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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .१२/२०२०                                                                                          िदनांक १९.१२.२०२०  
थळ-    web based Microsoft team या अॅप  दारे                                                     वेळ- दु. १२.०० वाजता 

 
मा. उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर िदनांक 

०९/१०/२०१९ रोजी मा. यायालयाने िदले या आदेशा वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  करीता िनयु  
केले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा शिनवार िद.१९.१२.२०२० रोजी दुपारी १२.०० web based Microsoft 
team या अॅप  दारे आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/२६२४/२०२०, िद.११.१२.२०२० 
अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानुसार सदरह शिनवार िद.१९.१२.२०२० रोजी दुपारी १२.०० web 
based Microsoft team या अॅप  दारे सु  कर  यात आली. 

 
या सभेस web based Microsoft team या अॅप  दारे खालील मा. सद य उपि थत होते.  

१. मा. या. ीकांत आणेकर, मुख िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर.तथा 
     अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती.    

२.       मा. ी. का  हराज बगाटे, मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . तथा 
सद  य सिचव, तदथ (Ad-hoc) सिमती.  

          ३.  मा. ी.भानुदास ह. पालवे, अपर आयु  त, नािशक िवभाग, नािशक, तथा  
  सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती  

४.         मा. ीमती गीता .बनकर, सहा यक धमादाय आयु  त, अहमदनगर, तथा 
       सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती. 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.११.१२.२०२० रोजी web based Microsoft team या अॅप  दारे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) 

सिमती सभेचे इितवृ  वाचून कायम करणे. 
िनणय .५३६ िद. ११.१२.२०२० रोजी web based Microsoft team या अॅप  दारे 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 .४६४- यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे चे नई येथील मािहती क ातील ी.  ही. क  नन, 
कुशल कं ाटी कमचारी यांना दरमहा पय े १८०००/- ए कि त माधनावर ४ िदवसांचा ेक दवेनू                       
िद.०९/११/२०२० पासनू पढेु ११ मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दणेसे मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
 याऐवजी खालील माणे वाच  यात यावे. 

िनणय .४६४- यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे चे नई येथील मािहती क ातील ी.  ही. क  नन, 
कुशल कं ाटी कमचारी यांना दरमहा पये १८०००/- ए कि त माधनावर ४ िदवसांचा ेक देवून 
िद.०७/११/२०२० पासनू पुढे ११ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. िवषय नं.७८- सन २०२०-२१ या एक वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान व 
दारावती िनवास थान या िवभागाकडील इमारतीम य ेव प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) 

ई-िनिवदा  ि याबाबत. 
िनणय .५३०- यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े अ  य तेखाली 

उपमु  य कायकारी  अिधकारी, मु  य लेखािधकारी व संबधीत िवभागाच े मखु यांची सिमती गठीत कर  यात 
आली. या सिमतीने िद. ०१.०१.२०२१ ते िद. ३१.१२.२०२१ या कालावधीसाठी साईबाबा भ िनवास थान, 



 
2 

 

(12) 19.12.2020, Shirdi  
 

साई साद िनवास थान व दारावती िनवास थान या िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल 
(िकटकनाशक औषध फवारणी) करणकेामी रा बिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम दरधारक 
यांचेशी िन  नतम दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न अिंतम दर िन  चीत क न सबंधीतास कायादशे दे  यास मा  यता 
दे  यात आली. तसचे याबाबतचा कायवाही अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, 
अस ेठरले. 

(कायवाही- साईबाबा भ  तिनवास  थान) 
   याऐवजी खालील माणे वाच  यात यावे. 
  सदर िवषयावरील चचा सायं.४.०० नंतर उशीर झा  याने पुढे ढकल  यात आली. 

(कायवाही- साईबाबा भ  तिनवास  थान) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०२ सं  थानचे उपल  ध अि नशमन वाहन (िमनी टडर) रे   य ु टडर बनिवणेकामी सदरचा  ताव मा.तदथ 

(Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे सादर. 
 ताव- उपरो  िवषया  वये साईबाबा सं  थानच ेफायर अ ॅ  ड से टी िवभागाकडे स  या ०१ वॉटर बाउझर ,०१ फोम टडर, 

०१ िमनी टडर, ०१ फायर बाईक अशी ०४ वाहन ेकायरत आह.े सन २०१५ म  य ेहै ाबाद येथील HETRO 
कंपनीन ेिमनी टडर अि नशमन वाहन ी साईबाबा सं  थानकरीता दणेगी  व पात िदलेले आह.े सदर वाहनाम  य े
३५० िल.पाणी व ५० िल. फोम उपल  ध असते. सं  थानचे  या प रसराम  य ेमोठी अि नशमन वाहन ेजागे अभावी 
जात नाही अशा गद  व अ ं द िठकाणी िमनी टडर अि नशमन वाहनाचा वापर केला जातो. सदर वाहनाम  य ेस  या 
०१ वाहन चालक , ०१ फायरमन अस ेदोनच  य  ती वास क  शकतात. सदर दणेगी आले  या वाहनाम  य े

ाय  हर कॅबीनच े मागील बाजसू रेस  य ु सािह  य ठेवणकेामी बॉडी िब  ड गम  य े कमी उंचीच े कपाट बनिवणते 
आलेले आह.े सदर कपाटास स  या दरवाजे नसनु फ  त  िखड  या आह ेहया िखड  या अ ं द व छोटया असलेमळेु 
एमज  सी सािह  य काढणसेाठी अडचण िनमाण होते तसचे सं  थान प रसर व इतर िठकाणी रे   य ुकॉल आलेस 
जा  त कमचारी जाणचेी आव  यकता अस  यास  स  या मोठी अि नशमन वाहने घवेनू जावे लागते. सं  थानचा 
वाढता प रसर , उ  सव कालावधी तसचे इतर िठकाणी आप  कालीन सगं उदभव  यास सं  थानला ०१ रेस ्  य ु
 हनॅची आव  यकता आहे. सदर वाहनाचे बॉडी िब ड गम  य ेआव  यक बदल के  यास ु  कॅबीनसह आव  यक 

सािह  य ठेवनू  याचा एमज  सी रे   य ुटडर  हणनू वापर करता यईेल. फायर िवभाग व वाहन िवभाग सयंु  त र  या 
चचा क न फायर िवभागाचे मागणीनुसार िमनी टडर वाहनाच े स  याचे बॉडीम  य े खालील माण े  बदल करण े
आव  यक आह.े 
१.  बॉडी िब  ड ची आव  यकतेनसुार उंची वाढिवण े तसचे दोनही बाजनुे कमचारी यांच े जाणकेरीता 

फॅ ीकेशन दरवाजे बसिवण.े   
२.  कमचारी यांचेकरीता बस णकेरीता बाक व सदरचे बाकाचे खालील रकामे जागेत एमज  सी सािह  य 

सरुि त ठेवणकेामी क  पा तयार करण.े 
३.  ु - कॅबीनकरीता समोरच ेबाजनेू  हीजन  लास बसिवण.े 
४.  ु - कॅबीनम  य ेरे   य ुसािह  य सरुि त ठेवणकेामी इतर आव  यक बदल जसे हकस , लाईट व इतर. 
५.  मागील बाजसू  फायर इिंजनकरीता रोिलंग शटर. 

िवभागाचा अिभ ाय - सं  थानकडे दणेगी  व पात आलेली िमनी टडरचे बॉडीम  य ेआव  यक बदल 
क न स  याच ेकपाटाच ेजागेवर ०३ कमचारी याचंकेरीता ु  कॅबीन तसचे रेस  य ुसाही  य ठेवणसेाठी  यव  था 
करता येईल जेणके न आप  कालीन संगी सदर वाहनाचा रेस  य ुटडर  हणनू  पणु मतेने वापर करण े श  य 
होईल. भिव  यात सं  थानकरीता भिव  यात  वतं  रे   य ु वाहन खरेदी करणेची आव  यकता भासणार नाही. 
सं  थानचे सव वाहनांचे बॉडी िब  ड गची  कामे वाहन िवभागामाफत केली जातात सदरचे वाहन ह े वाहन 
िवभागाचे डेड  टॉकला असलेमळेु िमनी टडर अि नशमन वाहनाचे बॉडी िब  ड गचे काम हे वाहन िवभागामाफत 
िविहत प  दतीन ेकरणबेाबत  ताव सादर करणते  आलेला होता सदर  तावावर मा. .अ., मा.उप.मु  य का.अ. 
तसेच मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांनी खालील माण े  िनदश िदलेले आहेत. सदर िनदशांबाबत 
प  टीकरण खालील माण ेआह.े 

अ.न.ं सचुना / िनदश  प  टीकरण 
०१ मा. शासिकय अिधकारी सो. 

िमनी टडर  या रचनते बदल करतांना थम वाहन 
सदर वाहनाच े टे  नीकल  पसेीफ केशन बाबत फायर अॅ  ड से टी 
िवभागामाफत वाहनाच ेबॉडी बांधणीने काम करणारे सोलापरु येथील 
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िवभागाकडून टे  नीकल  पेसीफ केशन व खच तपासनू 
नोट ठेवण ेयो  य वाटते. 
 

ही.पी. फायर स  ह सेस यांचे कडून सदर वाहनाचे बॉडीबाधनीच े
निवन िडझाईन तसचे अदंाजे खचाबाबब कोटेशन घेतलेले आह.े 
खच कोटेशन –  
अ. आह े  या (स  याचे) बॉडीम  य ेदु  ती/बदल खच .९०,०००/- 
जीएसटी १६,२००/- एकूण १,०६,२००/- 
ब. सपंणु निवन बॉडी .१,६८,०००/- जीएसटी .३०,२४०/- 
एकूण .१,९८,२४०/- खचा बाबत कोटेशन ा  त झाललेे आहते. 

०२ मा.उप मु  य कायकारी अिधकारी सो. 
१.वाहनात बदल करावयाचे आह े काय काही बदल 
करावयाचे अस  यास आर.टी.ओ.कडून परवानगी 
 यावी लागेल काय. 

२.अ बाबत अिभ ाय (मीनी टडर  या रचनते बदल 
करतांना थम वाहन िवभागाकडून टे  नीकल 
 पेसीफ केशन व खच तपासनू नोट ठेवण ेयो  य वाटते.) 

१. स  याच े िमनी टडर अि नशमन वाहनाच े फायर िस  टीम म  य े
कोणताही बदल होनार नाही फ  त फायर यिुनट व चालक कॅबीन 
मधील रका  या जागचेा उपयोग ु - कॅबीन व रे   य ूसाही  य ठेवण े 
कामी होणार आह े तसेच सदर वाहनाचा वापर रे   य ू टडर  हणनू 
झालेस सं  थानला निवन रे   य ूवाहन खरेदी, कमचारी व इधंन बचत 
यामळेु आथ क फायदाच होईल. 
२.वरील माण े(अ.न.ं ०१ चे  प  टीकरण) 

०३ मा. मु  य कायकारी अिधकारी सो. 
वाहनाचा उपयोग फायर  हईेकल  हणनू करावयाचा 
अस  यास महारा   शासनाचे फायर से टी िवभागाच े
 ट  ट मत लागेल. 

सदरचे िमनीटडर वाहन स  या फायर  हईेकल  हणनू  वापरात आह.े 
िवषयांिकत बदलामळेु सदर वाहन सं  थान व परीसरातील रे   य ू
घटनासंाठी वापरता यईेल तसचे ु - बसणसेाठी तसेच रे   य ू
साही  यांसाठी जागा होईल तसेच सदर वाहनाचा वापर रे   य ू टडर 
 हणनू झालेस संस ् थानला निवन रे   य ू वाहन खरेदी, कमचारी व 

इधंन बचत होऊन आथ क फायदाच होईल. तसेच सदर वाहनाच े
फायर िस  टीम म  य े कुठलाही बदल होत नसलमेळेु महारा   
शासनाचे फायर से टी िवभागाचा अिभ ाय घेणचेी आव  यकता 
नाही. 

 
सं  थानचे िमनी टडर वाहनाचा वापर हा फायर टडर व  रे   य ुटडर  हणनू करणेकामी ि ह.पी.फायर सि हससे, 

सोलापरू यांच े ा  त िडझाईन व कोटेशन नसुार अदंाज ेस या आह े  या बॉडीम  य ेआव  यक दु  ती/ बदल केलसे खच 
.९०,०००/- जीएसटी १६,२००/- असा एकूण खच . १,०६,२००/- इतका खच कळिवणते आललेा आह.े  

तसचे संपणु निवन बॉडी खच .१,६८,०००/- जीएसटी .३०,२४०/-एकूण .१,९८,२४०/- खचाबाबत 
ि ह .पी .फायर , सोलापरू याचंे निवन रे   य ूटडर िडझाईन व दराबाबत कोटेशन ा  त झाल ेआह.े 

करीता... 
स  या सं  थानकडे असलले े िमनी टेडर  या बॉडीम  य ेआव  यक दु  ती / बदल केलसे खच .९०,०००/- 

जीएसटी  .१६,२००/- असा एकूण अदंाजे खच .१,०६,२००/- येणार असलबेाबत ि ह.पी.फायर,सोलापरू यांनी 
इकडील  कायालयासं कळिवल े आह े  याचंे ा  त कोटेशन नसुार परीसरातील फायर बॉडी बांधनी करणारांकडून 
सं  थानच े वाहन िवभागामाफत कोटेशन बोलावनू पढुील कायवाही करता यईेल. 

   तरी उपरो  त अ माणे सं  थानचे स  याचे िमनी टडरचा वापर फायर टडर व रे   य ूटडर  हणून करणेकामी 
तसचे सदर कामी अदंाज े होणारे १,०६,२००/- खचास मा  यते  तव सदरचा  ताव मा.तदथ        (Ad-hoc ) 
सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सिवनय सादर.  

िनणय .५३७ यावर सिव  तर चचा होऊन, स  या सं  थानकडे असलेले िमनी टेडर  या बॉडीम  ये आव  यक दु  ती/ बदल 
करणेकामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .१,०६,२००/-मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी आर.टी.ओ. कायालया  या परवानगीची आव  यकता 
अस  यास तशी ती घे  यात यावी, असे ठरले. 

 (कायवाही- फायर अॅ  ड से टी) 
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०३ मा.सव  च  यायालय, िद  ली व मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे साईबाबा 

सं  थानचे पॅनलवर अॅड  होकेट  हणून िनयु  ती करणेकामी ा  त झालेले अजाबाबत. 
 ताव-  ी साईबाबा सं  थानच ेअडॅ  होकेट पनॅलवर िनयु  ती करणबेाबत अडॅ.संिदप सधुाकर दशेमखु, नवी िद  ली यांची 

नेमणकू करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१३.०७.२०२० रोजीचे सभमे  य े  ताव सादर करणते आलेला 
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होता. सदरचे  तावावर िनणय घतेे वेळी मा.तदथ सिमतीचे सद  य यांनी सं  थानकरीता मा.सव  च  यायालय, 
नवी िद  ली व मा.उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद निवन अडॅ  होकेट पॅनल तयार  करणकेरीता ता  काळ 
सं  थानचे वेबसाईटवर जािहरात दऊेन अज मागिवणबेाबत िनदश िदलेले होते.  यानसुार   िद. १४/०७/२०२० 
रोजीचे मंजरू िटपणी नसुार सं  थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस  द क न अज मागिव  यात आले होते, सदरच े
जािहराती नसुार मा.उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ ेकामकाज पहाणकेामी १५ अज ा  त झाले 
आहते,  यापैक  ४ अडॅ  होकेटने ोफेशनल फ  घणेार नस  याचे नमदु केले आह.े  तसचे मा.सव  च  यायालय, 
िद  ली येथ ेकामकाज पहाणकेामी ५ अज ा  त झाले आहते,  यापैक  २ अडॅ  होकेटन ेफ  घेणार नस  याचे नमदु 
केले आहे. तथापी आता जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/८०८/२०२० िद.०८/०८/२०२० अ  वये िद.१३.०७.२०२० 
रोजी झाले  या मा.तदथ सिमतीच ेसभते समंत झाले  या िनणयाची त इकडील ा  त झाललेी असनु  याम  य े
अडॅ  होकेट पॅनल िनयु  तीकरीता दे  यात येणारे जािहरातीमधील अटी व शत म  य े व िद.१४/०७/२०२० रोजी 
दे  यात आले  या जािहरातीमधील अटी व शत  याम  य े बदल अस  याने िद.१४/०७/२०२० रोजी दे  यात 
आले  या जािहरात र  क न न  याने बेबसाईटवर जािहरात दऊेन अज मागिवण े म ा  त झाल.े   

    िद.१३/०७/२०२० रोजी मा.तदथ सिमतीचे सभमे  य ेझाले  या िनणय . ३६४ नसुार ‘‘यावर सिव  तर 
चचा होऊन, अडॅ सदंीप दशेमखु यांचा अज न  तीबंद कर  यात यते आह.े मा. सव  च  यायालय तसेच मा. उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथ े सं  थानच े वतीन े  यायालयीन कामकाज पहाणसेाठी सं  थानच े

अडॅ  होकेट पॅनल तयार कर  यासाठी इ  छुक अडॅ  होकेट यांचेकडून सं  थानचे संकेत  थळावर जािहरात दऊेन अज 
मागिव  यात यावते, सदर  या जािहरातीम  य ेखालील अटी व शत  नमदु कर  यात या  यात.   
१)  मा.सव  च  यायालयातील सं  थानच े कामकाज पहा  यासाठी इ  छुक अजदाराचंा मा. सव  च 

 यायालयातील कामकाजाचा  २० वषाचा िनयिमत सराव असावा, तर मा. उ  च  यायालयातील 
कामकाज पाह  यासाठी इ  छुक अजदाराचंा मा. उ  च  यायालयातील (ठरावाम  य े अनावधानान े         
मा. सव  च  यायालयातील झाल ेआहे.) कामकाजाचा १५ वषाचा िनयिमत सराव असावा.  

२)  अजदार िकंवा फम यांची मा. सव  च  यायालय, िदल्  ली/ मा. उ  च  यायालय मुबंई, खंडपीठ औरंगाबाद 
येथ ेन दणी झालेली असावी.  

३) अजदारावर कोण  याही  व पाचा फौजदारी गु  हा कुठ  याही  यायालयात दाखल झाललेा नसावा िकंवा 
लंबीत नसावा. तसचे कुठ  याही पोलीस  टेशनला  यांचे िव  द फौजदारी त ार दाखल झालेली 

नसावी िकंवा लंबीत नसावी. व याबाबत  यांनी स म ािधका-यांसमोर केलेले शपथप  दाखल करणे 
आव  यक आह.े  

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  यके िवधायक तारखसे 

िकती फ  आकारणार अथवा करणाची एकुण फ  िकती आकारणार सं  थानने एखा ा िवषयाच ेबाबतीत 
आपले  कायदेशीर मत मागव  यास अशा करणात िकती फ  आकारणार व इतर त  सम गो  ट साठी िकती 
फ  आकारणार, अशा रतीने आपणास सं  थानकडून िकती मानधनाची / फ  ची अपे ा आह,े याबाबतचा 
 प  ट उ  लेख अजाम  य ेकरावा.  

५) अजदार यांनी यापवु  मा. उ  च  यायालयात सं  थान  या िवरोधात काम केललेे नसावे. तसेच स  याही 
अजदार सं  थानचे िवरोधात काम करत नसावा व सं  थानचे पनॅलवर नेमणकू झा  यास सं  थानचे िहताच े
िवरोधात काम करणार नाही, अशी लेखी हमी अजदारास ावी लागले.  

६) सं  थानचे पॅनलवर नमेणकू केले  या अडॅ  होकेटची/कायदा स  लागाराची नमेणकू ही ता  परु  या व पाची 
असनू सव अडॅ  होकेट्स चा कालावधी नेमणकू तारखेपासनू पढुील आदशे होई पावेतो राहील. तसेच 
सं  थान पॅनलवर नमेले  या अडॅ  होकेटला सं  थान  या सवेेत नोकरीवर ह  क सांगता येणार नाही.  

७) पॅनलवरील अडॅ  होकेट  या सं  यचेे बंधन राहणार नाही. 
८) सं  थानचे पॅनलवर िनयु  ती झा  यानंतर अजदाराने िदलेली मािहती चकु ची आढळून आ  यास िकंवा 

पॅनलवरील िनयु  तीनंतर अजदारा  या काही आ ेपाह  गो  टी सं  थानच े िहताच े िवरोधात आढळून 
आ  यास  यांना िवना नोटीस सं  थानच े पनॅलव न कमी केल े जाईल. व सदर अजदार िविध ा िव  द 
 यांचेशी संबंधीत बार कौ  सीलकडे / बार कौ  सील ऑफ महारा   आिण गोवा यांचेकडे त ार कर  याचा 

अिधकार सं  थानकडे राखनू ठेवत आह.े  
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९) मा. उ  च  यायालय व मा. सव  च  यायालयात काम पहाणा-या अडॅ  होकेटने सामा  यपण ेआकलन होईल 
अशी सव मािहती व स  ला सं  थानला ावा लागेल.  

१०)  सं  थान पॅनलवर  नमेणकू होणसेाठी अजदार – अडॅ  होकेट ी साईबाबाचंा भ  त असावा.   
११)  सं  थान पॅनलवर नेमणकू केले  या अडॅ  होकेटची नमेणकू कोणतेही कारण न दतेा र  कर  याचा अिधकार 

सं  थानला राहील. व तशी नमेणकू र  के  यावर संबंधीत वक लाने काम न पहाणे व सपुतू केलले ेकागदप  
सं  थानला परत दणेे बधंनकारक राहील.  
उपरो  त ठरावा म  य ेअटी शत  मधील पान नं.१ म  य ेउ  च  यायालयात कामकाज पाहा  यासाठी  इ  छुक 

अजदारांचा मा. उ  च  यायालयातील कामकाजाचा १५ वषाचा िनयिमत सराव असावा, असे अपेि त होते तथापी  
िद.१३/७/२०२०, रोजीचे सभेतील िनणय .३६४, ठरावाम  य ेमा.सव  च  यालयातील कामकाजाचा १५ वषाचा 
िनयमीत सराव असावा, अस े नमदु केल े होत,े  याम  य े िद.२८/८/२०२० रोजीच े तदथ सिमतीच े सभमे  य े दु  ती 
होऊन मा.उ  च  यायालय ,अशी दु  ती करणेत आललेी आह.े  

 ततुचे िनणयानसुार िद. ०१/०९/२०२० रोजीचे मंजरू िटपणी नसुार सं  थानच ेवेबसाईटवर जािहरात िस  द 
क न अज मागिव  यात आल े होते, सदरचे जािहराती नसुार मा.उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यथे े
कामकाज पहाणकेामी १५ अज व मा.सव  च  यायालय, िद  ली यथेे कामकाज पहाणकेामी ३ अज ई मले  दारे व 
एक अज सम  ा  त झाला आहते,  याबाबतची मािहती सोबत (प रशी  ट - अ ) जोडली आह.े 

तरी ा  त झाले  या अडॅ  होकेट  या अजानसुार मा. सव  च  यायालय, िद  ली व मा. उ  च  यायालय मुंबई, 
खंडपीठ औरंगाबाद यथे ेसं  थानच ेअडॅ  होकेट पॅनलवर अडॅ  होकेटची नेमणकू करणेबाबतचे िनणयाथ सादर.   

िनणय .५३८ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.सव  च  यायालय, िद  ली व मा.उ  च  यायालय, मंुबई खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे सं  थानचे पनॅलवर अॅड  होकेट  हणून िनयु  ती करणेकामी अज केले  या अजदारांची 
मुलाखत घेणेसाठी िद.५ जानेवारी,२०२१ नंतर वेळाप क िन  चीत क न पा  उमेदवारां  या मुलाखती 
घे  यात या  या, असे ठरले.   

(कायवाही-िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०४ सन २०२०-२१ या एक वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती 

िनवास थान या िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) ई-
िनिवदा   ि याबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाच ेकलम-(१)१४/२ घ-भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 
आव  यक त ेतातडीच े दु  ती काम िकंवा उपाययोजना हाती घणेे.(२) पोट कलम (१) (ख) भ  तानंा राह  याकरीता व 
वापर कर  याकरीता िव ामगहृ बांधणे व  याचंी दखेभाल करणे. 

 यव थापन सिमतीचा ठराव:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे िवषय नं.५४ व िनणय 
.२२६ नसुार यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.०१/०९/२०१९ त े िद. ३१/०८/२०२० या एक वष कालावधीसाठी 

साईबाबा भ  तिनवास  थान , साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास  थान  या ितनही  िवभागांकडील 
इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट कं ोल करणे कामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी यणेा-या 
साईबाबा भ  तिनवास  थान , साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास  थान िवभागासाठी एकि त अदंाज े
खच र  कम .७,२४,५२१.१८/-+ .१,३०,४१३.८१/-(१८ % GST) अशी एकुण र  कम .८,५४,९३५/- मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आली असनु साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थानव  दारावती भ  तिनवास या 
तीन िवभागाकडील इमारती व प रसरात करावयाचे पे  ट कं ोल (िकटक नाशक औषध फवारणी) करणे कामी ई-
िनिवदा ि या राबिव  यात आली.  

 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं०१ िनणय .४४८ नसुार िन  नतम 
दरधारक  Pest Terminators, Pune. ह े  थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.सिमतीने  याचंेशी 
दर कमी करणेबाबत चचा केली असता  यानंी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. यावर सिव  तर चचा होऊन, 
साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान व  दारावतीभकतिनवास या िवभागाकडील इमारतीम  ये व 
प रसरात पेस ् ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) करणेकामी िन  नतम दरधारक मे. पे  ट टिमनेटस याचंे दर ती 
चौ.फुटास .१.१० इतके असनू मंजरु दरानसुार र  कम .४,६७,४३३.०२ + GST १८ % र  कम -८४,१३७.९४अस े
एकुण र  कम .५,५१,५७०,.९६ पणुािकंत र  कम ५,५१,५७१/-(अ री र  कम . पाच लाख, एकाव  न हजार, 
पाचश े एकाह  तर/-) मा  ि वकारणेत येऊन  यानंा कायादशे दे  यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली. 
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  तािवक:-  या दश नासाठी यणेा-या साईभ  ताचंे िनवासासाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान, 
साई साद िनवास  थान व  दारावती  िनवास  थान या िवभागाकडील इमारतीम  ये एकूण ९९० खो  या, २५ हॉल व 
२९७ लॉकस  असनू  याच ेएकूण े फळ ४,२४,९३९.११ इतके आह.े  

 सन २०१९-२०२० करीता िद. ०१/०९/२०१९ ते िद.३१/०८/२०२० या एक वष कालावधीसाठी 
साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान, व  दारावती िनवास  थान या िवभागाकडील इमारतीम  ये व 
प रसरात पे  ट कं ोल करणे कामी ई-िनिवदा ि या राबिवतांना िनिवदाधारकाकंडुन कर वगळुन दर मागिव  यात 
आल े आहते.  यानसुार पा  िनिवदाधारकांच े वािणि यक बीड खरेदी सिमतीचे िद. १४/०८/२०१९ रोजीचे सभते 
उघड  यात आल ेआह.े   याम  य े M/S.Pest Terminators, Pune याचंे िन  नतम दर .१.१० ित चौ.फुट आहते. 

  यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४४८ नसुार 
जा.नं.एसएसएस/वशी-सा.भ.िन/२३११/२०१९ िद.१४/०९/२०१९ अ  वये M/S.Pest Terminators, Pune यांना 
िद.०१/०९/२०१९ ते िद.३१/०८/२०२० या एक वष कालावधीत साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद 
िनवास  थान व  दारावती िनवास  थान िवभागासाठी पे  ट कं ोल (िकटकनाषक औषध फवारणी) करणे कामी 
कायादशे दे  यात आललेा आह.े  

साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागातील अ ाप पावेतो िद. २५/०९/२०१९ ते िद.२०/१०/२०१९ पहीली 
औषध फवारणी,िद.०५/१२/२०१९ ते िद२०/१२/२०१९  दसुरी फवारणी व िद.०५/०२/२०२० ते िद.२०/०२/२०२० 
ितसरी फवारणी,िद. २१/०३/२०२० त े िद. २७/०३/२०२० चौथी फवारणी अशा चार औषध फवार  या कर  यात 
आले  या आह.े 

साई साद िनवास  थान अ ाप पावेतो िद.२२/१०/२०१९ ते िद.१८/१२/२०१९ पहीली औषध फवारणी, 
िद.१८/१२/२०१९ ते २३/१२/२०१९ दसुरी औषध फवारणी , व िद. १८/०२/२०२० ते िद.२२/०२/२०२० ितसरी 
औषध फवारणी अशा ितन औषध फवार  या कर  यात आले  या आह.े  दारावती भ  तिनवास  थान अ ाप पावतेो 
िद.२४/९/२०१९ ते िद.०७/१०/२०१९ पिहली फवारणी व िद.२६/११/२०१९ ते िद.१८/१२/२०१९ दसुरी 
फवारणी,िद. ०३/०२/२०२० त ेिद.१९/०३/२०२० ितसरी फवारणी अशा ितन औषध फवार  या कर  यात आले  या 
आह.े 

 उवरीत वािषक साईबाबा भ  तिनवास  थानचे दोन व साई सादिनवास  थानचे व  दारावती भ  तिनवास  थान 
 येक  तीन औषध फवारणी बाक  आह.े  

स  या कोरोना  हायरस (covid-19)  या पा  वभिुमवर िद.१७/०३/२०२० पासनु साईबाबा भ  तिनवास  थान, 
साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास  थान या इमारती बदं असनू या  िनवास  थानाचे पे  ट कं ोलचा 
कालावधी िद.३१/०८/२०२० अखरे संपु  टात येत आह.े पढुील कालावधीची  (सन २०२०/२०२१) ई-टडर या 
पणु होईपावतेो दर  यानचे कालावधीत िनवास  थाने चाल ु झा  यास आव  यकतेनसुार चाल ू टडर धारकाकडून  
कायादशेाम  य ेनमदु ती चौ.फुट .१.१० या दरा माने िनवास  थानांना औषध फवारणी क न घेता यईेल असे मत 
आह.े     

िवभागाची मागणीः- 
 स  या कोरोना  हायरस(covid-19)  या पा  वभिुमवर साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान 

व  दारावती भ  तिनवास  थान या इमारती बदं अस  यानंे सदर पढुील औषध फवारणी भ  तिनवास  थाने चाल ुझाल े
नंतर  येक  दोन मिहन े कालावधी चे अतंराने औषध फवारणी क न आह े  याच दराने (१.१०) बील अदा कराव े
करता यईेल, असे मत आह.े   

 तसचे कायदशेाची िद. ०१/०९/२०१९ त े िद.३१/०८/२०२० या एक वष कालावधीसाठी साईबाबा 
भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान, व  दारावती िनवास  थान या िवभागाकडील इमारतीम  य े व प रसरात 
पे  टकं ोल अखेर सपुं  ठात येत अस  यान ेपढुील  िद.०१/०९/२०२० ते िद.३१/८/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी 
साईबाबा भ  तिनवासस ् थान, साई साद िनवाससथान व  दारावती िनवास  थानचे औषध फवारणी करणे कामी 
एकि त ई-िनिवदा कायवाही करणे आव  यक आह.े  

साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान, व  दारावती िनवास  थान िवभागासाठी पे  ट कं ोल ( 
िकटकनाषक औषध फवारणी) करणे कामी एक वष कालावधीकरीता कायादशेातील मागील पे  ट कं ोलचा ती चौ. 
फुट दर . १.१० पैस ेअसा होता . सदरचे दर जीएसटी वगळुन आहते.  

तरी स  याचे निवन दर ह े १०% महागाई वाढीव र  कम धर  यात यऊेन सदरच े दरा माणे  साईबाबा 
भ  तिनवास  थान, साई साद िनवाससथान व व ् दारावती िनवास  थान या इमारतीम  ये पे  ट कं ोलकामी एक 
वषाकरीता (वषातनु ६ फवार  या) करणेकामी  खचाची र  कम (इ   टीमेटेड कॉ  ट) खालील माणे होत आह.े 
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अ.नं िवभाग खो  या 
सं  या 

हॉल 
सं  या 

लॉकस खो  या व हॉल 
िमळवनू एकूण 

े फळ  
(चौरसफुटाम  य)े 

फवारणीचा 
चौ.फुट  
वािषक दर 
सव करासह 
(सहा 
फवारणी) 
(जीएसटी 
वगळुन) 
पय े             

पैसे 

मागील सन 
२०१९-२०२० 
र  कम        
(जीएसटी वगळुन) 
 
 
 

 तािवत १०% 
वाढीव र  कम  
सन २०२०-२१ 
करीता  
 (जीएटी वगळुन 
)  

१) साईबाबा 
भ  तिनवास  थान  

५२६ ११ १९८ १,७३,२६८.०० 

०१.१० 

१,९०५९४.८०/- २,०९,६५४.२८ 

२) साई साद 
िनवास  थान  

१३४ १४ ९९ ४६,५५४.११ 
५१,२०९.५२/- ५६,३३०.४७ 

३)  दारावती 
िनवास  थान  

३३० --- --- २,०५,११७.०० 
२,२५,६२८.७०/- २,४८,१९१.५७ 

 एकूण ९९० २५ २९७ ४,२४,९३९.११ -- -- ४,६७,४३३.०२/- ५,१४,१७६.३२ 
जीएसटी १८ % पये ९२,५५१.७३ 

एकुण ६,०६,७२८.०५ 
जीएसटी १८ % पये १,०९,२११.०५ 

एकुण ७,१५,९३९.१० 
एकुण पुणािकत र  कम  ७,१५,९३९.०० 

(अ री पये –सात लाख, पंधरा हजार, नऊशे एकोणचाळीस  मा  ) 
 

उपरो  तकामी एकुण अदंाजे पये  ६,०६,७२८.०५+१,०९,२११.०५ (GST-१८%)=७,१५,९३९.१० 
एकुण पणुािकत र  कम ७,१५,९३९.०० (अ री पय–ेसात लाख,पंधरा हजार,नऊश ेएकोणचाळीस मा /-) खच 
अपेि त आह.े                                                                                                                                  
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मतः – 
१) मे. पे  ट टिम नेटस, पणु े  यांचा कामाचा कालावधी िद.३१/०८/२०२० अखेर संपु  टात यते अस  यांन े
पढुील ई-िनिवदा कायवाही पुण होईपावतेो व निवन ठेकेदार िनयु  ती करेपयत कायादशेाम  य ेनमुद अटी/शत स 
अनसु न ती चौ. फुट १.१० या दरा माने दर दोन मिह  याने साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई सादिनवास  थान 
व  दारावती भ  तिनवास  थान यथेील  औषध फवारणी करणसे मदुतवाढ िमळणसे व येणारे बील अदा करणसे.  
२) साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान व  दारावती  िनवास  थान या िवभागाकडील 
इमारतीम  य े एकूण ९९० खो  या, २५ हॉल व २९७ लॉकस  असनू  याचे एकूण े फळ ४.२४.९३९.११ 
चौ.फुटास पे  टकं ोल करणसे.  
३) िद.०१/०९/२०२० ते िद.३१/८/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान, 
साई साद िनवाससथान व  दारावती िनवास  थान औषध फवारणी करण ेकामी उपरो  त िलखीत त   यात नमदु 
केले माण े .७,१५,९३९.०० (अ री पय–ेसात लाख, पंधरा हजार, नऊश े एकोणचाळीस  मा ) खचास 
मा  यता िमळणसे.  
४) ईडीपी मॅनेजर यांचमेाफत महारा   रा  या  या www.mahatenders.gov.inया संकेत  थळावर     
ई-िनिवदा सचुना जािहरात व  या सदंभातील Document Upload करणसे. 
५) मािहती तं ान िवभागामाफत सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचुना जािहरात िस  द करणसे. 
६) सन २०२० -२०२१ करीता ०१/०९/२०२० ते िद.३१/०८/२०२१ या एक वष कालावधीकरीता 
जनसंपक िवभागामाफत शासक य दराने एकि त ई-िनिवदा जािहरात रा  य  तरीय मबुंई, पणु,े नािशक, औरंगाबाद, 
नागपरु, या शहरासह अहमदनगर िज  हातील दैिनक वतमान प ात िस  द करणसे व  याकामी येणा-या खचास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा. तदथ (Ad –hoc ) सिमतीचे सभपेढुे मा  यतेसाठी सादर. 
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िनणय .५३९ यावर सिव  तर चचा होऊन, िद. ०१.०१.२०२१ ते िद. ३१.१२.२०२१ या एक वष कालावधीकरीता 
साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती िनवास थान या िवभागाकडील 
इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल िकटकनाशक औषध फवारणी करणेकामी िवहीत प  दतीने        
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .७,१५,९३९/-मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली. तसेच ई-िनिवदा ि या पुण होऊन निवन ठेकेदारास कायादेश देईपावेतो सदर 
कामाचे स  याचे ठेकेदार मे.पे  ट टिमनेटस, पुणे यांना कायादेशातील नमुद अटी/शत  व दरानुसार 
मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.                        

 (कायवाही- साईबाबा भ िनवास थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ ी साई सादालयाकडील िद.१२.०९.२०२० रोजीचे हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोल तसेच 

दररोज १०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणेबाबत  या चि य प  दतीने सादर केले  या 
 तावाचे िनणयावरील मा.अ  य  साहेब यांचे सचुनेबाबत. 

 ताव-  वरील िवषयांस अनसु न इकडील िवभागामाफत,  ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट 
कं ेालच े काम तसचे दररोज १०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीन े कामावर घेवनू सादालयातील काम े
क न घे यात यते आहते.  यानसूार ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम व 
दररोज १०० वाढपी कामगार कामास लावणकेामी मा. यव थापन सिमती सभतेील िनणयानूसार, 
जा.एसएसएस/वशी/२३४१/२०१९ िद.१४/०९/२०१९ अ वये,मे.फोकस फॅिसिलटी अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस, 
मुंबई यांना िद.१५/०९/२०१९ ते १४/०९/२०२० या कालावधीकरीता GST वगळून दरमहा कामाची मजरूी 
र  कम .३४,५०,०००/- (अ री र कम .चौतीस लाख प  नास हजार मा )या माण ेकामाचे कं ाट (कायादशे) 
दे यात आललेा आह.े 

    यानसूार संदिभय अ  वय,े इकडील िवभागाने मा.तदथ सिमतीपढु े िद.१२/०९/२०२० रोजी च य 
प  दतीनसूार खाली माण े  ताव मा  यतेसाठी सादर केलेला होता. 

  अ)  स याचे हाऊसिकप ग कामाची मदुत िद.१४/०९/२०२० रोजी अखेर सपंु ात येत अस  यान,े ी साई 
 सादालयातील  व  छता व हाऊसिकप ग, पे  टकं ोल कामाअभावी भ  ताचंी गैरसोय होऊ नय े याकरीता
 पढुील  कालावधीसाठी न यान ेई-िनिवदा ि या पुण होईपावेतो स याचचे ठेकेदारमे.फोकस फॅिसिलटी अॅ  ड 
िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई यानंा तीन मिहने (िद.१४/०९/२०२० पासनू पढुे) अथवा ई-िनिवदा ि या पणु होवनू 
निवन ठेकेदारास कायादशे दईेपावतेो या दोह पैक  जे अगोदर घडेल  या कालावधीकरीता आह े  याच दरात व 
अटी/शत स अिधन राहन मदुतवाढ दयावी लागेल.  याकामी ती महा अदंाज ेर  कम .२३,००,०००/- (अ री 
र  कम .तेवीस लाख मा ) (कोरोना-१९ कालावधीतील बीलानसूार) इतका खच अपे ीत आह.े  यानसूार 
मदुतवाढ  कालावधीसाठी येणा-या  य  खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमती सभेपुढे िनणय होणसे िवनंती. 
ब)  स याचे हाऊसिकप ग कामाची मदुत िद.१४/०९/२०२० रोजी अखेर सपंु ात येत अस  यानेपुढील 
कालावधीसाठी न यान े ई-िनिवदा ि याराबिवणकेामी सन-२०२०-२०२१ या एकवष कालावधीसाठी अदंाजे 
र कम .४,५५,४०,०००/- (अ री र  कम पये चार कोटी पचंाव  न लाख चाळीस हजार मा ) इतका खच 
अपे ीत आह.े करीता सदरचे खचास मंजरूी िमळणकेामी व मा  यतेतर मा.उ  च  यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ 
औरंगाबाद येथ ेCA दाखल करणेस तसचे मा.उ  च  यायालयान ेमा  यता िद  यानतंर जनसपंक कायालयामाफत 
वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणसे सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमती सभेपुढे िनणय होणसे िवनंती. 

   उपरो  त  तावावर मा.तदथ सिमतीने खालील माणे शत सह उपरो  त कामासाठी वरील  
अ) माणे तीन मिह  यांची मदुतवाढीस मा  यता िदलेली असनू याकामी निवन िनिवदा काढणेसाठी 
िस  हील अॅ  लीकेशन सादर करणेस मा  यता िदलेली आहे.  यानूसार कायाही चालू झालेली आहे. 
१. सदर िवषयाबाबत  या कायालयीन िटपणीच ेवाचन केले. तसचे सबंधीत िवभागाचे भारी अधी क ी 
िव  ण ू थोरात यां  याकडून िवषय समजनू घतेला.  यांनी अस े िनदशनास आणनू िदल े क , आजही ी साई 

सादालयात समुारे २०००  यि ं चा  वयंपाक केला जातो.  यासाठी सदया आणले  या िवषयातील 
हाऊसिकप ग कमचारी (100 वाढपी वगळता) यांना साखळी प  दतीने (by rotation) काम िदले जाते.  एखादा  
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कमचारी  या िदवशी हजर असतो  यािदवसाचा पणु पगार  याला िदला जातो. याव न मा  ह े  प  ट होते क , 
१०० वाढपी हे स  ि थतीत काहीही कामाच ेनाहीत. अथातच या सव बाबी या िटपणीम  य ेकुठेही नमदू नाहीत 
िकंवा िटपणी सोबत जे अिभलेख पाठिवले  यातही कुठे नमदू नाहीत. 

खुलासा-याबाबत, को  हीड-१९ चे िवषाणूचा ादुभाव रोख  यासाठी रा  य शासनाचे 
लॉकडाऊनचे िनयमानूसार व सं  थान शासनाचे आदेशा  वये, ी साई सादालय हे िद.१७/०३/२०२० 
पासनू भ  तांना सादभोजनसाठी बंद करणेत आलेले आहेत. परंतू लॉकडाऊन कालावधीत 
आजपावेतो सादालयातून गोर गरीब, िभ ेक न, अंध/अपंग मुकबधीर शाळा, अनाथा म, सं  थानचे 

ी साईबाब व साईनाथ या दो  ही हॉ  पीटलमधील  ण, शासक य बंदोब  तासाठी आलेले 
पोलीस/अिधकारी, अ  याव  यक सेवेतील सं  थान कमचारी वग तसेच को  हीड-१९ हॉ  पीटलमधील 
सं िमत  ण,  वारंटाईन केलेले  य  ती यांना ी साई सादालयातून माहे माच-२०२० ते मे-२०२० 
पयत दररोज ४,००० ते ५००० व माहे जलैु-२०२० पासनू आजपावेतो दररोज २५०० ते ३०००  य  त ना 
अ  पोपहार व सादभोजन सेवा मोफत पुरिव  यात येत आहेत.    

   स  या ी साई सादालयात  व  छतेची कामे स  याचे हाऊसिकप ग ठेकेदाराकडून सु  असनू 
इतरही साफ-सफाईची कामे क न घे  यात येत आहेत. उपरो  त ठेकेदारामाफत १०० वाढपी कामगार 
वगळता हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलकामी काम करत असले  या कामगारांना को  हीड-१९ 
काळात च य प  दतीने दररोज ३५ ते ४० कामगार यांना स  या सादालयात च य प  दतीने 
 व  छतेची कामे दे  यात येत आहे. तथापी आव  यक तेवढी भ  तांची भोजन सं  या नस  याने व 

को  हीडचा ादुभाव होवू नये  हणून  वाढपी कामगार लावणेत येत नाहीत. शासनाने जे  हा को  हीड-
१९ चे ादुभावामुळे मंदीर व  यानुषंिग क सव उप म बंद केले ते  हा सं  थान सेवेतील कायम, कं ाटी, 
बाहय  ोतकामगार यांचे वेतनाबाबत  न उदभवला ते  हा सामा  य शासनाने मा.तदथ सिमतीकडून 
उपरो  त ्  कामगारांना मानवते  या  टीकोनातून वेतन देणेबाबत िनणय घेण ् यात येवून  याबाबत 

शासनाने जा. ं .एसएसएस/सा शा/आ  था/३३२/२०२० िद.२४ जुन,२०२० चा आदेश पारीत क न 
उपरो  त सव सं  थानमधील कामगारांना मानवते  या  टीकोनातून उपासमार होवू नये  हणून कामावर 
नसले  या कामगारांना ५० ट  के व हजेरी  या िदवसातील पणु पगार या माणे वेतन आजतागायत 
आदा करणेत येत आहे.  यानूसारच सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता पे  टकं ोलमधील  
कामगारांना कामाचे िदवशीचा पुणपगार व को  हीडचे काळातील अनुप थीतीस ५० ट के वेतन आदा 
करणेत येत आहे.  यानूसार सबधंीत १०० वाढपी कामगारांना वेतन आदा करणेत येत आहे. 

 आता, सदरह हाऊसिकप ग कामाची मुदत िद.१४/०९/२०२० रोजी सपंु  टात येत अस  याने सदंिभय 
 तुत िटपणीतील अ) व ब) नसूार इकडील िवभागामाफत िद.१२/०९/२०२० रोजी च य प  दतीने 

मा.तदथ सिमतीपुढे  ताव सादर करणेत आलेला होता.  यास सिमतीने मा  यता िदलेली आहे. परंतू 
सदरचा  ताव हा न  याने ई-िनिवदा मागिवणेकामी व ई-िनिवदा होईपावेतो मुदतवाढ देणेबाबतचा 
अस  याने स ि थतीत को  हीड-१९ चे कालावधीत १०० वाढपी कामगारांचे वेतनाबाबतची केलेली 
कायवाही िटपणीत नमूद केलेली नाही. अस ेसिुचत केलेले आहे. परंतू यापुव  कधीही उपरो  तकामी 
िटप  या सादर करतांना अशा  व पाची माहीती माग  यात आली नाही  यामुळे ती कधीही िटपणीत 
सादर केलेली नाही िशवाय को  हीड-१९ पुव  संपुण सं  थान बंद ठेवणे अशा  व पाचे  न उदभवले 
नस  याने तशी आव  यकता वाटली नाही  हणून अनावधानाने िटपणीत तसे नमूद केले नाही. 
१. िवषयाची मांडणी करतांना को  हीड-१९  या प रि थतीत यानतंर काय प रि थती असणार आह े ह े
 प  ट केलेले नाही. येथ े ज र नमदू करावेस े वाटते क , िद.१३/०७/२०२० रोजी त  कालीन मु  य कायकारी 

अिधकारी ी ड गरे यानंी मंिदर खलेु झा  यास को  हीड-१९ चे मानकांच ेपालन क न साधारणतः ३ ते ५ हजार 
भ  तानंा एका िदवसात दशन दतेा येव ू शकते, अशी सव माहीती सिमती सद  यांना पणु मिंदराची पाहणी क न 
दाखवनू दे  यात आली होती. 
२. यािठकाणी १०० वाढपी यां  या सवेेचा िवचार करता जरी मिंदर सु  झाले तरी सादालय सु  होईलच 
ह ेिनि त नाही. तसेच सादालय सु  झाले तरी सादालयात येणा-या भ  ताचंी सं  या पाहता सदर १०० वाढपी 
यांची खरेच गरज आह ेका, या बाब चा अ  यास केललेा िदसनू येत नाही. 
  खुलासा- याबाबत,को  हीडची प रि थतीम  ये मंदीर सु  झा  यास मंिदरात िकमान दररोज 
५००० भ  त िशरडीत येतील तथापी पुव  जे  हापासनू सादभोजनमोफत झाले ते  हापासनू िशड  व 
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प रसरातील गोर-गरीब, कामगार, िशड सह पंच ोशीतील गांवकरी, साईभ  त सादभोजन घे  यासाठी 
येत असतात.  याची सं  या सरासरी ५००० ते ८००० साधारण कालावधीत इतक  असत  यामुळे 
को  हीड नंतर मंिदर सु  झालेनंतर साधारण अ  य  प गद चा िवचार करता १०,००० ते १५,००० भ  त, 
गांवकरी सादभोजन घेतील असा ाथिमक अंदाज आहे.  यामुळे सादालयातील अ  याव  यक 
डयुटी पॉईटं िवचारात घेता, जे  हा १०,००० साईभ  त अथवा  यापे ाही जा  त भ  त आ  यास 

सादालयातील कायम कमचारी वग िवचारात घेतला तरीही हाऊसिकप ग ठेकेदाराकडील १०० 
वाढपी कमचा-यांची आव  यकता असते. याकामी सोबत  या प रिश  टात भ  तिनहाय व पॉईटंिनहाय 
(तीन िश ट िमळून) कमचा-यांचा पॉईटं त  ता सोबत सादर करीत आहोत. 

   सन-२००९ चे मंजूर आकृतीबंधानूसारच सदर कामगार आव  यक आहेत. तदनंतर 
सेवािनवृ  ती, मयत, कामगारांऐवजी आ  हास कामगारही िमळाले नसनू आता सन-२०२० सु  असनू 
साईआ म, ५०० म,  दारावती भ  तिनवास  थान येथेही भेाजन  यव  था चालू झालेली आहे.     

   खुलासा- याबाबत,  महारा   शासनाचे आतापयतचे अनलॉकचे अवलोकन करता, 
जवळजवळ मंिदरे व रे  टॉरटं या दोनच बाब ना बंदी आहे सदर बंदी उठ  यानंतर मंिदरात येणा-या 
भ  तांची सं  या व भोजनासाठी येणा-या भ  तांची सं  या याचा आता स  या तरी अंदाज बांधणे 
अडचणीचे व तकसगंत होणार नाही. असे न  मत आहे. तथापी पुवानुभव िवचारात घेता साधारण 
१०,००० भ  त, गांवकरी सादभोजन घेतील असा अंदाज आहे. परंत ू सादभेाजन  यव  था मोफत 
अस  याने प रसरातील मजूर व गोर-गरीब लोक भोजन साद घेतील तोही प रणाम जाणवेल.  
३. स ि थतीत सं  थानची आिथक आवक जवळपास बंदच आह.े सं  थान शासन, या सव बाब चा 
अ  यास क न पढुील बैठक त या िवषयावर सवसमावेषक अशी िटपणी सादर करेल अशी अपे ा आह.े 

   खुलासा- याबाबत, शासनाने लॉकडाऊन सु  के  यापासनू असे िनदश िदलेले आहे क , 
कोण  याही कामगारांचे/कमचा-यांची उपासमार होणार नाही याकामी कोण  याही सं  थेने कोण  याही 
कामगारास कामाव न कमी क  नये  यावर मेहरबान मा.तदथ सिमतीने मानवते  या  टीकोनातून 
लॉकडाऊन झालेपासनू सं  थानने इतर िवभागातील कोण  याही कायम, कं ाटी, बाहय  ोत 
कामगारांना कमी केलेले नसनू  यांना हजर असले  या िदवसाचे पुण वेतन व हजर नसले  या िदवसांचे 
को  हीड-१९ लावून  या िदवसांचे ५० ट  के वेतन आदा करीत आहोत.  यामुळे स यि थितत सं  थानची 
आिथक आवक बंद आहे. ही व  तूि थती खरी आहे तरीही उदरिनवाहाचे साधन  हणनू मानवते  या 

 टीकोनातून  यांना आतापयत वेतन आदा कर  यात येत आहे.     
    तुत हाऊसिकप ग ठेकेदाराकडील १०० वाढपी हेही ी साई सादालयात यापुव पासनू 

सेवा देत आहेत. िद.१४/०९/२०२० पयत  यांचे कामाची मुदत संपु  टात आलेली आहे. याकामी निवन 
िनिवदा काढ  यासाठीचा  ताव िद.०९/०६/२०२० रोजीचे मा.तदथ सिमतीचे बैठक त सादर कर  यात 
आला होता ते  हापासनू ते िद.२८/०८/२०२० चे सभेपयत वेळोवेळी  थिगत होवून िनणय न झा  यामुळे 
सदर कामगारांबाबत मुदतवाढ देणेची वेळ उ वली आहे.  मा.उ  च  यायालयात CAदाखल होवून 
मा  यता िमळून निवन ठेकेदारास कायादेश देईपावेतो बराच कालावधी जाणार आहे.  यामळेु निवन 
िनिवदेम  ये १०० वाढपीबाबत सव समावेशक िवचार होवनू कामाची िनकड, आव  यकता याचा 
िवचार होवून ते अंतभुत करावे िकंवा कसे याबाबत अलािहदा िनणय घेता येईल. तुत हे ए कि त िनिवदा 
अस  यामुळे हाऊसिकप ग व पे  टकं ोल यांची कामे चालू असनू को  हीड-१९ मुळे सादालय बंद 
अस  यामुळे आपण १०० वाढपी स  या कामावर घेत नाहीत. 

    हाऊसिकप ग कामाची ई-िनिवदा होईपावेतो मा.तदथ सिमतीचे मा  यतेने सदर कामासाठी 
तीन मिहने मुदतवाढ दे  यात आलेली असनू पुढील काही काळ सादभोजन व मंदीरे पवुवत सु  
होईपावेतो सदर १०० बाहय  ोत वाढपी कामगारांना इतर कामगारां माणेच शासनाचे आदेशानूसार 
तुत वेतन आदा करावे लागणार आहे. असे न  मत आहे. 

   स याचे हाऊसिकप ग कामाची मदुत िद.१४/०९/२०२० रोजी अखरे संपु ात येत अस  यान,े ी साई 
सादालयातील  व  छता व हाऊसिकप ग, पे  टकं ोल कामाअभावीभ  ताचंी गैरसोय होऊ नय े

याकरीतापढुीलकालावधीसाठी न याने ई-िनिवदा ि या पुण होईपावेतो स याचेच ठेकेदारमे.फोकस फॅिसिलटी 
अॅ  डिस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई यांना तीन मिहन े(िद.१४/०९/२०२० पासनू पढुे) अथवा ई-िनिवदा ि या पणु 
होवनू निवन ठेकेदारास कायादशेदईेपावेतो या दोह पैक  ज ेअगोदर घडेल  या कालावधीकरीता आह े  याच दरात 
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व अटी/शत स अिधन राहन मदुतवाढ दे  यात येत असनू न याने ई-िनिवदा ि याराबिवणकेामी सन-२०२०-
२०२१ या एकवष कालावधीसाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ औरंगाबाद यथे ेCA दाखल करणते 
येत असनू मा.उ  च  यायालयाने मा  यता िद  यानतंर जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस द 
क न ई-िनिवदा ि या सु  करता येईल.  

   तरी वरील माण े ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलच काम तसेच दररोज 
१०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीन ेलावणबेाबत  या च य प  दतीच े  तावावरील व  तिू थती अहवाल 
उपरो  त माण ेदते आहे. तरी सदरचा व  तूि थती अहवाल मा.तदथ सिमती सभेपुढेु माहीती  तव सिवनय सादर.  

िनणय .५४० यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयाकडील िद.१२.०९.२०२० रोजीचे हाऊसिकप ग, 
 व  छता व पे  टकं ोल तसेच दररोज १०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने घेणेकामी सादर 

केले  या अहवालाचे अवलोकन क न  याची न द घे  यात आली. 
(कायवाही- ी साई सादालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ ी साई सादालयास सन २०२१-२०२२ या आिथक वषाकरीता लागणारा भाजीपाला खरेदी बाबत. 

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

ा  तािवक:- ी साई सादालयाम  य े सकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत साईभ  तांना 
सादभोजनाची सिुवधा परुिवली जाते. दनैिंदन सरासरी ४० ते ४५ हजार साईभ  त साद- भोजनाचा लाभ घते 

असनू सादभोजनाम  य ेचपाती, परुी, कडधा  य भाजी, पालेभाजी, दाळ- भात िशरा, बफ  इ. पदाथ िदले जातात. 
तसेच दररोज सकाळी ६ ते १० या वेळेत सरासरी ९ ते १० हजार अ  नपाक टे (ना  टापािकटे) सादालयामाफत 
तयार करणते येऊन साईभ  तांना अ  प दराम  य ेपरुिवणते यतेात. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय .२० अ  वये माह े जलैु-२०१७ पासनू 
सादालयास लागणारा भाजीपाला ई-िनिवदा प  दतीन े खरेदी िवभागामाफत खरेदी क न सादालयास परुवठा 

करणते यतेो. ी साईबाबां  या दशनाकरीता येणा-या साईभ  तां  या गद वर साद- भोजन सेवा अवलंबनू 
अस  यामळेु आव  यकतेनसुार आठवडयातुन दोनदा (गु वार व रिववार) भाजीपा  याची सादालयामाफत मागणी 
कर  यात येते व  यापा-यांमाफत भाजीपाला थेट सादालयाम  य ेपोहच कर  यात यतेो.  

खरेदी िवभागाने जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/३२२३/२०१७ िद.१८/११/२०१७ अ  वये “भाजीपाला 
खरेदीची वािषक मागणी दरवष  सादालय िवभागाने ऑ  टोबर मिह  याम  य ेिनि त क न,  याचा  ताव तयार 
क न अदंाजे Quantity व खचास शासक य तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते मा  यता  यावी. मा  यतेनंतर 
प रपणु  ताव दरवष  ३० नो  हबरपयत खरेदी िवभागाकडे ई-िनिवदा ि येसाठी पाठिव  याची प  दत ठेवावी”   
असा कायालयीन आदेश पा रत केलेला आहे.  

ी साई सादालयास सन २०२१ –२०२२ करीता आव  यक असणा-या  भाजीपा  याची मागणी करतानंा 
सन २०२०-२१ म  य ेकोवीड-१९ रोगाचा सार झा  याने  य  खच कमी िदसत अस  याने सन २०१७-१८, 
२०१८-१९, २०१९-२० या ितन वषाचे कालावधी  या सरासरीचा िवचार केलेला आह.े तसचे  याम  य े१० ट  के 
अपे ीत वाढ गहृीत धरलेली असनू सन २०२०-२१ चे वािषक मा  य सरासरी दर ाहय धर  यात आलेल ेआह.े 
सदर खरेदी ही एि ल २०२१ पासनू होणार अस  यान ेकोवीड-१९  या प रणामामळेु साई भ  ताचंे गद वर प रणाम 
हो  याची श  यता नाकारता येत नाही.  यामळेु दनंैिदन सरासरी ३० ते ३५ हजार साईभ  त साद भोजनाचा लाभ 
घेतील अपेि त आह.े 

सन २०२१-२०२२ या आिथक वषाकरीता ी साई सादालयासाठी लागणा-या भाजीपा  याचा अदंाजीत 
खचाचा तपिशल पढुील माण-े 

अ. 
नं. 

तपिशल मागणी 
सरासरी 
दर 
(ि वं.) 

र  कम 
अ 
नं. 

तपिशल मागणी 

 
सरासरी 
दर 
(ि वं.) 

र  कम 

  ि वंटल .     पै. .     पै.   ि वंटल .     पै. .   पै. 
१ बटाटा ३००० १६८६ ५०५८००० १५ आ क ३५ २९५६ १०३४६० 
२ कांदा १८०० १८५० ३३३०००० १६ गाजर ७ २२८० १५९६० 
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३ लसणू २५० ६५७२ १६४३००० १७ आळूपाने २० ७१२५ १४२५०० 
४ िहरवी 

िमरची 
४०० २४३८ ९७५२०० १८ शेवगा शगा ३ ६५०२ १९५०६ 

५ वांगी ८५० १५५३ १३२००५० १९ म ेथी भाजी ४ ३०९२ १२३६८ 
६ टोमॅटो ४५० १३५९ ६११५५० २० काकडी १० १९६२ १९६२० 
७ कोथंिबर ७० २२१२ १५४८४० २१ भडी ३.५० ४२८१ १४९८३.५० 
८ कोबी १२०० ८९० १०६८००० २२ रताळे १ ५१७२ ५१७२ 
९ भोपळा १७०० ११०५ १८७८५०० २३ बीट ०.२५ २०२५ ५०६.२५ 
१० डांगर ८०० ७३४ ५८७२०० २४ लावर २०० १८३६ ३६७२०० 
११ पालक २५० ११५१ २८७७५० २५ त डले ०.५० ४४४७ २२२३.५० 
१२ कढीप  ता ५० २१०० १०५००० २६ गवार शगा ०.३० ६९५५ २०८६.५० 
१३ िलंब ू २.५० ४५०० ११२५० २७ दोडके ५० ३३३७ १६६८५० 
१४ िसमला 

िमरची 
४०० २०४५ ८१८०००      

एकुण  र  कम पये- १८७२०७७५ 
पुणािकत र  कम पये- १८८००००० 

 
 

मागणी:- सन २०२१-२०२२ करीता साईभ  तांना साद- भोजन सिुवधा पुरिवणकेामी लागणारा 
उपरो  त माण ेभाजीपाला खरेदी करण ेआव  यक आह.े उपरो  त दर ह ेसरासरी असनू  यात चढ-उताराची श  यता 
िवचारात घेता र  कम .१,८८,००,०००/- (अ री र  कम पय-े एक कोटी अ याऐशंी लाख मा ) अपेि त 
असनू सदर खरेदी कामी सन २०२१-२०२२ चे सादालय बजेटम  य ेतरतदू करणते येईल. सदरचा भाजीपाला 
खरेदी हा साई भ  तां  या गद वर अवलंबून अस  याने आव  यकतेनसूार खरेदी करता येईल तसचे सदरील 

 तावास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालेनंतर सदरील खरेदी ही खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदे  दारे 
करणते येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साई सादालयाकरीता सन २०२१-२०२२ करीता आव  यक 
असणारा उपरो  त मागणी माण े भाजीपाला खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणबेाबतचे  तावास मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .५४१ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयास सन २०२१-२०२२ या आिथक वषाकरीता 
लागणारा भाजीपाला खरेदी करणेकामी खरेदी िवभागामाफत िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .१,८८,००,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात 
आली.  

तसेच िद.११.१२.२०२० रोजीचे सभेतील िनणय .४७२ अ  वये िकराणा माल खरेदीस 
मा  यता दे  यात आलेली आहे. तथापी  यामधील िहरवा वाटाणा यासाठीचे दर अवाजवी अस  याने 
सदरची खरेदी र  कर  यात आलेली असनु आता  या भाजीपाला खरेदीम  ये िहरवा वाटा  याचा 
समावेश कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

याकामी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन 
दाखल कर  यात यावे, असे ठरले.                         

(कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०७ मंिदरातून िनघणारे हार व फुलांचे िनमा  य उचलणारे (अगरब  ती) क  पास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- अिधिनयम २००४ म य े१४(२) (ग) सिमती या अिधका याच ेअिधकार व 
कत य  या बाबत असनू  या माण े "नाशवंत अपण व तुंची िललावा ारे िकंवा अ य कारे, िव हवेाट 
लाव याचे आिण यांचे उ प न िव त यव थे या िनधीम ये जमा करण.े" अशी तरतूद ततू कलमा म ये नमदु 
केलेली आह.े  

 तावना- मंिदरातून िनघणारे हार  व फुलांचे िनमा  य उचलणारे अगरब  ती  क  पास मदुतवाढ 
िमळणबेाबत िदनांक ०८/१०/२०२० रोजीचे िटपणीअ  वये  च य पदधतीने  ताव सादर करणसे मा  यता घेणते 
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आलेली आह े  यानसुार सदर  ताव मा  यते  तव  सादर करणते आलेला असनू   यावर मा. अ  य , तदथ (Ad-
hoc) सिमती यांनी खालील बाब ची पतूता करणबेाबत कळिवलेले आह.े  
१.  सादर केले  या कागदप ाव न असे िदसनू येते क , िदनांक १३/०२/२०१९ चा जनसेवा फाउंडेशन, 
लोणी यांचे सोबत झालेला करार हा मूळतः िदनांक १०/१०/२०२० पयत अि त  वात होता  हणजेच जे  हा तदथ 
सिमतीसमोर सदरचा  ताव सादर कर  यात आला (िदनांक १२/१०/२०२० रोजी)   यािदवशी हा करार 
अि त  वात न  हता.  

खलुासा– जनसेवा फाउंडेशन, लोणी  यांनी िदनांक १४/०७/२०२० रोजी अगरब  ती क  पास 
मदुतवाढ देणबेाबत प  सादर केललेे होते दर  यान   या कालावधीम  य ेइकोिनिमती इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस, 
मुंबई यांनी सदुधा मदुतवाढ ावी  हणनू प  सादर केले आह ेतथािप  क  सरकारने संपणू दशेात लॉकडाऊन 
जाहीर अस  याने संबंिधतानंा  याचं े  हणण े मांड  यासाठी बोलािव  यात नसैिगक र  या िवलंब झाला. दो  ही 
उभयकार प ांना  ११/०९/२०२० रोजी प  पाठवनू सनुावणीसाठी बोलािव  यात आले.  िदनांक १६/०९/२०२० 
रोजी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचेसमोर सनुावणी होऊन  यांना लेखी  व पात  हणण े मांडणेबाबत 
कळिवणते आले.   यामळेु सदर क  पाबाबतचा  ताव तदथ सिमती समोर सादर करणसे उ  त कारण ेिवचारात 
घेता समथनीय आह.े  
२.  सोबत  या कागदप ांव न अस े िदसनू येते क , पवू  झाले  या तीन प ीय करारात इकोिनिमती 
इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस, मुबंई यांचा सहभाग होता. मा  नतंर ते सदर करारातून बाजलूा झाले. सदर 
इकोिनिमती इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस, मुंबई यांनी,  यांचे िदनांक २३/०९/२०२० रोजीचे प ा  वये सदर 
कराराचे नतुनीकरण क न सदर क  पात  यांना पु  हा सहभागी क न  याव,े असा अज िदलेला आह.े याबाबतीत 

 तावात कुठलीही  प  टता नाही, जी करण ेगरजेचे आह.े 
खलुासा –इकोिनिमती इ  ास ्  चर अॅ  ड सि हसेस,  मुंबई यांनी िदनांक  १३/०८/२०२० रोजी 

 तावान े पु  हा सदर क  पात पु  हा सहभागी क न  यावे अस े प  िदले मा   याबाबतची व  तुि थती 
खालील माण ेआह.े  िदनांक ३१/०७/२०१८ रोजीचे प ानसुार इकोिनिमतीचे सव अिधकार असलेले ी रोहीत 
सदाफळ सदर क  पातुन  वे  छेने बाहरे पडललेे आहते व  यांच े एक पाटनर ी रिवं  दसेाई यांनी सु  दा 
०९/११/२०१९ रोजी इडेंि नटी बॉड तयार क न आ  ही आमचे मालक ची या क  पातील मिशनरी घऊेन जात 
आहोत तसेच आमचे कंपनीच ेअथवा साई संस ् थानमधील  यवहाराबाबत मी सदर  या क  पातुन  वे  छेन ेबाहरे 
पडत आह े असे र  मी दसेाई याचंे वतीन े ी रिवं  दसेाई यांनी िलहन िदलेल े आह.े  यामळेु इकोिनिमती 
इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस,  मुंबई यांचा या क  पाशी  आता कोणताही संबंध राहीलेला नाही.   यामळेु 
िदनांक १३/०२/२०१९ रोजी जनसवेा फाउंडेशन, लोणी व  ी साईबाबा सं  थान यांचमे  य े ि प ीय करारनामा 
क न घणेते आला.  याच माण ेजनसवेा फाउंडेशन, लोणी व सं  थान यां  याम  य ेि प ीय करारनामा क न घणेसे 
मा  यता असावी . 
३. तदथ सिमतीच ेिदनांक ०४/०३/२०२० रोजीचे सभेत िनणय ं . १६९ माण ेखालील िनणय झालेला 
आह े- 

“ यावर सिव  तर चचा होऊन , जनसेवा फाउंडेशन मिहला बचत गट यांनी अगरब  ती उ  पादनाची 
िव    करणकेामी पाक टावर वापरलेले ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ह ेनाव तसचे शता  दी 
कालावधीत तयार करणते आलेला ी साईबाबाचंा फोटो असलेला लोगो कॉपीराईट रिज  ेशन क न घणेबेाबत 
ता  काळ कायवाही कर  यात यावी व स ि थतीत  याचे वापराबाबत, आिथक उलाढालीबाबत, शु  काबाबत 
सिव  तर अहवाल तयार करणते यऊेन मा. तदथ (Ad-hoc) सिम तीसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.” 

वरील िनणयास अनसु न सं  थान शासनान ेपढुे काय कायवाही केली याबाबतीत  प  टता नाही. 
खलुासा- ी साईबाबांचा फोटो असलेला लोगो कॉपीराईट रिज  ेशन क न घेणबेाबत कायवाही 

करणबेाबत मािहती तं ान िवभागास कळिवलेले आहे.  िदनांक ११/०५/२०२० रोजीचे सभेम  य े सिव  तर 
चचअतंी िनणय .२६३  अ  वये पुढील माण े िनदश दणेते आलेले आह.े   Trade mark  व copy right  
न दणी संदभात स ि थतीबाबतचा सिव  तर  ताव मा. तदथ सिमतीपढु ेठेवणते यावा तसचे सदरच ेकाम िद  ली 
येथील साईभ  त वक लांकडून मोफत क न घतेा येईल का ह े पडताळून पहावे. मा.तदथ सिमतीचे सदर 
िनणया  वये िद  ली येथील साईभ  त वक लांची मािहती िमळणबेाबत जनसपंक िवभाग यांना कळिवणते आले 
होते  यानसुार जनसंपक िवभागान े असे कळिवलेले आह े क  “कोरोना  हायरसचा ादभुाव होऊ नय,े  हणनू 
सं  थान  या तदथ सिमती  या वतीने िद. १७ माच २०२० रोजी ी साईबाबा समाधी मंिदर दशनासाठी बंद  
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ठेव  याचा िनणय घे  यात आलेला आह ेतरी मंिदर दशनासाठी पवूवत सु  झा  यावर िद  ली येथील साईभ  त 
िशड  येथ ेआ  यानतंर  यां  याशी संपक साधनू सदरची मागणी करता येईल. सदर करारना  याची मदुत संपलेली 
आह े यानतंर आपण मुदतवाढ िद  यास Trade mark  व copy right  न दणी क न आपले िनदशनास सादर 
करता येईल.   सदर क  पातील िदनांक ०१/०४/२०१९  ते िदनांक ३१/०३/२०२० अखेर ची आिथक उलाढाल 
. १,१९,७३,१४५/- (एक कोटी एकोणािवस लाख याह  तर हजार एकशे पंचचेाळीस) मा    आह.े  यापैक  

अगरब  ती िव ची िकंमत ७३,६९,२९०/- ( याह  तर लाख एकोणस  तर हजार दोनश ेन  वद) मा   आहे.  तर 
 टे  सील व इतर साही  य िव ची िकंमत ४६,०३,८५५/- (शेहचेाळीस लाख तीन हजार आठशे पंचाव  न) मा   

आह.े 
सदरचा क  प हा इको डली आहे.  सदर क  प हा मिहला बचत गटामाफत चालिवला जातो. या 

बचत गटा  या मा  यमातून या उ ोगा ारे िवशेषक न समाजातील आिथक  टया दबुल व मागास घटकातील 
साधारणपण े२०० गरज ूमिहलांना रोजगार उपल  ध क न देत आह ेअस े िदसनू यतेे  यामळेु पवू  ठर  या माण े
अगरब  ती िव तून िमळणा-या िव  या १०% शु  क सं  थानला दे  यात यावे अस े यापवू  या  यव  थापन 
सिमतीचे मत आह.े  सदर अगरब  ती िव तून िमळणा-या उ  प  नापकै  माह ेमाच - २०१८ ते माच - २०२० या 
कालावधीत  . १५,८४,००९/-  (पंधरा लाख चौ-याऐशंी हजार नऊ) मा   र  कम सं  थानला जमा केलेली 
आह.े   

शु  काबाबत  फुलां  या िनमा  या  या बद  यात  जनसेवा फाउंडेशन  बचत गट लोणी ह े सदरह 
अगरब  ती िव तनू िमळणा-या ितमाह उ  प  ना  या १०% र  कम सं  थानला वग करतील असा  यव  थापन 
सिमतीचा ठराव झाललेा आह.े  या माण े कायवाही करतांना कोि हड -१९ मळेु माच - एि ल पासनू वाढीव 
शु  काचा  ताव  यवहाय नाही. कारण हार व फुलांच े माण नग  य असनू िनमा  याचे प रणाम कमी अस  याने 

क  प बंदच आह.े 
४.   याच माण े ११/०५/२०२०  या तदथ सिमती  या बैठक तील िनणय ं . २६३ माण े सबंंिधत 
िवभागाला याबाबत सिव  तर  ताव दे  यास सांग  यात आल ेहोते. 

खलुासा-िदनांक ११/०५/२०२० रोजीचे सभमे  य े सिव  तर चचअतंी िनणय . २६३  नसुार पढुील 
माण ेिनदश दणेते आलेले आह.े  Trade mark  व copy right  न दणी संदभात स ि थतीबाबतचा सिव  तर 
 ताव मा. तदथ सिमतीपढुे ठेवणते यावा तसचे सदरच ेकाम िद  ली येथील साईभ  त वक लांकडून मोफत क न 

घेता येईल का ह े पडताळून पहावे.  मा. तदथ सिमतीचे सदर िनणया  वये िद  ली येथील साईभ  त वक लांची 
मािहती िमळणबेाबत जनसंपक िवभाग यानंा कळिवणते आले होते  यानसुार जनसंपक िवभागान ेअसे कळिवलेल े
आह े क  “ कोरोना  हायरसचा ादभुाव होऊ नय,े  हणनू सं  थान  या तदथ सिमती  या वतीने िद. १७ माच 
२०२० रोजी ी साईबाबा समाधी मंिदर  दशनासाठी बंद ठेव  याचा िनणय घे  यात आलेला आह े तरी मिंदर 
साईभ  तानंा दशनासाठी पवूवत सु  झा  यानतंर िद  ली येथील साईभ  त िशड  येथ ेआ  यानतंर  यां  याशी सपंक 
साधनू Trade mark  व copy right  न दणी बाबत पतूता क न घतेा येईल.  
५. िदनांक १५/०७/२०२०  या शासक य अिधकारी डॉ. आकाश िकसवे यांनी बगीचा िवभागाच े
िवभाग मखुांना िलहीले  या प ाव न अस ेिदसनू यतेे क , दो  ही िवभाग तदथ सिमती  या िनणयाचे अनपुालन न 
करता एकमेकांवर कायवाही कर  याची जबाबदारी ढकलत आह.े  दो  ही िवभागांकडून वरील दोन िनणय 
झा  यानंतर कधीही तदथ सिमती सम  पढुे काय िवषय ठेवावा याबाबत  प  टता िदसत नाही.  

खलुासा- Trade mark  व copy right  न दणी  मदंीर सु  झाल्  यानंतर देणगीदार वक ल साईभ  त 
यांचमेाफत क न घेता येईल. सं  थानम  य े Trade mark  व copy right  न दणीची ि या ही मािहती व 
तं ान िवभागामाफत कर  यात यतेे.  डॉ. आकाश िकसवे हे मािहती तं ान िवभागाचे शासक य अिधकारी 
अस  यामळेु  यांनी सदर मािहती कळिवलेली आह.े मंिदर सु  झा  यानंतर सदरची कायवाही करता यईेल. 
६.  िदनांक १३/०२/२०१९ चे ि प ीय कराराचे कलम १२ नसुार िनमा  यापासनू बनिवणते येणारे 
अगरब  ती, सगुंधी  यांचे िव तून मािसक उ  प  नाचे १०% र  कमेत भिव  यात वाढ कर  याचा अिधकार 
सं  थानला राहील असे  हटलेले आहे.  मा   याबाबत कुठलाही िवचार झालेला िदसनू येत नाही, जो सं  थानच े
िहताचे िवरोधात आह.े 

खलुासा- जनसेवा फाउंडेशन, लोणी यांच ेसदर अगरब  ती क  पाम  य ेप रसरातील साधारणतः २०० 
आिथक  टया  दबुल व मागास घटकातील मिहला काम करत आह.े  तसेच मंिदरातून िनघणारे हार  व फुलाचं े
िनमा  य वाया न जाता  याचा सदपुयोग होत आह.ेस  या सव  कोरोना िवषाणचूा ादभुाव अस  यामळेु मंिदर सु  
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झा  यानंतर भािवकांची सं  या ही आपण मयादीत ठेवणार आहोत  यामळेु िनमा  य ही कमी माणात िनघणार 
आह.े  यामळेु  यांची िव  व उ  पादन यावर सु  दा प रणाम होणार आह.े  शु  काबाबत  फुलां  या िनमा  या  या 
बद  यात  जनसेवा फाउंडेशन  बचत गट लोणी ह ेसदरह अगरब  ती िव तून िमळणा-या ितमाह उ  प  ना  या 
१०%  र  कम सं  थानला वग करतील असा  यव  थापन सिमतीचा ठराव झालेला आह.े  या माण ेकायवाही 
करतांना कोि हड -१९ मळेु माच - एि ल पासनू वाढीव शु  काचा  ताव  यवहाय नाही.  कारण हार व फुलांच े

माण नग  य असनू िनमा  याचे प रणाम कमी अस  याने क  प बंदच आह.े 
 यामळेु सं  थानला अगरब  ती िव तून िमळणा-या मािसक उ  प  नात  वाढ करण ेउिचत वाटत नाही.   

सदर योजना मिहला बचत गटामाफत राबिव  यात येते. मिहला बचत गटा  या आिथक सबलीकरणासाठी 
शासनाकडून कमी  याजदराने भाग भांडवल उपल  ध क न दे  यात येते.  सदर मिहला बचत गटामाफत 
आिथक  टया दबुल व गरज ू मिहलांना रोजगार उपल  ध क न िदलेला आह.े याबाबीचा िवचार क न शु  क 
वाढीबाबत िनणय  हावा असे मत आह.े  
  िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त माण े  िदनांक ३०/०६/२०१७ रोजी जनसवेा फाउंडेशन, लोणी व  
इकोिनिमती इन्  ा   चर अॅ  ड सि हसेस, मुंबई यांचा संयु  त  ताव सादर करणते आला  याम  य े जनसवेा 
फाउंडेशन,लोणी यानंी सदर क  प सयंु  तपण े राबिवणार असलेबाबत कळिवलेले आह.े    यानसुार िदनांक 
२५/०७/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं . ५३० नसुार सदर संयु  त क  पास ०३ 
वषासाठीची मदूत  देणेस मा  यता देणते आलेली असनू सदर अगरब  ती िव तुन िमळणा-या उ  प  ना  या १०% 
र  कम सं  थानला जमा करावी तसचे सदर क  पास शासनाचे  याय व िवधी िवभागाची मा  यता  यावी अस े
ठरले. िदनांक २३/०८/२०१७ रोजी सदर क  प  शासना  या मा  यतेसाठी पाठिवणते आला असता  यांनी सदर 
नाशवंत व अपण व  तुंची िललावा ारे िव  हवेाट लाव  याचे अिधकार मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना आह े
अस े कळिवले.  िदनांक १०/१०/२०१७ रोजी जनसवेा फाउंडेशन, लोणी व  इकोिनिमती इ  ा   चर अॅ  ड 
सि हसेस, मुंबई व सं  थान यांचमे  य ेि प ीय करार करणते आला.  िदनांक ३१/०७/२०१८ रोजी  या प ानसुार 
इकोिनिमतीच ेसव अिधकार असणारे ी रोहीत सदाफळ  सदर क  पातनु  वे  छेन ेबाहरे पडलेल ेआह.े   यानतंर  
जनसेवा फाउंडेशनन ेसदर क  प पढुे चाल ूठेवलेला आह.े सदर  या कालावधीम  य े ी रिवं  दसेाई यांनी प ा ारे 
मी इकोिनिमतीचाच एक पाटनर आह े  यामळेु मी या क  पाम  य े सहभागी आह.े  यामळेु इकोिनिमती 
इ ा   चर अॅ  ड सि हसेस यांना मदुतवाढ दणेबेाबत िवनतंी केली आह.े  परंतु जनसेवा फाउंडेशन, लोणी व 
रिवं  देसाई याचंेम  य े िदनांक ०९/११/२०१९ रोजी इडेंि नटी बॉडं  झाललेा आह े  याम  य े  यांनी ठरले माण े
आ  ही आमच ेमालक ची या क  पातील मिशनरी घऊेन जात आहोत तसेच मी सदर  या क  पामधनु  वे  छेन े
बाहरे पडत आह े अस े र  मी दसेाई यांचे वतीन े ी रिवं  दसेाई यांनी िलहन िदलेले आह े   यानसुार िदनांक 
१३/०२/२०१९ रोजी जनसेवा फाउंडेशन, लोणी  व सं  थान यांचमे  य े ीप ीय करारनामा क न घणेेत आला व 
तो आजपयत चाल ूआह.े   तसेच अगरब  ती िव तून िमळणा-या उ  प  नापैक  १०% र  कम िनयिमत सं  थानला 
जमा केलेली आह.े तसचे िदनांक १३/०२/२०१९ रोजी  या ीप ीय करारामधील अटीनसुार जनसेवा फाउंडेशन 
बचत गट यांचे िनि त केले  या कालावधीत (०३ वष) यांचे काम समाधानकारक असलेस पढुील कालावधीसाठी 
िनमा  य दे  यासाठी  ाधा  याने िवचार केला जाईल असे ठरले माण े जनसेवा फाउंडेशन यांना पढुील ०३ 
वषासाठी  मदुतवाढ दतेा येईल. तरी सदर क  पास मदुतवाढ देणेबाबतचा िवषय मा. तदथ  (Ad-hoc)  सिमती 
सभेपढुे िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .५४२ यावर सिव  तर चचा होऊन, जनसेवा फाउंडेशन मिहला बचत गट यांनी अगरब  ती उ  पादनाची िव    
करणेकामी पाक टावर वापरलेले ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  हे नाव तसेच शता  दी 
कालावधीत तयार करणेत आलेला ी साईबाबांचा फोटो असलेला लोगो कॉपीराईट रिज  ेशन क न 
घेणेबाबत ता  काळ कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले. तो पयत सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात 
आला.                                                                          

 (कायवाही-बगीचा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ ित पती देव  थानकडून देणगी  व पात िमळणा-या गाय ची सं  थानमाफत  यव  था करणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयम२००४मधील तरतूद- २१(१) (ग) भ  तानंा मंदीरात देवते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा 
कोणतीही धािमक सेवा िकंवा  समारंभ  करणेसाठी सोई व सिुवधा परुिवण.े 
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ा तािवक -ित पती देव  थानाकडून देणगी  व पात िमळाले  या गायीची ी साईबाबा सं  थानमाफत 
 यव  था करणकेामी बगीचा, बांधकाम, पाणीपुरवठा, िव तु, मेकॅिनकल, लेखाशाखा, संर ण तसेच आरो  य 

िवभागामाफत  संबंिधत कामे क न घणेकेामी  यांना प  दणेसे तसचे सदर गायीसाठी आव  यक असणारा चारा व  
पड (खा ) खरेदी करणकेामी दरप के मागिवणसे व याकामी येणा-या अदंाजे . ४५,६२५/- (पचंेचाळीस हजार 
सहाशे पचंवीस) मा  वािषक खचास मंजूरी िमळणबेाबत च य प  दतीने  ताव सादर करणसे  िदनांक 
२७/१०/२०२० रोजीचे मंजरू िटपणी अ  वये मा  यता घणेेत आलेली आह.े   यानसुार सदर  ताव  सादर करणते 
आलेला असनू  यावर मा. अ  य  , तदथ (Ad-hoc)  सिमती यांनी िदनांक २८/१०/२०२० रोजी  या प ान े
खालील बाब ची पतूता क न यो  य  ताव सादर करणबेाबत कळिवलेले आह.े 

                सदर गायी ही ित मला दवे  थान, ित पती येथनू येणार आहे. अशा प रि थतीत ितची यो  य दखेभाल , 
काळजी या सव बाब चा उहापोह गरजेचे आह.े संस ् थान गोशाळा सु  करणार आहे काय, स ि थतीत ती गाय 
आण  यानंतर ितची दखेभाल कर  यासाठी माहीतगार माणसू आह े काय, इ. सव बाब चा िवचार करण े गरजचे े
आह.े 

     सं  थान अिधिनयम ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदिेशर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न   अनमुान - 

                 सदरचा िवषय आिथक व  धोरणा  मक    व पाचा आह.े  
    मागणी-ित पती देव  थानाकडून ी साईबाबा सं  थानला भेट  हणनू िमळाले  या गायीची सं  थानमाफत 

 यव  था लडीबागेत असणा-या बावडीजवळ करता येईल.  बगीचा िवभागाकडे कायरत असणारे बहतांश 
कमचारी ह े ामीण भागातील तसेच  शेतकरी कुटंुबातून अस  याने जोडधंदा  हणनू ते पशपुालन व दु  ध  यवसाय 
करत आहते , गोपालनाबाबत  यानंा चांगली मािहती अस  यान ेसदर गायीची दखेभाल व काळजी यो  य कारे 
घेऊ शकतील.  तसचे वै क य तपासणीबाबत प रसरातील शासक य पशवुै क य अिधकारी यांचेशी सपंक 
साधनू सदर बाब ची पतूता क न घतेा येईल.   

