 
 ण 

सं  या 
(३+५)  

एकुण पये 
(४+६+७= ९) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
०१ जाने. २० १,४४८ ५७,६३,२७७/- ३०,६१३ १९,७२,७७७/- ३६,९७,८०२/- ३२,०६१ १,१४,३३,८५६/- 
०२ फे .ु २० १,४१५ ५२,१६,८९५/- ३२,९३३ २१,४८,१०३/- १९,८५,१४१/- ३४,३४८ ९३,५०,१३९/- 
०३ माच २० ८६७ ४५,६८,१६२/- २४,३६४ १३,२८,९०१/- २१,५४,४४१/- २५,२३१ ८०,५१,५०४/- 

एकुण ९१,६४० २,८८,३५,४९९/- 

 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनुमान – 
१)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय . ९४४ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ 
रोजी पासनु संपणुपण ेमोफत उपचार सु  केलेल ेआह.े  
२)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६ नसुार िद. ०१/०३/२०१७ 
रोजी पासनु ी साईनाथ  णालय भरती होणा-या गणांना आव  यकतेनसुार माण ेउपचारासाठी लागणारे र  त व 
र  तघटक मोफत दे  यात येत आहते.  
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३)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी पासनु ी साईबाबा हॉ  पीटल मधील 
स ि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ी साईनाथ 

 णालयाच ेदर िनि त झालेनंतर दर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यात आली. 
 ताव- माह.े जानेवारी २०२० ते माच २०२० ी साईनाथ  णालयात एकुण  ण सं  या ९१,६४० 

वर र  कम . २,८८,३५,४९९/- (अ री र  कम पये दोन कोटी आठयांशी लाख पसतीस हजार चारश ेन  यानऊ 
मा ) इत  या र  कमचेी वै िकय िबलात दे  यात आलेली सवलतीची न द  घऊेन िदले  या सवलती  या खचास 
मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा. तदथ सिमती  या सभेसमोर िनणयाथ सादर तसेच मा.तदथ सिमतीची 
मा  यता िमळालेनतंर सदरचा िवषय मा.उ  च  यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद समोर मा  यतेकरीता सादर. 

िनणय .४१० यावर सिव तर चचा क न, ी साईनाथ  णालयाम ये माहे जानेवारी २०२० ते माच २०२० या 
कालावधीत एकुण ९१,६४० णांकरीता वै िकय िबलात दे  यात आलेली सवलतीची र  कम          

.२,८८,३५,४९९/-मा  रकमेची न द  घेऊन यास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई खडंपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात 
यावे,असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईनाथ णालय/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५७ अ) सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम अदा करणेस मंजुरी 

िमळणेबाबत.  
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.       २) 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी 
अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा 
करावी. 

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

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

अ.
नं. 

कमचा-याचे  
नाव 

कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे  
नाव 

डॉ  टरांचे  
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी  
र  कम 

एकूण देय  
र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले - 
१. नवनाथ साहबेराव जाधव  

िवभाग-बगीचा 
ह ा-मदतनीस 

आई    पटक  झटके 
येण े 

डॉ.गोडगे     ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

८५०२.०० ८५०२.०० 

२. सं  या  िवनायक जाधव  
िवभाग- साईबाबा हॉि प. 
ह ा-प रचा रका 

पती  High Blood 
Pressure उ  च 
र  तदाब 

डॉ.जाधवर  ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

९२१२.०० ९२१२.०० 

३ 
 
 

िलली जोश िवदयाथील  
िवभाग-साईनाथ हॉि प. 
हददा-लॅब टेि निशयन 

पती  DM/Nephro 
मधमेुह व 
िकडनी आजार 

डॉ.वाघळुद े  ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

३९००.०० ३९००.०० 

४. योगेश बाळकृ  ण गेठे  
िवभाग-साईनाथ हॉि प. 
हददा-ई.एन.टी .सजन 

विडल 
आई  

Diabetes 
High Blood 
Pressure 
मधमेुह 
उ  च र  तदाब 

डॉ.गायकवा
ड  

ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

६५८४.०० ६५८४.०० 
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५. सिचन राज  ि रसागर 
िवभाग-वाहन 
ह ा-मॅकिनकल 

विडल 
मलुगा  

Diabetes 
High Blood 
Pressure 
मधमेुह 
उ  च र  तदाब 

डॉ.इगंळे 
डॉ.साबळे  

ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

ी साईनाथ 
हॉि पटल  

६७३५.०० ६७३५.०० 

६ वपसिवता चांगदेव  
िवभाग- साईबाबा हॉि प. 
ह ा-प रचा रका 

आई  Diabetes  
मधमेुह 

डॉ.ढाकण े
डॉ.उंबरकर 

ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

३३१५.०० ३३१५.०० 

७. राजेश रमणलाल वाकडे  
िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
हददा-बायो. इिंजिनअर 

 वतः Ulcerative 
Colities 
आतडया  या 
सजुेने होणारा 
अ  सर  

डॉ.ब  छाव 
डॉ.जाधवर  

ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

४८१६२.०० ४७८४६.०० 

 अ एकूण र  कम . ८६४१०.०० ८६०९४.०० 
 

 ब. सं  थान  णालयात उपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले 
८. योगेश ि ंबक साळवी 

िवभाग- सादालय 
ह ा-मदतनीस 

 वत: ककरोग Ca डॉ.खांद े  यरुी मानवता 
सटर नािसक 

१७१७२.०० १७१७२.०० 

९.  वाती इं भान कडु  
िवभाग-  य.ुकॉलेज 
ह ा-मॅकिनकल 

 वत: Ca Breast 
 तनाचा कॅ  सर 

डॉ.बो-हाडे 
मॅडम  

बी हॉल 
ि लिनक पणु े 

१६६६९२.०० १६०९३२.०० 

१०. मनोरंजन रामजी िसगं  
िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
हददा-आर.एम.ओ  

मलुगी Right Eye 
उज  या 
डोळयाचे 
उपचार 

डॉ.अिजत 
पाटील 

L.V.prasad 
eye 
Hydrabad 
Telagana 

६७१०६.०० ५३६८५.०० 

११. शेख शिकला सलीम  
िवभाग-साईनाथ 
हॉि पटल  
ह ा-मदतनीस 

पती Caककरोग डॉ.राम नाईक  बी हॉल 
ि लिनक पणु े

२४३६२६.०० १३६६६२.०० 

१२.  भाऊसाहबे गंगाधर 
काळे िवभाग-संर ण 
हददा-पहारेकरी  

 वत: Liver Limob 
यकृताचा 
आजार 

डॉ.ढाकण े सहया ी 
हॉि पटल, 
नािसक 

७०८६२.०० ५२४५७.०० 

१३. 
 

उ  हास गोपीनाथ पवार 
िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
हददा-आर.एम.ओ  

 Interstitial 
Lungs 
disease 
फु  फुसाचा 
आजार  

डॉ.जाधवर  सहया ी 
हॉि पटल, 
नािसक 

२८६५४८.०० २३४५४२.०० 

 ब एकूण र  कम . ८६८३०६.०० ६५५४५०.०० 
 क.सं  थान   णालयात उपचार न घेतलेले रेफर न केलेले पंरतु तातडीने खाजगी  णालयात उपचार घेतलेले  
१४. पोपट गणपत ढमाल े

िवभाग- सादालय 
ह ा-मदतनीस 

मलुगी RTA with 
Hemopenpor
ious 

डॉ.अ ण  
डॉ.बो-हाडे 
डॉ.साळंुके  

स ु  
हॉि पटल , 
नािसक 

१६८६३३.०० १२८२२४.०० 
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१५. लता बबन िशदं े 
िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
हददा-  टाफ नस  

 वत: CA Cermix 
with pr 
Bleeding 

डॉ.जोशी  डॉ.िवख े
पाटील 
मेमो रयल 
हॉि पटल, 
अहमदनगर  

१८४७५६.०० ११४९५७.०० 

 क एकूण र  कम . ३५३३८९.०० २४३१८१.०० 
                                                                  अ+ब+क एकूण र  कम . १२९१८०५.०० ९८४७२५.०० 

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .९,८४,७२५/-इतक  आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 

यादीतील हॉि पटलम  य े पढुीलउपचाराकरीता पाठिव  यात आले होते व काही िठकाणी िनकडी  या संगी 
बाहरेील हॉि पटलम  य ेउपचार घेतले आहते. सबब सदर र  कम अदा कर  यास हरकत नाही,असे मत आह.े 

 ताव– उपरो  त १५ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांच े वै क य िबलाचा परतावा 
र  कम .९,८४,७२५/-मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ब)  सं थान कमचारी व यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम अदा करणेस मंजुरी 

िमळणेबाबत. (अ+ब) 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.    
२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. 
कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मान ् यतेन े
अदा करावी. 

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

मागणी – पढुील त  यात नमदु केले  या कमचा-यांच ेिबले परतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज. 

अ.
नं. 

कमचा-याचे  
नाव 

कमचा
-याशी 
नाते 

आजाराचे  
नाव 

डॉ  टरांचे  
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी  
र  कम 

एकूण देय  
र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले - 
१. वाि मक बापरुाव धरम  

िवभाग- सी.सी.टी.  ही. 
ह ा-मदतनीस  

 वत: Diabetes 
High Blood 
Pressure 
मधमेुह 
उ  च र  तदाब 

डॉ.देवरे 
डॉ.जाधवर      

ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

७४५५.०० ७४५५.०० 

२.  योितलाल िभका जाधव  
िवभाग-आय.टी.आय. 
ह ा- सहा.भांडारपाल  

 वत: Diabetes 
High Blood 
Pressure 
मधमेुह 
उ  च र  तदाब 

डॉ.पोरवाल   ी साईनाथ  
  हॉि पटल 

११५०१.०० ११५०१.०० 

३ 
 
 

राजेश रमणलाल वा कडे  
िवभाग-साईबाबा  हॉि प. 
हददा-िस.बायो.इिंजिनअर 

पती 
 वत: 

आई  

Ulcerative 
Colities 
आतडया  या 
सजुेने होणारा 
अ  सर 

डॉ.ब  छाव 
डॉ.जाधवर    

ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

३०५६.०० ३०५६.०० 
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४.                                                 साना सािजद खान 
िवभाग-साईबाबा  हॉि प. 
ह ा-प रचा रका  

 वत: High Blood 
Pressure  
उ  च र  तदाब 

डॉ.गगन शमा   ी साईबाबा 
  हॉि पटल 
 

७३००.०० ७३००.०० 

५. सिवता चांगदेव  वप 
िवभाग- साईबाबा हॉि प. 
ह ा- प रचा रका 

आई  Diabetes  
मधमेुह 

डॉ.ढाकण े
डॉ.उंबरकर 

ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

५५४८.०० ४६६६.०० 

                                                                अ एकूण र  कम . ३४८६०.०० ३३९७८.०० 
 ब. सं  थान  णालयात उपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले 
६. शिकला सलीम शेख  

िवभाग- साईनाथ हॉि पटल  
ह ा-मदतनीस  

पती  ककरोग Ca डॉ.राम नाईक  बी हॉल 
 लीनीक,पणु े

६०१९५.०० 
 

५४४३५.०० 

७. भाऊसाहेब गगंाधर काळे 
िवभाग-संर ण   
ह ा- पहारेकरी   

 वत: Liver 
Limohesis 

डॉ.ढाकण े सहया ी हॉि पटल 
,नािसक  

४९९२७.०० ४७३७१.०० 
 

८. सभुाष म  हारी बंदावण े  
 िवभाग-  वनी ेपण    
ह ा- िव तु पयवे क  

मलुा  Renal 
transplant 
िकडनी 

 यारोपण 

डॉ.कांदळकर बी हॉल 
 लीनीक,पणु े

सहया ी हॉि पटल 
,नािसक 

८६९९६.०० ८६९९६.०० 

९. संजय ल  मण कंुभार 
िवभाग- मदंीर िवभाग  
ह ा- व र  ठ िलिपक 

 वत: ककरोग Ca डॉ.राम नाईक  टाटा ममेो रयल 
हॉि पटल, मुंबई  

२९९६६.०० २८००६.०० 

१०
. 

 वाती इं भान कडु  
िवभाग-  य.ुकॉलेज   
ह ा-सहा.िशि का  

 वत: ककरोग Ca डॉ.बो-हाडे  बी हॉल 
 लीनीक,पणु े

८४४८०.०० ८१६००.०० 

११
. 

परसराम सोमाजी भालेराव 
िवभाग-संर ण   
ह ा- पहारेकरी   

प  नी  Dengue  डॉ.जाधवर  बी हॉल 
 लीनीक,पणु े

१९०००.०० १९०००.०० 

                                                                                           ब एकूण र  कम . ३३०५६४.०० ३१७४०८.०० 
                                                                                  अ + ब एकूण र  कम . ३६५४२४.०० ३५१३८६.०० 

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .३,५१,३८६ -/-इतक  आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 

यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आल े होते व काही िठकाणी िनकडी  या संगी 
बाहरेील हॉि पटलम  य ेउपचार घेतले आहते. सबब सदर र  कम अदा कर  यास हरकत नाही, असे मत आह.े 

 ताव– उपरो  त ११ कमचारी/कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांच ेवै क य िबलाचा परतावा र  कम 
. ३,५१,३८६/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय .४११ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा 
करणेकामी िनयमावली तयार कर यात यावी, असे ठरले. तसेच उपरो  ताव ‘अ’ मधील अ.न.ं१२ 
भाऊसाहेब गंगाधर काळे व अ.नं.१४ पोपट गणपत ढमाले तसेच ताव ‘ब’ मधील अ.नं.७ भाऊसाहेब 
गंगाधर काळे यांचे िबलाची फेर तपासणी कर यात यावी,असे ठरले. 

  तसेच उपरो  ताव ‘अ’ मधील अ.नं.१२ भाऊसाहेब गंगाधर काळे व अ.न.ं१४ पोपट 
गणपत ढमाले तसेच ताव ‘ब’ मधील अ.न.ं७ भाऊसाहेब गंगाधर काळे यांचे वै क य िबलांची फेर 
तपासणी या अिधन राहन  ताव ‘अ’ मधील १५ कमचा यांना  देय असणारी वै क य िबलाची 
र  कम .९,८४,७२५/-मा  तसेच ताव ‘ब’ मधील ११ कमचा यांना  देय असणारी वै क य 
िबलाची र  कम .३,५१,३८६/-मा  यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
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(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५८ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये मे-२०२० मिह यात वै िकय िबलात दे यात 

आलेली सवलत र कम .२५,४०,१४६/-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.संचालक/ 
वै.संचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांच ेगरै हजेरीत वै. शासक/जनसपंक अिधकारी यांना अिधकार सपुतु 
कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात येते.  