    सदर गायीची सं  थानमाफत  यव  था करणकेामी सबंिंधत िवभागामाफत खालील माण े कायवाही 
क न घेता येईल.  

अ.न.ं िवभागाचे नाव करावयाची कायवाही 
०१  बगीचा िवभाग  गायीसाठी चारा , खा  (पड), औषधे तसचे  गायीच ेसगंोपणासाठी कमचारी िनयु  ती 

करण.े  
०२ बांधकाम िवभाग / 

मेकॅिनकल िवभाग  
 लडीबागते बावडीजवळील जागते ०१ गायीसाठी  अ  याधिुनक पदधती  या मु  त 
गोठयाची  यव  था क न देण.े  चा-यासाठी ग  हाण व खा   टोअर  यव  था क न देणे.     

०३ पाणीपुरवठा िवभाग  सदर गायीची  व  छता व िप  या  या पा  याची तसेच ेनेज लाईनची  यव  था करण.े 
०४ िवदयुत िवभाग  गायीचे शेडसाठी आव  यक िव तु परुवठा जोडून देण.े  फॅनची  यव  था करण.े  
०५ लेखाशाखा िवभाग  गायीचे शेड  या बाहरेील बाजसू दणेगी पटेी बसवनू देण.े 

०६ सरं ण िवभाग  दणेगी पेटी व गायीचे सरं णासाठी पणूवेळ सरु ार काची नमेणकू करण.े  
०७ आरो  य िवभाग  सदर गोठयाची िनयिमत  साफ - सफाई क न देणकेामी कमचारी  यव  था करण.े 

  
    तसेच सदर गायीसाठी चा-याची  यव  था खालील माण ेकरता येईल.  

अ.न.ं  तपिशल  मागणी / ती िदन   अंदाजे दर / ित  िकलो  र  कम  

०१ ओला चारा (घास) १०  िकलो ०५/- ५०/- 
०२ वाळलेला चारा  ०५  िकलो ०३/- १५/- 
०३ सरक  पड  (खरुाक) ०२  िकलो ३०/- ६०/- 
                  एकूण  १२५/- 

    
िवभागाचा अिभ ाय- मा.अ  य , तदथ सिमती यांचे िदनांक २८/१०/२०२० रोजीचे प ातील 

सचुनेनसुार  ित मला दवे  थान,  ित पती यांचेकडून सं  थानला देणगी  व पात िमळणा-या गायीची देखभाल व 
काळजी घे  याची जबाबदारी बगीचा िवभागातील कमचा-यांना गोपालनाबाबत मािहती अस  यामळेु  यांना नमेनू 
दतेा येईल. तसचे वै क य बाब ची पूतता क न घणेकेामी शासक य पशवैु क य अिधकारी यांचेशी सपंक साधनू 
आव  यक बाब ची पतूता क न घतेा येईल.  
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     सं  थानला दणेगी  व पात िमळणा-या गायीची  यव  था लडीबागते बावडीजवळ करता येईल. याकामी 
बगीचा, बांधकाम, िव तु, पाणीपुरवठा, मेकॅिनकल, लेखाशाखा, संर ण व आरो  य िवभाग यांना  यांचेशी 
संबंधीत कामे क न घणेकेामी प  दतेा येईल.  तसेच चारा व पड (खा ) खरेदी करणकेामी दरप के मागिवणसे व 
याकामी येणा-या अदंाजे . ४५,६२५/- (पंचचेाळीस हजार सहाश े पचंवीस) मा  वािषक खचास मा  यता 
िमळणबेाबत   ताव मा. तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढु ेिनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .५४३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ित पती देव  थानकडून देणगी  व पात िमळणा-या गाय ची सं  थानमाफत 
उपरो  त  तावात नमुद के  या माणे  यव  था करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम 

.४५,६२५/-मा  वािषक खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी आव  यक असणारे कमचारी 
स  या उपल  ध असणा-या कमचा-यांमधुन घे  यात यावेत,  याकरीता जादा कमचारी घे  यात येऊ नये, 
असे ठरले.                                                                                  

 (कायवाही-बगीचा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०९ माट गोशाळा क प सु  करणेबाबत.  

 ताव-  उपरो  त संदिभय िवषया  वय,े  SIBCS green power pvt limited, नवी िद  ली  याचंे  तावानसुार  यांनी 
गोपालन करणकेामी २५ एकर जिमनीची मागणी केलेली आह.े सदर जिमन दोन िठकाणी िवभागनू िमळाली तरी 
चालेल. सदर जागेम  य े ते दधू न देणा-या ४००० गायी पाळणार असनू ४०० गायी (local)  या दधू दणेा-या 
पाळणार आहते. याकामी साधारणतः . २५ कोटी खच अपेि त असनू या खचा  या १०% र  कम . २.५ कोटी 
मा  सं  थानन ेसदर क  पास करारनामा क न कायवाही सु  होतेवेळी एकर  कमी ावयाची आह.े    तसेच सदर 

क  प ०१ वषातच  सु  होईल.  शेड उभारणी , गॅस  लॅ  ट उभारणी तसेच इतर बाब ची पतूता करणकेाम़ी 
आव  यक सािह  य (नट बो  ट िफट ग असलेमुळे) तयार  असनू साधारणतः २ ते ३ मिह  यात सदर क  प सु  
होईल.  ३० वषासाठी करारनामा क न या क  पातनु िमळणा-या उ  प  नातुन . १.२५ कोटी मा  र  कम सदर 
कंपनी सं  थानला दरवष   देणार असलेबाबत कळिवलेले आह.े  या क  पाला लागणारी जिमन ही सं  थान  याच 
नावावर राहणार आह.े तसचे सदर जिमनीम  य ेशेड बांधण,े गॅस टॅकं तयार करण,े चारा काढण ेइ. काम ेसं  थानने 
संमतीप  िलहन िद  यानंतरच  करता यतेील. 

    सदर क  प सु  करणकेामी यणेा-या खचासाठी SIBCS green power pvt limited, नवी िद  ली 
ही कंपनी परदशेी कंप  यांकडून ६ %  याजदराने  पैसे  घऊेन  हा क  प चालिवणार असलेबाबत कळिवलेल े
आह.े  सदर क  पाबाबत SIBCS green power pvt limited, नवी िद  ली  यांचा  Gail (India) Limited  
आिण  Carbon clean Solutions Limited  यांचेशी सामंज  याचा करार झालेला आह.े  

    या क  पातील सहभागी उ ोजकाचंा तपिशल खालील माण े
१.  काशी लिलत, दबुई  
२.  SIBCS green power pvt limited कंपनीचे सचंालक यां  या प  नी मीना नायर,   
३.  कॅ  टन  ी आलोक, मुंबई 
४.  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  

५.  काबन  लीन कंपनीच े ी तो  णीवाल, लंडन   
    सं  थान अिधिनयम ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदिेशर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न   अनमुान- सदरचा िवषय आिथक व  धोरणा  मक    व पाचा आह.े  
मागणी– सदर क  प उभारणी करणकेामी येणारा खच खालील माण.े  

अ.न.ं  कामाचा तपिशल  अंदाजे 
े   

  येणारा खच  
(कोटीम  ये)   

१. शेड उभारणी  ६ एकर ७ कोटी 
२. गॅस  लॅ  ट  ५ एकर १५ कोटी 
३. गोमू ापासनू जैवनाशक तयार करण े

(fermenter plant )  
- १ कोटी 

४. दधू डेअरी  २ एकर १ कोटी 
५. शेड  या कडेने कंपाउंड वॉल तयार करण.े - १ कोटी 
                                                            एकूण खच  २५ कोटी 
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    सदर क  पातनु िमळणारे दनैिंदन उ  प  न खालील माण े 

   अ.न.ं  उ  प  नाचा  ोत   दैनंिदन िमळणारे 
उ  प  न  

         दर   एकूण र  कम         
(लाखात)  

१. गॅस  लॅ  ट  ४०००  िकलो ५०/- ित िकलो  २ लाख 

२. शेणखत   २०,०००िकलो १५/- ित िकलो  ३ लाख 

३.  गोमु ापासनू जैवनाशक तयार  
करण े

४००० लीटर ५०/- ित िलटर  २ लाख 

४. दधू  ४००० लीटर ५०/- ित िलटर  २ लाख 
                                                                                       एकूण  उ  प  न  ९ लाख 

   उपरो  त माण ेसदर क  पातुन दनैिंदन ९ लाखा माण ेसाधारणतः ३० कोटी वािषक उ  प  न िमळेल.  
    सदर क  प चालिवणकेामी येणारा वािषक खच खालील माण े

अ.न.ं  तपिशल येणारा खच (कोटीम  ये ) 

१. गाय साठी खा   ७ कोटी 
२. दखेभाल खच  ५ कोटी 
३.  याजदर खच  ५ कोटी 
                                               एकूण  १७ कोटी 

   सं  थानला समाधी मंदीर तसेच मदंीर प रसरातील िविवध िठकाणचे धािमक िवधी  याच माण ेकॅ  टीन, 
सादालय इ. िवभागास खालील माण े िविवध गो  ट ची िनयिमत आव  यकता असनू यावर होणारा  खच 

खालील माण े
अ.न.ं  सािह  याचा तपिशल  मागणी  अंदाजे दर  होणारा अंदाज खच   

१. गायीचे शु  द तपु  ८६०० ि वंटल  ३४,८१२/- २९,९३,८३,२००/- 

२. रानशेणी गोवरी  २,५०,००० िकलो  ६.५० १६,२५,०००/- 

३. दधु ११,००,००० िलटर  ३७.५० ४,१२,५०,०००/- 
                                                                        एकूण खच पये  ३४,२२,५८,२००/- 

            
    सदर गोशाळेचा क  प सु  झा  यास सं  थानचा उपरो  त बाब वर होणारा खच कमी होईल. आिण तेथ े

दणेगी पेटी ठेवता येईल  याम  य े बराचसा िनधी जमा होईल,  सदर क  प उभारणी करावयाची झा  यास 
सं  थानचा उ  त सं  थांशी सामंज  य करार करावा लागणार  आह.े  तसेच गोशाळा  क  प करावयाचा झालेस 
 यासाठी १५ िकमी प रघाचे प रसरात समुारे २० ते ५० एकर शेतजिमन उपल  ध करावी लागणार आह.े ित 

हे  टरी साधारणपण े . ३५ ते ४५ लाख  इतका खच येऊ शकेल.  तसेच क  पाचे सु वातीला समुारे . २.५ 
कोटी मलूभतू गुंतवणकू करावी लागणार अस  याची ाथिमक िन  कष आह.े  सबब सदर बाब ही धोरणा  मक 
 व पाची अस  याने  याबाबत  क  प  उभारणी  तव सं  थांशी चचा  करण,े सामंज  य करार करण,े क  प  थळ 

िनि त क न आव  यक ती जागा खरेदी करण ेव क  प बांधणी करणे याबाबीवर  िनणय घेण ेआव  यक आह.े   
    एकूणच या माण े िवचार करता ४००० गाय चा हा क  प पयावरणपरूक , गोसवंधन  तसेच क  

शासना  या धोरणाशी  ससंुगत तसचे ितवष  दधू, तूप, शेण / खांड, गोव-या यावर सं  थान ३४ ते ३५ कोटी खच 
करत आह.े व मलुभतू गुंतवणकू ही समुारे . ३५ ते ४० कोटी येत अस  याने याबाबत क  प उभार  या  तव 
मा  यता घेणकेामी सादर कर  यात येत आह.े  

    िवभागाचा अिभ ाय- SIBCS green power pvt limited, नवी िद  ली यांचे  तावानसुार 
सं  थानमाफत सदर कंपनीला २५ एकर जिमन उपल  ध क न दतेा यईेल.  सदर कंपनीला सं  थानमाफत  दे  यात 
येणारी र  कम .२.५ कोटी मा   सदर कंपनीकडून सं थानला िमळणा-या वािषक र  कम .१.२५ कोटी मा  
र  कमतेुन ट  याट  यान ेवग करता येईल.  तसचे  ४००० गाय चा हा क  प सु  के  यास सं  थानला साधारणतः 
वषभरासाठी लागणा-या दधू, तूप तसेच  गोव-या इ. बाब वर होणारा खच कमी होईल.  याच माण ेप रसरातील 
लोकांना रोजगार उपल  ध होऊ शकेल.  सदर क  पा ारे दरवष  सं  थानला .१.२५ कोटी मा  उ  प  न सु  
होईल.  
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   तरी उपरो  त माण ेSIBCS green power pvt limited, नवी िद  ली यांच े  तावानसुार  यानंा   माट 
गोशाळा क  प सु  करणकेामी सं  थानमाफत २५ एकर जागा व  सं  थानला िमळणा-या वािषक . १.२५  कोटी मा  
र  कमेतनु SIBCS green power pvt limited, नवी िद  ली  याचंे  सदर  क  पास . २.५  कोटी  मा  र  कम 
ट  याट  यान ेउपल  ध क न दतेा येतील.    

                  SIBCS green power pvt limited, नवी िद  ली  याचंे ितिनध शी याबाबत  क  प  उभारणी  तव  
चचा  क न  याम  य ेसामजं  य करार करण,े क  प  थळ िनि त क न आव  यक ती जागा खरेदी करण ेव क  प 
बांधणी करणे याबाबीवर िनणय घणे ेबाबतचा  ताव मा. तदथ (Ad- hoc) सिमती सभेपढुे िनणयाथ सिवनय सादर.  

िनणय .५४४ सद  य सिचव/ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क ,  गाईचें सवंधन व गोशाळा चालिवणे हा 
रा  ीय उप म असुन क  सरकार व इतर सेवाभावी सं  था अशा कारचे उप म चालिवत आहेत. माट 
गोशाळा क पामध ् ये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड , काशी लिलत, दुबई, SIBCS green 
power pvt limited कंपनीचे संचालक यां  या प  नी मीना नायर, कॅ  टन  ी आलोक, मंुबई व काबन 

 लीन कंपनीचे ी तो  णीवाल, लंडन यांचा समावेश असणार आहे. सदर गोशाळेसाठी सं  थान व संबधीत 
कंप  या यां  याशी थमतः सामंज  य करार व DPR तयार क न अंतीम करार करावा लागणार आहे. 
SIBCS green power pvt limited, नवी िद  ली  यांचे  तावानुसार  गोपालन करणेकामी २५ एकर 
जिमनीची मागणी केललेी असनु या क  पासाठी  साधारणतः .२५ कोटी खच अपेि त आहे.  याम  ये 
जमीनीचे िकंमतीचा समावेश नाही. सं  थानने फ  त जमीन उपल  ध क न ावयाची असुन सदरची जमीन 
ही सं  थान  याच नावावर राहणार आहे. तसेच क  प खचा  या १० ट  के र  कम .२.५ कोटी सं  थानला 

ावी लागणार आहे.  या कल ् पातुन िमळणा-या उ  प  नातुन र  कम .१.२५ कोटी दर वष  सदर कंपनी 
सं  थानला देणार आहे. सं  थानला ावी लागणारी .२.५ कोटी र  कम ही सदर कंपनीकडून सं  थानला दर 
वष  िमळणा-या .१.२५ कोटी मा  रकमेतुन ट   याट   याने वग करता येईल. या क  पाम  ये भारतीय 
वंशा  या गीर, गवळा अशा २५ ते ३० कार  या जातीपैक  या े ातील त   य  त शी चचा क न 
चांग  या ८ ते १० कार  या जाती  या ५००० गाईचें संगोपन करता येईल. याकरीता अित र  त 
मुन  यबळाची आव  यकता नाही. यामा  यमातुन सं  थानला लागणारे दुध, तुप व धुनीसाठी गोव-या 
उपल  ध होतील. सं  थान दरवष   साधारणपणे दुध खरेदीसाठी ५ कोटी, तुप खरेदीसाठी २८ कोटी व 
धुणीसाठी गोव-या खरेदी करणेकामी १५ लाख पये खच करावे लागत आहेत. तसेच या क  पातुन गसॅ 
 लॅ  ट, शेणखत, गोमु ापासनु जैवनाशक तयार करणे इ  यादी उ  प  नाचे  ोत तयार होतील.  

    मा.अ  य ांनी खालील मत मांडले- 
    सदर क  प अ  यवहाय आहे कारण २५ एकर जमीनीचे मु  य सं  थानला ावयाचे आहे. तीस 

वषा  या भाडेप याचे मु  य सं  थानला िमळणार नाही. सदरचा भाडेप ा हा काय ा  वये कायम 
(permanent) भाडेप ा अस  याकारणाने जर क  प काही वषात बंद पडला तर सं  थानची जमीनही 
अडकेल व  यातून उ  प  नही काढता येणार नाही. क  पा  या मालक ह  काबाबत  प  टता नाही. क  प 
उभा कर  यासाठी उभार  यात येणारे गसॅ  लॅ  टस,् सोलर पनॅ  स इ  यादी बाब पासनू सं  थानला िमळणा-या 
लाभाबाबत  प  टता नाही.  यांनी क  प  तावीत केला आहे.  यांना असा क  प चालव  याचा अनुभव 
आहे का?   अशा ब-याच बाबी तसेच  ताव देणारी  यि /कंपनी हे  तावात कुठली गंुतवणूक करत 
आहेत, याबाबत  प  टता नाही.  याच माणे क  पातुन िमळणारे दुध, तुप, धुिनसाठी लागणा-या गोव-या 
इ  यादी बाबी या सं  थानला फुकट िमळणार आहेत का? ही  प  टता नाही. वरील बाबीकरीता आणलेला 

 ताव माझे मते फेटाळ  यात यावा. मा  गोशाळा सु  कर  याबाबत माझी त  वत: मा  यता आहे.  
    सिमती सद  या ीमती बनकर यांचे मते गोशाळा चालिवणे याबाबत त  वत: मा  यता आहे. मा  

आणलेला  ताव हा अ  यासपणु नाही ब-याच बाबी संिद  ध आहेत.  यामुळे माझेतफ  ताव अमा  य 
कर  यात येतो.  

    यावर सद  य सिचव/ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी असे सांगीतले क , सदरचा  ताव हा 
ाथिमक मा  यतेसाठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात आलेला आहे. या क  पासाठी 

सदर कंपनीबरोबर करारनामा (MOU) करावा लागणार आहे. व  याबाबतचा सिव  तर  ताव मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर  यात येईल. 

    यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास सवानुमते त  वत: मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही-बगीचा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१० ी साईबाबा सं  थान कं ाटी िश कांना Covid-19, Work From Home म  ये कालावधीत पुण 
कायभार अस  याने पुण वेतन िमळणेबाबत. 

 ताव-   सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतदू –सन २००४ चा महाराष ्  अिधिनयम .४ 
(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला 
अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस े कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी,शै िणक सं  था  थापन करील. 

    ा  तािवकः-  उपरो  त सदंभ . ०१ अ  वये  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंलीत 
शै िणक सकुंलाकडे कायरत असलेले कं ाटी िश क कमचारी यांनी  कं ाटी िश कानंा पूण वेतन िमळणबेाबत 
मा. ना. राधाकृ  ण िवखे पाटील, मा. मं ी महारा   रा  य  यांचेकडे िद. ११/०९/२०२० रोजी िवनतंी अज केललेा 
आह.े  

    तसेच उपरो  त सदंभ .०२ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंलीत सव  
शै िणक सकुंलामधील  जवळपास ३९ कं ाटी िश कांनी  Work From Home ा  धरणबेाबत व ४०% 
वाढीसह पणू वतेन िकंवा समान काम समान वेतन िमळणबेाबत  मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचकेडे िवनतंी 
अज केलेला आहे.   

    उपरो  त संदभ . ०३ अ  वये  उपरो  त अजात नमदु केले  या बाब बाबत व  तिु थतीदशक आपला 
 वयं  प  ट अिभ ाय  इकडील कायालयास  वरीत सादर करावा असे इकडील िवभागास कळिवले आह.े  

    दशेात को  हीड-19  िवषाणचूा ादभुाव झा  याने  िद. २१ माच २०२० पासनू देशभरात लॉकडाऊन 
सु   कर  यात आले होते.  शालेय िव ा  याना या िवषाणचूा संसग होऊ नय े  यासाठी ी साईबाबा इिं लश 
िमडीयम  कुल व ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर व किन  ठ महािव ालय ता  परुते बंद कर  यात आले.  
िव ा  याना ऑनलाईन अ  यापनाचे कामकाज सु  कर  यात आल े आह.े   दरवष  माह े एि ल म  य े शालातं 
वािषक परी ा घे  यात येत असतात परंतू कोरोना  या सकंटामळेु शै िणक वष २०१९-२० मधील वािषक परी ा 
शासनाचे आदेशामळेु र  कर  यात  आ  या. िव ा  याचे वािषक िनकाल ऑनलाईन दे  यात आले.   

     उपरो  त संदभ .०४ अ  वये  शासन प रप क .स ंक ण -२०२०/ . .८६/एसडी-६ मादाम कामा 
माग , हता  मा  राजगु  चौक, मं ालय , मुंबई -४०० ०३२ िद. २४ जुन २०२०  प रप क १.३  म  य ेनमदु केल े
आह ेक ,  या िश काचंी शाळम  य ेउपि थती अ  याव  यक असले अशा िश कांना शाळेम  य ेबोलिव  याबाबत 
संबिधत मु  या  यापकांनी/ शाळा  यव  थापन सिमतीने प रि थतीनु प िनणय  यावा. अशा िश कांना श  यतो 
आठवडयाम  य ेएक िकंवा दोन िदवसापे ा जा  त वेळा बोलव ूनय ेतसचे एकाच िदवशी सव िश कांना शाळेत 
बोलाव ूनय.े  

    उपरो  त आदेशानसुार कोरोनाचा ादभुाव टाळ  यासाठी शाळेकडे कायरत असललेे कायम व कं ाटी 
िश क कमचारी  यांनाही च य प तीन ेआळीपाळीन ेआठवडयातून दोन िदवस शाळेत बोलिव  यात  आले 
असनू  यांचेकडून  अ  यापनािवषयी अनषंुगीक काम क न घतेले आह.े  सदर िश क कमचारी ह ेइतर िदवशी 
Work from home ऑनलाईन अ  यापनाचे कामे  करीत आहते.  

    माह े१५ जुन २०२० पासनू नवीन शै िणक वष सु  झाले  आह.े  शाळा चाल ूकरण ेयावर शासनाच े
वतीने िनबध अस  याने शाळेकडे कायरत असलेले कायम व कं ाटी िश क यांचे कडून िद. १५.०६.२०२० 
पासनू ऑनलाईन प तीने अ  यापनाच ेकामकाज सु  कर  यात आलेले आह.े िश कांनी पालकांशी सपंक क न 
 हॉटस अपॅ पु तयार कर  यात  आला व ऑनलाईन अ  यापनाचे कामकाज सु  कर  यात आलेले आह.े   

    शाळेकडे कायरत असलेले कायम आ  थापनेवरी सहा. िश क कमचारी यांनाही च य प तीन े
आळीपाळीने आठवडयातून दोन िदवस शाळेत बोलिव  यात येते व अनषंुगीक काम क न घतेल े जातात. सदर 
िश क कमचारी ह े इतर िदवशी Work from home अ  यापनाचे कामे करतात.  सदर कायम कमचा-यांना 
सं  थान शासनाकडून िवहीत प तीन े१०० ट  के  वेतन आदा केले जाते.  

     जा. न.ं एसएसएस/सा शा/आ  था/३३२/२०२० िद. २४/०६/२०२० चे आदशेा  वये पान न.ं ०२. (ड) 
प र  छेद ०१ म  य ेनमदू केले माण ेया कमचा-यांना लाग ूअसले  या िकमान वेतन दरानसुार (कुशल/ अकुशल) 

ित िदन / ित िदवस गणना क न वेतन आदा करणते यावे. परंतू असे वेतन आदा करतांना, या आदशेात नमूद 
केले  या इतर बाब स अिधन राहन, सदर कमचारी माह े म,े २०२० म  य े  य  िजतके िदवस कामावर/ 
कायालयात/ काय  थळी हजर असतील,  या िदवसांसाठी िकमान वेतन दरानसुार ित िदवस / ित िदन गणना 
क न १०० ट  के वेतन आदा करणते याव ेआिण उवरीत  या िदवशी कामावर  / कायालयात/ काय  थळी हजर 



 
21 

 

(12) 19.12.2020, Shirdi  
 

नसतील (Lockdown / Covid-19 या कारणा  तव ) ,  या िदवसांसाठी िकमान वतेन दरानसुार ित िदवस/ ित 
िदन गणना क न दे य असले  या वेतनाच े ५० ट  के वेतन आदा करणते यावे.  याकामी प र  छेद (ड) मधील 
अ.नं. १० म  य े  नमदू केलेली िदवसाची गणना िवचारात घेऊन माह े जनु -२०२० चे  कं ाटी बीले  आदा 
कर  यात आलेली आहते.   

    जा. नं. एसएसएस/सा शा/आ  था /३३२/२०२० िद. २४/०६/२०२० चे आदशेा  वय ेपान न.ं ०२. (ड) 
प र  छेद ०१ म  य ेनमदू केले माण े माह ेजनु २०२० चे वेतन अदा केले आह.े  सदर कं ाटी िश क कमचा-यांना 
ऑनलाईन अ  यापनासाठी  यांना  वतःचे खचान ेइटंरनेट बॅल  स टाकावा लागतो.   

    खालील कं ाटी िश क कमचारी   यांचेवर  सोपिवले  या जबाबदारी माणचे  दनैिंदन  ऑनलाईन 
अ  यापनाचे कामकाज करतात.   

ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर व किन  ठ महािव ालय िवभागः-  एकूण १३ कं ाटी िश क कमचारी. 
अ.नं. कं ाटी िश क कमचारी नांव  इय  ता / वग तुकडी  अ  यापनासाठी सोपिवलेले िवषय  
१ संजय मरुलीधर जेजरूकर  ६ वी , ७ वी  िव ान , भगूोल  
२ रेखा भाकर आंधळे  ६ वी , ८ वी  इं जी, गिणत  
३ अतुल माधवराव बोठे  ६ वी, ९ वी ,१० वी  िव ान, गिणत  
४ पराग कौतीक काकडे  ५ वी ते ८ वी  िहंदी, आय. सी. टी.  
५  नेहल सरेुश मळेु  ८ वी ते १० वी  सं  कृत 
६ िश  पा वसंत जौक  ९ वी , १० वी  समाजशा    
७ ा बाळासाहेब कप  ९ वी , १० वी  िव ान सेमी  
८ मोिहनी द  ता य भवर  ७ वी, ८ वी  गिणत  
९ िदपककुमार नानासाहबे चोळके  ८ वी ते १० वी  िहंदी  
१० िदपाली मधकुर उपासनी  ६ वी , ७ वी  मराठी , इितहास  
११ सिचन सोपानराव सालपरेु  ११ वी, १२ वी  रसायनशा    
१२ शारदा चागंदवे धनवटे  ११ वी, १२ वी  इं जी  
१३ मोद ानदेव गाडेकर  ११ वी, १२ वी  OC, AC. 

 
    उपरो  त माण े ी साईबाबा क  या िव ामंदीर/ किन  ठ महािव ालय कडील एकूण १३ कं ाटी िश क 

जबाबदारीने ऑनलाईन अ  यापनाचे काम करत आहते.  उपरोक्  त कं ाटी कमचा-यांना शासनाकडून िविहत 
प तीन ेपणू  एक मिह  याचे वेतन आदा करावयाच ेझा  यास खालील माण ेखचाचा भार सं  थानला सहन करावा 
लागेल.  

उदा. ०१ कुशल कं ाटी िश क कमचारी  ०१ मिह  याचा वेतनाबाबतचा  तपिशल खालील माणे  
वेतन तपिशल  ितिदन वतेन दर  एकूण िदवस  एकूण र  कम  शेरा  
पणू  वेतन  ४३०.५४ /-  ३० िदवस  १२९१६.२०  ०१ मिहना ( ३० िदवस  
अध वेतन  २१५.२७ /-  ३० िदवस  ६४५८.१०  ०१ मिहना ( ३० िदवस  
८ िदवस कामावर हजर  ४३०.५४ /-  ०८ िदवस  ३४४४.३२  
२२ िदवस को  हीड-१९  
(अध पगार) 

२१५.२७ /- २२ िदवस  ४७३५.९४   

 
 ०१ कुशल कं ाटी िश क कमचारी  एका मिह  यातील उवरीत २२ िदवसांचा पगार  दये झा  यास एकूण   

र  कम पये ४७३५/-  ( अ री पये चार हजार प  तीस मा )  
१३  कुशल कं ाटी  िश क कमचारी  एका मिह  यातील उवरीत २२ िदवसांचा पगार  देय झा  यास एकूण   

र  कम पये ६१५५५/- ( अ री पये एकस  ट हजार पाचशे पचंाव  न  मा ) अदा कराव ेलागतील.  
    ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलः-  एकूण २९ कं ाटी िश क कमचारी.  
 

अ.नं. कं ाटी िश क कमचारी नांव  इय  ता / वग तुकडी  अ  यापनासाठी सोपिवलेले िवषय  
०१ हाटकर िवजय पुंजा  ६ वी , ७ वी  ,    िह  दी  
०२ िनमळ िवकास गणपत  ६ वी , ७ वी  ,    इं जी, इितहास, समाजशा    
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०३   ह  के िगताजंली िभमराज  ६ वी , ७ वी  ,    गिणत, समाजशा  , भगुोल 
०४ आमकर मनोज भाकर  ६ वी , ७ वी  ,    मराठी  
०५ वाणी सहुासकुमार सदुाम  ४ थी - ड  सव िवषय  
०६  गुंजाळ आशा सयुभान  ४ थी - क  सव िवषय  
०७  डांगे बाबासाहबे मि छं   ४ थी - ब  सव िवषय  
०८  िनतनवरे ीकांत  सखाहरी  ३ री – इ  सव िवषय  
०९ िनमळ अमोल बाळासाहबे  ३ री –  ड  सव िवषय  
१० ि भवुन रे  मा चं कांत  ३ री –  ब  सव िवषय  
११ कोते पनूम अमोल  २ री – ड  सव िवषय  
१२ मोकळ िव  वनाथ माधव  २ री –  ब  सव िवषय  
१३  थोरात िव  वास िभकाजी  १ ली – ड  सव िवषय  
१४ हारळे पजुा मोहन  १ ली – क  सव िवषय  
१५  गायकवाड शिशकांत रखमा  १ ली – ब  सव िवषय  
१६ सावळा िशतल अिनल   यिुनयर केजी. – ब  सव िवषय    (सं  थान कं ाटी कम.) 
१७ डांगे योिगता गोर    यिुनयर केजी. – क  सव िवषय    (सं  थान कं ाटी कम.) 
१८ दडंवते मिनषा संजय  िसिनयर केजी - ब सव िवषय    (सं  थान कं ाटी कम.) 
१९ लबडे उ  वला भागचंद  िसिनयर केजी - अ सव िवषय  
२० येवले उ  वला नानासाहबे  िसिनयर केजी - इ सव िवषय  
२१ गुंजाळ सिुनता रामभाऊ  िसिनयर केजी - ड सव िवषय  
२२ थोरात वंदना आशोक   यिुनयर केजी. – ड  सव िवषय  
२३ आहरे पनूम बाबासाहबे   यिुनयर केजी. – इ  सव िवषय  
२४ कोळगे अमोल अजनू  ८ वी , ९ वी  मराठी , भगुोल  
२५ गमे सदंीप जग  नाथ  ८ वी , ९ वी  िव ान  
२६ पठारे रावसाहबे िव ल  ९ वी  िहंदी  
२७ िशंद ेगोकूळ िभमराज  ८ वी , ९ वी ,१० वी  गिणत  
२८ िशंद ेसंक  पा वैभव  ९ वी  िव ान, भगुोल  
२९  कोतकर सिवता राधािकसन ८ वी , ९ वी  इं जी , इितहास (सं  थान कं ाटी कम.)  

 
उदा.  ०१ कुशल कं ाटी िश क कमचारी  ०१ मिह  याचा वेतनाबाबतचा  तपिशल खालील माणे 

 वेतन तपिशल  ितिदन वेतन दर  एकूण िदवस  एकूण र  कम  शेरा  
पणू  वेतन  ४३०.५४ /-  ३० िदवस  १२९१६.२०  ०१ मिहना ( ३० िदवस  
अध वेतन  २१५.२७ /-  ३० िदवस  ६४५८.१०  ०१ मिहना ( ३० िदवस   
८ िदवस कामावर हजर  ४३०.५४ /-  ०८ िदवस  ३४४४.३२  
२२ िदवस को  हीड-१९ (अध 
पगार) 

२१५.२७ /- २२ िदवस  ४७३५.९४   

 
०१ कुशल कं ाटी िश क  कमचारी  एका मिह  यातील उवरीत २२ िदवसांचा पगार  दये झा  यास 

एकूण   र  कम पये ४७३५/-  ( अ री पये चार हजार सातश े प  तीस मा  ) २४ कुशल कं ाटी िश क  
कमचारी  एका मिह  यातील उवरीत २२ िदवसांचा पगार  दये झा  यास एकूण   र  कम पये ११३६४०/- ( अ री 
पये एक लाख तेरा हजार सहाश ेचाळीस मा  ) अदा कराव ेलागतील.       

तसेचः-  
  उदा.  ०१ अकुशल कं ाटी िश क कमचारी  ०१ मिह  याचा वेतनाबाबतचा  तपिशल खालील माण े 

वेतन तपिशल  ितिदन वेतन दर  एकूण िदवस  एकूण र  कम  शेरा  
पणू  वेतन  ३६८.५४ /-  ३० िदवस  ११०५६  ०१ मिहना ( ३० िदवस )  
अध वेतन  १८४.२७ /-  ३० िदवस  ५५२८.१०  ०१ मिहना ( ३० िदवस )  
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८ िदवस कामावर हजर  ३६८.५४ /-  ०८ िदवस  २९४८.३२  
२२ िदवस को  हीड-१९  
(अध पगार) 

१८४.२७ /-  २२ िदवस  ४०५३.९४   

 
०१ अकुशल कं ाटी  िश क कमचारी  एका मिह  यातील उवरीत २२ िदवसांचा पगार  दये झा  यास एकूण   
र  कम पये ४०५४/-  ( अ री पये  चार हजार चोप  न मा ) ०५ अकुशल कं ाटी िश क कमचारी एका 
मिह  यातील उवरीत २२ िदवसांचा पगार दये झा  यास एकूण   र  कम पये २०२७०/-  ( अ री पये वीस हजार 
दोनश ेस  तर मा  ) अदा करावे लागतील. 

 िवभागाची मागणीः-  उपरो  त माण े ी साईबाबा क  या िव ामदंीर/ किन  ठ महािव ालय कडील १३ 
व ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल कडील २९ अस ेएकूण ४२ कं ाटी िश क  ऑनलाईन अ  यापनाच ेकाम 
करीत  असनू सदर कं ाटी िश कांना च य प तीने आठवडयातून दोन िदवस अस ेमिहनाभरात आठ िदवस 
कामावर बोलिव  यात येत असनू हजर ०८ िदवसांचे पणू वेतन िदले जाते व उवरीत २२ िदवसांचे Covid-19-P 
अशी डयटुी लाव  यात यते असनू या २२ िदवसाचे संबिधत कं ाटी िश क यांना अध वेतन  िदले  जात आह.े  या  
२२ िदवसांत कं ाटी िश क Work from home घरी राहन िव ा  याना ऑनलाईन अ  यापनाचे काम करीत 
अस  याचे संबिधत कं ाटी िश क कमचारी यांनी  िवनंती अजा ारे पणू वेतनाची मागणी केलेली आह.े   

     या िदवशी कं ाटी कमचारी कामावर  / कायालयात/ काय  थळी हजर नाहीत (Lockdown / 
Covid-19 या कारणा  तव),  या िदवसांसाठी िकमान वेतन दरानसुार ित िदवस / ित िदन गणना क न दे य 
असले  या वेतनाच े५० ट  के वेतन आदा करणते येते.   

    उपरो  त  एकूण ४२ कं ाटी िश क कमचा-यांना  पणू वतेन आदा करावयाचे झा  यास  ित मिहना 
अदंाजे . २,००,०००/- ( अ री पये दोन लाख मा ) खचाचा अित र  त भार सं  थानला सहन करावा लागले.  

    सदरच ेकं ाटी िश क कमचारी यांना माह ेजुन २०२०, माह ेजलैु २०२०, माह ेऑग  ट २०२०, माह े
सप ् टबर २०२० या एकूण ०४ मिह  याचे कं ाटी िश कानंा पणू वेतन अदा करावयाचे झा  यास  अदंाजे एकूण 
पये ८,००,०००/- ( अ री पये आठ लाख मा  ) खचाचा भार सं  थानला सहन करावा लागले.  

    िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-   मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ०९ जुन,  २०२०  रोजीचे सभेतील 
िनणयानुसार उपरो  त सदंभ . ५ अ  वये जा. न.ं एसएसएस/सा शा/आ  था/३३२/२०२० िद. २४/०६/२०२०  च े
आदशेानुसार  सं  थान कायम कमचारी, सं  थान आ  थापनवेर कायरत असलेले कं ाटी कमचारी व  
कं ाटदारामाफत कायरत असलेले कं ाटी  कमचारी यांचे  माह ेम,े२०२० व माह े जनु,२०२० चे वेतन करणते 
अदा कर  यात  यते आहते.   

    उपरो  त सदंभ . ०६ शासन िनणय, मांक: स ंक ण-२०२०/ . . ४५ / काम-९ हता  मा राजगु  
चौक, मादाम कामा माग , मं ालय , मुंबई -४०० ०३२ िद. ३१ माच  २०२० अ  वये सव खाजगी आ  थापना, 
कारखान,े कंप  या, दकुाने (अ  याव  यक सेवा आ  थापना वगळून ) इ  यादी आ  थापनांचे सव कामगार ( कं ाटी, 
बा  ोता ारे उपल  ध क न घे  यात आलेले कमचारी व कामगार, ता  परु  या कालावधीसाठीचे कमवारी व 
कामगार )  यांना कोरोना वायरस Covid-19  या ादभुावामळेु महारा   शासना  या आदेशामळेु घरी/  थानब  
राहावे लागत आह,े अशा सव कामगार/ कमचारी ह ेकत  यावर अस  याचे समज  यात यावे व  यांना संपणू वेतन 
व भ  ते अदा कर  यात यावेत, असे नमदू कर  यात आलेले आह.े 

    शै िणक संकुलाकडे काम करणारे  कं ाटी िश क  कमचारी यांना   य   कामावर/कायालयात/ 
काय  थळी हजर असतील  िकंवा नसतील तरी  याना ंदये होत असले  या  िकमान वेतन दरानसुार ित िदवस / 

ित िदन गणना क न १०० ट  के वेतन आदा  करावयाच े झा  यास  सदर कं ाटी िश कांना  यांचे हजेरी 
िदवसानसुार दये होणा-या वेतनापोटी एकूण ०४ मिह  याचे कालावधीत  अदंाजे  एकूण पये ८,००,०००/-          
(अ री पय ेआठ लाख मा ) खच अपेि त आह.े  तसचे पढुील काळात शाळा  िनयमीतपण ेसु  होईपावतेो या 
कं ाटी िश काचंी  पणु वेतनाची मागणी  राहणार आह.े    

    िद. ०१.१०.२०२० रोजीचे  तािवत िटपणीवर खालील माण ेिनदश दे  यात आलेले आहे.  
  िनदशः-  िवभागाने तदथ सिमतीने वेळोवेळी पारीत केले  या ठरावा माण ेतसेच  याव न मा. मु  य 
कायकारी अिधकारी साहबे यांच े आदेशान े वेतन अदा कर  याची कायवाही करावी. सदर ठराव व आदेश 
 वयं  प  ट आह.े िवभागान ेएि ल  ते जनु २०२० चे वेतन कोण  या कारे अदा केलेले आह.े तसेच िवभागाचा 
 वयं  प  ट अिभ ायासह  ताव सादर करावा असे मत आह.े  
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खलुासाः-   
 
१.  तदथ सिमतीन ेवेळोवेळी पारीत केले  या ठरावा माण ेतसचे  याव न मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
साहबे यांचे आदेशाने वेतन अदा कर  याची कायवाही  कर  यात आली आह.े  
२.  माह ेएि ल २०२० चे वतेन  िविहत प तीन ेअदा कर  यात आलेले आह.े  
३. माह ेम े२०२० म  य ेिव ा  याना सु ी अस  याने  िश कानंाही शाळेत बोलिव  यात आललेे नाही परंतू  
जा. न.ं एसएसएस/सा शा/आ  था/३३२/२०२० िद. २४/०६/२०२० चे आदेशा  वये माह ेम,े २०२० म  य े  य  
िजतके िदवस कामावर हजर असतील,  या िदवसांसाठी िकमान वतेन दरानसुार ित िदवस गणना क न  १०० 
ट  के वेतन आदा करणते  आले व  उवरीत  या िदवशी कामावर  हजर नसतील (Lockdown / Covid-19 या 
कारणा  तव ) ,  या िदवसांसाठी िकमान वतेन दरानसुार ित िदवस   गणना  क न दे य असले  या वतेनाचे ५० 
ट  के वेतन आदा करणते  आलेले आह.े 
४.  माह े जनु २०२० म  यहेी जा. न.ं एसएसएस/सा शा/आ  था/३३२/२०२० िद. २४/०६/२०२० चे 
आदशेा  वये वतेन अदा करणेत आलेल ेआह.े    
  िद. ०५/११/२०२० रोजी मा. मु  य कायकारी अिधकारी  साहबे यांच े क ात  खालील माण े चचा  
झालेली आह.े  
  िनदशः- सदरचे कं ाटी िश क ह े घरी राहन ऑलनाईन अ  यापन करतात का ? सदर ऑनलाईन 
िश णाला िकती िव ाथ  सहभागी असतात ? सदर कं ाटी िश काचंे अ  यासाचे पयवे ण  मु  या  यापक 
करतात  का ? 
  खलुासाः- सदरच े कं ाटी िश क ह े घरी राहन ऑलनाईन अ  यापन करतात , सदर ऑनलाईन 
िश णासाठी  ाथिमक िवभाग २५  ते ४० ट  के व मा  यिमक  व उ  च मा  यिमक िवभाग २५ ते ५० ट  के 
िव ाथ  सहभागी असतात. सदर िश कां  या अ  यापनाचे  पयवे ण  मु  या  यापक ह े  हॉटसअपॅ पुची पहाणी 
क न तसचे िश काचं ेलेखी अहवाल  घेऊन करतात.   
  तरी शासनाचे  य  शाळा सु  कर  याचे पढुील िनदश होईपावेतो या कं ाटी िश क कमचा-यांना माह े
१५ जुन २०२० पासनू १०० ट  के पूण वेतन देणसे व याकामी यणेा-या संभा  य खचास मा  यता िमळणकेरीता 
िनणयाथ सादर,  

िनणय .५४५ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा इिं लश िमडीअम  कुल व ी साईबाबा क  या 
िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाकडील कं ाटी िश कांनी को  हीड-१९ चे कालावधीत ऑनलाईन 
अ  यापनाचे काम केलेले अस  याने शासनाचे  य  शाळा सु  कर  याचे पुढील िनदश होईपावेतो या 
कं ाटी िश क कमचा-यांना माहे १५ जुन २०२० पासनू १०० ट  के पूण वेतन अदा करणेस  व याकामी 
येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ िद.०१ एि ल,२०१९ ते िद.३१ माच,२०२० अखेर/कालावधीत अनुदान िदलेले ण सं या व अनदुान 

र कम यांची न द घेणेबाबत. 
 ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीचे क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभतेील िवषय 

नं.१४, िनणय .५८१. 
    ा  तिवक:- उपरो  त िवषयािकंत संदभा  वय,े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड . यांच े

माफत गरीब व गरज ु  णांना  यांचे वै िकय,उपचाराकरीता  ण उपचार घते असले  या  णालयाचे नावे वै क य 
आिथक अनदुान दे  यात येते.  यासाठी सं  थान  यव  थापनाने  वतं  िनयमावली तयार केलेली आह.े यास शासन 
मा  यता आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  याचंेमाफत  वै क य आिथक अनदुान ह े केवळ, 
भारतातील सरकारी िज  हा प रषद वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय  यासान ेचालिवलेले  णालय, 
सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं  था (Co 
Operative Society) यांनी चालिवलेले  णालय यातील उपचार / श  ि येवरील खचा पोटी खचा  या १५%  
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अगर पये २५,०००/- पैक  जी कमी पणुािकंत र  कम असले तेवढी र  कम, पॅनलवरील ८१  णालयांना  णाचे 
नावे िनयमावलीतील आठ आजारांकरीता दे  यात येते.  यास अनसु न िद.१ एि ल-२०१९ ते िद.३१ माच २०२० 
अखेर कालावधीत मंथली िदलेले वै िकय आिथक अनदुान लाभाथ   ण सं  या व र  कम खालील माण ेआह.े 

 
अं.न.ं मिहना लाभाथ   ण सं  या अनुदान वाटपाची र  कम मंजुर बजेट 

१ ०१ एि ल -२०१९ ४५ १०,९८,२५०/- ७,००,००,०००/- 
२ मे -२०१९ ५८ १४,३४,५००/- 
३ जुन – २०१९ ५७ १४,०७,५००/- 
४ जुलै -२०१९ ६४ १५,७९,५००/- 
५ ऑग  ट -२०१९ ७७ १८,९१,५००/- 
६ स  टबर -२०१९ ६४ १५,८५,०००/- 
७ ऑ  ट बर -२०१९ ५१ १२,५९,५००/- 
८ नो  हबर -२०१९ ५४ १३,३१,५००/- 
९ िडसबर -२०१९ ८५ २१,२२,५००/- 
१० जानेवारी -२०२० ६० १४,७६,०००/- 
११ फे वुारी  -२०२० ५६ १३,७५,०००/- 
१२ ३१ माच -२०२० ५५ १३,५४,५००/- 

एकुण  ७२६ १,७९,१५,२५०/- 
 

िद.१ एि ल-२०१९ ते िद.३१ माच २०२० अखेर ७२६  णांना र  कम .१,७९,१५,२५०/- वै िकय 
आिथक अनदुान देणते आलेले आहे. 

 या बाबतचा  णालयिनहाय तपिशल खालील माण.े 
अ. .  णालयाचे नाव  ण सं  या अनुदान र  कम ( पये) 
०१)  आनंदऋषीजी हाटकेअर,अहमदनगर. ०८ १,९७,५००/- 
०२) आनंद ऋषीजी हॉ  पीटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर , अहमदनगर. ११ २,५७,५००/- 
०३) आि नी सहकारी  णालय आिण संशोधन क  िनयिमत, सोलापरु. १० २,५०,०००/- 
०४) बाई जेराबाई वािडया हॉ  पीटल फॉर िच  न, मुंबई. ०४ १,००,०००/- 
०५) बालाजी हॉ  पीटल अॅ  ड डाय  नोि टक सटर, मुंबई. १३५ ३३,५७,५००/- 
०६) भारतीय सं  कृती दशन  ट आयवुिदक हॉि पटल ०३ ७५,०००/- 
०७) बॉ  ब ेहॉ  पीटल अॅ  ड मिेडकल रसच सटर, मुंबई. ०५ १,२५,०००/- 
०८) कािडनल ेिसएस ममेो रअल  ट , वसई. २१ ५,२५,०००/- 
०९) िडन बी वाय एल नायर चॅ रटेबल हॉि पटल, मुंबई.  ०४ १,००,०००/- 
१०) िडन पी बी सी एफ के ई एम हॉि पटल, मुंबई  ०१ २५,०००/- 
११) िदनदयाळ ममेो रअल हॉि पटल नशॅनल हाट इि टट्यटु, पणु े ०१ २५,०००/- 
१२) डॉ.हडेगेवार  णालय, औरंगाबाद. १६ ४,००,०००/- 
१३) एच ज ेदोशी घाटकोपर िहदंसुभा हॉि पटल,मुंबई  ०१ २५,०००/- 
१४) होली फॅिमली हाट इि टट्यटु, मुंबई ०१ २५,०००/- 
१५) हॉली ि परीट हॉि पटल, मुंबई. १४ ३,५०,०००/- 
१६) जसलोक हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, मुंबई . २२ ५,५०,०००/- 
१७) जहॉगंीर हॉि पटल , पणु.े १३ ३,२५,०००/- 
१८) के एल ई एस हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, बेळगांव, 

कनाटक. 
०१ २५,०००/- 

१९) कमलनयन बजाज हॉि पटल, औरंगाबाद. ०५ १,२५,०००/- 
२०) िकंग एडवड ममेो रअल हॉि पटल ( के ई एम ), पणु.े ४५ ११,१५,०००/- 
२१) क कण िम  मंडळ मेिडकल  ट, स ा ी  पेशालीटी हॉि पटल, ३६ ९,००,०००/- 
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पणु.े 
२२) कृ  णा हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, कराड. ०८ १,९७,५००/- 
२३) कृ  णामाई मेिडकल अॅ  ड रसच फाऊंडेशन िनकोप हॉि पटल, 

फलटण. 
०१ २५,०००/- 

२४) िललावती हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, मुंबई . ०१ २५,०००/- 
२५) महा  मा गांधी िमशन  य ुबॉ  ब ेहॉि पटल, नवी मुंबई . ०५ १,२५,०००/- 
२६) महा  मा गांधी िमशन मेिडकल सटर अॅ  ड रसच इि  टट्यटु, 

औरंगाबाद. 
८५ २१,२५,०००/- 

२७) मलुजीभाई पटेल यरुोलॉिजकल हॉि पटल, निदयाड, गजुरात. ४० १०,००,०००/- 
२८)  नामको चॅ रटेबल  ट कॅ  सर हॉि पटल, नािशक. ०३ ७५,०००/- 
२९) निगस द  त ममेो रअल कॅ  सर हॉि पटल, बाश .  १३ ३,१५,०००/- 
३०) पी डी िहदंजुा नॅशनल हॉि पटल अॅ  ड मेिडकल रसच सटर, मुंबई. ०८ २,००,०००/- 
३१) पणुा हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर पणेु. ०९ २,२५,०००/- 
३२) आर टी भोईटे  मतृी आरो  य ित  ठाण िगरीराज हॉि पटल, पणु े. ०६ १,५०,०००/- 
३३) शेठ नंदलाल धतु हॉि पटल, औरंगाबाद. ०१ २५,०००/- 
३४) ी िस  दे  वर कॅ  सर हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, सोलापरू. ९७ २३,०१,०००/- 
३५) ी माक  डेय सोलापरू सहकारी  णालय, सोलापरू. ५४ १३,०८,०००/- 
३६) ी िस  दीिवनायक गणपती कॅ  सर हॉि पटल, िमरज. २८ ६,९३,७५०/- 
३७) शु शुा िसटीझ  स को-ऑप हॉि पटल, मुंबई. ०२ ५०,०००/- 
३८) सरुाना सठेीया हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर मुंबई  ०२ ५०,०००/- 
३९) शु तु मेिडकल केअर अॅ  ड रसच सोसायटी हाड कर हॉि पटल, 

पणु.े 
०१ २५,०००/- 

४०) टाटा ममेो रअल हॉि पटल, मुंबई. ०४ ९७,५००/- 
४१) िववेकानंद मेिडकल फाऊंडेशन िववेकानंद हॉि पटल, लातरु. ०१ २५,०००/- 
                               एकुण  - ७२६ १,७९,१५,२५०/- 

 
  उपरो  त  णालयाचे नावे  णांसाठी िदले  या र  कमेपक   णान े  णालय बदल  याने/  ण 
उपचारासाठी दाखल न झा  याने/ श  ि या र  झा  याने/  ण मयत झा  याने/जीवनदायी अतंगत उपचार पुण 
झा  याने/ काही र  कम उपचारासाठी वाप न उवरीत र  कम आिथक वष िद.०१ एि ल २०१९ ते ३१ माच 
२०२० अखेर ३७  णांची र  कम .७,१३,८६०/- मा  सं  थानखाती जमा झालेली आह.े 

 ताव:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड , यांचे माफत गरीब व गरज ु  णांना  यांच े
वै िकय, उपचाराकरीता  ण उपचार घते असले  या  णालयाचे नावे, िद.०१ एि ल २०१९ ते ३१ माच २०२० 
अखेर दे  यात आले  या,वै क य आिथक अनदुाना  या र  कमचेी व  णांची परत आले  या र  कमेची न द 
घेणचेा  ताव, मा. तदथ (Ad Hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर. 

िनणय .५४६ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानमाफत गरीब व गरजु  णांना  यांचे वै िकय, उपचाराकरीता  ण 
उपचार घेत असले  या  णालयाचे नावे िद.०१ एि ल २०१९ ते ३१ माच २०२० या कालावधीत 
दे  यात आले  या वै क य आिथक अनुदान रकमेचे व  णांची परत आले  या रकमेचे अवलोकन 
क न  याची न द घे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१२ सधुारीत वै क य आिथक अनदुान िनयमावली लागू करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव- अिधिनय २००४ मधील तरतुद:-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीच े क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील 
िवषय नं.१४, िनणय .५८१. 
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ा  तिवक:- ी साईबाबा सं  थानन,ेगरीब गरजु  णांना  ण उपचार घते अले  या  णालयाचे नाव े
वै क य आिथक अनदुान देणकेामी  िद.२४/०७/२०११ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय नं.१४, 
िनणय .५८१. अ  वये वै क य आिथक अनदुान  वतं  िनयमावली तयार केलेली आह.े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचमेाफत  वै क य आिथक अनदुान ह ेकेवळ, भारतातील सरकारी िज  हा प रषद वा 
 यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय  यासान ेचालिवलेले  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public 

Limited Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं  था (Co Operative Society) यांनी चालिवलेल े
 णालय यातील उपचार / श  ि येवरील खचा पोटी खचा  या १५%  अगर पये २५,०००/- पैक  जी कमी 

पणुािकंत र  कम असेल तेवढी र  कम, पॅनलवरील ८१  णालयांना  णाचे नाव े िनयमावलीतील आठ 
आजारांकरीता दे  यात यतेे. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा, िद.०२/०५/२०१८ रोजी  या सभेत, िवषय नं.३७, वै क य आिथक 
अनदुान िनयमावलीतील आजारांचे यादीत फेर बदल करणबेाबत िवषय सादर करणते आला होता. िनणय 

.३२३ “ यावर सिव  तर चचा होऊन, वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीत  तावात नमदु केले माण े१) 
ककरोगासबंधी उपचार, श  ि या व नंतरचे उपचार,२)  र  तासंबंधी आजार, (उदा.िहमोफेिलया इ.)               
३) जी.बी.एस (Gullian Barre Syndrome), ४) कॉ  लीअर इं   लांट, ५) सव कार  या ा  स  लॅ  ट 
(Transplant), श  ि या व नंतरचे उपचार, या आजारांचा समावेश करणते यावा. तसचे स  या दे  यात येत 
असले  या .२५,०००/- मा  वै क य आिथक अनदुाना  या रकमते वाढ क न अनदुानाची र  कम . 
५०,०००/- मा  कर  यात यावी. तसेच याबाबत सधुा रत िनयमावली तयार क न ती मा  यतेसाठी सभेसमोर सादर 
करावी”, असे ठरले. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा, िद.०२/०५/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणयानुसार, सधुारीत वै क य 
आिथक अनदुान िनयमावली तयार क न िद.०६/०९/२०१८ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर 
करणते आली होती.  यावर िनणय .५५६. यावर सिव  तर चचा होऊन, सधुा रत वै क य आिथक अनदुान 
िनयमावलीबाबत खालील माण ेिनणय घे  यात आह.े 
१)   या आजारांसाठी वारंवार उपचार करावे लागतात उदा. कॅ  सर इ. अशा आजारांसाठी दरवष  
अनुदान दे  यात यावे या दु  तीसह वै क य आिथक अनदुाना  या सधुा रत िनयमावलीस मा  यता 
दे  यात आली. 
२)  वै क य आिथक अनदुानाची सधुा रत िनयमावली शासनाचे मा  यतेसाठी पाठिवणेत यावी. 
३)  शासन मा  यतेनंतर सधुा रत िनयमावली लागु करणेत यावी. 
      शासनाची मा  यता िमळेपयत पुव  या चिलत प  दतीने वै क य आिथक अनुदान देणे सु  
ठेवावे. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०६/०९/२०१८  या िनणयास अनसु न सदरची, वै क य आिथक 
अनदुानाबाबतची सधुा रत िनयमावली संदभ .३ अ  वय,े शासन मा  यतेसाठी पाठिवणते आली होती. 

संदभ .४ अ  वय,े सं  थान  या सधुा रत आिथक िनयमावलीस शासन मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव 
हा पढुील मु  े िवचारात घेऊन फेर सादर करणसे शासनान ेकळिवल ेहोते.  
१)   यव  थापन सिमती िशड  माफत सधुा रत वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीबाबत घे  यात 
आले  या सव िनणया  या ती उपल  ध क न दे  यात या  यात. 
२)  चिलत िनयमावली व सधुा रत िनयमावली या सदंभातील तपिशलवार मािहती मु िेनहाय मळू 

स ् तावात समािव  ट कर  यात यावी. 
३)  चिलत िनयमावलीम  य े सधुा रत िनयमावली अ  वय,े कर  यात आले  या सधुारणांबाबतची 
कारणिममांसा / आव  यकता  प  ट कर  यात यावी. 
४)  सधुा रत िनयमावलीमळेु ी साईबाबा सं  थान, िशड  यांना येणा-या िव  तीय भाराबाबत मािहती दे  यात 
यावी 
५)  सधुा रत िनयमावलीची कागदप  केवळ सहप े  हणनु न जोडता सधुा रत िनयमावली  या अनषंुगाने ी 
साईबाबा सं  थान, िशड  यांच ेअिभ ाय  तावात समािव  ट कर  यात याव.े 
६)  ी साईबाबा सं  थान  या वै क य आिथक सधुा रत िनयमावलीत मा  यता दे  यासाठी अिधिनयमातील 
तरतुदीचा उ  लेख कर  यात यावा. 
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  उपरो  त सव मदुयांसह िव  ततृ, प रपणु व  वयं  प  ट अहवाल शासनास फेर सादर कर  याबाबत ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िवनतंी कर  यात आलेली होती. 

सदंभ .५ अ  वय,े सधुा रत वै क य आिथक अनदुानाबाबतची िनयमावली उपरो  त सव मदुयांसह 
िव  ततृ, प रपणु व  वयं  प  ट अहवाल शासनास फेर सादर कर  यात आली होती. 
  आता सदंभ .६ अ  वय,े शासन िनणय – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) 
अिधिनयम–२००४ मधील कलम १७ (१) व कलम १७ (२) (ण) मधील तरतदुीचा वापर क न ी साईबाबा 
सं  थान माफत गरीब व गरज ु   णांना वै क य आिथक अनदुान दे  याबाबत  या सधुा रत िनयमावलीला प ुढील 

माण ेमा  यता दे  यात आलेली होती.                                              
१) वै क य आिथक अनदुान हे खालील श  ि या / उपचारासाठी दे  यात येईल. 

१)  ककरोगासबंधी उपचार, श  ि या व नतंरचे उपचार,  
२)  र  तासंबंधी आजार,  
३)  जी.बी.एस (Gullian Barre Sundrome),  
४)  कॉ  लीअर इं   लांट, 
 ५)  सव कार  या ा  स  लॅ  ट (Transplant), श  ि या व नंतरचे उपचार 

२)  िपवळे रेशन काडधारक  ण व  यांचे कुटंुिबय यांचे सव मागान े िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पय े
एक लाख  साठ हजार (१,६०,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी व केशरी रेशन काडधारक  ण व  यांचे कुटंुिबय यांच े
सव मागाने िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पय ेपं  याऐ ं  शी हजार (८५,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी अस  यास 
अजदाराचा अज अनदुानासाठी ा  समज  यात येईल. उ  प  नाच े माणप  खालील माण ेअसावे. 

अ)   णाचा / पालकाचा  यवसाय / शेती वा नोकरी /  यापार असेल तर  णाने वा / आिण 
 याचे पालकाने  यां  या सव मागानी िमळणा-या उ  प  नाबाबत ित ाप  (Affidavit) ावे. 

आ)   ण वा / आिण  या  या पालकाचंे एकुण उ  प  नाबाबत  या भागातील तहिसलदार यांनी 
िदलेले उ  प  नाच े माण प  ावे. 
 ब)   ण ६० वषा  या वर असले तर केवळ  या  या वैयि क उ  प  नाचा िवचार क न अनदुान 
दे  यात येईल.                                                       

३)  अनदुान ह े केवळ भारतातील सरकारी, िज  हा प रषद वा महानगरपािलका  णालय, सावजिनक 
धमदाय  यासान े चालिवलेले  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited Company) यांनी 
चालिवलेले अगर सहकारी सं  था (Co Operative Society) अथवा शासक य वै क य महािव ालय यांनी 
चालिवलेले  णालय, यातील उपचार / श  ि येवरील खचा पोटी दे  यात येईल.परंतु अशा  णालयाची न द 
सं  थान  या अनदुान यादीत असण ेआव  यक. 
४)  सं  थानचे  णालयात  या  णां  या श  ि या/ उपचार, होणार / झाललेे असतील अशा  णांना 
सं  थान माफत अनदुान दे  यात येणार नाही. 
५)  अनदुान मागणी अजासोबत उपचार / श  ि येसाठी लागणा-या खचाचे व श  ि या अदंाजे 
(Tenative) तारीख दशिवणारे सबंिधत वै क य अिधकारी यांच ेसही, पदवी, रिज  टेशन नंबर सह  णालयाचे 
लेटरहेडवर माणप  आव  यक आह े
६)  औषधां  या उपचारा  या वाढ  या िकंमती व खच ल ात घेता अनदुान ह ेश  ि या उपचारासाठी येणारे 
ए कुण खचाचे २५% अगर पय े ५०,०००/- पैक  जी कमी पणुािकंत र  कम असेल तेवढी र  कम, दे  यात 
येईल.मा  श  ि या उपचाराचा खच पये १५,०००/- अगर  याहन कमी अस  यास अनदुान दे  यात येणार 
नाही. 
७)  अनदुानाची र  कम पर  पर संबंधीत  णालया  या नावाने आर.टी.जी.एस. ारे पाठिव  यात येईल. 
८)   णाचे वैयि क नावाने डी.डी. / चेक दे  यात येणार नाही. 
९)   णाची श  ि या  यातारखेस आह.ेत  पवु  अगर जा  तीस जा  त एक मिहना नतंर अनदुान िमळु 
शकेल.  यानतंर आले  या अजाचा िवचार करणते येणार नाही. मा  अज अपणु अस  यास कागदप ाचंी पतुता 
करणसंेबंधी  णास प  पाठिव  यास असे प  पाठिवलेपासनु पढुे एक मिह  याची मदुत सदर  णास सव 
आव  यक कागदप ाची पतुता करणकेामी दे  यात येईल.  यानतंर आले  या अजाचा मा  िवचार करणते येणार 
नाही. 
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१०) अजदाराने अनदुान मागणीचा सपंणु अज श  ि येपवु  साधरणत: एक मिहना अगोदर जमा के  यास 
श  ि यापुव  अनदुानाची र  कम  णालयात पोहोच होईल, तसेच तातडी  या करणात श  ि येनंतर परंतु 

 णालयातुन  णास िडसचाज देणपेवु  अजदाराने सव कागदप ाची पतुता क न अज सादर करावा.  
११)   यके  णांस गंभीर आजारांसाठी फ  त एकदाच अनदुान दे  यात यतेे. परंतु  या आजारांसाठी वारंवार 
उपचार करावे लागतात   उदा.कॅ  सर इ.अशा आजारांसाठी दरवष  अनदुान दे  यात  येईल.  
१२)  अनदुान मागणी अजासोबत पेशटंचे नाव असले  या रेशनकाडची व पेशंट  या आधारकाडची मािणत 
केलेली झेरॉ  स त देण ेआव  यक आहे.  
१३)  क  शासना  या िकंवा रा  य शासना  या िजवनदायी / महा  मा  योितबा फुले जीवनदायी आरो  य 
योजना,त  सम योजने अतंगत लाभ घेणा-या  णांना सं  थानमाफत अनदुान दे  यात येणार नाही. 
१४)  अजासोबत जोडा  या लागणा-या सव कागदप ाची  व:सा िकंत (Self Attested)केले  या 

मािणत ित िलपी असा  यात. 
१५)  अनदुान ा  त होणा-या  णालयांनी पाठिव  यात आले  या वै  क य आिथक अनदुानाचा  याच 

 णासाठी वापर करावा,  ण िडसचाज झाला अस  यास सदर  या  णाला िदले  या रकमेची  टॅ  प रसीट व 
उपयोिगता माणप ाची मािहती ता  काळ सं  थानात सादर करावी. िदले  या वै क य आिथक अनदुाना  या 
रकमचेा उपयोग  या  णासाठी न झा  यास ती र  कम सं  थान  या खाती  वरीत जमा करण ेआव  यक आह.े 
१६)  ी साईबाबा सं  थान  या वै क य आिथक अनदुान दे  या  या िनयमावलीत  णालयाचा समावेश, 
करावयाचा झा  यास  णालयान े खालील माण ेकागदप  ेसादर करण ेआव  यक आह.े 

अ) मा. धमदाय आयु  त यांच ेकायालयात रिज  टर  ट असलेबाबत न दणी माणप ाची झेरॉ  स त.  
ब)   ट िनयमावली. (Trust Byelaws)  
क) आयकर ८० जी, १२ ए माणप ाची झेरॉ  स त. मागील तीन वषाचे ऑडीट रपोट. 
ड)  णालयात कोणकोण  या आजारावरील श  ि या / उपचार केले जातात याबाबतची मािहती.                     

(दरप कासह) 
ई)   णालय ह ेधमादाय असलेबाबतच ेहमी प . (  णालयाच ेलटेरहडेवर न दणी मांकासह.) 
फ)  णालयास शासनाच ेमहा  मा  योितबा फुले जनआरो य योजनेची मा  यता आह ेिकंवा कस े?   
      याबाबत  णालय मखुाचे माणप .  
ज)  णालय ह े धमादाय सं  थे  या  वमालक चे आह े िकंवा करारावर अथवा भाडेत  वावर 
चालिव  यासाठी घेतललेे आह,े याबाबतचा खलुासा.  
तसचे  णालयाबाबतची इतर अनषंुगीक मािहती सादर करण.े ही सव कागदप  े ी साईबाबा सं  थान  या 

अनदुान िवभाग व िव  त िवभाग अथवा लेखाशाखा अथवा ऑिडटर यांचे कडुन तपासणी के  यानंतर, 
 यव  थापन सिमती  या मा  यतेेन े  णालय पनॅलवर घणेते येईल. 

  सदर िनयमावलीचे काटेकोरपण ेपालन करणते यावे. 
  सदर योजना अमंलात आण  याकरीता  यके वष  िनधीची तरतुद अदंाज प कात कर  यात यावी. मंजरु 
केले  या तरतुदीपे ा जा  त खच होऊ नये याची द ता घे  यात यावी. 

सधुारीत िनयमावलीमधील िनयम . २ म  य ेिपवळे रेशन काडधारक  ण व  यांच ेकुटंुिबय यांचे सव 
मागाने िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पये एक लाख  साठ हजार (१,६०,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी व केशरी 
रेशन काडधारक  ण व  यांच ेकुटंुिबय यांचे सव मागाने िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पय ेपं  याऐ ं  शी हजार 
(८५,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी अस  यास अजदाराचा अज अनदुानासाठी ा  समज  यात येईल. यामळेु 
केसरी रेशनकाड धारक यानंा वै क य आिथक अनदुानाचा जो फायदा होण ेआव  यक होते. तो होताना िदसनु येत 
नस  यान,े सधुारीत वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीतील िनयम . २ म  य ेिपवळे रेशन काडधारक  ण व 
 यांचे कुटंुिबय याचंे सव मागान े िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पये पं  याऐशंी हजार (८५,०००/-) िकंवा 
 यापे ा कमी व केशरी रेशन काडधारक  ण व  यांचे कुटंुिबय यांच ेसव मागान ेिमळणारे एकुण वािषक उ  प  न 
पये एक लाख  साठ हजार (१,६०,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी अस  यास अजदाराचा अज अनदुानासाठी ा  

समज  यात येईल. असा बदल क न शासनाकडुन शु  दीप क क न घणेबेाबत,मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.०४/१२/२०१९,िवषय न.ं७७ अ  वय,े  ताव सादर करणते आला होता.  यावर िनणय .५५६, यावर 
सिव  तर चचा होऊन, शासनाकडुन शु  दीप क क न घेणकेामी,  ताव शासनाकडे पाठिवणेस मा  यता दणेते 
आली. 
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  संदभ .८ जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/अनदुान/२००१/२०१९, िद.०२/०१/२०२० रोजी  या प ान,े 
 ताव शासनाकडे शु  दीप क क न घेणकेामी पाठिवणते आलेला होता. 

संदभ .९ महारा   शासन मांक-सासंिव-१०१८/१६१४/ . .२०९/का-१६, िवधी व  याय िवभाग 
मं ालय,मुंबई- ४०००३२. िद.०१/०२/२०२०. रोजी  या प ान ेसधुा रीत िनयमावलीतील िनयम .२ म  य ेबदल 
करणसे मा  यता दणेेत आलेली होती. 

संदभ .१०- सधुा रत वै क य आिथक अनदुान िनयमावली आिथक वष ०१ एि ल २०२० पासनु 
लाग ूकरणसे शासक य मा  यता िमळणबेाबत िद.२५/०२/२०२० रोजी िटपणी सादर करणते आली होती. सदर 
िटपणीवर मा.उपकायकारी अिधकारी साहबे यांनी सदर करण तदथ (Ad.Hoc) सिमतीचे िनदशनास आणनू 
िद  यानतंर मु ा .१) सधुारीत िनयमावली माण े वै क य आिथक अनदुान िवभागा  या सॉ टवअेर म  य े
सं  थान  या आयटी िवभागामाफत बदल करणसे.,२) सधुारीत िनयमावलीची त वै क य आिथक अनदुान 
िवभागा  या पॅनलवरील  णालयांना पाठिवणसे.३) सधुा रत िनयमावली व वै क य आिथक अनदुान 
िवभागा  या पॅनलवरील  णालयांची यादी ी साईबाबा सं  थान  या वेबसाईटवर सा रत करणसे.या माण े
कायवाही करणते उिचत होईल असे मत आह.े असा शरेा िदलेला होता.  यावर मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
साहबे यांनी Ad.Hoc सिमती सम  अवलोकनाथ व कायवाही करता ठेवावा असे मत असा शरेा िदलेला आह.े 

मा.उपकायकारी अिधकारी साहबे व मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांनी िदले  या िनदशा माण े
सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad.Hoc)सिमती सभा िद.११/०५/२०२०,िवषय नं.४७ अ  वय,े सादर करणते आला 
होता.  यावर िनणय .२८१. यावर सिव  तर चचा होऊन, सधुा रत वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीबाबत 
सिव  तर मािहतीसह  ताव मा.तदथ (Ad.Hoc) सिमतीचे सभेपढु ेसादर करणते यावा, त  पवु  सधुा रत वै क य 
आिथक अनदुान िनयमावलीबाबतच ेरेकॉड सव मा.सद  यांना परुिव  यात यावे,अस ेठरले. िनणय .२८१ अ  वये 
िद.१३/०७/२०२० रोजी सधुा रत वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीबाबतचे रेकॉड सव सद  यांना परुिवणते 
आलेले आह.े 

 ताव– शासन िनणयानसुार सधुारीत वै क य आिथक अनदुान िनयमावली, अनदुान िवभागा  या 
सॉ टवेअरम  य े आय टी िवभागामाफत  बदल क न, सधुारीत वै क य आिथक अनदुान िनयमावली लाग ु
करणचेा  ताव मा.तदथ (Ad.Hoc) सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ फेर सादर 

िनणय .५४७ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमुद के  यानुसार सधुारीत वै क य आिथक अनदुान 
िनयमावली लागू करणेस मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१३ ी. काश आनंदराव गायकवाड यांचे उपचाराकरीता वै क य आिथक अनदुान उपल  ध क न 

देणेबाबत. 
 ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु:- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण)  मानवजातीचे क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल. 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२४/०७/२०११ िवषय नं.१४, िनणय .५८१. 

ा  तिवक:- उपरो  त िवषयांक त संदभा  वय,े ी काश आनंदराव गायकवाड,यां  या तफ  यांचा 
मलुगा ी सिचन आनंदराव गायकवाड यांनी िद.२५/०८/२०२० रोजी अज सादर क न  यांचे वडील ी काश 
आनंदराव गायकवाड,यांचे उपचाराकरीता, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडून वै क य 
आिथक अनदुान िमळणबेाबत िवनतंी केललेी आह.े  

ी साईबाबा सं  थानन ेवै क य आिथक अनदुान दणेेकामी  वतं  िनयमावली तयार केलेली असनु, 
यास सदभ .२ अ  वय,े शासनाची मा  यता आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत 
वै क य आिथक अनदुान ह े केवळ, भारतातील सरकारी िज  हा प रषद वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक 
धमदाय  यासाने चालिवलेले  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited Company) यांनी 
चालिवलेले अगर सहकारी सं  था (Co Operative Society) यांनी चालिवलेले  णालय यातील उपचार / 
श  ि येवरील खचा पोटी खचा  या १५%  अगर पये २५,०००/- पैक  जी कमी पणुािकंत र  कम असेल तेवढी 
र  कम, पॅनलवरील ८१  णालयांना  णाच ेनावे िनयमावलीतील खालील आठ आजारांकरीता दे  यात येते.  
१) दयश  ि या व नतंरचे उपचार   २) िकडनी डायलेिसस,  यारोपण व नतंरचे उपचार. 
३) मदचुी श  ि या व नतंरचे  उपचार    ४) ककरोगासबंधी उपचार, श  ि या व नतंरचे उपचार. 
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५) र  तासंबधीच ेआजार (उदा.िहमोफेिलया) ६) जी.बी.एस.(Guillain Barre Syndrome) 
७) मणका श  ि या व नतंरचे उपचार.  ८) कॉ  लीअर इ   लांट 
  ी साईबाबा सं  थान  या वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीनसुार ी काश आनंदराव गायकवाड, 
यां  या आजाराचा समावेश िनयमावलीत आह.े परंतु उपचार घते असलेल,े िमडे पॉई  ट हॉि पटल, ा.िल.२४१/१, 
 य ुडी पी रोड,औधं पणु-े४११००७ या  णालयाचा समावेश िनयमावलीत नस  यान,े ी साईबाबा सं  थान माफत 

खाजगी  णालया  या नावान ेव वयैितक नावाने अनदुान दे  यात येत नाही.  
  सदर  ताव मा.तदथ (Ad.Hoc) सिमतीचे सभेपढु ेसादर करणबेाबत िनदिशत केलेले आह े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- ी साईबाबा सं  थान  या, वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीनसुार, 
 णाने उपचार घतेलेले  णालयचा  समावेश िनयमावलीत नस  याने सदर  णास वै क य आिथक अनदुान 

उपल  ध क न दतेा येणार नाही. महारा   शासन िनणय .सासिंव-२००५/३७६/(७६)-का.सोळा िवधी व  याय 
िवभाग, मं ालय,मुबंई िद.०५ म े २००६ मधील, िनयम .५ सदर योजने  या िनयमावलीतील अिटम  य े
 यव  थापन सिमती  या सहमतीन ेसधुारणा करणचे ेअिधकार शासनास आह.े एक िवशेष बाब  हणनु, ी. काश 

आनंदराव गायकवाड यांना वै क य आिथक अनदुान उपल  ध क न ावयाचे झा  यास, मा.तदथ (Ad.Hoc) 
सिमतीच े मा  यतेनेनंतर, शासन मा  यता घेऊन, िनयमावलीनसुार वै क य आिथक अनदुान उपल  ध क न दतेा 
येईल.  ताव मा.तदथ (Ad.Hoc) सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ फेर सादर . 

िनणय .५४८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी. काश आनंदराव गायकवाड यांना कॅ  सर आजार असनु तो सं  थान 
िनयमावलीतील मा  यता ा  त आजार आहे. मा  उपचार घेत असलेले हॉि पटल मा  यता ा  त 
यादीतील नाही. मा  आजार मा  यता ा  त यादीतील अस  याने िवशेष बाब  हणून सं  थानमाफत 
आिथक अनुदान र  कम .२५,०००/-मा  उपल  ध क न दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच या 
िनणयाचा संदभ इतर अशाच कार  या करणांना लागु कर  यात येऊ नये, असे ठरले.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१४ ी साईनाथ  णालयात महा  मा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY)  व धानमं ी जन आरो  य 

योजना (PMJAY) सु  करणेबाबत. 
 ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीचे क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
ा  तिवक :- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  याचंे माफत, ी साईबाबा सपुर  पशेािलटी 

 णालय व ी साईनाथ  णालय ही दो  ही  णालय गरीब व गरज ु  णांचे उपचारासाठी चालिवली जातात.     
ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालयात िद.१४/०२/२०१३ पासनु महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना 

(MJPJAY) सु  करणते आललेी आह.े व िद.११/०९/ २०१९ पासनु धानमं ी जन आरो  य योजना 
(PMJAY) सु  करणते आलेली आह.े ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालया  या धत वर ी साईनाथ 

 णालयात महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY) व धानमं ी जन आरो  य योजना 
(PMJAY) सु  करणचे ेिनदश मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांनी िदलेल ेआह.े 
  सिंदप िवजय कुलकण  यानंी िद.२८/०७/२०२० रोजीच े प ा  वय,े ी साईनाथ  णालयात महा  मा 
 योितबा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY) व धानमं ी जन आरो  य योजना (PMJAY) सु  के  यान े

सं  थानचे होणारे नकुसान टाळता येईल. कोरोणा महामारीमळेुसं  थानच े २०२०-२०२१ या िव  तीय वषात 
अ  य  प उ  प  न राहणारअसनू िव  तीय तुट कमी करणसेाठी िविवध उपाययोजना राबिवणते या  यात, अनाव  यक 
खचावर मयादा आन  यात या  या  याचाच एक भाग  हणनु रा  य सरकार  या व क  सरकार  या आरो  य िवमा, 
जीवदायी योजना व आयु  यमान भारत योजना सु  करा  यात अशी िवनंती केलेली आह.े सदर प ाबाबत  यो  य ती 
कायवाही करणचेे िनदश मा. मखु िज  हा व स   यायाधीश,अहमदनगर तथा अ  य , तदथ सिमती ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी िदलेले आह.े 
  महा  मा  योितबा फुल े जन आरो  य योजनमे  य े (MJPJAY) एकूण .१,५०,०००/- मा  ित वष  

 यके  णास संर ण  आह.े धानमं ी जन आरो  य योजनमे  य े(PMJAY) ित वष  एकुण .५,००,०००/- 
मा  ित वष   यके  णास संर ण आह.े सदर दो  ही योजनेचा  णांना लाभ घणेकेामी िपवळे अथवा केशरी 
रेशनकाड, आधारकाड आिण पॅनकाड असण े आव  यक आह.े तसेच धानमं ी जन आरो  य योजनेकरीता 
(PMJAY)  माटकाड दखेील  णाकडे अस  यास सदर  णाला लाभ घतेा येईल. तसचे महा  मा  योतीबा फुल े
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जन आरो  य योजना (MJPJAY) ही महारा  ाम  य े लागु आह.े सदर योजनमे  य े ११०० आजारांचा समावेश 
असनु धानमं ी जन आरो  य योजनेम  य े (PMJAY) एकुण १३०० आजारांचा समावेश आह.े यातील ४१५ 
आजारावर ी साईनाथ  णालयात उपचार केले जातील. 
  सदर योजना ही महारा   शासनाने महारा  ातील रिहवासी असणा-या लोकांकरीता सु  केली असनु 
कुटंुबाचा संपणु ि िमयम रा  य सरकार दरवष  भरत आह.े    
  ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालयाची ( सन २०१६ ते २०१९) या चार 
वषाचे ओपीडी , आयपीडी, ऑपरेशन  ण सं या व बीलात िदले  या सवलतीची माहीती  खालील माण.े  
 ी साईनाथ  णालय िशड .  

अ.नं. वष ओपीडी  ण 
सं या 

आयपीडी  ण 
सं या 

ऑपरेशन  ण 
सं या 

सवलत 

०१ २०१५-२०१६ २,९४,८६४ १२,९५० ८२३०    ४३,६९,९१४/- 
०२ २०१६-२०१७ ३,४०,४५७ १५,९४५ १०९३१ ३,१२,६३,९५८/- 
०३ २०१७-२०१८ ३,५९,३४३ १५,७०८ ११८०४ ६,०७,१६,७९९/- 
०४ २०१८-२०१९ ३,८२,३५९ १६,७५६ १३८४२ १३,५०,७७,५४३/- 
२०१५ ते २०१९ १३,७७,०२३ ६१,३५९ ४४,८०७ २३,१४,२८,२१४/- 

  
ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी हॉि पटल िशड  . 

अ.नं. वष ओपीडी  ण 
सं या 

आयपीडी  ण 
सं या 

ऑपरेशन  ण 
सं या 

सवलत 

०१ २०१५-२०१६ १,३२,९९२ १२,४०१ ९,६१९ ७,००,८०,४२९/- 
०२ २०१६-२०१७ १,५९,०४८ १३,४६६ १०,७५७ ७,३४,४४,१०९/- 
०३ २०१७-२०१८ १,७०,२९३ १२,४५३ ९,७०३ ९,४८,३३,५५६/- 
०४ २०१८-२०१९ १,४८,७३१ ९,९३९ ८,५४२ ५,७९,८१,४३०/- 
    २०१५ ते २०१९ ४,७५,७०२ ३८,६३४ ३०,३७० २६,५५,६९,७३१/- 

 
ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालयात (सन २०१६ ते २०२०) या चार वषात महा  मा  येातीबा 

फुले जनआरो  य योजनेअतंगत उपचार घतेललेी  ण ंसं  या व शासनाकडुन ा  त झाले  या र  कमेचा तपशील 
खालील माण.े  

अ.नं. वष  ण  शासनाकडुन ा  त र  कम  
०१ २०१६-२०१७ ४,४४९ २,७५,५०९,५०४/- 
०२ २०१७-२०१८ ४,५६७ २९,२०,४४,८०३/- 
०३ २०१८-२०१९ ३,९३८ २८,८२,७८,२६६/- 
०४ २०१९-२०२० ४,५१४ २२,५७,७१,४१५/- 

एकुण १७,४६८ १,०८,१६,०३,९८८/- 
       
       ी साईनाथ र  तपेढी िशड . 

अ.नं. वष  त सकंलन र  त िवतरण सवलत 
०१ २०१६-२०१७ ९,७५६ १४,११९ ३३,२७,३५०/- 
०२ २०१७-२०१८ १०,९७३ १६,०७५ ५३,२०,४३०/- 
०३ २०१८-२०१९ ११,७८५ १७,१५८ ६३,६९,०५०/- 
०४ २०१९-२०२० ११,१७२ १७,३४९   ६५,५९,४००/- 
एकुण ४३,६८६ ६४,७०१ २,१५,७६,२३०/- 
 

उपरो  त तलुना  मक त   याचे अवलोकन करता ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालयापे ा ी 
साईना थ  णालयाकडील  णांची सं  या जा  त अस  याचे िदसनु येते.  ण सं  यचेा िवचार करता, सदर योजना 

ी साईनाथ  णालयात कायाि वत करण ेश  य आह.े ी साईनाथ  णालयाम  य ेही योजना सु  झालसे  णां  या 
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बीलापोटी जी र  कम आजपयत खच  टाकणते येत आह.े ती र  कम या योजन े अतंगत महारा   शासनाकडुन 
 णालयास ा  त होईल.   

करीता खालील गो  ट ची पतुता करावी लागले. 
०१)  महा  मा  योतीबा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY) तसेच धानमं ी जन आरो  य योजना 
(PMJAY) चे Empanelment करण ेव ऑनलाईन फॉम भरण.े 
०२)  जागेचे िनयोजन – स  या केसपेपर िवभागातील जागेम  य े सदर योजनेकरता जागचे े िनयोजन करता 

येईल. याम  य ेसमोरील बाजसु एकुण ०५ काऊंटर तयार कराव ेलागतील.  
०१) महा  मा  योतीबा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY) व धानमं ी जन आरो  य योजना 

(PMJAY) या दो  ही योजने  या केसपेपर करीता ०१ काऊंटर.  
०२)  बील ग करीता ०१ काऊंटर.  
०३)   णाचे रिज  ेशन करीता०२ काऊंटर.  
०४) सं  थान कमचारी केसपेपर /कॅ  यिुलटी केसपपेर/दसुरे िवभाग (होमीओपॅथी, बालरोग, दतं इ.) 

करीता ०१ काऊंटर. अस ेएकुण पाच काऊंटर लागतील. 
या काऊंटर  या पाठीमागील बाजुस  

०१)  Preauthorization करीता ०१ काऊंटर   ०२) बील ग करीता ०२ काऊंटर  
०३)  Discharge patient करीता ०१ काऊंटर ०४) follow up patient करीता ०१ काऊंटर 
०५)  Return fare  करीता ०१ काऊंटर अस ेएकुण सहा काऊंटर तयार करावे लागतील. व  याच 

पाठीमागे MCO करीता एक कॅ िबन व  लाक काऊंटर तयार करावे लागेल. 
०३)  मनु  यबळ- या योजनेअतंगत हॉि पटलचे कामकाज  दोन स ांम  य े चालिवणसेाठी Data Entry 
Operators, Billing Clerk, Checkers, Peon इ. नवीन कमचा-यांची आव  यकता आह.े तसेच एक MCO 
(Medical coordinator) DOCTOR ची आव  यकता आह.े  

ी साईनाथ  णालयात महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY) व धानमं ी जन 
आरो  य योजना (PMJAY) सु  करणकेामी खालील माण ेडॉ  टर व कमचारी लागतील.   

अ.न.ं कामकाज कमचारी व डयुटी टाईम  एकुण कमचारी 
०१ MCO ०१ (General Duty ) ०१ 
०२ Clerk - mco  ०१ (General Duty )      ०१ 
०३ Preauthorization - Clerk ०२×०३ Shift  ०६ 
०४ Discharge - Clerk ०२×०३Shift ०६ 
०५ Billing - Clerk ०१×०३ Shift ०३ 
०६ Billing Head ०१ (General Duty ) ०१ 
०७ Case Paper - Clerk  ०२×०३ Shift ०६ 
०८ Billing–Clerk 

(Investigation) 
०१×०२ Shift ०२ 

०९ Follow Up ०१ (General Duty ) ०१ 
१० Return Fare ०१ (General Duty ) ०१ 
११ Photographer ०१×०२ Shift ०२ 
१२ Peon  ०१ (General Duty ) ०१ 
                                                                                            एकुण- ३१ 

  
०४)  हाडवेअर– १० एमबीपीएस इटंरनेट लाईन तसचे एकुण सव काऊंटरकरीता १४ सगंणक संचाची 
आव  यकता आह.े  
०५)   कॅनर–ऑपरेशन िथएटर मधील फोटो  कॅन करण,े अपलोड फॉम  कॅन करण,े िड  चाज काड  कॅन 
करणकेामी ०१ मोठे  कॅनर आव  यक आह.े  
०६)  कॅमेरा -      ऑपरेशन िथएटर मधील फोटो काढणकेामी तसचे  णांना घरी जाताना दणेेत येणा-या 
Return Fare चे पैसे दतेाना घेणते येणा-या फोटोकरीता एकुण १५ कॅमेरांची आव  यकता आहे.  
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०७)  वै क य िशबीर – सदरची योजना कायाि वत होऊन पढु े चालु राहणेकामी वै क य िशबीर घणे े
बंधनकारक आह.े तरी सदर कामी मिह  यातुन एकदा वै क य िशबीर घणे ेगरजेचे आह.े  

 ताव:- वरील सव मु ाचंा थमदशनी िवचार करता महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना 
(MJPJAY) व धानमं ी जन आरो  य योजना (PMJAY) ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालया  या धत वर 

ी साईनाथ  णालयाम  य े सु  करता येईल अस े न  मत आह.े सदरची योजना सु  केलमेळेु ी साईनाथ 
 णालयातील  णांना सवलती पोटी िदली जाणारी सं  थानची र  कम महारा   शासनाकडुन व क  शासनाकडून 

िमळणसे मदत होईल,तसेच सदरची योजना कायाि वत करणकेामी सबंंधीत िवभागामाफत (बांधकाम, िव तु, 
पाणीपुरवठा, मेकॅिनकल, ईडीपी, एचआर, खरेदी इ.) संबंधी आव  यक काम े  या-  या वेळी क न  यावी 
लागतील. तरी सदरचा  ताव, मा. तदथ (Ad Hoc) सिमतीच ेसभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .५४९ यावर सिव  तर चचा होऊन,  सं  थानचे ी साईनाथ  णालयात उपचार घेणा-या  णांकरीता महा  मा 
फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY)  व धानमं ी जन आरो  य योजना (PMJAY) सु  करणेस 
मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ ी साईनाथ  णालयात माहे एि ल-२०२० ते स  टबर-२०२० अखेर वै िकय िबलात दे  यात आलेली 

सवलत र  कम .१,८९,६४,१२०/- 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. 
२)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६. 

        ३)  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 

 टीने ी साईनाथ  णालय उपरो  त सदंभ . ०१ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ रोजी पासनु संपणुपण े 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 आहते.  

    तसेच सदंभ . ०३ नसुार ी साईबाबा  णालयातील स ाि थतीला लागु असणारे दर जसे  या तस े
ी साईनाथ  णालयात लाग ुकरणते यावेत, व ते उपचार, श  ि या ी साईबाबा  णालयात होत नाहीत परंतु 

शासक य  णालयात होत आहते. अशा उपचाराचं ेदर शासना  या दरा माण ेघे  यात यावते. तसचे शासना  या 
सावजिनक आरो  य िवभागा  या प रप का माण े शासक य  णालयामधनु दे  यात येणा-या तपासणी व 
 याबाबत  या  णशु  काबाबतचे सेवाआकाराम  य ेआकार  यात येणा-या शु   क दराम  य ेदर दोन वषानी १५ ते 

२० ट  के वाढ करणते येईल अस ेनमदु केलेले आह.े  
    याअनषंुगाने ी साईनाथ  णालयातील दर िन  चीत झालेनतंर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे 

मा  यता दे  यात आली. सदर िनणयाची अमंलबजावणी  िद. ०१/०१/२०१९ नसुार कर  यात आलेली आह.े  
    ी साईनाथ  णालयात माह.े एि ल २०२० ते स  टबर २०२० अखरे सव घटकातील  णांना मोफत 

तपासणी, श  ि या व औषधांवरील झाले  या खच र  कम . १,८९,६४,१२०/- मा  दे  यात आलेली 
सवलतीचे िववरण खालील माण ेआहे.  

    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 एि ल २०२० १९६ ६,८१,०३८/- १५,७२९/- ७,२१३/- ७,०३,९८०/- 
०२ मे २०२० २३६ ९,४९,७७९/- ६७,८४८/- ३,८३८/- १०,२१,४६५/- 
०३ जुन  २०२० ३३६ १४,४७,०२१/- ५३,८७२/- ३९,५५२/- १५,४०,४४५/- 
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०४ जुलै २०२० ३८६ १५,३४,०५८/- ७६,७४४/- ३६,८२१/- १६,४७,६२३/- 
०५ ऑग  ट २०२० ४८० २०,१३,४०७/- ४९,१२०/- ८२,७३०/- २१,४५,२५७/- 
०६ स  टबर २०२० २६३ ८,१७,६९७/- ५४,०५७/- ४४,२४८/- ९,१६,००२/- 
एकुण र  कम पये  ७९,७४,७७२/- 

 
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 एि ल २०२० ७,४०० २,२९,०४७/- ४४,५८८/- ३०,९९२/- ३,०४,६२७/- 
०२ मे २०२० ९,९४५ ३,६४,९६६/- ६३,६८७/- ४०,००४/- ४,६८,६५७/- 
०३ जनु  २०२० ९,९३८ ४,६५,२९३/- ५१,९१०/- २९,९४०/- ५,४७,१४३/- 
०४ जलैु २०२० १०,७५४ ४,९२,५४८/- ६१,०६९/- ४८,३१३/- ६,०१,९३०/- 
०५ ऑग  ट 

२०२० 
११,६०६ ६,२५,३३७/- ८५,४७९/- ६०,७०१/- ७,७१,५१७/- 

०६ स  टबर २०२० ८,८६१ ५,१७,८२३/- ८८,००७/- ६२,६३४/- ६,६८,४६४/- 
एकुण र  कम पये  ३३,६२,३३८/- 

 
औषधांवरील झालेला एकुण खच – 

अ.न ं मिहना एकुण पये  
०१ एि ल २०२० ६,०९,३५३.३९/- 
०२ मे २०२० ८,४३,५२४.५०/- 
०३ जुन  २०२० १६,४७,६४२.२९/- 
०४ जुलै २०२० २९,१०,०२२.१३/- 
०५ ऑग  ट २०२० ८,८०,२५३.०३/- 
०६ स  टबर २०२० ७,३६,२१४.८७/- 
एकुण र  कम पये ७६,२७,०१०.२१/- 

      
एकुण खच र  कम िववरण –  

अ.
न ं

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 एि ल 

२०२० 
१९६ ७,०३,९८०/- ७,४०० ३,०४,६२७/- ६,०९,३५३.३९/- ७,५९६ १६,१७,९६०.३९/- 

०२ मे 
२०२० 

२३६ १०,२१,४६५/- ९,९४५ ४,६८,६५७/- ८,४३,५२४.५०/- १०,१८१ २३,३३,६४६.५/- 

०३ जनु  
२०२० 

३३६ १५,४०,४४५/- ९,९३८ ५,४७,१४३/- १६,४७,६४२.२९/- १०,२७४ ३७,३५,२३०.२९/- 

०४ जलैु 
२०२० 

३८६ १६,४७,६२३/- १०,७५४ ६,०१,९३०/- २९,१०,०२२.१३/- ११,१४० ५१,५९,५७५.१३/- 

०५ ऑग  ट 
२०२० 

४८० २१,४५,२५७/- ११,६०६ ७,७१,५१७/- ८,८०,२५३.०३/- १२,०८६ ३७,९७,०२७.०३/- 

०६ स  टबर 
२०२० 

२६३ ९,१६,००२/- ८,८६१ ६,६८,४६४/- ७,३६,२१४.८७/- ९,१२४ २३,२०,६८०.८७/- 

एकुण  ६०,४०१ १,८९,६४,१२०.२१/- 
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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 गणानंा आव  यकतेनसुार माण ेउपचारासाठी लागणारे र  त व 
र  तघटक मोफत दे  यात येत आहते.   
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 लाग ु करणते यावते, व ी साईनाथ 

 णालयाच ेदर िनि त झालेनंतर दर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यता आली. 
 ताव-  माह ेएि ल २०२० ते स  टबर २०२० ी साईनाथ  णालयात एकुण  ण सं  या ६०,४०१ 

वर र  कम . १,८९,६४,१२०/- (अ री र  कम पये एक कोटी एकोणन  वद लाख चौस  ट हजार एकशे वीस 
मा ) इत  या र  कमेची वै िकय िबलात दे  यात आललेी सवलतीची न द घेऊन ि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 .५५० यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईनाथ  णालयात माहे एि ल-२०२० ते स  टबर-२०२० या 
कालावधीत वै िकय िबलात दे  यात आलेली सवलत र  कम .१,८९,६४,१२०/-मा चे अवलोकन 
क न  याची न द घे  यात आली. तसेच याकामी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 
यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये जुन-२०२० मिह यात वै क य िबलात दे यात 

आलेली सवलत र कम .३०,८४,८९५/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
 ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/ िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.व.ैसंचालक/ 
वै.संचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गैर 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 मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण ेमाह े जुन २०२० म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण ६,१८१ व 
५४० आयपीडी  णांपैक  १,१२५ ओपीडी व २२४ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             

.२९,००,६९५/- 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 देणबेाबत िटपणी माण े एकुण १९५  णाना र  कम .१,८४,२००/- 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 रेषखेालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

४५ ४,३२,५४९/- - ४,३२,५४९/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील १६६ १२,४०,८१६/- ४,८९,५६४/- ७,५१,२५२/- 
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 णांना िदलेली सवलत र  कम 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

१० ३०,९०१/- २,७१२/- २८,१८९/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावललेे  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

३४१ १५,९५,१६५/- ७,५८,७८६/- ८,३६,३७९/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

७३ १०,२१,८८६/- ६,४५,०००/- ३,७६,८८६/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

७१३ ४,७५,४४०/- - ४,७५,४४०/- 

 एकुण १,३४८ ४७,९६,७५७/- १८,९६,०६२/- २९,००,६९५/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल  
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४८ ६२,०००/- - ६२,०००/- 
२ िहमोिफलीया २ ४,८००/- - ४,८००/- 

३ िसकल सले अॅनमेीया ि   ० - - - 

४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ६ ४,८००/- - ४,८००/- 

५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ६४ ६,७००/- - ६,७००/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना  ९ १६,१००/- - १६,१००/- 

७ सं  थान ए   लॉयी ि  ६ ८,२००/- - ८,२००/- 

८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ४ ५,४००/- - ५,४००/- 

९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ५६ ७६,२००/- - ७६,२००/- 

 एकुण १९५ १,८४,२००/- - १,८४,२००/- 

                एकुण अ+ब १,५४३ ४९,८०,९५७/- १८,९६,०६२/- ३०,८४,८९५/- 
 

 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य े  जनु-२०२० म  य े
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम .३०,८४,८९५/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय . ५५१ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये माहे        
जुन-२०२० या मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत र कम .३०,८४,८९५/-मा चे 
अवलोकन क न  याची न द घे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१७ अ) सं  थान कायम कमचारी व  यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य परतावा अदा करणेस मा  यता 

िमळणेबाबत.   
 ताव-    यव  थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.    

२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. 
कायकारी अिधकारी याचंे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभे  या मा  यतेन े
अदा करावी. 
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अजदार सं  थान कमचा-यांची वािषक .२०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप  यामळेु                      
. २०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केलेली होती. 

    यास अनसू न (अ) िद.२७/०३/२०२० रोजी  या  मा.तदथ सिमती सभेसमोर िवषय ं .४७ अ  वये १५ 
कमचा-यांची .९,६७,७६८/-मा  रकमचेी व (ब) िवषय ं .४८ अ  वये १८ कमचा-यांची .२१,६१,१२२/- मा  
रकमचेी िबले परतावा िमळणसे मा  यता िमळणकेामी सादर केलेली होती.सदरह िवषयांवर अनु मे िनणय ं .२२६ 
व २२७ अ  वय े“ यावर सिव  तर चचा  होऊन उपरो  त  तावात नमदु केले  या कमचा-यानंी सादर केले  या 
िबलांपैक  साधारण १०% िबलाची At random पडताळणी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी करावी व  यानंतर 
सदरचा  ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर ठेव  यात यावा ” असे ठरले होते. 

सदरह समंत िनणयास अनसु न िद.२६/०५/२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांच े
क ाम  य े मा.वै क य सचंालक , खरेदी  यव  थापक व सबंंिधत औषधिनमाता यांनी वै क य िबलाचा परतावा 
िमळणकेामी कमचा-यांचे आलेले अज व िबले मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचेसमोर सादर केली.  यावर 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यामधील random िबलांची पडताळणी केली असता,  याम  य ेकोण  याही 

कार  या टुी आढळून आ  या नाही. सव िबले यो  य असनू सदरह िबलांचा परतावा िमळणकेामीचा  ताव  
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर फेरसादर करावा अस े , िनदश िदलेले आहते. वै क य िबल परतावा 
िमळणकेामी कमचा-यांनी सादर केले  या िबलांचा तपशील खालील माण े– 

(अ-) 

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. जाधव सं  या िवनायक  

िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
हददा-प रचा रका  

पती   Hyper 
Tension/DM 
उ  च र  तदाब 
मधमेुह 

डॉ.जाधवर    ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

४६०३.०० ४६०३.०० 

२. िवनायक केशव कुलकण   
िवभाग- औ. .सं  था  
ह ा-िनदशक  

प  नी Diabetes 
Hyper 
Tension मधमेुह 
/र  तदाब 

डॉ.साबळे  ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

३७६८.०० ३७६८.०० 

३ 
 
 

नवनाथ साहबेराव जाधव  
िवभाग- बगीचा  
ह ा-मदतनीस  

आई Epilepsy  
पटक  झटके 
येणे/मदचुा 
आजार   

डॉ.गोडगे  ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

९०२२.०० ९०२२.०० 

४. 
अभयकुमार शांताराम 
दनुाखे  
िवभाग-आय.टी.आय 
हददा-िनदशक  

 वतः 
प  नी 

Hyper 
Tension Ca 
उ  च र  तदाब  
व 
 ककरोग   

डॉ.जाधवर 
डॉ.बो-हाडे  

ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

१५३६१.०० १५३६१.०० 

५.  साना सािजद खान 
िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
हददा-प रचा रका 

 वतः Heart Disease 
हदयरोग  

डॉ.गगन शमा  ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

८२१३.०० ८२१३.०० 

६. िलली जोश िवदयाथील  
िवभाग-साईनाथ हॉि प. 
हददा-लॅब टेि निशयन 

पती DM/Nephro 
मधमेुह व िकडनी 
आजार   

डॉ.वाघुळद े  ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

४४७३.०० ४४७३.०० 

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 

३१३१.०० ३१३१.०० 
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                                                                                                अ एकुण र  कम . ४८५७१.०० ४८५७१.०० 
 ब. सं  थान  णालयात उपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले - 
८. तांबे सिुनल सोपान  

िवभाग- शासन 
हददा-
मा.काय.अ.ि वय.सहा. 

प  नी  Fibriod 
Uterous C 
Adenomonsi
s 
गभाशयात गाठ   

डॉ.जाधवर   जहांगीर 
हॉि पटल, पणु े 

१८१४३६.०० १६७०१६.०० 

९. योगेश ि ंबक साळवी  
िवभाग- सादालय   
ह ा-मदतनीस 

 वतः ककरोग  
Ca 

डॉ.खांद े  यरुी मानवता 
सटर नािसक 

३१०१७३.०० ३०४२९३.०० 

१०. संजय ल  मण कंुभार 
िवभाग- मदंीर  
ह ा-िस.  लक  

 वतः पोटाचा कॅ  सर  
Ca 

डॉ.राम नाईक  टाटा मेमो रयल 
हॉि पटल,मुंबई  

१२१३५२.०० ११९३९२.०० 

११. शिकला सलीम शेख  
िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
ह ा-मदतनीस 

पती  Ca 
त डाचा ककरोग 
व उज  या 
फुफुसात पाणी 

डॉ.राम नाईक बी हॉल 
ि लिनक पणु े 

७९४६९.०० ७१३२९.०० 

१२. बंदावण ेसभुाष म  हारी  
िवभाग-िवदयतु पयवे क  
ह ा-  विन पेण  

मलुगा  Chronic 
Renal 
Failure 
िकडनीचा 
आजार  

डॉ.जाधवर  सहया ी 
हॉि पटल,नािसक  

६८०९०.०० ६८०९०.०० 

१३  वाती इं भान कडु 
िवभाग-िशि का  
ह ा-  य.ुकॉलेज  

 वत: 
पती  

Ca , Diabetes 
ककरोग,  
मधमेुह, पांढरी 
कावीळ  

डॉ.बो-हाडे 
डॉ.इगंळे  

बी हॉल 
ि लिनक पणु े

१०४३२५.०० १०१४४५.०० 

१४ काळे भाऊसाहबे गगंाधर  
िवभाग-संर ण  
ह ा-पहारेकरी  

 वत: Liver Cuitsis 
Sorasis   
यकृताचा 
आजार  

डॉ.ढाकण े सहया ी 
हॉि पटल,नािसक 

४८९८३.०० ४४३१२.०० 

                                                                       ब एकुण र  कम . ९१३८२८.०० ८७५८७७.०० 
 क.सं  थान  णालयात उपचार न घतेलेले रेफर न केलेल ेिनकडी  या  संगी खाजगी  णालयात उपचार घेतललेे 

१५. िकशोर के ि रसागर 
िवभाग-मुंबई कायालय 
ह ा- .कायालय 
अिध क 

विडल  Accute 
Gastro  with 
kidney injury 

डॉ.गोरे  
डॉ.अमोल  
डॉ.ढाके  

नोबल हॉि पटल 
मुंबई  

५७९९०.०० ४३३२०.०० 

                                                                      क एकुण रक्  कम . ५७९९०.०० ४३३२०.०० 
                                                                  अ+ ब+क एकुण र  कम . १०२०३८९.०

० 
९६७७६८.०० 

  
(ब-) 
 

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 - 
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१. वप सिवता चांगदवे 
िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
हददा-प रचा रका  

आई  Diabetes  
मधमेुह  

डॉ.इगंळे   ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

४१३५.०० ३३३६.०० 

२. सिचन राज  ि रसागर 
िवभाग- औ. .सं  था  
ह ा-िनदशक  

मलुगा Diabetes 
Hyper 
Tension 
उ  च र  तदाब/ 
मधमेुह  

डॉ.साबळे  ी साईनाथ  
  हॉि पटल 

५६६१.०० ५६६१.०० 

३ 
 
 

योगेश बाळकृ  ण गेठे 
िवभाग- औ. .सं  था  
ह ा-ई.एन.टी .सजन 

विडल  
आई 

Diabetes 
Hyper 
Tension 
उ  च र  तदाब/ 
मधमेुह  

डॉ.गायकवा
ड 

ी साईनाथ  
  हॉि पटल 

६०१३.०० ६०१३.०० 

४. 
दवेराम िवठठ्ल तांब े
िवभाग-साईनाथ हॉि प. 
हददा-आर .एम .ओ. 

आई Pyelonephrit
is 
मु िपंड 
इ  फे  शन   

डॉ.जाधवर ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

४३५६०.०० ४३५६०.०० 

५. राजेश रमणलाल वाकडे  
िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
हददा-बायो. इिंजिनअर 

 वतः Ulcerative 
Colities  
आतडया  या 
सजुेने होणारा 
अ  सर  

डॉ.ब  छाव  ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

४७८९३.०० ४७८९३.०० 

६. िलली जोश िवदयाथील  
िवभाग-साईनाथ हॉि प. 
हददा-लॅब टेि निशयन  

पती DM/Nephro
path 
portutunge 
मधमेुह व 
िकडनी आजार   

डॉ.वाघळुद े  ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

५२१९.०० ५२१९.०० 

७.  योतीलाल िभका जाधव 
िवभाग-सहा.भांडारपाल  
हददा- आय.टी.आय  

 वत: Diabetes 
Blood  
Pressure 
मधमेुह /र  तदाब 

डॉ.पोरवाल  ी साईनाथ  
  हॉि पटल 

४९७०.०० ४९७०.०० 

                                                                                                  अ ए कूण र  कम . ११७४५१.०० ११६६५२.०० 

 ब सं  थान  णालयात उपचार न झाललेे सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले  

८. 
परसराम सोमाजी 
भालरेाव 
िवभाग-साई सादालय  
हददा-मदतनीस  

पती Post Dengue 
encephalitis 
ड  यमुळेु  मदतु 
ताप  
  

डॉ.जाधवर बी हॉल 
ि लिनक पणु े 

२०४४४.०० २०४४४.०० 

९ नंदा काश राऊत  
िवभाग-आरो  य िवभाग  
हददा-मदतनीस 

पती Glaucoma 
डोळयाचा 
आजार   

डॉ.अ वाल  तुलसी आय 
हॉि पटल 
नािसक  

१४४३०.०० १४४३०.०० 
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१० 
हमीद झुंबर शेख  
िवभाग-कॅ  टीन   
हददा-मदतनीस 

 वत: Renal 
Transplant 
िकडनी 

 यारोपण  

डॉ.जाधवर बी हॉल 
ि लिनक पणु े

११०४२७१.०० ९८७२८८.०० 

११ अशोक गणपत कुरण े
िवभाग-लेखाशाखा  
हददा-मदतनीस 

 वत: Thrombocyt
openia पांढ-या 
पेशी कमी  

डॉ.ढाकण े बी हॉल 
ि लिनक पणु े

१४८६४९.०० ११२८५९.०० 
 

१२  वाती इं भान कडु  
िवभाग-  य.ुकॉलेज   
हददा-सहा.िशि का  

 वत: Ca 
ककरोग   

डॉ.बो-हाडे  बी हॉल 
ि लिनक पणु े

१९००५०.०० १८७४२०.०० 

१३ छाया पोपट शलेार 
िवभाग-साईनाथ हॉि प 
हददा-मदतनीस 

 वत: Ca 
ककरोग   

डॉ.राम नाईक  वरा हॉि पटल, 
लोणी  

४०४१०.०० ४०४१०.०० 

१४. 
सभुाष म  हारी बदंावण े
िवभाग-िवदयतु पयवे क  
हददा-  विन ेपण  

मलुगा Renal 
Transplant 
िकडनी 

 यारोपण  

डॉ.जाधवर बी हॉल 
ि लिनक पणु े 

३१३४८.०० ३१३४८.०० 

१५ सिुनल बाबरुाव देशमखु 
िवभाग-पाणीपुरवठा  
हददा-मदतनीस 

विडल Plasmacyto
ma of 
Anterior 
chest wall 
ककरोग 

डॉ.राम नाईक  वरा हॉि पटल 
लोणी  

५१५००.०० ५१५००.०० 

१६ जग  नाथ देवराम डांगे  
िवभाग-साईबाबा  हॉि प 
हददा-डायलेिसस टेि न.  

 वत: Neuroblasto
ma 
ककरोग मदचुा 
आजार   

डॉ.गोडगे  सहया ी 
हॉि पटल 
नािसक 

५५४०५७.०० ५०९४९७.०० 

                                                                                                  ब ए कूण र  कम . २१५५१५९.०० १९५५१९६.०० 

 सं  थान  णालयात उपचार न घतेलेले रेफर केलेले ,पंरतु िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात उपचार घतेलेल े

१७. 
महशे िव  वनाथ पवार  
िवभाग-साई साद 
िनवास  थान  
हददा-मदतनीस 

प  नी Sturred 
Speech 
Sidded 
Wedmon  
मदचुा आजार   

डॉ.बागव े सोपान हॉि पटल 
अॅ  ड  यरुोलॉजी 
नािसक  

९६१८०.०० ६०७५२.०० 

                                                                                                   क ए कूण रक्  कम . ९६१८०.०० ६०७५२.०० 

 सं  थान  णालयात उपचार न  घतेलेले रेफर  न केलेले िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात उपचार घतेललेे 

१८. जपे अरिवंद द  ता य 
िवभाग-साईबाबा  हॉि प 
हददा-औषधिनमाता 

प  नी  
मलुगी 

Delivery 
Pregnency 
acute febrile 
illness re on 
बाळंतपण व 
लहान बाळाचा 
आजार  

डॉ.न ता 
डॉ.भडांगे  

ि य हॉि पटल 
िस  नर डॉ.भडांग े
बाल  णालय 

३७५७२.०० २८५२२.०० 

                                                                                                   ड ए कूण र  कम . ३७५७२.०० २८५२२.०० 
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                                                                                     अ+ ब+क+ड ए कूण र  कम . २४०६३६२.०० २१६११२२.०० 

 तरी उपरो  त नमदु केले  या सं थान कायम कमचारी व  यांचेवर अवलंिबत असले  या कंुटंुिबयांचा 
 यांचे नावासमोर दशिवलेला रकमचेा परतावा  यांना िवहीत प  दतीने अदा करणसे मा  यता असावी. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ब) सं  थान कायम कमचारी व  यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य परतावा अदा करणेस मा  यता 

िमळणेबाबत.    

 ताव-   अिधिनयम २००४ मधील तरतुद –  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. 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 याचंे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभे  या मा  यतेन े
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 केलेले आहते. 

मागणी– पढुील त  यात नमदु केले  या कमचा-यांच ेिबले परतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज. 
 

अ.

नं. 

कमचा-याचे  

नाव 

कमचा-या 

शी नाते 

आजाराचे  

नाव 

डॉ  टरांचे  

नाव 

 णालयाचे 

नाव 

एकूण मागणी  

र  कम 

एकूण देय  

र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले - 

१. अभयकुमार शांताराम 

दनुाख े 

िवभाग-औ. .सं  था  

ह ा-िनदशक  

 वत:  High 

Blood 

Pressure  

उ  च 

र  तदाब 

डॉ.जाधवर      ी साईबाबा 

  हॉि पटल 

१२२०५.०० १२२०५.०० 

२. वाि मक बापरुाव धरम  

िवभाग- सी.सी.टी.  ही. 

ह ा-मदतनीस  

 वत:  High 

Blood 

Pressure  

उ  च 

र  तदाब 

डॉ.देवरे   ी साईबाबा   

  हॉि पटल 

२७१३३.०० २४८७२.०० 

३ 

 

 

राजेश रमणलाल वा कडे  

िवभाग-साईबाबा  हॉि प. 

हददा-िस.बायो.इिंजिनअर 

 वत: 

 

Ulcerativ

e Colities  

आतडया

 या सजेुन े

होणारा 

अ  सर 

डॉ.ब  छाव  ी साईबाबा 

  हॉि पटल 

४३००८.०० ४३००८.०० 

                                                                अ एकूण र  कम . ८२३४६.०० ८००८५.०० 
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 ब. सं  थान  णालयात उपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले 

४. मंजषुा िवजय चौधरी  

िवभाग- साईबाबा हॉि प. 

ह ा-लॅब टेि निशयन  

वडी

ल  

ककरोग Ca डॉ.जाधवर कयरुी मानवता कॅ  सर 

सटर, नािसक 

३६०२५.०० 

 

३६०२५.०० 

५. सिुनल बाबरुाव कोते 

िवभाग-- साईबाबा हॉि प. 

  ह ा- मदतिनस   

 वत: यकृताचा ककरोग  डॉ.बो-हाडे   कयरुी मानवता कॅ  सर 

सटर, नािसक 

२८२७५.०० २८२७५.०० 

 

६. िवजय पंढरीनाथ हरे  

 िवभाग-बगीचा 

 ह ा- मदतिनस  

 वत:  ककरोग Ca डॉ.ब  छाव  नामको 

हॉि पटल,नािसक 

१४९३७.०० १३४१७.०० 

७ िदलीप बाळकृ  ण औिद  य 

िवभाग- साईबाबा हॉि प.   

ह ा-  टोअर मॅनेजर  

आई   उ  च र  तदाब  

मधमेुह  

डॉ.जाधवर   बॉ  ब े हॉि पटल, 

मुंबई  

१५१६९.०० १२१६९.०० 

८. सभुाष म  हारी बंदावण े

िवभाग-िवदयतु पयवे क 

 ह ा-  विन ेपण  

मलुा  Renal 

Transplant  

डॉ.जाधवर बी हॉल 

 लीनीक,पणु े

४०४५६.०० ३८१५३.०० 

९.  वाती इं भान कडु  

िवभाग-  य.ुकॉलेज   

ह ा-सहा.िशि का  

 वत: ककरोग Ca डॉ.बो-हाडे  बी हॉल 

 लीनीक,पणु े

१२९५३६.०० १२९५३६.०० 

१० संजय ल  मण कंुभार 

िवभाग- मदंीर िवभाग  

ह ा- व र  ठ िलिपक 

 वत: ककरोग Ca डॉ.राम 

नाईक  

टाटा ममेो रयल 

हॉि पटल, मुंबई  

२८८५९.०० २७८७९.०० 

११ भाऊसाहेब गंगाधर काळे  

िवभाग-संर ण  

ह ा –पहारेकरी  

 वत: Liver 

Limobasis  

यकृताचा आजार  

डॉ.ढाकण े सहया ी 

हॉि पटल,नािसक  

४७०७०.०० ४४८१०.०० 

                                                                        ब एकूण र  कम . ३४०३२७.०० ३३०२६४.०० 

 क.सं  थान  णालयात उपचार  घतेलेले रेफर  केलेले परंतु िनकडी  या  संगी खाजगी  णालयात उपचार घेतललेे 

१२ संजय गोपीनाथ कोते 

िवभाग-बांधकाम  

 ह ा- मदतिनस 

 

प  नी   र  ताचा  

ककरोग  

डॉ. 

गायकवाड   

एम बी अ वाल मुंबई ३४५६२.०० २६५२८.०० 
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                                                                                          क एकूण र  कम . ३४५६२.०० २६५२८.०० 
                                                                          अ + ब +क  एकूण र  कम . ४५७२३५.०० ४३६८७७.०० 

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम . ४,३६,८७७-/-इतक  आह.े                                                                                                   
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत –िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 

यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले 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 १२ कमचारी /कमचा-यांवर अवलिंबत  य  ती यांच ेवै क य िबलाचा परतावा र  कम 
. ४,३६,८७७/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
क) सं  थान कायम कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य परतावा अदा करणेस मा  यता 

िमळणेबाबत.   

 ताव-   अिधिनयम २००४ मधील तरतुद –  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. 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 

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-या 

शी नाते 

आजाराच े 

नाव 

डॉ  टरांच े 

नाव 

 णालयाच े

नाव 

एकूण मागणी  

र  कम 

एकूण दये  

र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले - 

१. योगेश बाळकृ  ण गेठे  

िवभाग- साईनाथ 

हॉि पटल 

ह ा-ई.एन.टी.सजन 

आई  HTN   

उ  च र  तदाब 

डॉ.गायकवा

ड       

ी साईनाथ  

  हॉि पटल 

४७७१.०० ४७७१.०० 

२.  योितलाल िभका 

जाधव  

िवभाग- सी.सी.टी.  ही. 

ह ा-मदतनीस  

 वत:  HTN Diabetes  

उ  च र  तदाब 

मधमेुह  

डॉ. पोरवाल   ी साईनाथ   

  हॉि पटल 

११७२६.०० ११७२६.०० 

३ 

 

 

राजेश रमणलाल वा कडे  

िवभाग-साईबाबा  

हॉि प. 

हददा-

िस.बायो.इिंजिनअर 

 वत: 

 

Ulcerative 

Colities  

 आतडया  या 

सजुेने होणारा 

अ  सर 

डॉ.ब  छाव 

डॉ.ढाकण े  

ी साईबाबा 

  हॉि पटल 

४७२६८.०० ४७२६८.०० 
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४. संजय ल  मण कंुभार  
िवभाग-मंिदर िवभाग 
हददा-िस.  लक 

 वत: 
 

Ca 
ककरोग  

डॉ.उंबरकर  
डॉ.जाधवर  

ी साईबाबा 
  हॉि पटल 

१६६११.०० १६२९०.०० 

                                                                अ एकूण र  कम . ८०३७६.०० ८००५५.०० 
 ब. सं  थान  णालयात उपचार न झालेले सं  थान मा  य यादीत रेफर केलेले 
५. शिकला सलीम शेख  

िवभाग- साईनाथ 
हॉि प. 
ह ा-आया  

पती  Ca  
ककरोग  
 

डॉ.राम 
नाईक  

बी हॉल 
 लीनीक,पणु े

२५०२०.०० 
 

२५०२०.०० 

६.  वाती इं भान कडू 
िवभाग-िसिनअर 
कॉलेज  
  ह ा- सहा.िशि का    

 वत: Ca 
ककरोग  

डॉ.बो-हाडे   वरा हॉि पटल,  
लोणी  

६४३८२.०० ६४३८२.०० 
 

७. काळे भाऊसाहबे 
गंगाधर 
 िवभाग-संर ण  
 ह ा- पहारेकरी  

 वत:  Liver 
Limobasis  
यकृताचा  
आजार 

डॉ.ढाकण े सहया ी 
हॉि पटल,नािसक  

४८२८०.०० ४५०७७.०० 

                                                                                            ब एकूण र  कम . १३७६८२.०० १३४४७९.०० 
 क. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले  रेफर  केलेले पंरतु िनकडी  या  सगंी खाजगी  णालयात उपचार घेतलेले 
८ िदलीप बाळकृ  ण 

औिद  य 
िवभाग- साईबाबा 
हॉि प.   
ह ा-  टोअर मॅनेजर  

आई   उ  च र  तदाब  
मधमेुह  

डॉ.जाधवर   बॉ  ब ेहॉि पटल, 
 मुंबई  

६२०७३.०० ४९६५९.०० 

९. कांताबाई ीमतं पटोल े
िवभाग- सादालय  
ह ा-मदतनीस  

 वत: मदलूा झटके येण े डॉ.सजंय 
वराडे 

सोपान हॉि पटल 
 यरुोलॉजी नािसक  

११३६०८.०० ८३३३४.०० 

                                                                       क  एकूण र  कम . १७५६८१.०० १३२९९३.०० 
                                                                                         अ + ब +क  एकूण र  कम . ३९३७३९.०० ३४७५२७.०० 

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय होणारी 

एकूण र  कम . ३,४७,५२७-/-इतक  आह.े                                                                                                   
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण े छाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 

यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले 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 ०९ कमचारी /कमचा-यांवर अवलिंबत  य  ती यांच ेवै क य िबलाचा परतावा र  कम 
. ३,४७,५२७/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी.  

िनणय .५५२ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  ताव अ, ब व क म ये नमुद केले या कमचा यांनी सादर 
केले या बीलांची वै क य देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची 
स यता पडताळून पािहलेली अस यामुळे ताव 'अ' मधील ३७ कमचा यांना देय असलेली र कम 

.३१,२८,८९०/-,  ताव 'ब' मधील १२ कमचा यांना देय असलेली र कम .४,३६,८७७/- व ताव 
'क' मधील ०९ कमचा यांना देय असलेली र कम .३,४७,५२७/-मा  यांना आदा कर  यास मा यता 
दे यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१८ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये जुलै-२०२० मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 
आलेली सवलत र  कम .३४,७३,५०८/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 ताव-   ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 
.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.वै.सचंालक/ 

वै.संचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गैर 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 यऊेन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा अस ेठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण ेमाहे  जुलै २०२० म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण ५,९२३ व 
४६९ आयपीडी  णांपैक  १,१७३ ओपीडी व २३५ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             

.३२,५४,००८/- 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 देणबेाबत िटपणी माण े एकुण १९१  णाना र  कम .२,१९,५००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 

 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

 
अ. 
नं. 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

७७ ६,४२,०७४/- - ६,४२,०७४/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

१८७ १४,४४,९२५/- ६,११,८४५/- ८,३३,०८०/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

६ ६९,७४२/- १९,०००/- ५०,७४२/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, 
साई भ  त, सा  वी क  या कुमारी, 
आ म, डायलेिसस, िहमोिफलीया, 
शालेय पोशन आरेा  ययोजना इ. 

३३० १२,९४,१२५/- ६,०८,९९९/- ६,८५,१२६/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना 
आरो  य योजना आयपीडी  णांना 
िदलेली सवलत 

७५ १७,८१,६०१/- १३,६६,०००/- ४,१५,६०१/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना 
ओपीडी  णांना िदलेली सवलत 

७३३ ६,२७,३८५/- - ६,२७,३८५/- 

 एकुण १,४०८ ५८,५९,८५२/- २६,०५,८४४/- ३२,५४,००८/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.न.ं  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
रक्  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४८ ६९,२००/- - ६९,२००/- 



 
47 

 

(12) 19.12.2020, Shirdi  
 

२ िहमोिफलीया २ २,४००/- - २,४००/- 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ११ ११,८००/- - ११,८००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३८ ४,२००/- - ४,२००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना १३ १८,०००/- - १८,०००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ४ ७,२००/- - ७,२००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ७ १०,८००/- - १०,८००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ६८ ७५,९००/- - ७५,९००/- 
 एकुण १९१ २,१९,५००/- - २,१९,५००/- 
 एकुण अ+ब १,५९९ ६०,७९,३५२/- २६,०५,८४४/- ३४,७३,५०८/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य े  जलैु-२०२०  म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम .३४,७३,५०८/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .५५३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये माहे      
जुलै-२०२० या मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत र कम .३४,७३,५०८/- मा चे 
अवलोकन क न  याची न द घे  यात आली.                        (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये ऑग  ट २०२० मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 

आलेली सवलत र  कम .३६,९१,६३६/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.वै.सचंालक/ 
वै.संचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गैर 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  वय े  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा अस ेठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण े माह े  ऑग  ट २०२० म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण 
६,६२८ व ५५१ आयपीडी  णांपैक  १,३९० ओपीडी व २३३ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण 

.३५,१३,७३६/- 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 देणबेाबत िटपणी माण े एकुण १९९  णाना र  कम .१,७७,९००/- 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 रेषखेालील  णानंा 
िदलेली सवलत र  कम ६८ ४,८८,०६१/- - ४,८८,०६१/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णानंा िदलेली सवलत र  कम २०२ १२,८१,२६३/- ५,५३,२८५/- ७,२७,९७८/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णानंा िदलेली 
सवलत र  कम ८ २४,७२७/- ७,६१०/- १७,११७/- 
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४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

२८९ १३,१८,८७५/- ६,३७,९४३/- ६,८०,९३२/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

८७ ११,६३,९७८/- ६,६८,५००/- ४,९५,४७८/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णानंा िदलेली सवलत ९६९ ११,०४,१७०/- - ११,०४,१७०/- 

 एकुण १,६२३ ५३,८१,०७४/- १८,६७,३३८/- ३५,१३,७३६/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 
 

अ.नं.  णांची गटवारी लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४२ ५२,६००/- - ५२,६००/- 
२ िहमोिफलीया २ २,४००/- - २,४००/- 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ८ ११,६००/- - ११,६००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ८२ ९,२००/- - ९,२००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना ६ २१,५००/- - २१,५००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ५ ७,२००/- - ७,२००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ५ ६,०००/- - ६,०००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ४९ ६७,४००/- - ६७,४००/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य े ऑग  ट-२०२०  म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .३६,९१,६३६/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .५५४ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये माहे 
ऑग  ट-२०२० या मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत र कम . ३६,९१,६३६/- मा चे 
अवलोकन क न  याची न द घे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० ी साई धमशाळा येथे व ी साईबाबा सं  थानमाफत सु  करणेत आले  या कोिवड  णालयात 

उपचार घेत असले  या 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 आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव ं . -नवीन ठराव.   
ा  तािवक-  ण सेवा िहच ई  वरसेवा या ी साईबाबाचंे िशकवणीतुनच ी साईबाबा सं  थान िशड  

यांनी सन-१९६४ पासनु ी साईनाथ  णालय (जनरल  पेशािलटी हॉ  पीटल) व सन-२००६ पासनु                
ी साईबाबा (सपुर  पेशािलटी हॉ  पीटल) अशी दोन  णालये कायाि वत केली. 

  मा.उपिवभागीय अिधकारी तथा उपिवभागीय दंडािधकारी यांचेकडील .एमजी-०४/१७०/२०२० 
िद.०४/०३/२०२० रोजीचे पञाम  यरेा  य शासनाने कोरोना िवषाण ू चा ादभुाव रोखणसेाठी रा  यात साथरोग 

ितबंधा  मक कायदा १८९७ िद.१३/०३/२०२० पासनु लागु क न खंड २,३,४ मधील तरतदुीनुसार अिधसचुना 
िनगिमत केललेी आह.ेतसेच मा.िज  हािधकारी तथा अ  य  िज  हा आप  ती  यव  थापन ािधकरण अहमदनगर 
यांनी कोरोना िवषाण ु चा ादभुाव रोख  यासाठी ितबंधा  मक उपाययोजनचेा भाग  हणनु अहमदनगर 
िज  हाम  य े नाग रकांची एका िठकाणी होणारी गद  टाळ  यासाठी िज  हातील सव महानगरपािलका, 
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नगरपािलका, नगरपंचायत ेञातील  या िठकाणी मोठया माणात गद  होऊ शकेल अस े कोणतेही िठकाण 
होणारी गद  टाळ  यासाठी वेळोवळेी आदशे िनगिमत कर  यात आलेले आहते. 

आिण  याअथ ,लॉकडाऊन या उपाययोजनमेळेु व शासना  या वेळोवेळी  या िनदशानसुार काही 
 य  त ची /  णांची सं  था  मक िवलगीकरण क ाम  य े  यव  था करण ेगरजेच ेझा  याने िज  हा शासन /आरो  य 

िवभागामाफत िन  चीत करणते येणा-या  णांची अदयावत क ाम  य ेिवलगीकरण करण ेअं  यत आव  यक झाले 
आह.ेव वै क य देखभाल परुिवण ेआव  यक आह.ेतयाक रता अशा  थलांतरीत कामगार व बेघर  य  ती यांना 
िनवा-याची  यव  था करण ेअं  यत आव  यक आह.े 

 याअथ ,मी उपिवभागीय अिधकारी िशड  भाग िशड  साथ रोग ितबंधा  मक कायदा १८९७ अ  वये 
िनगिमत कर  यात आललेी अिधसचूना व िनयमावलीतील तरतुदीनसुार मला ा  त झाले  या अिधकारानसुार व 
आप  ती  यव  थापन कायदा २००५ च ेकलम ३० अ  वये मौज ेिनघोज ता.राहाता येथील ी साईबाबा सं  थानचे 
साईआ म फेज -२ धमशाळा हिेलपॅड रोड येथील दोन हॉल उ  त कारणासाठी िद.०५/०४/२०२० पासनु पढुील 
आदशेापयतअिध हीत करीत आह.े 

 याअनषंुगान े कोरोना िवषाणचुा ादभुाव रोखणके रता ितबंधा  मक उपाययोजना करणकेामी ी 
साईबाबा सं  थानमाफत सं  था  मक िवलगीकरण क  िद.०५/०४/२०२० पासनु िब  ड ग A व िब  ड ग E म  य े
सु  करणते आले. 

मा.तहिसलदार तथा इिंसडट कमांडर,राहाता यांचेकडील .कािव/नैआ  य/३५६/२०२०, 
िद.२३/०४/२०२० रोजीचे प ाम  य े  दारावती िनवास  थान व ी साईनाथ  णालय ह े अनु म े CCC व 
DCHC राखीव ठेवनु अिध हन आदशे पारीत केलेले आहते.तथापी मा.वै क य संचालक साई सं  थान,िशड  
यांचेशी सम  चचा झालेनतंर  यांना सदर  णालय ह ेसपंणू मोफत असनु तेथे दैनंिदन गरज ु  णांची मोठी गद  
असते.तसेच तेथ े  ी रोग,बालरोग िवभाग सवेा सु  असल्  याने कोि हड -१९ साठी सं  थानच ेसाई आ म -२ 
(साईधमशाळा) येथील जागचेा पयायी िवचार होणकेामी िवनंती केलेली आह.े 

 याअनषंुगान े तालुका वै क य अिधकारी,पंचायत सिमती राहाता,वै क य अिध क, ामीण  णालय 
राहाता,मु  यािधकारी नगर पचंायत िशड  यांच े सम  तेथील जागचेी तसचे मा.वै क य संचालक यांना 
सचुिवले  या पयायाची पाहणी केली.मा.वै क य सचंालक यांनी आव  यक सिुवधा तेथ े उभारणी चाल ु
अस  याचे िनदशनास आणनू िदललेे आह.ेया  तव कृपया सदंभािकत आदेशात नमदु के  या माण े बदल क न 
CCC व DCHC साठी साईआ म -२ या सं  थान मालक  या इमारतीपैक  िवंग A, B, E व F राखीव 
ठेव  यात या  यात अशी िवनतंी केलेली होती. 

 यानसुार कोरोना िवषाणचुा ादभुाव रोखणके रता ितबंधा  मक उपाययोजना करणकेामी ी साईबाबा 
सं  थानमाफत सं  था  मक िवलगीकरण क  िद.०५/०४/२०२० व कोिवड केअर सटर,डेडीकेटेड कोिवड हे  थ 
सटर िद.०४/०६/२०२० पासनू िब  ड ग B व िब  ड ग F म  य ेसु  करणते आलेले आहे. 

याक रता ी साईबाबा सं  थानची इमारत ीसाईधमशाळा येथे खालील माण े एकुण ४ हॉल राखीव 
ठेवणते आलेले आहते. 

 
अ. नं. िब  ड गचे नांव सु  केलेची तारीख उपल  ध बेडची सं  या 

०१ 
A(सं  था  मक िवलगीकरण)  
E(सं  था  मक िवलगीकरण) 

िद.०५/०४/२०२० २५६ बेड 
िद.३०/०५/२०२० २५६ बेड 

०२ B (डेिडकेटेड कोिवड हे  थ सटर) िद.०४/०६/२०२० ११४ बेड 
०३ F(कोिवड केअर सटर) िद.०४/०६/२०२० ११४ बेड 

 
िब  ड ग A आिण E (सं  था  मक िवलगीकरण)– सं  थान माफत आ  तापयत १८५३  य  त ना सं  था  मक 
िवलगीकरण क ाम  य े ठेवणते आलेले आह.ेसदर लोकांची दैनिंदन आरो  य तपासणी िदवसातुन २ वेळा 

 णालयाकडुन केली जात आह.ेयाक रता  णालयाकडुन त  डॉ  टस,  टाफ नस व वॉडबॉय परुिवले जात 
आहते.सदर िठकाणी राहणा-या  य  त ची मोफत आरो  य तपासणी तसचे औषधोपचार केले जात आहते. 
िब  ड ग F (CCC) – कोिवड केअर सटरक रता राखीव असनु सदर िठकाणी एकुण ११४ बेड उपल  ध 
आहते.पैक  ६ बेड ह े ऑ  सीजन बेड आहते.सदर िठकाणी पॉिझटी  ह  णां  या सपंकात आले  या  य  त ना 
भरती क न सदर  य  त चे घशातील  ाव घेवनु  यांची RT PCR चाचणी/Rapid Antigen Test केली 
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जाते.आ  तापयत साधारणपण े११०० संशयीत  य  त ची तपासणी क न पॉझीटी  ह असणारे  ण सं  थान  याच 
DCHC सटरला पाठिवले जात आहते.व िनगेिट  ह  ण ह ेहोम िवलगीकरण करणकेामी पाठिवले जात आहते. 
िब  ड ग B (DCHC)-डेिडकेटेड कोिवड हे  थ सटर क रता राखीव असनु सदर िठकाणी ११४ बडे उपल  ध 
आहते.पैक  २४ बेड ह े ऑ  सीजन बेड आहते.सदर िठकाणी पॉझीटी  ह आलेले  ण भरती क न  यांचेवर 
शासक य िनयमानसुार ठरवनु िदललेे उपचार करणते यते आहते.आजपयत १०९७  णांवर यो  य ते उपचार क न 
बरे झालेनतंर  यांना घरी सोडणते आलेल ेआह.े 

िद.०४/०६/२०२० पासनु CCC व DCHC मधील व िद.११/०९/२०२० पासनु DCH मधील  णांना 
आव  यकतेनसुार उपचार देणकेामी दोनही  णालयातील वै क य अिधकारी व इतर  टाफ आ  तापयत तैनात 
करणते आललेा आह.े  याचे िववरण खालील त    यात दशिवलेले आह.े 

 
अ.
नं. 

वै क य 
अिधकारी 

िस  टर 
ईनचाज  

 टाफ 
नस  

वॉडबॉय  आया  सं  थान आरो  य 
कमचारी  

फोकस  व  छता 
कमचारी  

१) ५० ६० १५० ६८ ६८ ४३ ८३ 
 

याबरोबरच ४ लॅब टे  नीिशयन,१०ए  स-रे टे  नीिशयन,६ ईसीजी टे  नीिशयन देखील ऑनकॉल नेमलेल े
आहते.तसेच ४ कान,नाक,घसा त  डॉ  टस  णांचे  वबॅ घेणकेामी तैनात असनु ४ िफजीिशयन व ६ भलुत  
डॉ  टस ह े दखेील  णांना आव  यकतेनसुार ऑनकॉल उपचार दणेेकामी तैनात आहते.CCC व 
DCHCसटरमधील भरती  णांना सकाळचे चहा,ना  टा,दोन वेळचे जेवण तसेच सं  याकाळचा चहा दखेील 
सं  थानमाफत मोफत परुिवला जात आह.े 

याबरोबरच पवु पासनु चालत आलेली दो  ही  णालये ( ी साईनाथ व ी साईबाबा) नॉन कोिवड 
 णांक रता २४ X ७ कायरत आहते. ी साईबाबा सं  थान  या ी साईनाथ  णालयाम  य े एकुण ३०० बेड 

कायरत असनु याम  य े ८ आयसीय ु बेड,५ ऑपरेशन िथएटस तसचे अ  याव  यक अशा  ीरोग व बालरोग 
िवभागातील सेवा सु  आहते.तसेच ी साईबाबा  णालयाम  य े एकुण २५० बेड असनु याम  य े ६० बेड 
आयसीय ुबेड, ८ ऑपरेशन िथएटस तसेच अ  याव  यक अशा कािडयाक,कािडओथोरॅसीक,  यरुो व डायलेिसस 
िवभागातील सवेा सु  आहते.सदर दोनही  णालयात दनंैिदन  णांची तपासणी व उपचाराबरोबरच 
सपदशं,िवषबाधा, दयिवकाराचा झटका,डायलेिसस,अपघात,  ीरोग व बालरोग िवभागातील अ  याव  यक सेवा 
आजअखेर सु  आहते. 

कोरोना िवषाणचुा ादभुाव सु  झालेपासनु आजअखेर दोनही  णालयाम  य े खालील माण े  णांवर 
उपचार करणते आले. 

ी साईनाथ  णालय 
मिहना ओपीडी आयपीडी शस ् ि या तपास  या (ए  स-रे) 
एि ल -२०२० ७४०० १९० ३६ ८८९ 
मे -२०२० ९९४५ २३६ १४७ ५५२ 
जुन-२०२० ९९३८ ३३६ २७३ ६२३ 
जुल-ै२०२० १०७५४ ३८६ ३३५ ८६२ 
ऑग  ट-२०२० ११६०६ ४८० ३३९ ९८० 
एकुण ४९६४३ १६२८ ११३० ३९०६ 

ी साईबाबा हॉि पटल  

मिहना ओपीडी आयपीडी श  ि या 
तपास  या 
(ए  स-रे) 

सीटी 
 कॅन 

डायलेिसस 

एि ल-२०२० ३८८३ ३१७ १३७ ७१८ २७३ २१२ 
मे -२०२० ५५८१ ४५० २३२ ९७३ ४९८ १७० 
जुन-२०२० ६१८१ ५४० ३०५ ११०४ ६०७ २०७ 
जुल-ै२०२० ५९२३ ४६९ २९२ ११५२ ९५८ २१६ 
ऑग  ट-२०२० ६६२८ ५५१ ३०६ १०५९ १५७६ १७३ 
एकुण २८१९६ २३२७ १२७२ ५००६ ३९१२ ९७८ 
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ी साईबाबा  णालयाम  य ेभरती होणा-या एकुण  णांपैक  ५० %  ण ह ेआयसीय ुिवभागातील  ण 

असनु ते अ  याव  यक सवेेत मोडत आहते.तसेच दनंैिदन दोनही  णालयाकडे येणारे  णांपकै  आजपयत एकुण 
२२५  ण कोवीड क रता सशंयीत  हणनु आढळुन आललेे आहते.या  णांना पढुील उपचारा करीता सं  थान  या 
CCC व DCHC तसेच अ  याव  यक  णांना िस  हील हॉ  पीटल,अहमदनगर येथे पाठिवणते आलेले आह.े 

ी साईधमशाळा येथील Aिब  ड ग म  य े सं  था  मक िवलगीकरण,B िब  ड ग म  य े डेिडकेटेड कोिवड 
हे  थ सटर (DCHC),F िब  ड ग म  य ेकोरोना केअर सटर चाल ुकरणबेाबत व  दारावती भ  तिनवास येथे सव 
हे  थ वकर यांचे सं  थानमाफत अलगीकरण करणकेामी व सदर िठकाणी कोणकोण  या िवभागांनी काय काम े
कराव ेयाबाबत िद.०४/०५/२०२० रोजी  या िटपणी  वय े शासक य मा  यता घे  यात आलेली आह.ेसदर CCC 
व DCHC सटर म  य े११४ बेड माण ेएकुण २२८ बेड कोिवड  णांक रता तयार कर  यात आले.इमारत ं . F 
बाहरेील बाजसु संशयीत  णांचे घशातील  वबॅ घेणकेामी  वतं   वबॅ बुथचेही  यव  था करणते आली.सदर 
िठकाणी  णांनचेच ईएनटी सजन काम बघतात(  वबॅ घतेात). 

िद.१५/०६/२०२० रोजी  या िटपणी  वये (CCC) कोरोना केअर सटर व (DCHC) डेिडकेटेड कोिवड 
हे  थ सटर म  य े ठेव  यात येणा-या  णांवर होणारा खच हा ी साईबाबा  णालया  या जनरल वॉडमधील 
उपचारा  या सवेाआकारा माण ेदर लावणसे,तसेच सदरची सवेा  मोफत देणेस व सदरचा खच हा चॅरीटी खाती 
खच  टाकणसे शासक य मा  यता घे  यात आललेी आह.े 

मा.तहिसलदार राहाता यांचेकडील .कािव /नैआ  य /१०२७ /२०२०, िद.१३/०८/२०२० रोजीच े
प ाम  य े कोवीड  णां  या उपचारासाठी साईआ म फेज २ येथ े को  हीड केअर सटर(CCC) व डेिडकेटेड 
कोवीड हे  थ सटर (DCHC) सु  करणते आलेले आह.े  यािठकाणी स  या १८४ कोरोना बाधीत  णांवर उपचार 
सु  आहते.तसचे स  या राहाता तालु  याम  य ेकोरोना िवषाण ु(कोि हड -१९)  या  णांम  य ेझपाटयाने वाढ होत 
आह ेव  याम  य ेकाही  णांना Oxygen Bed तसेच ICU Bed ची गरज भासत आह.े  यासाठी मा.उपिवभागीय 
अिधकारी,िशड  यां  या अ  य तेखाली आढावा बैठक घे  यात आली.सदर बैठक स तहिसलदार तथा घटना 
 यव  थापक,गट िवकास अिधकारी,वै क य संचालक ी साईबाबा हॉ  पीटल,िशड ,वै क य अिधकारी,साईनाथ 

हॉ  पीटल,िशड  वै क य अिध क, ामीण  णालय राहाता,वै क य अिधकारी, ामीण  णालय राहाता व 
तालुका आरो  य अिधकारी पचंायत सिमती राहाता उपि थत होते. 

सदर बैठक म  य ेवरील प रि थतीचा िवचार करता ी साईनाथ  णालय िशड  येथील B म  य ेिव  तारीत 
डेिडकेटेड कोवीड हे  थ सटर सु  कर  याबाबत चचा कर  यात आली व सदर  या इमारतीम  य े उपल  ध 
सिुवधांचा आढावा घे  यात आला व  यािठकाणी ४० Bed Oxygen सह व १० ICU Beds,५ Ventilator 
सु  कर  याबाबतचे  तािवत आह.े 

तसेच  तालु  यातील कोवीड  णांची सात  यान े वाढती सं  या व गभंीर  णांची सं  या ल ात घतेा 
साईनाथ हॉ  पीटल,िशड  येथीलB िवंग येथे ४० Bed Oxygen सह,१० ICU Beds,५ Ventilator सह व 
अनषंुगीक तपास  या ( HRCT,Labrotaryतपास  या,X-rayइतर)  णां  या मोफत उपचाराक रता सु  
कर  यासाठी संबंधीतांना यो  य ते आदेश  हावते अशी िवनतंी केलेली आह.े                                                              

तरी,मा.तहिसलदार तथा इिंसडेट कमांडर राहता,यांनी प ात नमदु केले माण ेस ि थतीला डॉ  टस, लॅब 
व इतर तपासणी तसचे औषध े याबाबी  णालयाम  य े उपल  ध नसलेमळेु सदर  या बाबी या शासन  तरावर 
उपल  ध होणबेाबतचे प  मा.िज  हा श  य िचक  सक यांना िद.२४/०८/२०२० रोजी िदलेले आह.े 

सदर प ाम  ये खालील बाब चा समावेश आहे. 
 सं  थानकडुन पुरिव  यात येणा-या बाबी  शासन  तरावर उपल  ध करावया  या बाबी  

१)  

मनु  यबळ  

िफजीिशयन (ऑन कॉल) – १ ित िदन  जनरल डयटुी एमबीबीएस डॉ  टस -८ ित िदन   

भलुत  (ऑन कॉल) – १ ित िदन   

ईएनटी सजन (ऑन कॉल) – १ ित िदन  

ए  स–रे टे  नीिशयन(ऑन कॉल)–१ ित िदन  

लॅब टे  नीिशयन (ऑन कॉल) – १ ित िदन  
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 इनचाज िस  टस – २ ित िदन   
 टाफ नस -३६ ित िदन   

वॉड बॉय  -३६ ित िदन  
वॉड आया -३६ ित िदन  
 व  छता कमचारी -१६ ित िदन  

२) लॅब व 
इतर 
तपास  या  

CBC,RFT,RBS,LFT,ABG,ESR,CR
P,Sr.Triglisrid,BloodC/S,ECG,CXR
,HRCT CHEST ETC. 

RTPCR For Corona 
TestingSr.Ferritim,DDimer,LDH, 
Tropnini,CPKMB,IL6 

३)  
औषध े

Tab.Vit C, 
Tab.Zinc with Multivitamin 
Tab Cefiximen 200 mlg 
Tab.Amaxoclav 625 mlg 
Inj. Ceftrixazole 1 gm 
Inj.Tazobactum/ Piperacilln 
Inj.MPS 

Tab.Vit D3 6000 IU 
Tab.Favipivavir 
Tab.HCQ 
Inj.Lmwx 40 mlg 
Inj.Remdecivir 200 mlg 
Inj.Dexa 8 mlg 
Inj.Tocilizumab 
Inj.Meropenem 1gm 

 
परंतु मा.िज  हा श  य िचक  सक,यांचे दरु  वनीवरील चचव न सदरचे कोिवड हॉ  पीटल लवकरात 

लवकर सु  करण ेगरजेचे असलेच े  यांनी सांिगतले. 
तदनतंर मा.तहिसलदार राहाता यांचेकडील .कािव /नैआ  य /१२१७ /२०२०, िद.०३/०९/२०२० 

रोजीचे प ाम  य,ेदर  यान  या कालावधीत ी साईनाथ  णालया  या ऐवजी डेडीकेटेड कोिवड हॉ  पीटल ह े
साईआ म फेज २ िशड  येथे सु  करणबेाबत संबंिधतांना आदेश होणसे िवनंती केलेली आहे.तसेच ितथे दाखल 
होणा-या  णांना उपल  ध असणा-या सिुवधा मोफत देणते या  यात.  या सिुवधा उपल  ध नाहीत(  णालयात 
उपल  ध नसलेली औषध े ,लॅब टे  ट)  याक रता  णांनी  वत: खच करावयाचा आह.ेतरी िद.२१/०८/२०२० 
रोजी देणते आलेले प  रदद समजनु नवीन प ा माण ेकायवाही करणे  या सचुना स ंबंधीताना दया  यात, िह न  
िवनंती केललेी आह.े  

 याअनषंुगान े ी साईधमशाळा येथील E िब  ड गमधील सं  था  मक िवलगीकरण लॉकडाऊन बंद 
झालेपासनु सदर िब  ड ग म  य े(DCH) डेडीकेटेड कोिवड हॉ  पीटल खालील आराखडया माण ेबदल क न सु  
करणते आललेे आहे. 

१) तळमजला (डावी बाजु)- 
वॉडचे नांव ऑ  सीजन बेड  हटीलेटर बेड एकुण बेड 
म न.ं१ ६ बेड ऑ  सीजन ३ बेड  हटीलेटर ०६ बेड 
म न.ं२ ६ बेड ऑ  सीजन २ बेड  हटीलेटर ०६ बेड 
म न.ं३ ६ बेड ऑ  सीजन ० ०६ बेड 
म न.ं४ ६ बेड ऑ  सीजन ० ०६ बेड 

एकुण २४ बेड 
 

२) तळमजला (उजवी बाजु)–(सारी  णांक रता) 
वॉडचे नांव बेड  हटीलेटर बेड एकुण बेड 
म न.ं१ ६ बेड ऑ  सीजन ० ०६ बेड 
म न.ं२ ६ बेड ऑ  सीजन ० ०६ बेड 
म न.ं३  टाफ म ०  
म न.ं४  टोअर म ०  

एकुण १२ बेड 
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३)  पिहला मजला (डावी बाजु)- 
वॉडचे नांव  ऑ  सीजन बेड एकुण बेड 
म न.ं१  ६ बेड ऑ  सीजन ०६ बेड 
म न.ं२  ६ बेड ऑ  सीजन ०६ बेड 
म न.ं३  ६ बेड ऑ  सीजन ०६ बेड 
म न.ं४  ६ बेड ऑ  सीजन ०६ बेड 

             एकुण २४ बेड 
 

जावक ं .िजिनस/0/2020/Sep/AAO/00681िद.०४/०९/२०२०प ा  वय,ेमा.आमदार राधाकृ  ण िवखे 
पाटील, िशड  िवधानसभा मतदार संघ यांचे  थािनक आमदार िनधीतनु स ल ऑ  सीजन िस  टीम,एअर 
कॉम ेसर व ऑ  सीजन  लोमीटर हयमुीडीफायरक रता एकुण ७,७९,७००/-( .सात लाख एकोणऐशंी हजार 
सातशे मा ) देणते आलेल ेआह.े   

तरी वरील आराखडया माण ेकोरोना पॉझीटी  ह  णांक रता ४८ बेड राखीव पैक  ५ बेड  हटीलेटर,तसचे 
सारी या आजारां  या   णांक रता १२ बेड राखीव असे एकुण ६० बेड  णांक रता तयार करणते आलेल े
आह.ेAir Compressor चे काम चाल ु अस  यान े सारी  णांकरीता असलेले बेड सदयि थतीला काया  वीत 
करणते आलेले नाहीत. सदर िठकाणी उपचार घेणा-या सव  णांची लॅब, ए  स–रे, ईसीजी तसचे  वबॅ तपासणी 
ही दखेील तेथचे करणते यते आह.े 

 ी साईबाबा  सं  थानकडुन लागणारे मनु  यबळ  टाफ नस, टेि निशयन,  व  छता कमचारी ह े
उपल  धतेनसुार परुिवले जात आहते.CCC, DCHC व DCH सदर िठकाणी उपचार घते असले  या  णांना 
सं  थान  णालयात उपल  ध असणा-या सव तपास  या व औषधोपचार या  णालयाकडुन मोफत परुिवणते येत 
आहते.तसेच जी औषध े  णालयात उपल  ध नाहीत ती िज  हा  णालय,अहमदनगर यांचेकडे मागणी केलेली 
आह.े 

परंतु जी औषधे उपल  ध नाहीत ती  णानंा बाहे न आणणसे सागंणते यते आह.े तसचे  या तपास  या 
 णालयात उपल  ध नाहीत  या दखेील  णांना बाहे न करणसे सांगणते येत आह.े 

 ताव: -महारा   शासना  या (मा.तहिसलदार तथा इिंसडट कमांडर,राहाता) यांच े प ानसुार ी 
साईधमशाळा येथील िबि ड ग E म  य े DCH काया  वीत करणसेिद.१४/०९/२०२० रोजी  या मजंरु िटपणी 
अ  वये  शासक य मा  यता घेतलेली आह.ेसदर DCHकायाि वत करणकेामी व  णांना लागणारी औषधे जी 

 णालयात उपल  ध आहते ती मोफत देणसे व उपचार देखील मोफत करणते दखेील मा  यता िमळालेली 
आह.ेतसचे जे औषधे व लॅब तपास  या  णालयात उपल  ध नाहीत  या बाहे न  णांना  व:त क न घेणसे 
दखेील मा  यता घतेलेली आह.े 

िद.०४/०६/२०२० पासनु कोिवड सटर सु  झालेपासनु कोवीड  णांना उपचाराक रता ी साईबाबा 
सं  थान माफत (औषध ेव सिजकल साही  य) एकुण ६४,८७,५१८/- ( .चौस  ट लाख स  याऐशंी हजार पाचश े
अठरा पय ेमा ) इतका खच झालेला आह.ेतसेच CCC व DCHC आयपीडी  णांचे िद. ०४/०६/२०२० ते 
िद. ३०/०६/२०२० रोजी अखेर आय.पी.डी.िबलापोटी र  कम .४,४५,६०८/-(चार लाख पचंेचाळीस हजार 
सहाशे आठ मा ) हा झालेला खच मा.तदथ (Ad-Hoc) सिमती  या समोर मा  यतेसाठी व अवलोकनाथ सादर 
करणसे मा  यता असावी.तसेच जलैु पासनु ते आज अखेर पयत कोरोना  णांची वाढती सं  या ल ात घेता 

 णांवर उपचारापोटी मोफत खच केला जात आह.ेसदर उपचारापोटी खच झाले  या रकमचेी िबले तयार करणते 
येऊन चॅरीटी खाती खच  टाकता यईेल. 

 तरी िद.०४/०६/२०२० पासनु सु  करणते आले  या CCC व DCHC येथील  णांवर होणा-या खचास 
तसेच िद.११/०९/२०२० पासनु डेिडकेटेड कोिवड हॉ  पीटल सु  झालेपासनु सदर  णांवर होणारा खच 
(ऑ  सीजन,  हटीलेटर,औषधे व सिजकल सािह  य व जैव वै क य घनकचरा िव  हवेाट खच) ी साईबाबा 
सं  थान  या  णालया  या चरॅीटी खाती खच  टाकणसे मा  यता असावी. 

सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-Hoc) सिमती  या सभेत िनणयाथ सादर. 
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िनणय .५५५ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानमाफत ी साई धमशाळा येथे सु  कर  यात आले  या को  हीड 
 णालयात उपचार घेतले  या  णांकरीता झाले  या खचास व सदरचा खच सं  थान  या  णालय 

चॅरीटी खाती खच  टाक  यास मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये स  टबर-२०२० मिह  यात वै क य बीलात दे  यात 

आलेली सवलत र  कम .४०,५७,४७९/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 ताव-   ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.वै.सचंालक/ 
वै.संचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गैर 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 मजंरुी 
करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता  वतं  िवभाग 
कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात यऊेन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा अस ेठरल ेआह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभसेमोर सादर 
कर  यास शेरा िदला आहे.  या माण ेमाह े स  टबर २०२० म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण ८,५०५ 
व ६०८ आयपीडी  णांपैक  १,६५४ ओपीडी व २५२ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण 
.३८,८४,४७९/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरजु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  यासंबंधीत 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 सेल 
आजारा  या  णांना मोफत र  त देणबेाबत िटपणी माण े एकुण १७१  णाना र  कम .१,७३,०००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 

 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं
. 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात 
िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

७६ ५,१२,५६६/- - ५,१२,५६६/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

२६२ १५,८५,१०३/- ७,०६,०६४/- ८,७९,०३९/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

९ ६५,२६७/- ३०,०००/- ३५,२६७/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, 
साई भ  त, सा  वी क  या कुमारी, 
आ म, डायलेिसस, िहमोिफलीया, 
शालेय पोशन आरेा  ययोजना इ. 

३०३ १३,११,९१६/- ७,१७,१७३/- ५,९४,७४३/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना 
आरो  य योजना आयपीडी  णांना 
िदलेली सवलत 

९९ १८,८९,३७४/- ११,८८,९५०/- ७,००,४२४/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना 
ओपीडी  णांना िदलेली सवलत 

१,१५७ ११,६२,४४०/- - ११,६२,४४०/- 

 एकुण १,९०६ ६५,२६,६६६/- २६,४२,१८७/- ३८,८४,४७९/- 
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(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ. 
नं. 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४२ ६१,०००/- - ६१,०००/- 
२ िहमोिफलीया २ १,६००/- - १,६००/- 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ४ २,२००/- - २,२००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ५६ ६,०००/- - ६,०००/- 

६ महा  मा फुले आरो  या 
योजना  

४ ३,०००/- 
- 

३,०००/- 

७ सं  थान ए   लॉयी ि  ७ १५,०००/- - १५,०००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  २ २,४००/- - २,४००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ५४ ८१,८००/- - ८१,८००/- 
 एकुण १७१ १,७३,०००/- - १,७३,०००/- 
                एकुण अ+ब २,०७७ ६६,९९,६६६/- २६,४२,१८७/- ४०,५७,४७९/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े स  टबर  २०२०  मध ् ये 

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम .४०,५७,४७९/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .५५६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये स  टबर-२०२० 
मिह  यात वै क य बीलात दे  यात आलेली सवलत र  कम .४०,५७,४७९/-मा चे अवलोकन क न 
 याची न द घे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२२ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये आ ट बर-२०२० मिह यात वै क य िबलात 

दे यात आलेली सवलत र कम .३४,३०,४७९/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
 ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.वै.सचंालक/ 
वै.संचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गैर 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 मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण ेमाह े  ऑ  टोबर २०२० म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण 
७,७७९  व ५७९ आयपीडी  णांपैक  १,५४२ ओपीडी व २९० आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण 

.३२,८१,५७९/- 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 देणबेाबत िटपणी माण े एकुण १७२  णाना र  कम .१,४८,९००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 
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(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं
. 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात 
िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१०२ ५,२८,९८५/- - ५,२८,९८५/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

३२३ १७,९४,२७०/- ८,२२,८२१/- ९,७१,४४९/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

७ २५,४२३/- ३,०००/- २२,४२३/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, 
साई भ  त, सा  वी क  या कुमारी, 
आ म, डायलेिसस, िहमोिफलीया, 
शालेय पोशन आरेा  ययोजना इ. 

३८४ १३,१९,४१७/- ७,७५,१६७/- ५,४४,२५०/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना 
आरो  य योजना आयपीडी  णांना 
िदलेली सवलत 

११० २४,१६,२२७/- १८,०६,५००/- ६,०९,७२७/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना 
ओपीडी  णांना िदलेली सवलत 

९०६ ६,०४,७४५/- - ६,०४,७४५/- 

 एकुण १,८३२ ६६,८९,०६७/- ३४,०७,४८८/- ३२,८१,५७९/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४२ ४८,६००/- - ४८,६००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ४ ५,४००/- - ५,४००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ५५ ६,१००/- - ६,१००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  ८ ६,०००/- - ६,०००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ५ ६,०००/- - ६,०००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ० - - - 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ५८ ७६,८००/- - ७६,८००/- 
 एकुण १७२ १,४८,९००/- - १,४८,९००/- 
                एकुण अ+ब २,००४ ६८,३७,९६७/- ३४,०७,४८८/- ३४,३०,४७९/- 

 
 ताव - उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े  ऑ  टेाबर  २०२०  

म  य े वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन े दे  यात आलेली सवलत र  कम 
.३४,३०,४७९/- ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

िनणय .५५७ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये आ ट बर-२०२० 
मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत र कम .३४,३०,४७९/-मा चे अवलोकन क न 
 याची न द घे  यात आली.                                                     

   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२३ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  ये २१ िडसबर २०१९ ते ऑग  ट २०२० या कालावधीत 
ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिह  यासाठी िदले  या नेमणूकांचा कालावधी सपुं  टात 
आ  यानंतर  याच धत वर ट   याट   याने फेरनेमणूक देणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु- कलम १३ (४) नसुार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 
काय मतेन ेचालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य ेव काम ेपार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील 
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता यईेल.  

    परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा  दोन हजार पयांहन अिधक वतेन दे  यात यते 
असले िकवा ावयाचे असेल, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनान ेमा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  

  आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीन ेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी” तसेच अट शत 
अ.नं. ८ म  य े “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी 
जणेके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आहे.  

मा  यव  थापन सिमती ठराव - 
मा  यव  थापन सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . ५७२. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमदु केलेले ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 

 णालयामधील वै क य अिधकारी व एक िफिजओथेरिप  ट ठेकेदारामाफत यांना  यांच े नमेणकू संपु  टात 
अस  याचे लगतच े िदनांकापासनू ४ िदवस सेवा खंडीत क न ११ मिहन े कालावधीसाठी ता  परु  या  व पात 
कं ाटी प  दतीन ेस  या  दे  यात यते असले  या एकि त मानधनावर वै क य संचालक / वै क य अिध ीका यांच े
समाधानकारक कामकाजाचे अहवालानसुार तसेच संबंधीत वै क य अिधका-यांकडून पु  हा  नमेणकू िमळणचे े
मागणीप ास अिधन राहन ट  याट  याने नमेणकू दे  यात मा  यता  दे  यात आली. 