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 मान ् यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शेरा िदला आह.े  या माण ेमाह े मे २०२० म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण ५,५८१ व 
४५०आयपीडी  णांपैक  ७२० ओपीडी व २११आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             

.२४,१९,३४६/- 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 १२५  णाना र  कम .१,२०,८००/- 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 

४८ ४,३१,७०५/- - ४,३१,७०५/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

१५८ १४,१७,९२६/- ६,२६,२११/- ७,९१,७१५/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

२ ३६,५७०/- १०,०००/- २६,५७०/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

२४७ ११,८५,३६८/- ७,३४,८७७/- ४,५०,४९१/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

७३ १६,८६,५३६/- ११,६५,६२६/- ५,२०,९१०/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

४०३ १,९७,९५५/- - १,९७,९५५/- 

 एकुण ९३१ ४९,५६,०६०/- २५,३६,७१४/- २४,१९,३४६/- 
 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.न.ं  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 
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१ थॅलॅिसिमया ४६ ५०,६००/- - ५०,६००/- 
२ िहमोिफलीया २ २,४००/- - २,४००/- 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ९ ९,६००/- - ९,६००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २३ २,८००/- - २,८००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  ६ ५,४००/- - ५,४००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ४ ५,०००/- - ५,०००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ३ ४,८००/- - ४,८००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ३२ ४०,२००/- - ४०,२००/- 
 एकुण १२५ १,२०,८००/- - १,२०,८००/- 
                एकुण अ+ब १,०५६ ५०,७६,८६०/- २५,३६,७१४/- २५,४०,१४६/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य ेमे २०२०  म  य ेवै िकय 

िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आललेी सवलत र  कम .२५,४०,१४६/- ची न द 
घेऊन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सादर. 

िनणय .४१२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माहे मे-२०२०  म  ये 
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम 

.२५,४०,१४६/- मा ची न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५९ ी साईबाबा हॉि पटलम ये सु  असले या महा मा योितबा फुले जन आरो य योजना व धानमं ी 

जन आरो य योजना (आयु यमान भारत) या योजनेसाठी करारनामा (MOU) कर यास मंजूरी 
िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े महारा   शासनाची राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना  िद.१४/०२/२०१३ 
पासनू सु  कर  यात आललेी आह.े या योजने  या नावांत शासनान ेिद.०१/०६/२०१७ पासनू महा  मा  योितबा 
फुले जन आरो  य योजना असे नामकरण केलेले आह.े राजीव गांधी योजनचेे कामकाज सु वातीला National 
Insurance Company Ltd माफत MDIndia Healthcare Services (TPA) Pvt. Ltd., Pune या टीपीए 
कंपनीकडून काम चालू होते.  यामळेू National Insurance Company Ltd व Third Party Assurance 
 हणनू MDIndia Healthcare Services (TPA) Pvt. Ltd., Pune सोबत िद.१०/०१/२०१३ रोजी करार 

कर  यात आलेला होता, परंत ू नतंर शासनान े टीपीए कंपनीत िद. २१/११/२०१३ पासनू िज  हािनहाय बदल 
के  यानंतर Medi Assist Insurance TPA Pvt. Ltd  कडे अहमदनगर िज  हयाच ेकाम िदलेले होत,े  यामळेू 
िद. ०९/०१/२०१६ रोजी National Insurance Company Ltd व Third Party Assurance  हणनू Medi 
Assist Insurance TPA Pvt. Ltd  सोबत करार कर  यात आललेा होता.  

आता िद.०१/०४/२०२० पासनू महात्  मा  याितबा फुल े जन आरो  य योजनेचे कामकाज National 
Insurance Company Ltd ऐवजी United India Insurance Co. Ltd.  यांचेकडे दे  यात आलेले आह.े 
 यामळेू United India Insurance Co. Ltd.  Third Party Assurance  हणनू Medi Assist Insurance 

TPA Pvt. Ltd  सोबत महा  मा  योितबा फुल े जन आरो  य योजना व धानमंञी जन आरो  य योजना करार 
कर  यासाठी १७/०४/२०२० रोजी योजनचेे डॉ. िव  विजत माने Senior Manager- Operations यांनी करार 
कर यासाठी मेल केलेला होता. परंत ू भारतात आलेली Covid 19  या आजाराची साथ व  यामळेू कर  यात 
आले  या Lokdown मळेू सदर  या दो  ही योजनांचा एकिञत MOU पढुील काही िदवसांतच कर  या  या 
हमीवर सु  ठेव  यात आले  या आहते. संदभ ं . ५ माण े  णालयाकडून ोजे  ट हेड यांना हमीपञ दे  यात 
आलेले आह.े  

पवू  या National Insurance Company Ltd सोबत केले  या करारातं व आता करावया  या 
United India Insurance Co. Ltd. सोबत  या करारात काही बदल कर  यात आलेल े आहते.  यावरील 
तुलना  मक मदुद ेखालील माण ेआहेत.  

अ.न ं National Insurance co ltd माफत Media United India Insuracne co. Ltd माफत Media assist 
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assist India ltd co.  सोबत झाले  या 
करारातील मुददे 

India ltd co.  सोबत करावया  या करारातील मुददे 

१  णालयास परीसरातील गावोगावी जावनू Medical 
Health Camp घे  यातून सटू दे  यात आलेली होती. 

Medical Health Camp घेण े बंधनकारक केलेले आह.े 
मिह  यातनू एकदा Camp  यावा लागले.  यासाठी ितकॅ  प . 
५०००  णालयास ा  त होतील, परंतू  यासाठी  णालयाची 
गाडी, एक डॉ  टर,  टाफनस, मदतनीस इ. कमचारी सोबत दयावे 
लागतील. एकंदर िदवसाचा खच  णालयास िमळणा-या रकमपेे ा 
जा  त असेल.  

२  ण िडसचाज करतांना  णास दयावयाचे वासभाडे 
खालील माण ेहोते. 
राहाता तालु  यातील  णांसाठी ५० . 
अहमदनगर िज  हयातील  णांसाठी १०० . 
िज  हयाबाहरेील  णांसाठी सरसकट १५० . 

 ण िडसचाज करतांना  णास दयावयाचे वासभाडे 
 णालयापासनू  णा  या घरापयत लागणा-या वासा  या 

ितिकमी. एक पया माण ेदयावे लागणार आह.े 
 

३ उपचार व श  ञि ये  या पॅकेजची र  कम 
खालील माण ेपॅकेजम  य ेअशी होती. 
CABG Of pump without Iabp (S7f6.2)= 
Rs.125000 
Coronary bypass surgery off pump with  
Iabp (S7f6.6) = Rs. 150000 

उपचार व श  ञि ये  या पकेॅजची र  कम खालील माण ेपकेॅजम  य े
अशी आह.े  
CABG Off pump without Iabp(S7f6.2)=  Rs.100000 
Coronary bypass surgery off pump with  Iabp (S7f6.6) 
= Rs. 125000 

१. पवू  या कराराम  य ेMedical Health Camp घे  यातून आप  या  णालयास सटू दे  यात आललेी 
होती. परंतू आता करावया  या कराराम  य े अशी कोणतीही सटू दे  यात यवे ू शकत नाही.  यामळेू मिह  यातून 
एकदा Camp  यावा लागले.  यासाठी ितकॅ  प . ५०००  णालयास ा  त होतील, परंत ू  यासाठी 

 णालयाची गाडी, एक डॉ  टर,  टाफनस, मदतनीस इ. कमचारी सोबत दयावे लागतील. एकंदर िदवसाचा खच 
 णालयास िमळणा-या रकमपेे ा जा  त असेल. 

२. पवू  या कराराम  य े  ण िडसचाज करतांना  णालयाकडून दयावयाच े वासभाडे असे मंजरू कर  यात 
आलेले होते.  
          राहाता तालु  यातील  णांसाठी ५० . 

अहमदनगर िज  हयातील  णांसाठी १०० . 
िज  हयाबाहरेील  णांसाठी सरसकट १५० . 

परंतू आता करावया  या करारानसुार  ण िडसचाज करतांना  णास दयावयाचे वासभाडे 
 णालयापासनू  णा  या घरापयत लागणा-या वासा  या ितिकमी. एक पया माण े दयावे लागणार आह.े 

 यामळेु  णालयाचा खचदखेील वाढणार आह.े 
३. पवू  या कराराम  य े  णावर कर  यात येणा-या उपचार व श  ञि ये  या पॅकेजची र  कम 
खालील माण ेपॅकेजम  य ेअशी होती.  
                         CABG Of pump without Iabp (S7f6.2)= Rs.125000 
     Coronary bypass surgery off pump with  Iabp (S7f6.6) = Rs. 150000 
    परंतू आता करावया  या करारानसुार वरील माण ेपॅकेजची र  कम कमी झालेली आह.े ती पढुील माण.े 
                         CABG Off pump without Iabp(S7f6.2)=  Rs.100000 
     Coronary bypass surgery off pump with  Iabp (S7f6.6) = Rs.125000 

 हणनू अशा पॅकेजम  य े  णालयास ा  त होणारी र  कम कमी अस  याने  णालयास काही माणात 
नकुसान सहन कराव े लागणार आह.े  तसचे सदर पॅकेज  या रकमेत बदलले  या पॅकेज माण े बीले कर  यास 
मा  यता असावी तसचे तफावत राहणारी बील ेिव  त िवभागामाफत सेटल करावी लागतील.  

सदरच ेदो  ही योजनचे ेकरार कर  यासाठी िवलंब झाला तर  णालय योजनतेून Delisted केले जाव ू
शकते,  हणनू सदर  या कंपनीने िविहत केले  या नमु  याम  य े करारनामा (MOU) कर  यासाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीची मंजरूी घेण ेगरजचेे आह.े  याकरीता MJPJAY व  PMJAY करीता र  कम .५००  या  टॅ  पपेपरवर 

ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  था संचिलत ी साईबाबा हॉि पटल, िशड  यांच े वतीन े . वैदयक य 
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संचालक यांच े  वा रीन ेMedi Assist Insurance TPA Pvt. Ltd, Pune व  United India Insurance 
Co. Ltd. सोबत करार (MOU) कर  याबाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीपढूे िनणयाथ सादर. 

िनणय .४१३  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये सु  असले या महा मा योितबा फुले जन 
आरो य योजना व धानमं ी जन आरो य योजना (आयु यमान भारत) या योजनेसाठी ी साईबाबा 
हॉि पटल,िशड  यांचे वतीने . वैदयक य सचंालक यांचे  वा रीने Medi Assist Insurance TPA 
Pvt. Ltd, Pune व  United India Insurance Co. Ltd.  यांचे सोबत करारनामा (MOU) 
कर 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 मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे आयकर रफंड र कम .२०,८५,०२,५४०/-इतर 

वषा या देय करापोटी वग करणेबाबत दाखल कर यात आलेले िस हील ॲ लीकेशन सं थान िनयु  
जे  ॲड.एस.गणेश, िद ली यांचे अिभ ायास अनुस न मागे घेणेबाबत. 

ताव- आयकर कायदा १९६१ कलम २४५ अ  वय,े आयकर िवभागाने करिनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२० चे 
आयकर िववरणप ात रफंड असणारी र  कम करिनधारण वष २०१३-१४, २०१५-१६, २०१६-१७व 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.े याम  य,े“If no action taken by you within 30 days of 
this notice u/s 245, the outstanding demand as on that date will be considered for 
adjustment against your refund.” असा उ  लेख केलेला 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 सबंंधीत आव  यक कागदप  े  यांना पाठिव  यात आ  यानंतर 

सीए आर.आर. मनुी यांनी िद.११.०५.२०२० रोजीचे ई-मले ारेअिभ ाय िदला होता. बाबत, मा.सद  य यांनी सीए 
आर.आर. मुनी यांचेकडून  प  ट अिभ ाय  यावा असे सचुिवले.  यास अनसु न सीए आर.आर. मनुी यांनी 
िद.२९.०५.२०२० रोजी ई-मेल ारे खालील माण ेअिभ ाय िदला आह.े 

 “With reference to your aforesaid notice u/s 245 received for assessment year 
2018-2019 and 2019-20 seeking to adjust the refund due against the demand of the earlier 
years and telephonic discussion today with shriGhorpode and Shri Lanke, We recall our 
earlier expressed views: 

For Assessment year 2013-14 and 2015-16, the department is presently restricted 
from making any recovery as per the order of Hon’ble Supreme Court.  

With regard to Assessment year 2016-17 the demand as per the records is shown 
at 128.17 crores and for Asst. Year 2017-18 the demand raised is Rs. 58.45 Crores.  

We suggested that the refund due for Asst Yr. 2018-2019 and 2019-20 be agreed 
to be adjusted against Asst. Year 2016-17.  

The reasons for the same are that in any case, no refund will be ever issued by the 
department in case of any demand outstanding by the same person. The demand 
outstanding in the case is far more to the amount of refund seen to be due. So instead of 
the department forcibly adjusting the refund, we could show a gesture of co-operation to 
allow them to adjust the refund against the demands unpaid and outstanding on records. 

As such they could ask us to deposit minimum 20% of the outstanding demand in 
appeal. We have applied for stay of recovery of the total demand which has not been 
disposed by them. They may do that any time. Before that if we write to them it will create 
a good and co-ordial situation. Else we may be required to go to the higher authorities 
(CIT OR High Court) and file further petitions. These are avoidable procedures. We feel 
allow them adjustment and remain benifited for good. 
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In the event of the ultimate appeal being decided in favour of the Sansthan, the 
amount adjusted shall be refunded with interest from the date of adjustment till the date of 
refunding the amount. Sansthan does not have the issue of liquidity and actually earns 
interest on fixed deposits. We do not envisage loss of interest in the issue.  

If the appeal is finally lost and the demand is required to be paid.the amount so 
adjusted will reduce the interest burden as thee net demand will be reduced.  