 तावना- माह े२१ िडसबर २०१९ ते २४ ऑग  ट २०२० या कालावधीत ी साईबाबा व ी साईनाथ 
 णालयाम  य े मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार वेळोवेळी आव  यक वै क य अिधकारी व 

िफिज ओथेरिप  ट (ठेकेदारामाफत) यां  या ११ मिहन े कालावधीकरीता कं ाटी प  दतीने ता  परु  या  व पात 
खालील माण ेनेमणकूा केले  या आहते. 

 
अ  
नं 

वै क य अिधका-यांचे  
नाव 

पदाचे नाव नेमणूक  
िदनांक 

११ मिहने नेमणूक 
कालावधी  संपु  ठात   
येत अस  याची 
िदनांक 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ 
१ डॉ  पोण मा रामराव शेळके वै क य अिधकारी (दंतरोग)  

ी साईबाबा हॉि पटल 
२१/१२/२०१९ २०/११/२०२० 

२ डॉ सिचन ीहरी यादव किन  ठ भुलत , ी साईबाबा हॉि पटल १०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 
३ डॉ साद रामभाऊ उंबरकर मदशू  य िवशारद 

ी साईबाबा हॉि  प टल 
१०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 

४ डॉ गणेश सदािशव चौधरी श  य िचिक  सक, ी साईबाबा हॉि  प टल १०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 
५ डॉ िव ांत िव  वास खैरणार मानसोउपचार त  

ी साईबाबा हॉि  प टल 
१०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 

६ डॉ ि यंका िवलास गायकवाड  ी रोग त , ी साईनाथ  णालय १०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 
७ डॉ गगन सुर कुमार शमा दयिवकार त  

ी साईबाबा हॉि  प टल 
२६/०१/२०२० २५/१२/२०२० 

८ डॉ  उ  वला  भाऊसाहबे 
काळे 

मेडीकल ऑफ सर (दंत त ) 
ी साईनाथ  णालय 

१३/०२/२०२० १२/०१/२०२१ 

९ डॉ  व  नाली राम च  हाण िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

१३/०२/२०२० १२/०१/२०२१ 

१० डॉ िवशाल धनाजी पटेल मडेीकल ऑफ सर (आथ पेडीक सजन)  
ी साईनाथ  णालय 

१३/०२/२०२० १२/०१/२०२१ 

११ डॉ संदीप नारायणराव दवेरे दयिवकार त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

१०/०३/२०२० ०९/०२/२०२१ 

१२ डॉ िनतीन दशरथ ठाकरे दयिवकार श  ञि  या त  ०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 
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ी साईबाबा हॉि पटल 
१३ डॉ िवजय मरुिलधर थोरात श  य िचिक  सक  

ी साईबाबा हॉि पटल 
०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१४ डॉ िव ा मनोहर बोराडे श  य िचिक  सक  
ी साईबाबा हॉि पटल 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१५ डॉ शोभना तुकाराम को  ह े
 

मेडीकल ऑफ सर (ईएनटी सजरी) 
ी साईनाथ  णालय 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१६ डॉ रोिहत राज  स े  युिनयर माय ोबायोलॉजी  ट 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१७ डॉ अंजली पदमाकर सोनवणे िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१८ डॉ  वाधीन िकसनराव गाडेकर िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१९ डॉ राहल द  ता य ड गरे किन  ठ शरीर िवकृती शा  ञ  
ी साईनाथ  णालय 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

२० िव  वजीत िव  वनाथ गायकवाड 
(ठेकेदारामाफत) 

िफिजओथेरिप  ट  (बा यं णेमाफत) 
ी साईबाबा हॉि पटल 

२४/०४/२०२० २३/०३/२०२१ 

२१ डॉ अिवनाश ल  मणराव 
जाधवर 

िफिजिशयन 
ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०५/२०२० १९/०४/२०२१ 

२२ डॉ िशरीष शशीकांत शेळके कान, नाक, घसा  त  
ी साईनाथ  णालय 

१८/०७/२०२० १९/०४/२०२१ 

२३ डॉ  अिभषेक जयराम खोडे मेडीकल ऑिफसर (होिमओपॅथी) 
ी साईनाथ  णालय 

१८/०७/२०२० १९/०४/२०२१ 

२४ डॉ देिवदास ल  मण ल  हाटे रेिसडट मेडीकल ऑिफसर 
ी साईनाथ  णालय 

१८/०७/२०२० १९/०४/२०२१ 

२५ डॉ ीकांत मधकुर नागरे व र  ठ -िकरण श  ञ  
ी साईबाबा हॉि पटल 

१८/०७/२०२० १९/०४/२०२१ 

२६ डॉ अिजं  य ब  सीधर ढाकण े वै क य उपचार त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 

२७ डॉ िश  पा दशरथ सोनावण े व र  ठ शरीर िवकृती शा  ञ  
ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 

२८ डॉ क  याणी साहबेराव िशंद े िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 

२९ डॉ रिवं  शांताराम गायकवाड मेडीकल ऑिफसर (िफिजिशयन) 
ी साईनाथ  णालय 

२०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 

३० डॉ ि ती िहरालाल दोशी  ी रोग  त , ी साईनाथ  णालय २०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 
३१ डॉ राज  उ  तमराव िबडगर  

 
आ  थीरोग श  ञि  या त  

ी साईबाबा हॉि पटल 
२४/०८/२०२० २३/०७/२०२१ 

३२ डॉ अिमत िदपक नाईकवाडे मेडीकल ऑफ सर (आथ पेडीक सजन) 
ी साईनाथ  णालय 

२४/०८/२०२० २३/०७/२०२१ 
 

उपरो  त त   यातील अ.नं. १९ डॉ राहल द  ता य ड गरे, किन  ठ शरीर िवकृती शा  , ी साईनाथ 
 णालय यांची कोरोना िवषाण ुकोिवड-१९ चा ादभुाव रोख  यासाठी कर  यात आले  या ितबंधा  मक उपाय 

योजनेअतंगत DCHC सटर म  य ेवै क य अिधकारी  हणनू ड्यटुी नेमणकु कर  यात आली होती. सदर िठकाणी 
मा िज  हािधकारी यां  या आदशेानसुार त  वै क य अिधकारी सात  याने ड्यटुीवर  असण े म ा  त आह.े 
िद.०८/१०/२०२० रोजी DCHC सटरम  य ेसकाळी ०८ ते ०२ ड्यटुी असताना गैरहजर अस  याचे िनदशनास 
आले आह.े सबंधंीत िठकाणी गरैहजर अस  यान ेकोवीड सटरमधील  णाचंी हळेसाडं झाललेी आह.े आप  ती 
 यव  थापन सार  या अित मह  वा  या िवषयाकडे जाणीवपवुक दलु  करत अस  याचे िदसनु येते. सदर 

गैरवतनामळेु  ण तपासणीकामी अडथळा िनमाण झाला. कोवीड  णांची तपासणी करणकेरीता डॉ  टर उपल  ध 
झाले नाहीत. सदर गैरवतनामळेु  ण तपासणीकामी अडथळा िनमाण झाला. सदरच ेकृ  य ह ेगरैवतन असनु  यांचे 
काम व वतणकू असमाधानकारक अस  याने  यांना पु  हा ११ मिहन ेकालावधीकरीता नमेणकू दतेा येणार नाही. 

उपरो  त सव वै क य अिधकारी व िफिज ओथेरिप  ट याचंा नेमणकू कालावधी  यांचे नावासमोर  तंभ  
०५ म  य ेदशिवले  या तारखेस सपंु  टात येत आह.े नमेणकू संपु  टात आ  यानंतर पु  हा नमेणकू दतेांना साधारण ४ 
िदवस अतंर / सिवस ेक दऊेन नेमणकू दे  यात येते. हॉि पटलमधील ओपीडी, ऑपरेशन िथएटर, वॉड या 
िठकाणी कामाची अडचण होऊ नये  हणनू एकाच वेळी एकापे ा जा  त वै क य अिधका-याची मुदत सपंु  टात 
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येत अस  यास  या सव वै क य अिधका-यांना एकाच वेळी ४ िदवस अतंर / सिवस ेक न दतेा आळी-पाळीने ४ 
िदवस अतंर / सिवस ेक दे  यात येते. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- उपरो  त त   यातील अ.नं. १९ डॉ राहल द  ता य ड गरे याचंे नेमणकू 
कालावधीतील कामकाज समाधानकारक नसनु  यांना पु  हा ११ मिहने कालावधीची नेमणकू दे  यात येऊ नये. 
तसेच उपरो  त इतर वै क य अिधकारी व एक िफिजओथरेिप  ट (ठेकेदारामाफत) यांना  यांचे नमेणकू संपु  टात 
येत अस  याच े लगतचे िदनांकापासनू ४ िदवस अतंर / सिवस के देऊन पु  हा ११ मिहने कालावधीसाठी 
ता  परु  या  व पात कं ाटी प  दतीन े स  या दे  यात येत असले  या एकि त मानधनावर वै क य सचंालक/ 
वै क य अिध ीका यांच ेसमाधानकारक कामकाजाच ेअहवालानसुार तसचे संबधंीत वै क य अिधका-यांकडून 
पु  हा नमेणकू िमळणचेे मागणीप ास अिधन राहन ट  याट  याने नेमणकू देणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .५५८ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  ये २१ िडसबर २०१९ ते ऑग  ट २०२० या कालावधीत 

ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिह  यासाठी िदले  या नेमणूकांचा कालावधी सपुं  टात 
आ  यानंतर  याच धत वर ट   याट   याने फेरनेमणूक देणेकामी चि य प  दतीने मा  यता घे  यात 
आलेली अस  याने आजचे सभेत सदरचा िवषय मागे घे  यात आला. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२४ सं थान प रसरात साईभ ां या सोईसाठी साद नॉ हे टी, दुध व दु धज य पदाथ, थंडपेय िव , 

जनरल टोअस, शालेय सािह य इ यादी यवसायासाठी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट 
को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले या सं थानमालक चे िविवध बारा िठकाणचे 
जागा/गाळे वापराची मुदतवाढ देणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट 
को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील प  जा.नं. ीसासएं े स/१९३/ २०१९, िद.१४.१२.२०१९. 

 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 लखेी 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 तरतदू 
आह.े                      

 तावना- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजी  या सभेतील िवषय नं.१ िनणय ं .१७३ 
माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

िद.२६/०२/२०१९ रोजी िशड  येथ ेझाले  या  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करण.े  
िद.२६/०२/२०१९ रोजी िशड  येथ े झाले  या  यव  थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या.  याची न द घे  यात यऊेन सदरह इितवृ  त वाचनू कायम करतांना 
खालील माण ेदु   या कर  यात आ  या   व  यास मा  यता दे  यात आली.  
१) िनणय ं .१३१–यावर सिव  तर चचा होऊन,सं  थान प रसरात साईभ  ताचंे सोयीसाठी पाद ाणगेहृ, 
 लोक म, मोबाईल कॅमरेा  लोक म, साद नॉ  हे  टी,दधु व दु  धज  य पदाथ,थंडपेय िव ,जनरल  टोअर इ  यादी 
 यवसायासाठी ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले  या िविवध 

१२ िठकाणचे जागा/गाळे वापरास मदुतवाढ दे  यात येऊ नय,े  याऐवजी सदर १२ िठकाणच ेजागा/गाळयाम  य े
 तावात नमदु केलेले  यवसाय चालिव  यासाठी  वयंसवेी सं  थांना पाचारण कर  यात याव,ेअसे ठरल.े  

  याऐवजी खालील माण ेवाच  यात यावे.  
  यावर सिव  तर चचा होऊन,सं  थान मालक च े उपरो  त  तावातील खालील प रिश  ट “अ” म  य े
नमदु केले  या १२ िठकाण  या जागा/गाळा  यासमोर दशिवले  या योजनासाठी मागील वष  या भाडेदरात 
१०% वाढ क न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न िद.१६/०४/२०१९ ते िद.१५/०३/२०२० या 
११ मिह  यांचे कालावधीसाठी  या वापरास मदुतवाढ दे  यास व  या माण ेभाडे करारनामा नोटराईज क न घे  यास 
मा  यता दे  यात आली.  
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प रिश  ट “अ” 
अ.नं. गावाच े

नाव  
िठकाण (लोकेशन)  सव नं. 

(पैक )   
जागा/गाळा 
साईज (फूट)  

योजन एकूण 
 टॉल  

िद.१६/०५/२०१८ 
ते 
िद.१५/०४/२०१९ 
या कालावधीच े
मािसक भाडे  

१०% वाढ 
क न होणारे 
मािसक भाडे    

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ िशड   साईआ म भाग-१ - आर  लॉक 

 या दि ण बाजूकडील लाडू िव  
काऊंटर शेजारील मोकळी जागा   

१०९ १०x१० 
मोकळी 
जागा   

दु  धज  य 
पदाथ,थंडपेय व 

साद िव  तसेच 
जनरल  टोअर.  

०१ ७४३/-  ८१७/-  

२ िनमगाव-
को-हाळे  

साईआ म भाग-२ धमशाळा-
 युिनयर कॉलेजचे दि ण 
वेश ाराजवळ पाक गं 

प रसराम  ये.  

१७२ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

दु  धज  य 
पदाथ,थंडपेय 
िव   टॉल.  

०१ ३०२/-  ३३२/-  

३ िशड   ारावती भ  तिनवास - ारावती 
भ  तिनवासच े दि ण बाजूकडील 
मोकळया जागेत.  

१४८ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

नॉ  हे  टी  टोअर 
व  लोक म.  

०१ ४९२/-  ५४१/-  

४ िशड   साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० 
म) - साईबाबा 

भ  तिनवास  थानमधील डी गाळा 
(बांधीव) नं.२,३ व ४.  
(एकूण ३ गाळे)  

१०७ 
 
१०७ 
 
१०७ 

२९x११ 
बांधीव गाळा 
नं.२ 
२९x११ 
बांधीव गाळा 
नं.३  
२९x११ 
बांधीव गाळा 
नं.४  

साद व नॉ  हे  टी 
 टोअर.  

 
 

०३ ४,९९२/-  
 
४,९९२/- 
 
४,९९२/-  

५,४९१/- 
 
५,४९१/- 
 
५,४९१/-  

५ िनमगाव-
को-हाळे  

साई सादालय - साई सादालय 
इन गेटजवळ.   

८५ १०x१० 
मोकळी 
जागा   

साद िव  
 टोअर.  

०१ ३०२/-  ३३२/-  

६ िशड   शै िणक संकुल –  
१) औ. .सं  था मु  य गेटजवळ  
 
२) इिं लश मेडीयम  कूल-शै िणक 
संकुलाच े वेश ार उ  तर बाजूच े
िभंतीलगत पवू बाजून े 
३) क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालय वेश ारा  या डा  या 
बाजूस.   

१०८ 
 
 
१०८ 
 
१०८ 

१०x१० 
मोकळी 
जागा 
१०x१० 
मोकळी 
जागा 
१०x१० 
मोकळी 
जागा    

शालेय सािह  य 
अ  पदराने िव  
करणेसाठी  

०३ ५९०/-  
 
 
५९०/- 
 
५९०/-  

६४९/-  
 
 
६४९/-  
 
६४९/-  

 

७ िशड   साईनाथ  णालय - चहा कॅ  टीन 
समोरील मोकळया जागेत  

१४८ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

जनरल  टोअर, 
दु  धज  य पदाथ, 
थंडपेय  टोअर.  

०१ ४९२/-  ५४१/-   

८ िशड   साईनाथ मंगल कायालय - मंगल 
कायालयाच ेपि म बाजूस असणारी 
संर क िभंत व मंगल कायालय 
यां  याम  ये िलंबाच ेझाडाखाली.  

४  १०x१०  
मोकळी 
जागा  

दु  धज  य पदाथ व 
थंडपेय िव  
 टॉल.  

०१ १,०७८/-  १,१८६/-   

एकूण   १२     

   
 उपरो  त िनणया माण ेउ  त सोसायटीकडून िद.०४/०९/२०१९ रोजी करारनामा क न घे  यात आलेला 

आह.े सदर करारना  या माण े उपरो  त जागा वापराची मदुत िद.१५/०३/२०२० रोजी सपंु  टात येत अस  यान े
मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील प  
जा.न.ं ीसासंए े सो/१९३/२०१९ िद.१४/१२/२०१९ अ  वये सं  था ी साईबाबा सं  थानच े आ  थापनवेर काम 
करत असले  या कायम कमचा-यांची न दणीकृत सहकारी सं  था असनू सं  था  सं  थे  या सभासदांना कज 
परुवठयाबरोबरच सं  थान प रसरात सं  थान मा  यतेन े ी साईभ  ताचंे सवेेसाठी व सोईसाठी मोफत पाद ाणगेहृ व 
बॅग  लोक म सिुवधा चालवत आह.े  याच माण े मोबाईल कॅमरेा  लोक म  यव  था, साद िव   टोअर, 
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नॉ  हे  टी   टोअर, दु  धज  य पदाथ व थडंपेय िव   टोअर, शालये सािह  य िव  क  चालवत असनू  या 
मा  यमातून ी साईभ  तांना तसेच शालेय िव ा  याना वाजवी दरात चांगली सेवा परुिवत आह.े    

सं  थसे सदर  यवसायांचे मा  यमातनू िमळणा-या उ  प  नातनू सं  था सं  थे  या सभासदांना  हणजेच 
सं  थान  कमचा-यांना कमी  याजदरान े कज परुवठयाबरोबरच अनेक सिुवधा पुरवत आह.े  यामळेु सं  था ही 
सं  थान कमचा-यांची कामधेन ूठरत आह.े 

सं  था साईभ  ताचंे सेवेसाठी व सोईसाठी पढुील माण े चालवत असले  या  यवसायांची मदुत 
िद.१५/०३/२०२० रोजी पणू झाली आह.े     

 
अ. .  िठकाण (लोकेशन)  स  ह  नं.   जागा/गाळा  

साईज  
योजन  एकुण 

टॉल 
१ साईआ म भाग– १, आर लॉक या 

दि ण बाजकूडील लाडू िव  काऊंटर 
शेजारील मोकळी जागा 

१०९ १०x१० फुट 
मोकळी जागा 

दु धज य दाथ,थंडपेय व 
साद िव  तसेच जनरल 
टोअर 

०१ 

२ साईआ म भाग – २ धमशाळा 
- यिुनअर कॉलेजचे दि ण 

वेश ाराजवळ पाक ग परीसराम ये 

१७२ १०x१० फुट 
मोकळी जागा 

दु धज य दाथ,थंडपेय  
िव  टॉल  

०१ 

३ ारावती भ िनवास – 
ारावती भ  तिनवासचे दि ण 

बाजकूडील मोकळया जागेत  

१४८ १०x१० फुट 
मोकळी जागा 

नॉ हे टी टोअर व 
लोक म  

०१ 

४ साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) 
साईबाबा भ िनवास थानमधील डी 
गाळा (बांधीव) न.ं२,३ व ४  
(एकुण ३ गाळे)  

१०७ 
 
१०७ 
 
१०७ 

२९x११ फुट  
बांधीव गाळा नं.२, 
२९x११ फुट  
बांधीव गाळा नं.३, 
२९x११ फुट  
बांधीव गाळा नं.४ 

साद व नॉ हे टी   ०३ 

५ साई सादालय –  
साई सादालय इन गेटजवळ  

८५ १०x१० फुट 
मोकळी जागा 

साद िव  टोअर  ०१ 

६ शै िणक संकुल 
१) औ. .सं था मु य गेटजवळ  
 
२) इिं लश मेडीयम कुल –  
शै िणक संकुलाचे वेश ार उ र 
बाजचूे िभंतीलगत पूव बाजनेू   
 
३) क या िव ा मंदीर व किन  
महािव ालय वेश ारा या डा या 
बाजसू  

 
१०८ 
 
१०८ 
 
 
 
१०८ 

 
१०x१० फुट 
मोकळी जागा 
१०x१० फुट 
मोकळी जागा 
 
 
१०x१० फुट 
मोकळी जागा 

शालेय सािह य अ पदराने 
िव  करणेकरीता.   

०३ 

७ साईनाथ णालय – 
चहा कॅ टीन समोरील मोकळया जागेत  

१४८ १०x१० फुट 
मोकळी जागा 

जनरल टोअर,दु धज य 
पदाथ,थंडपेय टोअर  

०१ 

८ साईनाथ मंगल कायालय- मंगल 
कायालयाचे पि म बाजसू असणारी 
संर क िभंत व मंगल कायालय 
यां याम ये िलंबाचे झाडाखाली.   

४ १०x१० फुट 
मोकळी जागा 

दु धज य पदाथ व थंडपेय 
िव  टॉल  

०१ 

 
तरी सं  थसे साईभ  तांचे सेवेसाठी व सोईसाठी सदर  यवसाय पढुील ११ मिह  यांसाठी चालिवणसे 

परवानगी िमळावी, असबेाबत िवनतंी केललेी आह.े 
ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल,िशड  यांचमेाफत उपरो  त प रिश  टातील 

अ.नं.१,२,४,५,७ व ८ या िठकाणचे  टॉलम  य ेदु  धज  य पदाथ,थंडपेय व साद िव  केली जाते.  यासाठी सदर 
सं  थनेे अ  न व औषध शासन िवभाग याचंेकडील परवाना व महारा   दकुान े व आ  थापना (नोकरीचे व 
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सेवाशत चे िविनयमन) िनयम २०१८ मधील िनयम ९ माण ेिद.०६/०३/२०२० रोजीचे नमनुा ग मधील सचुनाप  
िद.०९/०७/२०२० रोजी इकडेस सम  सादर केलेले आहते.  

िवभागाचा अिभ ाय- साईभ  तां  या सोयी  या व सिुवधे  या ि कोनातून ी साई सं  थान ए   लॉईज 
े डीट को-ऑप.सोसायटी िल,िशड  यांचेकडील उपरो  त िवनतंीच े अनषंुगाने खालील प रिश  ट अ म  य े नमदु 

केले  या िठकाण  या जागा/गाळे  यासमोर  दशिवले  या योजनासाठी मागील वष  या भाडेदरात १०% वाढ 
क न (खालील प रिश  ट अ मधील रकाना ९ म  य े दशिवले माण)े व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे 
आका न िद.१६/०३/२०२० ते िद.१५/०२/२०२१ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी उ  त  जागा/गाळे वापराची 
मदुत वाढवनू दतेा येईल व पवू  याच अटी व शत वर करारनामा नोटराईज क न घतेा येईल.   

प रिश  ट “अ”  
अ.नं. गावाच े

नाव  
िठकाण (लोकेशन)  सव नं. 

(पैक )   
जागा/गाळा 
साईज (फूट)  

योजन एकूण 
 टॉल  

मागील मािसक 
भाडे दर .   

मागील 
भाडेदरात 
१०% वाढ 
क न होणारे 
मािसक भाडे 
दर   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ िशड   साईआ म भाग-१ - आर  लॉक 

 या दि ण बाजूकडील लाडू िव  
काऊंटर शेजारील मोकळी जागा   

१०९ १०x१० 
मोकळी 
जागा   

दु  धज  य 
पदाथ,थंडपेय व 

साद िव  तसचे 
जनरल  टोअर.  

०१ ८१७/-  ८९९/- 

२ िनमगाव-
को-हाळे  

साईआ म भाग-२ धमशाळा-
 युिनयर कॉलेजचे दि ण 
वेश ाराजवळ पाक गं प रसराम  ये.  

१७२ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

दु  धज  य 
पदाथ,थंडपेय 
िव   टॉल.  

०१ ३३२/-  ३६५/- 

३ िशड   ारावती भ  तिनवास - ारावती 
भ  तिनवासचे दि ण बाजूकडील 
मोकळया जागेत.  

१४८ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

नॉ  हे  टी  टोअर व 
 लोक म.  

०१ ५४१/-  ५९५/- 

४ िशड   साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० 
म) - साईबाबा 

भ  तिनवास  थानमधील डी गाळा 
(बांधीव) नं.२,३ व ४.  
(एकूण ३ गाळे)  

१०७ 
 
१०७ 
 
१०७ 

२९x११ 
बांधीव गाळा 
नं.२ 
२९x११ 
बांधीव गाळा 
नं.३  
२९x११ 
बांधीव गाळा 
नं.४  

साद व नॉ  हे  टी 
 टोअर.  

 
 

०३ ५,४९१/- 
 
५,४९१/- 
 
५,४९१/-  

६,०४०/- 
 
६,०४०/- 
 
६,०४०/- 

५ िनमगाव-
को-हाळे  

साई सादालय - साई सादालय इन 
गेटजवळ.   

८५ १०x१० 
मोकळी 
जागा   

साद िव  
 टोअर.  

०१ ३३२/-  ३६५/-  

 ६ िशड   शै िणक संकुल –  
१) औ. .सं  था मु  य गेटजवळ  
 
२) इिं लश मेडीयम  कूल-शै िणक 
संकुलाचे वेश ार उ  तर बाजूच े
िभंतीलगत पवू बाजून े 
३) क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालय वेश ारा  या डा  या 
बाजूस.   

१०८ 
 
 
१०८ 
 
१०८ 

१०x१० 
मोकळी 
जागा 
१०x१० 
मोकळी 
जागा 
१०x१० 
मोकळी 
जागा    

शालेय सािह  य 
अ  पदराने िव  
करणेसाठी  

०३  ६४९/-  
 
 
६४९/-  
 
६४९/-  

७१४/- 
 
 
७१४/- 
 
७१४/- 

 ७ िशड   साईनाथ  णालय - चहा कॅ  टीन 
समोरील मोकळया जागेत  

१४८ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

जनरल  टोअर, 
दु  धज  य पदाथ, 
थंडपेय  टोअर.  

०१ ५४१/-  ५९५/- 

८ िशड   साईनाथ मंगल कायालय - मंगल 
कायालयाच ेपि म बाजूस असणारी 
संर क िभंत व मंगल कायालय 
यां  याम  ये िलंबाच ेझाडाखाली.  

४  १०x१०  
मोकळी 
जागा  

दु  धज  य पदाथ व 
थंडपेय िव  
 टॉल.  

०१ १,१८६/-  १,३०५/-  

     एकूण  १२    
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 ताव– ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना  यांचे िवनंतीनसुार 
उपरो  त प रिश  ट अ म  य ेनमदु केले  या िठकाण  या जागा/गाळे  यासमोर दशिवले  या  योजनासाठी मागील 
वष  या भाडेदरात १०% वाढ क न (प रिश  ट अ मधील रकाना ९ म  य ेदशिवले माण)े व मीटर रड ग माण े
िव तु बील वेगळे आका न िद.१६/०३/२०२० ते िद.१५/०२/२०२१ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी उ  त 
जागा/गाळे वापराची मदुत वाढवनू दणेे  या व पवू  याच अटी व शत वर करारनामा नोटराईज क न घणेे  या 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .५५९ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना 
उपरो  त  तावात नमुद केलेले ०८ िठकाण  या जागा/गाळे  यासमोर दशिवले  या  योजनासाठी 
मागील वष  या भाडेदरात १०% वाढ क न व मीटर रड ग माणे िव ुत बील वेगळे आका न 
पूव  याच अटी व शत वर उ  त जागा/गाळे वापराची मुदत िद.१६/०३/२०२० ते िद.१५/०२/२०२१ या 
११ मिह  यांचे कालावधीसाठी वाढवून दे  यास मा  यता दे  यात आली. व  या माणे करारनामा 
नोटराईज क न घे  यात यावा, असे ठरले.                                           (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२५ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  या सं थेमाफत साईभ ां या सेवेसाठी 

व सोयीसाठी सं थान प रसरात चालवत असले या िविवध कार या यवसायाकामीचे 
टॉल/गाळयांचे जागा वापराचे भाडे माफ होणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट 

को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील प  जा. . ीसासएं े सो/१२/२०२०, िद.२०.०५.२०२०. 
 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 झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल 
 याखेरीज 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 तरतदू आह.े                
     तावना–मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी 

 यांचेकडील जा.नं. ीसासंए े सो/ १२/२०२० िद.२०/०५/२०२० रोजी  या प ा  वये “सं  था ी साईभ  तांच े
सेवेसाठी व सोयीसाठी सं  थान मा  यतेन ेसं  थान प रसरात मोफत पाद ाणगेहृ व मोफत बगॅ  लोक म  यव  था 
तसेच थडंपेय,दधु व दु  धज  य पदाथ, साद,नॉ  हे  टी,जनरल  टोअर,शालेय सािह  य िव  व मोबाईल कॅमेरा 
 लोक म चालवनू साईभ  तानंा सवेा सिुवधा परुिवत आहे. जगभरात कोरोना या साथ रोगाचा ादभुाव वाढत 

अस  याने भारतात कोरोना या साथ रोगाचा ादभुाव रोख  यासाठी भारत सरकार व महारा    शासनाने 
अ  याव  यक सेवा वगळता सपंूण देशात लॉकडाऊन तसेच जमावबंदी लागू कर  यात आ  याने सं  था साईभ  तांच े
सेवेसाठी व सोईसाठी चालवत असले  या सव सवेा सिुवधा िद.१८/०३/२०२० पासनू बंद असनू कमचारी वेतन व 
इतर खचामळेु सं  थचेेही मोठे नकुसान होत आह.े सं  थसे सं  थान मालक  या खालील नमदु केले  या िठकाणी 
 यासमोर दशिवलेले  यवसाय करणकेामी जागा वापरास िदले  या आहते.  

 
अ.नं. जागेचा तपिशल े   यवसाय जागा वापरास  

िद  याची मदुत 
मािसक भाडे 
र  कम . 

१ साईआ म-१  
आर  लॉकचे दि णेस.  

१०० 
चौ.फुट  

दु  धज  य पदाथ, 
साद िव  व  

जनरल  टोअर.  

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.८१७/-  

२ साईआ म-२  १०० 
चौ.फुट 

दु  धज  य पदाथ व 
थंडपेय िव   टॉल.   

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.३३२/- 

३ साई सादालय इन गेटलगत  १०० 
चौ.फुट 

साद िव   टोअर.  िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.३३२/- 

४ साईनाथ मंगल कायालय प रसर  १०० 
चौ.फुट 

दु  धज  य पदाथ व 
थंडपेय िव   टॉल.   

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.१,१८६/-  

५ ारावती िनवास  थान प रसर  १०० 
चौ.फुट 

नॉ  हे  टी  टोअर व 
 लोक म.  

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.५४१/-  

६ साईबाबा भ  तिनवास  थान  
डी  लॉक गाळा नं.२  

३१९ 
चौ.फुट 

साद व नॉ  हे  टी 
 टोअर.  

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.५,४९१/-  



 
64 

 

(12) 19.12.2020, Shirdi  
 

७ साईबाबा भ  तिनवास  थान  
डी  लॉक गाळा नं.३  

३१९ 
चौ.फुट 

साद व नॉ  हे  टी 
 टोअर.  

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.५,४९१/-  

८ साईबाबा भ  तिनवास  थान  
डी  लॉक गाळा नं.४ 

३१९ 
चौ.फुट 

साद व नॉ  हे  टी 
 टोअर.  

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.५,४९१/-  

९ साईबाबा औ ोिगक िश ण 
सं  था गेटजवळ.  

१०० 
चौ.फुट 

शालेय सािह  य  
िव  क .   

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.६४९/-  

१० साईबाबा इिं लश िमडीयम  कूल 
गेटजवळ.  

१०० 
चौ.फुट 

शालेय सािह  य  
िव  क .   

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.६४९/-  

११ साईबाबा क  या िव ा मंिदर 
गेटजवळ.  

१०० 
चौ.फुट 

शालेय सािह  य  
िव  क .   

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.६४९/-  

१२ साईनाथ  णालय कॅ  टीनसमोर  १०० 
चौ.फुट 

जनरल  टोअर,  
दु  धज  य पदाथ, 
थंडपेय िव   टॉल.   

िद.१६/०४/२०१९ ते 
िद.१५/०३/२०२० 

.५४१/-  

१३ साई साद प रसर  
सलुभ शौचालयशेजारी.  

१२० 
चौ.फुट  

मोबाईल कॅमेरा 
 लोक म.  

िद.२६/०८/२०१९ ते  
िद.२५/०७/२०२० 

.१,४२२/-  

१४ साईआ म-१ प रसर  १४४ 
चौ.फुट  

थंडपेय िव   टॉल िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

१५ साईआ म-१ प रसर  ९० चौ.फुट  थंडपेय िव   टॉल िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

१६ साईआ म-२ प रसर  ९० चौ.फुट  थंडपेय िव   टॉल िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

१७ साई सादालय प रसर  ८० चौ.फुट  थंडपेय िव   टॉल िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

१८ ारावती िनवास  थान प रसर  ९० चौ.फुट  थंडपेय िव   टॉल िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

१९ साईउ ान इमारत प रसर  ९० चौ.फुट  थंडपेय िव   टॉल िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

२० साई साद इमारत नं.२ प रसर  १६८ 
चौ.फुट  

थंडपेय िव   टॉल िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

२१ साईबाबा भ  तिनवास  थान 
प रसर.  

१२० 
चौ.फुट  

थंडपेय िव   टॉल िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

२२ साईआ म भाग-१ प रसर ९० चौ.फुट  साद िव   टोअर. िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

२३ ारावती इमारत प रसर ९० चौ.फुट  साद िव   टोअर.  िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

२४ साईउ ान इमारत प रसर  १५० 
चौ.फुट  

साद िव   टोअर  िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

२५ साईआ म-१ प रसर  ९० चौ.फुट  जनरल  टोअर  िद.०७/०९/२०१९ ते 
िद.०७/०३/२०२०  

.५,३१४/-  

२६ बस  टॅ  ड समोर जनेू 
 वागतक ाचे जागेत.  

१५० 
चौ.फुट  

बॅग  लोक म.  
(मोफत सिुवधा)  

िद.२१/१०/२०१९ ते 
िद.२०/०९/२०२०  

.१,५१९/-  

२७ सलुभ शौचालय इमारतीत.  ६२५ 
चौ.फुट  

बॅग  लोक म.  
(मोफत सिुवधा)  

िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२०  

.११,७९०/-  

२८ साई साद नं.२ प रसर  २५० 
चौ.फुट  

बॅग  लोक म.  
(मोफत सिुवधा)  

िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२०  

.११,७९०/-  

२९ साई साद नं.१ उ  तर बाजसू.   ६४ चौ.फुट  साद िव   टोअर  िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२०  

.११,७९०/-  

३० साई साद नं.१ उ  तर बाजसू.   ९६ चौ.फुट  दधु व दु  धज  य  
पदाथ िव   टोअर  

िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२०  

.११,७९०/-  
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३१ साई साद इमारत नं.२ प रसर.   २०० 
चौ.फुट  

मोबाईल,कॅमेरा 
 लोक म.   

िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२०  

.११,७९०/-  

३२ साईउ ान इमारत प रसर   १५० 
चौ.फुट  

मोबाईल,कॅमेरा 
 लोक म.   

िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२०  

.११,७९०/-  

३३ साई साद इमारत प रसर.  १८० 
चौ.फुट  

पाद ाणेगहृ 
(मोफत सिुवधा)  

िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२०  

.११,७९०/-  

३४ साईउ ान इमारत प रसर.  १५० 
चौ.फुट  

पाद ाणेगहृ 
(मोफत सिुवधा)  

िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२०  

.११,७९०/-  

३५ मंिदर प रसर गेट नं.१ लगत  ८८ चौ.फुट  मोबाईल,कॅमेरा 
 लोक म.   

िद.०१/११/२०१९ ते 
िद.३०/०९/२०२०  

.१,१५८/-  

३६ मंिदर प रसर गेट नं.४ लगत  २०४ 
चौ.फुट  

मोबाईल,कॅमेरा 
 लोक म.   

िद.१३/११/२०१९ ते 
िद.१२/१०/२०२०  

.१,३१६/-  

३७ मंिदर प रसर गेट नं.४ लगत  पाद ाणेगहृ  
(मोफत सिुवधा)  

िद.१३/११/२०१९ ते 
िद.१२/१०/२०२०  

मोफत.  

३८ साईनाथछाया इमारत  ४३७.२१ 
चौ.फुट  

बॅग  लोक म 
(मोफत सिुवधा) व 
मोबाईल कॅमेरा 
 लोक म.   

िद.१७/१२/२०१९ ते 
िद.१६/११/२०२०  

.११,४८६/-  

३९ गु  थान मंिदराशजेारी (दि णेस)  ३७.७० 
चौ.फुट  

मोबाईल कॅमेरा 
 लोक म.  

िद.०७/०८/२०१९ ते 
िद.०६/०२/२०२०  

.१०,३७६/-  

 
 उपरो  त त   यातील अ.नं.१२ व अ.नं.२६ या िठकाणच े  यवसाय स  यि थतीत चालू आहते. 

 या  यित र  त उपरो  त   उव रत सव  यवसाय/गाळे िद.१८/०३/२०२० पासनू बंद आहेत. कोरोना या साथरोगाचा 
ादभुाव रोख  यासाठी भारत सरकार व महारा   शासनाने अ  याव  यक सेवा वगळता संपूण दशेात लॉकडाऊन 

तसेच संचारबंदी आदशे लाग ूकेलेल ेआहते.  यामळेु िद.१८/०३/२०२० पासनू िशड  येथे ी साईबाबांचे मंिदर 
दशनासाठी बंद करणते आलेले आह.े या  तव सं  थमेाफत चालिवणते येणारे उपरो  त थंडपेय,दधु व दु  धज  य 
पदाथ, साद,नॉ  हे  टी,जनरल  टोअस,शालेय सािह  य िव ,मोबाईल  लोक म,मोफत पाद ाणगेहृ व मोफत बॅग 
 लोक म इ.सव  यवसाय बदं करणते आलेले आहते.  यामळेु सं  थेचे कमचारी वेतन व इतर खच भागिवण े

सं  थलेा श  य होत नाही. तरी लॉकडाऊनच े कालावधीसाठीच े उपरो  त  यवसायांसाठी सं  थान मालक  या 
सं  थलेा भाडेत  वावर वापरास िदले  या जागांचे मािसक भाडे माफ होणसे िवनतंी आह,े” असेबाबत इकडेस 
िवनंती केललेी आह.े  

 मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांच े उपरो  त प ाच े
अवलोकन केले असता,  यांचे सं  थसे, साईभ  तां  या सेवेसाठी व सोयीसाठी िविवध  यवसायाकामी वापरास 
िदले  या सं  थान मालक  या  उपरो  त गाळे/  टॉल/जागांच,े कोरोना या साथ रोगाचा ादभुाव रोखणकेामी 
पकुार  यात आले  या लॉकडाऊन कालावधीसाठीचे  हणजेच िद.१८/०३/२०२० पासनूचे जागा भाडे माफ क न 
िमळणकेामी िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- उ  त सं  थसे भाडेत  वावर वापरास िदले  या सं  थान मालक  या उपरो  त गाळे/ 
 टॉल/ जागांच ेदरमहा होणारे एकूण भाडयाची र  कम समुारे .२,१५,०००/- इतक  होत आह.े  

 उ  त सं  थने े उपरो  त गाळे/  टॉल/जागांचे माह ेमाच २०२० अखरेच ेहोणारे मािसक भाडयाची एकूण 
र  कम .२,०७,५३४/- इतक  सं  थानच ेलेखाशाखेकडे अलािहदा जमा केललेी आह.े  

 उ  त सं  था उपरो  त त   यात दशिवले  या अ.न.ं२६,२७,२८,३३,३४,३७ व ३८ याम  य ेदशिवले  या 
िठकाणी साईभ  तानंा बॅग  लोक म व पाद ाणगेहृ या सवेा मोफत परुिवत आह.े सदर िठकाणचे जागेच े भाडे 
दखेील सं  था िनयिमतपण ेअदा करीत आह.े  

स  यि थतीत कोरोना या साथीचे ादभुाव रोखणकेामी शासनान े िद.२३ माच २०२० पासनू लॉकडाऊन 
पकुारललेा अस  यान े  च ेमंिदर दशनास बंद केलेले आह.े प रणामी साईभ  त दशनास येणचे ेबंद झालेले आह.े 
तसेच सव  सव  यवसाय बंद कर  यात आलेले आहते.  यानसुार उ  त सोसायटीमाफत उपरो  त त   यात 
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दशिवले  या िठकाणचे  यवसाय देखील बंद कर  यात आलेले आहते. मा  सं  थचेे कमचा-यांचे वेतन व इतर 
खच सं  थसे करावे लागत आहेत. सदर खच भाि  वणेचे ि ने उ  त सं  थनेे सदरचे प  सादर केलेले आह.े    

 लॉकडाऊनचे कालावधीत सं  थेमाफत चालिवणेत येत असलेले उपरो  त  यवसाय बंद करणेत 
आलेले असले तरी सं  थान मालक  या उपरो  त िठकाण  या िमळकती उ  त सं  थे  याच ता  यात राहणार 
आहते. िशवाय उ  त सं  थ े  यित र  त इतर िवभाग/ सं  था/  य  ती यांना सं  थान मालक  या भाडेत  वावर 
वापरास िदले  या जागाचंे संबंधात दखेील संबंधीत िवभाग/सं  था/  य  ती या उ  त कालावधीतील जागा 
वापराचे भाडे माफ क न िमळणकेामी िवनतंी कर  याची श  यता नाकारता येत नाही.  

  ताव- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यानंा सं  थान मालक  या 
भाडेत  वावर वापरास िदले  या  उपरो  त त   यातील गाळे/  टॉल/जागांचे भाडे माह ेएि ल २०२० पासनू ते 
लॉकडाऊन उठेपयत  हणजेच  चे मंिदर दशनासाठी खलेु होईपय तचे मािसक भाडे माफ करणे अथवा न 
करणे अथवा अंशत: माफ करणे  या िनणयाथ सादर.  

िनणय .५६० सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात आला. 
(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२६ दशनरांग यव थापन काय णाली (टाईमबेस) मे.ि लोक िस यु रटी िस टीम इडंीया ा.िल.यांना 

यांचे कमचा यांचे िनवास य थेसाठी सं थानचे शांतीिनकेतन इमारतीतील वापरास िदले या 
खोली न.ं६,७ व िकचन म अशा तीन खो यांचे वापरास मुदतवाढ देणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयमातील तरतदू- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 
म  ये        िव  व  त  यव  थमे  ये िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीने असेल  याखेरीज 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 तरतदू आह.े                

 तावना–साईभ  तां  या होणा-या गद चे िनयोजनासदंभात दशनरागं  यव  थापन (Time base) 
काय णाली काया  वीत करणेकामी म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया िल. यांना काय णाली काया  वीत 
करणेकामीचा कायादेश देणेचा िनणय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजी  या बैठक त िनणय 

ं .५८० माणे करणेत आलेला आह.े सदर िनणया माणे सं  थानचे मािहती व तं ान िवभागाकडील 
जा.नं.एसएसएसटी/वशी-आय.टी./२४६५/२०१६ िद.१७/०८/२०१६ अ  वये पढुील ५ वषाकरीता कायादेश 
देणेत आलेला आह.े   

मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.यांचे कमचा-यांना सं  थान मालक चे िशड  येथील 
शांतीिनकेतन इमारतीतील वापरास िदले  या खोली नं.६,७ व िकचन म अशा ३ खो  याचंे वापराचे सबंंधात 
यापवू  मा.तदथ सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५०० माणे खालील माणे िनणय 
झालेला आह.े  

   मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम  इडंीया ा.िल.कॅ  प िशड  याचंे कमचा-यांना सं  थानचे िशड  येथील 
शांतीिनकेतन इमारतीतील म नं.६,७ व िकचन म अशा ३ खो  या दरमहा सवेाआकार र  कम .१८,०००/- 
व मीटर रड ग माणे िव तु बील वेगळे आका न वापरास िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.१७/०९/२०१९ 
ते िद.१६/०८/२०२० या ११ मिहनचे कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली व  या माणे 
करारनामा क न घे  यात यावा,असे ठरले.  

   सदर िनणया माणे मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम  इडंीया ा.िल.कॅ  प िशड  यांनी 
िद.०४/०२/२०२० रोजी िल  ह अॅ  ड   लायस  स करारनामा क न िदलेला आह.े  

सदर करारना  याची मदुत िद.१६/०८/२०२० रोजी संपु  टात येत अस  यान ेमा.डायरे  टर,मे.ि लोक 
िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.ित मला,ित पती यांनी  याचंेकडील िद.१५/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये 
उपरो  त ३ खो  या वापराची पढुील मदुत वाढवनू िमळणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े  
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मे.ि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.ित मला (ए.पी.) यांचकेडील उपरो  त िद.१५/०७/२०२० 
रोजीच ेप ातील िवनंती माण े  यां  या कंपनी  या कमचा-यांना िशड  येथील सं  थान मालक चे सव न.ं९/२८ व 
सव नं.९/३२ एकूण े  ०.०३.७२ आर मधील शांतीिनकेतन इमारतीतील वापरास िदले  या उपरो  त तीन 
खो  यांची वापराची मदुत वाढवनू दणेेकामी इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/६१५/२०२० 
िद.२७/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये सं  थानचे आय.टी.िवभाग मखु याचंे अिभ ाय मागिवणते आल.े  

तदनषंुगान े सं  थानच े .मािहती तं ान िवभाग मखु यांनी  यांचेकडील जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/ 
५८/२०२० िद.३१/०७/२०२० रोजी  या प ा  वय े म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम ा.िल. ित मला यांच े      
कमचा-यांचे िनवासासाठी वापरास िदले  या   खो  यांची मदुत िद.१७/०८/२०२० ते िद.१६/०७/२०२१ या ११ 
मिह  यांच ेकालावधीसाठी वाढवनू देण ेसंदभात केलेली िवनंती मा  य करणसे हरकत नाही,असबेाबत अिभ ाय 
िदलेले आहते.  

िवभागाचा अिभ ाय- स  यि थतीत कोिवड-१९ या िवषाणचुा ादभुाव रोखणकेामी िद.२३/०३/२०२० 
पासनू सव  लॉकडाऊन पकुारणते आलेला असनू िद.१७/०३/२०२० पासनू  चे मंिदर भ  तांना दशनासाठी बंद 
करणते आललेे आह.े या  तव मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम ा.िल. यांचमेाफत बायोमे ीक दशनपास दणेेचे काम 
बंद आह.े तथािप सदर एज  सीचे कमचारी हे स  या सं  थान मालक चे िशड  येथील शांतीिनकेतन इमारतीत 
वा  त  यास आहते. त  हा म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम ा.िल.यांचकेडील उपरो  त  िद.१५/०७/२०२० रोजीच े
प ातील िवनंती माण े व सं  थानच े मािहती तं ान िवभागाच े अिभ ाया माण े मा.  यव  थापक,मे.ि लोक 
िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल. यांना  यांचे कमचा-यांसाठी सं  थान मालक चे िशड  येथील शांतीिनकेतन 
इमारतीमधील वापरास िदले  या म नं.६,७ व िकचन म अशा तीन खो  यांची वापराची मदुत िद.१७/०८/२०२० 
ते िद.१६/०७/२०२१ या ११ मिह  यांच ेकालावधीसाठी सं  थान िनयमा माण ेदरमहा सेवाआकार .१८,०००/- 
व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर वाढवनू दतेा येईल व 
पवू माणचे िल  ह  अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घतेा येईल. 

 ताव- मा.डायरे  टर,मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.ित मला यांना  यांचे            
कमचा-यांसाठी सं  थान मालक चे िशड  येथील शांतीिनकेतन इमारतीमधील वापरास िदले  या म न.ं६,७ व 
िकचन म अशा तीन खो  यांची वापराची मदुत िद.१७/०८/२०२० ते िद.१६/०७/२०२१ या ११ मिह  यांच े
कालावधीसाठी सं  थान िनयमा माण ेदरमहा सेवाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे 
आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर वाढवनू दणेे  या व पवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न 
घेणे  या   िनणयाथ सादर.    

िनणय .५६१ दशनरांग यव थापन काय णाली (टाईमबेस) मे.ि लोक िस यु रटी िस टीम इडंीया ा.िल.यांनी 
उपरो  त  तावात नमुद तीन मपैक  िकचन म सशु  क वापरासाठी ठेवून उवरीत दोन म ( म न.ं६ 
व ७) मची आव  यकता नस  याने सदर दोन म खाली क न देत अस  याबाबत िद.६.८.२०२० 
रोजीचे प ा  वये सं  थानला कळिवले आहे व  या अनुषंगाने आजचे सभेत िवषय नं.३४ सादर कर  यात 
आलेला अस  याने सदरचा िवषय र  कर  यात आला. 

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२७ सं  थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील िवकसीत एकूण ११ र   यांपैक  

भुसपंादनाचे ०९ र   यांपैक  एलए  यु/एसआर/०९/२००७ िनवाडा घोषीत िद.३०.११.२००९ एलए  यु/ 
एसआर/२१/२००३ िनवाडा घोषीत िद.२५.११.२००३ व एलए  यु/एसआर/०३/२००७ िनवाडा घोिषत 
िद.०४.११.२०१० चे भुसपंादन करणी सबंधीत जमीन मालक यांनी भूसपंादन कायदा कलम १८ 
खाली दाखल केले  या भूसदंभ दा  यांम  ये वाढीव मोबदला र  कम मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, 
िशड  यांचेमाफत मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांना आदा करणेबाबत. 

िनणय .५६२  तुत करणी आजचे सभेत िवषय नं.३६ नुसार फेर  ताव सादर कर  यात आलेला अस  याने सदरचा 
िवषय मागे घे  यात आला. 

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२८ मौजे पांढुल , ता.िस नर येथील पदया ी भ िनवास (पालखी थांबा) ल नकाय, सामािजक व धािमक 
कायासाठी देतांना आकार यात येणा-या रकमेम ये वाढ करणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यवस ् था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम १७(३) 
म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसले 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण 

टाकण ् यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद 
आह.े                

  तावना– मौज ेपांढुल ,ता.िस  नर,िज.नािशक येथील सं  थान मालक ची जमीन गट न.ं१९ े  ०.४९ 
आर ही जमीन सौ.िसधंतुाई िवजय दळवी यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना 
िद.२२/०९/२००६ रोजी िवनामोबदला न दणीकृत द  ताने कायम  व पी बि स िदलेली आह.े 

सदर िमळकतीस मा.उपिवभागीय अिधकारी,िनफाड भाग,िनफाड यांचेकडील आदशे ं .जमा/एनए/ 
एसआर/६९/२००८ िद.०४/०६/२००८ अ  वये रिहवास साईभ  त िव ामगहृ या अकृिषक योजनासाठी वापरास 
परवानगी आदेश िनगत केललेा आह.े सदर े ात सं  थानने पालखी िवसावा (मु  य शेड),भांडारगहृ (  टोअर 
म),  वयंपाकगहृ (िकचन म), साधनगहृ (Latrine,Bathroom) इ. च ेबांधकाम करणते आलेले आहे. 

सदर पालखी थां  यात दरवष  समुारे १५० ते २०० पदया ी पाल  या मु  कामी थांबत असतात.  
सं  थानचे पांढुल  व िस  नर (मुसळगाव) औ ोिगक वसाहत येथील पालखी थां  याचे सबंधंात 

मा.  यव  थापन  थािनक उपसिमतीचे िद.०३ एि ल २०१० रोजीचे सभेतील िशफारशीनसुार मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.१८/०४/२०१० रोजीचे सभेतील िनणय ं .३५८ नसुार िस  नर व पांढुल  येथील पालखी थांब े
 थािनक रिहवाशांना, पालखी सोहळे  या कालावधीत कमी असतील  यावेळेस ल  नकाय,सामािजक,धािमक 

कायासाठी .५,०००/- मा  ित िदवस (२४ तासांसाठी) भाडे आका न उपल  ध क न दणेेत यावे,असा िनणय 
झालेला आह.े  

तदनतंर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०४/२०१५ रोजीच े सभेतील िनणय ं .११९ माण े
खालील माण ेिनणय झालेला आहे.  

मौजे मसुळगाव,ता.िस  नर येथील पदया ी भ  तिनवास (पालखी थांबा) ल  नकाय, सामािजक अथवा 
धािमक कायासाठी दतेाना आकार  यात येणा-या रकमते वाढ क न ती र  कम .१०,०००/- मा  कर  यात 
यावी,असे ठरले.  

सदर िनणया माण े मौज े मसुळगाव येथील पालखी थांबा  थािनक रिहवासी अथवा इतर नागरीकांनी 
सं  थानकडे ल  नकाय,सामािजक अथवा धािमक कायासाठी मागणी के  यास खालील अटी व शत वर सदर 
पालखी थांबा वापरास िदला जातो.   
१)  पालखी थांबा वा  त ूही ी साईचंी पदया े ारे येणा-या भ  तां  या सोयी-सिुवधेसाठी उभारणते आलेली 

आह.े  यामळेु पदया ी भ  तांना पालखी थांबा ाधा  याने वापर  यास उपल  ध क न दे  यास सं  थान 
 यव  थापनाची ाथिमकता राहील.  यामळेु अजदार यास पालखी थांबा उपल  ध क न दणे े अथवा न 

दणेेचा अिधकार व ह  क सं  थान  यव  थापनान ेपणूपण ेराखनू ठेवललेा आह.े  
२)  सं  थान  यव  थापनाने िनि त केलेनसुार पालखी थांबा वास ् तूचे एक िदवसाचे िद.  /   /      सायंकाळी ५ 

वाजेपासनू ते िद.  /   /      रोजी सायंकाळी ५ वाजेपयत (२४ तासाचे) वापरासाठी .१०,०००/- मा  
( .दहा हजार मा ) वापराचे शु  क आकारले जाईल.  

३)  पालखी थांबा आरि त के  यानंतर ते र  करावयाचे झा  यास वापर शु  कापोटी भरलेली र  कम परत 
िमळणार नाही.  

४)  अ.नं.१ नसुार आरि त केले  या िदवशी सदर पालखी थां  याचे िठकाणी पदया ी भ  त आ  यास पालखी 
थांबा वा  तू  अशा भ  तानंा आव  यकतेनसुार उपल  ध क न देण े अजदारावर बंधनकारक राहील. 
 याबाबत कुठलीही त ार अथवा हरकत चालणार नाही. अशा पदया ी भ  तांशी सौज  याने व सहकायान े

वाग  याचे अजदारांसह  यांचे काय मास काय म  थळी उपि थत असणा-या सव  य  त वर बंधनकारक 
राहील.  यांची गैरसोय होणार नाही याची खबरदारी अजदार यांनी  यावयाची आह.े  

५)  पालखी थांबा व प रसरातील जागा ही ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थचेा एक भाग अस  याने 
 याचे पािव य राहील अशा अनु प काय मासाठीच  याचा वापर व उपयोग कर  यात यावा.  
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६)  िव  व  त  यव  थे  या मालक  या इमारती व इतर व  तूंची कोण  याही कारे खराबी िकंवा नकुसान क  
नये. अशा कारे खराबी/ नकुसान केलेच ेसं  थान ितिनधीस आढळ  यास  याची नकुसान भरपाई  हणनू 
उिचत र  कम अजदार यांचेकडून वसलु कर  याचा अिधकार सं  थान  यव  थापनान ेराखनू ठेवललेा आह.े  

७)  पालखी थांबा आरि त केलेली मदुत संपलेनतंर, पालखी थांबा  व  छ केले  या ि थतीत सं  थान 
ितिनधी  या  ता  यात  वरीत ावा.  

८)  पालखी थां  याच े िठकाणी असलेली िव तु व पाणीपरुवठा  यव  था आव  यकतेनसुार व गरजनेसुार 
वापरावी. िव तु व पाणीपरुवठा  यव  था खडंीत झा  यास  याची पयायी व जादा सिुवधा/  यव  था 
अजदाराने  वखचान े  वत:चे जबाबदारीवर क न  यावी.  यास सं  थान  यव  थापन जबाबदार राहणार 
नाही. 

९)  जादा मतेची िव तु  यव  था/िव तु रोषणाई करावयाची झा  यास  यासाठी अित र  त  यव  था 
अजदारान े  वत: करावी. सं  थान  या िव तु जोडणीमधनू  यासाठी जोडणी िदली जाणार नाही. अशी 
जोडणी घेत  याचे आढळून आ  यास सं  थानच े िनयमानसुार जादा िव तु आकारणी केली जाईल. 
याबाबत अजदारास कुठलीही त ार अगर हरकत घेता येणार नाही.  

१०)  पालखी थां  याचे िठकाणी व प रसरात डी.जे.चा आवाज  वनी दषुण (िनयमन व िनयं ण) िनयम २००० 
चे सबंंधात मे.सु ीम कोट,नवी िद  ली यांनी िद.१८ जलैु २००५ रोजी िदले  या िनणया माण ेकोणतेही 
वा  रा ी १० ते सकाळी ६ वाजपेयत वाजिवणवेर सपंूण िनबध आहते. तसचे इतर वेळेस आवाजाची 
पातळी १० डेसीबल पे ा जा  त िकंवा जा  तीत जा  त ७५ डेसीबल या दोघांपैक  जी पातळी कमी राहील 
 या पातळीवर ठेवण ेबंधनकारक आह.े तसेच याबाबत  थािनक महसलु िकंवा पोलीस शासनाने घालून 

िदले  या अट चे पालन करणे अजदारावर बंधनकारक राहील. सदर अट चे उ  लंघन के  यामळेु अजदार 
यांचेवर  थािनक महसलु िकंवा पोलीस शासनाने कारवाई के  यास सं  थान  यास जबाबदार राहणार 
नाही.  

११)  ल  न समारंभासाठी िनयोिजत वर व वध ूयांचे काय ानसुार वयोमान पणू झाले आह ेिकंवा कसे याबाबत 
 यांचे आई-वडील/ पालक/अजदार ह े सव  वी जबाबदार राहतील. याबाबत काही कायदशेीर बाबी 

उ व  यास  यास अजदार व इतर संबंधीत  य  ती    जबाबदार राहतील.  
१२)  पालखी थां  याचे िठकाणी आण  यात येणा-या व  तू/सािह  य/मौ  यवान चीज-व  तू इ.अजदाराने  वत:चे 

जबाबदारीवर सांभाळावे.  
१३)  पालखी थांबा इमारत व जागे  यित र  त इतर कोणतेही सािह  य/व  तू सं  थान  यव  थापनाकडून उपल  ध 

क न िद  या  जाणार नाही.  
१४)  पालखी थां  यासाठी भरललेा वापर शु  क आकार हा २४ तासासाठी अस  याने िनधा रत वेळेत पालखी 

थांबा ता  यात घणेे/ सोडण े अजदारावर बंधनकारक राहील. वापर आकार शु  क आकारणसेाठी एक 
िदवस (२४ तास) ची प रगणना  थम िदवशी  सायंकाळी ५ वाजपेासनू दसु-या िदवशी सायंकाळी ५ 
वाजेपयत अशी करणते येईल.  

१५)  उपरो  त अटी व शत  म  य े तसचे सदर शु  काचे आकारणीत बदल करण,े  याम  य े वाढ करण े िकंवा 
अशंत: बदल करणबेाबतचा अिधकार सं  थान  यव  थापनाने राखनू ठेवला आहे.  
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त मौजे पांढुल ,ता.िस  नर येथील पदया ी भ  तिनवास (पालखी थांबा) 

ल  नकाय,सामािजक अथवा धािमक कायासाठी वापरास िमळणकेामी सं  थानकडे आजपावेतो स ् थािनक रिहवाशी 
अथवा नागरीकांनी मागणी केललेी नाही.  यामळेु सदर पालखी थांबा वापरास दे  याचा  न उदभवला नाही.  

तथािप भिव  यात सदरचा पांढुल  यथेील पालखी थांबा  थािनक रिहवाशी अथवा नागरीकांकडून 
ल  नकाय,सामािजक अथवा धािमक कायासाठी वापरास माग  याची श  यता गहृीत ध न  यासाठी स  यि थतीत 
पालखी थांबा वापर  यासाठी आकार  यात येणा-या रकमते मा.  यव  थापन सिमतीच ेउपरो  त िद.१६/०४/२०१५ 
रोजीचे सभतेील िनणय ं .११९ माण े मौजे मसुळगाव, ता.िस  नर यथेील पदया ी भ  तिनवास वापर  यासाठी 
आकार  यात येणा-या रकमेत  या माण े र  कम .५,०००/- ऐवजी .१०,०००/- इतक  वाढ करणते आलेली 
आह े  या माणचे मौजे पांढुल ,ता.िस  नर येथील पालखी थांबा वापर  यासाठी आकार  यात येणा-या र  कम 
.५,०००/- ऐवजी र  कम .१०,०००/- इतक  वाढ करता येईल. 

 ताव-  मौजे पांढुल ,ता.िस  नर,िज.नािशक येथील सं  थान मालक ची जमीन गट न.ं१९ े  ०.४९ आर 
म  य े असले  या पदया ी भ  तिनवास (पालखी थांबा) ल  नकाय,सामािजक अथवा धािमक कायासाठी दतेांना 



 
70 

 

(12) 19.12.2020, Shirdi  
 

आकार  यात यणेा-या रकमते र  कम .५,०००/- म  य े वाढ क न ती र  कम .१०,०००/- मा  करणे  या 
िनणयाथ सादर.  

िनणय .५६३ यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे पांढुल ,ता.िस  नर,िज.नािशक येथील सं  थान मालक ची जमीन गट 
नं.१९ े  ०.४९ आर म  ये असले  या पदया ी भ  तिनवास (पालखी थांबा) ल  नकाय,सामािजक 
अथवा धािमक कायासाठी देतांना आकार  यात येणा-या रकमेत र  कम .५,०००/- म  ये वाढ क न ती 
र  कम .१०,०००/- मा  करणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२९ सन २०१७-१८ या आिथक वषाची मालम  ता करावरील दडंनीय  याजाची र  कम िशड  नगरपंचायत, 

िशड  यांना अदा करणेबाबत. 
 ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम 

२१(१)(ज) म  य े  या  या  वेळी अमंलात असले  या कोण  याही काय ा  वये िव  व  त  यव  थकेडून दये असलेल े
कोणतेही कर,भाडे,भरपाई,आकार व इतर रकमा यांचे दान करील,अशी तरतदु आह.े  

करणाची पवुिपठीका– यापूव  िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  यांचेकडील िद.२८/०७/२०१७ 
रोजी  या प ा  वये सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यां  या एकूण 
१३४ मालम  तेवरील संकिलत कर, िश ण कर,रोजगार हमी कर,वृ  कर व अि नशमन कराची आकारणी 
मागणीची एकूण र  कम .१,०२,६६,०७३/- (अ री .एक कोटी दोन लाख सहास  ट हजार याह  तर मा ) 
इतक  कळिवलेली होती. तदनतंर िशड  नगरपचंायत,िशड  यानंी  याचंेकडील िद.०८/०८/२०१७ रोजी  या 
प ा  वये उपरो  त र  कम १५  िदवसाचे आत नगरपचंायत कायालयास भरणा के  यास नगरपचंायत अिधिनयम 
१९६५ चे कलम १५०(३) अ  वये १% सटु दे  याची तरतुद आह.े  या माण ेसंकिलत करावर १% सटु र  कम 
.५२,०१७/- इतक  वजा क न र  कम .१,०२,१४,०५७/- (अ री .एक कोटी दोन लाख चौदा हजार 

स  ताव  न मा ) नगरपंचायत,िशड  यांना अदा करणकेामीचा  ताव तसेच यापढुे सं  थान िमळकतीच ेसबंंधातील 
शासक य अथवा िनमशासक य कर,भाडे,भरपाई,आकार व इतर शासनास दये असले  या रकमा शासनास अदा 
करणबेाबतचा िनणय मु  य कायकारी अिधकारी याचंे  तरावर घणेेकामीचे मा  यतेसाठीचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजी  या सभेपढेु सादर करणते आला.  यात िनणय ं .७६७ माण े “यावर 
सिव  तर चचा होऊन असे ठरले क , सं  थानमाफत िशड  नगरपंचायतीस वेळोवेळी बराचसा िनधी 
िदला जातो. याकरीता िशड  नगरपचंायतीने सं  थान इमारतीचा कर माफ करावा असे  यांना कळिवणेत 
यावे.” 

   सदर िनणया माण े इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/३६१४/२०१७ िद.०५/१०/२०१७ 
रोजी  या प ा  वये “सं  थानमाफत िशड  नगरपचंायतीस वेळोवेळी िविवध योजनांसाठी मोठया माणात िनधी 
िदला जात असतो. उदा.नगरपंचायत ह ीतील िविवध र   यांचे भसंुपादनाची र  कम,नगरपचंायत ह ीतील िविवध 
र   यां  या िवकास कामांसाठी,नगरपचंायत ह ीतील  व  छता राखणकेामी व इतर सावजिनक योजनासाठी 
सं  थानमाफत नगरपचंायतीस वेळोवेळी मोठया माणात िनधी अदा केला जातो. या  तव नगरपंचायतीची उपरो  त 
मालम  ता कराची र  कम माफ करणते यावी,” असबेाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना 
कळिवणते आल.े  

    यास अनसु न मा.मु  यािधकारी,िशड  नगरंपचायत,िशड  यांनी  यांचेकडील जा. ं .नप./टे-
०५/२४६/२०१७ िद.१२/१०/२०१७ अ  वये िशड  नगरपंचायतीने आपणास सन २०१७-१८ या आिथक 
वषाकरीता संकिलत कर,िश ण कर, रोजगार हमी कर,वृ  कर व अि नशमक कराची मागणी बील े
िद.२९/०७/२०१७ रोजी र  कम .१,०२,६६,०७३/- (अ री .एक कोटी दोन लाख सहास  ट हजार याह  तर 
मा ) आपल े कायालयात पाठिवले आह.े तसचे महारा   रा  य प रवहन महामंडळ येथील २५५४ चौमी. 

े फळावरील र  कम .४,०७,२५३/- (अ री .चार लाख सात हजार दोनशे पे  न मा ) िद.२९/०७/२०१७ 
रोजी कराचे मागणी बील पाठिवल ेआह.े परंतु आपण संदभ य प ा  वये सं  थान इमारतीचा कर माफ करावा,असे 
कळिवले आह.े परंत ुनगरपंचायत अिधिनयम १९६५ चे कलम ११५ अ  वये नगरपचंायतीस कुठलाही कर माफ 
करता येत नाही. तरी आपण नगरपचंायतीत  वरीत सव कराचा भरणा क न नगरपंचायतीस सहकाय 
कराव,ेअसबेाबतच ेप  इकडेस सादर केललेे आह.े  
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   उपरो  त प ात नमदु केले माण े महारा   नगरप रषदा,नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी अिधिनयम 
१९६५ चे कलम ११५ चे अवलोकन केल ेअसता  यात कर िनधारण यादी तयार करणेबाबतची तरतुद आह.े मा  
 यात नगरपंचायतीस कुठलाही कर माफ करता येत नाही,अशी तरतुद असलेचे िदसनू येत नाही. िवशेष बाब 
 हणनू नगरपंचायतीन े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना सन २०१७-१८ या आिथक वषाची 

मालम  ता कराची र  कम माफ करावी  हणनू मा.नगरा  य ा,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  
जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/३९३९/२०१७ िद.२७/१०/२०१७ रोजी  या प ा  वय ेकळिवणते आले.  

   तरीदखेील मा.मु  यािधकारी,िशड  नगरंपचायत,िशड  यांनी  यांचकेडील प  जा. ं .नपं./टे. ं .०५/ 
२१०/२०१७ िद.०५/१२/२०१७ अ  वय े नगरपचंायत ही  थािनक  वरा  य सं  था अस  यान े महारा   
नगरपंचायती, नगरप रषदा व औ ोिगक नगरी अिधिनयम १९६५ चे कलम ११५ अ  वये लागू केलेले कर ह े
शहरातील खाजगी,सहकारी यासोबतच क  सरकारचे उप म तसचे रा  य शासना  या मालम  ता यांना दखेील 
भरावे लागतात. शासना ारे नगरपंचायतीला िवकास कामासाठी भरीव िनधी िदला जातो. या कारणा  तव 
शासनाला दखेील  थािनक  वरा  य सं  थांचे कर िवशेष बाब  हणनू माफ होत नाहीत. या  तव ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना सदर करातून सटू दे  याचा  नच उ वत नाही. करामधनू सटू देणचेा 
अिधकारच िशड  नगरपंचायतला नाही. सं  थानने कराची र  कम िविहत मुदतीत न भर  याने महारा  ातील सव 
नगरप रषदांना व नगरपचंायत ना रा  य शासना ारे परुिव  यात आले  या संगणक णालीमधील कमांडमळेु यापवू  
सं  थानला िदले  या बीलामधील रकमेवर पु  हा न  याने  याज आकारणी झालेली असनू िद.०४/१२/२०१७ पयत 
मालम  ता व इतर करांची मळु र  कम .१,०२,६६,०७३/- ऐवजी र  कम .१,०३,६८,७३१/- इतक  व प रवहन 
महामंडळाचे इमारतीची मळु र  कम ,४,०७,२५३/- ऐवजी .४,११,३२६/- इतक  झालेली आह.े नगरपंचायत 
करा  या रकमा िविहत मदुतीत न भर  यामळेु संगणक णालीम  य ेया बीलाम  य ेआपोआप  याज व दंड  याज 
रकमा वाढत जातात. सदर संगणक णालीम  य े कुठ  याही मानवी ह  त पेाला वाव नाही व तसा अिधकारही 
िशड  नगरपंचायतीला नाही. सन २०१६-१७ पयत सं  थान ारे नगरपंचायतीच े सव कर िविहत वेळेत भरलेले 
आहते. सबब या वष  सं  थानकडील संदभ य प ानसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे 
मालम  ताचंा कुठलाही कर माफ करता येत नाही. आपण भरले  या सदर कर रकमांचा िविनयोग िशड  
नगरपंचायत शहरातील िवकास कामांसाठीच करणार आह.े या  तव नगरपंचायत करांचा भरणा क न िकमान िशड  
शहरातील िवकास कामासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी योगदान देण ेआव  यक आह,े 
वगैरेबाबत नमदु केलेले आह.े  

   या  तव उपरो  त मालम  ता कराची सन २०१७-१८ या वषाची  याजासह होणारी कराची र  कम 
.१,०३,६८,७३१/- इतक   व प रवहन महामंडळाच े इमारतीची  याजासह होणारी कराची र  कम 
.४,११,३२६/- इतक  िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना अदा करणकेामी  या िनणयाथचा  ताव मा.  यव  थापन 

सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजी  या सभेपूढे सादर करणते आला.  यात िनणय ं .१०५८ माण ेखालील माण े
िनणय झालेला आह.े  

यावर सिव  तर चचा होऊन, “सन २०१७-१८ या वषा  या सं  थान  या मालम  ता कराची 
.१,०२,६६,०७३/- मा  र  कम व प रवहन महामंडळाचे इमारती  या मालम  ता कराची .४,०७,२५३/- मा  

र  कम िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना अदा करणसे मा  यता दे  यात आली. तसेच या रकमांवरील दंडनीय 
 याजाची आकारणी न करणबेाबत िशड  नगरपंचायतीस कळिवणते याव,े”अस ेठरले.   

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणया माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांची 
िशड  येथील मालम  ता कराची सन २०१७-१८ या आिथक वषाची मालम  ता कराची र  कम 
.१,०२,६६,०७३/- (अ री .एक कोटी दोन लाख सहास  ट  हजार याह  तर) मा  इतक  तसेच िशड  येथील 

महारा   रा  य माग प रवहन महामडंळ यांच ेमालक ची सव न.ं१७१/१२ मधील सं  थान  या ता  यात असले  या 
भ  तिनवास इमारतीचे सन २०१७-१८ या आिथक वषाची मालमत्  ता कराची र  कम .४,०७,२५३/- (अ री 
.चार लाख सात हजार दोनशे पे  न) इतक  िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना RTGS ारे सं  थानच ेलेखाशाखा 

िवभागामाफत अदा कर  यात येवनू उ  त मालम  ता कराच ेरकमेवरील दंडनीय  याजाची आकारणी न करणबेाबत 
िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/५०७५/२०१७ िद.२२/१२/२०१७ 
रोजी  या प ा  वय े उपरो  त करा  या रकमा नगरपंचायतीस अदा करणकेामी नगरपंचायतीबरोबर सं  थानचा 
प  यवहार चालू होता. अशा कालावधीत उ  त करा  या रकमेवर दडंनीय  याजाची र  कम आकारणी करण े
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िवधी ाहय ठरत नाही. या  तव नगरपचंातीकडील िद.०५/१२/२०१७ रोजी  या प ात नमदु केले माणचेी दडंनीय 
 याजाची र  कम आकारणी क  नय,ेअसबेाबत पनु:  च कळिवणते आले.    

   मा  िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी पढुील आिथक वषाचे  हणजेच सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे 
कराचे सादर केले  या मालम  ता बीलाचे रकमते उपरो  त दडंनीय  याजाची र  कम थकबाक   हणनू दशिवलेने व 
िशड  नगरपचंायत,िशड  यांचेकडील उपरो  त िद.०५/१२/२०१७ रोजी  या प ात नगरपचंायत करा  या रकमा 
िवहीत मदुतीत न भर  यामळेु सगंणक णालीम  य,ेबीलाम  य ेआपोआप  याज व दडं  याज रकमा वाढत जातात. 
सदर संगणक णालीम  य े कुठ  याही मानवी ह  त पेाला वाव नाही व तसा अिधकारही िशड  नगरपचंायतीला 
नाही वगैरेबाबत नमदु केलेले असलेन े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील 
कलम २१(१)(ज) म  य े  या  या वेळी अमंलात असले  या कोण  याही काय ा  वय े िव  व  त  यव  थकेडून दये 
असलेले कोणतेही कर,भाडे,भरपाई,आकार व इतर रकमा यांचे दान करील. या तरतुदी  या अनषंुगाने व 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१४/११/२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय ं .१००९ अ  वये यापढु े सं  थान 
िमळकतीचे सबंंधातील िनयमानकूुल शासक य अथवा िनमशासक य कर,भाडे,भरपाई,आकार व इतर शासनास 
दये असले  या  रकमा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यांचे  तरावर शासनास अदा करावे या िनणयाच े
अनषंुगान े सन २०१८-१९ या आिथक वषाची मालम  ता कराची र  कम .१,०२,५२,६२६/- इतक  मधनू 
थकबाक   हणनू दशिवलेली (दडंनीय  याजाची र  कम) .१,०१,५०१/- व १% सटु र  कम .५१,४२९/- अशी 
एकूण र  कम .१,५२,९३०/- इतक  वजा क न उव रत र  कम .१,००,९९,६९६/- इतक  नगरपचंायत,िशड  
यांना अदा करणते येवनू सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे मालम  ता करावरील दडंनीय  याजाची र  कम माफ 
करणबेाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/ मालम  ता/ १८०७/ 
२०१८ िद.१३/०७/२०१८ रोजी  या  प ा  वये कळिवणते आल.े     

                यास अनसु न िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील जा. ं .नपं/टे-५/१७४/२०१८ 
िद.२४/०७/२०१८ चे प ा  वये सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे मालम  ता कर व इतर करांचे मागणी 
बीलापोटी सं  थानकडून र  कम .१,००,९९,६९६/- इतक  र  कम RTGS ारे बॅकेंत जमा झालेली असनू 
 या माण ेपाव  या दे  यात येत आहते. सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे करांच े रकमेवरील दडंनीय  याजाची 

र  कम .१,०१,५०१/- मा  सॉफटवेअरम  य े थम थकबाक  वसलु कर  याची णाली अस  याने सदरची थक त 
 याजाची र  कम थम वसलु कर  यात आललेी आह.े या  तव चालू मागणी बीलातील थकबाक पोटी िश  लक 

राहीलेली र  कम .१,०१,५०१/- चा चेक नगरपंचायतीकडे जमा करावा, असेबाबत इकडेस कळिवललेे आह.े  
                तदनषंुगान ेव मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िद.०८/१२/२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय ं .१०५८ 

चे अनषंुगाने िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे करांचे रकमेवरील दंडनीय 
 याजाची (थकबाक  दशिवलेली)  उपरो  त र  कम .१,०१,५०१/- इतक  अदा करणकेामी  या िनणयाथचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेपढुे सादर करणते आला.  यात िनणय ं .५२१ 
माणे “िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना सं  थानकडून वेगवेगळया कामासाठी मोठया माणात आिथक 

िनधी उपल  ध क न िदलेला आहे. िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना देय असले  या सन २०१७-१८ या 
आिथक वषा  या मालम  ता करावरील दडंनीय  याजाची र  कम .१,०१,५०१/- मा  माफ करणेबाबत 
सव सिमती सद  यांनी मा.अ  य ,नगरपंचायत तथा सिमती सद  या यांना िवनंती केली असता दडंनीय 
र  कम .१,०१,५०१/- मा  माफ करणेबाबत िनयमातील तरतुदीनुसार तपासनू कायवाही कर  याचे 
मा  य केले.”   

   सदर िनणया माण े उ  त दडंनीय  याजाची र  कम माफ क न िमळणकेामी मा.अ  य ा,िशड  
नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/२८३०/२०१८ िद.१४/०९/२०१८ रोजी  या 
प ा  वये अलािहदा कळिवणते आलेले आह.े  

   तरी देखील मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यानंी  याचंेकडील िद.११/०७/२०१९ रोजी  या 
प ा  वय ेसादर केले  या  सन २०१९-२० या आिथक वषाचे मालम  ता करा  या बीलांम  य ेव मागणी यादीम  य े
सदर दडंनीय  याजाची र  कम थकबाक   हणनू दशिवलेने मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणय ं .५२१ च े
िनणयाचे अनषंुगान ेसदरची मालम  ता करावरील दंडनीय  याजाची र  कम भरता येणार नाही  हणनू व उपरो  त 
सन २०१९-२०  या मालम  ता कराचे बीलात व मागणी त   यात असले  या टु ची दु  ती क न िमळणकेामी 
आिण दंडनीय  याजाची रक्  कम व सकंिलत करावरील १% सटुीची र  कम वजा क न येणारी र  कम सं  थान 
भर  यास तयार आह.े  या माण े दु  ती बील व मालम  ता यादी सादर करणबेाबत मु  यािधकारी, िशड  
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नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  जा.न.ं एसएसएसटी/मालम  ता/१५८७/२०१९ िद.३०/०७/२०१९ अन ् वय े
अलािहदा कळिवणते आलेले आह.े  

 यास अनुस न मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील जा. ं .नपं/टे-०५/१९५/ 
२०१९ िद.३१/०७/२०१९ रोजी  या प ा  वय े “उ  त दंडनीय  याजाची र  कम माफ करता यते नसलेबाबत व 
महारा   नगरप रषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी अिधिनयम १९६५ चे कलम ११५ अ  वये केलेली 
मालम  ता कराची आकारणी व  याबाबत महारा   शासनान े संपणू महारा  ातील नगरप रषदांकरीता िवकिसत 
केले  या संगणक य णालीनसुार आकारले जाणारे दंड व  याज ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीच े
िनणयामळेु बदलता येव ूशकत नाही. नगरपंचायत ारे ी साईबाबा सं  थानला सन २०१९-२० या आिथक वषाचे 
िदले  या बीलांनुसार मालम  ता  कराची र  कम भरणसे पु  हा ऊिशर झा  यास एकूण बीला  या  रकमेवर १% सटु 
िमळणार नाही व  यावर पु  हा संगणक य णालीनुसार दडं व  याज आकारणी होईल,ही बाब दखेील आपले 
िनदशनास आणनू दणेे आव  यक वाटते. सबब मालम  ता कराची र  कम स  वर भ न नगरपंचायतीस सहकाय 
कराव,े” असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े    

   तदनषंुगान े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ कलम २१(१)(ज) म  य े
िव  व  त  यव  थचेा िनधी आय कर अिधिनयम १९६१  या तरतदु ना अधीन राहन सिमतीकडून  या  या वेळी 
अमंलात असले  या कोण  याही काय ा  वये िव  व  त  यव  थकेडून देय असलेले कोणतेही कर,भाडे, भरपाई, 
आकार व इतर रकमा  यांच े दान कर  यात येईल. या तरतुदीचे अनषुगंाने आिण मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.१४/११/२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय ं .१००९ माण े यापढुे सं  थान िमळकतीच े संबंधातील 
िनयमानकूुल शासक य अथवा िनमशासक य कर,भाडे,भरपाई,आकार व इतर शासनास दये असणा-या रकमा 
मु  य कायकारी अिधकारी यानंी  यांचे  तरावर शासनास अदा कराव,ेअसबेाबत  या  झाले  या िनणया माण ेसदर 
सन २०१९-२० या वषाचे मालम  ता करावर यापढुे दडंनीय  याजाचे रकमेत वाढ होव ूनये  हणनू सदरची सन 
२०१९-२० या आिथक वषाचे मालम  ता  कराची खालील दशिवले माणचेी र  कम िशड  नगरपचंायत,िशड  
यांना अलािहदा अदा कर  यात आलेली आहे.  

 
एकूण 
मालम  ता  
सं  या 

संकिलत 
कराची एकूण 
र  कम  
. 

थकबाक  
र  कम 
. 

चालू मागणी 
र  कम 
(दंडनीय 
 याजाची 

र  कम)  
. 

एकूण मागणी 
र  कम 
. 

(रकाना 
३+४)  

संकिलत 
करावर 
१% सटु 
र  कम 
. 

थकबाक  व 
१% सटुीची 
एकूण र  कम 
(रकाना 
३+६)  
. 

थकबाक  व 
१% सटु वजा 
क न 
नगरपंचायतीस 
अदा करावयाची 
र  कम .  
(रकाना ५-७)  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१३७ ४९८७५७८/-  १०१४६५/- ९८८२४१९/-   ९९८३८८४/- ४९८७६/-  १५१३४१/-  ९८३२५४३/-  

 
   उपरो  त माण े दडंनीय  याजाची र  कम वजा जाता सन २०१९-२० या आिथक वषाची मालम  ता 

कराची र  कम .९८,३२,५४३/- इतक  नगरपचंायतीस अलािहदा अदा करणते आलेली आह.े  हणजेच 
सं  थानकडे दडंनीय  याजाची र  कम वगळता मालम  ता कराची बाक  राहीली नाही,अशी इकडील धारणा झाली.  

 दर  यानचे काळात करणी कामासाठी सं  थानकडे थकबाक  नसलबेाबतचा दाखला िमळणकेामी 
नगरपंचायत,िशड  याचंेकडेस िवनतंी कर  यात आली. तदनषंुगाने िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  
जा.न.ंनप-टे-५/३५६/२०२० िद.१६/०६/२०२० रोजी  या प ा  वये सन २०१९-२० या आिथक वषाचे अखेर ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचंे मालक चे मालम  तेवरील मालम  ता कर व इतर करांची थकबाक  
र  कम .९६,४६०/- असनू सदर बाक  भरलेनतंर थकबाक  नसलेबाबतचा दाखला दणेेत येईल,असेबाबत 
इकडेस कळिवले असनू तदनंतर जा.न.ंनप-टे-५/१०१/२०२० िद.२१/०७/२०२० रोजी  या प ा  वय ेसन २०१९-
२० या आिथक वषाचे अखरे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मालम  ता  ं .बी 
२०००००१ या मालम  तेच ेमालम  ता व इतर कराची आजअखेर थकबाक  र  कम .९८,१७०/- इतक  असनू 
सदर थकबाक चा तपिशल खालील माण ेदशिवलेला आह.े 
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करांचा तपिशल थकबाक ची र  कम (२०१९-२०) एकुण र  कम 
संकिलत कर  २१,३२६/-  २१,३२६/-  
वृ  कर  १,६६८/-  १,६६८/-  
िश ण कर  ४४,४८७/-  ४४,४८७/-  
रोजगार हमी कर  ११,१२२/-  ११,१२२/-  
अि नशमन कर  ६,६७३/-  ६,६७३/-  
िवशेष  व  छता कर  २००/-  २००/- 
उपयोग कता शु  क  ३६०/-  ३६०/-  
दडं  १२,३३४/-  १२,३३४/-  
एकूण बील र  कम  ९८,१७०/-  ९८,१७०/-  

   वरील माण े सन २०१९-२० ची थकबाक  भरलेनतंर आपणास  वरीत थकबाक  नसलेबाबतचा 
दाखला दणेेत येईल, असबेाबत इकडेस कळवनू  यासोबत मालम  ता ं .बी २०००००१ या िमळकतीचे सन 
२०१९-२० या वषाचे कराचे बील ं .४०८३ िद.०९/०७/२०१९ चे सादर केललेे आह.े  यात खालील माण े
तपिशल दशिवलेला आह.े  

 
करांचा तपिशल थकबाक ची र  कम 

(२०१९-२०) 
एकुण र  कम 

संकिलत कर  -- ७०,०६७/-  
वृ  कर  -- १,६६८/-  
िश ण कर  -- ४४,४८७/-  
रोजगार हमी कर  -- ११,१२२/-  
अि नशमन कर  -- ६,६७३/-  
िवशेष  व  छता कर  -- २००/-  
उपयोग कता शु  क  -- ३६०/-  
एकूण बील र  कम  -- १,३४,५७७/-  
आगाऊ समायोजन र  कम  -- -- 
एकूण जमा र  कम  -- -- 
समायोिजत र  कम  ५,५८३/- ५,५८३/- 
एकूण दये र  कम  -- १,३४,५७७/-  

    
   सन २०१९-२० या वषाची सं  थानकडे दडंनीय  याजा  या रकमे  यित र  त मालम  ता कराची 

थकबाक  नसलचेी इकडील धारणा झालेली असलेन ेयाबाबत नगरपचंायत,िशड  यांचेकडेस इकडील प  जा.नं. 
एसएसएसटी/मालम  ता/८४१/२०२० िद.३०/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये उपरो  त थकबाक बाबत िवचारणा 
कर  यात आली. 

    यास अनसु न नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील जा. ं .नप/टे-५/१२१/२०२० िद.१३/०८/२०२० 
अ  वये िशड  नगरपंचायत ारे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच ेमालक चे िविवध मालम  तांना 
सन २०१९-२० या आिथक वषाचे मागणी बीले दे  यात आललेी होती. संदभ य प ा  वये बीलातील दंडनीय व 
 याजाची र  कम माफ करता येत नसलेबाबत यापवू च इकडील कायालयाकडून सं  थानला कळिव  यात आल े

आह.े महारा   नगरप रषदा नगरपचंायती व औ ोिगक नगरी अिधिनयम १९६५ चे कलम ११५ अ  वये केलेली 
मालम  ता कराची आकारणी व  याबाबत महारा   शासनाने संपुण महारा  ातील नगरप रषदांकरीता िवकिसत 
केले  या संगणक य णालीनसुार आकारले जाणारे दंड व  याज ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीच े
सभतेील िनणयामळेु बदलता येऊ शकत नाही. िवकिसत केले  या सगंणक य णालीनसुार सन २०१९-२० म  य े
आपण अदा केललेे र  कमेतनू थम थकबाक ची र  कम वसलू कर  यात आलेली आह,ेअसबेाबत नमदु क न, 
 सन २०२०-२१ या आिथक वषात आपणास िद.०४/०८/२०२० रोजी पाठवले  या सधुारीत मागणी बीलातील 
मालम  ता  ं .B2000001 व A1000062 या मालम  तेचे थकबाक सह इतर सव मागणी बील 
िद.०४/०८/२०२० रोजी दे  यात आले आह.े  सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे िदले  या बीलानसुार मालम  ता 
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कराची र  कम भरणसे पु  हा िवलबं झा  यास एकुण बीला  या सकंिलत करा  या र  कमेवर १% सटु िमळणार नाही 
व  यावर पु  हा सगंणक य णालीनुसार दडं व  याज आकारणी होईल.ही बाब देखील आपले िनदशनास आणनू 
दणेे आव  यक वाटते. िद.०४/०८/२०२० रोजी आपणास पाठवलेले मागणी बीलानुसार संपुण मालम  ता  कराची 
र  कम स  वर भ न नगरपचंायतीस सहकाय कराव,ेअसबेाबत कळवनू जा. ं .नप/टे-५/१२२/२०२० 
िद.१३/०८/२०२० रोजी  या प ा  वये सन २०२०-२१ या आिथक वषाची मालम  ता कराची एकूण र  कम 
.९९,६६,४९२/- इतक  मागणी केली असनू सदर रकमचेा धनाकष/धनादशे मालम  ता कराची सदरची बीले 

िमळालेपासनू १५ िदवसांचे आत नगरपचंायत कायालयात भरणा के  यास नगरपचंायत अिधिनयम १९६५ च े
कलम १५०(३) अ  वये संकिलत करावर १% सटु दे  याची तरतुद आह.े तरी सदर कर  

आ कारणी मागणी बील रकमेचा धनाकष/धनादशे पाठवनू नगरपचंायतीस सहकाय कराव,ेअसेबाबत 
इकडेस कळवनू  यासोबत सं  थान मालक चे १२९ मालम  तां  या कर आकारणीची यादी सादर केलेली आह.े  

सदरची सन २०२०-२१ या आिथक वषा  या मालम  ता कराची एकूण मागणी र  कम 
.९९,६६,४९२/- या रकमेपैक  १% संकिलत कराची सटु र  कम .४९,८२४/- इतक  वजा जाता व 

नगरपंचायतने उपरो  त माण ेदशिवलेली थकबाक ची र  कम (पवू ची दडंनीय  याजाची र  कम) .९८,१७०/- 
अशी एकूण र  कम .१,४७,९९४/- इतक  वजा जाता उव रत र  कम .९८,१८,४९८/- इतक  खालील त   यात 
दशिवले माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ कलम २१(१)(ज) म  य े
िव  व  त  यव  थचेा िनधी आयकर अिधिनयम १९६१  या तरतुद ना अधीन राहन सिमतीकडून  या  या  वेळी 
अमंलात असले  या  कोण  याही काय ा  वये िव  व  त  यव  थकेडून दये असलेल े कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, 
आकार व इतर रकमा यांचे दान कर  यात येईल. या तरतुदीचे अनषंुगाने आिण मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.१४/११/२०१७ रोजी  या  सभेतील िनणय ं .१००९ माण े यापढु े सं  थान िमळकतीच े संबंधातील 
िनयमानकूुल शासक य अथवा िनमशासक य कर,भाडे,भरपाई, आकार व इतर शासनास दये असणा-या रकमा 
मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यांचे  तरावर शासनास अदा कराव,े असबेाबत  या झाले  या िनणया माण ेसदर 
सन २०२०-२१ या वषाचे मालम  ता करावर यापढु े दडंनीय  याजाचे रकमेत वाढ होव ूनये  हणनू सदरची सन 
२०२०-२१ या आिथक वषाची मालम  ता कराची र  कम नगरपचंायत,िशड  यांना अदा करणचेी कायवाही 
करणते आललेी आह.े  

एकूण 
मालम
 ता  

सं  या 

सकंिलत 
कराची एकूण 
र  कम  
. 

थकबाक
ची दडंनीय 
र  कम 
. 

सन २०१९-
२० ची 
थकबाक
ची र  कम  

चाल ू मागणी 
र  कम 
 

एकूण मागणी 
र  कम 
. 

(रकाना 
३+४+५)  

सकंिलत 
करावर १% 
सटु र  कम 
. 

थकबाक  
रकाना ं .३ 
मधील दंडनीय 
रक्  कम व 
१% सटुीची 
एकूण र  कम 
(रकाना ३+७)  
. 

थकबाक  व 
१% सटु वजा 
क न 
नगरपंचायतीस 
अदा करावयाची 
र  कम . 
  (रकाना ६-८)  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१२९ ४९,८१,३८८

/-  
९८,१७०/- १,१४९/- ९८,६७,१७३

/- 
९९,६६,४९२
/-  

४९,८२४/-  १,४७,९९४/-    
९८,१८,४९८/-  

   
िवभागाचा अिभ ाय- िशड  नगरपंचायत,िशड  यांचेकडील उपरो  त प  यवहाराचे अवलोकन केल े

असता महारा   नगरप रषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी अिधिनयम १९६५ चे कलम ११५ अ  वये केलेली 
मालम  ता कराची आकारणी व  याबाबत महारा   शासनान े संपणु महारा  ातील नगरप रषदांकरीता िवकिसत 
केले  या सगंणक य णालीनसुार आकारल ेजाणारे दडं व  याज बदलता यऊे शकत नाही. िवकिसत केले  या 
संगणक य णालीनुसार चाल ू वषात अदा केले  या रकमतेून थम थकबाक ची र  कम वसलु कर  यात येत 
असलेच े िदसनू येते.  हणजेच सन २०१७-१८ या वषाची दडंनीय  याजाची र  कम ही सन २०१७-१८ नंतर 
थकबाक ची र  कम  हणनू दशिवणते आलेली असलेचे िदसनू येत आह.े सदरची थकबाक ची र  कम (पवू ची 
दडंनीय  याजाची र  कम) ही नगरपंचायतीस अदा करण े म ा  त आह ेअ  यथा यापढुेही दरवष  सदरची र  कम 
थकबाक ची र  कम दशवनू  यावर नगरपंचायतीकडून उ  त सगंणक य णालीनसुार दंडनीय  याज रकमेची 
आकारणी चाल ू राहील,अशी धारणा आह.े त  हा उपरो  त माण े सन २०२०-२१ या आिथक वषाची िशड  
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नगरपंचायत,िशड  यांनी दशिवलेली मालम  ता कराची थकबाक ची र  कम .९८,१७०/- मा  (यापवू ची दडंनीय 
 याजाची र  कम) िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना अदा करण ेउिचत होईल. 

     ताव- सन २०२०-२१ या आिथक वषाची िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी दशिवललेी मालम  ता 
कराची थकबाक ची र  कम .९८,१७०/- मा  (यापवू ची दंडनीय  याजाची रक्  कम) िशड  नगरपचंायत,िशड  
यांना अदा करणे  या मा  यतेसाठी सादर.  

िनणय .५६४ यावर सिव  तर चचा होऊन,  सन २०१७-१८ या आिथक वषाची मालम  ता करावरील दडंनीय 
 याजाची सन २०२०-२०२१ या आिथक वषात दशिवलेली र  कम .९८,१७०/-मा  िशड  

नगरपंचायत, िशड  यांना अदा करणेस मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३० सं  थान आ  थापनेवरील मालम  ता िवभाग न  याने काया  वीत करणेबाबत  या मा.ि सद  यीय 

सिमतीचे िद.६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .९८६ म  ये अशत: 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  ता,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 असेल,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 अदमासे ि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 याचंकेडे सादर करील. मालम  ताचंी 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 असले  याबाबतीत कायकारी अिधकारी व  तुसचुीची यथोिचत 
पडताळणी के  यानतंर ह  तातंरकास  याची योगय ती लखेी पावती दईेल आिण  यानतंर अशा मालम  ते  या 
सरुि त अिभर ेसाठी कायकारी अिधकारी जबाबदार असेल,अशी तरतुद आहे.  

     तावना– सं  थान आ  थापनेवर मालम  ता िवभाग सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९८६ म  य े सं  थान  या चल-अचल मालम  तेकरीता  वतं  
मालम  ता िवभाग (Estate Department) सु  करणसे मा  यता दणेते 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 िनणयाथचा  ताव सं  थानचे मा.तदथ सिमतीचे िद.१३/०७/२०२० रोजी  या सभेपुढे सादर 
करणते आला.  यात िनणय ं .३७० माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

   “यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी अ  यासपवुक सिव  तर  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेपढु ेसादर करणते यावा,असे ठरले.”  

 सदर िनणयात नमदु केले माण ेखालील माण ेसिव  तर  ताव सादर करणते यते आह.े  
पूविपठीका-यापूव  मुंबई 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 घणे े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  तांतरीत 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 आह.े 
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   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 अदमासे ि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 याचंकेडे सादर करील. मालम  तांची  मळु सचुी सं  थान  यव  थे  या 
कायालयाम  य ेकायम  व पी जतन क न ठेव  यात यईेल. याची जबाबदारी कायकारी अिधका-यांवर सोपिव  यात 
आलेली आह.े  

मा   यावेळेस अिभलेखाचे यो  य रतीने जतन करण ेव न दी वेळोवेळी अ यावत करण ेअशी  यव  था 
क ीभतु र  या अि त  वात नस  याचे िनदशनास आलेन े व िशड  येथ े ी साईबाबांच े 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 
 या  या  उिचत योजनासाठी िविनयोग करण े इ. कामाचंे 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 देण े इ.कामे करणसे 
त  कालीन यं णा स म नस  याचे िनदशनास आलेने उपरो  त सव कामकाज करणेकामी  वतं  िवभाग आव  यक 
असलेचे िनदशनास आलनेे सं  थान आ  थापनेवर मालम  ता  िवभाग न  याने कायाि वत करणकेामीचा  ताव 
सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजी  या सभेपढुे सादर करणते आला.  यात िनणय 

ं .९८६ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे. सं  थान  या चल-अचल मालम  तेकरीता  वतं  
मालम  ता िवभाग (Estate Department) सु  करणेस मा  यता दे  यात आली.  

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

   उपरो  त िनणया माण े सं  थानच े सामा  य शासन िवभागाकडील आदशे ं .एसएसएस/वशी-
०१/३८३८/२०१४ िद.१९/११/२०१४ रोजी  या आदशेा  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 नुसार 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  ते संबंधात कामकाज मालम  ता िवभागामाफत करणचे े अिभ ेत आह.े 
 या माण े सं  थानच े फ  त अचल मालम  ते सबंंधातीलच (  थावर मालम  ते सबंंधात) कामकाज मालम  ता 

िवभागामाफत करणते यतेे.  
सं  थान  या चल मालम  तेबाबत  हणजेच सोने,चांदी,दािगने,मौ  यवान व  तू व इतर चीज 

व  तू याबाबतची सपूंण मािहती िविहत नमु  यात सं  थानचे लेखाशाखा िवभागामाफत ठेवली जाते. 
तसेच टेबल, खचु , कपाट व इतर व  तू  (डेड  टॉक) हयाबाबत  या न दी िवहीत नमु  यात सदर व  तू  या 
 या िवभागाकडे आहेत  या  या िवभागामाफत ठेवणेत येतात व दर आिथक वषात चल मालम  ते  या 

(Dead Stock) तसेच सािदल/ िकरकोळ (Consumable Item) व  तूंची पडताळणी देखील 
लेखाशाखा िवभागामाफत िनयिमतपणे करणेत येत असते.    

िवभागाचा अिभ ाय–सं  थानचे चल मालम  ते संबंधातील  हणजेच सोन,ेचांदी,दािगन,ेमौ  यवान 
व  तू व इतर चीज व  तू  याबाबतची मािहती िविहत नमु  यात सं  थान  या लेखाशाखा िवभागामाफत अ यावत 
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ठेवली जाते. तसचे टेबल,खचु ,कपाट व इतर व  त ू(डेड  टॉक) हयाबाबत  या न दी िवहीत नमु  यात सदर व  त ू
 या  या िवभागाकडे आहते  या  या िवभागामाफत ठेवणते यतेात  व दर आिथक वषात चल मालम  ते  या 

(Dead Stock) तसेच सािदल/ िकरकोळ (Consumable Item) व  तूंची पडताळणी दखेील लेखाशाखा 
िवभागामाफत िनयिमतपण ेकरणते येत असते.  

या  तव मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९८६ म  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 आली याऐवजी 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 े सभेतील ि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 .५६५ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान आ  थापनेवरील मालम  ता िवभाग न  याने काया  वीत करणेबाबत 
मा.ि सद  यीय सिमतीचे िद.६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .९८६-सं  थान  या चल-अचल 
मालम  तेकरीता  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate Department) सु  करणेस मा  यता दे  यात आली 
याऐवजी सं  थान  या अचल मालम  तेकरीता  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate Department) सु  
करणेस मा  यता दे  यात आली, अशी दु  ती कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

 (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३१ मालम  ता िवभागात कायरत असलेले कं ाटी स  लागार ी.सरेुश सधुाकर भालेराव (सेवािनवृ  त 

नायब तहसीलदार) यांचा मुदतवाढ िमळणेबाबतचा िद.१९/०८/२०२० रोजीचा अज. 
 ताव- अिधिनयमातील तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम १७(झ) 

सवसाधारणपण े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितच ेकामकाज यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन 
कर  या  या योजनासाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

 तावना- सं  थानच े मालम  ता िवभागाकडील िदवसिदवस वाढत असले  या कामांची  या  ती 
िवचारात घेवनू व भिव  यात १) मुबंई ते िशड ,औरंगाबाद ते िशड ,पणेु ते िशड ,अहमदनगर ते िशड , भंडारदरा ते 
िशड  या मागावर सं  थानच ेपालखी थांबे उभारणचे े  तािवत आह.े  यासाठी जागांचा शोध घेण,ेजागा दानप  
घेण,े जागा खरेदी घणे ेयाबाबतची करणांची छानणी करण ेइ. २) सव रा  यां  या मह  वा  या िठकाणी सं  थानच े
मािहती क  उभारणचेे  तािवत आह.े  यासाठी जागा िनि ती करण,े जागा उपल  ध करण ेव त  सबंधंी कामकाज 
करण.े ३) महारा   रा  य शेती महामंडळाची जमीन कायम  व पी खरेदी करण.े ४) मौजे ई, ता.राहाता येथ े
सं  थानचे वै क य संकुल  तािवत आह.े  यासाठी सं  थान मालक  या  े ालगत असलेली जमीन खरेदी 
करणकेामी कागदप ांची छानणी करण,ेमोजणी क न घेण े व  यासबंंधीत कामकाज करण.े ५) मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनणया माण े सं  थानसाठीची यापवू ची आर ण े र  करण े व सं  थान  या िमळकत वर टाकलेली 
आर ण े र  करणकेामीची कायवाही करण.े ६) मालम  ता व भसंुपादन संबंधात िविवध कोटात उदा.िदवाणी 
 यायालय,राहाता,कोपरगाव,िदवाणी  यायालय, व.  तर,कोपरगाव,स   यायालय, कोपरगाव, उ  च  यायालय, 

औरंगाबाद व सव  च  यायालय,िद  ली इ.कोटात चालू असले  या  ३८ केससेम  य ेउिचत कायवाही करण.े ७) 
सं  थानचे ता  यात असले  या मोफत सव न.ं१ पै. च े े ासंबंधात शासक य  तरावर लंिबत असले  या दडंा  मक 
कायवाहीच े करणी कामकाज पाहण े८) मोफत सव नं.१  या े ाचा ताळमेळ घणेेच े करणी कायवाही करण े
९) यापूव चे भसंुपादन करणात शासनाकडे सं  थानने भरललेी अनामत र  कम परत िमळणकेामीच े  ताव तयार 
करण ेव पाठपरुावा करण े१०) मौजे येसगाव येथील पालखी थां  याची जागा सं  थानचे नावावर क न घेणकेामी 
कायवाही करण.े ११) सं  थान मालक  या जमीन  या  पोटिह   याचंे सामीलीकरण करणचेे  ताव तयार करण,े 
अशा कारची मह  वाची कामे करावयाची आहते. १२) अिभलेख क ात पाठवावयाचे कागदप ांची छाननी 
क न रेकॉड अ यावत करण.े१३) िमळकत रिज  टर न  यान ेक न ते अ यावत करण.े इ.काम ेकरावयाची आहते. 
यािशवाय यापवू  मालम  ता िवभागाचे कोट केसेसचे सव कामकाज िवधी िवभागामाफत करणते यते होते. ते सव 
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कामकाज िवधी िवभागाकडून मालम  ता िवभागाकडेस वग करणते आलेले आह.े  यात िदवाणी 
 यायालय,क.  तर,व.  तर,िज  हा व स   यायालय,उ  च  यायालय व सव  च  यायालय इ. कोटाम  य ेसव िमळून 

मालम  ता िवभागा  या समुारे ३० ते ३५ केससे चाल ू आहते.  यांचे कामकाज पाहणसेाठी आिण उपरो  त  
दशिवलेले कामकाजाची  या  ती,िविवधता व मह  व िवचारात घतेा मालम  ता   िवभागासाठी आणखी एका 
सेवािनवृ  त नायब तहिसलदाराची आव  यकता असलेने ी.सरेुश सधुाकर भालेराव,सेवािनवृ  त नायब 
तहिसलदार यांची एकि त मानधन त  वावर दरमहा र  कम .२५,०००/- मा  इत  या रकमेवर कं ाटदारामाफत 
११ मिह  यांचे कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीन े कं ाटी स  लागार  हणनू िनयु  त करणे  या िनणयाथचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजी  या सभेपढेु सादर करणते आला.  यात आय  या वेळचा िवषय 
नं.३५ िनणय ं .२९२ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

   “यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.सरेुश सधुाकर भालेराव,सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार यांची 
एकि त मानधन त  वावर दरमहा र  कम .२५,०००/- मा  इत  या रकमेवर कं ाटदारामाफत ११ 
मिह  यांचे कालावधीसाठी मालम  ता  िवभागाकडे कं ाटी प  दतीने कं ाटी स  लागार  हणनू िनयु  ती 
कर  यास मा  यता दे  यात आली.”   

   दर  यानच े काळात ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव यांची सं  थानच े सामा  य शासन िवभागाकडील 
जा. ं .एसएसएस/ सा शा/आ  था/२०७४/२०१९ िद.२९/०८/२०१९ रोजी  या आदेशा  वये सं  थान 
आ  थापनेवरील मालम  ता िवभागाकडील जमीन महसलु व भसंुपादन िवषयक अनषंुिगक कामकाजासाठी 
सेवाकरार प  दतीने ३ मिह  याकरीता िनयु  ती कर  यात आली. तदनषंुगान े ी.सरेुश सधुाकर भालेराव ह े
िद.०५/०९/२०१९ रोजी सं  थानचे मालम  ता िवभागाकडे कायरत झाले. तदनंतर सं  थानचे मा.तदथ सिमतीच े
िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय ं .५९  या अनषंुगान े सं  थानच े सामा  य शासन िवभागाकडील 
िद.१२/०३/२०२० रोजी  या आदशेा  वये ी.सरेुश सधुाकर भालेराव यांना सहा मिह  यांकरीता मदुतवाढ दे  यात 
आलेली आह.े तदनंतर सं  थानच े मा.तदथ सिमतीचे िद.०९/०६/२०२० रोजीचे सभतेील िनणय ं .३१४ च े
अनषंुगान ेसं  थानचे सामा  य शासन िवभागाकडील िद.०१/०८/२०२० रोजी  या आदेशा  वय े ी.सरेुश सधुाकर 
भालरेाव यांच े िनयु  तीस िद.०५/०६/२०२० पासनू पढुील तीन मिह  यांकरीता मुदतवाढ दे  यात आलेली आहे. 
सदरची मदुत िद.०४/०९/२०२० रोजी सपंु  टात येत असलेने पढुील कालावधीकरीता मदुतवाढ िमळणकेामी 

ी.सरेुश सधुाकर भालेराव यांनी  यांचेकडील िद.१९/०८/२०२० रोजी  या अजा  वय ेसं  थानकडे िवनतंी केलेली 
आह.े    

   उपरो  त कालावधीत ी.सरेुश सधुाकर भालेराव यांनी मालम  ता िवभागात खालील माण े काम े
केलेली आहते.  
१)  सं  थान मालक  या मौजे पांगरी,ता.िस  नर येथील ग.नं.५१९ पै.च े े  र  ते िवकास महामंडळाच े
र   याचे संुपादन नकुसान भरपाईची र  कम ा  त क न घेणकेामी आव  यक ती कायवाही करणते आली.    
२)  सं  थान मालक  या मौजे पांगरी,ता.िस  नर येथील जमीन ग.नं.५१९ पै.चे े  दु  तीकामी  ताव 
तयार क न मा.तहिसल कायालय,िस  नर यांच ेआदशे ा  त क न घवेनू  यानसुार दु  त फेरफार घे  यात आला 
असनू  तुत न द िनणयासाठी लंिबत आह.े  
३)  सं  थान मालक  या मौज े पांढुल , ता.िस  नर येथे असले  या “साई पालखी थांबा” या अकृषीक 

योजनासाठी  होत असलेला वापर हा धािमक योजनासाठी होत अस  याने या े ास केलेली अकृषीक 
आकारणी महारा   जमीन महसलू अिधिनयम १९६६ चे कलम ११७ नसुार अकृषीक आकारणी (सारा) माफ 
होणसेाठी सादर करणते आले  या  तावाचा पाठपरुावा करणते येत आह.े   
४)  सं  थान मालक चे मौजे िशड  यथेील शेतजमीन/अकृषीक जमीनीचे जमीन महसलू/अकृषीक कर इ. 
करां  या रकमा शासनास अदा करणकेामी िनि त केले  या आकारणीची पडताळणी क न शासनास दये 
असले  या महसलु कराची र  कम शासनास जमा करणचेी कायवाही करणते आली.  
५)  सं  थानचे नवीन पाणीपरुवठा योजने  या पाईपलाईन टाकणसेाठी परवानगी िमळणकेामी तहिसल 
कायालय,राहाता याचंेकडेस सं  थानच ेपाणीपरुवठा िवभागामाफत सादर करणते आले  या  तावाचा पाठपरुावा 
क न अिंतम आदशे ा  त क न घतेले आहते.    
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६)   तािवत नवीन पाणीपरुवठा योजनेसाठी बांधावया  या पा  या  या टा  यांसाठी सं  थानचे पाणीपरुवठा 
िवभागामाफत मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  व सहायक संचालक,नगररचना,अहमदनगर 
यांचेकडेस बांधकाम परवानगी िमळणसेाठी सादर केले  या आराखडयास मंजरुी िमळणकेामी पाठपरुावा क न 
परवानगी ा  त क न घतेली आह.े  
७)  सं  थान मालक  या मालम  तेची िवहीत नमु  यात ठेवणेत आलेली न दवही अ यावत करणकेामी 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे िनदशानसुार िवहीत नमु  यातील इं जी व मराठी भाषेतील न दवहया न  यान े
छपाई क न घे  यात आले  या  आहेत.  
८)  िशड  िवकास योजनेअतंगत असले  या र   याचे भसंुपादन करणातील जमीन मालकांनी भसंुपादन 
कायदा कलम १८ खाली वाढीव नकुसान भरपाईसाठी  यायालयात भसंुदभ दाखल केले होते.  या दा  यात 
 यायालयाचे िनणयानुसार जमीन मालक यांना वाढीव नकुसान भरपाईची र  कम अदा करणसेाठी  या ०६ 
करणात आव  यक ती मािहती मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  यांचे कायालयात सम  जावनू ा  त क न 

घेवनू जमीन मालकांना वाढीव नकुसान भरपाई सदंभात सदर र  कम अदा करणबेाबतचा  ताव तयार कर  यात 
आला आह.े  
९)  सं  थान मालक  या जमीन चे ईआरपी णालीत मािहती भरणकेामी लेखाशाखते सम  हजर राहन बुक 
 हॅ  यू  या  मु  याबाबत असले  या तफावतीचा मेळ घे  यात आलेला आह.े  

१०)  सं  थान मालक  या मौज े िनघोज यथेील साईपालखी िनवारा या िमळकतीवर इमारत करा  या 
ामपंचायतीकडून ा  त  झाले  या  बीला  या रकमेत सकृतदशनी तफावत िदसनू यते असलेने  यात दु  ती क न 
ामपंचायत कायालयाशी प  यवहार करणते आलेला आह.े   

११)  सं  थान मालक  या मौजे िनमगांव-को-हाळे,कनकुरी,को-हाळे,ता.राहाता,पांगरी,पांढुल  आिण 
मसुळगांव,ता.िस  नर, भोयरेपठार,ता.नगर यथेील िमळकत वरील ी साईबाबा सं  थान,िशड  या नावाऐवजी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  (अिधिनयम २००४ माण)े या माण े नावात दु  ती करणकेामी 
प  यवहार करणते आललेा आह.े    
१२)  मौज े िशड ,ता.राहाता येथ े सं  थानन े धारण केले  या शेतजमीन/अकृिषक जमीनीच े शतेसारा 
यासंबंधातील आकारणीची गांव नमनुा ८ अ व ७/१२ चा मेळ घवेनू आव  यक ती दु  ती करणकेामी  ताव 
सादर करणते आलेला आहे.  
१३)  िशड  नगरपचंायत ह ीतील सं  थान मालक  या जमीन  या करा  या सन २०२०-२१ या वषा  या 
नगरपंचायत,िशड  कडून ा  त झाले  या मागणी बीलाची तपासणी क न सदर मालम  ता कराची र  कम िशड  
नगरपंचायत,िशड  यांना अदा करणकेामी कायवाही चालू आह.े  
१४)  भसंुपादन करणात शासनाकडे सं  थानने भरले  या अनामत रकमेपैक  अखिचत राहीलेली र  कम 
.२० कोटी सं  थानकडे जमा होणकेामीची कायवाही करणते आली.  

१५)  सं  थान मालक  या मौज े िनमगावं-को-हाळे येथील िमळकत  या सन २०१८-१९ या वषा  या 
िमळकत करा  या मागणी बीलाची तपासणी केली असता  यात समुारे .२,३१,१४८/- इतक  र  कम जा  त 
आकारलचेे िनदशनास आलेने ती र  कम कमी क न दु  त मागणी बील ा  त क न घणेेची कायवाही करणते 
आली.   
१६)  मौजे िशड  येथील सं  थान मालक ची शेतजमीन/अकृषीक जमीनीचे महसलू व इतर कराची सन 
२०१९-२० या वषा  या   मागणी बीलाची तपासणी केली असता  यात जमीन महसलू करा  या रकमेत समुारे 

.२४,७५१/- इतक  र  कम जा  त   आकारणते आलेली असलेचे कामगार तलाठी यांच ेिनदशनास आणनू देवनू 
दु  त मागणी बील ा  त क न घे  याची कायवाही करणते आली. 

िवभागाचा अिभ ाय- सं  थानचे मालम  ता िवभागाकडील अिभलेख क ात पाठवावयाच े
कागदप ांची छानणी क न रेकॉड अ यावत करणचेे कामकाज सु  करणते आले असनू न  यान े छपाई क न 
घेतलेले मराठी व इं जी भाषेतील िमळकत रिज  टर जु  या    िमळकत रिज  टरव न अ यावत करणचेे काम 
अलािहदा चाल ूकरणते येत आह.े  

तसेच मालम  ता िवभागात सं  थान मालक  या िविवध िठकाणी असले  या  यके मालम  तेची  वतं  
संिचका तयार कर  याचे काम चालू करणते आले आह.े सदर सिंचकेत संबंधीत िमळकतीचा ७/१२ उतारा/िसटी 
सव उतारा (िमळकत उतारा), सदरची िमळकत सं  थानकडे  या अिधकारान े ा  त  झाली  यासंबंधीच ेद  तऐवज, 
७/१२ उता-यावरील/िमळकत उता-यावरील सव फेरफार उतारे, अकृषीक जमीन सबंंधात स म अिधकारी 
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याचंेकडील अकृषीक परवानगी आदशे/मंजरू रेखांकन आराखडा, मंजरू बांधकाम रेखांकन आराखडा, संबधंीत 
बांधकाम परवानगी आदशे, संबधंीत िमळकतीचा नगरपंचायत/ ामपचंायत असेसमट उतारा व इतर अनषंुिगक 
द  तऐवज लावनू नोट शीट तयार करावे लागणार आह.े सदरची उपरो  त सव कागदप  ेसकंिलत करणेत येत आहते.  

सदरचे काम ह ेमोठया  व पाचे असनू सं  थान मालक चे  यके मालम  तचेी  वतं  अ यावत संिचका 
तयार होणार आह.े  यामळेु सं  थान मालक  या  यके िमळकतीचा पवुइितहासासह सवागीण प रपणू मािहती सदर 
संिचकेतनू ि ेपात उपल  ध होणार आह.े 

   मालम  ता िवभागाकडील उपरो  त सव कामाचंा  याप िवचारात घतेा व ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव यांचा 
महसलु खा  यातील अनभुव िवचारात घेता या सव कामासंाठी सं  थानला ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव यांच े सवेेची 
आव  यकता आह.े 

               या  तव ी.सरेुश सधुाकर भालरेाव यांना िद.०५/०९/२०२० पासनू ११ मिहने कालावधीकरीता सं  थानच े
मा.  यव  थापन सिमतीचे यापवू चे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२९२ माण े कं ाटी स  लागार 
 हणून सं  थानचे कमचारी कं ाटदारामाफत एकि त मािसक मानधन र  कम .२५,०००/- इतक  अदा करता येईल व 

िद.०५/०९/२०२० पासनू ११ मिहन ेकालावधीसाठी मदुतवाढ दतेा यईेल.  
 ताव- ी. सरेुश सधुाकर भालरेाव यांना िद.०५/०९/२०२० पासनू ११ मिहने कालावधीकरीता सं  थानच े

मा.  यव  थापन सिमतीचे यापवू च े िद.०६/०६/२०१९ रोजीच े सभेतील िनणय ं .२९२ माणे कं ाटी स  लागार 
 हणून सं  थानचे कमचारी कं ाटदारामाफत एकि त मािसक मानधन र  कम .२५,०००/- इतक  अदा करणेकामी व 

िद.०५/०९/२०२० पासनू ११ मिहन ेकालावधीसाठी मदुतवाढ िमळणकेामी  या मा  यतसेाठी सादर.    
िनणय .५६६ सद  य सिचव/मु  य कायकारी अिधकारी यांनी असे नमुद केले क , सं  थानचे मालम  ता िवभागाकरीता 

कं ाटी स  लागार िनयु  त करणेकामी जाहीरात िस  द क न व िनवड ि या राबवून नवीन 
स  लागाराची िनवड ि या पणु होईपयत ी. सुरेश सधुाकर भालेराव यांना कं ाटी स  लागार  हणून 
सं  थानचे कमचारी कं ाटदारामाफत एकि त मािसक र  कम .२५,०००/- या मानधनावर 
िद.०५/०९/२०२० पासून मुदतवाढ दे  यात यावी.  यास सिमती सद  य ी.पालवे साहेब यांनी सहमती 
दशिवली. 

मा.अ  य ांनी खालील मत मांडले- 
   तुतचे िवषय नं.३१ व िवषय नं.३२ हे िदनांक २४.११.२०२० रोजी चि य प  दतीने अमा  य 

कर  यात आलेले आहेत, क रता ी. सुरेश सधुाकर भालेराव व ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे यांना 
मुदतवाढ दणेे अ  य  यांना मा  य नाही. क रता अ  य ांतफ अमा  य कर  यात येत आहेत. 

  सिमती सद  या ीमती बनकर यांनी असे मत  य  त केले क ,  ताव आधीच अमा  य कर  यात 
आला आहे. क रता ीमती बनकर यांचेमाफत देखील अमा  य कर  यात येत आहे. 

  सदर िनणयाचे बाबतीत २x२ अशी समसमान मत िवभागणी झा  याने मा.उ  च  यायालय, मंुबई 
खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न िनणयासाठी  तािवत कर  यात यावे, 
असे ठरले.                                           (कायवाही- मालम  ता िवभाग/िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३२ मालम  ता िवभागाकडील कं ाटी स  लागार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे(सेवािनवृ  त नायब 

तहसीलदार) यांचे मुदतवाढीबाबत. 
 ताव-  अिधिनयमातील तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम १७(झ) 

सवसाधारणपणे िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन 
कर  या  या योजनासाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

 तावना- सं  थानकडील चल-अचल मालम  तसेाठी  वतं  मालम  ता िवभाग (Estate Department) 
िनमाण करणेबाबतचा  ताव िवधी िवभागामाफत मा.ि सद  य सिमतीचे सभपेढुे सादर कर  यात आललेा होता. 
 यावर मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजी झाले  या सभेतील िनणय ं .९८६ नसुार व आ  थापना 

िवभागाकडील िद.१९/११/२०१४ रोजी  या  आदशेा  वये सं  थान आ  थापनवेर मालम  ता िवभाग न  यान ेकायाि वत 
कर  यात आललेा आह.े  
  मालम  ता िवभागामाफत खालील माण ेकामकाज केल ेजाते.   
 १)  सं  थानच ेिमळकत रिज  टर अ यावत ठेवणे.  
 २)  सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनी खरेदी करणकेामी तसेच आर णा  यित र  त खाजगी जमीनी 

खरेदी करणकेामी सं  थानकडे ा  त झाले  या  तावांची छाननी करण,ेजागेची पाहणी करण ेव उिचत 
कायवाही करण.े   
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 ३)  दणेगी  व पात िमळकती ि वकारणबेाबत  या  तावाचंी छाननी करण,ेिमळकतीची पाहणी करणे व उिचत 
कायवाही करण.े  

 ४)  खरेदी केले  या िमळकत  या व दान  व पात ा  त झाले  या िमळकत  या न दी महसलु द  तरी अ यावत 
क न घेण.े   

 ५)  खरेदी घेतले  या व दान ि वकारले  या िमळकत ची शासक य मोजणी क न ह ी िनशा  या ठरवनू घेणे. 
 ६)  सं  थान मालक  या कृषीक जमीनी आव  यकतेनसुार अकृषीक करणकेामीचे  ताव तयार करणे व स म 

अिधकारी याचंेकडेस सादर क न उिचत कायवाही करण.े       
 ७)  मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  याचंेकडील भसूंपादनाबाबतचे करणी सम  वय साधनू उिचत 

कायवाही करण.े  
 ८)  िविवध  यायालयात सु  असले  या केससेबाबत आव  यक ती कायवाही करणे.  
 ९)  सं  थान मालक  या भाडेत  वावर िदले  या अथवा ावया  या िमळकत चे करारनाम ेक न घणेे.  
१०)  सं  थानचे मालम  तबेाबतचे शासक य कर,नगरपंचायत कर व ामपचंायत कर इ.भरणेबाबत कायवाही 

करणे.  
११)  सं  थानने भाडेप यान ेघेतले  या िमळकत चे भाडे व  थािनक कर भरणा करण.े  
१२)  सं  थान  या िमळकती भाडेकरारान े दणेेकामी  ताव सादर करण,ेभाडेकरारान े िदले  या िमळकत  या 

वापराची मदुत वाढवनू दणेे व भाडेकरारनामे क न घणेे. 
१३)  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माणे पालखी थां  यासाठी जागाचंा शोध घणे,ेजागा उपल  ध करण,ेजागेची 

िनि ती करण ेव पढुील उिचत कायवाही करणे.    
१४)  सव रा  यातील मु  य शहरात सं  थानचे माहीती क  उभारणेकामी जागा उपल  ध करण.े  
१५)  वषातील उ  सवाचंे िनयोजनासाठी आव  यकते माणे जमीनी अिध हीत करणेबाबतची कायवाही करणे.   
१६)  महारा   रा  य शेती महामंडळाकडील जमीनी कायम  व पी खरेदी करणेकामीचे  ताव व त षुगंाने 

कायवाही करण.े  
१७)  सं  थानच े  थावर मालम  तबेाबत यो  य िनयोजन करण,ेदखेभाल करण,ेवेळोवेळी िमळकत ना भेटी दणेे व 

 याबाबत असले  या अडचणी दरू करण,ेव र  ठानंा अहवाल सादर करणे.   
  सदर कामकाजासाठी स  लागार  हणून ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) 
याचंी कं ाटी प  दतीने मािसक .१२,०००/- एकि त मानधनावर थमत: िद.१९/१०/२०१५ ते िद.१८/१०/२०१६ 
या एक वषा  या  कालावधीसाठी नमेणकू कर  यात आललेी होती.  

तदनंतर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७६६ माण े
िद.१९/१०/२०१६ त े िद.१८/१०/२०१७ या एक वष कालावधीसाठी मािसक .१५,०००/- मा  एकि त 
मानधनावर, तसचे मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .८९९ माण े
िद.१९/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी व मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१८ 
रोजीच े सभेतील िनणय ं .७२४ माण े िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/०९/२०१९ आिण मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२१/०८/२०१९ रोजीच े सभेतील िनणय ं .४४० माण े िद.१९/०९/२०१९ ते िद.१८/०९/२०२० या एक वष 
कालावधीसाठी एकि त र  कम .२५,०००/- मा  इत  या मािसक मानधन त  वावर कं.कमचारी  हणनू चिलत 
प  दतीने कामगार िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून मदुतवाढ दणेेस मा  यता दणेेत आललेी आह.े तसचे मा.तदथ 
सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय ं .६५ माणे  याचंे पवू चे एकि त मािसक मानधनात र  कम 
.५,०००/- इतक  वाढ क न  यानंा एकि त मािसक मानधन र  कम .३०,०००/- इतके िद.०१/०२/२०२० पासनू 

अदा करणसे मा  यता दणेेत आललेी आह.े  
  ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सवेािनवृ  त नायब तहिसलदार), कं.स  लागार यांनी  याचंे कायकालात 
मालम  ता  िवभागाकडे खालील माणे कामे केललेी आहते.      
१)  मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील सं  थान मालक  या अकृिषक बखळ जागेवरील सन २०१३-१४ व सन 
२०१४-१५ या दोन वषाचे कालावधीसाठी ामपचंायतीने आकारललेी कराची र  कम ित वष .१२,७८,०००/- 

माण ेदोन वषाची र  कम .२५,५६,०००/- इतक  ामपचंायतीकडून माफ क न घेतली असनू उव रत सन २०१५-
१६,२०१६-१७ व २०१७-१८ या तीन वषासाठी ामपचंायत कराची ितवष र  कम .१२,७८,०००/- ऐवजी 

ितवष र  कम .६,३९,०००/- इतक  िकमान दरान े आकारणी करणेकामी ामपचंायतीस भाग पाडलले े आह.े  
२)  मौजे िशड  यथेील सव नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे बांधकाम 
सं  थानच े िनधीतून करणे व  यापकै  काही े ाचा वापर सं  थानसाठी भाडेप यान े करणेिवषयी महारा   रा  य       
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माग प रवहन महामंडळ यांचेशी करावयाच ेकरारना  याचे करणी व  याचे मु ांक शु  क मा.मु ांक िज  हािधकारी 
कायालयाकडून िनि त क न घणेकेामीचे करणी कामकाज केलेले आह.े  
३)  मौज े घारी,ता.कोपरगाव येथील सं  थान िमळकती  या भसंूपादनाची नकुसान भरपाईची र  कम 
.२,८४,७६५/- इतक  सन २००४ पासनू शासनाकडे लंिबत आह.े ती सं  थानला िमळणकेामीचे करण क न 

सदरची र  कम िमळणकेामी िदवाणी  यायालयात करण करणते आलेल ेआह.े  
४)  मौज े िनघोज येथील ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,रा.कोपरी यांनी  यांचे मालक  या साई पालखी 
िनवारा येथील शासक य मु  याकंन र  कम .३२,२७,१३,५००/- इत  या िकंमती  या इमारत बी व डी दान के  या 
संबंधातील कागदप  ा  त क न तपासनू मा.मु ांक िज  हािधकारी,अहमदनगर यांचेकडून मु  यांकन िनि त क न 
घेवनू न दणीकृत दानप  क न घणेेबाबतची कायवाही पणू केली असनू  या माण े सं  थान  या नावाने महसलु 
द  तरी व ामपचंायत द  तरी न दी क न घेतले  या आहते.     
५)  िशड  येथील ारावती भ  तिनवास च े सव नं.१४८/१,१४८/२/१,१४८/२/२,१४८/२/३ चा अकृिषक 
सारा माफ  अनु ेय असताना कामगार तलाठी यांनी सन २०१६-१७ या वषासाठी सदर े ाचा अकृिषक सारा 
मागणी नोटीस िदलेली होती. सदर बाब कामगार तलाठी,िशड  यांचे िनदशनास आणनू दवेनू  यासाठीची 
अकृिषक सारा मागणी नोटीस र  क न घेतली.  
६)  मौज े पांढुल ,ता.िस  नर येथील सं  थान मालक ची जमीन गट नं.१९ े  ०.४९ आर या अकृिषक 
जमीनीचा आकार महारा    जमीन महसलु अिधिनयम १९६६ चे कलम ११७(३) चे तरतुदीनसुार माफ 
होणबेाबतचे करण तयार क न मा.उपिवभागीय अिधकारी,िनफाड भाग,िनफाड यांचेकडेस सादर कर  यात आल े
आह ेव पाठपरुावा करीत आह.े  
७)  सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीन पैक  काही जमीन खरेदी करणसेाठी ा  त झाले  या 

 तावांची छाननी क न खरेदी करणकेामीची कायवाही पणू केलेली आह.े    
८)  खरेदी केले  या जमीन ची शासक य मोजणी क न घवेनू महसलु द  तरी रेकॉड ऑफ राईटला 
सं  थान  या नावाने न दी क न घतेले  या आहते.  
९)  मौज ेिनमगाव-को-हाळे यथेील शतेी महामडंळाच ेजमीनीपकै  भसंुपादना ारे सं  थानला ा  त झाले  या 
स.नं.८७ व ८८ मधील े ात  तािवत लाडू इमारत व वािण  य योजनासाठी बांधकाम परवानगी 
िमळणकेामीचा  ताव मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचेकडेस सादर करणते आला असनू 
परवानगीसाठी पाठपरुावा करणते यते येवनू आदेश ा  त क न घतेला आहे.  
१०)  मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडील सं  थानसाठी लंिबत असलेली भसंूपादन 

करण ेतातडीने िनगत करणकेामी सम  वय साधनू पाठपरुावा केलेला आह.े  यात आर ण ं .३४ ची भसंुपादन 
कायवाही यापवू च िद.२९/०४/२०१५ रोजी पणू झालेली होती. मा  भुसपंािदत े ाचा ताबा सं  थानला िमळणसे 
ऊिशर होत होता.  याकामी पाठपरुावा क न भसंुपादन े  ६९०३ चौमी.चा ताबा सं  थानला िद.०७/०३/२०१८ 
रोजी िमळिवललेा आह ेव  या माण ेमहसलु दप  री रेकॉड ऑफ राईटला सं  थानच ेनावान ेन दी क न घतेले  या 
आहते.  
११)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यां  यासाठी “जमीन खरेदी धोरण” िनि त करणबेाबतचा 

 ताव शासनाकडे मा.व र  ठां  या मागदशनाखाली तयार क न पाठिवलेला आह.े     
१२)  महारा   रा  य शतेी महामंडळाकडील े  ५२ हे  टर ३५ आर इतके सं  थानला कायम  व पी खरेदी 
िमळणकेामीचा  ताव सादर करणते येवनू  यात व र  ठ पातळीवर पाठपरुावा करणचे ेकामकाज चाल ूआह.े  
१३)  मौज े ई,ता.राहाता येथ े सं  थानच े वै क य सकुंल  तािवत आह.े  यासाठी सं  थान मालक  या 

े ालगत असलेली ी.भंडारी व ी.भनसाळी यांची जमीन खरेदी करणकेामी कागदप ाचंी छानणी करण,ेमोजणी 
क न घणेे व  या संबंधीत कोट करणी कामकाज पणू करणते यवेनू शासन िनणया माण े व मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनणया माण े सदर जमीन सं  थानला खरेदी करणसेाठीची ि या पणू केलेली आहे व सदर खरेदी 
जमीन ची महसलु द  तरी रेकॉड ऑफ राईटला सं  थान  या नावान ेन दी क न घतेले  या आहते.     
१४)   चे शता  दी उ  सव कालावधीत आव  यकतेनसुार खाजगी व शतेी महामंडळाची जमीन वेळोवेळी 
अिध हण करणचेी कायवाही पणू केलेली आह.े  
१५)  स  यि थतीत मा.उ  च  यायालयात मयत साखरबाई हरीभाऊ शेळके यांची जमीन सं  थानला 
भसंुपादना ारे खरेदी करणचेे करण चालू आह.े या करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े कायवाही 
करणचेे कामकाज चालू आह.े 
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१६)  मालम  ता व भसंुपादन संबंधात िविवध कोटात उदा.िदवाणी  यायालय,राहाता, कोपरगाव, िदवाणी 
 यायालय, व.  तर, कोपरगाव, स   यायालय, कोपरगाव, उ  च  यायालय,औरंगाबाद व सव  च 
 यायालय,िद  ली इ.कोटात चाल ूअसले  या समुारे ३२ केसेसम  य े िनयमा माण ेकायवाही करणकेामी मागदशन 

करीत आह.े  
१७)  सं  थान  या ता  यात असले  या मोफत सव नं.१ पैक चे े ासंबधंात शासक य  तरावर लंिबत 
असले  या दंडा  मक कायवाहीच े करणी कामकाज चालू आहे.   
१८)  सं  थानसाठी आरि त असललेे आर ण ं .३९ ह ेमा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील 
आदशेा माण े र  करणचेी कायवाही करणते आली असनू शासनाकडे भुसपंादनापोटी जमा करणते आलेली 
अनामत र  कम परत िमळणकेामी व इतर भसंुपादन करणी शासनाकडे जमा असले  या रकमा परत िमळणकेामी 
पाठपरुावा क न र  कम .२०,७९,००,०००/- इतक  सं  थानकडे जमा क न घे  यात आलेली आहे.  
१९)  मौजे िशड  येथील नगरपचंायत ह ीतील सव नं.५७/९५ े  ०.०१ आर ही कै.महतछ ी यांच े
मालक ची  वक  टािजत िमळकत  यांचे मृ  यनूतंर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना दे  याची 
 यांची इ  छा अस  याचे  यांचे िद.०७/०९/२००५ रोजी  या अजाव न  प  टपण ेिदसनू आलेने सदरचा अज हचे 
 यांचे इ  छाप  (मृ  यपु ) संबोधनू ते िदवाणी  यायालयात दाखल क न मे.कोटाकडून ोबटे क न घणेकेामीच े
करण तयार क न सं  थान पॅनलवरील वक ल अडॅ.जे.के. ग दकर यांना  या माण े म.ेकोटात उ  त िमळकतीस 

सं  थानचे नाव लावणकेामीचे आदशे ा  त क न घणेकेामी सिुचत केलेले आह.े 
२०)  मयत हसंाबने ि वेदी यांच े िशड  येथील साई समपण इमारतीतील उव रत े  सं  थानला दान 
करणबेाबतचे मृ  यप ा माण ेिमळकत कायदशेीर र  या सं  थानचे नावावर क न घेणकेामीची कायवाही सु  करणते 
आलेली आह.े   
२१)  सौ.मंजु िदलीप सलुाखे यांचे मालक चे मौजे ई िशवारातील ०.४० आर इतके े  सं  थानला दानप  
क न दणेेबाबतच ेअजा माण ेसं  थानला सदरची जमीन दान ि वकारणकेामीची कायवाही चाल ूकरणते आलेली 
आह.े   
२२)  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणया माण े िशड  िवकास योजना आर ण व ा प िवकास 
आराखडा (सधुारीत) मधील सं  थानसाठी  तािवत असलेली आर ण े र  करणकेामी संबंधीत कायालयांकडे 

 ताव सादर केले आहते.  
२३)  सं  थान मालक  या भाडेकराराने िदले  या िमळकत चे करारनामे अ यावत करणते आलेले आहते.  
२४)  सं  थान मालम  तेची दखेभाल करणकेामी वेळोवेळी िमळकत ना भेटी देणते आले  या आहते व 
अडचण चे िनराकरण करणते आलेल े आह.े  यात िवशेषत: कनकुरी येथील सं  थान मालक  या तळयाकडे 
जा  यासाठी  या र   याबाबत संबंधीत जमीन मालक यानंी हरकत घतेलेन े  याकामी सदर जमीनीच ेमुळ खरेदीखत 
पडताळून सदर र   या  सबंंधात बांधकाम िवभाग व पाणीपरुवठा िवभाग यांना मागदशन करणते आलेल ेआह.े     
२५)  कायालयाचे दनंैिदन कामकाजात कायालयीन िटप  या,मा.  यव  थापन सिमतीच े सभपेढू े सादर 
करावया  या िटप  या व इतर प  यवहार िनयिमतपण ेसादर करणकेामी मागदशन करणते आलेले आह.े  
भिव  यात मालम  ता िवभागामाफत खालील माणचेी कामे करावयाची आहते. 
१)  महारा   रा  य  शतेी महामंडळाची जमीन कायम  व पी खरेदी करण.े 
२)  मालम  ता व भसंुपादन संबंधात िविवध कोटात उदा.िदवाणी  यायालय,राहाता, कोपरगाव, िदवाणी 
 यायालय, व.  तर, कोपरगाव,स   यायालय, कोपरगाव, उ  च  यायालय, औरंगाबाद व सव  च 
 यायालय,िद  ली इ.कोटात चालू असले  या ३२ केसमे  य ेउिचत कायवाही करण.े  

३)  मौजे येसगाव येथील पालखी थां  याची जागा सं  थानचे नावावर क न घेणकेामी कायवाही करण.े  
४)  मुंबई ते िशड ,औरंगाबाद ते िशड ,पणु े ते िशड ,अहमदनगर ते िशड , भंडारदरा ते िशड  या मागावर 
सं  थानचे पालखी थांब ेउभारणचे े  तािवत आह.े  यासाठी जागांचा शोध घणे,ेजागा दानप  घणेे, जागा खरेदी 
घेण ेयाबाबतची करणाचंी छानणी करण.े   
५)  सव रा  यां  या मह  वा  या िठकाणी सं  थानच ेमािहती क  उभारणचे े  तािवत आह.े  यासाठी जागा 
िनि ती करण,े जागा उपल  ध करण ेव त  सबंंधी कामकाज करण.े  
६)  मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणया माण े सं  थानसाठीची यापवू ची आर ण े र  करण े व सं  थान  या 
िमळकत वर टाकलेली आर ण ेर  करणकेामीची कायवाही करण.े  
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७)  सं  थानच ेता  यात असले  या मोफत सव न.ं१ प.ै च े े ासबंधंात शासक य  तरावर लिंबत असले  या 
दडंा  मक कायवाहीचे करणी कामकाज पाहणे.   
८)  मोफत सव नं.१  या े ाचा ताळमळे घेणेच े करणी कायवाही करणे.  
९)  सं  थान मालक  या जमीन  या पोटिह   याचंे सामीलीकरण करणचेे  ताव तयार करणे.  
१०)  अिभलखे क ात पाठवावयाचे कागदप ांची छाननी क न रेकॉड अ यावत करणे. 
११)  िमळकत रिज  टर न  याने क न ते अ यावत करणे. इ.कामे करावयाची आहते. 

िवभागाचा अिभ ाय- ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं ाटी स  लागार (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) 
याचंी नमेणुक ची मदुत िद.१८/०९/२०२० रोजी संपत आह.े  यानंी उपरो  त माणे समाधानकारक कामे केललेी असनू 
मालम  ता िवभागाचे दनंैिदन कामकाजात दखेील  याचंे मागदशन होत आह.े मालम  ता िवभागामाफत भिव  यात 
उपरो  त माणे कामे  तािवत आहते. उपरो  त  कामां  या वाढ  या  यापा  या ि ने यापढेुही ी.कृ  णा िव  वनाथ 
वालझाडे,कं ाटी स  लागार (सवेािनवृ  त नायब तहिसलदार) यां  या  सवेेची मालम  ता िवभागास आव  यकता आह.े  

ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे,कं ाटी स  लागार (सवेािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांनी यापवू   यानंा रजा व 
शासक य सु या सवलत नसलनेे काही अडचणीच ेवळेेस अथवा आजारपणा  या वेळेस  यानंी सटुी घतेली तर  या 
सटुी  या िदवसाचे  याचंे मानधनातनू र  कम कपात केली जात.े प रणामी  यानंा एकि त मािसक मानधनाची प रपणू 
र  कम िमळत नाही. या  तव  यानंी महारा   शासनाच े कमचा-यानंा अनु ये असले  या सु या  यानंा अनु ये 
करणेकामी िवनतंी केललेी आह.े    

तरी कं ाटी स  लागार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांच े नेमणकु ची 
पढुील मुदत िद.१९/०९/२०२० ते िद.१८/०९/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी चिलत प  दतीन े कामगार 
िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून पवू चचे एकि त र  कम .३०,०००/- मा  (अ री .तीस हजार मा ) इत  या 
मािसक मानधन त  वावर कं ाटी कमचारी  हणून मदुतवाढ दतेा येईल व  यानंा रजा सवलत िमळत नसलनेे महारा   
शासना  या कमचा-यांना अनु ेय असले  या  शासक य सु या अनु ेय करता यतेील.  

 ताव- कं ाटी स  लागार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) याचं े
नेमणकु ची पढुील मदुत िद.१९/०९/२०२० ते िद.१८/०९/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी चिलत प  दतीने 
कामगार िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून पवू चेच एकि त र  कम .३०,०००/- मा  (अ री .तीस हजार 
मा ) इत  या मािसक मानधन त  वावर कं ाटी कमचारी  हणून मदुतवाढ दणेे  या व  यानंा रजा सवलत िमळत नसलनेे 
महारा   शासना  या कमचा-यांना अनु ेय असले  या  शासक य सु या अनु ेय करणे  या मा  यतेसाठी सादर.   

िनणय .५६७ सद  य सिचव/ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी असे नमदु केले क , सं  थानचे मालम  ता 
िवभागाकरीता कं ाटी स  लागार िनयु  त करणेकामी जाहीरात िस  द क न व िनवड ि या राबवून 
नवीन स  लागाराची िनवड ि या पुण होईपयत ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे  (सेवािनवृ  त नायब 
तहसीलदार) यांना कामगार िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून र  कम .३०,०००/- मा  इत  या 
मािसक मानधन त  वावर कं ाटी कमचारी  हणून िद.१९/०९/२०२० पासनू मुदतवाढ दे  यात यावी. 
 यास सिमती सद  य ी.पालवे साहेब यांनी सहमती दशिवली. 

  मा.अ  य ांनी खालील मत मांडले- 
   तुतचे िवषय न.ं३१ व िवषय नं.३२ हे िदनांक २४.११.२०२० रोजी चि य प  दतीने अमा  य 

कर  यात आलेले आहेत, क रता ी. सरेुश सधुाकर भालेराव व ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे यांना 
मुदतवाढ देणे अ  य  यांना मा  य नाही. क रता अ  य ांतफ अमा  य कर  यात येत आहेत. 

  सिमती सद  या ीमती बनकर यांनी असे मत  य  त केले क ,  ताव आधीच अमा  य केला 
आहे. क रता ीमती बनकर यांचेमाफत अमा  य कर  यात येत आहे.   

  सदर िनणयाचे बाबतीत २x२ अशी समसमान मत िवभागणी झा  याने मा.उ  च  यायालय, 
मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न िनणयासाठी  तािवत 
कर  यात यावे, असे ठरले.                                             (कायवाही- मालम  ता िवभाग/िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३३  टेट बॅकं ऑफ इिंडया, शाखा िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी स  ह नं.३२ 

मधील साईनाथ छाया इमारतीतील पिह  या मज  यावरील वापरास िदले  या जागा वापराची मुदत 
वाढवून िमळणेबाबत व बॅकेंच कायालय व ए.टी.एम.  थलातंराबाबत मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं 
ऑफ इिंडया, शाखा िशड  यांचे िद.०८.०७.२०२० व त  सम आशयाचे िद.२१.०९.२०२० रोजीचे प . 
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 ताव-  अिधिनयमातील तरतदू- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम १७(३) म  य े   
िवश्  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लखेी पवूमंजरूीने                                                            

                            असेल  याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण 
टाक  यात यणेार नाही, िवक  यात यणेार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात यणेार नाही,अशी तरतदू आह.े   

                 तावना–यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/१२/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .५०५ माण े
खालील माणे िनणय झाललेा आह.े  

   “सं  थान मालक ची मौज े िशड  यथेील िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील पिह  या 
मज  यावरील े  १६२.८८ चौमी. जागा  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना वापरासाठी मागील मािसक 
परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न  हणजचे .१,०८,९००/- + १०% ( .१०,८९०/-) अशी एकुण र  कम 
.१,१९,७९०/- इतके दरमहा मािसक भाडे व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न पवू  याच अटी व 

शत वंर, िल  ह अॅ  ड  लायस  स त  वावर िद.११/०९/२०१९ ते िद.१०/०८/२०२० या ११ मिह  याचंे कालावधीसाठी 
मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली व  या माणे करारनामा क न घे  यात यावा,असे ठरल.े”   

    तदनषुंगान े  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी िद.१८/०२/२०२० रोजी मा.दु यम िनबधंक,राहाता 
याचंेसमोर न दणीकृत िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न िदललेा आह.े सदर िल  ह अॅ  ड लायस  स 
करारना  याची मदुत िद.१०/०८/२०२० रोजी सपंु  टात आललेी आह.े   

                उ  त जागा वापराची पढुील मुदत िद.११/०८/२०२० ते िद.१०/१०/२०२० या दोन मिहन े
कालावधीसाठी वाढवनू िमळणकेामी मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी  यांचेकडील 
प  जा. ं .बीआर/२०२०-२१/०२७ िद.०७/०८/२०२० अ  वये इकडेस िवनंती केली असनू  यात  यांनी “  टेट 
बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यानंा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच ेमालक ची मौजे िशड  
येथील िसटी सव नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील पिह  या   मज  यावर े  १६२.८८ चौमी. ही जागा 
दरमहा मािसक भाडे र  कम .१,१९,७९०/- व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न पवू  याच 
अटी व शत वर िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.११/०९/२०१९ ते िद.१०/०८/२०२० या ११ मिह  यांचे 
कालावधीसाठी वापरणकेामी सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय 

ं .५०५ माण े मदुतवाढ िदलेली आह.े  या माण े बॅकेंने िद.१८/०२/२०२० रोजी िल  ह अॅ  ड लायस  स 
करारनामा क न िदलेला आह.े सदर करारना  याची मदुत िद.१०/०८/२०२० रोजी संपु  टात यते आह.े तथािप  टेट 
बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  याचंे कायालय व ए.टी.एम.ह ेहॉटेल टे  पल  हय ू िशड  येथे पढुील अदंाजे दोन 
मिह  यात  थलांतरीत होणार आहे. बॅकेंच े कायालय  थलांतरीत होईपयत  हणजेच िद.११/०८/२०२० ते 
िद.१०/१०/२०२० या दोन मिहन े कालावधीसाठी सं  थानच े उपरो  त जागचेी बॅकेंला आव  यकता आह.े तरी 
िद.११/०८/२०२० ते िद.१०/१०/२०२० या दोन मिह  यांचे कालावधीसाठी उपरो  त जागा वापराची मदुत वाढवनू 
िमळणसे िवनंती आह.े तसेच स  यि थतीत  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांचे साईनाथछाया इमारतीतील 
तळमज  यावरील एका गाळयाम  य े दोन ए.टी.एम.कायरत आहते.  यापैक  एक ए.टी.एम.  टेट बॅकं ऑफ 
इडंीया,शाखा िशड  ह े  वत: चालिवत असनू दसुरे ए.टी.एम.  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांचे वतीन े
ईपीएस ELECTRONIC PAYMENT & SERVICES (P) LTD  कंपनी (Agency) यांचेकडे 
बाहय  ोत (outsource) केलेले आह.े आतापयत ए.टी.एम.चे जागा वापरासाठी  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा 
िशड  यांनी आपले सं  थानबरोबर करारनामा केलेला आह.े तथािप सदर जागा  थलांतरीत होत अस  याने 
यापुढील ए.टी.एम.साठी चा करारनामा ईपीएस (ELECTRONIC PAYMENT & SERVICES (P) 
LTD) कंपनी या Agency सोबत करण े गरजेचे आह.े तरी आपले  तराव न पढुील करारना  याची उिचत 
कायवाही कर  यात यावी. मिंदराम  य े असणारी वदळ व साईबाबा भ  तां  या सिुवधेसाठी ईपीएस कंपनीच े
ए.टी.एम.सदर िठकाणी पुववत ठेव  या  या योजनामुळे सदर कंपनीने बॅकं कायालयाची पवूपरवानगी घतेलेली 
असनू  याकरीता  यांना VSAT ची  थापना करणे गरजचेे आह.े  याकरीता  यांना इमारती  या छतावर खालील 

े फळाची आव  यकता आह.े Space Diamension-6*6 Feet (१२ चौ.फुट जागा) Weight of VSAT 
and blasting-200 KG Approx. तरी आपण वरील VSAT  थापनलेा तसेच कायालया  या  थलांतरणाला 
परवानगी ावी,ही िवनतंी” असबेाबत नमदु केलेले आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय- शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांचेकडील उपरो  त प ाचे 
अनषंुगान े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) मधील 
तरतुदीनसुार सं  थान मालक ची मौजे िशड  यथेील िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील पिह  या 
मज  यावरील े  १६२.८८ चौमी. जागा वापरास पवू  याच अटी व शत वर िद.११/०८/२०२० ते 
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िद.१०/१०/२०२० या दोन मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े  १०% वाढ क न 
 हणजेच र  कम .१,१९,७९०/- + १०%  ( ,११,९७९/-) अशी एकूण र  कम .१,३१,७६९/- इतके दरमहा 

मािसक भाडे व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वगेळा आका न पवू चेच अटी व शत वर िल  ह अॅ  ड 
लायस  स त  वावर िद.११/०८/२०२० ते िद.१०/१०/२०२० या दोन मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दतेा येईल व 
 या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घतेा येईल.   

   तसेच सदर बॅकेंचे ए.टी.एम.संदभात मा.तदथ सिमतीचे िद.११/०५/२०२० रोजीचे सभतेील िनणय 
ं .२४५ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

   सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी स.नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील 
तळमज  यावरील ९ चौमी. जागा  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना ए.टी.एम.चे वापरासाठी मागील 
मािसक परवाना फ  म  य े  १०% वाढ क न  हणजेच .७,९८६/- + १०% .७९९/- अशी एकूण र  कम 
.८,७८५/- इतके मािसक भाडे आकार  यात येवनू व मीटर रड ग माण ेिव तु आकार वगेळा आका न िल  ह 

अॅ  ड लायस  स कराराने िद.२८/०४/२०२० ते िद.२७/०३/२०२१ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी वापरासाठी 
मा  यता दे  यात आली. तसचे पवू माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स  करारनामा क न घे  यात यावा,असे ठरले. सदर 
िनणया माण े  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी िद.२९/०७/२०२० रोजी उ  त ए.टी.एम.साठी जागा 
वापराचा िल  ह अणॅ ् ड लायस  स करारनामा न दवनू िदलेला आह.े  

तथािप मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी  यांचेकडील उपरो  त 
िद.०७/०८/२०२० रोजी  या   प ातील उ  तराधात “स  यि थतीत  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांच े
सं  थानचे साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावरील एका गाळयाम  य े  दोन ए.टी.एम.कायरत आहते.  यापकै  
एक ए.टी.एम.  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  ह े  वत: चालिवत असनू दसुरे ए.टी.एम.  टेट बॅकं ऑफ 
इडंीया,शाखा िशड  यांचे वतीन े ईपीएस (ELECTRONIC PAYMENT & SERVICES (P) LTD  
कंपनी (Agency) यांचेकडे बाहय  ोत (outsource) केलेले आह.े आतापयत ए.टी.एम.चे जागा वापरासाठी 
 टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी आपले सं  थानबरोबर करारनामा केलेला आह.े तथािप सदर जागा 
 थलांतरीत होत अस  याने यापढुील ए.टी.एम.साठी चा करारनामा ईपीएस (ELECTRONIC PAYMENT 

& SERVICES (P) LTD) कंपनी या Agency सोबत करण े गरजचेे आह.े तरी आपले  तराव न पढुील 
करारना  याची उिचत कायवाही कर  यात यावी. मिंदराम  य े  असणारी वदळ व साईबाबा भ  तां  या सिुवधेसाठी 
ईपीएस कंपनीच े ए.टी.एम.सदर िठकाणी पवुवत ठेव  या  या योजनामुळे सदर कंपनीने बॅकं कायालयाची 
पवूपरवानगी घतेललेी असनू  याकरीता  यांना VSAT ची  थापना करण े गरजेच े आह.े  याकरीता  यांना 
इमारती  या  छतावर खालील े फळाची आव  यकता आहे. Space Diamension-6*6 Feet (१२ चौ.फुट 
जागा) Weight of VSAT and blasting-200 KG Approx. तरी आपण वरील VSAT  थापनलेा तसेच 
कायालया  या   थलांतरणाला परवानगी ावी,ही िवनतंी” अशी िवनंती केलेली आह.े  

 हणजेच  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांचमेाफत चालिवणते येत असलेले एक ए.टी.एम. व 
बॅकेंचे कायालय ह ेसमुारे दोन मिह  यात  हणजेच साधारणत: ऑ  टोबर २०२० म  य े  थलांतरीत होणार असनू 
उ  त बॅकेंचे दसुरे ए.टी.एम. ईपीएस (ELECTRONIC PAYMENT & SERVICES (P) LTD)  कंपनी 
(Agency) याचंमेाफत बाहय  ोत (outsource)  हणनू ए.टी.एम.साठी स  यि थतीत वापरास असले  या 
जागेतच ए.टी.एम.चालू ठेवणार आहते.  

 हणजेच यापढुे सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील 
तळमज  यावरील ९ चौमी. जागते सु  असलेले  टेट बॅकेंच े उव रत एक ए.टी.एम. उ  त कंपनीमाफत चाल ू
राहणार आह.े  यासाठी उ  त कंपनीने  टेट बॅकं ऑफ इडंीया कायालयाची पवुपरवानगी घतेलेली असलेचे 
शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी  यांचेकडील िद.०७/०८/२०२० रोजी  या प ात नमदु 
केलेले असनू  यात  यांनी  याकरीता उ  त कंपनीस VSAT  थापना करण े गरजेचे आह.े  याकरीता  यांना 
इमारती  या छतावर Space Diamension-6*6 Feet (१२ चौ.फुट जागा) या े फळाचे जागेची आव  यकता 
असलेचे  दखेील नमदु केललेे आह.े  

   त  हा  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांच ेकायालयाचे व सदर बॅकेंमाफत चालिवणते असलेले 
एक ए.टी.एम.चे  थलांतर होणे  या कालावधीत ईपीएस ELECTRONIC PAYMENT & SERVICES 
(P) LTD या कंपनीमाफत चालिवणते येत असले  या एका ए.टी.एम.साठी उ  त इमारती  या छतावर वापरासाठी 

 तािवत केले  या १२ चौ.फुट या जागेच ेमािसक भाडे शासनाच ेसावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून िनि त 
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क न घतेा यईेल व सदर जागचे े िनि त होणारे मािसक भाडे आिण ए.टी.एम.साठी  या  वापरास िदले  या 
गाळयाचे उपरो  त माण ेठरललेे िद.२७/०३/२०२१ पयतच ेमािसक भाडे र  कम .८,७८५/- इतके व िव तु बील 
मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न ईपीएस ELECTRONIC PAYMENT & SERVICES (P) LTD या 
कंपनीकडून वसलु करता येईल व  या माण ेसदर कंपनीसोबत उ  त जागा वापराचा  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा 
िशड  यांचेसोबत केले  या िल  ह अॅ  ड लायस  स करारना  या माणचे करारनामा क न घतेा येईल. 

 ताव- शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांचेकडील उपरो  त िद.०७/०८/२०२० व 
त  सम आशयाचे िद.२१/०९/२०२० रोजी  या प ाच े अनषुगंाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) मधील तरतुदीनसुार सं  थान मालक ची मौज े िशड  येथील िसटी सव 
नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील पिह  या  मज  यावरील े  १६२.८८ चौमी. जागा वापरास पवू  याच 
अटी व शत वर िद.११/०८/२०२० ते िद.१०/१०/२०२० या दोन मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक 
परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न  हणजेच र  कम .१,१९,७९०/- + १०%  ( ,११,९७९/-) अशी एकूण 
र  कम .१,३१,७६९/- इतके दरमहा मािसक भाडे व मीटर रड ग माण ेिव तु आकार वगेळा आका न पवू चेच 
अटी व शत वर िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.११/०८/२०२० ते िद.१०/१०/२०२० या दोन मिहन े
कालावधीसाठी मदुतवाढ दणेे  या व  या माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणे  या िनणयाथ तसेच 
 टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांचे कायालयाचे व सदर बॅकेंमाफत चालिवणते असलेल ेएक ए.टी.एम.च े
 थलांतर होणे  या कालावधीत ईपीएस ELECTRONIC PAYMENT & SERVICES (P) LTD या 

कंपनीमाफत चालिवणते येत असले  या एका ए.टी.एम.साठी उ  त इमारती  या छतावर समुारे २०० िकलो 
वजनाचा VSAT and Blasting ची  थापना करणसेाठी  या जागा वापरासाठी  तािवत केले  या १२ चौ.फुट 
या जागचेे मािसक भाडे शासनाचे सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचकेडून िनि त क न घेणे  या व सदर जागचे े
िनि त होणारे मािसक भाडे आिण ए.टी.एम.साठी  या वापरास िदले  या गाळयाचे उपरो  त माण े ठरलेल े
िद.२७/०३/२०२१ पयतचे मािसक भाडे र  कम .८,७८५/- इतके व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे 
आका न ईपीएस ELECTRONIC PAYMENT & SERVICES (P) LTD या कंपनीकडून वसलु 
करणे  या व  या माण े सदर कंपनीसोबत उ  त जागा वापराचा  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांचेसोबत 
केले  या िल  ह  अॅ  ड लायस  स करारना  या माणचे करारनामा क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .५६८ यावर सिव  तर चचा होऊन,  सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी सव नं.३२ मधील 
साईनाथछाया इमारतीतील पिह  या  मज  यावरील े  १६२.८८ चौमी. जागा  टेट बॅकं ऑफ 
इडंीया, शाखा िशड  यांना वापरास मागील मािसक परवाना फ  म  ये १०% वाढ क न  हणजेच 
र  कम .१,१९,७९०/-+१०% ( ,११,९७९/-) अशी एकूण र  कम .१,३१,७६९/- इतके दरमहा 
मािसक भाडे व मीटर रड ग माणे िव ुत आकार वेगळा आका न पूव चेच अटी व शत वर िल  ह 
अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.११/०८/२०२० ते िद.१०/१०/२०२० या दोन मिहने कालावधीसाठी 
मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.  तसेच  या माणे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न 
घे  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- मालम  ता िवभाग ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३४ दशनरांग  यव  थापन काय णाली (टाईमबेस) मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.यांना 

 यांचे कमचा-यांचे िनवास  यव  थेकामी सं  थानचे शांतीिनकेतन इमारतीतील वापरास िदले  या 
खो  यांचे वापरास मुदतवाढ देणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 
म  य े  िव  व  त  यव  थ े म  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 तरतदू 
आह.े       

 तावना - साईभ  तां  या होणा-या गद चे िनयोजनासदंभात दशनरांग  यव  थापन (Time base) 
काय णाली काया  वीत करणकेामी मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया िल. यानंा काय णाली काया  वीत 
करणकेामीचा कायादशे देणचेा िनणय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजी  या बैठक त िनणय 

ं .५८० माण े करणते आलेला आह.े सदर िनणया माण े सं  थानच े मािहती व तं ान िवभागाकडील 
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जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-आय.टी./२४६५/२०१६ िद.१७/०८/२०१६ अ  वये पढुील ५ वषाकरीता कायादशे दणेते 
आलेला आह.े   

मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.यांचे कमचा-यांना सं  थान मालक चे िशड  येथील 
शांतीिनकेतन इमारतीतील वापरास िदले  या खोली न.ं६,७ व िकचन म अशा ३ खो  यांचे वापराचे संबंधात 
यापूव  मा.तदथ सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीच े सभेतील िनणय ं .५०० माण े खालील माण े िनणय 
झालेला आह.े  

 मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम  इडंीया ा.िल.कॅ  प िशड  यांचे कमचा-यांना सं  थानचे िशड  येथील 
शांतीिनकेतन इमारतीतील म नं.६,७ व िकचन म अशा ३ खो  या दरमहा सेवाआकार र  कम .१८,०००/- व 
मीटर रड ग माण े िव तु बील वगेळे आका न वापरास िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.१७/०९/२०१९ ते 
िद.१६/०८/२०२० या ११ मिहनच े कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली व  या माण े
करारनामा क न घे  यात यावा,असे ठरले.  

 सदर िनणया माण ेमे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम  इडंीया ा.िल.कॅ  प िशड  यांनी िद.०४/०२/२०२० 
रोजी िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न िदलेला आह.े  

सदर करारना  याची मदुत िद.१६/०८/२०२० रोजी सपंु  टात यते अस  याने मा.डायरे  टर,मे.ि लोक 
िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.ित मला,ित पती यांनी  यांचेकडील िद.१५/०७/२०२० रोजी  या प ा  वय े
उपरो  त ३ खो  या वापराची पढुील मदुत वाढवनू िमळणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आहे.  

मे.ि लोक िसकयु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.ित मला (ए.पी.) यांचेकडील उपरो  त िद.१५/०७/२०२० 
रोजीचे प ातील िवनतंी माण े  यां  या कंपनी  या कमचा-यांना िशड  येथील सं  थान मालक चे सव न.ं९/२८ व 
सव नं.९/३२ एकूण े  ०.०३.७२ आर मधील शांतीिनकेतन इमारतीतील वापरास िदले  या उपरो  त तीन 
खो  यांची वापराची मदुत वाढवनू दणेकेामी इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/६१५/२०२० 
िद.२७/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये सं  थानचे आय.टी.िवभाग मखु याचंे अिभ ाय मागिवणते आल.े  

तदनषंुगाने सं  थानचे .मािहती तं ान िवभाग मखु यांनी  यांचेकडील जा.न.ंएसएसएसटी/ आयटी/ 
५८/२०२० िद.३१/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम ा.िल.ित मला यांच े      
कमचा-यांचे िनवासासाठी वापरास िदले  या खो  यांची मदुत िद.१७/०८/२०२० ते िद.१६/०७/२०२१ या ११ 
मिह  यांचे कालावधीसाठी वाढवनू दणे ेसदंभात केलेली िवनंती मा  य करणसे हरकत नाही,असबेाबत अिभ ाय 
िदलेले आहते.  

तदनषंुगान े मा.डायरे  टर,मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया ा.िल.ित मला यानंा  यांचे               
कमचा-यांसाठी सं  थान मालक चे िशड  येथील शांतीिनकेतन इमारतीमधील वापरास िदले  या म नं.६,७ व 
िकचन म अशा तीन खो  यांची वापराची मदुत िद.१७/०८/२०२० ते िद.१६/०७/२०२१ या ११ मिह  यांचे 
कालावधीसाठी सं  थान िनयमा माण ेदरमहा सवेाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे 
आका न िल  ह  अॅ  ड लायस  स त  वावर वाढवनू देणे  या व पवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न 
घेणे  या िनणयाथचा  ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेपढुे सादर करणते आलेला आह.े 

सदर  तावावर िनणय होण ेबाक  आह.े  
दर  यानचे काळात सं  थानचे मािहती व तं ान िवभागाकडील िद.२६/०८/२०२० रोजी  या कायालयीन 

िटपणी अ  वये “मे.ि लोक,ित पती यांनी प ा ारे केले  या िवनंतीनुसार  यांचे कमचा-यांसाठी शातंीिनकेतन 
इमारतीम  य ेसशु  क  दणेते आले  या ३ मपैक  िकचन म सशु  क वापरासाठी ठेवनू उव रत २ म ( म न.ं६ व 
७) साई साद िनवास  थान िवभागामाफत तपासनू सदर म  या चा  या जमा क न घणेसे व मालम  ता 
िवभागामाफत या संदभात न  यान ेकरारनामा करणसे संबंधीत िवभागांना आदशे होणकेामी मा  यता दणेेत आलेली 
आह.े  

तदनषंुगान े मालम  ता िवभागाकडील िद.०६/०९/२०२० रोजी कायालयीन िटपणी सादर करणते आली 
असता  यावर  तुतकामी सधुारीत  ताव मा.तदथ सिमतीच ेसभेपढुे सादर करणकेामी िनदिशत करणते आलेले 
आह.े  

  यास अनुस न सं  थानच े मािहती व तं ान िवभागाकडील उपरो  त िद.२६/०८/२०२० रोजीच े
िटपणी माण े साई साद िनवास  थान िवभागामाफत कायवाही करणते आली िकंवा कस े याबाबत सं  थानच े
साई साद िनवास  थान िवभाग यांना िवचारणा करणते आली असता  यांनी  यांचेकडील िद.२५/०९/२०२० 
रोजीच ेप ा  वय े “ि लोक िस  यरुीटी िस  टीम इिंडया ा.िल.यांच े ितिनधी इकडील कायालयात सदर म  या 
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चा  या जमा करणसेाठी आले असता  यांना सदर मचे माह ेएि ल २०२० पासनूचे थक त भाडे भरणसे सांिगतले 
व भाडे भरणा पावतीसोबत चा  या जमा क न घतेा यतेील असे सांिगतल े असता सदर ितिनधी यानंी आमच े
व र  ठांशी बोलतो असे सांगनू कायालयातून िनघनू गलेे.  यानतंर अ ापपयत सदर मच ेथक त भाडे भरणसेाठी 
या कायालयाकडे आलेले नाहीत,” असेबाबत इकडेस कळिवललेे आह.े 

 दर  यानचे काळात मा.  यव  थापक,ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल.ित पती यांनी 
 यांचेकडील िद.०६/०८/२०२० रोजी  या प ा  वये दशनरांग  यव  थापन काय णाली (टाईमबेस) ने ि लोक 

िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल.यांना  यांचे कमचा-यांचे िनवास  यव  थकेामी सं  थानचे शांतीिनकेतन 
इमारतीतील वापरास िदले  या खोली न.ं६,७ व िकचन म अशा तीन खो  यांचे मािसक भाडे र  कम 
.१८,०००/- माणचेे कोिवड-१९ या िवषाणु  या ादभुाव रोख  यासाठी घोिषत करणते आले  या लॉकडाऊन 

कालावधीतील (एि ल २०२० ते जलैु २०२०) या कालावधीतील भाडे माफ करणबेाबत इकडेस िवनतंी केलेली 
आह.े  

 सदर प ा  या अनषंुगाने इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/११००/२०२० िद.१४/०९/२०२० 
रोजी  या  प ा  वये मािहती व तं ान िवभाग यांचेकडून अिभ ाय मागिवणते आले.  