Hence we consider it prudent to allow them to adjust the refund due as per their 
notice u/s 245 issued.  

Please pass necessary resolution to allow adjustment of any and all refunds due to 
Sansthan against the outstanding demand for assessment year 2016-17 and 2017-18 as they 
may deem proper. On doing so let us have a copy of the resolution with your instructions 
to write to the the department for adjustment of the refunds against the previous years' 
refunds.”  

 यास अनसु न सदरचा  िवषय च य प तीने िद.२९.०५.२०२० रोजीचे मा.तदथ सिमतीसमोर सादर 
कर  यात आला होता.  याम  य ेखालील माण ेिनणय झाला होता.  

“The matter was discussed. The demand notice as well as the opinion of Chartered 
Accountant Company i.e. R.R. Muni & Company as well as V.K. Beswal& Co. is 
examined by the Committee. In the opinion of the Chartered Accountants, the proposal 
made by the Income Tax Department to adjust the existing refund for their demand for the 
subsequent years could be allowed because for some Assessment Years the proceedings 
filed by the Trust are pending before DCIT. In the opinion of the Committee, such consent 
for adjustment should be given only by reserving the right of the Trust to challenge 
demand for the year 2016-17 and that the amount so allowed be adjusted (refund) shall be 
without prejudice to the right of the Trust to agitate for the earlier demand for the year 
2016-17. The Trust is, therefore, allowed to communicate to the Income Tax Authorities 
through Chartered Accountant. 

Shri Ghorpade, Chief Accounts Office for the Trust, on the instructions from the 
Chief Executive Officer, suggested that the Trust may be directed to move Civil 
Application before Hon’ble High Court. In the opinion of one of the member of the Ad-
hoc Committee i.e. Principal District Judge, Ahmednagar, the Trust is obliged to file Civil 
Application before Hon’ble High Court in respect of every financial matter because the 
Hon’ble High Court in PIL No.152 of 2018 and 86 of 2018 has directed the Trust not to 
disburse any amount for other purposes than the routine expenses. If that be so, it is the 
obligation of the Trust to approach Hon’ble High Court, whether it is suggested by the Ad-
hoc Committee or not. It is an experience of one of the Member i.e. Principal District 
Judge, that most of the time though the Ad-hoc Committee has directed the Trust to move 
Civil Application, while writing the actual minutes was skipped. Therefore, whether the 
Ad-hoc Committee has specifically directed to move Civil Application or not, in the 
opinion of the Principal District Judge, the Trust is oblige to move such Civil Application 
before Hon’ble High Court, as indicated above.” 

...सदर िनणयानुसार मा.उ  च  यायालया  या औरंगाबाद खंडिपठात िस  हील अॅ  लीकेशन 
नं.१०७०६/२०२० िद.१२.०६.२०२० रोजी दाखल कर  यात आले होते.  याची सनुावणी िद.०३.०७.२०२० 
रोजी िनयोिजत होती. सामनेवाले यांनी िस  हील अॅ  लीकेशनबाबत िद.०२.०७.२०२० रोजी र  लाय सादर केला. 
सं  थानचे अडॅ  होकेट यानंी सदर र  लाय सं  थान कर स  लागार यांना पाठिव  यास सचुिवले व  यावर काही 
अिभ ाय अस  यास कळवावे असे कळिवल.े सदर र  लाय सं  थान कर स  लागार यांना ई-मेल ारे पाठिव  यात 
आला.  यांनी  यायालयीन बाब अस  यामळेु सं  थान िनयु  व र  ठ अडॅ.एस. गणशे, िद  ली यांचा  यावर 
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अिभ ाय  यावा असे कळिवले. सदर र  लाय अडॅ.एस. गणशे यांना िद.०३.०७.२०२० रोजी पाठिव  यात आला. 
 यावर  यांनी सं  थानचे औरंगाबाद येथील अडॅ  होकेट यांचशेी दरु  वनीव न चचा-िवचारिविनमय केला. सदर 

िस  हील अॅ  लीकेशवर  या िदवशी सनुावणी न होता पढुील तारीख िद.०६.०७.२०२० दे  यात आली. दर  यान 
अडॅ.एस. गणशे यांनी िद.०४.०७.२०२० रोजी खालील माण ेअिभ ाय िदला आह.े  

“For the sake of brevity , I shall straightaway address the issue raised for my 
opinion viz what is the effect in law of the Supreme Court order dated 18/1/2019   passed 
in the Querist’s case in respect of Asst.Year 2013-14. 

The Supreme Court , in its said order noted with approval the order dated 
27/3/2018 passed by the Bombay High Court in the Querist’s case for A.Y. 2015-16 
whereby recovery proceedings for that year were stayed until the disposal of the Querist’s 
Appeal for A.Y 2015-16 pending before the C.I.T(A). The Supreme Court stated that since 
the very same issue regarding the interpretation of section 115BBC arose in both A.Y. 
2013-14 and 2015-16, the same protection should be granted in A.Y. 2013-14 as well. The 
Supreme Court further directed that the Appeals for A.Y. 2013-14 and 2015-16 should be 
heard and disposed of together by the C.I.T (A). It is very important to note that, at the 
time the Supreme Court passed its order dated 18.1.2019 there were no demands raised on 
the Querist for any other Asst.Year based on S.115BBC of the I.T.Act. 

The letter as well as the spirit of the said order of the Supreme Court is clear and 
unequivocal viz that no demand based on section 115BBC of the I.T.Act  should be 
enforced against the Querist until the disposal of the said Appeals for A.Ys 2013-14 and 
2015-16. In my opinion, this position should apply to all other Asst.Years also, for the 
simple reason that it cannot be that while the Appeals for A.Ys 2013-14 and 2015-16 still 
continue to remain pending before the C.I.T. (A), the Revenue can nevertheless proceed to 
enforce the demands raised on the Querist based on section 115 BBC for other Asst.Years. 
Such a reading of the Supreme Court order would completely defeat its object and purpose 
and render it a dead letter, which cannot possibly be countenanced. 

I would, therefore, advise the Querist to take the stand emphatically and in writing 
before the I.T.Department that until the C.I.T. (A) decides the Querist’s Appeals for A.Ys 
2013-14 and 2015-16, the Revenue cannot enforce any demand based on S.115BBC in any 
Asst.Year against the Querist. The adjustment and appropriation u/s 245 of a refund due to 
the Querist against such a demand is nothing but enforcement of the demand which would 
be directly contrary to the Supreme Court order. If the Querist’s stand is not accepted by 
the I.T.Department, the Querist should file a Writ Petition in the Bombay High Court 
raising this contention, and praying for appropriate relief by way of protection until the 
disposal of the said 2 years Appeals by the C.I.T (Appeals). 

The Querist should also forthwith withdraw its Application before the Aurangabad 
Bench seeking permission to agree to the set-off of the refund due to it u/s 245 of the 
I.T.Act.” 

 ताव:- सं  थानचे आयकर िवषयक  यायालयीन कामकाज पाहणारे वरी  ठ वक ल सीए अडॅ.एस. 
गणशे, िद  ली यांचे अिभ ायानसुार कायवाही  करावयाची झा  यास, 
१) सं  थानने मा.उ  च  यायालया  या औरंगाबाद खंडिपठात दाखल केलेल े िस  हील अॅ  लीकेशन 

१०७०६/२०२० मागे  याव ेलागले.  
२) सं  थानला करिनधारण वष २०१८-१९ चा रफंड .३,४१,१४,१३०/- व २०१९-२० चा रफंड 

.१७,४३,८८,४१०/- असा एकुण रफंड .२०,८५,०२,५४०/- इतर वषा  या दये करापोटी 
समायोिजत न करता सं  थानला परत दे  याबाबत िवहीत प तीने कर स  लागारांमाफत आयकर 
िवभागास प  यवहार करण.े  
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३) आयकर िवभाग उपरो  अ.न.ं२ म  य े नमदू केलेली मागणी अमा  य करत अस  यास पूव माण े
मा.उ  च  यायालय/मा.सव  च  यायालय येथे रट अज दाखल करण.े  

४) यापुव  िविध  म.ेजु  नरकर अॅ  ड असोिसएटस,् मुंबई यांचेमाफत मा.उ  च  यायालय, मुंबई येथे रट 
अज दाखल कर  यात आले होते व सं  थानची बाज ू  ये  ठ वक ल एस. गणशे, िद  ली यांनी मांडली 
होती. अडॅ.एस. गणशे व म.ेजु  नरकर अॅ  ड असोिसएटस ् ह े कोणतीही फ  आकारत नाहीत. तथािप, 
अडॅ.एस. गणशे यांचा  य  िवमान वास खच, िनवास  व इतर अनषंुगीक खच व म.ेजु  नरकर अॅ  ड 
असोिसएटस ् यानंा पीटीशन दाखल कर  याक रता झेरॉ  स, ा ट ग, सबिमशन, टायिपंग इ  यादी 
अनषंुगीक  य  खच परतावा ावा लागला होता. मागीलवेळी अशा कारे अडॅ. एस. गणशे, िद  ली 
यांचा .९७,१२६/- व म.ेजु  नरकर अॅ  ड असोिसएटस,् मुंबई यांचा साधारणतः .१५,०००/- इतका 

 य  खच आदा केला होता.उपरो  नमदू माण े  य  येणा-या खचास मा  यता दणेे.  
उपरो माण ेमु ा .१ ते ४ नसुार मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ 

सादर. 
िनणय .४१४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावातील मु ा .१ ते ४ म ये नमुद के यानुसार  कायवाही 

कर यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ िनयोिजत दशन रांग इमारत व मंिदर प रसरातील िव मान दशन रांग हॉल यांना जोडणारा 

Connecting Corridor हा शांती िनवास इमारतीचे पिह या मज यावरील दशन रांगेला दि ण 
बाजुन जोडणेसाठी तेथील Pavilion चे बांधकाम तोडून या िठकाणी Connecting Corridor चे 
बांधकाम करणे व यासाठी येणा या खचास तसेच सदर काम िनिवदा शत .१३५ नुसार ठेकेदार ीम 
भानु कं शन ा.िल.,मुंबई  यांचेकडून क न घेणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम-२००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम 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 ांची देखभाल,  यव  थापन 
व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतूद आह.े 

शासन िनणय:- १) शासन िनणय .सासिंव-१०१७/१३१३/ . .१३३/का.१६, िद.१६/०२/२०१८ 
अ  वय,े िशड  स  ह न.ं२/४, ३/१ व ३/७ मिधल सं  थान माल क  या े फळावर निवन दशनरांग क  प 
उभारणीसाठी येणा-या .११२,४०,९०,०५९/- मा चे खचास शासक य मा  यता दे  यात आली आह.े 

२) शासन िनणय .सासिंव-१०१७/१३१३/ . .१३३/का.१६, िद.१६/०८/२०१९ अ  वये, सव 
 यवहार ीम भान ू क    शन ा. िल., मुंबई यां  या नावाने कर  यास खालील माण े मा  यता दे  यात आली 

आह.े 
“२. उपल  ध कागदप ाचंे अवलोकन केले असता असे िदसनू येते क , मे. भान ूक    शन मुंबई या 

भागीदारी पेढीस ीम भान ु क    शन ा. िल., मुंबई कंपनीन े िविधवत Take Over केले आह े क रता ी 
साईबाबा मिंदर दशनरांग इमारत बांधकाम क  पासबंंधी येथनू पढुील सव  यवहार तसचे कर कपात ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तफ ीम भानु क    शन ा.िल. मुबंई यां  या नावाने कर  यास मा  यता दे  यात 
येत आह.े” 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 
.५०६ नसुार, ी साईबाबा मंिदर दशनरांग इमारत बांधकामाकरीता िन  नतम िनिवदाधारक ठेकेदार भान ु

क    शन, मुंबई यांना जा.नं.एसएसएसटी/बांधकाम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८ अ  वये कायादशे दणेते 
आलेला आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०७/२०१९ रोजीच े सभेत िनणय .३४८ खालील माण े संमत 
झालेला आह.े  

“….यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मिंदर िशड  दशनरांग इमारत व मंिदर प रसरातील 
िव मान दशनरांग हॉल यांना जोडणारा Connecting Corridor शांतीिनवास इमारतीचे पिह  या मज  यावरील 
दशन रांगेला दि ण बाजूने जोडणसेाठी तावात नमदु के या माण े कायवाही कर यास व याकामी येणा या 
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अदंाजे र कम .२६,०४,७८०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.” 
 तावना:- ी साईबाबा मिंदर िशड  दशन रांग इमारतीचे बांधकाम ीम भान ू क    शन ा. िल., 

मुंबई यांचेमाफत सु  आह.े सदरह इमारतीचे बांधकाम स  या िनिवदे माण ेG+2 असनू  याम  य ेखालील माण े
सिुवधा आहते. 

तळमजला- िनयोिजत दशनांग इमारतीम  य े०३ भ  य वेश हॉल आहते,  याम  य ेभ  तांना मोबाईल व 
च  पल लॉकस, बायोमे ीक पास काऊंटर - ४८, पेड पास काउंटर -२०, लाडू काउंटर - १०, उदी व कापडकोठी 
काऊंटर–१०, बुक  टॉल, डोनेशन ऑिफस,चहा / कॉफ  काउंटर, िस  यु रटी चेक एकाच िठकाणी व एकाच वेळी 
– ४०  य  त ची, जीन–े११, लेडीज व जे  टस टॉयलेट  यव  था इ. 

पिहला व दुसरा मजला- भ  ताकंरीता बस  याची  यव  था असलेेले एकूण १२ मोठे हॉल (एक हॉल 
साईज - १५.१० मी.x३१.१५ मी.), चहा/कॉफ  काउंटर, िवदयतुीकरण  यव  था जनरेटर बॅकअपसह, वायिुवजन 
 यव  था, उदवाहक/िल ट  यव  था-१०, जीन-े११, लेडीज व जे  टस टॉयलेट  यव  था, आर.ओ. ि ये  दारे 

शु  द िप  याच ेपा  याची  यव  था, फायर फायट ग  यव  था इ. 
या  यित र  त या क  पात सांडपाणी ि या संयं , रॅ  प, थमोपचार क , संपणू इटेंरीअर वक, 

सायनेजेस, अतंगत र  ते,  ीट लाईट, इले  ीकल सब  टेशन, जनरेटर  यव  था, वायिुवजन  यव  था, 
लॅ  ड  केप ग, रेनवॉटर हावि टंग, िपंपळवाडी र   याव न मंिदर प रसरातील जु  या दशनरांगेला जोड  यासाठी 
कने  ट ग ि ज, संर ण िभंत इ  यादी सिुवधाचंा समावेश करणते आला आह.े 

सदरह क  पाचा ठळक त पिशल व बांधकामा  या गतीची स ि थती खालील माण ेआह.े  
कामाचे नाव ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करण.े 
आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का  ेअसो. नवी िद  ली. 
ठेकेदार  ीम भान ूक    शन ा. िल., मुंबई. 
कायादेश १) जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/२५२०/२०१८, िद.२३/०८/२०१८. 

२) जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/१९९९/२०१९, िद.२२/०८/२०१९. 
मंजूर िनिवदा र  कम  .१०९.५० कोटी. 
भान ूक    शन, मुबंई यांचेशी केले  या 
करारना  याचा िदनांक 

िद.२२/१०/२०१८. 

ीम भानू क    शन ा. िल., मुंबई 
यांचेशी केले  या करारना  याचा िदनांक 

िद.२२/०८/२०१९. 

कामाचा कालावधी १२ मिहने (िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/१०/२०१९). 
मूदतवाढ  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१९ चे सभेतील िन. .४३० 

खालील माण ेसमंत करणते आलेला आह.े 
“....यावर सिव तर चचा होऊन, ठेकेदार यांना ESS, UGT व STP च े
बांधकामासाठी अ ाप सं थानकडून जागा उपल ध क न दे यात आलेली नाही. 
यामळेु क पाचे सव काम पणू कर यासाठी या जागा उपल ध करणते 

आ यानंतर तेथनु पढुे चार मिह यांची मूदतवाढ िनिवदतेील पृ  ठ ं .०५ वरील 
अ.नं.०७ ची Incentive अदा करणबेाबतची शत र  कर  याच ेअटीवर दे यास 
मा यता दे यात आली”. 

एकूण बांधकाम े फळ िनिवदते नमदू एकूण बांधकाम े फळ – २२२१४.०० चौ. मी. (FSI Area.) 
कामाची स ि थती  मु  य इमारत -  

तळमजला - आर.सी.सी काम पणू, बांधकाम पणू,  ला  टर पणू, ेनाईट 
लोर गच ेकाम गतीत, िवंडो िसल व जॅ  बला रेड आ ा  टोन बसिवण े गतीत. 
 लंब गच े काम गतीत, एच.  ही.ए.सी चे काम गतीत, फायर फायट गचे काम 
गतीत, इले  ीकल क  डयटू ग व वायर गचे काम गतीत, टॉयलेट वॉटर िुफंग 

काम गतीत. 
पिहला मजला - आर.सी.सी काम पणू, बांधकाम पणू,  ला  टर पणू, 
एच.  ही.ए.सी चे काम गतीत, फायर फायट गच े काम गतीत, इले  ीकल 
क  डयटू ग व वायर गच ेकाम गतीत. 
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दुसरा मजला - आर.सी.सी काम पणू, बांधकाम अिंतम ट   यात,  ला  टर अिंतम 
ट   यात, एच.  ही.ए.सी चे काम गतीत, फायर फायट गच े काम गतीत, 
इले  ीकल क  डयटू ग व वायर गचे काम गतीत. 
टेरेस -  तािवत ित सरा मज  यामळेु रॅ  पचे उ  तर व दि ण बाजचूे  लॅब का  ट ग 
बाक  आह.े परॅापेट बांधकाम, टेरेस वॉटर िुफंग, ओ  हर हडे टॅकं, ममटी म, 
िल ट मचे काम लंिबत आह.े 
 कने  ट ग कॉरीडॉर - कने  ट ग कॉरीडॉरपैक  मंिदर प रसरातील 
पी.आर.ओ चे समोरील कारंजाच े भागातील आर.सी.सी. काम पणू झाले आह.े 
बांधकाम गतीत आह.े शासक य इमारतीस जोडणा-या कॉरीडॉरचे कामाच े
आर.सी.सी. काम जवळपास ९०% पणू झालेले आह.े 
िनयोजीत दशनरांग क  पातील Connecting Corridor above 
Pimpalwadi Road (From Proposed Main Building to Mandir 
Complex) चे कामात येत असलेले िव ूत जिन   थलांतरीत केलेनंतर 
सदर कामास सु वात करता येईल. 
 इतर कामे –  टॉम वॉटर लाईन, िस हरेज लाईन, फायर हाय ंट लाईन, 
इले  ीकल केबलकरीता पाईपलाईन व च, चबर बांधकाम, र   याचे संदभातील 
इतर काम ेइ., िप  याच ेपाईपलाईन इ. कामे गतीत. 
 मु  य इमारतीचे  टोन  लडॅ गचे काम गतीत. 
 ESS, STP & UGT चे काम सु  करणेबाबत ठेकेदारास 
कळिवले आहे. सदर कामास सु वात करणेत येत आहे. 

 
या क  पाचा मजंरू रेखांकन नकाशा व बांधकाम नकाश े तसचे िनिवदसेोबत अपलोड केले  या 

नकाशांनसुार िवषयांिकत  Connecting Corridor हा शांतीिनवास इमारतीच े पिह  या मज  यास गेट नं.०२ 
समोर टॉयलेट एरीया  या िठकाणी जोडण े  तािवत होते. परंत ू सदर Connecting Corridor हा पिह  या 
मज  यास  या िठकाणी जोडला जाणार होता,  या िठकाणी टॉयलेट एरीया आह.े सदर िठकाणी दसु-या व ितस-या 
मज  यावरील टॉयलेटच े डाऊनटेक पाई  स आलेले आहते. तसचे सदर िठकाणी ०३ आर.सी.सी. कॉलम यते 
आहते.  यामळेु एक संपणू जे  टस ् टॉयलेट एरीया तोडावा लागेल व  यामळेू पिह  या मा यावरील भ  तांची 
गैरसोय होईल.  यामळेु सदर िठकाणी Connecting Corridor जोडण े उिचत होणार नाही, असा आिकटे  ट 
यांचा अिभ ाय आह.े 

सदर क  पाच े आिकटे  ट माथरू अॅ  ड का  े असो., निव िद  ली यांनी िद.१२/०६/२०१९ (आवक 
िद.२२/०६/२०१९) रोजीचे प ा  वये याबाबत खालील माण ेअिभ ाय िदलेला होता. 

“.... Please find attached two drawings giving the proposal of the connection to 
Shanti Niwas of the connecting corridor, (Coming from Darshan Q complex), with 
minimum no of columns in the court in front of Dwar No.2.  

The connection to Shanti Niwas has also been shown. Earlier the connection had 
been shown as a direct connection into Shanti Niwas which, in essence means that it will 
have to go through the pipe shafts for toilets at the connecting level of first floor as well as 
the above two floors of toilets.  Keeping this option will not only render the toilets useless 
but also the space available for passage for the Queue is restricted.   

Secondly, the structural connection is posing a problem at foundation level. 
Thirdly, the segregation of the VIP traffic coming from the Darshan Q complex is a 
problem.   

The enclosed proposal takes care of all three problems by making an entry 
connection over the existing Pavilion connecting to the Shanti Niwas. The regular devotees 
can continue moving on the First floor level of the Shanti and Bhakta Niwas upto the 
temple via existing first floor route. While the VIP devotees can be segregated by sending 
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them down to the ground floor of Shanti Niwas and further to the temple via existing 
ground floor route.  

This proposal will involve the breaking of the current sloping roof of the pavilion 
adjacent to the Shanti Niwas and constructing a slab connecting to the Shanti Niwas at 
first floor level and over this a roof similar to the earlier pavilion roof will be constructed. 
In all there will be no extra area construction at the Ground Floor level while at the first 
floor level an extra area of 60 sqm needs to be added. 

As per Annexure-B with our letter no 4069/2019/UK/51 dated 4th Jun 2019 the 
rate for construction for extra areas is Rs.43,413/- sqm. 

Hence the cost of excess areas works out to 60 sqm X Rs.43,413/- = 
Rs.26,04,780/-.  

We will go ahead with the detailing upon receiving approval from your end.”  
सदर Connecting Corridor साठी पयायी जागा शांतीिनवास इमारतीचे शासक य कायालयाच े

वेश  दाराच े पि मेस असले  या पोचचा Trapezoidal Slab काढून  यािठकाणी नवीन  लेन  लॅब टाकून 
पिह  या मा यास जी  याजवळ सदर Connecting Corridor जोडण ेउिचत होईल असे कळिवले आह.े  

तसेच सदर कामाम  य े पिह  या माळयाचे ६० चौ.मी. इतके बांधकाम े फळात वाढ होत असनू 
 याम  य े .४३,४१३/- ती चौ.मी. या दराने एकूण र  कम .२६,०४,७८०/- मा  इत  या रकमते वाढ होत 

अस  याचे कळिवले होते. 
याबाबतचा  ताव िद.०४/०७/२०१९ चे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत सादर करणते आला होता, 

 यावर िनणय .३४८ खालील माण ेसमंत झालेला आह.े 
“….यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मिंदर िशड  दशनरांग इमारत व मंिदर प रसरातील 

िव मान दशनरांग हॉल यांना जोडणारा Connecting Corridor शांतीिनवास इमारतीच ेपिह  या मज  यावरील 
दशन रांगेला दि ण बाजूने जोडणसेाठी तावात नमदु के या माण े कायवाही कर यास व याकामी येणा या 
अदंाजे र कम .२६,०४,७८०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.” 

सदर ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारत व मिंदर प रसरातील िव मान दशनरांग हॉल यांना 
जोडणारा  Connecting Corridor शांतीिनवास इमारतीचे पिह  या मज  यावरील दशनरांगेला दि ण बाजून े
जोडणेसाठी  यािठकाणी लॅट  लॅब करण े व तेिथल कॉरीडॉरचे बांधकामात इतर अनषंुिगक बदल करणसेाठी 
मंजरू बांधकाम नकाशांम  य ेबदल होत अस  यान ेयाकामी िशड  नगरपंचायत, िशड  यांची  यांचेकडील बांधकाम 
परवाना .नप/टे-८/२/१७९/२०२०, िद.३१/०१/२०२० अ  वये Connecting Corridor बाधंकामासाठी 
सधुारीत बांधकाम परवानगी ा  त झालेली आह.े 

तथापी सदर क  पाच े   चरल क  स  टंट ी. जे. एस. सबरवाल यांनी सम  पहाणीनंतर शासक य 
कायालयाचे वेश  दाराचे पि मेस असले  या पोचचा (Trapezoidal Area) संपणू भाग काढून सदर िठकाणी 
फाउंडेशन पासनू निवन   चर तयार करणचेे कळिवले आह.े याबाबत सदर क  पाचे आिकटे  ट माथरू अॅ  ड 
का े असो., निव िद  ली यांनी िद.२९/०५/२०२० रोजीच े प ा  वये खालील माण े सधुारीत अिभ ाय िदलेला 
आह.े 

“....Please find attached two drawings giving the proposal of the connection to 
Shanti Niwas of the connecting corridor (coming from Darshan Q complex), with 
minimum no of columns in the court in front of Dwar No.2.   

The connection to Shanti Niwas has also been shown. Earlier the connection had 
been shown as a direct connection into Shanti Niwas which, in essence, means that it will 
have to go through the pipe shafts for toilets at the connecting level of first floor as well as 
the above two floors of toilets. Firstly, keeping this option will not only render the toilets 
useless but also the space available for passage for the Queue is restricted. Secondly, the 
connection’s structure is causing a problem at foundation level of the Shanti Niwas. 
Thirdly, the segregation of the VIP and non VIP devotees coming from the Darshan Q 
complex is a problem.  
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The enclosed proposal takes care of all the three problems by making the 
connection over the existing Pavilion connected to the Shanti Niwas. The regular devotees 
can continue moving on the First floor level of the Shanti and Bhakta Niwas upto the 
temple via existing first floor route, while the VIP devotees can be segregated by sending 
them down to the ground floor of Shanti Niwas and further to the temple via existing 
ground floor route.  

In Letter no.4069/2019/UK/51 dated 12th Jun 2019 we had indicated an area of 60 
sqm and the cost about Rs.26,04,780/- considering breakage of the pavilion roof at ground 
floor and constructing new first floor slab and a new pavilion roof above. 

However this proposal involves the breaking of the current sloping roof of the 
pavilion adjacent to the Shanti Niwas and constructing a slab connecting to the Shanti 
Niwas at first floor level and over this a roof similar to the earlier pavilion roof will be 
constructed.  

The structural consultant after inspection at site has recommended to break all 
existing pavilion structure upto the foundation level and construct new columns above 
existing foundations for providing structural strengthening to the new first floor slab (to 
carry the heavy live load of devotees) and second floor pavilion roof structure. The copy is 
attached herewith for your reference. In all there will be extra area construction at the 
Ground Floor level & 1st Floor Level of 98.195 sqm. 

As per Tender document clause No 135. 
VARIATIONS (DEVIATIONS/ EXTRA WORKS): 
No alteration, omission or variation shall vitiate this contract but in case the 

Architect / Executive Engineer / Employer thinks proper at any time during the progress of 
the works to make any additions, alterations or omissions from the work or any alteration 
in the kind or quality of the materials to be incorporated therein, the Architect, with 
approval of the Employer, shall give the Contractor written notice thereof well in advance 
of the work being taken up and the Contractor shall alter, add to, or omit from, as the case 
may require, in accordance with such notice. 

The value of such extra alteration, additions or omissions shall in all cases be 
determined by the Employer in accordance with the provision of Conditions 89 and 90 
hereof and the same shall be added to or deducted from the contract amount accordingly, 
subject to the condition that the contract sum will not thereby vary on the whole by more 
than 20% (twenty percent). 

Based on the detailed estimation prepared by us the total cost of this same work 
works out to above Rs.47,73,169/- (Detail estimate is based on current applicable SSR 19-
20 & Non SSR item rate as per previous sanction estimate). 

According to aforesaid clause the above work may be executed by Shrim Bhanu 
Construction Pvt. Ltd. as per the existing contract condition.  