          तदनषंुगाने .मािहती तं ान िवभाग मखु यांनी  यांचेकडील जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/९५/ 
२०२० िद.२६/०९/२०२० रोजी  या प ा  वये “मे.ि लोक यानंा शांतीिनकेतन इमारतीम  य े िनवासासाठी दणेेत 
आले  या ०३ म (६,७ व िकचन म) पैक  २ म (६,७) स  यि थतीत लॉकडाऊनचे धत वर व णाली 
कायाि वत नस  याने  यांचे कमचारी वा  त  यास नस  याने खाली करत असनू  यांचे चा  या जमा क न घे  यात 
या  यात अशी  यांनी िवनतंी केलेली आह.े  यानुसार मे.ि लोक याचंे कमचा-यांसाठी देणते आले  या तीन (६,७ व 
िकचन म) पैक  िकचन म सशु  क वापरासाठी ठेवनू उव रत दोन म (६ व ७) साई साद िनवास  थान 
िवभागामाफत तपासनू सदर म  या चा  या जमा क न घेणसे मा  यता घे  यात आलेली आह.े सदर मा  यतेअ  वये 
मे.ि लोक यांच े ितिनधी ी.रमेश हे म न.ं६ व ७ चे चा  या साई साद िनवास  थान याचंेकडेस जमा करणसेाठी 
िद.०१/०९/२०२० रोजी गेले होते. परंतु  यांचेकडे यापवू चे म भाडे थक त अस  याने साई साद िनवास  थान 
िवभागामाफत सदर म  या चा  या जमा क न घेणसे नकार दे  यात आला. म.ेि लोक, ित पती यांनी 
सं  थानमाफत  यांना सशु  क  व पात िनवासासाठी दे  यात आले  या ३ मच े भाडे (एि ल २०२० ते जलैु 
२०२०) या कालावधीचे) कोिवड-१९ चे धत वर स  यि थतीत णाली कायाि वत नस  याने माफ करणते याव े
अशी िवनतंी केललेी आह.े सबब मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम ा.िल.ित मला याचंे कमचा-यांचे िनवासासाठी 
तीन म (६,७ व िकचन म) वापरास देणेत आले  या आहेत. परंतु कोिवड-१९ या िवषाणु  या ादुभाव 
रोख  यासाठी सपंणू देशात घोिषत करणेत आले  या लॉकडाऊनमुळे मा.  यव  थापनाचे िनदशा  वये 
िद.२३ माच २०२० पासनू मंिदर पुढील आदेश होईपयत बंद अस  याने मे.ि लोक यांचेमाफत सु  
असलेली दशनपास िवतरण  यव  थाही बंद करणेत आलेली आहे.  यानुसार मे.ि लोक यांनी 
 यांचेकडील कमचारी कमी केलेले असनू स  यि थतीत  यांचे कमचा-यांचे िनवास  यव  थेकामी 

वापरास िदले  या ३ मपैक  १ म वापरात असनू उव रत २ म खाली करणेत आले अस  याने  यांनी 
केलेली िवनंती तथा  कोिवड-१९ चे धत वर स  यि थतीत काय णाली कायाि वत नस  याने मे.ि लोक 
यांचे कमचा-यांकरीता वा  त  यास दे  यात आले  या २ मचे सदर कालावधीतील मािसक भाडे 
मानवते  या ि कोनातून शासक य मा  यतेने अंशत: कमी करता येईल,” वगैरेबाबत इकडेस अिभ ाय 
सादर केललेे आहेत.  

 दर  यानचे काळात ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल.ित पती यांनी  यांचे कमचा-यांचे िनवास 
 यव  थसेाठी वापरास िदले  या उपरो  त खो  यांचे माह ेएि ल २०२० ते म े२०२० या दोन मिह  यांचे मािसक भाडे 

दरमहा .१८,०००/- माण े दोन मिह  यांच े भाडे एकूण र  कम .३६,०००/- इतके सं  थानचे लखेाशाखेकडेस 
िद.०१/१०/२०२० रोजी जमा केललेे आह.े  

 उपरो  त िववेचनाव न १) ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल.यांना  यांचे कमचा-यांच ेिनवास 
 यव  थसेाठी सं  थानच े शातंीिनकेतन इमारतीमधील वापरास दे  यात आले  या तीन म  या वापराची मदुत 

िद.१६/०८/२०२० रोजी सपंललेी आह.े  
 २) सदर तीन मचे मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल. यांनी मािसक भाडे माह ेमे २०२० 

अखेर सं  थानकडे जमा केलेले आहे.  
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 ३) उपरो  त तीन मपैक  िकचन म सशु  क वापरासाठी ठेवनू उव रत दोन म ( म न.ं६ व ७) या दोन 
मची आव  यकता नसलेबाबत व सदर  या म खाली क न देत असलेबाबत मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम 

इिंडया ा.िल. यांनी िद.०६/०८/२०२० रोजी  या प ा  वये सं  थानचे मािहती व तं ान िवभागास कळिवलेले 
आह.े                 

 ४) तदनसुार म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल.यांचेकडेस िनयमा माण े िद.१७/०५/२०२० 
िद.०६/०८/२०२० या पावण े तीन मिहनचे े कालावधीच े एकूण भाडे र  कम .४८,६००/- इतके+ 
िद.०७/०८/२०२० ते िद.०६/१०/२०२० या दोन मिहने कालावधीसाठीचे एक मचे (िकचन म) दरमहा मािसक 
भाडे .६,०००/- माण ेएकूण .१२,०००/- अस ेएकूण .६०,६००/- इतके येण ेअसलेचे सकृतदशनी िदसनू यते 
आह.े 

 िवभागाचा अिभ ाय- सं  थानचे मािहती व तं ान िवभागाकडील उपरो  त प ातील अिभ ायानसुार 
कोिवड-१९ या िवषाणचुा ादभुाव रोख  यासाठी सपंणू दशेात घोिषत करणते आले  या लॉकडाऊनमळेु 
मा.  यव  थापनाचे िनदशा  वये िद.२३ माच २०२० पासनू मंिदर पढुील आदशे होईपयत बंद अस  यान ेमे.ि लोक 
यांचमेाफत सु  असलेली दशनपास िवतरण  यव  थाही बदं करणते आलेली आह.े  यानुसार म.ेि लोक यांनी 
 यांचेकडील कमचारी कमी केलेले असनू स  यि थतीत  यांचे कमचा-यांचे िनवास  यव  थेकामी वापरास िदले  या 

३ मपैक  १ म वापरात असनू उव रत २ म खाली करणते आले अस  याने  यांनी केलेली िवनतंी  
तथा  कोिवड-१९ चे धत वर स  यि थतीत काय णाली कायाि वत नस  यान े म.ेि लोक यांचे           

कमचा-यांकरीता वा  त  यास दे  यात आले  या २ मच े सदर कालावधीतील मािसक भाडे मानवते  या 
ि कोनातून शासक य मा  यतेन े अशंत: कमी करता येईल. म ् हणजेच िद.०६/१०/२०२० पयतची मे.ि लोक 

िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल.यांचेकडेस थक त असलेली र  कम .६०,६००/- ही र  कम माफ करण ेअथवा 
अशंत: माफ करणे  या िनणयाथ सादर.   

   तसेच मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल.यांच ेकमचा-यांच ेिनवास  यव  थसेाठी यापढु ेफ  त 
एक मची (िकचन म) ची आव  यकता असलेने मािहती व तं ान िवभाग यांच ेउपरो  त अिभ ायानसुार सदर 
मच ेिनयमानुसार होणारे दरमहा भाडे र  कम .६,०००/- इतके आका न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे 

आका न िद.०७/०८/२०२० ते िद.०६/०७/२०२१ या ११ मिहन ेकालावधीसाठी वापरास देणे  या व पवू माणचे 
िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणे  या िनणयाथचा दु  त  ताव सादर.            

िनणय .५६९ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान मालक चे िशड  येथील शांतीिनकेतन इमारतीतील एक म 
(िकचन म) मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल.यांचे कमचा-यांचे िनवास  यव  थेसाठी 
दरमहा भाडे र  कम .६,०००/- इतके आका न व िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न 
िद.०७/०८/२०२० ते िद.०६/०७/२०२१ या ११ मिहने कालावधीसाठी वापरास दे  यास मा  यता दे  यात 
आली. तसेच पवू माणेच िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घे  यात यावा, असे ठरले. 

   तसेच मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इिंडया ा.िल. यांचेकडे िनयमा माणे िद.१७/०५/२०२० 
िद.०६/०८/२०२० या कालावधीचे एकूण भाडे र  कम .४८,६००/-+िद.०७/०८/२०२० ते 
िद.०६/१०/२०२० या कालावधीसाठीचे एक मचे दरमहा मािसक भाडे .६,०००/- माणे एकूण 

.१२,०००/- असे येणे असलेली एकूण र  कम .६०,६००/-मा   यांचेकडून वसूल कर  यात यावे, असे 
ठरले. 

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३५ िशड  िवकास योजना पालखी र ता ९.०० िमटर ं दीकरण भूसपंादन एलए यएसआर/२१/२००३ 

िद.२५.११.२००३ याम ये िदवाणी यायाधीश, व र  तर, राहाता यांचे कोटात लॅ ड रेफर स न.ं 
(भूसपंादन िनदश अज) २/२००४ वाढीव नकुसान भरपाईची र कम अदा करणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयमातील तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम २१(२) 
अ  वये पोटकलम (१) आिण (१क) म  य े िनिद  ट केले  या योजनासाठी परेुशा तरतदुी के  यानंतर 
िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक रकमचेा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ  प  ना  या तीस ट   यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनांसाठी वापरता व खच येईल.  
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 (दोन)  थािनक नागरी सवेा 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,अशी तरतुद आहे. 

करणाची पवुिपठीका- िशड  िवकास योजनेतील पालखी र  ता ९.०० मी. ं दीकरणाकरीता जमीन 
संपादनासाठी सं  थानतफ िनधी उपल  ध क न दणेकेामी मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी यापवू  सन 
२००२-०३ म  य े सं  थानकडे िवनंती केली होती. सदर र  ता  ं दीकरणासाठी सपंादीत होणा-या जमीनीची व 
 यावर असले  या बांधकामांची मु  यांकनानसुार होणारी एकूण र  कम .१,५४,२७,८३१/- इतक  येत असनू 
 यापैक  भसंूपादनासाठी ८०% माण े र  कम .१,२३,४२,२६५/- मा  मा.उपिवभागीय अिधकारी यांचे 

 तावानुसार महसलु िवभागाकडे आगाऊ भरणसेाठी मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत यांनी सदर रकमेची 
सं  थानकडे मागणी केली होती. याबाबत िद.२८-२९/०९/२००२ रोजीचे मा.  यव  थापन मंडळ सभेत चचा 
करणते येऊन िनणय ं .४६८ अ  वये उपरो  त ८०% आगाऊ र  कम .१,२३,४२,२६५/- िशड  नगरपंचायतला 
 यांचे िवनंतीनसुार देणसेाठी खालील अटीवर मा  यता दणेेत आली.    

१)  सदर र   या  या ं दीकरण केले  या भागावर प  का डांबरी अथवा िसमट ॉ ं टचा र  ता तयार 
कर  याची पणू जबाबदारी (  यावरील खचासह) िशड  नगरपचंायतीची राहील. तसेच सदर पणू र   याची व 
दखेभालीची जबाबदारी व खच िशड  नगरपंचायतीचाच राहील.  
२)  सदर ं द र   यावर अित मण होणार नाही याची खबरदारी घे  याची व ददुवान ेते झा  यास ता  काळ ते 
काढ  याची जबाबदारी िशड  नगरपंचायतीची राहील.  

    या माण े सदरची ८०% आगाऊ र  कम .१,२३,४२,२६५/- इतक  संबधंीत त  कालीन भूसंपादन 
अिधकारी मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू यांचेकडेस िद.३०/०५/२००३ रोजी धनादशेा ारे 
जमा कर  यात आलेली आह.े  याच माण े रथ पालखी र   यावरील अित मण े काढण े व संपादीत केलेली 
बांधकाम े काढणसेाठी झाललेा खच उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू तथा  त  कालीन भसंूपादन 
अिधकारी याचंेमाफत अदा करणकेामी  यांनी मागणी केले  या र  कम .१५,००,०००/- या रकमेस िनणय 

ं .२९० िद.२९-३०/०५/२००४ अ  वये त  कालीन  यव  थापन मडंळाने सदर खचाची र  कम अदा कर  यास 
मा  यता िदललेी आह.े त षुंगान ेउपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू यांना र  कम .१४,००,०००/- 
इतक  िद.२१/१०/२००४ रोजी चके ारे अदा कर  यात आललेी आह.े  

    तुत िशड  िवकास योजनतेील पालखी र  ता ं दीकरण योजनासाठीचे भसंूपादन िनवाडा 
मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू यांचेकडील एलए  यएूसआर/२१/२००३ िद.२५/११/२००३ 
अ  वये घोिषत कर  यात आलेला आह.े सदर िनवाडयातील संपादीत केले  या िमळकत चे ताबे 
िद.०८/०५/२००४ रोजी घे  यात आलेले आहते. 

   दर  यानच ेकाळात सदर िनवाडयातील संबंधीत जमीन मालक १) ी.िदलीप क  हयैालाल संकलेचा २) 
सौ.िनमला कंुदनमल लनुावत व ीमती पनुम िदलीप संकलेचा ३) सौ.िनमला कंुदनमल लुनावत व ीमती 
सरुजाबाई क  हयैालाल संकलेचा यांनी  ततु करणी भसंूपादन कायदा १८९४ च े कलम १८ सह कलम ३० 
अ  वये भसंूपादन िनवाडा जाहीर होवनू दये असले  या नकुसान भरपाई पे ा जा  त नकुसान भरपाई िमळावी  हणनू 
मा.िदवाणी  यायाधीश, व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात लॅ  ड रेफर  स नं.अनु मे ७/२००४, ८/२००४ आिण 
९/२००४ चे िद.१८/०६/२००४ रोजी दाखल केलेले आह.े  याच माण े ी.रमेश भाऊसाहबे ग दकर व इतर १ 
यांनी लॅ  ड रेफर  स  नं.१/२००४ चा िद.१८/०६/२००४ रोजी दाखल केलेला आह.े आिण ी. काश बाबुराव 
माळवे यांनी लॅ  ड रेफर  स  न.ं१०/२००४ चा िद.१८/०६/२००४ रोजी दाखल केलेला आह.े  

   उपरो  त लॅ  ड रेफर  स न.ं१/२००४ व लॅ  ड रेफर  स नं.१०/२००४ म  य ेम.ेकोटाने िद.२५/१०/२०१२ 
रोजी आिण लॅ  ड  रेफर  स न.ं७/२००४,८/२००४ आिण ९/२००४ म  य ेिद.२८/०२/२०१३ रोजी संबंधीत जमीन 
मालकांस मोबदला र  कम वाढवनू दे  याचे आदशे पारीत केलेले आहते.  

  तुत करणी म.ेकोपरगाव कोटात रे  यलुर दरखा  त ं .१०७/२०१५,१०५/२०१५ व १०६/२०१५  या दाखल 
आहते.   

   मा.िदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर,कोपरगाव याचंेकडील उपरो  त आदशेाचे अनषुंगान े मा.उपिवभागीय 
अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांनी  याचंेकडील प  ं .२/६५९/ २०१६ िद.२९/१०/२०१६ अ  वये उपरो  त लॅ  ड  
रेफर  स म  ये वाढीव नकुसान भरपाईची र  कम .२८,८३,७८८/- इतक  जमा करणेबाबत नगरपचंायत,िशड  यांना प  
िनगत क न त सं  थानला िनगत केललेी आह.े नगरपंचायत, िशड  यांनी  याचंेकडील प  

ं .नपं/टे. .८/२९०६/२०१६ िद.०७/११/२०१६ अ  वये सदरची र  कम मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
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भाग,िशड  यांचेकडेस जमा करणकेामी इकडेस िवनतंी केलेली आह.े दर  यानचे काळात सं  थानने उपरो  त लॅ  ड 
रेफर  स  न.ं७/२००४, ८/२००४ आिण ९/२००४ मधील िनणयािव  ्द सं  थानच ेिवधी िवभागामाफत मा.उ  च  
 यायालय, खंडपीठ,औरंगाबाद याचं ेकोटात अडॅ.िनतीन भवर यांचमेाफत खालील फ  ट अपील दाखल केललेे 

आहते.   
१)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  िव  ्द िदलीप क  हयैालाल संकलेचा फ  ट अपील एसटी 

३६४२८/२०१६.        
२)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  िव  ्द िनमला कंुदनमल लुनावत फ  ट अपील एसटी 

६६८८/२०१७.  
३)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  िव  ्द िनमला कंुदनमल लुनावत फ  ट अपील एसटी 

३६४२५/२०१६. 
          उव रत लॅ  ड रेफर  स नं.१/२००४ व १०/२००४ म  य ेसं  थानला ितवादी केलेले नसलेने सदर करणी 
अपील दाखल केललेे नाहीत.  

    उपरो  त फ  ट अपीलपैक  फ  ट अपील न.ं६६८८/२०१७ CA No.10170/2017 म  य े म.ेउ  च 
 यायालय,खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी िद.०५/१०/२०१७ रोजी खालील माण ेआदेश पारीत केलेले आहते.  

1.  This an application for stay to the execution of the impugned award.  
2.  Heard learned counsel for the appellant and learned A.G.P.for respondent no.3.  
3.  Learned counsel for the applicant points out that the claimants are not entitled for 
the interest under Section 34 of the Land Acquisition Act, because the possession of the 
acquired land was taken after passing of the award. Therefore, prima facie, it appears that 
in view of the provisions of Section 34 of the Land Acquisition Act the claimants are not 
entitled for the interest under Section 34 of the Land Acquisition Act.  
4.  In view of above,the execution and operation of the impuged award is stayed on 
the condition that the appellant shall deposit entire amount of compensation together with 
interest, except interest under Section 34 of the Land Acquisition Act in this Court within a 
period of 12 weeks from today.  
5.  Civil Application is disposed of.  

   उपरो  त आदशेात नमदू केले माण ेवाढीव नकुसान भरपाईची र  कम मे.कोटात जमा करणकेामी  तुत 
करणी  याजासह वाढीव नकुसान भरपाईची र  कम िहशोिबत क न िमळणकेामी मा.उपिवभागीय 

अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांना इकडील िद.१०/११/२०१७ रोजी  या प ा  वय ेकळिवणते आले. 
                या माण े मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी  यांचेकडील प  ं .कािव/२/८६६/ 

२०१७ िद.१०/११/२०१७ अ  वये  तुत करणी “मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ.औरंगाबाद यांनी फ  ट अपील 
ं .६६८८/२०१७ मधील िस  हील अॅ  लीकेशन ं .१०१७०/२०१७ म  य े िद.०५/१०/२०१७ रोजी  थिगती 

आदशे पारीत केललेा आह.े सदर  थिगती आदशेात कलम ३४ खालील  याजाची र  कम वगळून उव रत र  कम 
१२ आठवडया  या आत जमा करणबेाबत कळिवललेे आह.े  यानसुार  या करणात फ  ट  अपील दाखल क न 
 थिगती आदेश ा  त झालेला आह े  या करणात खालील माण े प रगणीत केलेली र  कम म.ेउ  च 
 यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडेस ता  काळ जमा करणते यावी. तसचे  या करणात फ  ट अपील दाखल 

केलेले आह.े परंतु  थिगती आदेश िमळालेल े नाहीत अशा करणात  थिगती आदशे िमळा  यानंतर 
िद.२४/११/२०१७ पयत िहशोिबत केलेली र  कम मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचकेडेस जमा 
करावी व ज ् या  करणात पहीले अपील दाखल केललेे नाही (भसंूदभ ं .१/२००४ व १०/२००४) अशा 

करणात वाढीव मोबद  याची र  कम मे.कोपरगाव कोटात ता  काळ जमा करणते यावी व तस े केलेबाबत या 
कायालयास कळवावे” वगैरेबाबत नमदू केलेले आह.े  

     मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांनी मोबद  याची करणवार प रगणीत केलेली र  कम 
खालील माण ेआह.े  
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अ.नं.  भसंूदभ ं .  वाढीव मोबदला र  कम  कलम २८ अ  वये  याज 
(िद.२४/११/२०१७ पयत)  

िद.२४/११/२०१७ पयत िहशोिबत 
क न येणारी र  कम .  

१ ०१/२००४   १८,१५०/-    ३७,०२६/-     ५५,१७६/-  
२ ०७/२००४ ३,२५,८९७/- ६,६४,८२९/-  ९,९०,७२५/-  
३ ०८/२००४ १,६२,०४६/-  ३,३०,५७४/-  ४,९२,६२१/-  
४ ०९/२००४ १,८३,८४६/-  ३,७५,०४५/-  ५,५८,८९१/-  
५ १०/२००४      ६,१८७/-     १२,६२१/-      १८,८०८/-  
  ६,९६,१२६/-  १४,२०,०९६/-  २१,१६,२२२/-  

 
 १)  मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील फ  ट अपील ं .६६८८/२०१७ मधील 

िद.०५/१०/२०१७ रोजी  या आदशेा  या अनषंुगाने मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यानंी उपरो  त 
त   यातील अ.नं.३ माण े भसंूदभ ं .८/२००४ म  य े प रगिणत क न िदलेली र  कम .४,९२,६२१/- इतक  
मे.उ  च  यायालय,खंडपीठ, औरंगाबाद याचंे कोटात सं  थानचे लेखाशाखेमाफत चेक ारे जमा करता यईेल.  

 २)  तसेच मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी उपरो  त प ात नमदू केले माण े उव रत 
करणी  हणजेच उपरो  त त   यातील अ.न.ं२ व ४ मधील भसंूदभ ं .७/२००४ व ९/२००४ चे िव  द् मा.उ  च 
 यायालयात दाखल असलेल ेफ  ट अपील नं.३६४२८/२०१६ व ३६४२५/२०१६ म  य ेम.ेकोटाकडून  थिगती 

आदशे िमळा  यानंतर  ततु करणातील  
िद.२४/११/२०१७ पयतची िहशोिबत केलेली र  कम अनु मे .९,९०,७२५/- व  .५,५८,८९१/- 

अशी एकूण र  कम .१५,४९,६१६/- इतक  र  कम मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचकेडेस सं  थानच े
लेखाशाखमेाफत जमा करणचेी तरतूद क न ठेवता येईल.  

 ३)  तसेच मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी  यांचेकडील उपरो  त प ात नमदू केले माण े
 या  करणात फ  ट अपील दाखल केलेल े नाहीत  हणजेच भसंूदभ ं .१/२००४ व १०/२००४ या करणात 

वाढीव मोबद  याची र  कम अनु मे .५५,१७६/- व .१८,८०८/- अशी एकूण र  कम .७३,९८४/- इतक  
र  कम मे.िदवाणी  यायाधीश, व.  तर, कोपरगाव यांचे कोटात सं  थानचे लेखाशाखेमाफत चेक ारे जमा करता 
येईल,असबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभपेढु े सादर करणते आला. 
 यावर िनणय ं .१०११ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

   िशड  िवकास योजना पालखी र  ता ९.०० मी. ं दीकरण सबंधंीत भुसपंादन एलए  यएुसआर 
२१/२००३ िद.२५/११/२००३ म  ये मा.िदवाणी  यायाधीश,व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात लॅ  ड रेफर  स 
नं.८/२००४,९/२००४ आिण १/२००४ व १०/२००४ तसेच मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद 
यांचेकडील फ  ट अपील न.ं३६४२८/२०१६, ६६८८/२०१७ व ३६४२५/२०१६ मधील वाढीव नुकसान 
भरपाईची  तावात नमुद केलेली र  कम मे.कोटात जमा करणेस मा  यता दे  यात आली.  

   उपरो  त िनणयाच ेअनषंुगान े१) मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद याचंेकडील फ  ट अपील ं . 
६६८८/२०१७ मधील िद.०५/१०/२०१७ रोजी  या आदेशाच ेअनषंुगाने वाढीव मोबदला र  कम .४,९२,६२१/- 
इत  या रकमचेा The Registrar,High Court Mumbai Bench Aurangabad यांचे नावाने  टेट बॅकं ऑफ 
इडंीया या बॅकेंचा डी.डी.न.ं७०६३८४ िद.०४/१२/२०१७ रोजीचा काढणते येवनू सदरचा डी.डी.सं  थान 
पॅनलवरील वक ल अडॅ.िनतीन भवर यांचमेाफत मे.उ  च  यायालय, खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात जमा 
करणते आललेा आह.े   
२)  तसेच मा.िदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर,कोपरगाव यांचेकडील भसंूदभ ं .(लॅ  ड रेफर  स) १/२००४ 
मधील वाढीव मोबदला र  कम .५५,१७६/- चा डी.डी.न.ं७०६३९१ व लॅ  ड रेफर  स १०/२००४ मधील वाढीव 
मोबदला र  कम .१८,८०८/- इत  या  रकमचेा डी.डी.नं.७०६३८६ ह े The Civil Judge, (Senior 
Division), Kopargaon यांचे कोटात मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचमेाफत जमा करणते 
आलेले आह.े 
३)  तसेच िद.२३/०९/२०१९ रोजी  या मंजरू िटपणी माण े उपरो  त भसंुदभ ं .७/२००४ मा.उ  च 
 यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील फ  ट अपील न.ं३६४२८/२०१६ (सी.ए.न.ं६९०२ /२०१७) 

एफ.ए.नं.४२३/ २०१९ मधील वाढीव मोबद  याची व कलम २८ माण े  याजाची िद.२४/१०/२०१९ पयतची 
िहशोिबत क न येणारी एकुण र  कम .१०,८४,४२३/- इत  या रकमचेा स ल बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  या 



 
95 

 

(12) 19.12.2020, Shirdi  
 

बॅकेंचा डी.डी.नं.०४०२५८ िद.२५/०९/२०१९ रोजीचा The Registrar High Court Bench at 
Aurangabad या नावाने काढणेत आललेा आह.े   
४)  तसेच भुसंदभ ं .९/२००४ मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील फ  ट अपील 
नं.३६४२५/ २०१६ (सी.ए. नं.६९०५/२०१७) एफ.ए.नं.४२४/२०१९ मधील वाढीव मोबद  याची व कलम २८ 

माण े  याजाची िद.२४/१०/२०१९ पयतची िहशोिबत क न यणेारी एकुण र  कम .६,११,७४७/- इत  या 
रकमचेा स ल बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  या बॅकेंचा डी.डी. न.ं०४०२५९ िद.२५/०९/२०१९ रोजीचा The 
Registrar High Court Bench at Aurangabad या नावाने काढणते आलेला आह.े  

 उपरो  त दो  हीही डी.डी.सं  थान पनॅलवरील वक ल अडॅ.िनतीन भवर यांचमेाफत इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी 
/मालम  ता/२५३५/२०१९ िद.२७/०९/२०१९ रोजी  या प ा  वये मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांच े
कोटात जमा करणते आलेले आहते.    

    आता मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा.नं.टे-०८/११५७/२०२० 
िद.२९/०७/२०२० अ  वये “िशड  मंजरू िवकास योजनतेील (सन १९९२) पालखी र   यासाठी भसंुपादनाची 
कायवाही मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू तथा िवशेष भसंुपादन अिधकारी यांचेमाफत पणु 
कर  यात आलेली असनू  याम  य े िनवाडा एलए  य/ुएसआर /२१/२००३ िद.२५/११/२००३ अ  वये िस  द 
कर  यात आलेला आह.े  या अनषुंगाने भसंुपादन कायदा १८९४  या कलम १८ नसुार खालील माण ेदाखल 
झाले  या भुसपंादन िनदशन (Land Acquisition Reference) अज ं .०२/२००४ म  य े  िद.१६/०३/२०२० 
रोजी संदभ ं .०१ नसुार िनकाल झालेला आह.े म.ेिदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर,राहाता यांचे कोटाने अजदार 
यांना वाढीव नकुसान मोबदला अदा कर  याचे आदशे िदलेले आह.े नगरपंचायतने सदंभ ं .०२ नसुार 
मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचेकडे म.ेकोटाचे आदशेाची त सादर क न वाढीव नकुसान 
मोबदला िनि त क न दे  याबाबत मागणी केलेली आह.े संदभ ं .०३ अ  वये मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  यांनी मे.कोटाचे आदेशानसुार वाढीव मोबदला र  कम खालील माण ेप रगिणत क न िनि त केलेली 
आह.े  
१) जमीन         - ४५,३३३/-  
२) वाढीव मोबदला रकमेवर ३०% िदलासा    - १३,६००/-  
३) कंपोनटं १२% वाढीव मोबदला रकमेवर २७/०३/२००३ ते २५/११/२००३  -   ३,६१८/- 

                  --------------     
       एकूण  - ६२,५५१/-  
वरील .६२,५५१/- या रकमेवर ताबा िद.३०/०५/२००४ पासनू १५/०९/२०२० पयत कालावधीसाठी 

थम वषाला ९% व  यानतंर  या कालावधीसाठी १५% दराने  याज कलम २८ माण-े  
१)  थम वष ३०/०५/२००४ ते २९/०५/२००५ पयत   -५,६३०/-  

        (६२,५५१ x १ x ०.०९)  
२)  िद.३०/०५/२००५ ते १५/०९/२०२० पयत   -१,४३,६४२/-  

     (६२,५५१ x २.२९६३) दये वाढीव मोबदला  याजासह  
१) वाढीव मोबदला      -    ६२,५५१/-  
२)  याज १ वष ९%  दराने     -      ५,६३०/-   
३)  याज ५५८८ िदवस     - १,४३,६४२/-  

      एकूण देय र  कम   - २,११,८२३/-  
  
   वरील माण े म.ेकोटाचे आदशेानसुार वाढीव मोबदला र  कम मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  

भाग,िशड  तथा िवशेष भुसपंादन अिधकारी यांनी िनि त क न िदलेली आह.े तरी सदर वाढीव मोबदला र  कम 
.२,११,८२३/- इतक  िशड  नगरपंचायत माफत उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडे जमा करण े

आव  यक आह.े सदर र  कम म.ेकोटाचे आदशेानसुार अजदारांना अदा न के  यास १५%   याज सु  राहील व दये 
रकममे  य े मोठया माणात वाढ होईल. तरी वाढीव मोबदला र  कम .२,११,८२३/- इतक  िशड  
नगरपंचायतकडे जमा कर  यास िवनंती आह,े” असबेाबत इकडेस कळिवलेल ेआह.े 
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    तुत भुसपंादन िनदशन अज (LAR) ं .२/२००४ म  य े ी.िभकचंद कचरदास संकलेचा व इतर ११ 
ह ेवादी असनू महारा   शासन, भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी, नगरपंचायत व ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना ितवादीपणात सामील केलेल ेआहेत.  

   दर  यानच े काळात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े भुसपंादना सबंंधातील िविवध 
करणांसाठी तसचे िशड  िवकास योजने  या िशड  नगरपंचायतीसाठी संपािदत केले  या जमीनी  या नुकसान 

भरपाईसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यानंी भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी 
यांचेकडेस जमा केले  या (अ ीम) रकमतेनू झाले  या  खचाचा व िश  लक रकमेचा िनवाडा िनहाय तपिशल 
भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग, िशड  यांचे कायालयाकडून ा  त क न घतेला 
असनू  यात उ  त भसंुपादन एलए  यएुसआर २१/२००३ या िनवाडयाम  य े सं  थानन े भसंुपादन अिधकारी 
यांचेकडेस र  कम .१,३७,४६,११२/- इतक  जमा केलेली असनू  यापैक  र  कम .१,२८,६१,६७२/- इतक  
खच केलेली असनू िश  लक र  कम .८,८४,४४०/- इतक  भुसपंादन अिधकारी यांचे PLA Account (  वीय 

बंजी लेखा) या खा  यात जमा असलेचे िदसनू येत आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय- उ  त िनवाडा ं .२१/२००३ मधील भसंुपादन िनदशन अज (LAR) 

ं .२/२००४  या करणात म.ेिदवाणी  यायाधीश, व.  तर, राहाता यांचेकडील उपरो  त आदेशाचे अनषंुगान े
भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी यांनी िद.१५/०९/२०२० पयत  या  याजासह प रगिणत केलेली 
र  कम .२,११,८२३/- इतक  भसंुपादन अिधकारी यांचे PLA Account (  वीय बंजी लेखा) खा  यात जमा 
असले  या र  कम .८,८४,४४०/- या रकमतेून समायोिजत करता येईल व तसे मु  यािधकारी, िशड  
नगरपंचायत,िशड  व भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांना कळिवता येईल.  

 ताव-  
उ  त िनवाडा ं .२१/२००३ मधील भसंुपादन िनदशन अज (LAR) ं .२/२००४  या करणात 

मे.िदवाणी  यायाधीश, व.  तर,राहाता यांचेकडील उपरो  त आदशेाचे अनषंुगाने भसंुपादन अिधकारी तथा 
उपिवभागीय अिधकारी यांनी िद.१५/०९/२०२० पयत  या  याजासह प रगिणत केलेली र  कम .२,११,८२३/- 
इतक  भसंुपादन अिधकारी यांच े PLA Account (  वीय बंजी लेखा) खा  यात जमा असले  या र  कम 
.८,८४,४४०/- या रकमतेून समायोिजत करणे  या व तस ेमु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत, िशड  व भुसपंादन 

अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांना कळिवणे  या िनणयाथ सादर.  
िनणय .५७० यावर सिव  तर चचा झाली, सद  य सिचव/मु  य कायकारी अिधकारी यांनी असे नमुद केले क ,  िशड  

िवकास योजनेतील पालखी र  ता ९ मी. ं दीकरण करणेकामी िशड  नगरपचंायत, िशड  यांचेकडून 
सं  थानला भूसपंादन कर  याचा  ताव सादर कर  यात आला होता. सदर  तावाचे अनषंुगाने 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २८-२९.०९.२००२ रोजीचे सभेतील िनणय .४६८ अ  वये भूसपंादन 
करणे व भूसपंादनासाठी लागणारी र  कम .१,२३,४२,२६५/- िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना दे  यास 
मा  यता दे  यात आली. 

  सदर र   याची भूसपंादन ि या ही उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपूर भाग, ीरामपूर तथा 
िवशेष भूसपंादन अिधकारी यांचेमाफत एलए  युएसआर २१/२००३ िनवाडा पारीत िद.२५.११.२००३ 
रोजी पुण कर  यात आली आहे. सदर करणी भूसपंादन मोबदला र  कम ही उपिवभागीय अिधकारी, 

ीरामपूर भाग, ीरामपूर तथा िवशेष भूसपंादन अिधकारी यांचेकडे पुव च जमा कर  यात आली आहे. 
  दर  यानचे काळात सदर भूसपंादन िनवाडयातील जमीन मालक यांनी िनवाडयातील नुकसान 

भरपाई  यित र  त भूसंपादनाची भरपाई वाढवून िमळावी याकरीता मा.िदवाणी  यायाधीश व.  तर 
राहाता येथे LAR No.2/2004 येथे दावा दाखल केला होता. सदर LAR No.2/2004 म  ये मे.कोटाने 
िद.१६.०३.२०२० रोजी वाढीव मोबदला दे  याचे आदेश पारीत केले आहे. 

  उपरो  त आदेशास अनुस न मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी  यांचे कडील प  
.नप/टे-०८/११५७/२०२० िद.२९.०७.२०२० अ  वये LAR No.2/2004 आदेश िद.१६.०३.२०२० 

अ  वये वाढीव मोबदला र  कम नगरपचंायत यांचेकडे जमा करणेबाबत िवनंती केली आहे. 
   सदर LAR No.2/2004 म  ये ी साईबाबा सं  थान हे उ  तरवादी .४ हे प कार होते. 

उपरो  त र   याचे भूसपंादन करतांना मुळ भूसपंादन र  कम ही सं  थानमाफत उपिवभागीय अिधकारी, 
ीरामपूर भाग, ीरामपूर यांचेकडे जमा कर  यात आली होती. आता सदर करणी मे.कोटाने वाढीव 

भूसपंादन मोबदला दे  याचे आदेश केले अस  याने मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी 
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वाढीव मोबदला जमा करावयाचे कळिवले आहे.  यामुळे सदर करणी दये होणारा वाढीव मोबदला 
र  कम .२,११,८२३/-सं  थानकडून अदा करणे यो  य राहील. जर भूसंपादनाची वाढीव मोबदला वेळेवर 
िदला न गे  यास सदर रकमेवर १५ ट  के  याजाचा अित र  त आिथक बोजा पडेल. उपरो  त 
प रि थतीनुसार भुसंपादन अिधकारी यांचे PLA Account (  वीय बंजी लेखा) खा  यात सं  थानची 
र  कम .८,८४,४४०/-मा  जमा आहे. सदर जमा रकमेतुन मा.  यायालयाचे आदशेानुसार वाढीव मोबदला 
र  कम .२,११,८२३/- समायोजीत करता येईल.  

   सिमती सद  या ीमती बनकर यांचे मते एलएआर नं.२/२००४ मधील प कारास पैसे देणेस 
हरकत नाही. 

यावर मा.अ  य  यांनी खालील मत मांडल-े 
   फ  त एल.ए.आर. .२/२००४ वगळता इतर एल.ए.आर. म  ये सं  थानला िदवाणी  यायालय, 

व र  ठ  तर, राहाता यां  या  यायालयात प कार कर  यात आलेले नाही.  हणजेच सं  थानला वाढीव 
मोबद  या  या अजास ितरोध (contest) करता आलेला नाही. अशा प रि थतीत सदर एल.ए.आर. मधील 
अजदार व िशड  नगरपंचायत यां  यातील  यायिनवाडयाची सं  थानकडून अंमलबजावणी होवू पाहत आहे. 
अ  य ांनी मा.सव  च  यायालया  या पणु िपठाने िदले  या U.P. Awas Evam Vikas Parished Vs. 
Gyan Devi (Dead) By Lrs. & others (1995)2, Supreme  Court Cases, 326 या िनवाडयाचा 
आधार घेऊन सं  थानला सदर एल.ए.आर.म  ये प कार न के  याने, जर ि प ीय करारा  या आधारावर 
वाढीव मोबदला ावयाचा अस  यास आज पयतचे  याज सं  थानने देणे, हे सं  थान  या आिथक 
िहतािव  द आहे.  

   अ  य ांनी असा  ताव मांडला क , सदर एल.ए.आर.मधील अजदार वाढीव मोबदला 
िबन  याजी घेत अस  यास  या माणे म  य  थ क  (Mediation Centre) राहाता यांचेकड े म  य  ती 
तडजोड क न सदर वाद िमटत अस  यास िमटवावा. मु  य  वेक न सदर एल.ए.आर.मधील  यायिनणय हे 
सं  थानचे िव  द नाहीत. क रता सं  थानने  याज दे  याचा  नच नाही. तदनंतर अ  य  यांनी  आधी नमूद 
के  या माणे आ ेप हा इतर करणात आहे, एलएआर नं.२/२००४ म  ये नाही. इतोपर एलएआर नं.२/२००४ 
म  ये सं  थानने संबधीत प कारास पैसे दे  यास माझी हरकत नाही. 

   यावर सिव  तर चचा होऊन, उ  त िनवाडा ं .२१/२००३ मधील भुसंपादन िनदशन अज (LAR) 
ं .२/२००४  या करणात मे.िदवाणी  यायाधीश, व.  तर, राहाता यांचेकडील उपरो  त आदेशाचे अनुषंगाने 

भुसंपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी यांनी िद.१५/०९/२०२० पयत  या  याजासह प रगिणत 
केलेली र  कम .२,११,८२३/- इतक  भुसंपादन अिधकारी यांचे PLA Account (  वीय बंजी लेखा) 
खा  यात जमा असले  या र  कम .८,८४,४४०/- या रकमेतून समायोिजत कर  यास व तसे मु  यािधकारी, 
िशड  नगरपंचायत,िशड  व भुसपंादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांना 
कळिव  यास सव नुमते मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ सं थान िनधीतनू िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा य गटातील िवकसीत एकूण ११ र यांपैक  

भूसंपादनाचे ०९ र यांपैक  एलए य/एसआर/०९/२००७ िनवाडा घोषीत िद.३०.११.२००९ व भूसंपादन 
िनवाडा एलए य/एसआर/०३/२००७ िनवाडा घोषीत िद.०४.११.२०१० चे भूसंपादन करणी संबधीत 
जमीन मालक यांनी भंूसपादन कायदा कलम १८ खाली दाखल केले या भूसंदभ दा याम ये वाढीव 
मोबदला र कम मु यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचेमाफत भूसपंादन अिधकारी तथा 
उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांना अदा करणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयमातील तरतदू- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम २१(२) अ  वये 
पोटकलम (१) आिण (१क) म  य े िनिद  ट केले  या योजनासंाठी परेुशा तरतदुी के  यानतंर, िव  व  त  यव  थे  या 
िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक रकमचेा िव  व  त  यव  थे  या िवतरण यो  य उ  प  ना  या तीस 
ट   यापंे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवळेी पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच 
करता यईेल.  

(दोन)  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  नगरपंचायतीला सहा य कर  यासाठी, अशी तरतूद आह.े   

 तावना–मा.तदथ सिमतीचे िद.२८/०८/२०२० रोजीचे सभतेील झाले  या िनणय ं .४५१ चे अनषुंगान े
पनु:  च  ताव सादर करणेत येत आह.े   
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करणाची पवुिपठीका- सं  थानच े बांधकाम िवभागाकडील िद.१४/०७/२०२० रोजी  या कायालयीन 
िटपणी अ  वये इकडील िवभागाकडेस पाठिवले  या िटपणीत, “िशड  शहरातील साईभ  तांना ामु  याने उपयोग होईल 
अशी िवकास कामे हाती घेवनू पणू करणसेाठी सं  थान  यव  थापन सिमती िशड  नगरपचंायतीस मदत करीत आह.े 
िशड  नगरपंचायत ह ीतील एकुण २५ र  त े भसुपंादन व िवकिसत करणकेामी िद.१५/१०/२००६ रोजी महारा   रा  य 
र  त ेिवकास महामंडळ,िशड  नगरपचंायत व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  याचंेम  य ेि प ीय करार 
झाला होता.  यानसुार या कामासाठी सव खच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी करणेबाबत ठरल.े 
सदर करारानसुार महारा   रा  य र  त े िवकास महामंडळ यांचमेाफत ०५ र  त े िवकसनाचे काम २०१२ म  य े पणु 
झालले े अस  यान े व उवरीत ०६ र  त े सं  थानमाफत िवकिसत करणेत आलले े अस  यान े स  या फ  त िशड  
नगरपंचायत,िशड   व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचंे दर  यान सदर कराराबाबत सदर कायवाही 
सु  आह.े  

या करारात ठरलनेसुार िशड  नगरपंचायतमाफत थम ाधा  य गटातील ११ र   यापंकै  भसूपंादनाची 
आव  यकता असले  या ०९ र   याचंे भूसंपादन करण,े सवेावािह  या  थलांतरीत करण,े अित मणे हटिवणे इ.काम े
करणेत आली व महारा   रा  य र  त े िवकास महामंडळ आिण ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
याचंेमाफत र  त ेिवकसनाचे काम कर  यात आल.े  

र  ता ं . र   याचे नांव स  यि थती 
 िवकिसत केलेले र  ते   
०१) िशड - िनमगांव िशव र  ता (नगर-मनमाड रोडचे पुवकडील)  काम पणु  
०२)  िशड  ई र  ता (िपपंळवाडी र  ता ते िनमगांव िशव र  ता)  काम पणु  
              भूसपंादन क न िवकिसत केलेले र  ते  

०३)  नांदखु  र  ता  काम पणु  
०४)  कनकुरी र  ता  काम पणु  
०५)  िवकास योजनेतील १८ मी. ं द वळण र  ता (आर ण ं .३१ ते नाला ं .३४ पयत)  काम पणु  
०६)  िवकास योजनेतील १५ मी. ं द र  ता (आर ण ं .३१ ते निवन िपंपळवाडी र   यापयत)   काम पणु  
०७)  िवकास योजनेतील २४ मी.वळणर  ता (नगर-मनमाड र  ता ते साई  दा हौिसंग सोसायटी )  काम पणु  
०८)  िवकास योजनेतील हॉटेल भा  यल  मी समोरील दि णो  तर िनमगांव िशव ते िपंपळवाडी 

र  ता -१८ मीटर ं दीचा र  ता.   
काम पणु  

०९)  िवकास योजनेतील १८ मी. ं दीचा र  ता( नगर-मनमाड र  ता ते १८ मीटर रंग र  ता) पवु- 
पि म  

काम पणु  

०९अ)  िवकास योजनेतील १८ मी. ं दीचा पूव -पि म र  ता ते आर ण ं . ३१ पोहच.  
(सधुा रत िशड  िवकास योजनेतील बदलांमळेु भसंूपादन लंिबत आह.े)  

काम बाक   

१०)  गावठाण ह ीतील िवकास योजनेतील ारकामाई ते ताजीमखान बाबा चौकापयत र  ता.   काम पणु   
११)  गावठाण ह ीतील िवकास योजनेतील ६ मीटर ं दीचा दि णो  तर  

(पालखी र  ता ते निवन िपंपळवाडी र  ता)  
काम पणु  

               शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे शासन िनणय िद.०४/०९/२०१४ अ  वये .८८ कोटी व 
िद.०८/०६/२०१७ रोजीचे शासन िनणया  वये .३०,७५,३३,१४५/- इत  या वाढीव भसंूपादन खचास मजंरूी देणते 
आली असनू .११८,७५,३३,१४५/- इत  या खचास मंजूरी दे  यात आलेली आह.े वरील र   यांसाठी अिंतम 
िनवाडया माण ेहोणारी भसंूपादन मोबद  याची र  कम, आ  थापना खच व इतर यो  य  या अनषुिंगक रकमा र  ते 
िवकास महामंडळान ेकेलेल े०५ र  ते  व उवरीत ०६ र  ते सं  थानमाफत िवकिसत क न संबंिधतांना रकमा अदा 
कर  यात आ  या आहते.  यांचा तपिशल खालील माण ेआह.े   

अ. ं  सं  था/िवभाग अदा केलेली र  कम 
०१ िशड  नगरपचंायत,िशड  (९ र  त ेसंयु  त मोजणी व इतर अनषंुगीक कामापोटी)  ४१,०२,७२४/- 
०२ उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग ीरामपरू (९ र  त ेभसंूपादन कायवाही)  ३५,०२,७९,०७९/- 
 मु  यािधकारी िशड  नगरपंचायत िशड  (९ र  त ेभसंूपादन कायवाहीसाठी)  २७,१६,५०,२०२/- 
०३ महारा   रा  य र  त ेिवकास महामंडळ, पणेु - ०५ र  त ेिवकसन करणे  ९,२२,३४,१८६/- 
०४ ठेकेदार रोमन टारमॅट िल.नवी मुंबई  -०६ र  त ेिवकसन करणे  २४,३३,५७,३५७/- 
०५ स  लागार यिुनसन ोजे  ट मॅनेजमट ा.िल पणेु-०६ रस ् ते िवकसन करणे  १,२९,८६,४३३/- 
०६ ठेकेदार एस.के.येवले अॅड कं.र  ता ं .०५ (आ. ं  ३१ ते नाला र  ता ) उवरीत कामे  १,४९,३९,७८३/- 
 एकुण र  कम ९८,९५,४९,७६४/- 
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वगैरेबाबत सं  थानचे बांधकाम िवभागाच ेिद.१४/०७/२०२० रोजीचे िटपणीत नमदू आह.े   
   वरील एकुण ११ र   यांपैक  मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी िद.३०/११/२००९ 

रोजी घोिषत केले  या   भुसपंादन अिंतम िनवाडा एलए  य/ुएसआर/०९/२००७ अ  वये मंजरू केले  या संपािदत 
जमीनी  या मोबदला रकमा मा  य नस  याने एलए  य/ुएसआर/०९/२००७ संबंधातील जमीन मालक ी.िदपक 
गोपाळराव गांधी यानंी भसंुदभ ं .११९/२०११, सौ. सिुम ा कैलास कोते यांनी भसंुदभ ं .१२०/२०११,         

ी. कैलास गोिवंद कोते यांनी भसंुदभ ं .१२१/२०११, सौ.सिुम ा कैलास कोते, भसंुदभ ं .१२२/२०११ या 
मांकाचे भुसदंभ मा.िदवाणी  यायाधीश,व र  ठ   तर,राहाता यांच े  यायालयात भुसंपादन कायदा कलम १८ 

अ  वये दाखल केलेले होते. सदर दा  यांत मा.िदवाणी  यायाधीश, व र  ठ  तर,राहाता यांनी िद.०६/०३/२०२० 
रोजी  यायिनणय िदलेले आहते. तसचे त  कालीन मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू तथा 
भसंूपादन अिधकारी यांनी भूसपंादन अिंतम िनवाडा एलए  य/ुएसआर/०३/२००७ िद.०४/११/२०१० रोजी घोिषत 

करणी सबंंिधत जमीन मालक ी.सदािशव माधव शेळके,रा.िशड , ता.राहाता यांच े सव नं.३/२७ पै. मधील 
२५८.१८ चौमी. े  संपादन कर  यात आले असनू सहायक संचालक,नगररचना,अहमदनगर यांचे अिभ ाय घवेनू 
र  ता ं दीकरणाखालील े ास मोबदला र  कम दये नस  यान ेअिंतम िनवाडयाम  य े१ पये इतक  िकंमत  यांना 
अदा कर  यात आली आह.े तथािप जमीन मालक ी.सदािशव माधव शेळके यांनी िनवाडयामधील घोिषत 
केलेली र  कम .१ त्  यांना मा  य  नस  याने  यािव  द  यांनी मे.कोपरगाव कोटात लॅ  ड रेफर  स नं.२६/२०१२ 
दाखल केला होता.  याम  य ेम.ेकोटाचा िनकाल होवनू सदर दावा िनकाली काढून  यांना िनवाडयानसुार १ पया 
दे  यात आललेी िकंमत यो  य अस  याबाबत आदेश िदलेले आहेत.  

   मे.कोपरगाव  यायालयाचे उ  त िनणयािव  द जमीन मालक ी.सदािशव माधव शेळके यांनी मे.उ  च  
 यायालय, खंडपीठ,औरंगाबाद यथेे फ  ट अपील ं .२४१०/२०१० दाखल केले होते. सदर अपीलाम  य ेमे.उ  च 
 यायालयान ेिद.०५/०२/२०१९ रोजी जमीन मालकानंा र  कम अदा करणबेाबत आदेश िदलेले आहते.  

   तसेच त  कालीन मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग ीरामपरू यांनी  यांचेकडील 
एलए  य/ुएसआर/२१ /२००३ अ ंितम िनवाडा घोिषत िद.२५/११/२००३ अ  वये मंजूर केलेली मोबदला र  कम 
मा  य नसलेने सदर िनवाडयातील जमीन मालक िभकचंद िप.कचरदास संकलेचा व इतर १० सव रा पालखी 
माग,िशड , ता.राहाता, िज.अहमदनगर यांनी मा.िदवाणी  यायालय,व र  ठ  तर,कोपरगांव यांचे  यायालयात 
भसंुपादन कायदा कलम १८ खाली भूसदंभ ं .०२/२००४  

अ  वये दाखल केलेले होते. सदर दा  यात मा.िदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर राहाता यांनी 
िद.१६/०३/२०२० रोजी वाढीव मोबद  याबाबत िनणय िदलेला आह.े  

   उ  त दा  यात मा.िदवाणी  यायाधीश व र  ठ  तर,राहाता यांच े िनणयानुसार तसेच मा.उ  च 
 यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िदले  या िनणयानुसार मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांनी 

भसंूपादन कायदा कलम २८ अ  वये िनवाडे घोिषत केलेले आहेत.  याचा तपिशल तसेच वाढीव नकुसान भरपाई 
संदभात कलम २८ नसुार पा रत केले  या  आदशेा माण ेसंबंिधत जमीन मालक यांना अदा करावया  या वाढीव 
नकुसान भरपाईचा सिव  तर तपिशल सोबत  या प रिशष ् ट अ व प रिश  ट ब म  य ेनमदु केला आहे. सबंंिधत 
जमीन मालक िनहाय वाढीव मोबदला रकमेचा एकि त गोषवारा खालील माण ेआह.े  

अ.  जमीन मालकाचे नांव मा.िदवाणी  यायालय 
व र  ठ  तर राहाता 
यांचेकडील भसंूपादन 
िनदशन अज ं . व मा 
मुंबई उ  च  यायालय 
खंडपीठ औरंगाबाद 
यांचे कडील  फ  ट 
अिपल ं .    

 यायिनणय 
िदनांक 

मा.उपिवभागीय 
अिधकारी, िशड  भाग 
िशड  यांनी घोिषत 
केले  या कलम २८ 

माण े िनवाडयातील 
एकुण वाढीव मोबदला 
र  कम    

१ २ ३ ४ ५ 
१) िभकचदं िप. कचरदास सकंलेचा व इतर 

१० सव रा.पालखी माग,िशड ,ता.राहाता  
२/२००४ १६/०३/२०२० २,११,८२३/- 

२) िदपक िप. गोपाळराव गांधी,   
रा.राहाता,िज.अहमदनगर  

११९/२०११ ०६/०३/२०२० ४०,३६,८७८/- 
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३) सिुम ा . कैलास कोते,रा.िशड ,ता.राहाता  १२०/२०११ ०६/०३/२०२० १,५९,२००/- 
४) कैलास िप. गोिवंद कोते,रा.िशड , 

ता.राहाता,िज.अहमदनगर  
१२१/२०११ ०६/०३/२०२० ७,७४,००६/- 

५) सिुम ा .कैलास कोते,रा.िशड , 
ता.राहाता,िज.अहमदनगर  

१२२/२०११ ०६/०३/२०२० ३,३८,३३६/- 

६) सदािशव माधव शेळके,रा.िशड , 
ता.राहाता,िज.अहमदनगर  

फ  ट अिपल  
ं .२४१०/२०१० 

०५/०२/२०१९ ४६,४८,६४९/- 

   एकुण  १,०१,६८,८९२/- 
 
   उ  त त   यातील रकाना ं .५ म  य ेनमदु केलेली एकुण र  कम .१,०१,६८,८९२/- ही िद.१५ स  टबर 

२०२० अखेर मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी  याजाची आकारणी क न प रगणीत केली आह.े 
संबंिधत जमीन मालकांना मा.उ  च  यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद तसचे मा.िदवाणी  यायालय,व र  ठ  तर,राहाता 
यांचेकडील  यायिनणया नसुार वाढीव मोबद  याची र  कम अदा करणसेाठी र  कम .१,०१,६८,८९२/- ( .एक 
कोटी एक लाख अडुस  ट हजार आठशे  या  णव मा ) इतक  मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांचेमाफत 
भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडेस अदा करणे  या िनणयाथचा  ताव 
मा.तदथ सिमतीचे िद.२८/०८/२०२० रोजीच े सभपेढु े सादर करणते आला होता.  यात िनणय ं .४५१ माण े
खालील माण ेिनणय झालेला आहे.  

   यावर सिव  तर चचा होवनू या िवषयावर अ  यासपवुक  ताव सिमतीसमोर आणावा असे तदथ 
सिमतीच ेअ  य  व सद  य ी.  वामी साहबे यांच ेमत पडले.  यावर सद  य सिचव मु  य कायकारी अिधकारी 
यांनी अस ेमत मांडल ेक , महारा    रा  य र  ते िवकास महामडंळ,िशड  नगरपचंायत व िशड  सं  थान यां  या 
संयु  त कराना  यानसुार र  ते िवकासासाठी भसंुपादन केले  या जमीनीची नकुसान भरपाई दे  याची जबाबदारी 
िशड  सं  थानन ेि वकारलेली आह ेव  या अनुषगंान ेपवू चे िनणय ं .२६३ नसुार या कामाला त  कालीन सिमतीन े
मंजरुी िदलेली आह.े वाढीव नकुसान भरपाई दे  याचा मु ा असा आलेला अस  याने व भसंुपादनाची मळु र  कम 
सं  थानने िदलेली अस  यामळेु अशी वाढीव नकुसान भरपाई दे  याची जबाबदारी ही सं  थानवर यतेे. आता एक 
कोटी पय ेएवढी वाढीव नकुसान भरपाईची र  कम दे  याचा िनणय घतेला तर  याजाची र  कम दे  याची टळेल व 
यामळेु सं  थान  या पैशाची बचत होईल. सभेसमोर  तावाम  य ेसव मु  ेप रपणू  

१०० ट  के येतीलच असे नाही. तथािप याउपरही काही अित र  त मािहती आव  यक असेल तर 
संबंधीत अिभलेख पाहता येतील. केवळ या कारणा  तव  ताव लंिबत ठेवनू खचवाढ होणार नाही याची द ता 
घेण ेआव  यक आह.े असे सद  य  सिचव व मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ितपादीत केले.  

 यावर तदथ सिमतीचे अ  य  व सद  य ी.  वामी साहबे यांच ेखालील माण ेमत पडल.े   
While presenting this subject certain important documents were not referred to in 

the note prepared by the concerned department. Be that as it may, the important point for 
consideration before the Committee is the fact that though there is tripartite agreement 
between Sansthan, Shirdi Nagarpanchayat and Executive Engineer of MSRDC,Pune, the 
Sansthan was not made party in the Reference before Civil Court,Rahata.  

 The concerned department has not studied this aspect because while accepting the liability 
in further proceedings of Reference under the said tripartite agreement, the Sansthan has 
lost valuable right to challenge the verty claim of the petitioners in the Land Reference 
proceedings. Concerned department to examine this angle and come up with proper 
proposal which shall be in the financial interest of the Sansthan, असबेाबतचा िनणय झाललेा 
आह.े  

   उ  त िनणयाच ेअनुषगंाने खालील माण े  ताव सादर करणते येत आह.े   
प र  छेद अ-उपरो  त ११ र   यांपैक  िशड  िवकास योजनतेील २४ मीटर वळण र  ता नगर-मनमाड 

र  ता ते साई  दा हौिसगं सोसायटी या र   यासाठी भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी यांनी 
भसंुपादन िनवाडा एलए  यएुसआर ९/२००७ िद.३०/११/२००९ रोजी घोिषत केलेला आह.े  यात भसंुपादन 
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कायदा १८९४  या कलम १८ नसुार खालील नमदु केले  या जमीन मालकांनी मे.िदवाणी 
 यायाधीश,व.  तर,राहाता यांच ेकोटात  यांचेसमोर दशिवलेले भसंुपादन िनदशन (LAR) दाखल केलेले होते.  

 
अ.नं.  मे.िदवाणी  यायाधीश,व.  तर,राहाता 

यांचे कोटातील भसंुदभ िनदशन 
(LAR मांक)  

अजदार सामनवेाले िनणय िदनांक  

१ ११९/२०११ िदपक गोपाळराव गांधी  १) महारा   शासन करीता  
उपिवभागीय अिधकारी,िशड   
२) िशड  नगरपंचायत, िशड   

०६/०३/२०२०  

२ १२०/२०११  सिुम ा कैलास कोते  १) महारा   शासन करीता  
उपिवभागीय अिधकारी,िशड   
२) िशड  नगरपंचायत, िशड   

०६/०३/२०२०  

३ १२१/२०११  कैलास गोिवंद कोते  १) महारा   शासन करीता  
उपिवभागीय अिधकारी,िशड   
२) िशड  नगरपंचायत, िशड   

०६/०३/२०२०  

४ १२२/२०११  सिुम ा कैलास कोते  १) महारा   शासन करीता  
उपिवभागीय अिधकारी,िशड   
२) िशड  नगरपंचायत, िशड   

०६/०३/२०२०  

  
   उपरो  त अ.नं.१ चे संबंधात मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  

जा. ं .नप/टे-०८/१०६२ /२०२० िद.१६/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये “िशड  मंजूर िवकास योजनतेील (सन 
१९९२) नगर-मनमाड र  ता ते साई  दा    हौिसंग सोसायटीपयत २४.० मी. ं दी  या र   यासाठी भसंुपादनाची 
कायवाही मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू तथा िवशेष भसंुपादन अिधकारी यांचेमाफत पणु 
कर  यात आलेली असनू  याम  य े िनवाडा एलए  य/ुएसआर /०९/२००७ िद.३०/११/२००९ अ  वये िस  द 
कर  यात आललेा आह.े  या अनषुंगाने भसंुपादन कायदा १८९४  या कलम १८ नसुार खालील माण ेदाखल 
झाले  या भसंुपादन िनदशन (Land Acquisition Reference) अज ं .११९/२०११ म  य ेिद.०६/०३/२०२० 
रोजी सदंभ ं .०१ नसुार िनकाल झालेला आह.े मे.िदवाणी  यायाधीश,व र  ठ   तर,राहाता यांचे कोटाने अजदार 
यांना वाढीव नकुसान मोबदला अदा कर  याचे आदेश िदलेल े आह.े नगरपंचायतने संदभ ं .०२ नसुार 
मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचेकडे म.ेकोटाचे आदशेाची त सादर क न वाढीव नकुसान 
मोबदला िनि त क न दे  याबाबत मागणी केलेली आह.े संदभ ं .०३ अ  वये मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  यांनी मे.कोटाचे आदेशानसुार वाढीव मोबदला र  कम खालील माण ेप रगिणत क न िनि त केलेली 
आह.े   

१) जमीन      - १०,०७,५५६/-  
२) वाढीव मोबदला रकमेवर ३०% िदलासा  -   ३,०२,२६७/-  
३) कंपोनटं १२% वाढीव मोबदला रकमेवर  

        २८/०२/२००८ ते ३१/११/२००९   -   २,१२,२९२/- 
                    -----------------     
        एकूण  - १५,२२,११५/-  
                    ----------------- 
   वरील .१५,२२,११५/- या रकमेवर ताबा िद.२९/१२/२००९ पासनू १५/०९/२०२० पयत 

कालावधीसाठी थम वषाला ९% व  यानतंर  या कालावधीसाठी १५% दराने  याज कलम २८ माण-े  
१)  थम वष २९/१२/२००९ ते २८/१२/२०१० पयत  -   १,३६,९९०/-  

      (१५,२२,११५ x १ x ०.०९)  
२)  िद.२९/१२/२०१० ते १५/०९/२०२० पयत  - २२,१९,८५३/-  

      (१५,२२,११५ x १.४५८४)  दये वाढीव मोबदला  याजासह  
१)  वाढीव मोबदला     -  १५,२२,११५/-  
२)   याज १ वष ९%  दराने    -    १,३६,९९०/-   
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३)   याज ३५४९ िदवस    - २२,१९,८५३/-  
४)  दा  याचा खच     -   १,५७,९२०/-  

       एकूण देय र  कम  - ४०,३६,८७८/-  
 
   वरील माण े म.ेकोटाचे आदशेानसुार वाढीव मोबदला र  कम मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  

भाग,िशड  तथा िवशेष भुसपंादन अिधकारी यांनी िनि त क न िदलेली आह.े तरी सदर वाढीव मोबदला र  कम 
.४०,३६,८७८/- इतक  िशड  नगरपचंायत माफत उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  याचंेकडे जमा करण े

आव  यक आह.े सदर र  कम मे.कोटाचे आदेशानुसार अजदारांना अदा न के  यास १५%   याज सु  
राहील व देय रकमेम  ये मोठया माणात वाढ होईल. तरी वाढीव मोबदला र  कम .४०,३६,८७८/- इतक  
िशड  नगरपचंायतकडे जमा कर  यास िवनतंी आह,े” असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े 

    तसेच उपरो  त अ.नं.२ चे सबंंधात मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  
जा. ं .नप/टे-०८/ ११५४/२०२० िद.२९/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये “िशड  मंजूर िवकास योजनतेील (सन 
१९९२) नगर-मनमाड र  ता  ते साई  दा हौिसंग सोसायटीपयत २४.० मी. ं दी  या र   यासाठी भसंुपादनाची 
कायवाही मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू तथा िवशेष भुसपंादन अिधकारी यांचमेाफत पणु 
कर  यात आललेी असनू  याम  य े  िनवाडा एलए  य/ुएसआर /०९/२००७ िद.३०/११/२००९ अ  वये िस  द 
कर  यात आललेा आह.े  या अनषुंगाने भसंुपादन कायदा १८९४  या कलम १८ नसुार खालील माण ेदाखल 
झाले  या भसंुपादन िनदशन (Land Acquisition Reference) अज ं .१२०/२०११ म  य ेिद.०६/०३/२०२० 
रोजी संदभ ं .०१ नसुार िनकाल झालेला आह.े म.ेिदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर,राहाता यांचे कोटाने अजदार 
यांना वाढीव नकुसान मोबदला अदा कर  याचे आदशे िदलेले आह.े नगरपंचायतने सदंभ ं .०२ नसुार 
मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचेकडे म.ेकोटाचे आदशेाची त सादर क न वाढीव नकुसान 
मोबदला िनि त क न दे  याबाबत मागणी केलेली आह.े संदभ ं .०३ अ  वये मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  यांनी मे.कोटाचे आदेशानसुार वाढीव मोबदला र  कम खालील माण ेप रगिणत क न िनि त केलेली 
आह.े  

१) जमीन      -    ३५,९०४/-  
२) वाढीव मोबदला रकमेवर ३०% िदलासा -    १०,७७१/-  
३) कंपोनटं १२% वाढीव मोबदला रकमेवर  
    २८/०२/२००८ ते ३१/११/२००९   -      ७,५६१/- 
                -----------------     

       एकूण  -    ५४,२३६/-  
                  ----------------- 
   वरील .५४,२३६/- या रकमेवर ताबा िद.२९/१२/२००९ पासनू १५/०९/२०२० पयत कालावधीसाठी 

थम वषाला ९% व  यानतंर  या कालावधीसाठी १५% दराने  याज कलम २८ माण-े  
१)  थम वष २९/१२/२००९ ते २८/१२/२०१० पयत  -        ४,८४१/-  
      (५४,२३६ x १ x ०.०९)  
२)  िद.२९/१२/२०१० ते १५/०९/२०२० पयत   -      ७९,०९८/-  

        (५४,२३६ x १.४५८४) दये वाढीव मोबदला  याजासह  
१) वाढीव मोबदला    -      ५४,२३६/-  
२)  याज १ वष ९%  दराने   -        ४,८८१/-   
३)  याज ३५४९ िदवस   -      ७९,०९८/-  
४) दा  याचा खच    -      २०,९८५/-  

     एकूण देय र  कम  -    १,५९,२००/-  
 
   वरील माण े म.ेकोटाचे आदशेानसुार वाढीव मोबदला र  कम मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  

भाग,िशड  तथा िवशेष भुसपंादन अिधकारी यांनी िनि त क न िदलेली आह.े तरी सदर वाढीव मोबदला र  कम 
.१,५९,२००/- इतक  िशड  नगरपंचायत माफत उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडे जमा करण े

आव  यक आह.े सदर र  कम मे.कोटाचे आदेशानुसार अजदारांना अदा न के  यास १५%   याज सु  
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राहील व देय रकमेम  ये मोठया माणात वाढ होईल. तरी वाढीव मोबदला र  कम .१,५९,२००/- इतक  
िशड  नगरपचंायतकडे जमा कर  यास िवनतंी आह,े” असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े 

    तसेच उपरो  त अ.नं.३ चे सबंंधात मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  
जा. ं .नप/टे-०८/१५५५/२०२० िद.२९/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये “िशड  मंजरू िवकास योजनतेील (सन 
१९९२) नगर-मनमाड र  ता  ते साई  दा हौिसंग सोसायटीपयत २४.० मी. ं दी  या र   यासाठी भसंुपादनाची 
कायवाही मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू तथा िवशेष भसंुपादन अिधकारी यांचमेाफत पणु 
कर  यात आलेली असनू  याम  य े िनवाडा एलए  य/ुएसआर/०९/२००७ िद.३०/११/२००९ अ  वये िस  द 
कर  यात आललेा आह.े  या अनषुंगाने भसंुपादन कायदा १८९४  या कलम १८ नसुार खालील माण ेदाखल 
झाले  या भसंुपादन िनदशन (Land Acquisition Reference) अज ं .१२१/२०११ म  य ेिद.०६/०३/२०२० 
रोजी सदंभ ं .०१ नसुार िनकाल झालेला आह.े मे.िदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर, राहाता यांचे कोटाने अजदार 
यांना वाढीव नकुसान मोबदला अदा कर  याचे आदशे िदलेले आह.े नगरपंचायतने सदंभ ं .०२ नसुार 
मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचेकडे म.ेकोटाचे आदशेाची त सादर क न वाढीव नकुसान 
मोबदला िनि त क न दे  याबाबत मागणी केलेली आह.े संदभ ं .०३ अ  वये मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  यांनी मे.कोटाचे आदेशानसुार वाढीव मोबदला र  कम खालील माण ेप रगिणत क न िनि त केलेली 
आह.े  

१) जमीन      -  १,८७,०००/-  
२) वाढीव मोबदला रकमेवर ३०% िदलासा -     ५६,१००/-  
३) कंपोनटं १२%  

वाढीव मोबदला रकमेवर  
    २८/०२/२००८ ते ३१/११/२००९   -    ३९,३८२/- 
                -----------------     
     एकूण  - २,८२,४८२/-  

                   ----------------- 
 वरील .२,८२,४८२/- या रकमेवर ताबा िद.२९/१२/२००९ पासनू १५/०९/२०२० पयत कालावधीसाठी थम 

वषाला ९% व  यानंतर  या कालावधीसाठी १५% दरान े  याज कलम २८ माण-े  
१) थम वष २९/१२/२००९ ते २८/१२/२०१० पयत  -     २५,४२३/-  
     (२,८२,४८२ x १ x ०.०९)  
२) िद.२९/१२/२०१० ते १५/०९/२०२० पयत   -   ४,११,९७२/-  
     (२,८२,४८२ x १.४५८४)  
 दये वाढीव मोबदला  याजासह  
१) वाढीव मोबदला      -   २,८२,४८२/-  
२)  याज १ वष ९%  दराने     -      २५,४२३/-   
३)  याज ३५४९ िदवस     -   ४,११,९७२/-  
४) दा  याचा खच      -      ५४,१२९/-  
     एकूण देय र  कम  -   ७,७४,००६/-  

   वरील माण े म.ेकोटाचे आदशेानसुार वाढीव मोबदला रक्  कम मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  तथा िवशेष भुसपंादन अिधकारी यांनी िनि त क न िदलेली आह.े तरी सदर वाढीव मोबदला र  कम 
.७,७४,००६/- इतक  िशड  नगरपंचायत माफत उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडे जमा करण े

आव  यक आह.े सदर र  कम म.ेकोटाचे आदशेानसुार अजदारांना अदा न के  यास १५%   याज सु  राहील व दये 
रकममे  य े मोठया माणात वाढ होईल. तरी वाढीव मोबदला र  कम .७,७४,००६/- इतक  िशड  
नगरपंचायतकडे जमा कर  यास िवनंती आह,े” असबेाबत इकडेस कळिवलेल ेआह.े 

    आिण उपरो  त अ.नं.४ चे संबंधात मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  
जा. ं .नप/टे-०८/ ११५६/२०२० िद.२९/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये “िशड  मंजूर िवकास योजनतेील (सन 
१९९२) नगर-मनमाड र  ता  ते साई  दा हौिसंग सोसायटीपयत २४.० मी. ं दी  या र   यासाठी भसंुपादनाची 
कायवाही मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू तथा िवशेष भसंुपादन अिधकारी यांचेमाफत पणु 
कर  यात आलेली असनू  याम  य े  िनवाडा एलए  य/ुएसआर/०९/२००७ िद.३०/११/२००९ अ  वये िस  द 
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कर  यात आललेा आह.े  या अनषुंगाने भसंुपादन कायदा १८९४  या कलम १८ नसुार खालील माण ेदाखल 
झाले  या भसंुपादन िनदशन (Land Acquisition Reference) अज ं .१२२/२०११ म  य ेिद.०६/०३/२०२० 
रोजी संदभ ं .०१ नसुार िनकाल झालेला आह.े म.ेिदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर,राहाता यांचे कोटाने अजदार 
यांना वाढीव नकुसान मोबदला अदा कर  याचे आदशे िदलेले आह.े नगरपंचायतने सदंभ ं .०२ नसुार 
मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचेकडे म.ेकोटाचे आदशेाची त सादर क न वाढीव नकुसान 
मोबदला िनि त क न दे  याबाबत मागणी केलेली आह.े संदभ ं .०३ अ  वय ेमा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  यांनी मे.कोटाचे आदेशानसुार वाढीव मोबदला र  कम खालील माण ेप रगिणत क न िनि त केलेली 
आह.े  

१) जमीन      -    ७९,२८८/-  
२) वाढीव मोबदला रकमेवर ३०% िदलासा -    २३,७८६/-  
३) कंपोनटं १२% वाढीव मोबदला रकमेवर  
    २८/०२/२००८ ते ३१/११/२००९   -    १६,६९८/- 
                -----------------     
     एकूण  - १,१९,७७२/-  
                ----------------- 

 वरील .१,१९,७७२/- या रकमेवर ताबा िद.२९/१२/२००९ पासनू १५/०९/२०२० पयत कालावधीसाठी थम 
वषाला ९% व  यानंतर  या कालावधीसाठी १५% दरान े  याज कलम २८ माण-े   
१) थम वष २९/१२/२००९ ते २८/१२/२०१० पयत  -     १०,७७९/-  
     (१,१९,७७२ x १ x ०.०९)  
२) िद.२९/१२/२०१० ते १५/०९/२०२० पयत  -  १,७४,६७५/-  
     (१,१९,७७२ x १.४५८४)  

दये वाढीव मोबदला  याजासह  
१) वाढीव मोबदला    -   १,१९,७७२/-  
२)  याज १ वष ९% दरान े  -      १०,७७९/-   
३)  याज ३५४९ िदवस   -   १,७४,६७५/-  
४) दा  याचा खच    -      ३३,११०/-  

     एकूण देय र  कम  -   ३,३८,३३६/-  
   वरील माण े म.ेकोटाचे आदशेानसुार वाढीव मोबदला र  कम मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  

भाग,िशड  तथा िवशेष भुसपंादन अिधकारी यांनी िनि त क न िदलेली आह.े तरी सदर वाढीव मोबदला र  कम 
.३,३८,३३६/- इतक  िशड  नगरपंचायत माफत उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचेकडे जमा करण े

आव  यक आह.े सदर र  कम मे.कोटाचे आदेशानुसार अजदारांना अदा न के  यास १५%   याज सु  
राहील व देय रकमेम  ये मोठया माणात वाढ होईल. तरी वाढीव मोबदला र  कम .३,३८,३३६/- इतक  
िशड  नगरपचंायतकडे जमा कर  यास िवनतंी आह,े” असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

   दर  यानच े काळात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े भुसपंादना संबंधातील िविवध 
करणांसाठी तसचे िशड  िवकास योजने  या िशड  नगरपंचायतीसाठी संपािदत केले  या जमीनी  या नुकसान 

भरपाईसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यानंी भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी 
यांचेकडेस जमा केले  या (अ ीम) रकमेतनू झाले  या खचाचा व िश  लक रकमचेा िनवाडा िनहाय तपिशल 
भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचे कायालयाकडून ा  त क न घतेला 
असनू  यात उ  त भुसपंादन एलए  यएुसआर ०९/२००७ या  

िनवाडयाम  य े सं  थानने भसंुपादन अिधकारी यांचेकडेस र  कम .२,३३,९६,६४५/- (अ री .दोन 
कोटी तेहतीस लाख शहा  णव हजार सहाश े पचंचेाळीस मा ) इतक  जमा केलेली असनू  यापैक  िश  लक 
राहीलेली र  कम .४/- (अ री .चार मा ) इतक  भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  यांनी  यांचेकडील िद.२९/११/२०१९ रोजी  या  कायालयीन िटपणी माण े िद.१६/१२/२०१९ 
रोजी  या प ा  वय ेसं  थानकडे जमा केलेली आह.े  

प र  छेद ब - तसचे उपरो  त ११ र   यांपैक  िशड  िवकास योजनतेील हॉटेल भा  यल मी समोरील 
दि णो  तर िनमगाव िशव ते िपपंळवाडी र  ता १८.० मीटर ं दी  या र   यासाठी भुसंपादन अिधकारी तथा 
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उपिवभागीय अिधकारी यांनी भुसपंादन िनवाडा ं .एलए  यएुसआर ०३/२००७ िद.०४/११/२०१० रोजी घोिषत 
केलेला आह.े  यात भुसपंादन कायदा १८९४  या कलम १८ नसुार जमीन मालक ी.सदािशव माधव शेळके 
यांनी म.ेिदवाणी  यायाधीश,व.  तर,राहाता यांचे कोटात महारा   शासन व मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  
यांचेिव  द भुसपंादन िनदश (LAR) ं .२६/२०१२ चा दाखल केललेा होता.  

               तुत करणासंबंधात मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा. ं .नपं/टे-०८ 
/१०६१/२०२० िद.१६/०७/२०२० रोजी  या प ा  वये “िशड  नगरपंचायत मंजरू िवकास योजनमे  य ेिपंपळवाडी 
र  ता ते िनमगाव िशव र  ता यांना जोडणारा (हॉटेल भा  यल  मी र  ता) १८.० मी. ं दी  या र   यासाठी जमीन 
संपादन करणचेी कायवाही उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू यांनी पणू क न िद.०४/११/२०१० 
रोजी अिंतम िनवाडा िस  द केलेला आह.े िस  द केले  या अिंतम िनवाडयानुसार ी.सदािशव माधव 
शेळके,रा.िशड  याचंे स.नं.३/२७ पै. (िस.स.न.ं ९०८) मधील २५८.१८ चौमी. े  सपंादन कर  यात आले असनू 
सहा यक संचालक,नगररचना,अहमदनगर यांच ेअिभ ाय घेऊन र  ता ं दीकरणाखालील े ास मोबदला र  कम 
दये नस  याने अिंतम िनवाडयाम  य े .१/- इतक  िकंमत अदा कर  यात आलेली आह.े तथािप जमीन मालक 

ी.सदािशव माधव शेळके यांनी िनवाडयामधील दे  यात आललेी िकंमत .१/- मा  य नस  याने या िव  द 
मे.कोपरगाव कोटात लॅ  ड रेफर  स दावा मांक २६/२०१२ दाखल केला होता.  याम  य े िनकाल होऊन सदर 
दावा िनकाली काढून  यांना िनवाडयानसुार .१/- दे  यात आलेली िकंमत यो  य अस  याबाबत आदशे िदलेल े
आह.े मा  म.ेकोपरगाव येथील  यायालया  या िनणयािव  द ी.सदािशव माधव शेळके,रा.िशड  यांनी म.ेउ  च 
 यायालय,मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद येथे फ  ट अपील मांक २४१०/२०१० दाखल केलेले होते. सदर 

अपीलाम  य ेम.ेउ  च  यायालयाने िद.०५/०२/२०१९ रोजी जमीन मालकांना मोबदला र  कम अदा कर  याबाबत 
आदशे िदलेले आह.े िशड  नगरपचंायतन ेम.ेउ  च  यायालयाच ेिनकालािव  द म.ेसव  च  यायालय, नवी िद  ली 
येथ े  पेशल िलव िपटीशन मांक २४७८२/२०१९ दाखल कर  यात आले होते. तथािप सदर  पशेल िलव 
िपटीशन म.ेसव  च  यायालयान ेिडसिमस केल ेआह.े मे.उ  च   यायालयाने िदले  या आदेशानसुार ी.सदािशव 
माधव शेळके यांना जमीनीच मोबदला र  कम तातडीन ेदणे ेआव  यक अस  यान ेसदर जमीनीचा मोबदला र  कम 
िनि त कर  यासाठी मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचे कायालयास संदभ मांक ०३ नसुार 
कळिवले होते. याबाबत मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी मे.उ  च   यायालयाच ेआदशेानसुार 
नकुसान भरपाई मोबदला र  कम .४६,४८,६४९/- इतक  िनवाडा व प कानसुार िनि त क न िदलेली आह.े 
सोबत िनवाडा प क जोड  यात यते आह.े मंजूर िवकास योजनमे  य ेिपंपळवाडी र  ता ते िनमगाव िशव र  ता  यांना 
जोडणारा (हॉटेल भा  यल  मी र  ता) या १८.० मी. ं दीचे डी.पी.र   याचे भुसपंादनासाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेमाफत िनधी उपल  ध क न दे  यात आलेला आह.े तरी मे.उ  च  यायालयाच े
आदशेानुसार नकुसान भरपाई मोबदला र  कम .४६,४८,६४९/- इतक  नगरपचंायतमाफत उपिवभागीय 
अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांचकेडे जमा कर  यासाठी िशड  नगरपचंायतकडे तातडीने जमा कर  यास िवनंती 
आह,े” असेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े     

   दर  यानच े काळात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े भुसपंादना संबंधातील िविवध 
करणांसाठी तसचे िशड  िवकास योजने  या िशड  नगरपंचायतीसाठी संपािदत केले  या जमीनी  या नुकसान 

भरपाईसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यानंी भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी 
यांचेकडेस जमा केले  या (अ ीम) रकमेतनू झाले  या खचाचा व िश  लक रकमचेा िनवाडा िनहाय तपिशल 
भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचे कायालयाकडून ा  त क न घतेला 
असनू  यात उ  त भसंुपादन एलए  यएुसआर ०३/२००७ या िनवाडयाम  य े सं  थानन े भसंुपादन अिधकारी 
यांचेकडेस र  कम .८,५१,७६,५९०/- (अ री .आठ कोटी ए  काव  न  लाख शहा  तर हजार पाचशे न  वद 
मा ) इतक  जमा केलेली असनू  यापैक  र  कम .४,३१,६०,३३५/- (अ री .चार कोटी एकतीस लाख साठ 
हजार तीनश े प  तीस मा ) इतक  खच झाललेी असनू र  कम .४,२०,१६,२५५/- (अ री .चार कोटी वीस 
लाख सोळा हजार दोनशे पचंाव  न मा ) इतक  भसंुपादन अिधकारी यांचे (PLA) अकाऊंट (  वीय बजंी लेखा) 
या खात्  यात जमा असलेच ेिदसनू येत आह.े  

प र  छेद क – तसेच उपरो  त ११ र   यांपैक  िशड  िवकास योजनेतील कनकुरी र  ता १२.० मी. 