As per Annexure-B the rate for construction for extra areas is Rs 42,236/- sqm. 
Hence the extra cost to the project due to these excess areas works out to 98.195 sqm x 
Rs.42,236/- = Rs 41,47,364/-. 

Hope you find the above in order and await your further instructions.” 
तसेच या क  पाचे   चरल क  स  टंट ी. जे. एस. सबरवाल यांनी िद.२२/०८/२०१९ चे साईट 

िविझटनुसार कने  ट ग कॉरीडॉरबाबत खालील माण ेअहवाल सादर केलेला आह.े   
“1. Connecting Corridor Block to the Shantiniwas: It has been brought to my 

notice that existing 9” x 9” columns in the pavilion part connecting to the shantiniwas, 
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will extend upto First Floor roof. For this the current sloping roof of the pavilion is to be 
dismantled and replaced by horizontal new beam slab floor. 

We are of the opinion that these columns will not be safe for taking heavy live load 
of the first floor and one extra roof floor load. Moreover, while dismantling the existing 
sloping roof, it is most likely that these columns may get damaged structurally by means of 
hairline fractures etc.” 

Therefore, we recommend, that these columns should also be dismantled and re-
casted with redesigned size and reinforcement.”    

वर नमदू केलेनसुार क  पाचे आिकटे  ट ी. उदय का े यांनी असे कळिवले आह े क , मळू 
नकाशा माण ेकने  ट ग कॉरीडॉरच ेबांधकाम के  यास शांतीिनवास इमारतीमधील पिह  या मज  यावरील पि म 
बाजचुे जनरल टॉयलेटसपैक  दि ण बाजचु े टॉयलेटस ् तोडावे लागतील. तसचे ेनेज पाईप शा टही तोडावा 
लागेल.  यामळेु पिहला मजला व  यावरील दो  ही मज  यांवरील सदर टॉयलेटस ्  िनकामी होतील. तसचे मळू 
नकाशानसुार कॉरीडॉर  यािठकाणी शांतीिनवास इमारतीला जोड  यात येणार होता,  यािठकाणी ०३ कॉलम 
अस  याने पॅसेजकरीता कमी ं दी उपल  ध होत होती.  याच माण ेफाउंडेशन ले  हलला जनुी इमारत व िनयोजीत 
इमारत यांच े   चरल कने  शन कर  यात अडचणी हो  या.  तािवत करणते आले  या सधुारीत नकाशा माण े
बांधकाम के  यास या अडचणी दरू होतील, तसेच सशु  क पासधारक व िनःशु  क पासधारक भ  त यां  या  वतं  
रांगा करण ेयामळेु सलुभ होईल, अस ेआिकटे  ट यांनी कळिवले आह.े 

आिकटे  ट यांनी  तािवत केलेनसुार सदर बांधकाम े ाम  य ेतळमजला (३३.१३५ चौ.मी., ५०% 
एरीया) व पिहला मजला (६५.०६ चौ.मी.) अशी एकूण ९८.१९५ चौ. मी. इतक  वाढ बांधकाम े फळात होत 
असनू  याकरीता .४२,२३६/- ती चौ.मी. या दराने िनिवदा रकमेपे ा एकूण .४१,४७,३६४/- मा  इतका 
अित र  त खच अपेि त अस  याचे कळिवले आह.े तसेच सदर काम हे िनिवदेतील शत .१३५ अ  वये ठेकेदार 

ीम भान ूक    शन ा. िल., यांचेकडून क न घतेा येईल, असा अिभ ाय सादर केला आह.े  
यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे सभते याबाबत  ताव सादर करणते 

आलेला होता.  यावेळी तळमज  याचे   चर आह ेतसेच ठेवनू sloping slab तोडण ेव त्  यावर निवन लॅट 
 लॅब टाकण ेव पिहला मज  याचे निवन बांधकाम करण े  तािवत होते.  यावर िनणय .३४८ खालील माण े

संमत झाललेा आह.े  
“….यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मिंदर िशड  दशनरांग इमारत व मंिदर प रसरातील 

िव मान दशनरांग हॉल यांना जोडणारा Connecting Corridor शांतीिनवास इमारतीच ेपिह  या मज  यावरील 
दशन रांगेला दि ण बाजूने जोडणसेाठी तावात नमदु के या माण े कायवाही कर यास व याकामी येणा या 
अदंाजे र कम .२६,०४,७८०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.” 

तदनतंर या क  पाचे   चरल क  स  टंट ी.जे.एस.सबरवाल यांनी िद.२२/०८/२०१९चे साईट 
िविझटनुसार कने  ट ग कॉरीडॉरबाबत खालील माण ेअहवाल सादर केलेला आह.े   

“It has been brought to my notice that existing 9” x 9” columns in the pavilion 
part connecting to the shantiniwas, will extend upto First Floor roof. For this the current 
sloping roof of the pavilion is to be dismantled and replaced by horizontal new beam slab 
floor. 

We are of the opinion that these columns will not be safe for taking heavy live load 
of the first floor and one extra roof floor load. Moreover, while dismantling the existing 
sloping roof, it is most likely that these columns may get damaged structurally by means of 
hairline fractures etc.” 

  Therefore, we recommend, that these columns should also be dismantled and re-
casted with redesigned size and reinforcement.”    

  चरल क  स  टंट यांच ेसदर अिभ ायानसुार स  याचे  लोप ग  लॅबचे (Pavilian)   चर पूणपण े
पायापयत तोडून निवन   चर (G+1) च े बांधकाम करण े  तािवत आह.े   चरल क  स  टंट यांच े सदर 
अिभ ायानसुार याकामाच ेसधुारीत अदंाजप क आिकटे  ट यांनी तयार केललेे असनू,  यानसुार याकामी आता 
पवु ची मंजरू र  कम .२६,०४,७८०/- पे ा अितरी  त .१५,४२,५८४/- मा  इतका खच अपिे त आह.े 
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आिकटे  ट यांनी  तािवत केलेनसुार सदर काम ह ेिनिवदतेील अट .१३५ अ  वये ठेकेदार यांचेकडून 
क न घेता येईल. 

135. VARIATIONS (DEVIATIONS/ EXTRA WORKS): 
No alteration, omission or variation shall vitiate this contract but in case the 

Architect / Executive Engineer / Employer thinks proper at any time during the progress of 
the works to make any additions, alterations or omissions from the work or any alteration 
in the kind or quality of the materials to be incorporated therein, the Architect, with 
approval of the Employer, shall give the Contractor written notice thereof well in advance 
of the work being taken up and the Contractor shall alter, add to, or omit from, as the case 
may require, in accordance with such notice. 

The value of such extra alteration, additions or omissions shall in all cases be 
determined by the Employer in accordance with the provision of Conditions 89 and 90 
hereof and the same shall be added to or deducted from the contract amount accordingly, 
subject to the condition that the contract sum will not thereby vary on the whole by more 
than 20% (twenty percent). 

 सदर खच हा शासनाने िनणय .सासिंव-१०१७/१३१३/ . .१३३/का.१६, िद.१६/०२/२०१८ 
अ  वय,े निवन दशनरांग क  प उभारणीसाठी मंजरू केले  या .११२,४०,९०,०५९/- मा चे मयादते आह.े 

 ताव:- तरी िनयोिजत ी साईबाबा मिंदर िशड  दशनरांग इमारत व मंिदर प रसरातील िव मान 
दशनरांग हॉल यांना जोडणारा Connecting Corridor शांतीिनवास इमारतीच े पिह  या मज  यावरील दशन 
रांगलेा दि ण बाजुन ेजोडणसेाठी तेिथल Sloping Pavilion चे बांधकाम ठेकेदार ीम भान ूक    शन ा. िल. 
यांचेकडून तोडून घणेेस तसेच  या िठकाणी कने  ट ग कॉरीडॉरच ेबांधकाम करणसे व  यासाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०४/०७/२०१९ चे सभेतील मजंरू खच ( .२६,०४,७८०/-)  यितरी  त अपिे त असले  या 
.१५,४२,५८४/- मा चे वाढीव खचास मा  यता िमळणसे िवनंती. िनिवदतेील शत .१३५ नसुार सदर काम 

ठेकेदार ीम भान ू क    शन ा. िल. यांचेकडून मंजरू ल  पसम िनिवदा दर .१०९.५० कोटी नसुार येणारे 
.४२,२३६/-  ती चौ. मी. या दरात क न घणेसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .४१५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग इमारत व मिंदर प रसरातील िव मान 
दशनरांग हॉल यांना जोडणारा Connecting Corridor शांतीिनवास इमारतीचे पिह  या मज  यावरील 
दशन रांगेला दि ण बाजुने जोडणेसाठी तेिथल Sloping Pavilion चे बांधकाम ठेकेदार ीम भान ू
क    शन ा. िल. यांचेकडून तोडून घेऊन  या िठकाणी कने  ट ग कॉरीडॉरचे बांधकाम करणेस       
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०७/२०१९ चे सभेतील मजूंर खच र कम .२६,०४,७८०/-  यितरी  त 
अपेि त असले  या .१५,४२,५८४/-मा चे वाढीव खचास सबंधीत शासक य यं णे या परवानगी या 
अिधन राहन ठेकेदार ीम भानू क    शन ा. िल. यांचेकडून क न घे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०३ ी साई स च र  पारायण सोहळा-२०२० व ी गोकुळ अ मी उ सव एकि त साजरा करणेबाबत. 

ताव- मा. तदथ सिमती  या िद.११.०५.२०२०  रोजीचे  सभेत ी साईस  च रत पारायण सोहळयाबाबतचा  ताव  
सादर कर  यात आला  होता   यावर िनणय .२७२ नसुार  स  या सपंुण भारतात को  हीड १९ (कोरोना  हायरस) 
या साथी  या रोगाचा ादभुाव अस  याने या पा  वभमुीवर ी साईस  च रत पारायण सोहळा काय माचे  व प 
िनि त कर  यात येऊन याबाबतचा सिव  तर  ताव मा. तदथ (Ad-hoc)  सिमतीच े सभेपढेु सादर कर  यात 
यावा, असे ठरले होते. 

 यानसुार मा. तदथ सिमती  या िद.१३.०७.२०२० रोजी होणा-या सभे  या िवषयपि केत अ.न.ं ४९,५० 
अ  वये यासंबंधीच े वेगवेगळे  ताव सादर कर  यात आलेल े आहते. तथािप सदर  या िटपणी अ  वये सादर 
कर  यात आले  या िवषयात दो  ही िवषयाचंा एि तपण ेव सदंभासह परामष घे  यात आललेा असनू  या दो  ही 
िवषयांवर चचा कर  याऐवजी सदर िवषयावर चचा करण ेइ  ट होईल असे न  मत आह.े  
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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  साजरा करीत असले  या उ  सवाबाबत असले  या 
तरतुद ची पवूिपठीका पढुील माण ेआहे.  

              िद.०९/१०/१९५५,िद.२०/११/१९५५ व िद.१८/१२/१९५५ रोजी झाले  या भ  तमंडळा  या सभेत 
िशड  सं  थानचे योजना  कान ूव िनयम तयार कर  यात आले  यास मा.धमादाय आयु  त यांनी पसंती दशिवली व 
मा. िज  हा  यायाधीश, अहमदनगर यांनी िद.११/०५/१९५६ रोजी योजना मंजूर केली.   

        सदरह योजनेम  य ेसं  थानमाफत साज-या होणा-या उ  सवांबाबत खालील माण ेतरतुद आह.े 
 
 
 येय व उ ेश- 

        कलम ३ ब) आजवर चालत आले  या ढीनसुार िशरडी  येथे ीरामनवमी, गु पौिणमा, गोकुळ 
अ  टमी व पु  यितथी यािदवशी नहेमे माण ेउ  सव साजरे करण व ज ा भरिवण.े  

        कलम ४  उ  सव  
(१) ी रामनवमी  (२) गु पौिणमा (३) गोकुळअ  टमी (४) पु  यितथी  
अ.नं. ३ चा उ  सव  थािनकरी  या साजरा कर  यांत येतो ते  हां  याखरेीज बाक  या सव उ  सवांक रता 

भ  तमंडळा  या सभासदांस आमं ण ेपाठिवली पािहजेत व  या आमं ण पि कांवर िचटणीसां  या िकंवा िववि त 
उ  सव, स पिव  यांत आले  या एका िकंवा अनके  यव  थापकां  या स ा अस  या पािहजेत. वरील उ  सव 
कोण  या रतीन पाळावे िकंवा साजरे करावे याबाबत सु वातीपासनू चालत आले  या व िन  ठापवूक आध च 
पाळले  या ढी रवाजांच बाबत त, तसेच, रामनवमी उ  सव संग  ीदासगणमूहाराज ( ी.गणशे द  ता य 
सह  बु  द े) यांची आप  या हयात त क तन कर  याची था या बाबत त ढवळाढवळ क  नय.े  

          सदर योजनमे  य े िवभाग २  या अतंगत ी साईबाबां  या िशड  सं  थानचे िनयम व कान ू या 
िशषकाखाली सं  थानची  यव  था असे नमदु असनू,  यातील िनयम २३  यव  थापक सिमतीचे िववि त 
अिधकार या िशषकाखाली “ट” म  य ेखालील माण ेउ  लखे आह.े  

(ट) भाग १ म  य ेउ  लखे केलेले उ  सव यो  य रतीन साजरे केले जात आहते क  नाह त ह ेपाहण े ; 
सिमित , श  य तेथवर, उ  सव पाळण व साजरे करण याबाबत सु वातीपासनू आध च  थािपत झाले  या व 

 दायु  त भावनने आदरणीय झाले  या ढ त ढवळाढवळ करणार नाही;   
मा. मुंबई िसटी िस  हील कोटात दाखल झाले  या चॅ रटी सटु न.ं ३४५७ /१९६० म  य ेमा.  यायाधीश 

ी एन.आय मािखजानी यांनी िद.१८/१०/१९८२ रोजी रोझनामा (Scheme) मजंरू केला  यात कलम न.ं३ म  य े
खालील माण ेतरतूद आह.े   

CLAUSE NO.(03) AIMS AND OBJECTS AND ACTIVITIES.  
(a) To ensure the perpetuation of the of traditional forms of worship of Shri Sai Baba at 
Samadhi Mandir, Dwarkamai, Guru Padukas, Chavadi and Lendi Baug at Shirdi.  
(b) To celebrate the conventional festivals and fairs of Shri Ram Navami, Guru Pournima, 
Gokul Ashtami and Punyatithi of Sai Baba at Shirdi in accordance with the established 
practice.  

CLAUSE NO.(04) MADE OF WORSHIP  
The mode of worship at different places at Shirdi shall be as provided in Schedule A to this 
Scheme. 

CLAUSE 13  
Power and duties of Board of Management.  
The Board of Management shall have power  

a)  To carry out all duties entrusted to it under this scheme or by or under the 
provision of the Bombay Public Trusts Act, 1950 and the rules framed thereunder.  
Duties of the Board of Management  
It shall be the duty of the Board of Management  

a)  to carry out the aims and objects of the trust as far as they could under the 
provisions of this scheme with the powers vested in them.  
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c)  to carry out all other duties as expected of them under this scheme or other laws, 
in force   
CLAUSE 15 

 Powers and duties of the Executive Officer.  
१)  The Executive officer shall be the Secretary of the Board of Management and its 
principal officer and shall subject to the superintendence, direction and central of the 
Board of Management have powers to carry out its decisions and orders in accordance 
with this scheme and in accordance with provisions of the Bombay public Trusts Act, and 
rules framed there under.  

S C H E D U L E -A 
THE MODE OF WORSHIP 
The mode of worship, offered both during the life time and after the Mahasamadhi 

of Shri Sai Baba has been as follows and shall be followed hereafter from day to day in 
keeping with the traditions including the practices of worship at the Samadhi Mandir and 
in the Masjid.  
(6)  U T S A V A S  
1)  SHREE RAMNAVAMI 2) GURU PURNIMA  3) GOKUL ASHTAMI 4) 
PUNYATITHI  
           For the aforesaid Utsavas except No.3 is celebrated locally only, the Board of 
Management shall issue invitations to the member of the Bhakta Mandal over the 
signatures of the Secretaries or of the entrusted Manager or Managers of any of the 
particular Utsav.   
          The Board of Management will not interferes with the conventions already 
established and devoutly honoured from the very start with regard to the observance and 
celebrations of the aforesaid Utsavas including the Practice of performance of kirtan by 
Shri Das Ganu Maharaj (Ganesh Dattatraya Sahashtrabudhe) at Ramnavmi Utasav during 
the life time only 

सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ 
(मा.रा  यपालांची संमती िमळा  यानंतर  “महारा   शासन राजप ात” िदनांक १७ ऑग  ट २००४ 

रोजी थम िस  द केलेला अिधिनयम.)  
           मुंबई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयम, १९५० अ  वये िशड , िज  हा अहमदनगर येथील “ ी 

साईबाबा िशड  सं  थान” या नावे न दणी झाललेी ी िशड  साईबाबा सं  थानाची सावजिनक िव  व  त  यव  था 
पनुघिटत कर  या क रता, आिण िव  व  त  यव  थलेा जनतेसाठी अिधक  यापक क  याणकाय हाती घणेे श  य 
 हावे  हणनू ितचे अिधक चांग  या कारे  यव  थापन, शासन, शासन व िनयं ण कर  यासाठी तरतूद 

कर  याक रता अिधिनयम.  
          याअथ , मुंबई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयम, १९५० अ  वये िशड , िज  हा अहमदनगर 

येथील ी साईबाबा िशड  सं  थान या नावे न दणी झाले  या व ी िशड  साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड   हणनू ओळख  या जाणा-या ी िशड  साईबाबा सं  थाना  या सावजिनक िव  व  त  यव  थचेे शासन ह,े 
शहर िदवाणी  यायालय, मुंबई, याने १९६० चा धमादाय वाद मांक ३४५७ म  य,े िदनांक १८ ऑ  टोबर १९८२ 
रोजी िदले  या आिण मुंबई उ  च  यायालयान,े १९८३  या थम  अपील मांक ३२० म  य,े िदनांक २३ जलैु 
१९८४ रोजी िदले  या िनणया  दारे, कायम केले  या  यां  या आदेशा  वये तयार केले  या योजनेनसुार,  यव  थापन 
मंडळाकडे िनिहत केले आह,े  

   आिण  याअथ , ी साईबाबा िशड  सं  थान िव  व  तव ् यव  थे  या पवू  या  यवसथापन मंडळाची 
पाच वषाची मदुत सपं  यावर, धमादाय आयु  तांनी, िदनांक ३१ ऑग  ट १९९९  या  यां  या आदशेा  वये उ  त 
िव  व  त  यव  थचेे  यव  थापन मंडळ पनुघिटत केललेे आह.े  
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   आिण  याअथ  , िव  व  तां  या िनयु  ती  या सबंंधातील धमादाय आयु  तां  या िदनांक ३१ ऑग  ट 
१९९९  या उ  त आदेशाने बािधत झा  यामळेु ,१९९९ चे दोन रट िवनंती अज मांक २८६६ आिण २८६७ 
मुंबई उ  च  यायालयात दाखल कर  यात आले होते, आिण उ  च  यायालयान ेिव  व  तापंैक  एका िवश ् व  ताची 
िनयु  ती र बातल ठरवनू ती र  केली आह.े 

   आिण  याअथ , उ  त िव  व  त  यव  थकेडे अमाप मालम  ता आह ेआिण ती िव  व  त  यव  था खूप 
लोकि य आह ेआिण ती अितशय आदरणीय मानली आह ेआिण आदरणीय ितचे भ  तगण संपणू भारतभर खपू 
मोठया सं  यनेे आहते. 

आिण  याअथ ,  महारा   शासनास या मह  वपणू आिण लोकि य िव  व  त  यव  थे  या िवकासात व 
 यव  थापनात अडचणी येऊ नयेत िकंवा टाळता ये  याजो  या खट  या क  जांना कोण  याही कारे सामोरे जाव े

लाग ू नये याक रता आिण िव  व  त  यव  थसे, आपले धमादाय काय म अिधक प रणामकारक रतीने आिण 
काय मतेन े पार पाडण े आिण  या  या भ  तानंा अिधक सिुवधा दणे े  श  य  हावे  हणनू आिण सवसामा  य 
जनतेसाठी आप  या अित र  त िनधीतून अिधक  यापक क  याणकाय हाती घेण ेश  य  हावे  हणनू, आिण सव 
सामा  य जनतेसाठी आप  या अित र  त िनधीतनू अिधक  यापक क  याणकाय हाती घेण ेश  य  हावे  हणनू उ  त 
िव  व  त  यव  था पनुघिटत कर  यासाठी आिण रा  य शासना  या थेट दखेरेखीखालील व िनयं णाखालील 
सिमतीमाफत  याचे काय म  यव  थापन कर  याची तरतदू कर  यासाठी  वतं  कायदा असण,े इ  ट वाटते 
 याअथ , भारतीय गणरा  या  या पचंाव  ना  या वष , या  दारे अिधिनयम कर  यात येत आह.े 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  
१)  अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (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  वये ि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)  अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय 
चालवील व  याचा िव  तार करील 
३)  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
या माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थमेाफत साज-या के  या जाणा-या उ  सवा  या तरतुद ची 

पवुिपठीका आह.े  
 ताव– नाटय रिसक मचं (सचं), िशड  यांनी िद.१०.०७.२०२०  या प ाम  य ेपढुील माण ेमजकुर 

नमदु केला आहे.  
गे  या पचंिवस वषापासनू दरवष  ावण मिह  यात साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था आिण 

ाम  थांचे सहकायान ेसाई च र  पारायण सोहळा आयोजीत कर  यात येतो, 
 यंदाचा पारायण सोहळा वष २६ दरवष  थे माण े ावण शु  द १ सु  करणबेाबत आमचे मंडळान े
िद.०६.०४.२०२० रोजी सिव  तर प  देऊन आपणास िवनतंी केलेली आह.े 
 तसेच िद.०१.०७.२०२० रोजीही पारायण काय म पि केबाबत आपणास लखेी अवगत केलेले आह.े 
यंदाही पारायण सोहळा  दरवष चे था आिण परंपरे माणचे ावण शु  द -१ (मंगळवार िद.२१.०७.२०२०) रोजी 
सु वात  हावी असे आमचे मंडळाचे  हणण ेआह.े याबाबत आपण जो िनणय  याल तो आ  हाला मा  य राहील 
 या माण ेआ  ही आमची सेवा दऊे तसा आ  हाला आदेश  हावेत ही िवनंती.   

िशड  ाम  थ यांनी िद.१०.०७.२०२०  या प ाम  य े पढुील माण ेमजकुर नमदु केला आहे. 
साईबाबां  या काळात गोकुळा  टमी उ  सव आठ िदवस चालत होता अस ेदाखल ेआहते. काळा  या 

ओघात तो दोन िदवसांवर आललेा आह.े गे  या पचंवीस वषापासनू ी साईबाबा सं  थान व िशड  ाम  थां  या 
वतीन ेसाईस  च रत पारायण सोह याचे सामदुाियक वाचन कर  यात यतेे. दरवष  ावणा  या पिह  या िदवशी सु  
होणारे हे पारायण जवळपास पंधरा िदवस उशीरा सु  केले तर साईबाबां  या हयातीत सु  असलेला आठ 
िदवसांचा गोकुळा  टमी उ  सव पु  हा सु  होईल हा उ  सव पनु  थािपत करावा अशी आ  हा ाम  थांची मागणी 
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आह.े  या  टीने आपण िनयोजन क न या ऐितहािसक उ  सवाचा ीगणशेा करावा अशी न  िवनंती आह,े असे 
कळिवले आह.े   

  यदंा  य  पारायण नस  यान ेवाचक घरी बसनु पारायण करणार आहते. मदंीर प रसरातनु वाच  या 
जाणा-या पारायणाचे लाई  ह पेण झा  यास एकाच वेळी हजारो भािवक घरी बसनु या पारायणात सहभागी होव ू
शकतील.  यासाठी मीट ६० डॉट कॉम यांनी हो  ट होवनू िवनामु  य या काय माचे ेपण कर  याची तयारी 
दश वली आह.े  यांनाही यासाठी अनमुती िद  यास  काय माची  यापकता वाढून तो घराघरात पोहोचव  यास व 
अिधकािधक लोकसहभाग वाढव  यास मदत होईल. तरी या  टीनेही िनणय घे  यास न  िवनतंी आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- स  या सपंणू भारतात को  हीड १९ (कोरोना  हायरस) या साथी  या रोगाचा 
ादभुाव अस  यान े ी साईबाबांच ेमिंदर साईभ  तानंा दशनासाठी अिनि त काळासाठी बंद कर  यात आल ेआह.े 

ते दशनासाठी परत कधी सु  होईल याची शा  वती नाही. कोरोना  हायरस  या संसगामळेु गद  कर  यावर, गद चे 
काय म कर  यावर शासनामाफत िनबध घाल  यात आलेले आहते. तसेच  रा  यात साथरोग ितबंधा  मक 
काय ा  वये अिधसचुना िनगमीत कर  यात आलेली आह.े सदर  या अिधसचूनचेा कालावधी  महारा  ात व 
अहमदनगर िज  ् ात ३१ जलैु २०२० पयत आह े   यामुळे चाल ूवष  सामुदाियक र  या पारायण सोहळा 
आयोिजत करता येणार नाही.  

सन १९५६ ची योजना कान ुव िनयम तसचे  यानतंर मा. मुबंई िसटी िस  हील कोटात दाखल झाले  या 
चॅ रटी सटु न.ं ३४५७ /१९६० म  य ेमा.  यायाधीश ी एन.आय मािखजानी यांनी िद.१८/१०/१९८२ रोजी मंजरू 
केले  या रोझना  यात व आता  या अिधिनयमात तसचे ी साईस  च रताम  यहेी ी रामनवमी , ी गु पौिणमा, 
गोकुळा  टमी व ी पु  यितथी उ  सव साजरा करणबेाबतचा उ  लखे कर  यात आलेला आह.े  यातील सन १९५६ 
 या योजनमे  य ेव १९८२ चे रोझना  यात गोकुळा  टमी उ  सव  थािनक र  या साजरा करावा व तो सोडून अ  य 

तीन उ  सवां  या ( ीरामनवमी, ीगु पौिणमा, ीपु  यितथी ) िनमं णपि का भ  तमंडळा  या सभासदांना 
पाठिवणबेाबत नमदू कर  यात आले आह.े  

ी साईस  च रत पारायण सोहळा हा ावणात  या  कोण  या ितथीपासनू सु  करावा याबाबत कोठेही 
उ  लेख नाही.   

गोकुळा  टमी उ  सव हा पवू  िशड  येथे  थािनक  व पातच परंतु  यापक माणात साजरा होत 
अस  याबाबतचा उ  लखे सं  थान कािशत सन १९२३ साल  या साईलीला या िनयतकािलकात आला आह.े ( 
या िट  पणीसोबत गोकुळा  टमीचा उ  लेख असलेली साईलीला िनयतकालीकाची पान ेजोडली आहते.) पवूापार 
होत असलेला गोकुळा  टमी उ  सव आिण गे  या पचंवीस वषापासनू होत असलेले ी साईच र ाचे सामदुाियक 
पारायण ह ेयोगायोगाने ावण या एकाच मिह  यात येतात.  यामळेु पारायणा  या आरंभाची ितथी पढु सरकव  यास 
पवू   यापक  व पात  थािनक पातळीवर होणारा गोकुळा  टमी उ  सव आताही  यापक  व पात साजरा करता 
येईल. अस वाटते. गोकुळा  टमी उ  सवाचा उ  लेख सं  थानचे घटनेम  य े(योजना कान ुव िनयम तसेच रोझनामा) 
आलेला आह.े तसेच  यात पूवापार चालत आले  या ढीपरंपरा चालू ठेव  याबाबत सं  थान  या अिधिनयमातही 
िनदिशत केलेले आह.े गोकुळा  टमी उ  सवाची ढी पुवापार आह ेव पारायण सोहळाही गले्  या २५ वषापासनू सु  
आह.े आता केवळ पारायण सोह याचा आरंभ िदन पुढे सरकवनू तो ावण व  एक (  हणजेच ४ ऑग  ट 
२०२०) रोजी सु  क न  पारायण समा  ती ीकृ  णज  मा  या िदवशी  व का  याचे क तन गोकुळा  टमीचे िदवशी 
येईल अशा  टीने  याचे आयोजन कराव ेअस े ाम  थांचे िनवेदन आहे.  