ं दीकरणासाठी भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी यांनी भुसपंादन िनवाडा ं .एलए  यएुसआर 
०५/२००७ िद.३१/१२/२००८ रोजी घोिषत केलेला आह.े  यात भसंुपादन कायदा १८९४  या कलम १८ नसुार 
जमीन मालक ी.सदािशव मानकू सािलयान व इतर ३ यांनी मे.िदवाणी  यायाधीश,व.  तर,राहाता यांचे कोटात 
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महारा   शासन करीता भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी व मु  यािधकारी,िशड  
नगरपंचायत,िशड  यांचेिव  द भुसपंादन िनदश अज ं .१२/२००९ चा दाखल केललेा होता.  

    तुत करणासंबंधात मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  “िशड  मंजरू िवकास योजनेतील 
(सन १९९२) कनकुरी र  ता १२.० मी. ं दीकरणासाठी भसंुपादनाची कायवाही मा.उपिवभागीय अिधकारी, 

ीरामपरू भाग, ीरामपरू तथा िवशषे भसंुपादन अिधकारी यांचमेाफत पणु कर  यात आलेली असनू  याम  य े
िनवाडा एलए  य/ुएसआर/०५/२००७ िद.३१/१२/२००८ अ  वये िस  द कर  यात आलेला आह.े  या अनषंुगान े
भसंुपादन कायदा १८९४  या कलम १८ नसुार खालील माण े दाखल झाले  या भसंुपादन िनदशन (Land 
Acquisition Reference) अज ं .१२/२००९ म  य े  िद.२७/०१/२०२० रोजी सदंभ ं .०१ नसुार िनकाल 
झालेला आहे. मे.िदवाणी  यायाधीश,व र  ठ  तर, राहाता यांचे कोटाने अजदार यांना वाढीव नकुसान मोबदला 
अदा कर  याचे आदशे िदलेले आह.े नगरपंचायतन े संदभ ं .०२ नसुार मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  यांचेकडे मे.कोटाचे आदेशाची त सादर क न वाढीव नकुसान मोबदला िनि त क न दे  याबाबत 
मागणी केलेली आह.े सदंभ ं .०३ अ  वये मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी मे.कोटाचे 
आदशेानुसार वाढीव मोबदला र  कम खालील माण ेिहशोिबत क न िनि त केललेी आह.े  
१)  जमीन      -  ३,०६,६७०/-  
२)  वाढीव मोबदला रकमेवर ३०% िदलासा  -     ९२,००१/-  
३)  कंपोनटं १२% वाढीव मोबदला रकमेवर  
     २८/०२/२००८ ते ३१/१२/२००८   -    ३०,९४३/- 
                  -----------------     
      एकूण  - ४,२९,६१४/-  
                  ----------------- 

   वरील .४,२९,६१४/- या रकमेवर ताबा िद.१६/०१/२००९ पासनू ३०/०९/२०२० पयत 
कालावधीसाठी थम वषाला ९% व  यानतंर  या कालावधीसाठी १५% दराने  याज कलम २८ माण-े  
१)  थम वष १६/०१/२००९ ते १५/०१/२०१० पयत  -     ३८,६६५/-  
      (४,२९,६१४ x ०.०९)  
२)  िद.१६/०१/२०१० ते ३०/०९/२०२० पयत  -   ६,९०,३०४/-  
      (४,२९,६१४ x १.६०६८)  
  दये वाढीव मोबदला  याजासह  

१) वाढीव मोबदला     -   ४,२९,६१४/-  
२)  याज १ वष ९%  दराने    -      ३८,६६५/-   
३)  याज ३९१० िदवस    -   ६,९०,३०४/-  
४) दा  याचा खच     -      २८,४२५/-  

     एकूण देय र  कम  -  ११,८७,००८/-  
   वरील माण े म.ेकोटाचे आदशेानसुार वाढीव मोबदला र  कम मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  

भाग,िशड  तथा िवशेष भुसपंादन अिधकारी यांनी िनि त क न िदलेली आह.े तरी सदर वाढीव मोबदला र  कम 
.११,८७,००८/- इतक  िशड  नगरपचंायत माफत उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  याचंेकडे जमा करण े

आव  यक आह.े सदर र  कम मे.कोटाचे आदेशानुसार अजदारांना अदा न के  यास १५%   याज सु  
राहील व देय रकमेम  ये मोठया माणात वाढ होईल. तरी वाढीव मोबदला र  कम .११,८७,००८/- इतक  
िशड  नगरपचंायतकडे जमा कर  यास िवनतंी आह,े” असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े 

     दर  यानच े काळात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े भुसपंादना संबंधातील िविवध 
करणांसाठी तसचे िशड  िवकास योजने  या िशड  नगरपंचायतीसाठी संपािदत केले  या जमीनी  या नुकसान 

भरपाईसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यानंी भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी 
यांचेकडेस जमा केले  या (अ ीम) रकमेतनू झाले  या खचाचा व िश  लक रकमचेा िनवाडा िनहाय तपिशल 
भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचे कायालयाकडून ा  त क न घतेला 
असनू  यात उ  त भसंुपादन एलए  यएुसआर ०५/२००७ या िनवाडयाम  य े सं  थानन े भसुंपादन अिधकारी 
यांचेकडेस र  कम .६५,१६,३७६/- (अ री .पास  ट लाख सोळा हजार तीनश े शहा  तर मा ) इतक  जमा 
केलेली असनू  यापैक  िश  लक राहीलेली र  कम .१३,४७,९७८/- (अ री .तेरा लाख स  तेचाळीस हजार 



 
107 

 

(12) 19.12.2020, Shirdi  
 

नऊश े अठ्याह  तर मा ) इतक  भुसपंादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी 
 यांचेकडील िद.२९/११/२०१९ रोजी  या कायालयीन िटपणी माण े िद.१६/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वय े

सं  थानकडेस जमा केलेली आह.े  
   उपरो  त प र  छेद अ,ब व क म  य े नमदु केले  या करणात खालील प रिश  टात दशिवले माण े

भसंुपादनाची वाढीव मोबदला र  कम जमीन मालकांना दये होत आह.े 
प रिश  ट 

अ.नं. भसंुपादन 
िनवाडा ं . 

भसंुपादन िनदशन 
अज (LAR) 

मांक 

जमीन मालकाचे नाव भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय 
अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी घोिषत 
केले  या कलम २८ माण ेिनवाडयातील 
वाढीव मोबद  याची र  कम.  

१ 
 

एलए  यएुसआर 
०९/२००७  

११९/२०११ िदपक गोपाळराव 
गांधी  

.  ४०,३६,८७८/-  

  १२०/२०११  सिुम ा कैलास कोते  .    १,५९,२००/-  
  १२१/२०११  कैलास गोिवंद कोते  .    ७,७४,००६/-  
  १२२/२०११  सिुम ा कैलास कोते  .    ३,३८,३३६/-  

एलए  युएसआर ०९/२००७ म  ये एकूण देय र  कम  .  ५३,०८,४२०/-  
२ एलए  यएुसआर 

०३/२००७  
२६/२०१२  सदािशव माधव शेळके  .  ४६,४८,६४९/-  

३ एलए  यएुसआर 
०५/२००७  

१२/२००९  सदािशव मानकू 
सािलयान व इतर ३  

.  ११,८७,००८/-  

  एकूण  .१,११,४४,०७७/-  
  

िवभागाचा अिभ ाय – िशड  शहरातील साईभ  तांना ामु  यान ेउपयोग होईल अशी िवकास काम े
हाती घवेनू पणू करणसेाठी सं  थान  यव  थापन सिमती, िशड  नगरपचंायतीस मदत करीत आह.े िशड  
नगरपंचायत ह ीतील एकूण २५ र  ते  भसंुपादन व िवकिसत करणकेामी िद.१५/१०/२००६ रोजी महारा   रा  य 
र  ते िवकास महामडंळ, िशड  नगरपचंायत,िशड  व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचमे  य े
ि प ीय करार झालेला आह.े  यानसुार या कामासाठी सव खच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यांनी करणबेाबत ठरलेले आह.े  

   उपरो  त भसंुपादन करणातील र  ते ह े उ  त करारना  यातील असनू सदर र   यासंाठी  या 
भसंुपादनासाठी  या  खचाची र  कम यापवू  सं  थानन ेभसंुपादन अिधकारी यांचेकडेस जमा केलेली आहे.  यामळेु 
व उ  त करारना  यानसुार स ् तुत करणातील भुसपंादनाची वाढीव मोबदला र  कम दखेील सं  थानने अदा करण े

म ा  त आह.े  ततु करणात उ  त  करारना  यानसुार सव खच सं  थानने करावयाचा असलेने मा  भुसपंादन 
सं  था नगरपंचायत असलेने सं  थानला ितवादीपणात सामील केलेले िदसनू यते नाही. उपरो  त त   यात 
दशिवले  या वाढीव मोबद  या  या रकमा जमीन मालकास अदा न के  यास सदर रकमेवर १५%  याज सु  राहील 
व दये रकममे  य ेमोठया माणात वाढ होईल. या  तव थमत: सदर रकमा िशड  नगरपचंायत,िशड  यांचमेाफत 
भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांना खालील नमुद केले माण ेअदा करता 
येतील व तदनतंर मा.उ  च  यायालयातील सं  थान पनॅलवरील वक ल यांच े स   यानसुार  ततु करणांम  य े
सं  थानने अपील दाखल करण ेउिचत होईल िकंवा कसे याकामी मागदशन मागिवता येईल.    

   उपरो  त प रिश  टामधील  
अ.न.ं१ मधील भसंुपादन िनवाडा ं .एलए  यएुसआर ०९/२००७ मधील वाढीव मोबदला र  कम 
.५३,०८,४२०/- (अ री . पे  न लाख आठ हजार चारश ेवीस मा ) इतक  सं  थानच ेलेखाशाखेमाफत िशड  

नगरपंचायत,िशड  यांचमेाफत भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांना अदा 
करता येईल.  
अ.न.ं२ मधील भसंुपादन िनवाडा ं .एलए  यएुसआर ०३/२००७ मधील वाढीव मोबदला र  कम 
.४६,४८,६४९/- (अ री .शहेचेाळीस लाख अठठेचाळीस हजार सहाश ेएकोणप  नास मा ) इतक  भसंुपादन 

अिधकारी यांचे  वीय बंजी लेखा (PLA अकाऊंट) म  य े जमा असले  या र  कम .४,२०,१६,२५५/- या 
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रकमेतनू समायोिजत करता येईल. तसे मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  व भसंुपादन अिधकारी तथा 
उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यानंा कळिवता येईल.  
अ.न.ं३ मधील भसंुपादन िनवाडा ं .एलए  यएुसआर ०५/२००७ मधील वाढीव मोबदला र  कम 
.११,८७,००८/- (अ री .अकरा लाख स  याऐशंी हजार आठ मा ) इतक  सं  थानचे लेखाशाखेमाफत 

िशड  नगरपचंायत,िशड  याचंेमाफत भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यानंा 
अदा करता येईल.  

 ताव– भसंुपादन िनवाडा ं .एलए  यएुसआर ०९/२००७ मधील भुसंपादन िनदशन अज 

ं .११९/२०११, १२०/२०११, १२१/२०११ व १२२/२०११ मधील वाढीव मोबद  याची र  कम 
.५३,०८,४२०/- (अ री . ेप  न लाख आठ हजार चारशे वीस मा ) इतक  सं  थानचे लेखाशाखेमाफत 

िशड  नगरपचंायत,िशड  याचंेमाफत भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यानंा 
अदा करणे  या तसेच भुसंपादन िनवाडा ं .एलए  यएुसआर ०३/२००७ मधील वाढीव मोबदला र  कम 
.४६,४८,६४९/- (अ री .शेहचेाळीस लाख अठठेचाळीस हजार सहाशे एकोणप  नास मा ) इतक  

भसंुपादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  याचंे PLA अकाऊंट जमा असले  या 
र  कम .४,२०,१६,२५५/- (अ री .चार कोटी वीस लाख सोळा हजार दोनश ेपंचाव  न मा ) या रकमेतनू 
समायोिजत करणे  या व तसे मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  आिण भसंुपादन अिधकारी तथा 
उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांना कळिवणे  या आिण भसंुपादन िनवाडा ं .एलए  यएुसआर 
०५/२००७ मधील वाढीव मोबदला र  कम .११,८७,००८/- (अ री .अकरा लाख स  याऐशंी हजार आठ 
मा ) इतक  सं  थानचे लेखाशाखेमाफत िशड  नगरपंचायत,िशड  याचंेमाफत भसंुपादन अिधकारी तथा 
उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांना अदा करणे  या िनणयाथ व  ततु भुसंपादन अजातील 
िनणयाचे अनषंुगान ेमा.उ  च  यायालयातील सं  थान पनॅलवरील वक लाचे स   यानसुार  ततु करणामं  ये 
सं  थानने अपील दाखल करणे उिचत होईल िकंवा कसे याकामी मागदशन मागिवणे  या िनणयाथ सादर.    

िनणय .५७१ यावर सिव  तर चचा झाली, सद  य सिचव/मु  य कायकारी अिधकारी यांनी असे नमुद केले क , 
त  कालीन  यव  थापन सिमतीचे िद.२४.०४.२००६ रोजीचे सभेतील िनणय .२६३ अ  वये िशड  
नगरपंचायत ह ीतील एकुण २५ र  ते भुसंपादन व िवकिसत करणेकामी िद.१५/१०/२००६ रोजी 
महारा   रा  य र  ते िवकास महामंडळ, िशड  नगरपंचायत व ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेम  ये ि प ीय करार झाला होता.  यानुसार या कामासाठी सव खच 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी करणेबाबत ठरलेले आहे. तसेच याकामी 
महारा   शासनाची पुव मा  यता घे  यात यावी, असे ठरले होते. सदर करणी महारा   शासन िनणय 

मांक-सासंिव २००६/८७६/(१३१)/का.सोळा, िद.०४ स  टबर, २०१४ अ  वये शासन मा  यता 
दे  यात आलेली आहे. 

   यानुसार उपिवभागीय अिधकारी , ीरामपूर भाग, ीरामपूर यांनी वर नमुद २५ 
र   यांपैक  ९ र   यांची भूसंपादन ि या एलए य/एसआर/०९/२००७ िनवाडा घोषीत 
िद.३०.११.२००९, एलए य/एसआर/०३/२००७ िनवाडा घोषीत िद.०४.११.२०१० व 
एलए यु/एसआर/०५/२००७ िनवाडा घोषीत िद.३१.१२.२००८ केला होता व यासाठीचे 
भुसंपादनासाठी र  कम .३५,०२,७९,०७९/- मा  िनधी िद.१३.०४.२०११ अखेर उपल  ध क न 
दे  यात आलेला आहे. 

  दर  यानचे काळात भुसंपादनाची र  कम वाढवून िमळावी याकरीता  
अ) भुसंपादन िनवाडा मांक एलए यु/एसआर/०९/२००७ मधील ी.िदपक गोपाळराव गांधी 
व इतर यांनी मा.िदवाणी  यायाधीश, मा.िदवाणी  यायालय, व.  तर, राहाता यांचे कोटात लॅ  ड 
रेफर  स ११९/२०११, १२०/२०११, १२१/२०११, व १२२/२०११, िद.२०.१०.२०१० रोजी  दाखल 
केलेले आहे. सदर करणी मे. कोटाने िद. ०६.०३.२०२० रोजी वाढीव मोबदला दे  याचे आदेश 
पारीत केले आहे.  याचे िववरण खालील माणे. 
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अ.न.ं भुसपंादन 
िनवाडा ं . 

भुसपंादन 
िनदशन 
अज 
(LAR)  

मांक 

जमीन 
मालकाचे नाव 

िनकाल तारीख भुसपंादन अिधकारी तथा 
उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  यांनी घोिषत 
केले  या कलम २८ माणे 
िनवाडयातील वाढीव 
मोबद  याची र  कम.  

१ 
 

एलए  युएसआर 
०९/२००७  

११९/२०११ िदपक 
गोपाळराव 
गांधी  

 
 
 
०६.०३.२०२० 

.  ४०,३६,८७८/-  

  १२०/२०११  सिुम ा कैलास 
कोते  

.    १,५९,२००/-  

  १२१/२०११  कैलास गोिवंद 
कोते  

.    ७,७४,००६/-  

  १२२/२०११  सिुम ा कैलास 
कोते  

.    ३,३८,३३६/-  

एलए  युएसआर ०९/२००७ म  ये एकूण देय र  कम  .  ५३,०८,४२०/-   
 
ब) भुसपंादन िनवाडा मांक एलए य/एसआर०३/२००७ मधील जमीन मालक ी. सदािशव माधव 
शेळके यांनी उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपूर भाग, ीरामपूर तथा िवशेष भूसपंादन अिधकारी यांनी देऊ 
केलेली भूसपंादन मोबदला र  कम .१/-मा  मा  य नस  याने लॅ  ड रेफर  स २६/२०१२ मा.िदवाणी  यायालय, 
व.  तर कोपरगाव यांचे कोटात दाखल केले आहे. सदर करणी मा.िदवाणी  यायालय कोपरगाव यांनी 
उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपूर भाग, ीरामपूर तथा िवशेष भूसपंादन अिधकारी यांनी देऊ केलेली भूसपंादन 
मोबदला र  कम .१/-मा  यो  य अस  याचे आदेश िद.१०.०३.२०१६ रोजी पारीत केले आहे. सदर िनणया 
िव  द ी. सदािशव माधव शेळके यांनी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे  यायालयात First 
Appeal No.2410/2016 दाखल केले.  यावर मा.उ  च  यायालयाने वाढीव मोबदला देणेबाबतचा आदेश 
िद.०५.०२.२०१९ रोजी पारीत केलेला आहे. तथापी ी.शेळके यांनी मा.सव  च  यायालय, िद  ली यांचे 
 यायालयात Special Leave Petition (Civil) No.24782/2019 दाखल केले होते.  यावर मा.सव  च 
 यायालयाने मा.उ  च  यायालयाने िदलेला िनणय कायम अस  याचे आदेश िद.०९.१२.२०१९ पारीत केले.      

मा.उ  च  यायालयाने ी. सदािशव शेळके यांनी दाखल केले  या First Appeal No.2410/2016 िनणय 
िद.०५.०२.२०१९ अ  वये देय रकमेचे िववरण खालील माणे. 
 

अ.न.ं भुसपंादन 
िनवाडा ं . 

भुसपंादन 
िनदशन  
अज 
(LAR)  

मांक 

जमीन 
 मालकाचे  
नाव 

िनकाल तारीख भुसपंादन अिधकारी तथा उपिवभागीय 
अिधकारी,िशड  भाग,िशड  यांनी 
घोिषत केले  या कलम २८ माणे 
िनवाडयातील वाढीव मोबद  याची 
र  कम.  

२ एलए  य ु
एसआर 
०३/२००७  

२६/२०१२  सदािशव  
माधव 
 शेळके  

मा.िदवाणी  यायालय 
कोपरगाव 

१०.०३.२०१६ 
मा.उ  च  यायालय 

०५.०२.२०१९ 
मा.सव  च  यायालय 

०९.१२.२०१९ 

.  ४६,४८,६४९/-  
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क) भुसपंादन िनवाडा मांक एलए यु/एसआर/०५/२००७ मधील ी. सदािशव मानकु सािलयान व इतर यांनी 
मा.िदवाणी  यायाधीश, मा.िदवाणी  यायालय, व.  तर, राहाता यांचे कोटात लॅ  ड रेफर  स १२/२००९            
िद.२८.१०.२००९ रोजी दाखल केलेले आहे. सदर करणी मे. कोटाने िद. २७.०१.२०२० रोजी वाढीव 
मोबदला दे  याचे आदेश परीत केले आहे.  याचे िववरण खालील माणे. 

अ.न.ं भुसपंादन 
िनवाडा ं . 

भुसपंादन 
िनदशन  
अज 
(LAR)  

मांक 

जमीन 
 मालकाचे  
नाव 

िनकाल तारीख भुसपंादन अिधकारी तथा 
उपिवभागीय अिधकारी,िशड  
भाग,िशड  यांनी घोिषत केले  या 
कलम २८ माणे िनवाडयातील 
वाढीव मोबद  याची र  कम.  

३ एलए  युएसआर 
०५/२००७  

१२/२००९  सदािशव 
मानकू 
सािलयान 
व इतर ३  

 
२७.०१.२०२० 

 
.  ११,८७,००८/- 

एकुण वाढीव मोबदला र  कम (अ+ ब+ क) .१,११,४४,०७७/- 
 
वरील नऊ र   यांकरीता भूसपंादनाची मुळ र  कम ही ी साईबाबा सं  थानमाफत िशड  

नगरपंचायत, िशड  यांना िदलेली होती. सदर र  ते हे िशड  नगरपचंायत मालक चे असनु भूसपंादन 
यं णा ही िशड  नगरपंचायत, िशड  आहे. व भसूपंादन क या ही उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपूर 
भाग, ीरामपूर तथा िवशेष भूसपंादन अिधकारी यांनी पणु केलेली आहे. सं  थानचा तसा सदर 
भूसपंादनाशी  य  सबंध नस  याने जमीन मालक यांनी वाढीव मोबदला िमळणेकामी दाखल 
केले  या दा  याम  ये सं  थानला ितवादी/प कार कर  यात आलेले नाही. 

  सदर करणी महारा   रा  य र  ते िवकास महामंडळ, िशड  नगरपचंायत व ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेम  ये ि प ीय करार झाला होता.  यानुसार या कामासाठी सव 
खच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी करणेबाबत ठरले आहे.  यानुसार 
मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी मागणी के  या माणे भुसपंादन िनवाडा 

ं .एलए  यएुसआर ०९/२००७ मधील वाढीव मोबद  याची र  कम .५३,०८,४२०/- व भुसपंादन 
िनवाडा ं .एलए  यएुसआर ०५/२००७ मधील वाढीव मोबदला र  कम .११,८७,००८/- मा  
मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड   यांना अदा करणे यो  य होईल.  तसेच  भुसपंादन िनवाडा 

मांक ं .एलए  यएुसआर ०३/२००७ मधील वाढीव मोबदला र  कम .४६,४८,६४९/- (अ री 
.शेहेचाळीस लाख अठठेचाळीस हजार सहाशे एकोणप  नास मा ) इतक  भुसपंादन अिधकारी तथा 

उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग,िशड  यांचे PLA अकाऊंट जमा असले  या र  कम 
.४,२०,१६,२५५/- (अ री .चार कोटी वीस लाख सोळा हजार दोनशे पंचाव  न मा ) या रकमेतून 

समायोिजत करता येईल.  
सदर वाढीव मोबदला र  कम अदा न के  यास १५ ट  के  याजाचा आिथक भार पडू शकतो व 

तो पुढे वाढत जाईल.  हणून सदर र  कम . १,११,४४,०७७/-ही वर नमुद LAR म  ये िशड  
नगरपंचायत, िशड  यांना वग करावी, असे मत मांडले.  यास सिमती सद  य ी.पालवे साहेब यांनी 
सहमती दशिवली. 

यावर मा.अ  य  यांनी खालील मत मांडले- 
   फ  त एल.ए.आर. .२/२००४ वगळता इतर एल.ए.आर. मध ् ये सं  थानला िदवाणी  यायालय, 

व र  ठ  तर, राहाता यां  या  यायालयात प कार कर  यात आलेले नाही.  हणजेच सं  थानला वाढीव 
मोबद  या  या अजास ितरोध (contest) करता आलेला नाही. अशा प रि थतीत सदर एल.ए.आर. 
मधील अजदार व िशड  नगरपचंायत यां  यातील  यायिनवाडयाची सं  थानकडून अंमलबजावणी होव ू
पाहत आहे. अ  य ांनी मा.सव  च  यायालया  या पुण िपठाने िदले  या U.P. Awas Evam Vikas 
Parished Vs. Gyan Devi (Dead) By Lrs. & others (1995)2, Supreme  Court Cases, 326 
या िनवाडयाचा आधार घेऊन सं  थानला सदर एल.ए.आर.म  ये प कार न के  याने, जर ि प ीय 
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करारा  या आधारावर वाढीव मोबदला ावयाचा अस  यास आज पयतचे  याज सं  थानने देणे, हे 
सं  थान  या आिथक िहतािव  द आहे.  

   अ  य ांनी असा  ताव मांडला क , सदर एल.ए.आर.मधील अजदार वाढीव मोबदला 
िबन  याजी घेत अस  यास  या माणे म  य  थ क  (Mediation Centre) राहाता यांचेकडे म  य  ती 
तडजोड क न सदर वाद िमटत अस  यास िमटवावा. मु  य  वेक न सदर एल.ए.आर.मधील  यायिनणय 
हे सं  थानचे िव  द नाहीत. क रता सं  थानने  याज दे  याचा  नच नाही. 

   सिमती सद  या ीमती बनकर यांचे मते सं  थान कलम १८ मधील रेफर  सम  ये प कार 
नस  याने िबन  याजी वाढीव र  कम ते घे  यास तयार अस  यास Mediation माफत तडजोड कर  यास 
माझी हरकत नाही. 

सदर िनणयाचे बाबतीत २x२ अशी समसमान मत िवभागणी झा  याने मा.उ  च  यायालय, 
मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न िनणयासाठी  तािवत 
कर  यात यावे, असे ठरले.                                          (कायवाही-मालम  ता िवभाग/ िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३७ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  माफत िशड  नगरपचंायतीस दैनिंदन व छता करणेसाठी 

र कम .४२,५१,५९९/- अथसहा य पवुवत सु  करणेबाबत या तावावर िनणय घेणेबाबत. 
 ताव-  िवधी व  याय िवभागाचे शासन शु ीप क ं . सासिंव -१०१८/१७९/ . .२०/का-१६ िद. २२.११.२०१८. 

नसुार िडसबर २०१७ ते एि ल २०२० पयत ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड माफत िशड  
नगरपचंायतीस दनंैिदन  व छतेसाठी दरमहा .४२,५१,५९९/- मा  अथसहा य दे  यात येत होते. मा  COVID 
-19 िवषाणू या ादभुावा या पा भमुीवर िद.१७ माच,२०२० पासनू ी साई मिंदर भािवकां या दशनासाठी बदं 
कर यात आलेले होते  यापा  वभमुीवर माह ेम े २०२० पासनू िशड  नगरपंचायतीस दैनदंीन  व  छता अनदुान दणेे 
बंद कर  यात आललेे आह.े  याबाबत मा. तदथ सिमतीन े िद.०९.०६.२०२० रोजीच े सभते िनणय ं .३२३ 
खालील माण ेिनणय घेतला होता.  
 मा.तदथ सिमती िनणय:- आजच े सभेत िशड  ाम थांचे िनवदेनावर सांगोपांग चचा कर यात 
आली. COVID -19 िवषाणू या ादभुावा या पा भमुीवर िद.१७ माच,२०२० पासनू ी साई मिंदर 
भािवकां या दशनासाठी बंद कर यात आलेले आह.े यामळेु भािवकांच ेयेण ेबंद झाल ेआह,े अस ेसिमतीस सम  
दाखवनु दे यात आले. तसेच सिमती या असहेी िनदशनास आणनू दे यात आल े 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 सिमतीचे असे ल ात आल े क , िशड  नगरपचंायतीस दरमहा 
.४२,५१,५९९/- व छतेसाठी देत असतांना सदर रकमेचा िविनयोग यो य प दतीने होतो िकंवा नाही, तसेच 

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

तथापी माह े माच-२०२०व एि ल-२०२०चे दरमहा . ४२,५१,५९९/-मा  र कम िशड  नगरपंचायत यांना 
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 
प  क न घेणे गरजचेे 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 पढुील िवचार करता येईल, असा िनणय 
झाला आह.े 

मा. तदथ सिमतीचे िद. १३.०७.२०२० रोजीचे सभेच े इितवृ  त कायम करतांना िद. २८.०८.२०२० 
िनणय ं . ४२१ अ  वये खालील माण ेिनणय घेतला आह.े  
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मा. तदथ सिमतीचा िनणय:- वरील िवषयाचा सखोल अ यास कर यात आला, सिमती या असे िनदशनास 
आणनू दे यात आल े क , सन २०१७-१८ दर यान िशड  नगरपचंायत, िशड  िद.०५.०५.२०१७ या संयु  
बैठक म ये व छतेसाठी दरमहा .२५,००,०००/-इत या रकमचेी मागणी केली होती. यावर या कामासाठी िनिवदा 

ि या राबिव यात यावी व सदर िनिवदनेसुार यणेारे िन नतम दर िकंवा िशड  नगरपचंायतीन े मागणी केललेी 
२५,००,०००/- पयांची मागणी यापैक  जी र कम कमी असेल ती दे याचा िनणय मु य कायकारी अिधकारी यांच े
क ातील बठैक 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 रकमचेी मागणी केली. 
  सबब िशड  नगरपचंायतीस ठरािवक र कम दे याबाबतचा िनणय घतेांना सदरच े करण छाननी सिमती या 
समोर ठेव यात आल े होत.े छाननी सिमतीचे अ य  मा. यायमतु  ी.चांदीवाल यांनी िदनाकं १९.०१.२०१८ 
रोजी या छाननी सिमती या सभेतील िनणय .२४ अ वये दरमहा र कम .३०,००,०००/-पाच वषासाठी दणेेबाबत 
िनणय िदला व यानसुार या िनधी या मंजरुीसाठी महारा  शासना या याय व िवधी िवभागाकडे ताव सादर 
कर यात आला. दर यान यव थापन सिमतीन े िद.१४/११/२०१७ रोजी या सभेत िनणय .९५२ अ वय े िशड  
नगरपंचायतीस दरमहा .३५,००,०००/-एवढे अनदुान दे यात याव ेव उवरीत खचाची र कम िशड  नगरपंचायतीन े
सोसावी असा िनणय घेतललेा होता.  
  महारा  शासनाचे िद.७ एि ल २०१८ चे शासन िनणयानसुार िशड  नगरपंचायतीस दरमहा 
.३०,००,०००/- इतका िनधी पढुील पाच वषासाठी अनदुान व पात उपल ध क न दे याबाबत शासन मा यता 

िदली. आिण या शासन िनणया माणे अनदुान दे याची कायवाही सु  कर यात आली. पंरत ु िशड  नगरपंचायतीन े
िद.२८/०४/२०१८ रोजी पु हा ताव पाठवनु ितमहा .४२,५१,०००/- एवढया अनदुानाची मागणी केली. यावर 
ता कालीन यव थापन सिमतीने ०२/०५/२०१८ चे सभेत िनणय .३३९ अ वय े िशड  नगरपचंायतीस दरमहा 
३५,००,०००/- .एवढा िनधी िद.०१/१२/२०१७ पासनू ावा व यास छाननी सिमतीची मा यता घऊेन 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  यायमिूत ी.चांदीवाल यांनी मत य  केल ेक , 
सव गो ीचा िवचार क न महारा  शासनान ेिद.७ एि ल २०१८ या शासन िनणयानसुार दरमहा ३०,००,०००/- पय े
एवढे अनदुान दे यास मा यता िदललेी आह ेव यामळेु ३०,००,०००/- पयांऐवजी ३५,००,०००/- पय ेअनदुान दणे े
अयो य आह.े 
  सिमती या असेही िनदशनास आणनू दे यात आल ेक , या दर यान यव थापन सिमती या वैधतेबाबत 
मा.उ च यायालयात पी.आय.एल. .१०२/२०१६ ही लबंीत होती. 

अिभलखेाव न असेही िदसनू येते क , यानंतर शासन तरावर िनणय होऊन िद.२२/११/२०१८ चे शासन 
िनणयानसुार शु दीप क काढून िद.०१/१२/२०१७ पासनू दरमहा ४२,५१,५९९/- इतका िनधी पढुील पाच वषासाठी 
अनदुान व पात िशड  नगरपंचायतीस उपल ध क न दे यास सं थानला मा यता िदललेी िदसते. 
 वरील प र थीतीत िशड  यथेील ाम थांनी सिमतीला तसचे इतर अिधका यांना त ार अज िदललेा आह ेव सदर 
रकमे या िविनयोगाबाबत गंभीर मु  ेउपि थत केलले ेआहते.  
  तदथ (Ad-hoc) सिमतीन े नगरपचंायतीस पसैे दे याबाबतची पवुिपिठका तसेच या अनषुगंाने आललेी 
त ार याचा िवचार तदथ (Ad-hoc) सिमती या काय े ा या अधीन राहन केला असता असे ल ात आल ेक , सदर 
िवषयात बरीच गुंतागुंत आह.े सिमती या असेही ल ात आल ेक , एवढया मोठया माणावर र कम दतेांना याचा 
िविनयोग व याचा िहशोब या अनषुगंाने सं थानचे िनयं णाबाबत यात कुठलीही तरतदू केललेी िदसनू आली नाही. 
  िदनांक १७/०३/२०२० पासनू को हीड-१९ या संसगाचे उ केाम ये चे मिंदर दशनासाठी बंद आह.े 
पयायाने िशड  येथ े येणा या भािवकांची सं या कमी झाली नाही तर पणुत: सपंु ात आलेली आह.े अशा 
प र थीतीत या मु य कारणासाठी िशड  नगरपचंायतीस एवढी मोठी र कम दे यात येत होती या रकमचेी 
आव यकता िकंवा कमीत कमी १७/०३/२०२० नंतर  लागणारी व छतेबाबतची यं साम ी, साधन,े मनु यबळ, 
व छतेसाठी लागणारी औषधे, िफनेल, ॲसीड पावडर इ यािदच े माण ह े िनि तच मोठया माणात घटण े

सहािजक आह.े 
  सिमती या असहेी िनदशनास आले क , सदर र कम दतेाना जो करार झालेला आह े याम य ेसं थान 
करारास प कार नाही. 
  वरील सव प र थीतीत िद.०९/०६/२०२० रोजी या सभेतील िनणय .३२३ माण ेतदथ (Ad-hoc) 
सिमतीन ेिशड  नगरपचंायतीच ेमु यािधका याकडून त ार या अनषंुगान ेखलुासा मागवला होता. मु यािधकारी 
यांनी िदले या या खलुाशाव न प  होते क , वादातील ब याच मु यांच ेतसेच त ार अजातील मु यांच ेउ र 
तदथ (Ad-hoc) सिमती तरावर सापडणे िन वळ अश य आह.े  
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  तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोरील अिभलेखाव न असे प  होते क , पी.आय.एल. .१२०/२०१९ ही 
लंबीत आह े व यातील यािचकाकत ह े सं थानबाबत असले या िविवध िवषयावर वेळोवेळी मा.उ च 
यायालयासमोर यांची बाजू मांडतात तसचे िविवध बाबी उ च यायालया या िनदशनास आणनू दतेात. 

वरील प र थीतीत सिमतीचे सद य १) मा. ी. ीकांत ल.आणकेर, मखु ि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 चचअतंी 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 रकमचेा िहशोब/लेखाजोखा कोणी व कशा प दतीन ेमागवावा, 
२.  भिव यात साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांनी िशड  नगरपचंायतीस दरमहा व छतेसाठी 
िकती र कम ावी तसचे या रकमे या मोबद यात नगरपंचायतीन े सं थानचे मालम ेवर सफाई करात व इतर 
करात सटु ावी िकंवा कस,े तसेच इतर काही सवलती दे याबाबत, 
३.  त ारक यानी उपि थत केलेले मु .े 
४.  भिव यात अशा त ारी होव ू नयते यासाठी उपाययोजना तसचे साईबाबा सं थान यांचेकडून सदर 
रकमे या िविनयोगाबाबत तसेच या कारणासाठी ती र कम िदली आह े या कामा या दखेरेखीबाबत,  
           वरील सव बाब या अनषंुगाने मा.उ च यायालयासमोर पी.आय.एल. .१२०/२०१९ म ये सं थानन े
अहवाल दाखला करावा व याबाबत िनदश दे यासाठी मा.उ च यायालयास िवनतंी करावी. यासाठी सं थानन े
मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथ े पी.आय.एल .१२०/२०१९ म य े िदवाणी अज (िस हील 
ॲ लीकेशन) दाखल करावा, असे ठरले. 
           सिमती सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी मा. ी.अ ण ड गरे, (भा. .स.े) यांनी यांचे व तिु थतीवर 
आधारीत खालील मत मांडल.े 
           िद.१७ माच,२०२० पासनु ी साईबाबाचंे मंिदर भािवकांना दशनासाठी बंद कर यात आले आहे. माह े
माच व एि ल-२०२० या मिह याची र कम िशड  नगरपचंायत यांना आदा कर यात आललेी आह.े याबाबत 
मु यािधकारी,िशड  नगरपचंायत यांचेकडून वेळोवेळी अहवाल मागिव यात आले असनु सदरचे अहवाल 
मा.सिमतीसमोर वेळोवेळी सादर कर यात आलेले आहते. तरी मा.तदथ सिमतीन े उपि थत केले या मु याच े
अनषंुगान े मु यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांना मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर द ताऐवजासह उपि थत 
राहणबेाबत कळिवता येईल. व लॉकडाऊनचे कालावधीत (मिंदर दशनाकरीता सु  होईपयत) मु यािधकारी यांच े
खलुाशानसुार ि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. असा िनणय झाला.  
  यानसुार मा. उ  च  यायालया  या औरंगाबाद खंडपीठात िस  हील अॅ लीकेशन ५८६५/२०२०                     
िद. १८.०९.२०२० दाखल कर  यात आलेले आह ेते अ ाप लंबीत आह.े  
  िशड  नगरपंचायतीची मागणी:- िशड  नगरपचंायतीन े जा. ं . नप/टे-६/१९१४/२०२०               
िद.११.१२.२०२० अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड कडे सपंणू िशड  शहर साफसफाई 
कर  यासाठी अथसहा य दणेबेाबतचा  ताव शासनाकडून मंजूर झालेला आह.े शहर साफसफाई कामाचा ठेका 
दरमहा पय े४२,५१,५९९/- माण ेदे  यात आलेला असनू माह ेम े२०२० ते नो  हबर २०२० या मिह  यांचे शहर 
साफसफाई कामाचे अनदुान ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव था, िशड कडून िशड  नगरपचंायतीस ा  त 
झालेले नाही.  याबाबत सं  थानकडे वेळोवेळी मागणी केली आह.े सदर मिह यांचे अनदुान िशड  
नगरपंचायतीकडे वग करण ेआव  यक आह.े  
                िशड  नगरपचंायत ह ी अतंगत येणा-या दनंैदीन  व  छता िवषयक साफसफाईचे कामे माह ेमे २०२० 
ते नो  हबर २०२० अखेर सु  यव  थीत झाललेी आह.े  
                या  तव ी साईबाबा समाधी मदंीर भािवकांसाठी िद.१६.११.२०२० पासनू खलेु झालेले आह.े 
 याअनषंुगान ेिद. १६.११.२०२० ते ३०.११.२०२० या कालावधीच ेअनदुान पये २१,२५,८००/-मा  दणेबेाबत 

तसेच यापढु ेदरमहा . ४२,५१,५९९/- (अ री पये बेचाळीस लाख ए  काव न हजार पाचश ेन  या  णव मा )  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड कडून िमळणारे िशड  शहर साफ-सफाई क रताच ेअनदुान िनयमीत 

िशड  नगरपचंायतीस िमळणसे िवनतंी केली आह.े 
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 ताव :- 
१)  ी साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था, िशड कडून िशड  नगरपंचायतीला माह ेिडसबर २०१७ त ेएि ल 
२०२० अखेरपयत दरमहा . ४२,५१,५९९/- या माणे िशड  शहर ह ीतील दनंैिदन  व  छतेसाठी अनदुान िदलले े
आह.े  
२) िशड  ाम  थानंी लॉकडाऊन कालावधीत िशड  नगरपंचायतीला  व  छतेसाठी दे  यात येणा-या 
अनदुानाबाबत लखेी त ार दाखल केली होती.  यावर मा. तदथ सिमतीने िद. ०९.०६.२०२० रोजीचे बैठक तील 
िनणय ं . ३२३ नसुार माह ेमे २०२० पासनू िशड  नगरपंचायतीस अनदुान दणेे बंद करणेबाबत  िनणय घतेला आह.े 
तसचे िद. २८.०८.२०२० रोजीच े सभेत िनणय ं . ४२१ अ  वये मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 
याचंेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल क न मा. यायालयाची मा यता घे यात यावी, असा िनणय झाला  यानसुार मा. 
उ  च  यायालया  या औरंगाबाद खडंपीठात िस  हील अॅ लीकेशन ५८६५/२०२०            िद.१८.०९.२०२० दाखल 
कर  यात आलले ेआह ेत ेअ ाप लंबीत आह.े  
३) ी साईबाबा सं  थानने  िशड  नगरपंचायतीला मे. २०२० पासनू दनंैिदन  व छतसेाठी अनदुान दणेे बंद 
के यान,े नगरपंचायतीन ेमा. मुबंई उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद म ये ६७०३/२०२० रट िपटीशन ं . दाखल  
क न मे २०२० पासनू दरमहा िनयिमतपणे . ४२,५१,५९९/- िमळणेबाबत यािचका दाखल केली आह.े सदर 
यािचका अ ाप लंबीत आह.े  
४)  आता िशड  नगरपचंायतीने सं  थानकडे प   जा. ं . नप/टे-६/१९१४/२०२० िद. ११.१२.२०२० नसुार  

ी साईबाबा समाधी मंदीर भािवकासंाठी  िद. १६.११.२०२० पासनू खुल े झालले ेअस  यान ेिद. १६.११.२०२० ते 
३०.११.२०२० या कालावधीच ेअनदुान .२१,२५,८००/- मा ची व यापढुे दरमहा . ४२,५१,५९९/- शहर साफ-
सफाई क रताच ेअनदुान िनयमीत िशड  नगरपंचायतीस िमळणेस िवनंती केली आह.े 

उपरो  त माणे िशड  नगरपंचायतीचे मागणीनसुार िशड  नगरपचंायतीस दनंैदीन  व  छतसेाठी दरमाह 
र कम . ४२,५१,५९९/- मा  दणेेचा  ताव मा. तदथ सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर.  

िनणय .५७२ सद  य सिचव /मु  य कायकारी अिधकारी यांनी असे नमुद केले क , चे मंिदर साईभ  तांना दशनाकरीता 
पुववत सु  झालेले अस  याने सं  थानमाफत िशड  नगरपंचायतीस दैनंिदन व छता करणेसाठी र कम 

.४२,५१,५९९/- अथसहा य पवुवत सु  कर  यात यावे. यापुव ची अनुदानाची र  कम अदा करणेबाबत 
मा.  यायालयाचे आदेशानुसार कायवाही करता येईल.  यास सिमती सद  य ी. पालवे साहेब यांनी 
सहमती दशिवली. 

  यावर मा.अ  य  यांनी असे नमुद केले क , सं  थानमाफत िशड  नगरपचंायतीस दैनंिदन व छता 
करणेसाठीदे  यात येणारे अनुदान देणे बंद के  याने िशड  नगरपचंायत यांनी मा.उ  च  यायालय, मंुबई 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे रट िपटीशन .६७०३/२०२० दाखल केलेली असुन सं  थानने C.A. No. 
5865/2020 दाखल केलेला आहे.  यामुळे सदरची बाब आता  याय िव  ट अस  याने  यावर िनणय घेणे 
यो  य होणार नाही. 

  तदथ सिमती सद  या ीमती बनकर यांनी सदरचा िवषय  याय िव  ट अस  यामुळे  यावर िनणय 
घे  यात येवू नये असे मत मांडले. 

सदर िनणयाचे बाबतीत २x२ अशी समसमान मत िवभागणी झा  याने मा.उ  च  यायालय, मंुबई 
खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न िनणयासाठी  तािवत कर  यात यावे, 
असे ठरले.                                                                                 (कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३८ सं  थानचे जु  या सेवाधाम इमारतीचे बाहेरील बाजूस असले  या खो  या/ म िविवध कमचारी संघटना व 

इतर सं  थाना  यांचे कायालयासाठी भाडे त  वावर उपल  ध क न देणेकामी सदर जागेचे भाडे िनि त 
होणेबाबत. 

 ताव-  िवषयाची पवूपीठीकाः- सं  थानचे सेवाधाम इमारतीतील खो  या सन २०१३ पवु  खालील माण े िविवध कमचारी 
संघटना, कमचारी गहृिनमाण सं  था, होमगाड कायालय व िव तु महामंडळाचे कायालयासाठी  यावेळ  या चिलत 
दरानसुार ितमहा .१०/- व िमटर रड ग माणे होणारा िव तु आकार वेळोवेळी सं  थानकडे जमा करणचेे अटीवर 
उपल  ध क न दे  यात आ  या हो  या.  याचा तपिशल खालील माणे आह.े  

अ.नं. तपिशल खोली . 
०१ ी. चं कांत शंकरराव गरुव, वग ४ कमचारी (स  या सेवािनवृ  त ) ५४, ८१ 
०२ ी साईबाबा कमचारी संघटनेस  याचंे कायालयासाठी (अ  य  – ी. राज  जगताप) ५५, ८० 
०३ ी साईबाबा कमचारी संघटनेस  याचंे कायालयासाठी (अ  य  – ी.रामराव शेळके) ६८, ६९ 
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०४ ी साईनाथ कमचारी गहृिनमाण सं  थसे  यांचे कायालयासाठी  
( ी.रामराव शेळके)  

५६ 

०५ होमगाड कायालय  ७० 
०६ एम.एस. ई. बी कायालय   ७१ 

 

उपरो  त माण ेअ.नं. १ यांना िनवासासाठी व अ.नं. २ ते ६ यांना  यांचे कायालयासाठी दे  यात खो  या बांधकाम 
िवभागाकडील िद.११/०७/२०१८ रोजीचे प ास अनसु न सदर इमारतीच ेदु  ती व रंगकाम करणचे ेकामासाठी 
र  त क न देणबेाबत सामा  य शासन िवभागामाफत संबंधीतांना कळिवणते आल ेहोते.  यास अनसु न अ.नं. ३ 

ते ६ म  य ेनमदू सबंिंधत कायालयांनी  यां  या ता  यात असले  या खो  या बांधकाम िवभागाचे कामासाठी र  त 
क न िदले  या आहते.  

तथापी, अ. न.ं १ म  य े नमदू केले माण े ी. चं कातं शकंरराव गरुव, वग ४ कमचारी (स  या 
सेवािनवृ  त) याचंे ता  यात असले  या खोली .५४ व ८१ तसेच, अ.नं.२ नसुार ी साईबाबा कमचारी सघंटना 
(अ  य - राज  जगताप) याचंे ता  यात असले  या खोली .५५, ८० हया  यांनी र  त क न िदले  या नसनू, 
पवु  याच अटी - शत वर आजपावेतो  यां  या ता  यात आह.े  
 अ)    आता, ी साईबाबा सं  थान कमचारी वेल फेअर संघटना, िशड  च ेअ  य , ी. अ ण गणपतराव जाधव 
यांनी िद.०३/०३/२०२० रोजीचे प ान,े “ ी साईबाबा सं  थानम  य ेकायरत असले  या कमचा-यां  या  नांबाबत 
आमची ी साईबाबा सं  थान कमचारी वेल फेअर संघटना, िशड   थापन झालेली असनू कमचा-यांना  याय 
िमळवनू दणेेसाठी आमची सघंटना स म आह.े परंतु आम  या सघंटने  या कामकाजाकरीता आ  हाला 
कायालयाची आव  यकता आह.े हयापवु  सं  थानम  य े कायरत असले  या संघटनेकरीता सं  थानमाफत 
कायालयाची  यव  था कर  यात आलेली आह.े  यास अनसु न आ  हासही कायालयाकरीता सं  थानच ेसवेाधाम 
इमारतीमधील एक म िमळावी, ” अशी िवनतंी केली आह.े   

ब)     स  या, सेवाधाम इमारतीतील आतील बाजू  या खो  यांचा वापर साईभ  तां  या िनवासासाठी 
करणते येत असनू, सदर िनवास  थान वापरापोटी ती म ितिदवस (२४ तासासाठी) .५०/- या माण ेअ  य  प 
शु  क घऊेन, सं  थानच ेसाई साद िनवास  थान िवभागामाफत साईभ  तानंा िनवासासाठी उपल  ध क न िद  या 
जात आहते.  

तसेच, सेवाधाम इमारतीतील बाहरेील बाजू  या असले  या खो  या पकै  स  या खोली .७० व ७१ हया 
र  त असनू  यातील एक खोली ी साईबाबा सं  थान वेल फेअर सघंटनेचे कायालयासाठी दतेा येईल, परंत,ू अशा 
कारे िविवध कमचारी संघटना व इतर सं  थलेा  यांचे कायालयासाठी सवेाधाम इमारतीच े बाहरेील बाजूस 

असले  या खो  या भाडे त  वावर उपल  ध क न ावया  या झा  यास  यासाठी सधुारीत दराने सेवाआकार 
िन  चीत करण ेआव  यक आह.े 

क)   यास अनसु न याकामी सं  थानचे बांधकाम िवभागास इकडील जा. नं.२७३९/२०२० 
िद.१०/०३/२०२० व जा. .५५८/२०२० िद.२२/०७/२०२० अ  वय ेसवेाधाम इमारतीत स  या र  त असले  या 
खोली .७० व ७१ चे एकूण बांधकाम े  व  यानुसार सदर जागेचे बाजार भावा माण े भाडे िमळणबेाबत 
कळिवणते आल ेहोते.   

बांधकाम िवभागाने  यांचेकडील प  िद.२७/०७/२०२० अ  वये सावजिनक बांधकाम िवभागाच े िशड  
येथील शाखा अिभयंता यांचेशी सम  चचा क न  यांचे िवभागाकडील भाडे ठरिव  याच े प  दतीनसुार सदरह 
जागेच ेभाडे ६४.७१ चौ. िमटर असे येत असनू,  यानसुार खालील माण ेभाडे होत आह,े अस ेकळिवले आहे. 

i)  म नं.७० चे एकूण बांधकाम े  १०.६५ चौ. मीटर असनू,  याकरीता वरील दरानुसार .६८९/- मा  
दरमहा. 

ii) म नं.७१ चे एकूण बांधकाम े  १७.३३ चौ.मीटर असनू,  याकरीता वरील दरानसुार .१,१२१/- 
मा  दरमहा.  

तथापी, बांधकाम िवभागाने उपरो  त दर हे सवेाधाम इमारत बांधकामाचे वष िवचारात घेऊन सदर जागचेे 
भाडे कळिवले अस  याचे िदसनू येते. 
ड) सं  थानचे सेवाधाम इमारतीतील बाहरेील बाजसू असले  या खो  या / म यापवु चे व न  याने मागणी 
करणा-या िविवध कमचारी संघटना व इतर सं  थे  या कायालयासाठी  यांचे मागणीनसुार भाडे त  वावर उपल  ध  
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क न दणेकेामी खालील पयायापकै  एका पयायाची िनवड होऊन,  या माण े सधुारीत सेवाआकार (भाडे) व 
 य  िमटर रड ग माण ेहोणारा िव तु आकार दरमहा आकारणी करणचेे अटीवर उपल  ध क न दतेा येईल. 

१. सन २०१३ व  यापवु  ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना, िशड  व इतर सं  थे  या कायालयासाठी 
दणेेत आले  या चिलत दरा माण ेदरमहा .१०/- व िमटर रड ग माण ेहोणारे िव तु आकार घऊेन उपल  ध 
क न देता येईल.   

िकंवा 
२. सं  थानच ेबांधकाम िवभागान ेिद.२३/०७/२०२० रोजीचे प ान,े सावजिनक बांधकाम िवभागाच ेिशड  
येथील शाखा अिभयंता यांचेशी सम  चचा क न  यांचे िवभागाकडील भाडे ठरिव  याच े प  दतीनसुार इमारत 
बांधकामाचे वष िवचारात घेऊन सदरह जागेचे .६४.७१ ती चौ. िमटर या माण ेभाडे कळिवल ेअसनू,  यानसुार 
मच ेएकूण बांधकाम (चटई) े ानसुार दरमहा भाडे आकारणी क न उपल  ध क न दतेा येईल.   

िकंवा 
३. स  या सेवाधाम इमारतीतील आतील बाजू  या खो  या ी साई साद िनवास  थान िवभागामाफत 

ती म ितिदवस (२४ तासासाठी) .५०/- या माण ेअ  य  प शु  क घेऊन, साईभ  तांना िनवासासाठी उपल  ध 
क न िद  या जात आहते.  यानसुार ( .५० ितिदवस x३०िदवस या माण)े दरमहा .१५००/- भाडे आकारणी 
क न उपल  ध क न देता येईल.  

तरी, सं  थानचे सवेाधाम इमारतीतील तळमज  यावरील बाहरेील बाजू  या असले  या खो  या यापुव चे 
व न  याने मागणी करणा-या कमचारी सघंटना व इतर सं  थे  या कायालयासाठी भाडे त  वावर दणेेकामी उपरो  त 
अ.नं. १ ते ३ पैक  यो  य तो सधुारीत सेवाआकार (भाडे) िन  चीत होणसे िवनंती.  

तसेच,  यानसुार ी साईबाबा सं  थान कमचारी वेल फेअर संघटना, िशड  यांचे िवनतंी अजानसुार 
 यांना सं  थानचे सवेाधाम येथील र  त असलेले मपैक  एक म कायालयासाठी उपल  ध क न दणेेस मा  यता 

असावी. 
िनणय .५७३ सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात आला. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३९ ी अिनल कच  कोते व इतर यांनी मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रट िपटीशन 

.6224/2020 िद.10.9.2020 रोजी दाखल केले या यािचकेची स ि थती मा.तदथ सिमतीचे सम  
सादर करणेबाबत. तसेच माहे जानेवारी २०२० म ये सं थान आ थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी 
हणून सामावून घे यात आले या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांचे माहे नो हबर-२०२० चे वेतन 

अदा करणेबाबत. 
 ताव-  िवषयाची पवूपीठीका -  

(अ-१) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील िदनांक ०७ ऑग , २००९ रोजीचे शासन 
िनणयानुसार, ी साईबाबा सं  थान िव त यव था, िशड चे आ थापनेवरील पदांच े आकृतीबंधास, हणजेच 
एकूण ४८२६ पदांना ( थायी २९०८ पद े+ अ थायी १९१८ पद)े खालील अटी-शत स अिधन राहन मा यता 
िदलेलीआह.े या अटी-शत चंा थोड यात गोषवारा खालील माण े– 
(०१) सिमतीन े पदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार करावेत व  यास शासन मा  यता  यावी. तसेच सदर पदांवर 

न  याने िनयु  ती करतांना सेवा वेश िनयमांचे काटेकोर पालन करण ेआव  यक राहील.  
(०२) सेवा वेश िनयमांम  य े  यके पदांची शै िणक पा ता, जबाबदारी व कत  य े ढोबळ मानाने िनि त 

कर  यात याव.े  सेवा वेश िनयमांम  य ेपदो  नतीची साखळी याबाबत  प  टपण ेउ  लखे असावा.  
 (०३) सदर पदांवर न  यान े िनयु  ती करतांना सिमतीन े सदर पदांची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ 

िस  दी देऊन सदर पदांवर  पधा  मक प र ा घऊेन िनयु  ती करावी.  
(०४)  सेवा वेश िनयमांम ये वेतन ेणीचा उ लेख असावा.  
(०५) आकृतीबंधातील मंजरु पदांवर काम करणा-या कमचा-यांना शासना माण े िनवृ  तीवेतन लागू असणार 

नाही.  
(०६) सिमतीला आकृतीबंधाबाहरे जाऊन पद भरती करता येणार नाही.  
(०७) सिमतीला कोण  याही पदाचे पदनाम अथवा वेतन ेणी शासना  या पवु मा  यतेिशवाय बदलता येणार 

नाही.  
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(०८)  सिमतीन ेश  यतो आकृतीबंधातील पद ेही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प  दतीन ेभरावी. जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही.  

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

(१०) तांि क पदे न  याने भरतांना  याच े ातील त  ाचंा िनवड ि येत समावेश असेल याची द ता  यावी.  
(११) आकृतीबंधातील पदांवर निवन कमचा-यांची िनयिमत पदावर िनयु  ती झा  यानंतर सदर कमचा-यांचा 

प रिव ाधीन कालावधी एक वषाचा असावा व  याचे वतेन वेतन णेीतील सु वाती  या ट   यावर िनि त 
करावे. 

(अ-२) ि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-३) ि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 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 सवेते िनयिमत नेमणकूा देणसे मा यता िमळणसेाठी ताव सादर करणते आलेला होता.  

या तावाचे अनषुगंान,े उपरो  प र छेद अ म ये नमदु केले या िववेचनास तसेच सदंभािकंत 
प यवहारास अनसु न,  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी शासन िनणय मांक सासंिव-२०१३ / 
२२ / . .७० / का.१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ अ वये शासन िनणय पा रत केलेला आहे.   
(अ-४) 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  येथे सन २००१ ते २००४ या 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 वेतन काय ानुसार अनु ेय वेतन यापैक  जे जा त 
असेल ते वेतन देणेस मंजुरी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजूर 
केले या  

आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), 
अिधिनयम २००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसचे पढुील अटीस अधीन राहन 

ी साईबाबा सं थान या यव थापन िनधीतून अदा कर यास या शासन िनणया वय ेमा यता दे यात येत आह.े  
उपरो माण े एकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात येत 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-५) िदनांक ०५/०६/२०१९ ते िदनांक ३०/१०/२०१९ अखेरचे कालावधीत महारा   शासन 
महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे 
कामकाजासदंभात ा  त झालेले शासन िनणयांचे मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ०४ िडसबर, २०१९ 
रोजीचे सभेत सदरह िनणयाचे िनणय . ५७५ अ  वये वाचन क न न द घेणेत आलेली आहे.  
(अ-६) सामा य शासन िवभागाकडील संदभ मांक ०४ म य े नमदू केले या िविवध िववेचना मक 
िटपणीनसुार, िदनांक २३ म,े २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजा-प ासोबत ा  झाले या ६३५ 
कमचा-यांचे यादीनसुार, याम ये 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 जा.न.ंएसएसएस/ सा शा/ आ  था / २२०० /(०१ ते ६३५) /२०१९ िदनांक ०२ जानेवारी, 
२०२० अ  वये िनयु  ती आदेश दे  यात आलेले आहेत.  यानुसार ५९८ कं ाटी कमचारी कामावर हजर 
झालेले आहेत.  
 (ब) आता, २८ ऑग  ट, २०२० रोजीचे सभेचे इितवृ  त िदनांक ०३ नो  हबर, २०२० रोजी इकडील 
िवभागास ा  त झालेले असून  यातील िनणय . ४२१ म  ये खालील माणे नमूद आहे- 
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“ िदनांक १३.०७.२०२० रोजी िशड  यथे ेझाले  या मा. तदथ (Ad-hoc) सिमत सभे  या इितवृ  ता  या 
ती सव मा. सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या.  याची न द घऊेन, सदरह इितवृ  त वाचनू कायम करतांना 

खालील माण ेदु   या कर  यात आ  या व  यास मा  यता दे  यात आली. 
िनणय . ३६०- सद  य सिचव ी. बगाटे साहबे यांनी िद. १३.०७.२०२० चे िवषय . ६ िनणय     

.३६ बाबत सदरचा िनणय होतांना पवू चे मु  य कायकारी अिधकारी ी. ड गरे यानंी रेकॉडवर जे मु  ेमांडले 
होते. तेच मु  ेपु  हा  मांडतांना सिमती सद  य सिचव / मु  य कायकारी अिधकारी यानंी याबाबत खालील माण े
मत मांडले. 

सन १९ नो  हबर, २०११ रोजी त  कालीन  यव  थापन सिमतीन ेकं ाटदारामाफत सं  थान सवेेत कायरत 
असले  या ९१६ कं ाटी कमचा-यांना िनयमीत नमेणकूा दे  यास मा  यता दे  यात आली होती. व तो  ताव 
शासनास सादर केलेला होता. सदर ९१६ कं ाटी कामगारांपैक  २२ ऑग  ट, २००४ पवु  कं ाटदारामाफत 
सं  थान सेवेत असले  या ६३५ कं ाटी कमगारानंा पा  ठरिव  यात आले व  यानसुार शासन िनणयाची शासनान े
िद. १७.०९.२०१९ रोजी शासन िनणय पा रत क न  यास मा  यता िदलेली आह.े सदर शासन िनणयाची सं  थान 

शासनान ेअमंलबजावणी क न ५९८ कमचा-यांना कायम कं ाटी  व पात नमेणकू िद. ०२ जानेवारी, २०२० 
रोजी िदली आह.े सदर कायवाही ही, ता  कालीन  यव  थापन सिमती  या व शासन मा  यतेन ेकेलेली आह,े अस े
मत मांडले. 

५९८ कमचा-यांना रा  य शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे शासन िनणय िद. १७.०९.२०१९ अ  वय े
ठेकेदाराच े आ  थापनेवरील एकूण ६३५ कमचा-यांना सं  थान आ  थापनेवर कं ाटी कमचारी  हणनू नेमणकू स 
मा  यता िदलेली आह ेव या शासन िनणया  वये ता  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांनी या ५९८ कमचा-यांना 
सं  थान आ  थापनेवर कं ाटी  व पात िद. ०२.०१.२०२० रोजी नेमणकू िदलेली अस  यान े  यास काय  तर 
मा  यता ावी असे ितपादन केले. 

 यावर तदथ सिमतीचे अ  य , ी. आणकेर साहबे व सद य ी.  वामी साहबे यांनी अस े ितपादन 
केले क , सदरचा िनणय हा सपंूण िवषयाचा अ  यास क न 3 X 1 अशा मतािध  यान ेमंजरू कर  यात आलेला 
अस  याने  यात बदल कर  याचा  न येत नाही. सबब सदरचा िनणय मतािध  यान ेकायम कर  यात आला.” 

तसेच मा. तदथ सिमतीचे िदनांक ३१ ऑ  टोबर, २०२० रोजीचे च य प  दतीने ५९८ 
कमचारी यांचेबाबत खालील माणे िनणय घे  यात आलेला आहे- 
(iv)  वरील नमदू ५९८ कमचा-यांना,  यांनी केले  या कामा माण ेऑ   ट, २०२० ते ३१ ऑ  टोबर, २०२० 
पयत वरील नमदू िद. १३.०७.२०२०  या तदथ सिमती  या सभेतील िनणय . ३५७ माण ेवेतन ाव ेमा  अस े
वतेन ह े सानु ह अनदुानाि  यथ ावे कारण  याचंे बाबतीत सं  थान शासनान े िद. १३.०७.२०२० रोजी  या 
िनणयानंतर यो  य तो  ताव आणलेला नाही व  यांचा दजा (status)  प  ट नाही. 
(v)  मानवते  या  टीकानातून सदर ५९८ कमचा-यांना ३१ ऑ  टोबर २०२० पयत काम केलेले अस  यान े
 यांना, अटी व शत ची पतूता केली अस  यास, वरील माण ेिद. ०१ ऑ  टोबर, २०२० ते ३० स  टबर, २०२० 

या कालावधीतील  यां  या एकूण वािषक वेतना  या ८.३३% दरान ेसानु ह अनदुान दे  यात यावे. 
(vi)  सदर ५९८ कमचा-यांबाबत यो  य तो  ताव ठेव  याची मभुा सं  थान शासनास आहचे. 
(क)  सं  थान आ  थापनेवर कायम कं ाटी कमचारी  हणनू सामावनू घणेेत आले  या ५९८ कमचारी यांच े
िनयु  तीबाबत मा. अ  य  तदथ सिमती यांना जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/२०६५/ २०२०, िदनांक ०३ 
नो  हबर, २०२० नसुार यथोचीत मागदशन िमळणबेाबत िवनंती करणते आलेली होती.  यावर मा. अ  य  तदथ 
सिमती यांनी जा.न.ं आ  था/ ४७२/२०२० िदनांक ०५ नो  हबर, २०२० नसुार ई-मले प  पाठिवललेे आह.े ५९८ 
कमचारी याचंे िनयु  तीबाबत मागदशन िमळणबेाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-४/२१०२/२०२० िदनांक ०५ 
नो  हबर, ई-मेल प  पाठिवणते आलेले आह.े सदरचे ई-मेल प ाबाबत अ ापपयत कुठलाही िनणय आलेला 
नाही. 

तथािप, िदनांक १३ जलैु, २०२० रोजीचे सभतेील िनणय मांक ३६० व िदनांक २८ ऑग  ट, २०२० 
रोजीचे सभेतील िनणय . ४२१ नसुार कायवाही करणसेाठी िदनांक १९ नो  हबर, २०२० रोजी िटपणी /  ताव 
सादर करणते येऊन सं  थान आ  थापनेवर घेणते आले  या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना 
जा.न.ंएसएसएस/सा शा/आ  था/ २२००/(०१ ते ६३५)/ २०१९ िदनांक ०२ जानेवारी, २०२० अ  वये दणेेत 
आलेले आदेश र  क न  यां  या सवेा िदनांक ०१ नो  हबर, २०२० पासनू संबंिधत ठेकेदार यांचकेडे वग 
करणसेाठी जा. . एसएसएस/सा शा/आ  था/१५१९/२०२० िदनांक २१ नो  हबर, २०२० अ  वये आदशे पा रत 
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करणेत आललेा होता. तसचे जा. . एसएसएस/ सा शा/आ  था/ १६१२/२०२० िदनांक ०१/१२/२०२० रोजी 
आदशेा  वये सं  थान आ  थापनेवार घेणते आले  या ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यां  या सवेा िदनाकं ०२ िडसबर, 
२०२० पासनू पढुील आदशे हाईपावेता खंडीत करणेबाबत आदशे पा रत करणते आललेा होता. परंत ू सदरच े

करणाबाबत मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िदनांक ०१ िडसबर, २०२० रोजी जसै े थ े
प रि थती कायम ठेव  याचे मौिखक िनदश िद  यान ेते पा रत करता आलले ेनाहीत.   
  तथािप दर  यान ी. अिनल कच  कोते व इतर यांनी मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
येथ े रट िपटीशन . ६२२४/२०२० िद. १०/९/२०२० रोजी दाखल केले. सदर रट िपटीशन म  य े ी अिनल 
कोते व इतर यांनी मा. तदथ सिमतीच े िदनांक १३/०७/२०२० रोजी  या सभेतील िनणय . ३६० र  करणसे 
तसेच  यावर कोणतीही कायवाही न करणबेाबत िवनंती केललेी आह.े सदर करण मा. उ  च  यायालय मुबंई, 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे स  या   याय िव  ठ आह.े सदर करणाम  य ेमहारा   शासन व ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांना ितवादी कर  यात आलेले आह.े या करणाम  य ेसं  थानने आपले ित ाप ा  दारे 
 हणण ेिद. ०४/११/२०२० रोजी मा. उ  च  यायालयात सादर केले आह.े महारा   शासनानहेी सदर करणाम  य े
ित ाप ाव ् दारे दाखल केले अस  याचे समजते तथािप शासनाने सादर केले  या ित ाप ाचा तपिशल इकडे 

उपल  ध नाही.  
सदर करण मा. उ  च  यायालयाम  य े  याय िव  ठ असतांना मा. तदथ सिमती  या िदनांक 

१३/०७/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय . ३६० यावर अमंलबजावणी करावयाची झा  यास सदर करणी 
महारा   शासनाकडून दाखल कर  यात आलेली भिूमका तसचे सं  थानकडून दाखल कर  यात आलेले प र  छेद 
िनहाय शेरे आिण दाखल कर  यात आलेले माणप  यात ससंुगती असण े आव  यक आह.े त  कालीन मा. 
 यव  थापन सिमतीने िनणय घऊेन  याआधारे िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी शासन िनणय .  

सांसिव- २०१३/२२/ . .७०/का.१६, मं ालय मुंबई, िदनांक १७/०९/२०२० नसुार आदशे प रत केलेले आह.े 
सदर शासनाचे िनणयाचे आधारे सदर कमचा-यांना िदनाकं ०२/०१/२०२० पासनू सं  थान आ  थापनवेर कं ाटी 
कमचारी  हणनू घे  यात आलेले आह.े  

मा  आता, तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे ठरावांची अमंलबजावणी करतांना वरील पा  वभमूीवर पर  पर 
िवरोधी भिूमका नसावी अशी सवसाधारण शासक य िनकड ल ात घऊेन िद. २१ नो  हबर, २०२० च े
आदशेाची अमंलबजावणी करतांना शासक य अडचण िनमाण झालेली आह.े सं  थान  तरावर तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे  िनणय आिण शासन िनणय ह े पर  पर परुक ठरत नाहीत. सबब तदथ (Ad-hoc) सिमतीचा िनणय 
अमंलबजावणी कर  या  तव शासन  तराव न याबाबत मागदशन होणसेाठी जा. .एसएसएस/वशी-
िवधी/२२९०/२०२० िद. २१/११/२०२० अ  वये िवनंती करणते आलेली आह.े तसेच याबाबत मा. अ  य , 
तदथ सिमती यांनीही मागदशन िमळणबेाबत िवनंती केलेली आह.े तथािप सदर करणी मा. महारा   शासन व 
मा. अ  य , तदथ सिमती यांचेकडून कुठलेही मागदशन ा  त झालेले नाही. 
ड)  ी. अिनल कच  कोते व इतर यांनी मा. उ  च  यायालय मंुबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रट 
िपटीशन      . ६२२४/२०२० िद. १०/९/२०२० रोजी दाखल केलेली आहे. याबाबत-   
१)  िदनांक २३/११/२०२० व िदनांक ०१/१२/२०२० रोजी सनुावणी होऊन मा. उ  च  यायालय मुंबई, 
खंडपीठ औरंगाबाद यांनी ज ेमौिखक िनदश िदल े  याबाबत सं  थानचे वक ल अडॅ. अिनल बजाज यांनी लखेीप  ई-
मेल  दारे कळिवल ेआह-े 

The Writ Petition No. 6224 of 2020 was listed on board on dt. 23/11/2020 and the 
Hon’ble Court orally instructed the undersigned not to terminate the employment of the 
598 workers who are subject matter of the present Writ petition, and again when the Writ 
Petition was listed on dt. 01.12.2020 the court orally instructed to maintain the status-quo. 
 The Dy. CEO Mr. Thakre & Mr. Nalge were present on the said date and are aware  
of the same. This is for your records and necessary actions.                        
२)  मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िदनांक ०८ िडसबर, २०२० रोजीच े
सनुावणीबाबत मा.  यायालय यांनी खालील माण ेलेखी आदेश िदलेले आहते- 
 1.  It is submitted that Mr.Bajaj, learned Advocate for respondent no. 2 is not well. 
 2.  Place the mattet on 6th January 2021. 
३) तसेच िदनांक ०८ िडसबर, २०२० रोजी झाले  या सनुावणी दर  यान मा. उ  च  यायालय यानंी 
िदले  या मौिखक िनदशाबबत अडॅ. अिनल बजाज यांनी खालील माण ेलेखीप  ई-मेल  दारे कळिवले आह-े  
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  The Writ Petition No. 6224 of 2020 was listed on board on dt. 23.11.2020 and the 
Hon’ble Court orally instructed the undersigned not to terminate the employment of the 
598 workers who are subject matter of the present Writ petition, and again when the Writ 
petition was listed on dt. 01.12.2020 the court orally instructed to maintain the status-quo. 
  That, on dt. 08.12.2020 the matter was listed again on the board and as the 
undersigned was not well the matter was adjourned and the Hon’ble Court has again orally 
instructed to follow the same orders and not to terminate the employment of 598 workers. 
   रट िपटीशन . ६२२४/२०२० ची उपरो  त स ि थती मा. तदथ सिमती सम  सादर करावी लागणार 
आह.े तसेच सदरच े५९८ कायम कं ाटी कमचारी िविवध िवभागांम  य ेकत  यावर उपि थतीत अस  याने  यांना 
माह ेनो  हबर, २०२० चे वेतन अदा कराव ेलागणार आह.े   
िवभागाचा  ताव- 
१) उपरो  त “ड” म  य े नमदू रट िपटीशन . ६२२४/२०२० ची स ि थती मा. तदथ सिमतीचे सम  
सादर करणे  या मा  यते  तव सिवनय सादर.  
२)  उपरो  त “ड” मधील स ि थती ल ात घतेा ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यां  या सेवा सं  थान 
आ  थापनेव न कं ाटदारा  या आ  थापनेवर वग कर  यासंदभात जैसे थे प रि थती कायम ठेव  या  या  मा. उ  च 
 यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशा माण ेकायवाही करण े आव  यक आहे. तसचे सदरच े ५९८ 

कायम कं ाटी कमचारी िविवध िवभागांम  य े कत  यावर उपि थतीत अस  यान े  यांना माह े नो  हबर, २०२० च े
वेतन अदा करावे लागणार आह.े  यास अनसु न ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना माह ेनो  हबर, २०२० व 
तदनतंरचे वेतन अदा करणबेाबत सदरचा  ताव मा. तदथ सिमतीच ेसभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .५७४ यावर सिव  तर चचा होऊन,  ततु करण मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
 याय िवष ् ठ अस  याने  माहे नो हबर व िडसबर-२०२० या मिह  याचे य  कामावर हजर असले या 

िदवसाचे िकमान/िवहीत वेतनदरानुसार १०० ट के आिण को हीड-१९ लॉकडाऊन कालावधीतील 
उवरीत िदवस कामावर हजर नस याने, या िदवसांचे िकमान/िवहीत वेतनदरानुसार ५० ट के अदा 
कर यास मा  यता दे  यात आली.  
  मा.अ  य ांनी खालील मत मांडले- 
  सदर ५९८  य  त चा दजा (status) िनि त नाही. सव बाबी  याय िव  ट आहेत,  यामुळे 
 यांना सानु ह अनुदान  हणून माहे नो  हबर व िडसबर-२०२० चे हजर िदवसांबाबतचे अनुदान दे  यास 

हरकत नसावी. 
  सिमती सद  या ीमती बनकर यांनी सदरचा िवषय  याय िव  ट असलेने  यांना सानु ह 
अनुदान दे  यास हरकत नाही असे मत मांडले.                          (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० पधा प र ा मागदशन क  सु  करणेबाबत. 
िवषय नं.४१ ी िमनीनाथ भाऊसाहेब कोते व ी िवलास अशोक आबेंकर, योगशाळा सहा यक, ी साईबाबा 

क या िव ा मिंदर व किन  महािव ालय,िशड  यांना पुवल ी भावाने वेतन ेणी लागु करणेबाबत. 
िवषय नं.४२ ी साईबाबा सं  थान िव  व    यव  था, िशड  यांचे अिधकारी/ कमचा-यांसाठी ( शासक य / तांि क) 

सेवा वेश िनयमास मा  यता िमळणेबाबत. 
िवषय नं.४३ ी साईबाबा महािव ालयातील िव ाथ नंीसाठी बससेवा उपल  ध करणेबाबत. 
िवषय नं.४४ जु  या वाहनांचा फेर िललाव तसेच िन पयोगी डेड  टॉक भगंार सािह  याची जािहर िललावाने िव  

करणेबाबत. 
िवषय नं.४५ सन २०२०-२१ करीता सरु ा कमचारी तसेच माजी सैिनक सरु ा कमचारी कं ाटी प दतीने 

पुरिवणेकामी निवन िस यु रटी कॉ टसची नेमणूक करणेसाठी िनिवदा मागिवणेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

 िवषय नं.४६ ी साईबाबा समाधी मिंदराचे दि ण बाजुकडील िखड यांना बुलेट ुफ काचा बसिवणेसाठी येणा-या 
अंदाजे .१९,३८,०००/-मा चे अंदाजप क य खचास व सदर कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेस 
मा यता देणेबाबत. 
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िवषय नं.४७ ी साईबाबा हॉि पटल येथील सी हीटीएस ओटी, जनरल ओटी व युरो ओटी म ये ेनाईट लो रंग 
बसिवणेस तसेच रंगकाम करणेसाठी येणा-या अपे ीत .११,१९,३२३/-मा  इत या अंदाजप क य 
खचास मा यता देणेबाबत. 

िवषय नं.४८ ी साईबाबा हॉि पटलचे दि ण बाजुस असलेले साईनगर कमचारी वसाहत येथील मैदानास वाहन 
पािकग करीता चेनिलंक फेस गचे कंपाऊंड तयार करणेस व याकामी येणा-या अपे ीत 

.२८,१९,४६२/- मा  इत या अंदाजप क य खचास मा यता देणेबाबत. 
िवषय नं.४९ ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग क पाचे बांधकाम ठेकेदार ीम भानु कं शन ा.िल., मुंबई 

यांनी महारा  शासन िव  िवभाग शासन प रप क िद.२९.७.२०२० अ वये मागणी केलेली सुर ा ठेव 
र कम .३,६१,७३,४३६/-मा  िवनाशत बँक गॅरंटी या (दोष दािय व िनवारण कालावधीपयत) 
बद यात मु  कर या या मागणीबाबत. 

िवषय नं.५० मे.िशवसाई एटंर ायजेस, िशड  ो. ा.सो याबाप ूगंगाधर शेळके यांना दे यात आले या कामाचा ठेका 
र  क न यांना काळया यादीत (Black List) समािव  करणेसाठी मा यता िमळणेबाबत. 

िवषय नं.५१ कोरोना िवषाणूचे (को हीड-१९) सं मण थांबिव यासाठी ी साई मंिदर बंद झा यानंतर लाडू व बफ  
साद िनिमती िवभागाकडील िश लक असले या बेसन आटयाचे थािनक वतमान प ात जािहरात 
िस द क न यापारी / बेसनआटा िमल धारक यांचेकडून कोटेशन मागवुन याची उ चतम दराने 

िव  क न िव हेवाट (Dispose) लावणेबाबत. 
िनणय .५७५ उपरो  त िवषय नं.४० ते ५१ या िवषयावरील चचा वेळेअभावी पुढे ढकल  यात आली. 

(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५२ ी साईबाबा सं  थानचा  वतं  साईबाबा दुरदशन चॅनेल (ित पती  या धत वर) सु  कर  यास मा  यता 

देणेबाबत. 
 ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील पु  ठ .३५६ वरील 

१७-२(ठ) ी साईबाबांचे जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 
चार व सार करण.े     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . – िनरंक  
 तावना- ी साईबाबा सं  थानकरीता Television Channel कायाि वत करणकेामी आव  यक 

असणा-या पदांची मािहतीबाबत अ  पर महािनदशेक (काय म), दरुदशन क , वरळी, मुंबई यांनी चचा करणकेामी 
दरुदशन क , वरळी, मुंबई येथे उपि थत राहणबेाबत िद.१२/१२/२०१९ रोजीचे प ा ारे कळिवलेले होते. सदरह 
 यांचे ा  त प ास अनसु न िद.०४/०१/२०२० रोजीचे मंजुर िटपणी  वये ी साईबाबा सं  थानला  Television 

Channel कायाि वत करणकेामी आव  यक असणा-या पदांची मािहती िमळणकेामी दरुदशन क , वरळी, मुंबई 
येथ ेिद.२३/०१/२०२० रोजी ी.िकशोर गवळी, .सीसीटी  ही कं ोल सले िवभाग मखु व ी शेखर कुलकण , 
सीसीटी  ही ऑपरेटर हे िमट गकरीता उपि थत होते. सदर िमट गम  य े झाले  या चचस अनसु न, 
िद.२३/०१/२०२० रोजीचे प ा  वये अ  पर महािनदेशक (काय म), दरुदशन क , वरळी, मुंबई यांनी खालील 
मु ांबाबत  यव  थापन सिमतीत चचा होण ेअपेि त अस  याचे सचुिवले आह.े  
1) Infrastructure for Television Channel – The infrastructure for television 
channel involves land, building and associated requirements.  
2) Ministry’s License – In order to run a satellite television channel as per the 
present norms, there needs a License from Ministry of I & B.  
3) Teleport & uplink Facility – It is presumed that the satellite Television Channel 
is a 24x7 activity which needs services of teleport & leased line connectivity.  
4) Technical Requirement – The technical infrastructure like Studio Facilities, 
Cameras, Audio equipments, Graphics, Lighting, Power Supply, Set, Post Production, 
Archives, IT Services, Play Out Facility, Scheduling facility etc. needs a professional help.  
5) Content creation/acquisition – Running a 24 x7 TV Channel, the major thrust is 
content and content is the king. Creation of right content suitable for a devotional channel 
is a mammoth activity which needs detailed discussion and decision of the Board of 
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Directors. It is reiterated that creating content, preview for its suitability and scheduling 
24/7 is a sensitive and large scale activity.  
6) Human Resource – There involves four types of professional’s viz. Technical/IT, 
creative, administration and Sales/Marketing. It is required to appraise the Board of 
Directors the percentage of manpower to be engaged by the Trust and what quantum can 
be outsourced. The trend of the time to outsource major stake and create a mechanism for 
proper monitoring and control. The matter pertaining to Human Resources for the channel 
and their reporting structure need to be properly discussed and defined.  
7) Revenue Generation – There is a scope for revenue generation for any television 
channel. This aspect also may be kept in mind while taking decisions.  
8) Budget – Every point mentioned above involves cost and budget requirement 
which needs to be worked-out for the project implementation and there–after 24x7 
operations. 
9) Genre & Language – The devotees are pouring in from throughout India and 
World over. Therefore a decision needs to be taken about the language preference of the 
Channel.  
10) Timeline – Installation and Commissioning of the Television Channel for Shirdi 
Saibaba Sansthan, a time line needs to be fixed and work on the project to complete within 
a time frame.  
It is advised that an Advisor/Consultant who has broad knowledge of technology, 
Creation of content, Social Media, administration, project management and revenue etc. 
need to be identified.  
It is Nobel idea of the Management Committee to establish a TV Channel for a social 
cause. This office will support and guide for the appointment of an advisor/consultant 
and other aspects if only.   