या सवच बाब चा िवचार करता याम  य ेसं  थान  दारा कुठलीही नवी ढी सु  होत नाही. जुनी ढीही 
मोडली जात नाही.  यामळेु ी साईस  च रत सामदुाियक पारायण सोह यासह गोकुळा  टमी असे या उ  सवाच े
 व प असावे असे वाटते.  यामळेु याकामी शासनाची मा  यता घे  याची आव  यकता नाही  यामळेु या पारायण 

सोह याची गे  या २५ वषाची दीघ परंपरा िवचारात घेता या परंपरेला छेद जाऊ नये  हणनू सामदुाियक  व पात 
पारायण आयोिजत न करता तो यावष पासनू ावण व  एक या ितथीला सु  क न  सं  थानला सोयी  कर 
असले  या िठकाणी (समाधी मंिदरासमोरील  टेज,  यानमिंदर, पारायण हॉल)  सं  थान पजुा-यांची पारायण 
वाचनाची बैठक  यव  था क न सु  करणसे तसचे वाचनाच ेथेट पेण सं  थानच ेफेसबुक लाई  ह क  हरेज पेज, 
यट्ुयबु या  दारे करणसे अथवा िशड  ाम  थांनी िवनंती केले माण ेमीट ६० डॉट कॉम यांना िवनामु  य ेपण 
कर  यास परवानगी दे  यास हरकत नाही असे न  मत आह.े 

पारायण समा  तीनंतर का  याचे  क तन ठेवता यईेल. तसेच पारायण समा  तीनतंर ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यवसथा, िशड , नाटय रिसक मचं व िशड  ाम  थ यांचमेाफत घरोघरी  महा साद (बुंदी) बंद  पाक टात 
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वाटपा  या  यव  थबेाबत संगानु प  िनणय घे  याचे अिधकार मा. मु  य कायकारी अिधकारी यानंा असावेत असे 
न  मत आह.े  

ी साईस  च रत पारायण सोहळा काय माचे आयोजन उपरो  त माण े के  यास  साधारणतः 
खालील माण ेखच अपेि त आह.े  

 
 

अ.नं. तपशील ी साई स  च रत  पारायण 
सोहळा -२०१९ 

ी साई स  च रत   
पारायण सोहळा -२०२० 

    अदंाजे खच  य  खच अंदाजे खच  
१ मंडप, मॅिटन व  टेज २३,०३,४९० १२,८१,४०० ० 
२ कलाकार/िकतनकार िबदागी १४,६०,००० ५,९४,७७१ ० 
३ साद खच, (चहा,कॉफ   

व दधु खचासह)  
७,८३,४१६ ५,६७,६४१ (बुंदी सादासाठी) 

२,५०,००० 
४ जादा (कं ाटी) कामगार  ३,४३,१३८ ३,०१,५९१ -- 
५ फुल सजावट खच ६०,००० ७५,०००  
६ इतर खच  ५०,२४० - ५०,००० 
  एकुण ५०,००,२८४ २८,२०,४०३ ३,००,००० 

 
सन २०१९ म  य े पारायणासाठी बसले  या पारायणाथ  व इतर साईभ  त व ाम  थ यांचेकडून रोख 

 व पात अ  नदानखाती र  कम .१,७७,४५९/- जमा झाली होती तर र  कम .२,४८,५५०/-चा  िशधा 
सादालयात व र  कम .२,४०,५४७/- चा िशधा  (१७ व  त ु) पारायणाथ  , इतर साईभ  त व ाम  थ यांचेतफ 

सं  थानचे भांडारम  य ेजमा कर  यात आला होता. (एकूण र  कम .६,६६,५५६/-)  
 ताव:-  तरी िवभागा  या अिभ ायात नमदू केले माण ेपारायण सोह याची  गे  या २५ वषाची दीघ 

परंपरा िवचारात घतेा या परंपरेला छेद जाऊ नये  हणनू सामदुाियक  व पात पारायण आयोिजत न करता तो 
ावण व  एक रोजी ( िद.४ ऑग  ट २०२०) सु  क न सं  थानला सोयी  कर असले  या िठकाणी ( समाधी 

मंिदरासमोरील  टेज,  यानमंिदर, पारायण हॉल) सं  थान पजुा-यांची पारायण वाचनाची बैठक  यव  था क न 
 याचे ेपणाबाबत िनणय होणसे, का  याचे क तन ठेवणसे, पारायण समा  तीनंतर ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यवसथा, िशड ,नाटय रिसक मंच व िशड  ाम  थ याचंेमाफत घरोघरी महा साद (बुदंी) बंद पाक टात 
वाटपा  या   यव  थबेाबत संगानु प िनणय घे  याचे अिधकार मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना दणेेस तसेच  
पारायण सोह यास येणा-या र  कम .३,००,०००/- (अ री पये तीन लाख ) मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी िनणयाथ सादर . 

िनणय .४१६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई स च र  पारायण सोह याची  गे  या २५ वषाची दीघ परंपरा 
िवचारात घेता सामुदाियक  व पात पारायण आयोिजत न करता ावण व  एक   िद.४ ऑग  ट 
२०२० रोजी सु  क न सं  थानला सोयी  कर असले  या समाधी मिंदरासमोरील  टेजवर सं  थान     
पुजा-यांची पारायण वाचनाची बैठक  यव  था करणेस, पारायणाचे ेपन फेसबुक लाई ह दारे  
करणेस व पारायण समा  तीनंतर का  याचे क तन गोकुळअ मी या िदवशी ठेव यास  मा यता दे यात 
आली. तथापी कोरोना िवषाणूचा ादुभाव अस यामळेु महा साद (बुंदी) वाटप कर यात येऊ नये, 
असे ठरले. 

(कायवाही-शता दी क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०४ ी.बाबासाहेब बाळकृ ण घोरपडे, मु य लेखािधकारी यांचे ितिनयु चे कालावधीस मुदतवाढ 

देणेकामी मा.िवधी व याय िवभाग,आिण मा.िव  िवभाग, महारा  शासन यांना अिभ ाय 
कळिवणेबाबत. 

ताव- ी. बाबासाहबे बाळकृ  ण घोरपडे, सहा यक संचालक ( िश ण), सहसचंालक, लेखा व कोषागारे, पणु ेयांची 
िव  िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील जावक मांक बदली-२०१६/ . .१०८/कोषा. शा-२, िदनांक ०२ 
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जुल,ै २०१६ रोजीचे आदेशा  वय े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे “ मु  यलेखािधकारी ” या 
पदावर ितिनयु  तीन ेिनयु  करणते आलेली आह.े ी. बा. बा. घोरपडे ह ेिदनाकं ११ जुल,ै २०१६ रोजी (म.प.ू) 
पासनू  “ मु  यलेखािधकारी ”  या ितिनयु  तीचे पदावर हजर झालेले आहेत. 

आता, ी. बाबासाहबे बाळकृ  ण घोरपडे, मु  य लेखािधकारी ( ितिनयु ) यांनी िदनांक 
१०/०७/२०२० रोजीचे अजानसुार,  यांच े ितिनयु  तीस ०१(एक) वष मुदतवाढ िमळणबेाबत िवनतंी केलेली 
आह.े  
१) ी. सयुभान गम,े शासक य अिधकारी ह ेिदनांक ३१ म,े २०२० रोजी सेवािनवृ  त झा  यान,े  ी. गम े
यांचेकडील सव िवभागांचे पयवे णाचा अित र  त कायभार ी. घोरपडे यांचेकडे सोपिव  यात आलेला आहे. 
स ि थतीत को  हीड-१९ मळेु चे मंिदर दशनासाठी बंद आह.े मा  सं  थानने मंिदर सु  कर  याबाबतची तयारी 
सु  केलेली आह.े मंिदर िवभागाच े शासक य कामकाज ी. घोरपडे यांचेकडे अस  याने मिंदर सु  करणबेाबतच े
उपाययोजनमे  य े (Standard Operation Procedure) मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े मागदशनाखाली 

ी. घोरपडे ह ेकाम पहात आह.े 
२) सं  थानम  य ेERP काय णाली अमंलबजावणी कर  यासाठी टाटा क  स  ट  सी स  ह सेस यांची नमेणकु 
करणते आलेली आह.े ERP या णालीचा सवात जा  त सबंध लखेा िवभागाशी आहते. या णाली  या 
िवकसनाचे कामाचे सम  वयक  हणनू ी. घोरपडे यांची नेमणकू करणते आलेली आह.े  
३) सं  थानची आयकर िवभागाकडे साधारणपण े ४०० कोटी पयांची आयकर अपील करण े लंिबत 
आहते.  यापैक  २ वषाची करण ेअिंतम सनुावणी  या ट  यात आहते. 
४) क  सरकारने जाहीर के  यानसुार  यके  टची न  याने न दणी करण ेअिनवाय करणते आलेली आह.े 
सदर न दणीसाठी लेखा िवभागाशी सबंंिधत मह  वाची माहीती सादर करावी लागणार आह.े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  ही  दशेातील दोन नंबरची िव  व  थ  यव  था आह.े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  या  टची न दणी वेळेवर अचकु हो  यासाठी मु  यलेखािधकारी यांचा सहभाग मह  वाचा 
असणार आह.े 
५) सं  थान माफत चालू असलेले दशन लाईन, शै िणक संकुल, िनळवंडे धरणातून सं  थान करीता 
पाणीपुरवठा योजना आिद िविवध क पांवर कायवाही सु  आह ेआिण सदरच े क प ह ेआिथक या मोठया 

मतेच े आहते. तसचे आ  थापना िवषयक कामकाजासाठी िनयु  त करणते आले  या सेवािनवृ  त शासक य 
अिधका-यांच ेकायगटाकडून सधुा रत आकृतीबंध, सेवा वेश िनयम आिण िबंदनूामावली आिद कामकाज चाल ू
आह.े 
उपरो  त माण ेसु  असणारे दनैिंदन कामकाजासह, िनयोिजत व तािवत िवकास क पांचा आिथक लेखा-
जोखा िनयं ण करण,े आिथक िनयोजन करण ेतसचे आ थापनािवषयक कामकाजासाठी मा. शासनाकडील िव  
व लेखा िवभागाकडील स म अिधका-याची अ यंत आव यकता व गरज आह.े  

याबाबीचा िवचार करता,ं स या “ मु  यलेखािधकारी ” या ितिनयु चे पदावर कायरत असणारे ी. 
बाबासाहबे बाळकृ ण घोरपडे ( सहा यक संचालक संवग, लेखा व कोषागारे िवभाग) यांच े ितिनयु चे 
कालावधीस पढुील ०१ वषाकरीता मदुतवाढ देणबेाबतचा सकारा मक अिभ ाय मा. धान सिचव, िवधी व याय 
िवभाग तसचे मा. अवर सिचव, िव  िवभाग, महारा  शासन तसेच मा.सचंालक, लेखा व कोषागारे 
संचानलनालय, मुंबई यांना कळिवणकेामी सदरचा ताव मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .४१७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानकडे स या “मु  यलेखािधकारी” या ितिनयु चे पदावर कायरत 
असणारे ी.बाबासाहेब बाळकृ ण घोरपडे (सहा यक संचालक संवग,लेखा व कोषागारे िवभाग) यांचे 

ितिनयु चे कालावधीस पुढील ०१ वषाकरीता मुदतवाढ देणेबाबतचा ताव मा. धान सिचव, 
लेखा व कोषागारे, मं ालय, मुंबई यांना पाठिवणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०५ ी रामनवमी उ सव-२०२० या भ मंडळ सभासदांना पो ाने पाठिवणेत येणा या िनमं ण 

पि कांपैक  िश लक रािहले या िनमं ण पि का र  क न याची अिभलेख क ामाफत र ी हणून 
िव  करणेबाबत. 

ताव- िवषयाची पवूपीठीका -  
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(अ) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनय–२००४ मधील तरतुदीनसुार आिण मा. 
शासनान ेमंजरू केले या भ मंडळाचे िविनयमानसुार भ मंडळाचे सभासदांना सं थान यव थापनामाफत साजरे 
करणते येणा-या ी रामनवमी, ी गु पौिणमा व ी पु यितथी (िवजयादशमी) उ सवा या िनमं ण पि का व 
यासोबतच उदी साद पाठिवणेत येत असतो. यानसुार शता दी क ामाफत िदनांक १७ माच, २०२० रोजी 

संबंिधत छपाईधारकास िनमं ण पि का छपाईचा कायादशे पा रत करणते आललेा होता.  
   या कायादशेानसुार, सन २०२० म ये साजरे करणते येणा-या “ ी रामनवमी उ  सव -२०२० ” या 

उ सवा या भ मंडळाचे अदंाजे १,७८,००० सभासदांना िनमं ण पि का व उदी साद पाठिवणकेामी, शता दी 
क ामाफत १,७२,००० िनमं ण पि का छपाई क न सामा य शासन िवभागाचे (भ मंडळ क ) िदनांक २० 
माच, २०२० रोजी ता यात िमळाले या हो या. सदर िनमं ण पि का भ मंडळ सभासदांना पाठिवणकेामी 
िदनांक २० माच, २०२० रोजीचे मंजरू िटपणीनुसार मा यता िमळालनेंतर, या ॅ िंकग क नउदी साद भ न पो ान े
पाठिवणकेामी कायवाही सु  करणते आली.  

   दर यानच े कालावधीत मा. क  व रा य शासनाने कोरोना िवषाण ू (को हीड-१९)चा ादभुाव 
रोखणसेाठी संपणू दशेात तसचे महारा  रा यात िदनांक २३ माच, २०२० पासनू सपंणूतः लॉकडाऊन लाग ू
केला. तसचे याच कालावधीत मा. तदथ सिमतीन े च य प दतीने मा यता िदलनेसुार, ी रामनवमी उ सव – 
२०२० पणूतः र  करणते येत असलेबाबत आदिेशत करणते आले. यामळेु िदनांक २० माच, २०२० ते िदनांक 
२३ माच, २०२० पावेतो ॅ िंकग झाले या ६९,९८१ िनमं ण पि का, यावर उ सव र  करणते येत िश का मा न 
पो ान ेपाठिवणबेाबतची कायवाही सु  करणते आली.  

तथािप, िद. २३ माच २०२० रोजी पो ाने पाठिवणकेामी पणूतः तयार असले या साधारणत: २०००० 
िनमं ण पि का पो ात पाठिवणते आ या असतां, मा. क  व रा य शासनान ेकोरोना िवषाण ु(को  हीड -१९) चा 

ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा  मक उपाययोजनचेा भाग  हणनू िदनांक २३ माच,२०२० पासनु देशभरात 
लॉकडाऊन जािहर के यामळेु, िशड  पो  कायालयाने या िनमं ण पि का वीकारणसे नकार िदला. यामळेु याच 
िदवशी शासक य तरावर सिव तर कायालयीन िटपणी सादर क न, ी रामनवमी उ  सव-२०२०  या 
िनमं णपि का व उदी साद पाठिवणेचे कामकाज  थिगत / बंद व उव रत रािहले या पि कासंबंधीत काम ह े
िशड  पो  कायालयाचे कामकाज िनयिमतपण ेसु  झालेनंतर सु  करणसे मा  यता िमळाली.  

पो  कायालयाचे कामकाज िदनांक १८ म,े २०२० पासनू िनयिमतपण ेसु  झालेनतंर, पो  मा टर, िशड  
पो  कायालय यांचेशी सम  चचा क न, वर नमदु केले माणे ॅ िकंग झाले  या व पाठिवणसे पणू तयार असले या 
६९,९८१ िनमं ण पि केवर उ  सव र  झा  याचा िश  का उमटवनू, पो ा दारे पाठिवणचेी कायवाही पणू करणते 
आलेली आह.े आता, ी रामनवमी उ  सव-२०२० साजरा होऊन जवळजवळ ०४ मिहने होत आ यान,े उवरीत 
भ  तमंडळ सभासदांना या उ सवा या िनमं ण पि का पाठिवण ेउिचत होणार नाही, असे मत आह.े  

तसेच मा. तदथ सिमतीचे मा यतेन,े नकुताच साजरा करणते आले या ी गु पौिणमा उ सव-२०२० चा 
उदी साद भ मंडळ सभासदांना पाठिवणकेामी कायवाही सु  करणते आललेी आह.े  

   ताव -  
  (ब) उपरो  नमदु केले या सव बाब चा िवचार करता,ं मा. क  व रा य शासनान ेकोरोना िवषाण ू(को हीड 

१९) चा ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा मक उपाययोजनचेा भाग हणनू िदनांक २३ माच, २०२० पासनू सपंणू 
दशेासह महारा ात लॉकडाऊनची अमंलबजावणी सु  अस याने तसेच ी रामनवमी उ सव-२०२० साजरा 
होऊन बराचसा कालावधी झालेला अस यान,े शता  दी िवभागामाफत भ  तमंडळ सभासदांना पाठिवणकेामी या 
एकुण १,७२,००० िनमं णपि का छपाई क न ता  यात िमळाले  या हो  या,   यापैक  अदंाजे ७०, ००० िनमं ण 
पि का पो ा दारे पाठिवणते आ यान,े उव रत िश  लक रािहले  या अदंाजे १,०२,००० िनमं ण पि का र  क न, 
याची अिभलेख क ामाफत सन २०२० करीता मंजरू असले या उ चतम दराने र ी  हणनू िव  करणसे 

मा यता िमळणसेाठी मा. तदथ सिमतीचे िनणयाथ सादर.   
िनणय .४१८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव-२०२० या भ मंडळ सभासदांना पो ाने पाठिवणेत 

येणा या िनमं ण पि कांपैक  िश लक रािहले या अंदाजे १,०२,००० िनमं ण पि का र  क न, यांचे 
ेड ग (Shredding) क न अिभलेख क ामाफत सन-२०२० करीता मंजूर असले या उ चतम दराने 

र ी  हणून िव  करणेस मा यता दे यात आली. 
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०६ ी साईनाथ णालयात ता पुर या व पात ऑनकॉल बेिसस प दतीने भुलत  हणून देत असले या 

पॅनलची सेवा सु  ठेवणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद–कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव . – 

१.  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२४/०७/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५२५.- सं  थान नमेणकु 
असले  या भलुत ांना  यांच े डयटुी  यती र  त सं  याकाळी ६ ते १० यावेळेत आव  यक असले  या मेडीयम 
ऑपरेशनसाठी .४५०/- व मेजर तातडीच ेऑपरेशनसाठी .८००/- या माण ेदर (  यके ऑपरेशनसाठी) दणेसे 
मा  यता दणेते आली. 
२.  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१५/०७/२०१६ रोजीच े सभेतील िनणय ं .६०६.- याक रता ी 
साईनाथ  णालंयातील भलुत ानंा सं  याकाळी ६ ते १० या वळेेत होणा-या सव केससे व आव  यक असले  या 
मेडीयम ऑपरेशनसाठी .६५०/- व मेजर / तातडीचे ऑपरेशनसाठी .१२००/- या माण े (  यके 
ऑपरेशनसाठी) दर दणेेस मा  यता दणेते आलेली आह.े 
३.  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .१२६- ी साईनाथ 

 णालयातील भलुत  डॉ  टरांची सपंणु पदे भरेपयत गरजेनुसार आह े  याच कायम भलुत  डॉ  टरांना अित र  त 
( टीन / तातडी  या श  ञ या) दर देणसे व ि हजीट ग प  दतीन े (ऑन कॉल बेसीस) भलुत  डॉ  टर 
बोलिवणसे, तसेच  यांचे पॅनले तयार करणते येऊन,  यांना  तािवत केले माण ेदर देणसे मा  यता दे  यात आली. 

 तावना– मा  यव  थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे  सभेत खालील माण े  ताव सादर 
केला होता.  

ी साईनाथ  णालयातील भलुत  ऑपरेशन िथएटर न ं १ म  य े सजरी, ऑथ , गायिनक इ. तीन 
ऑपरेशन िथएटरपैक  दोन ऑपरेशन िथएटरमधील श ञ या पार पाडत आह.े तसेच ऑपरेशन िथएटर नं २ 
म  य ेईएनटी ऑ  थल िथएटरम  य ेश  ञ या आव  यकतेनसुार लोकल व पणु भलु देऊन के  या जातात. करीता 
बाहे न एक ि हजीट ग डॉ  टर ती िदवशी बोलिवण ेआव  यक आह.े 

ी साईनाथ  णालयातील कायम भलुत ापकै  एखादा भलुत  रजेवर गे  यास ऑपरेशन िथएटर न ं१ 
मधील श  ञ येसाठी बाहे न ऑनकॉल बेसीस वर भलुत  डॉ  टस बोलिवण ेगरजेच ेआह.े अशा कारे एका 
वेळी एक िकंवा दोन भलुत  डॉ  टस ऑनकॉल बेसीस बोलिवण ेआव  यक आह.े  ी साईनाथ  णालयातील 
श  ञ येकामी ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टरांची स  याचे दर व शासनप रपञका माण े भुलत  
डॉ  टरांच ेदर खालील माण ेशासनाने सतावीत केलेले आह.े 

 
भलुत  डॉ  टस मेजर / तातडीच े मेडीयम / मायनर 

ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टस १२००/- ६५०/- 
बाहे न ऑनकॉल बेिसस वरील भलुत  डॉ  टस २०००/- १५००/- 

 
तसेच मिह  यातील चार िकंवा पाच पैक  दोन  रिववारी होणा-या तातडी  या श  ञ येकामी ी 

साईनाथ  णालयातील भलुत  उपल  ध राहतील व उव रत सव रिववारी होणा-या तातडी  या श  ञ येकामी 
बाहे न ऑनकॉल बेसीसवर बोलिवणते येणारे भलुत  डॉ  टस उपल  ध राहतील. जेणके न  णालयाच े
कामकाज सरुळीत होईल. 

तरी, एका वेळी एक िकंवा दोन भलुत  डॉ  टस ऑनकॉल बिेसस बोलिवणसे तसेच  यांचे पॅनल 
बनिवणसे व  तािवत दर दणेेस मा  यता िमळणबेाबत  तावीत करणते आले  होते  यास िनणय  १२६ नसुार 
मा  यता दे  यात आली. सदर िनणयानुसार िद. १७/०६/२०१९ रोजीचे मंजरु िटपणीस अनसु न                       
िद.०१/०७/२०१९ ते िद. ३१/०५/२०२० या कालावधीसाठी खालील माण े ी साईनाथ  णालयात ि हजीट ग 
प  दतीन े(ऑन कॉल बेसीस) भलुत  डॉ  टर बोलिवणते यते असनु  यांचे पॅनले तयार करणते आले असनु  यांना 
मा  यव  थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे  सभते  तािवत केले माण ेदर देणते येत आह.े 
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अ न ं वै क य अिधका-यांचे नाव पाञता 
०१ डॉ यशोधन अ ण िपतांबरे 

म ुपो- िशड -साकुरी िशव, ता. राहाता. 
एमबीबीएस-१९९६ 
डीए-२००७. 

०२ डॉ अशोक मेघराज ग टे 
म ुपो लोणी, ता. राहाता िज. अ.नगर 

एमबीबीएस-१९६८ 
डीए-१९९६. 

०३ डॉ िवजयकुमार दादाराव कड ल े
म ुपो िशड , ता. राहाता 

एमबीबीएस-२००७ 
डीए-२०१४. 

०४ डॉ ब  सी शामराव ढाकण े
म ुपो कोपरगाव, ता कोपरगाव 

एमबीबीएस-१९७८ 
डीए-१९८१. 

 
उपरो  त पॅनलचा कालावधी ३१/०५/२०२० अखेर सपंु  टात यते अस  याने सबंंधीत वै क य अिधका-

यांनी  यांची सेवा सु  ठेवणबेाबत िवनतंी अज केललेे आह.े सदर अजावर  वै क य अिध ीका, ी साईनाथ 
 णालय यांनी, ी साईनंाथ  णालयात भलुत  अिधका-यांची कमतरता अस  यान े  यांचे अजाचा िवचार 

क न ि हजीट ग पनॅलवर ऑनकॉल प  दतीने पॅनलची िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िनणय .१२६  माण ेसेवा सु  ठेवणते यावी असे अिभ ाय िदलेले आह.े 

 णालयाला भलुत  डॉ  टरांची कमतरता अस  याने  यांना नेमणकु आदेश दणेते यावा असे अिभ ाय 
िदलेले आहते.  

ी साईनाथ  णालयातील भलुत ाचंी स ि थती खालील माण ेआह.े 
पदाचे नाव मंजरु 

पदसं  या 
भरलेली  
पदसं  या 

ि हजीट ग प  दतीन े 
(ऑन कॉल बेसीस) 

र  त  
पदसं  या 

मेडीकल ऑफ सर  (भलूत ) ०१ ०० ०० ०१ 
किन  ठ भलुत  ०३ ०२ ०४ ०१ 

 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  तरी, मा.  यव  थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ सभेतील िनणय  १२६ 

नसुार, साईनाथ  णालयात किन  ठ भलुत   हणनू ता  परु  या  व पात ऑन कॉल बसेीस प  दतीन ेडॉ ब  सी 
शामराव ढाकण,े डॉ िवजयकुमार दादाराव कड ल,े डॉ यशोधन अ ण िपतांबरे व डॉ अशोक मेघराज ग टे या 
वै क य अिधका-यांच ेबनिवले  या पॅनलची सवेा सु  ठेवणसे व  तािवत केले माण ेदर देणसे तसेच उपरो  त 
पॅनलची मदुत ०१ जून २०२० ते ३१ मे २०२१ पयत ठेवणबेाबत िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .४१९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईनाथ  णालयात किन  ठ भुलत   हणून ता  पुर  या  व पात ऑन 

कॉल बेसीस प  दतीने डॉ.ब  सी शामराव ढाकणे, डॉ.िवजयकुमार दादाराव कड ले, डॉ.यशोधन अ ण 
िपतांबरे व डॉ.अशोक मेघराज ग टे यांना मेजर/तातडीचे श ि येकरीता .२०००/- व मेडीयम/ 
मायनर श ि येकरीता .१५००/- या दरानुसार िद.०१ जून २०२० ते िद.३० एि ल, २०२१ अखेर सेवा 
सु  ठेवणेस मा यता दे यात आली.   

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०७ 
िनणय .४२० One of the members of the Ad-hoc Committee has forwarded a letter dt. 18.06.2020 to 

the Chief Executive Officer in respect of various complaints touching to the 
functioning of the Trust.  One of the complaint is in respect of shawls and clothes 
donated by the devotees to be offered on the shrine and idol of Shri Saibaba. The 
Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer as well as Accounts Officer 
of the Trust pointed out that the Trust has not assigned any private, individual or 
Company to accept any amount/donation on behalf of the Trust or individually and 
to send shawls/clothes indicated above.  Pending scrutiny on the complaint of one 
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Rajendra Kote, the Committee has resolved that the devotees at large should be 
informed that the Trust is not involved or has not nominated anybody for supply of 
such shawls and clothes.  Therefore, Information and Technology Department of the 
Sansthan shall create separate icon on the Sansthan’s website 
http//www.shrisaibabasansthan.org, www.sai.org.in under head, “Shawls and clothes 
of Shri Saibaba” and gave declaration therein that, “The Trust has not assigned 
anybody, much less Sai Logabala (OPC) Pvt. Ltd. Company for the supply of shawls 
and clothes to offer on the shrine and idol of Shri Saibaba”.  Further wide publicity 
be given about this in the temple premises as well as in the local newspapers and 
various news papers circulated in southern portion of the country i.e. Hyderabad, 
Bangalore, Chennai etc. The concerned department shall comply these directions 
within 15 days from today and submit compliance report before the Committee.   

The Chief Executive Officer to carry out inquiry in the matter (complaint) 
and also record statement of Shri Ghorpade, Accounts Officer, in this regard and 
place detailed report before the Committee. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

वरील िनणय .३५५ ते ४२० सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर दपुारी ०५.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
                                                   
                                                    वा रीत/-                                                              वा रीत/- 
                                         ( ीमती िगता पी.बनकर)       (िदलीप वामी) 
                   सहा.धमादाय आयु ,        अपर 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.     