तथापी, उपरो  त अ  पर महािनदेशक (काय म), दरुदशन क , वरळी, मुंबई यांचे प ातील खालील 
मु ांबाबत त  कालीन मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांचशेी िद.२५/०१/२०२० रोजी सम  चचा केली 
असता,   यांनी  

 Infrastructure for Television Channel 

 Ministry’s License   

 Teleport & uplink Facility 

 Technical Requirement 

 Content creation/acquisition 

 Human Resource 

 Revenue Generation 

 Budget 

 Genre & Language 

 Timeline 

 Appointment of an Advisor/Consultant  
उपरो  त नमदु केले  या मु ांबाबत येणा-या खचाचा मु िेनहाय सिव  तर तपिशल तसेच सदरकामी िविवध 

 तरावर आव  यक असणा-या परवानगीबाबतची सिव  तर मािहती सं  थानला उपल  ध होणेकामी दरुदशन क , 
वरळी, मुंबई यांना प ा ारे कळिवणबेाबत िनदश िदललेे होते. सदर िनदशास अनसु न, दरुदशन क , वरळी, मुंबई 
यांना िद.१८/०२/२०२० रोजीच े प ा  वये मािहती उपल  ध होणकेामी कळिवणते आलेले आहे. तथापी, 
 यांचेकडुन अ ापयत कुठ  याही कारचा ितसाद िमळालेला नाही.  
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तथापी, िद.२१/११/२०२० रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो.यांनी ित मला ित पती देव  थानच े
धत वर चनॅेल सु  करणकेामी मािहती घणेबेाबत िनदश िदलेले आहे.  

 यानसुार, ित मला ित पती देव  थानच ेCEO,SVBC (Sri Venkateshwara Bhakti Channel) 
यांना Infrastructure for Television Channel, Ministry’s License, Teleport & uplink 
Facility, Technical Requirement, Content creation/acquisition, Human Resource, 
Revenue Generation, Budget, Genre & Language, Timeline, Appointment of an 
Advisor/Consultant बाबत मािहती तथा सं  थानला मागदशन  िमळणकेामी दरु  वनी ारे वेळोवेळी संपक 
साध  यात आला होता. परंत,ु  यांनी “will go through & let you know” अस ेसदंभ पाठिवला आह.े 
तसेच  यांचेशी पनुः  च दरु  वनी ारे सपंक केला असता,  यांनी “In a meeting will call you the 
evening” अस ेसंदशेा ारे कळिवलेले आह.े तसेच ी साईबाबा सं  थानकरीता ित मला ित पती दवे  थानचे 
धत वर  वतं  TV Channel  सु  करणकेामीचे संदभात सिव  तर मािहती िमळणकेामी ित मला ित पती 
दवे  थानच,े CEO, SVBC (Sri Venkateshwara Bhakti Channel) यांना िद.०७/१२/२०२० रोजीच े 
प ा ारे कळिवणते देखील आलेले आह.े परंत,ु आज अखेर  याचंेकडुन याबाबत कुठलाही खुलासा तथा 
प  यवहार सं  थानला ा  त झालेला नाही.  

तथापी, ी साईबाबाचं े भ  त व  यांची महती ही जागितक पातळीवर अस  याकारणान े तसचे 
साईबाबां या धािमक व सामािजक भावनाचंा सार व सार कर यासाठी जगभरात सं  थानमाफत टी ही चॅनलेचे 
काय करण े आिण चालिवणे ह े एक मोठे अिभयान आिण िवशषेािधकार असनु मोठया सं येन े लोकांपयत 
पोहोच याच ेसाधन आह.े शतकानशुतके िवकिसत केललेी महान मू य,े धािमक परंपरा आिण सं कृती सं िहत 
कर यास आिण भिव यातील िपढयांसाठी ती जतन कर यास दखेील मदत करते. TV Channel साठी पायाभतू 
सिुवधा तयार करण,े भािवत ो ािमगंसह 24x7 साठी देखभाल आिण ऑपरेट करण े ह े एक आ हाना मक 
आिण फाय ाच ेकाय आह.े 

 या अनशंुगान,े ी साईबाबा सं  थानला  वतं  TV Channel सु  करणबेाबत सदर क  पाची  या  ती  
व  याकरीता खालील नमदु केलेली कामे Scope of Work  िवचारात घतेा, तां ीक  टया सदर कामी सदर 

े ात िदघ अनभुव असले  या व  य  काम केले  या त   य  तीची ई-िनवीदा या ारे तांि क 
स  लागारपदी नेमणकु क न कायवाही करण ेउचीत व स  थानचे  टीने िहतावह ठरेल. तसेच सदर क  पाची 
कायवाही यो  य रतीने िवहीत वेळेत अचकुतेन े प रपणु करता यईल,  अस ेइकडील िवभागाच ेन  मत आह.े  

a) Doing a study of the technical & programming requirements and Preparation of a 
detailed vision document in the line of the mission and vision of SSST. 
b) After the approval of the vision document, a detailed project document needs to be 
prepared with budgetary requirements in consultation with Sansthan Management 
Committee. 
c) The following are the scope of 24X7 TV channel. 

i     Infrastructure for a TV Channel :  
  The infrastructure for the proposed TV channel involves Space for Studio, 
Technical areas, Staff area, VVIP/Artist Assembly, Production and Post-Production areas, 
Air-conditioning and associated requirements. 
     ii     Ministry’s License:  
  In order to run a satellite television channel as per the present norms, there need a 
license from Ministry of I & B. 
     iii    Teleport & Up link Facility :  
  24X7 Satellite Channel need to be up linked needs services of Teleport and lease 
line connectivity. 
     Iv     Technical Requirements :  
  The technical infrastructure like TV Studio, PCR, Cameras, Audio equipment’s, 
Graphic machines, Lighting, Power supply, Set, Post production, Archives, IT service, 
Scheduling and billing software, play out Servers, Centralized Air conditioning etc. 
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     V   Content Creation & Programming Policy:  
  The most important and sensitive area of a TV channel is its programming. Genre, 
languages, fresh/repeat/ in-house production, acquisition of mythological/devotional 
content, Preview, VIP coverage, monitoring, Archival Policy, managing the rights issues, 
Legal matters etc. need to be taken care. 
     Vi     Visibility:  

Availability of the channel on various platforms viz. Satellite, cable, DTH, 
YouTube, major telecom operators and OTT platforms in Indian Territory/overseas. 
      Vii      Revenue Generation:  

There is a scope for revenue generation and this aspect also may be kept in mind 
while taking decisions. 
      Viii      Budget :  
  Every point mentioned above involves cost and budgetary requirements which 
need to be worked out for the proper implementation and thereafter 24X7 operations 
        ix       Digital Archives : 
  Archival policy with technical set up to preserve “today” for future generations. 
         X       Identifying and engaging suitable vendors : 

For civil & acoustic works, supply of equipments, technical installation wiring, 
complete project execution. 
       Xi       Publicity & Promotion : 

Publicity and Promotion of the Channel including developing an  IT cell to cater to 
digital space to achieve the desired results. 

Budget and account including procurement.  
       Xii     Human resources:  
  Identifying and hiring of professionals viz. Technical & IT, Creative team, 
Administration & Accounts, Sales and Marketing. 

उपरो  त िववचनानसुार, TV Channel तयार करण,े  या संबंधीत लागणा-या उपकरणांची आिण इतर 
साम ी खरेदी सं  थानच ेिवहीत प तीन ेकरण,े इ टॉलेशन व किमशिनंगचे काम वेळेवर करण,े  TV Channel 

ो ामच े सव े  े अितशय यावसाियक तांि क आहते जी अथसंक प आिण कौश य यांचा  यात समावेश 
आह.े उपरो  त सव बाब चे कामकाजाकरीता सं  थानकडे संबंधीत े ातील तं   उपल  ध नाही. TV 
Channel क  पाचे नतेृ व कर यासाठी तं ान, ो ािमंग, आयटी, िस ी आिण महसलू, धोरणा मक बाबी 
इ यादी िवषयांचे संपणू ान व अनभुव असलेले स लागाराची नमेणकु करण ेआव  यक आह.े 

तरी, ी साईबाबा सं  थानला  वतं  TV Channel  काया  वीत करणबेाबत सदर क  पाची  या  ती 
व  याकरीता उपरो  त नमुद केले  या कामाचा Scope of Work  िवचारात घतेा, तां ीक  टया सदरकामी सदर 

े ात िदघ अनभुव असले  या व  य  काम केले  या त   य  तीची ई-िनवीदा या ारे तांि क 
स  लागारपदी नेमणकु क न उपरो  त Scope of Work म  य े नमदु केलेली कामे िनयु  त केले  या तां ीक 
स  लागाराकडुन क न घणेेस तसचे स  लागार नेमणकुकामी येणारे अदंाजे र  कम .२०,००,०००/- (अ री 
र  कम पये वीस लाख) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेपढुे सादर करता येईल.  

सं  थान आ  थापनेवरील िविवध िवभागांच ेसधुारीत आकृतीबंध, सेवा वेश िनयम, िबंदनुामावली तयार 
कर  याचे कामकाज सु  आह.े परंत,ु सीसीटी  ही िवभागाकडील आकृतीबंध मजंरु नसनु  यानसुार सीसीटी  ही 
िवभागाकरीता  तािवत असले  या आकृतीबंधाची त सामा  य शासन शाखेस िद.११/१०/२०१९ रोजी 
दे  यात आललेी आह.े  

तथापी, सदर कामकाजाकरीता नेम  यात आले  या ितनीध नी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,  
िशड  करीता वषभरातील उ  सव, लाई  ह दशन, चारही आर  या, सं  थानम  य ेहोणारे सां  कृतीक काय म लाई  ह 
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करणकेामी Television Channel कायाि वत करणकेामी आव  यक असले  या पदांचा सीसीटीव ् ही िवभागाच े
आकृतीबंधात समािव  ट करणबेाबत िद.१९/११/२०१९ रोजी सम  झाले  या चचअतंी सचुिवलेले होते.  

 यानसुार, िद.२०/११/२०१९ चे मंजुर िटपणी  वये दरुदशन क , वरळी, मुंबई यांचेकडुन ी  साईबाबा 
सं  थानला Television Channel कायाि वत करणकेामी आव  यक असणा-या पदांची मािहती उपल  ध 
होणकेामी िद.११/१२/२०१९ चे प ा ारे कळिवललेे होते. 

िवभागाचा अिभ ाय – उपरो  त  तावनेत नमदु केले  या िववेचनास अनसु न,   ताव  मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे सादर करत आहे.  

िवभागाचा  ताव - ी साईबाबा सं  थानला  वतं  TV Channel सु  करणबेाबत सदर 
क  पाची  या  ती  व  याकरीता उपरो  त नमदु केललेी कामे Scope of Work िवचारात घेता, तां ीक  टया 

सदरकामी सदर े ात िदघ अनभुव असले  या व  य  काम केले  या त   य  तीची ई-िनवीदा या ारे 
तांि क स  लागारपदी नेमणकु क न कायवाही करण े उचीत व स  थानचे  टीन े िहतावह ठरेल. तसेच सदर 

क  पाची कायवाही यो  य रतीन ेिवहीत वेळेत अचुकतेने प रपणु करता यईल,  अस ेइकडील िवभागाचे न  मत 
आह.े  

तरी, ी साईबाबा सं  थानला  वतं  TV Channel  काया  वीत करणबेाबत सदर क  पाची  या  ती व 
 याकरीता उपरो  त नमुद केले  या कामाचा Scope of Work  िवचारात घेता, तां ीक  टया सदरकामी सदर 
े ात िदघ अनभुव असले  या व  य  काम केले  या त   य  तीची ई-िनवीदा या ारे तांि क 

स  लागारपदी नेमणकु क न उपरो  त Scope of Work म  य े नमदु केलेली कामे िनयु  त केले  या तां ीक 
स  लागाराकडुन क न घणेेस तसचे स  लागार नेमणकुकामी येणारे अदंाज े र  कम .२०,००,०००/- (अ री 
र  कम पये वीस लाख) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेपढुे सिवनय सादर. 

िनणय .५७६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचा  वतं  साईबाबा दुरदशन चॅनेल (ित पती  या 
धत वर) सु  कर  यास त  वत: मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-सीसीटी  ही कं  ोल सेल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५३ ी साईबाबा मंिदर प रसरात िच ीकरण, छायािच ण व वाताकन करणारे सार मा यमांचे ितिनधी 

यांचेसाठी तयार कर यात आलेली िनयमावली मा.तदथ सिमतीसमोर मा यतेसाठी सादर. 
 ताव-   ी साईबाबा सं  थानचा कारभार ी साईबाबा सं  थान िव  व  थ  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ 

मधील तरतदूीनसुार चालतो. सं  थान ह ेधािमक तसचे धमदाय अशा दो  ही कारचे उप म राबवते. ी साईबाबा 
ह ेजागितक िकत चे धािमक  थळ आह.े येथ ेदरवष  साधारणपण े१.५ ते २.०० कोटी भािवक दशनासाठी येत 
असतात. सं  थानतफ ी साईबाबांचे उ  सव ामु  यान ेसाजरे केले जातात. रामनवमी उ  सव, गु पौिणमा उ  सव, 
पु  यितथी उ  सव या उ  सवकाळात एकाच िदवशी १.५० लाखापे ा जा  त भािवक मंिदरात दशनासाठी येत 
असतात. 

   िशड म  य े मिंदर प रसरात उ  सव काळात तसेच इतरही िदवशी क ा  य सारमा  यमांचे ितिनधी 
आपल े कॅमरेे व तदअ्नषंुिगक सािह  यासह उपि थत असतात व वळेीअवेळी ि हडीओ शिुटंग, भ  तां  या 
मलुाखती करत असतात मंिदर व भािवकां  या सरुि तते  या  टीकोनातुन सं  थानने बाहरेील  य  त ना मिंदर 
प रसरात मोबाईल व इतर व  तहुी ( साद, फुल,े हार) वगळता आण  यास ितबंध केलेला आहे. मा  

सारमा  यमां  या ितिनध साठी कोणतीही िनयमावली स  या अि त  वात नाही. सदर बाबीमळेु ी साईबाबा 
सं  थान िवनाकारण कोण  याही कारणा  तव वादात ढकलेले जाते. उदा. ी साई मंदीरात येताना स  यतापवुक वेश 
अथवा भारतीय सं  कृतीस  अनसु न  वेशभषुा असावी, याबाबतच े अवाहन व िवनंती कर  याचे फलक 
लाव  यामळेु सारमा  याकडून िवपयास होऊन काही िस  दीलोलपु लोक  याचा गैरफायदा घेतात. या  तव अशा 
इलेक ॉिनक िमडीयास िनि त्   संिहता असण ेआव  यक आह.े तशी संिहता दशेातील जग  नाथपरुी, ित पती येथ े
पाळ  यात यतेे. यािशवाय  यामळेु मंिदर प रसरात येणारे सारमा  यमांचे ितिनधी नेमके कोण  या चॅनलचे आहते.  
 यांचे मळु चॅनल, वतमानप ाचे नाव काय आह.े  यांनी कोण  या े ात शुिटंग करावे, कोणते े  ितबंधीत 

आह.े कोण  या कालावधीत मंिदर प रसरात उपि थती अनु ेय राहीलइ  यादीबाबत िनयमावली/ आचारसिंहता 
तयार कर  याची आव  यकता आह.े  यानसुार क ा  य सारमा  यमांचे ितिनधी याचंेसाठी खालील माण े
िनयमावली  तािवत कर  यात यते आह.े  
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१. दवे  थान सं  थानमाफत सारमा  यमांसाठी आव  यक िच ीकरण, फोटो ह ेजनसंपक िवभाग दवे  थानातफ 
उपल  ध क न दे  यात यतेात.  यासाठी िनि त संिहता/िनयमावली सं  थानसाठी आव  यक आह.े  
२. सारमा  यमाचंे अिधकृत ितिनधी याबाबतची माहीती िज  हा माहीती अिधकारी यांचकेडून मागव  यात 
यावी व  याच सारमा  यम ितनीधी यांना मंिदर परीसरात वेश दे  यात येईल.  
३. सारमा  यमां  या ितिनध नी मिंदर प रसरात शिुटंग, वाताकन िकंवा भ  तां  या िति या     
घे  यासाठीयतेाना सं  थानचे जनसंपक कायालयात ये  यासाठी न दवहीत न द करणे आव  यक थम न दणीसाठी वृ  त 
चॅनलच े ाधीकार प  व आधार काडची झेरॉ  स त व २ फोटो ावे लागतील.  
४. सारमा  यम ितिनधी यांनी सोबत संबिधत वािहनीचे अिधकृत ओळखप  बाळगणे आव  यक रािहल.  
५. ितनीध नी मंिदरा  या कोण  या प रसरात िच ीकरण, वाताकन करावयाचे आह ेव कोणते े  ितबंधीत 
असेल याबाबत भ  तां  या गद नसुार व ा  त प रि थतीनसुार िनणय घे  याचे अिधकार सं  थानचे मु  य कायकारी 
अिधकारी यांना राहतील. 
६. सारमा  यमाचंे ितिनध साठी शिुटंग, वाताकनासाठी वेळ ठरवनु दे  याचे अिधकार मु  य कायकारी 
अिधकारी यांना राहतील. 
७. गद चे कालावधीत कोण  याही प रि थतीत मु  य मिंदर, गु  थान इ  यादी िठकाणी सारमा  यमाच े

ितिनध ना वेश दे  यात यणेार नाही. मा   यानंा वतृांत व िच ीकरण परुिव  यात येईल.  
८. उ  सव काळात िकंवा इतर मह  वा  या काय माचे वअितमह  वा  या  य  त  या भेट चे फोटो तसचे 
ि हडीओ िच ीकरण सं  थान माफत कर  यात यऊेन ते जनसंपक िवभागा माफत सारमा  यमांना उपल  ध क न 
दे  यात यावे. तसेच आव  यकतेनसुार सारमा  यमाचे ितिनधी यानंा बोलिव  याचे अिधकार मु  य कायकारी 
अिधकरी यांना राहतील.  
९. सारमा  यमांना मंिदर परीसरात उपि थत राह  याची परवानगी िद  यास संबिधत चॅनलच े ितनीधी व 
कॅमेरामन अशा दोन  य  त ना वेश आव  यक राहील. 
१०.  मा  यमाचे मािहतीसाठी सं  थानतफज री माणrेecorded bites/information िस  दीप का ारे 

सारमा  यमांना उपल  ध क न दे  यात यईेल. आव  यकतेनसुार   यव  थापन सिमती अ  य  व मु  य कायकारी 
अिधकारी सारमा  यमांना  मलुाखत िकंवा मािहती दऊे शकतील.   
११. उ  सवा  या काळात थेट ेपण कर  यास श  यतो फ  त शासक य दरुिच वाणी/दरुदशन यांनाच  परवानगी 
दे  यात यावी. थेट ेपणासाठी दरुदशन यांचा अज न आ  यास ा  त अजापैक  फ  त  एकाच खाजगी कंपनीला अटी 
व शत सह परवानगी दे  यात यावी. सदर खाजगी कंपनीन े ि हडीओ  िड  ी  यटुस  या सहा याने ते ेपण इतर 
कंप  यानंा परुिव  याची  यव  थाकरावी. 
१२. काही अपवादा  मक प रि थतीत उपरो  त िनयमावलीतील तरतदूीम  ये सटू दे  याचा अिधकार 
मा.  यव  थापन सिमतीला असेल.  
  उपरो  त माणे िनयमावलीस मा.तदथ सिमतीची मा  यता घऊेन नतंर मा.उ  च  यायालयात Civil 
application दाखल क न मा  यता घेता येईल.  याअनषुगांने मिंदर प रसरातील िच ीकरण व छायािच ण, वाताकन 
करणारे सारमा  यमाचं े ितिनधी याचंेसाठी तयार कर  यात आललेी िनयमावलीस  मा.तदथ सिमतीसमोर मा  यता 
िमळणसेाठी सिवनय सादर 

िनणय .५७७ तदथ सिमती सद  य तथा अपर आयु  त यांनी असे मत  य  त केले क , प कारांना मतदान क ाम  ये 
वेश देतेवेळी िनवडणूक आयोगाकडून जी आचारसहंीता तयार केली जाते  याच धत वर ी साईबाबा 

मंिदर प रसरात िच ीकरण, छायािच ण व वाताकन करणारे सार मा यमांचे ितिनधी यांचेसाठी 
िनयमावली तयार कर  यात यावी.  

सिमती सद  या ीमती बनकर यांनी िविश  ट िदवसांचे व गद  या िदवसांचे िनयमावलीम  ये 
उ  लेख करणेबाबत मत मांडले. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर प रसरात िच ीकरण, छायािच ण व 
वाताकन करणारे सार मा यमांचे ितिनधी यांचेसाठी खालील माणे िनयमावली तयार कर  यास 
सवानुमते मा  यता दे  यात आली.  
१. सं  थानमाफत सार मा  यमांना िविश  ट िदवसांचे िचि करण, फोटो हे जनसपंक िवभागामाफत 

 वरीत उपल  ध क न दे  यात यावेत. (उदा. गु पोिणमा, रामनवमी, दसरा या उ  सवात जर 
सकाळीच ५.३० ते ५.४५ वा. काय म सु  होत असतात तर  याचे फोटो िकंवा िचि करण हे 
साधारणत: अ  या ते पाऊण तासात सार मा  यमांचे ितिनधीपयत पोहचेल, हे अपेि त आहे.) 
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अथातच सव िचि करणा  या यो  यतेची शहािनशा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िकंवा 
 यांनी नामिनदिशत केले  या अिधका-याने कर  याची आहे.  

२. अिधकृत सार मा  यमांबाबतची व  यांचे अिधकृत ितिनधीबाबतची अिधकृत मािहती 
सं  थानने िज  हा मािहती अिधकारी यांचेकडून दर सहा मिह  यांनी मागवून  यावी.  

३. सदर सारमा  यमांचे अिधकृत ितिनधी (जा  तीत जा  त दोन  य  ती) यांनाच मंिदर प रसरात 
वेश दे  यात यावा. 

४. सदर अिधकृत ितिनध नी आपली ओळख पटवावी. (उदा. ओळखप  इ  यादी देवून)  यांनी 
मंिदर प रसरात थेट ेपन, वाताकन ि या यासाठी येताना जनसंपक कायालयातील 
न दवहीत आपली न द क न यावे. याबाबतची  वतं  न दवही जनसंपक कायालयाचे मुखांनी 
यो  यपणे ठेव  याची आहे. व  यावर मु  य कायकारी अिधकारी यांचे िनयं ण असेल. 

५. सदर सार मा  यमां  या ितिनध नी मंिदर प रसरात  यांचे ओळखप  बाळगणे आव  यक 
असेल. 

६. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी मंिदर प रसरात िविश  ट े / े े िच ीकरण, वाताकन 
इ  यािदसाठी िनि त करावीत. मा  भ  तां  या गद व न अशा े ात वाताकन, िच ीकरण 
इ  यािद न कर  याचा िनणय वेळोवेळी मु  य कायकारी अिधकारी हे घेवू शकतील. 

७. सार मा  यमां  या ितिनधीसाठी शुट ग, वाताकन, भ  तां  या िति या घे  यासाठी मंिदर 
प रसरात मिंदर उघडणे ते बंद होणे या वेळेत ये  याची मुभा राहील. मा  अशा ितिनध नी मंिदर 
प रसरात तीस िमनीटां  या वर थांबून राह नये.  यां  या न द वहीतील न दीव न सं  थान शासन 
 यांना मंिदराचे बाहेर काढू शकेल. याबाबत काही वाद उ  प  न झा  यास मु  य कायकारी 

अिधकारी यांनी प रि थतीनु प िनणय  यावयाचे आहेत.  
८. मंिदरातील गद चे कालावधीत (उदा.सावजिनक सटुटया, उ  सव, सण) या दर  यान कुठ  याही 

प रि थतीत मु  य मंिदर, गु  थान या िठकाणी सार मा  यमांचे ितिनध ना वेश दे  यात येवू 
नये. मा  वर नमूद के  या माणे  यां  या ितिनध ना छायािच , िचि करण हे  वरीत उपल  ध 
क न दे  यात येईल. 

९. अितमह  वा  या  यि ं  या भेटीचे फोटो घेणे तसेच ि हडीओ शुट ग इ  यािद सं  थानमाफतच 
कर  यात येईल व ते जनसपंक कायालयामाफत सार मा  यमांना  वरीत उपल  ध क न दे  यात 
येईल. 

 (कायवाही-जनसपंक िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५४ व छता सािह य खरेदीबाबत. 
िनणय .५७८ सदर िवषयावरील चचा वेळेअभावी पुढे ढकल  यात आली. 

(कायवाही-आरो  य िवभाग ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५५ देणगीदार व मा  यवरांना भेट दे  यात आलेली काशने िकंमतीसह खच  टाकणेबाबत. 
िवषय नं.५६ देणगीदार भ  तास ी साई दैनंिदनी (पॉकेट साईज) व साईबाबा िदनदिशका-२०२१ मोफत देणेबाबत. 
िनणय .५७९ उपरो  त िवषय नं.५५ व ५६ या िवषयांना चि य प  दतीने मा  यता घे  यात आलेली अस  याने 

आज  या सभेत सदर दो  ही िवषय मागे घे  यात आले. 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
यानंतर आजचे तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील िवषयांवर िनणय घे यात आले. 

आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ चि य प  दतीने मा  यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 
 १. सं  थान आयकर कामकाजाकरीता करस  लागार सीए आर.आर.मुणी, मुंबई यांची फ  ठरिवणेबाबत. 

 ताव-  करिनधारण वष २०१५-१६ चे करिनधारण करत असताना सं  थान धािमक अथवा धमादाय असलेबाबत व इतर 
अनषंुगीक पतुतांबाबत मतांतर क न आयकर िवभागाने िद.१८.०२.२०१८ रोजी .१८३ कोटी आयकर 
भर  याबाबत आदेश पारीत केला होता. सदर आदशेािव  िवहीत प तीने मा.उ  च  यायालयात रट अज दाखल 
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कर  यात येऊन फेर करिनधारण कर यात आले व .१२२ कोटी इतका आयकर िवभागान े िनि त केला. 
यावेळचे कर स लागार यांच े बरोबर व र  अनभुवी सीए.िदपक िटकेकर यांना घे यात आले होते. यांनी फेर 

करिनधारण, आयकर अिपल व मा. उ च यायालयात रट अज दाखल कर याकरीता आव यक मािहती 
संकलीत केली होती व सनुावणी करीता िवधी ांबरोबर उपि थत होते. सदर कर िनधारण वषाचे आयकर अिपल 
दाखल कर यात आले असनु सनुाव या चालु आहते बाब याय िव  आह.े या कामकाजाची सीए. िदपक 
िटकेकर यांनी .१२.२७ लाख व सं थानच े सीए. राहल केळकर यांनी .५.५१ लाख फ  मागणी केली होती. 
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेन े व र  सीए.िदपक िटकेकर यांना .४.५० लाख फ  आदा कर यात आली 
असनु सीए.राहल केळकर यानंा फ  आदा कर यात आलेली नाही. सीए. िदपक िटकेकर परदेशी थायीक हो याच े
िनयोजन अस याने यांनी पढुील कामकाज करणार नसले बाबत कळिवले होते.  

कर िनधारण वष २०१३-१४ चे फेर करिनधारण करणबेाबत आयकर िवभागान े िद.०३.०८.२०१८ 
रोजी नोटीस िदली. मा. य.स.िनणय .५३०/िद.२२.०८.२०१८ अ वये “कर िनधारण वष २०१३-१४ व 
यापुढील वषासंबधीत आले या नोट शी सदंभात आव यकतेनसुार फेर करिनधारण करण,े अिपल, 

आव यकतेनसुार मा. उ च यायालयात यािचका दाखल करण े बाबत तसचे यासाठी कर स लागार, सीए, 
िवधी ाचंी िनयु  करण,े यांचे मानधन ठरिवण े बाबत िनणय घे याचे अिधकार सिमती सद य अडॅ. मोहन 
जयकर यांना दे यात यावे” अस ेठरल.े  

सीए.आर.आर. मणुी, मुंबई यांना आयकर कामकाज:- साधारणः सन २००० पवू  सं थानचे आयकर 
कामकाज करणारे सीए.आर.आर. मणुी, मुंबई यांना २०१३-१४ चे फेर करिनधारण करण ेबाबत मा.िव त यांनी 
कळिवले. यांनी सदर कामकाजाकरीता कोणतीही फ  आकारणार नस याचे मा य केले. यास अनसु न  यांना 
िद.१५.०४.२०१९ रोजी िवनामोबदला आयकर कामकाज कर  याक रता िनयु  ती आदशे दे  यात आला होता. 
यांनी २०१३-१४ चे फेर करिनधारण केले. आयकर िवभागाने िद.१९.०३.२०१९ रोजी .१२२ कोटी आयकर 

आदशे पा रत केला. सदर आदशेा िव  सीए.आर.आर.मनुी यांनी िद.१७.०४.२०१९ रोजी आयकर अिपल 
दाखल केले. सदर कामकाजाकरीता यांनी फ  आकारणार नस याचे मा य के याने कोणतीही फ  आदा कर  यात 
आलेली नाही. 

आयकर िवषयक सीए.आर.आर.मणुी यांचे कामकाज समाधानकारक वाट यानंतर यांना खालील 
माण ेआयकर िवषयक कामकाज दे यात आल ेआह.े  

१) आयकर िवभागान ेकर िनधारण वष २०१७-१८ चे कर िनधारण करण ेबाबत िद.०१.०२.२०१९ रोजी 
नोटीस िदली.िद.०५.०९.२०१९ रोजी कर िनधारण संबधीत सीए.आर.आर.मणुी याचंे नावे अिधकारप  दे यात 
आले. यास अनसु न यांनी पढुील आयकर कामकाज सु  केले. यांनी व यांचे कायालयाने आव यक मािहती 
संकलीत क न य  कर िनधारणाकरीता आयकर कायालयात य  उपि थत रािहले. आयकर िवभागान े
िद.३०.१२.२०१९ रोजी .५८,४५,८०,७००/- दयेकराचा आदेश केला. सदर आदेशा िव  िद.२७.०१.२०२० 
रोजी यांनी आयकर अिपल दाखल केले. या या दोन सनुाव या झा या असनु लाॅकडाऊनमळेु पढुील कामकाज 
थांबले आह.े 
२) आयकर िवभागाने िद.०८.१२.२०१९ रोजी कर िनधारण वष २०१४-१५ चे फेर कर िनधारण करण े
बाबत नोटीस िदली. सदर नोटीस सीए.आर.आर.मणुी यांना पाठिव यात आली. सदर आिथक वषाची मािहती 
संकलीत क न फेर कर िनधारण क  नये क रता सीए आर.आर.मनुी व िवधी  मे.जु नरकर अॅ ड असोिसएटस, 
मुंबई यांच ेमाफत िवहीत प तीने मा.उ च यायालयात रट अज दाखल कर यात आला. यावेळी लेखाप र ण 
सं था, अडॅ होकेट, जे  िविध  यांचेकडुन अपे ीत फ  बाबत दरप काचंी मागणी कर यात आली होती.  
मा. य.स. िनणय .२ब िद.१४.०१.२०२० अ वय े “कर िनधारण, फेरकरिनधारण, अिप स संबधीत आयकर 
िवभागा या आदेशािव , मा. उ च यायालय, मुंबई, मा. सव च यायालय, िद ली येथे रट अज दाखल 
कर यास व याकरीता चाटड अकौटंट,लेखाप र ण सं था, अड होकेस, जे  िवधी  यांची िनयु  क न 
कामकाज कर यास व याकरीता होणा या अनषंुगीक खचास मा यता दे यात आली आह.े” सीए. आर.आर.मणुी 
यांनी अनषंुगीक मािहती सकंलीत क न िदली आह.े मा.उ च यायालयाम य े फेर करिनधारणा िव  
िवधी ामंाफत रट अज दाखल कर यात आला असनु  को हीड-१९ लॅाकडाऊन मळेु सनुावणी झालेली नाही. 
बाब याय िव  आह.े 
३) करिनधारण वष २०१८-१९ चे वैधािनक लेखाप र ण झा यानंतर आयकर िववरणप  
सीए.आर.आर.मुणी यांनी दाखल केले असनु, िववरणप  दु ती, कर िनधारण- ु टीनी, फेर करिनधारण, अिपल 
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इ यादी संपणु कामकाजाकरीता िद.२६.०९.२०१९ रोजी अिधकारप  दे यात आले असनु यांनी 
िद.३०.०३.२०१९ रोजी आयकर िववरणप  दाखल केले आह.े यासंबधीत आयकर कलम १४३(२) अ वये 
िद.२२.०९.२०१९ रोजी नोटीस ा  झाली होती.  सीए.आर.आर.मणुी यांनी इले ॅािनकली िद.०७.१०.२०१९ 
पतुता केली असनु याम य े रफंड .३,४१,१४,१३२/- आह.े  
४) करिनधारण वष २०१९-२० चे वैधािनक लेखाप र ण झा यानंतर आयकर िववरणप  
सीए.आर.आर.मुणी यांनी िद.३१.१०.२०१९ रोजी दाखल केले असनु, याम ये रफंड .१७,४३,८८,४१०/- 
आह.े तसेच िववरणप  दु ती, कर िनधारण- ु टीनी, फेर करिनधारण, अिपल इ यादी संपणु कामकाजाकरीता 
िद.१८.०६.२०२० रोजी यांना अिधकारप  दे यात आले आह.े 
५) कर िनधारण वष २०१८-१९ व २०१९-२० चा रफंड इतर वषा या देयकरापोटी वग करण े बाबत 
कलम २४५ अ वये आयकर िवभागाची िद.०९.०५.२०२० रोजी नोटीस ा  झाली.सदर बाबत 
सीए.आर.आर.मुणी यांचा अिभ ाय घे यात आला. रफंड र कम वग करण ेबाबत ताव सादर कर यात आला 
होता. यावर व र  वक ल एस.गणशे, िद ली यांचा अिभ ाय घतेला असता मागील मा.उ च यायालय व        
मा. सव च यायालया या ऑडसनसुार कर भरणा करण ेबाबत थिगती अस याचा अथ लावनु रफंड र कम 
वग क  नये आव यकते माण े रट अज दाखल करता येईल अस े कळिवले. त पवु  आयकर िवभागान े
िद.१९.०६.२०२० रोजी पर पर र कम .२२,१९,५९,०४०/- वळवनु घतेली होती. यावर सं थानचे जे  वक ल 
एस.गणशे, िद ली यां या अिभ ायानसुार सदर रफंड र कम सं थानचे बॅकं खा यात जमा करण े बाबत 
सीए.आर.आर.मुणी यांनी प यवहार केला. आयकर िवभागाने बाबत िवहीत वेळेत सदर बाब कळिव यात 
आली नाही. यामळेु सीपीसी बॅगंलोर आयकर कायालयान ेर कम वग क न घतेली आह.े सदर बाबत सं थानचे 
आयकर िवभागामाफत पाठपरुावा कर यात येऊन लॅाकडाऊनमळेु िवलंब झा याचे कळिवले. आयकर सबंधीत 
अिधका यांनी सकारा मक ीकोनाने िद.२९.०७.२०२० रोजी .२२,१९,५९,०४०/- रफंड र कम सं थान या 
बॅकं खा यात जमा केली.  
६) सीए.आर.आर.मुणी यानंी केले या िहशोबानसुार .७४,६८,१२९/- याज कमी ा  झाले बाबत 
कळिवले. या माण े सं थानच े खा यावर जमा करण े बाबत आयकर िवभागाला िद.०८.०८.२०२० रोजी 
प यवहार कर यात आला आह.े  

यािशवाय आयकरा सबंधीची िवनामोबदला खालील माणे सीए, िवधी  व जे  वक ल काम 
करतआहेत. 
१)  सीए. ही.के.बेसवाल, मुंबई यांनी आयकर अिपल सनुावणी करीता .१ फ  घेण ेबाबत कळिवल ेआह.े 
आयकर िववरणप  भरण,े कर िनधारण, फेरकर िनधारण, आयकरा संबधीत नोटीसा ह ेकाम करणार नाहीत अस े
यांनी कळिवले आह.े ते वत: सीए.आर.आर.मणुी यांचे बरोबर मागील दोनवेळा आयकर अिपल सनुावणी 

करीता उपि थत होते.  
२)  िवधी  मे.जु नरकर व यांच ेअसोिसएट फम, मुंबई यांनी आयकर, हटॅ संबधीत पाच वेळा मा. उ च 
यायालयात रट अज दाखल केले आहते. 

३)  मा.सव  च यायालय िवधी  अडॅ.मेहल गु ा, िद ली यांनी मा. सव च यायालयात पेशल िल ह 
िपटीशन दाखल केली आह.े   
 
 ४)  व र  वक ल सीए. एस.गणशे, िद ली ह े वत: चाटड अक टंट आहते. ते  मा. उ च यायालय, मुंबई व 
मा.सव  च यायालय, िद ली येथ ेसं थानचे वतीने सव  कृ  ट भावीपण ेबाजु मांड याचे काम करतात. यामळेु 
अ ाप सं थानला आले या नोटीसांपोटी आयकर भरावा लागललेा नाही. व मा. उ च यायालय, मुंबई व         
मा. सव च यायालय, िद ली यथेे थिगती आदशे ा  झाला आहे. सन २०१४-१५ चे फेर करिनधारणा िव  
रट अज दाखल कर यात आला असनु सनुाव या सु  आह ेव बाब याय िव  आह.े 

५)  सु वातीला कर िनधारण, फेर कर िनधारण, यायालयात रट सबंधीत आयकर िवषयक मािहती 
संकलीत क न देणारे व र  सीए. िदपक िटकेकर ह े य  काम करत नसले तरी व र  वक ल, 
सीए.आर.आर.मुणी यांना आजही वेळोवेळी आव यकते माण ेमदत करत आह.े 
६)  सेवािनवृ  आयकर ि सीपाल किमशनर ी.एस.डी. ीवा तव, स या िद ली ह े िन  सीम साईभ  
आहते. सु वातीला आले या नोटीसांसबंधीत आयकर िवभागािव  जाऊन कायवाही करणबेाबत यांनी मोठया  
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माणावर आधार िदला. व या माण े कायवाही सु  झाली आह.े आजही ते सदर िटमम ये स य सहभागी 
होऊन मागदशन करत आहेत.  

माजी िव त यांचे िनयं णाखाली व सं थानचे बाजूने य  िनयोजन या सवाचा मेळ बसनु आयकर 
िवषयक कामकाज कर यात यते असनु स या आयकर िवभागािव  सं थानची बाजू भ कम आह.े 

 सीए आर.आर. मुणी, मुंबई यांची फ  मागणी व कामाच े व प:- सीए आर.आर. मणुी यांना य  
कामकाज कराव े लागत आह.े उपरो  य  कामाच े व प, कामाचा याप, यांचा वत:चा व यां या 
लेखाप र ण सं थेचा याम ये लागणारा वेळ, लॅाकडाऊन कालावधीतील आिथक अडचण इ. बाब चा िवचार 
क न िद.१६.०७.२०२० रोजी ई-मेल ारे िद.०१.०४.२०१९ पासनु मासीक .७५ हजार अिधक जीएसटी हणजे 
वाष क .९ लाख अिधक जीएसटी िमळण ेबाबत मागणी केली आह.े या सदंभात यांनी इि टटयटु ऑफ चाटड 
अक टंटस ् ऑफ इडंीया याचं े दरप काचा संदभ िदला आह.े प ाम य े यांनी पढुील आयकर िवषयक कामाच े
व प नमदु केल ेआह.े वैधािनक लेखाप र कांशी िवचार िविनमय क न आयकर िवषयक धोरण िनि त करण,े 
या माण ेआयकर िववरणप  दाखल करण,े याम य ेआव यकते माण ेदु ती करण,े आयकर िवषयक वजावटी 

िमळ याकरीता सव आव यक फॅाम दाखल करण,े आयकर ु टीनी संबधीत वेळोवेळी आले या नोटीसांना उ रे 
दणेे, आयकर िनधारणाकरीता आयकर िवभागात वत:हा व ितिनध सोबत हजर राहण,े फेर करिनधारण, 
आयकर अिपल, मा.उ च व मा. सव  च यायालय येथे रट अज दाखल करणकेामी िविध ांना आव यक 
मािहती संकलीत क न दणे,े उपि थत राहण े इ यादी कामकाजाचा समावेश रािहल असा उ लेख यांनी यांच े      
ई-मेलम ये केला आह.े    

िवभागाचा अिभ ाय:-  सीए आर.आर. मुणी, मुंबई ह ेमाह े फे वुारी २०१९ पासनू सन २०१३-१४ चे 
आयकर िवषयक कामकाज िवनामोबदला करत आहते. यांचे काम समाधानकारक झा याने शासनाने यांना 
पढुील करिनधारण वषाची कामे िदली आहते. आयकर िवषयक य  कामकाज, यांचा व यां या सहकायाचा 
याम य ेलागणारा वेळ, सं थान या आयकरा सबंधीत यांचा पाह याचा ीकोण व यामळेु सु वातीला .१२२ 

कोटी, .१२८ कोटी व यानंतर २०१७-१८ करीता .५८ कोटी इतका कमी कर आला आहे. याव न यो य िदशेन े
मािहती सादर होत आहे अस े िदसनु येते. तसेच २०१८-१९ व २०१९-२० चा रफंड व र  वक ल यांच े
अिभ ायानसुार प यवहार क न .२२.१९ कोटी सं थानच ेखा यात जमा झाल ेअसनु, ऊव रत याज .७४.६८ 
लाख सं थानला िमळणबेाबत यांचमेाफत प यवहार केला आह.े अशा कारे यांचे आयकर िवषयक 
कामकाज समाधानकारक आह.े  

तथापी िद.१५.०४.२०१९ रोजी िवनामोबदला आयकर कामकाज करणबेाबत िनयु  ती आदेश दे  यात 
आला असनु, िद.१५.०१.२०२० रोजीच े ई-मेल म  य े  यांनी वषिनहाय .३,००,०००/- अिधक  यावरील कर 
अशी मागणी केली आह.े िवना मोबदला आदशे अस  याने  याचा िवचार कर  यात आला न  हता. तथापी 
आयकर िवषयक य  कामकाज, यांचा व यां या सहकायाचा याम ये लागणारा वेळ, व लॉकडाऊन 
कालावधीम  य े  यांची झालेली नाजुक आिथक प रि थती यामुळे तयांनी िद.१६.०७.२०२० रोजी या ई-मेल 
प ाम  य े िद.१.०४.२०१९ पासनु मासीक .७५ हजार अिधक जीएसटी अशी वाष क फ  .९ लाख अिधक 
जीएसटी फ  मागणी केली आह.े सदर  ताव चि य प  दतीन े मा  यते  तव  तावीत कर  यात आला होता. 
 याम  य े  यांनी मागणी केलेली फ  .९,००,०००/- कमी करणबेाबत िवचारणा करावी अस े सचुिवले  यास 

अनसु न फ  कमी करण े बाबत यांना िद.२३.११.२०२० रोजी प यवहार कर यात आला होता. 
प  यवहारापोटी  यांनी िद.०१.१२.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे यापवु  कळिवललेी वािषक .९,००,०००/- फ  
कमी क  नये अस ेकळिवले आह.े यापुव  िद.१५.०१.२०२० रोजी ई-मेल ारे वािषक .३,००,०००/- फ  मागणी 
केली होती.  या माण ेफ  मंजुर करावयाची असेल तर कर िनधारण वष िनहाय .३ लाख फ  ावी अस ेनमदु 
िद.०१.१२.२०२० रोजीच ेई-मले म ये नमदु केले आह.े  
अ)  फ  कमी करणबेाबत िवचारणा के  यानतंर खालील माण ेपयाय .२ ि वकार यास फ  कमी होत आहःे-  

 
पयाय .१ :- िद.१६.०७.२०२० रोजीची मागणी पयाय .२:- िद.१५.०१.२०२० रोजीची मागणी 
िद.१.०४.२०१९ पासनु वाष क फ  .९ लाख अिधक जीएसटी  कर िनधारण वष २०१३-१४ पासनु .३ लाख अिधक जीएसटी 
कर िनधारण वष िनहाय काम पणु हो  या ऐवजी वािषक .९ 
लाख फ  होत आह.े  

कर िनधारण वष िनहाय काम पणु कर  याक रता वािषक .३ 
लाख फ  होत आह.े 

आयकर िवभागामाफत साधारणः एका वषात एकाच वषाचे कर आयकर िवभागामाफत साधारणः एका वषात एकाच वषाचे कर 
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िनधारण पणु केले जाईल  याक रता .९ लाख फ  होईल.  िनधारण पणु केले जाईल  याक रता .३ लाख फ  होईल. 
आयकर संबधीत सपंुण कामकाज आयकर िववरणप  भरण,े 
कर िनधारण, अिपल व इतर अनशंुिगक कामकाजाचा समावेश 
राहील.  

आयकर संबधीत सपंणु कामकाज आयकर िववरणप  भरण,े कर 
िनधारण, अिपल व इतर अनशंुिगक कामकाजाचा समावेश 
राहील. 

१.४.२०१९ ते ३१.०३.२०२० .९ लाख 
१.४.२०२० ते ३१.०३.२०२१ .९ लाख 
सदर पयायात उवरीत ३ मिह  यात कोण  याही कर िनधारण 
वषाचे कामकाज पणु होणार नाही. अस े िदसते व .१८ लाख 
फ  दये होईल. तसचे १.४.२०२१ पासनु पढुे वाष क .९ लाख 
फ  ावी लागेल.   

२०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, 
२०१८-१९ ित कर िनधारण वष िनहाय .३ लाख                                        
पयाय १ म  य ेनमुद केलेली फ  पयाय २ नसुार िद  यास सवच कर 
िनधारण वषाची लंिबत आयकर अिपल पयतची कामे पणु 
होतील. कर िनधारण वष िनहाय फ  .३ लाख िद यास २०१८-
१९ अखेर आयकर िवषयक संपणु कामकाज पणु होईल.  

वाष क .९ लाख फ  देय रािहल.  कर िनधारण वष िनहाय .३ लाख फ  देय रािहल. 
 

अशा कारे पयाय .२ ि वकार यास कर िनधारण वषिनहाय .३ लाख अिधक यावरील कर दये 
होईल. व वाष क .६ लाख बचत होईल, व दये फ  . ३ लाख आयकर कामकाज पतुते  या माणात ट   या 
ट   यान ेदतेा येईल. यामळेु पयाय .२ नसुार फ  मंजुरी तव िनणय होण,े   
ब)  न  याने आयकर स  लागार/एज  सी नेमणकू स मा  यता दणेे.  याक रता  

    १)  साधारणत: ५०० कोटी िकंवा  यापे ा जा  त वाष क उलाढाल असलेली कंपनी, सं था, धािमक व 
धमादाय ट इ. च े आयकर िववरणप , करिनधारण- ु टीनी, िववरणप  दु ती, फेर करिनधारण, आयकर 
अिपल, यायालयीन कामकाजाकरीता िवधी ांना आव यक मािहती संकलीत कर  या  या साधारणतः १० 
वषापे ा जा  त कामकाजाचा अनभुव इ. अटी-शत  नसुार   
२)  सं थान या सकेंत थळावर मािहती िस  क न दर प के मागिवण,े  
३)  िनयु कामी मा. यव  थापन सिमतीच ेसभेम ये तािवत करण,े व यानुसार कर स लागाराची िनयु  
करण.े 
क) न  याने िनयु  करावयाची अस  यास दर  यान  या कालावधीत आयकर िवषयक कामकाज कर  याक रता 
इतर कोणती लेखाप र ण सं  था िवनामोबदला काम कर  यास तयार असेल तर यांचकेडून कामकाज क न घेण े
अ  यथा मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे  तरावर कामाची िनकड ल ात घेऊन स म लेखाप र ण सं  थकेडून 
आयकराचे कामकाज क न घे  यास व  यासाठी फ  िनि त क न आदा कर  यास मा  यता दणेे. 

     अशा कारे उपरो  अ, ब,  क  वर िनणय होणकेामी सदरचा  ताव च य प तीन े मा यता 
िमळणकेामी मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

िनणय .५८०/१  यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान आयकर कामकाजाकरीता करस  लागार सीए आर.आर.मुणी, 
मुंबई यांची फ  ठरिवणेबाबतचे  तावास चि य प  दतीने मा  यता िदलेली आहे आजचे सभेम ये 
याचे अवलोकन क न न द घे यात आली. 

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

२. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  ये िद.२१ िडसबर,२०१९ ते िद.२४ ऑग  ट,२०२० या 
कालावधीत तात ् पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिहनेसाठी िदले  या नेमणूकांचा कालावधी 
सपुं  टात आ  यानंतर  याच धत वर ट   याट   याने   फेरनेमणूक देणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- कलम १३ (४) नसुार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 
काय मतेन ेचालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य ेव काम ेपार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील 
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता यईेल.  

    परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा  दोन हजार पयांहन अिधक वतेन दे  यात यते 
असले िकवा ावयाचे असेल, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनान ेमा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  

    आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीन े सदर पदाची 
आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी” 
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तसेच अट शत अ.नं. ८ म  य े “सिमतीन े श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी 
प तीन ेभरावी जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े  

मा  यव  थापन सिमती ठराव - मा  यव  थापन सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील 
िनणय . ५७२. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमदु केलेले ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 
 णालयामधील वै क य अिधकारी व एक िफिजओथेरिप  ट ठेकेदारामाफत यांना  यांच े नेमणकू संपु  टात 

अस  याचे लगतचे िदनांकापासनू ४ िदवस सवेा खंडीत क न ११ मिहने कालावधीसाठी ता  परु  या  व पात 
कं ाटी प  दतीने स  या  दे  यात यते असले  या एकि त मानधनावर वै क य संचालक / वै क य अिध ीका 
यांचे समाधानकारक कामकाजाच े अहवालानसुार तसचे सबंंधीत वै क य अिधका-यांकडून पु  हा  नेमणकू 
िमळणचेे मागणीप ास अिधन राहन ट  याट  याने नमेणकू दे  यात मा  यता  दे  यात आली. 

 तावना- माह े२१ िडसबर २०१९ ते २४ ऑग  ट २०२० या कालावधीत ी साईबाबा व ी साईनाथ 
 णालयाम  य े मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार वेळोवेळी आव  यक वै क य अिधकारी व 

िफिज ओथेरिप  ट (ठेकेदारामाफत) यां  या ११ मिहन े कालावधीकरीता कं ाटी प  दतीने ता  परु  या  व पात 
खालील माण ेनेमणकूा केले  या आहते. 

 
अ  
न ं

वै क य अिधका-यांचे  
नाव 

पदाचे नाव नेमणूक  
िदनांक 

११ मिहने नेमणूक 
कालावधी  
सपुं  ठात  येत 
अस  याची 
िदनांक 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ 
१ डॉ  पोण मा रामराव शेळके वै क य अिधकारी (दतंरोग)  

ी साईबाबा हॉि पटल 
२१/१२/२०१९ २०/११/२०२० 

२ डॉ सिचन ीहरी यादव किन  ठ भलुत , 
ी साईबाबा हॉि पटल 

१०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 

३ डॉ साद रामभाऊ उंबरकर मदशू  य िवशारद 
ी साईबाबा हॉि  प टल 

१०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 

४ डॉ गणेश सदािशव चौधरी श  य िचिक  सक 
ी साईबाबा हॉि  प टल 

१०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 

५ डॉ िव ांत िव  वास खैरणार मानसोउपचार त  
ी साईबाबा हॉि  प टल 

१०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 

६ डॉ ि यंका िवलास गायकवाड  ी रोग त , ी साईनाथ 
 णालय 

१०/०१/२०२० ०९/१२/२०२० 

७ डॉ गगन सरु कुमार शमा दयिवकार त  
ी साईबाबा हॉि  प टल 

२६/०१/२०२० २५/१२/२०२० 

८ डॉ  उ  वला  भाऊसाहबे 
काळे 

मेडीकल ऑफ सर (दतं त ) 
ी साईनाथ  णालय 

१३/०२/२०२० १२/०१/२०२१ 

९ डॉ  व  नाली राम च  हाण िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

१३/०२/२०२० १२/०१/२०२१ 

१० डॉ िवशाल धनाजी पटेल मेडीकल ऑफ सर (आथ पेडीक 
सजन)  

ी साईनाथ  णालय 

१३/०२/२०२० १२/०१/२०२१ 

११ डॉ संदीप नारा यणराव देवरे दयिवकार त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

१०/०३/२०२० ०९/०२/२०२१ 

१२ डॉ िनतीन दशरथ ठाकरे दयिवकार श  ञि  या त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१३ डॉ िवजय मरुिलधर थोरात श  य िचिक  सक  
ी साईबाबा हॉि पटल 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 
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अ  
न ं

वै क य अिधका-यांचे  
नाव 

पदाचे नाव नेमणूक  
िदनांक 

११ मिहने नेमणूक 
कालावधी  
सपुं  ठात  येत 
अस  याची 
िदनांक 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ 
१४ डॉ िव ा मनोहर बोराडे श  य िचिक  सक  

ी साईबाबा हॉि पटल 
०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१५ डॉ शोभना तुकाराम को  ह े
 

मेडीकल ऑफ सर (ईएनटी सजरी) 
ी साईनाथ  णालय 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१६ डॉ रोिहत राज  स े  यिुनयर माय ोबायोलॉजी  ट 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१७ डॉ अंजली पदमाकर सोनवणे िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१८ डॉ  वाधीन िकसनराव गाडेकर िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

१९ डॉ राहल द  ता य ड गरे किन  ठ शरीर िवकृती शा  ञ  
ी साईनाथ  णालय 

०७/०४/२०२० ०६/०३/२०२१ 

२० िव  वजीत िव  वनाथ गायकवाड  
(ठेकेदारामाफत) 

िफिजओथरेिप  ट(बा यं णेमाफत) 
ी साईबाबा हॉि पटल 

२४/०४/२०२० २३/०३/२०२१ 

२१ डॉ अिवनाश ल  मणराव 
जाधवर 

िफिजिशयन 
ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०५/२०२० १९/०४/२०२१ 

२२ डॉ िशरीष शशीकांत शेळके कान, नाक, घसा  त  
ी साईनाथ  णालय 

१८/०७/२०२० १९/०४/२०२१ 

२३ डॉ  अिभषेक जयराम खोडे मेडीकल ऑिफसर (होिमओपॅथी) 
ी साईनाथ  णालय 

१८/०७/२०२० १९/०४/२०२१ 

२४ डॉ दिेवदास ल  मण ल  हाटे रेिसडट मेडीकल ऑिफसर 
ी साईनाथ  णालय 

१८/०७/२०२० १९/०४/२०२१ 

२५ डॉ ीकांत मधकुर नागरे व र  ठ -िकरण श  ञ  
ी साईबाबा हॉि पटल 

१८/०७/२०२० १९/०४/२०२१ 

२६ डॉ अिजं  य ब  सीधर ढाकणे वै क य उपचार त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 

२७ डॉ िश  पा दशरथ सोनावणे व र  ठ शरीर िवकृती शा  ञ  
ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 

२८ डॉ क  याणी साहबेराव िशंद े िनवासी वै क य अिधकारी 
ी साईबाबा हॉि पटल 

२०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 

२९ डॉ रिवं  शांताराम गायकवाड मेडीकल ऑिफसर (िफिजिशयन) 
ी साईनाथ  णालय 

२०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 

३० डॉ ि ती िहरालाल दोशी  ञी रोग  त  
ी साईनाथ  णालय 

२०/०७/२०२० १९/०६/२०२१ 

३१ डॉ राज  उ  तमराव िबडगर  
 

आ  थीरोग श  ञि  या त  
ी साईबाबा हॉि पटल 

२४/०८/२०२० २३/०७/२०२१ 

३२ डॉ अिमत िदपक नाईकवाडे मेडीकल ऑफ सर (आथ पेडीक 
सजन) 

ी साईनाथ  णालय 

२४/०८/२०२० २३/०७/२०२१ 

उपरो  त त   यातील अ.न.ं १९ डॉ राहल द  ता य ड गरे, किन  ठ शरीर िवकृती शा  , ी साईनाथ 
 णालय याचंी कोरोना िवषाण ुकोिवड-१९ चा ादभुाव रोख  यासाठी कर  यात आले  या ितबंधा  मक उपाय 

योजनेअतंगत DCHC सटर म  य ेवै क य अिधकारी  हणनू ड्यटुी नेमणकु कर  यात आली होती. सदर िठकाणी 
मा िज  हािधकारी यां  या आदेशानसुार त  वै क य अिधकारी सात  यान े ड्यटुीवर  असण े म ा  त आह.े 
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िद.०८/१०/२०२० रोजी DCHC सटरम  य ेसकाळी ०८ ते ०२ ड्यटुी असताना गैरहजर अस  याचे िनदशनास 
आले आह.े सबंधंीत िठकाणी गरैहजर अस  यान ेकोवीड सटरमधील  णाचंी हळेसांड झाललेी आह.े आप  ती 
 यव  थापन सार  या अित मह  वा  या िवषयाकडे जाणीवपवुक दलु  करत अस  याचे िदसनु येते. सदर 

गैरवतनामळेु  ण तपासणीकामी अडथळा िनमाण झाला. कोवीड  णांची तपासणी करणकेरीता डॉ  टर 
उपल  ध झाले नाहीत. सदर गैरवतनामळेु  ण तपासणीकामी अडथळा िनमाण झाला. सदरच ेकृ  य ह ेगैरवतन 
असनु  यांचे काम व वतणकू असमाधानकारक अस  यान े  यांना पु  हा ११ मिहने कालावधीकरीता नमेणकू दतेा 
येणार नाही. 

उपरो  त सव वै क य अिधकारी व िफिज ओथेरिप  ट यांचा नमेणकू कालावधी  यांचे नावासमोर  तंभ 
 ०५ म  य ेदशिवले  या तारखेस संपु  टात यते आह.े नेमणकू संपु  टात आ  यानतंर पु  हा नेमणकू दतेानंा साधारण 

४ िदवस अतंर / सिवस ेक दऊेन नेमणकू दे  यात येते. हॉि पटलमधील ओपीडी, ऑपरेशन िथएटर, वॉड या 
िठकाणी कामाची अडचण होऊ नये  हणनू एकाच वेळी एकापे ा जा  त वै क य अिधका-याची मदुत सपंु  टात 
येत अस  यास  या सव वै क य अिधका-यांना एकाच वेळी ४ िदवस अतंर / सि हस ेक न देता आळी-पाळीन े
४ िदवस अतंर / सिवस ेक दे  यात येते. 

उपरो  त त   यातील अ.नं. १९ डॉ राहल द  ता य ड गरे यांच े नमेणकू कालावधीतील कामकाज 
समाधानकारक नसनु  यांना पु  हा ११ मिहने कालावधीची नमेणकू दे  यात येऊ नय,े अस ेन  मत आह.े तसेच 
उपरो  त इतर वै क य अिधकारी व एक िफिजओथरेिप  ट (ठेकेदारामाफत) यांना  यांच े नेमणकू सपंु  टात येत 
अस  याचे लगतच ेिदनाकंापासनू ४ िदवस अतंर / सि हस के दऊेन पु  हा ११ मिहन ेकालावधीसाठी ता  परु  या 
 व पात कं ाटी प  दतीन े स  या दे  यात येत असले  या एकि त मानधनावर वै क य सचंालक/वै क य 

अिध ीका याचं े समाधानकारक कामकाजाच े अहवालानसुार तसचे सबंधंीत वै क य अिधका-याकंडून पु  हा 
नेमणकू िमळणचेे मागणीप ास अिधन राहन ट  याट  याने नेमणकू दतेा येईल. 

तरी तातडीची बाब अस  यामळेु उपरो  त माण े  ताव चि य प  दतीन ेमा.तदथ (Ad-hoc) सिमती 
सभेसमोर िनणया  तव िद.२४/११/२०२० रोजी सादर करणते आला होता.  

उपरो  त  तावाबाबत मा अ  य  यांनी खालील १ ते ५ माण ेसचूना केले  या आहते.  
१)  िटपणी वाचली.  या सोबत  या कागदप ांच े अवलोकन केले. ी नवल,े मनु  यबळ  यव  थापक 
यां  याकडून सव बाबी समजावनू घेत  या.  
२)  यापूव  तदथ सिमतीसमोर या आशयाचा िवषय िद.०४/१२/२०१९ रोजी ठेव  यात आला होता व  यात 
११ मिह  यांसाठी मंजरूी दे  यात आलेली होती. 
३)  अस े िदसनू यतेे क , शासनान ेआकृतीबंध मंजूर करत असतांना सादरची पद े  पधा मक परी ा घवेनू 
िनयु  ती ावी तसचे श  यतो ही पद ेएकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प  दतीन ेभरावीत, अस े  हटलेले आह.े 
४)  ी नवले यांना िवचारले असता  यांनी सांिगतले क , यापूव  वरील पदे यो  य प  दतीन ेजािहरात देवनू 
भरलेली आहते. मा  असे असतांना एक पद  २० ह ेकं ाटदारातफ कसे काय घे  यात यतेे ह े प  ट नाही. 
५)  वरील प रि थतीत सं  थान शासनाने त   याम  य े नमदू केलेले डॉ  टस/कमचारी जािहरात दवेनू 
घेतलेले अस  याबाबत अिभलेख हजर करावेत. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  तावात समावेश असले  या त   यातील अ.नं. २० िफिजओथरेिप  ट 
यांची सेवा त  कालीन  यव  थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीच े िनणय  ५०९ नसुार, सेवा सं  थानला 
कुशल / अकुशल कमचारी परुिवणा-या ठेकेदारामाफत (बा यं णे ारे) घेणते येत आह.े 

तरी, तदथ सिमती तथा मखु िज  हा व स   यायािधश, अहमदनगर याचं े िद.२४/११/२०२० रोजीच े
सचूनेनसुार  तावात समावेश असले  या त   यातील डॉ  टस / कमचारी यांचे नेमणकू बाबत अिभलेखासह 

 ताव चि य प  दतीने मा. तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर सादर केले आह.े  
िनणया  तव सादर. 

िनणय .५८०/२  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  ये िद.२१ िडसबर,२०१९ ते 
िद.२४ ऑग  ट,२०२० या कालावधीत ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिहनेसाठी िदले  या 
नेमणकूांचा कालावधी संपु  टात आ  यानंतर  याच धत वर ट   याट   याने फेरनेमणूक देणेबाबत चि य 
प  दतीने मा  यता िदलेली आहे, आजचे सभेम  ये  याचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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३. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील वै क य अिधका-यांना ो  साहन भ  ता (Incentive) 
पुववत लागु करणेबाबत. 

 ताव-  अिधिनयम-२००४ मधील तरतूदः-कलम १७(१) व १७ (२)(ण) मानवजातीचे क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोणत्  याही उदा  त कायास चालना देईल. 

शासन िनणय- ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम,२००४ या कलम १७(२) 
(ण) मधील तरतदुीनुसार ी साईबाबा सं थान िव  व  त यव था, िशड  सचंिलत ी साईबाबा णालयातील 
डॉ टरांना मािसक वेतना  यित रक्  त ो साहन भ ा (Incentives) मंजरू कर याबाबत खालील माण े मा यता 
दे यात येत आह.े  
१)  ी साईबाबा सपुर पेशािलटी णालयातील डॉ टरांना ो साहन भ ा अदा कर याबाबत यव थापन 
स मीतीने घेतले या िनणयास काय र मा यता दे यात यते आह.े  
२)  ी साईबाबा सपुर पशेासलटी णालया माण े ी साईनाथ णालयातील डॉ टसना ो साहन भ ा 
लाग ूकर यास मा यता दे यात यते आह.े  
३)  दो ही णालयातील डॉ टसना ो साहन भ ा अदा कर याबाबतची िनयमावली/ अटी व शत  तसचे 

ो साहन भ याच ेदर यव थापन समीती या मा यतेने िनि त कर यात यावेत.  
ा  तिवकः- 

अ)  ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेगोर-गरीब व गरज ूतसचे तातडीच े सगंी यणेारे  णानंा सवलतीच ेदराम  य े
अथवा MJPJAY/PMJAY या योजन े अतंगत वै क य उपचार केल े जातात. तसचे  णांना उ  च दजाचे 
वै क य उपचार िमळावे व ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेकायरत असलेल ेत  डॉ  टर िटकुण राहाव ेयासाठी त  
डॉ  टरांना मािसक वेतना  यित र  त  णांवर केले  या   उपचार/तपासणी/श  ि यांच ेमा.  य.स.सभेम  य ेवेळोवेळी 
झाले  या िनणयांस अनसु न मंजूर दरा माण े  सबंिंधत त  डॉ  टरांना मािसक वतेना  यित र  त ो  साहन भ  ता 
र  कम अदा केली जात,े सदरबाबत शासन मा  यता घे  यात आलेली आह.े ी साईबाबा  णालयाची दैनंिदन 
ओपीडी ही साधारणपण े५०० ते ५५०  ण अशी आह,े, व कायरत असणारे २५० बेड ह े दखेील पणु मतेन े
भरलेले असतात.  

याबाबतचा अहवाल खालील माण ेआह.े  
ी साईबाबा हॉि पटलम  य े  णांना िदले  या वै क य सेवेपोटी आकारणी केले  या दरासह माह े

जानेवारी २०२० ते माच २०२० म  य ेअदा केलेली ो  साहन भ  ता र  कम, दरमहा एकूण उ  प  नाचे सरासरी १७ 
ते १८ ट  के आह,े  याचा तपिशल खालील माण.े  

 

अ.नं. मिहना  ण  सं  या  
 णा  या  बीलात 

आकारणी केलेली 
एकुण र  कम  

बीलात आकारणी 
केलेली ो  साहन 
भ  तेची र  कम 

ो  साहन 
भ  तेची        
ट  केवारी 

१. जानेवारी २०२० १६,७८९ ४,६५,९९,३३५ ८३,४६,४४९ १८% 

२. फे वुारी २०२० १६,४०३ ४,९३,६४,८२६ ८५,९६,४२८ १७% 

३. माच २०२० ११,०८७ ४,१३,५१,८२६ ७४,७४,४६४ १८% 

 एकूण  ४४,२७९ १३,७३,१५,९८७ २,४७,५७,३४१ १८% 

 
तसेच ी साईबाबा हॉि पटलम  य े माह े एि ल २०२० पासनु ो  साहन भ  ता बंद अस  यामळेु माह े

एि ल २०२० ते ऑ  ट बर २०२० या कालावधीतील ो  साहन भ  ता र  कम व दरमहा एकूण उ  प  नाचे सरासरी 
माण याचा तपिशल खालील माण.े 

अ.नं. मिहना 
 ण  

सं  या  

 णा  या  बीलात 
आकारणी केलेली 
एकुण र  कम  

बीलात आकारणी 
केलेली ो  साहन 
भ  तेची र  कम 

ो  साहन 
भ  तेची        
ट  केवारी 

१. एि ल २०२० ४,२०० ९०,९४,३५५ १४,९५,२२७ १६% 

२. मे २०२० ६,०३१ १,२६,४६,५७५ २४,०७,४२२ १९% 

३. जून २०२० ६,७२१ १,५२,३७,०४७ २१,३९,४०३ १४% 
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४. जुलै २०२० ६,३९२ १,७५,०६,१३३ २४,१५,२७३ १४% 

५. ऑग  ट २०२०  ७,१७९ १,८०,७४,१७६ २१,५४,९१७ १२% 

६. स  टबर २०२० ९,११३ २,२४,२१,२३७ २८,३४,४८३ १३% 

७. ऑ  ट बर २०२० ८,३५८ २,०४,०३,८०९ २६,३४,५८८ १३% 

 एकूण  ३९,६३६ ११,५३,८३,३३२ १,६०,८१,३१३ १४% 

 
ब) ी साईनाथ  णालयातील कायरत असलेले त  डॉ  टर िटकुण राहावे यासाठी त  डॉ  टरांना 

मा.  यव  थापन सिमतीच े वेळोवळेी झाले  या िनणया  वयये व शासन िनणया  वय े जा. .एसएसएसटी/ 
एसएसबीएच/२६७/२०१८ िद.१४/०९/२०१८ रोजी ी साईबाबा हॉ  पीटल िव  त िवभागाकडील पारीत करणते 
आले  या आदशेा  वये ी साईनाथ  णालयातील पा  वै क य अिधका- यांना तसेच ी साईबाबा व ी 
साईनाथ  णालयात शासक य पदांवर काम करणा-या वै क य अिधका-यांना िद.०१/०७/२०१८ पासनू 
(बेसीक+ ेड प े  या २०० ट  के) अटी व शत  नमदु क न ो  साहन भ  ता लाग ूकरणते आलेला होता.                                                         

ी साईनाथ  णालयाम  य ेिविवध वॉडम  य ेिविवध कारचे  ण उपचारासाठी दाखल होत असतात. 
ी साईनाथ  णालय ह ेधमादाय  णालय आह.े सदर  णालयाची दनंैिदन ओपीडीची  णसं  या ही साधारण 

७०० ते ८०० होती. परंतू मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ९४४ िद. २२/१२/२०१६ अ  वये            
ी साईबाबांनी सु  केलेल े  णसवेेचे काय पढु े सु  ठेवनू,  याची  या  ती वाढिवणसेाठी िद. ०१/०१/२०१७ 

पासनू ी साईनाथ  णालयाम  य ेहोत असलेले वै िकय उपचार सव  तरातील  णांना मोफत करणते आलेल े
असनू, सदर बाबत  णालयामाफत कायवाही चाल ू आह.े  यानसुार  णालयातील केसपपेर िवभागातून 
केसपेपरसाठी , १०/- इतके शु  क आका न  णांस मोफत आरो  य सेवा परुिवणते येतात.  णालय मोफत 
केलेमळेु दैनंिदन ओपीडीची सं  या ही १००० ते १२०० इतक  झालेली आह.े  यामळेु ओपीडी 

 णां  यासंखेम  य ेमोठया माणाम  य ेवाढ झाललेी आह.े  णालयात असणारे बेड (३०० बेड) ह ेदेखील पणु 
मतेने भरललेे असतात.                                                                     

कोरोना िवषाणचुा ादुभाव सु  हो  या अगोदर ी साईनाथ  णालयाकडील जानवारी 
२०१७ ते माच २०२० अखेर  ण सं  या- 

सन ओपीडी  ण आयपीडी  ण ऑपरेशन  ण 
जानेवारी ते िडसबर  २०१७ ३४०४५७ १५९४५ १०९३१ 
जानेवारी ते िडसबर २०१८ ३२९१५० १४६०२ १०६४० 
जानेवारी ते िडसबर २०१९ ३८२३५९ १६७५६ १३८४२ 
जानेवारी ते माच २०२० ८७९१०              ३७३० ३१५७ 
एकुण ११३९८७६ ५१०३३ ३५७१७० 

 
कोरोना िवषाणचुा ादभुाव(LOCKDOWN) सु  झालेपासनु ी साईनाथ  णालयाकडील माह े

एि ल-२०२० ते जनु -२०२० अखेर  ण सं  या- 
मिहना ओपीडी आयपीडी श  ि या तपास  या (ए  स-रे) 
एि ल -२०२० ७४०० १९० ३६ ८८९ 
मे -२०२० ९९४५ २३६ १४७ ५५२ 
जुन-२०२० ९९३८ ३३६ २७३ ६२३ 
एकुण २७२८३ ७६२ ४५६ २०६४ 

 
कोरोना िवषाणचुा ादभुाव (LOCKDOWN) िशथील झालेपासनु ी साईनाथ  णालयाकडील माह े

जुलै -२०२० ते   ऑ  ट बर -२०२० अखेर  ण सं  या- 
मिहना ओपीडी आयपीडी श  ि या तपास  या (ए  स-रे) 
जुल-ै२०२० १०७५४ ३८६ ३५ ८६२ 
ऑग  ट-२०२० ११६०६ ४८० ३३९ ९८० 
स  टबर २०२० ८८६१ २६३ १७८ ११६८ 



 
137 

 

(12) 19.12.2020, Shirdi  
 

ऑ  ट बर २०२० ११९२३ ४६८ ३५७ २१०२ 
एकुण ४३१४४ १५९७ ९०९ ५११२ 

 
क)  कोरोना िवषाणचुा ादभुाव रोखणेक रता ितबंधा  मक उपाययोजना करणकेामी ी साईबाबा 
सं  थानमाफत सं  था  मक िवलगीकरण, कोिवड केअर सटर, डेडीकेटेड कोिवड हे  थ सटर साठी तहिसलदार तथा 
इिंसडट कमांडर,राहाता यांचेकडील .कािव/नआै  य/३५६/२०२०, िद.२३/०४/२०२० रोजीचे प ाम  य े ारावती 
िनवास  थान व ी साईनाथ  णालय हे अनु मे CCC व DCHC राखीव ठेवनु अिध हण करणकेामी आदशे 
पारीत केलेले आहते.तथापी मा.वै क य संचालक तसेच वै िकय अिधि का साई सं  थान  णालय,ेिशड  
यांचशेी सम  चचा झालेनंतर  यानंा सदर  णालय ह ेसंपणू मोफत असनु तेथे दनंैिदन गरज ु  णांची मोठी गद  
असते.तसेच तेथ े  ी रोग,बालरोग िवभाग सेवा सु  अस  याने कोि हड -१९ साठी सं  थानचे साई आ म -२ 
(साईधमशाळा) येथील जागचेा पयायी िवचार होणकेामी िवनंती केलेली आह े  यानसुार साईधमशाळा येथ े०४ 
हॉल खालील माण ेराखीव ठेवणते आललेे आहते. 

 
अ. नं. िब  ड गचे नांव सु  केलेची तारीख उपल  ध बेडची सं  या 

०१ 
A(सं  था  मक िवलगीकरण)  
E (सं  था  मक िवलगीकरण) 

िद.०५/०४/२०२० २५६ बेड 
िद.३०/०५/२०२० २५६ बेड 

०२ B (डेिडकेटेड कोिवड हे  थ सटर) िद.०४/०६/२०२० ११४ बेड 
०३ F (कोिवड केअर सटर) िद.०४/०६/२०२० ११४ बेड 

 
िब  ड ग A आिण E (सं  था  मक िवलगीकरण)– सं  थान माफत आ  तापयत १८५३  य  त ना 

सं  था  मक िवलगीकरण क ाम  य े ठेवणते आलेले आह.े सदर लोकांची दैनंिदन आरो  य तपासणी िदवसातुन २ 
वेळा  णालयाकडुन केली जात आह.े याक रता  णालयाकडुन त  डॉ  टस,  टाफ नस व वॉडबॉय परुिवले जात 
आहते. सदर िठकाणी राहणा-या  य  त ची मोफत आरो  य तपासणी तसेच औषधोपचार केल ेजात आहते. 

िब  ड ग F (CCC) – कोिवड केअर सटरक रता राखीव असनु सदर िठकाणी एकुण ११४ बेड उपल  ध 
आहते. पैक  ६ बेड ह ेऑ  सीजन बेड आहते. सदर िठकाणी पॉिझटी  ह  णां  या संपकात आले  या  य  त ना 
भरती क न सदर  य  त चे घशातील  ाव घेवनु  यांची RT PCR चाचणी/Rapid Antigen Test केली जाते. 
आ  तापयत साधारणपण े १७५० संशयीत  य  त ची तपासणी क न पॉझीटी  ह (Mild Symptoms) असणारे 

 ण CCC म  य े ठेऊन  यांचेवर उपचार केले जात आह े व MODERATE Symptoms असणारे  ण ह े 
सं  थान  याच DCHC सटरला पाठवनु  यांचेवर उपचारकेले जात आह े व िनगेिट  ह  ण ह े होम िवलगीकरण 
करणकेामी पाठिवले जात आहते. आजपयत सदरच े CCC सटरला एकुण २४८१  ण भरती क न  यांचेवर 
वरील माण ेउपचार केलेले आह.े  

िब  ड ग B (DCHC)- डेिडकेटेड कोिवड हे  थ सटर क रता राखीव असनु सदर िठकाणी ११४ बेड 
उपल  ध आहते. पैक  २४ बेड ह े ऑ  सीजन बेड आहते. सदर िठकाणी पॉझीटी  ह आलेले  ण भरती क न 
 यांचेवर शासक य िनयमानुसार ठरवनु िदलेल े उपचार करणते येत आहेत. आजपयत १००६  णांवर यो  य ते 

उपचार क न बरे झालेनतंर  यांना घरी सोडणते आलेले आह.े CCC व DCHC सटरमधील भरती  णांना 
सकाळचे चहा,ना  टा,दोन वेळच े जेवण तसेच सं  याकाळचा चहा दखेील सं  थानमाफत मोफत परुिवला जात 
आह.े 

आता, कोरोना  णांची सं  या झपाटयान ेवाढत असलेमळेु व अ  यव  थ  णांना बाहरे बेड उपल  ध 
होत नसलेमळेु मा.तहिसलदार राहाता. यांचे िद.०३/०९/२०२० चे प ा  वये ी साईधमशाळा येथील E िब  ड ग 
म  य े (DCH) डेडीकेटेड कोिवड हॉ  पीटल िद.११/०९/२०२० पासनू खालील आराखडया माण े सु  करणते 
आलेले आह.े 

तळमजला (डावी बाजु)- 
वॉडचे नांव ऑ  सीजन बेड  हटीलेटर बेड एकुण बेड 

म न.ं१ ६ बेड ऑ  सीजन ३ बेड  हटीलेटर ०६ बेड 

म न.ं२ ६ बेड ऑ  सीजन २ बेड  हटीलेटर ०६ बेड 
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म न.ं३ ६ बेड ऑ  सीजन ० ०६ बेड 

म न.ं४ ६ बेड ऑ  सीजन ० ०६ बेड 

                                                                                      एकुण- २४ बेड 
 
तळमजला (उजवी बाजु)–(सारी  णांक रता) 

वॉडचे नांव बेड  हटीलेटर बेड एकुण बेड 
म न.ं१ ६ बेड ऑ  सीजन ० ०६ बेड 
म न.ं२ ६ बेड ऑ  सीजन ० ०६ बेड 
म न.ं३  टाफ म ० ०० 
म न.ं४  टोअर म ० ०० 

                                                                                एकुण- १२ बेड 
 
पिहला मजला (डावी बाजु)- 

वॉडचे नांव ऑ  सीजन बेड एकुण बेड 
म न.ं१ ६ बेड ऑ  सीजन ०६ बेड 
म न.ं२ ६ बेड ऑ  सीजन ०६ बेड 
म न.ं३ ६ बेड ऑ  सीजन ०६ बेड 
म न.ं४ ६ बेड ऑ  सीजन ०६ बेड 

एकुण २४ बेड 
 
याबरोबरच पवु पासनु चालत आलेली दो  ही  णालय ेपणु मतेने ( ी साईनाथ व ी साईबाबा) नॉन 

कोिवड  णांक रता कायरत आहते. ी साईबाबा सं  थान  या ी साईनाथ  णालयाम  य े एकुण ३०० बेड 
कायरत असनु याम  य े८ आयसीय ुबेड, ५ ऑपरेशन िथएटस तसचे अ  याआव  यक अशा  ीरोग व बालरोग 
िवभागातील सेवा सु  आहते. तसेच ी साईबाबा  णालयाम  य े एकुण २५० बेड असनु याम  य े ६० बेड 
आयसीय ु बेड, ८ ऑपरेशन िथएटस तसेच अ  याआव  यक अशा कािडयाक, कािडओथोरॅसीक,  यरुो व 
डायलेिसस िवभागातील सेवा सु  आहते. सदर दोनही  णालयात दनंैिदन  णांची तपासणी व उपचाराबरोबरच 
सपदशं, िवषबाधा, दयिवकाराचा झटका, डायलेिसस, अपघात,  ीरोग व बालरोग िवभागातील 
अ  याआव  यक सवेा आजअखेर सु  आहते.  

तसेच कोरोना सटर सु  झालेपासनू कोिवड  णालयाम  य े खालील माण े  णांवर उपचार करणते 
आलेले आह.े 

माहे सी.सी.सी. डी.सी.एच.सी. डी.सी.एच 
िद.०४/०६/२०२० ते िद. २८/११/२०२० २४८१ २९७५  
िद.११/०९/२०२० ते िद. २८/११/२०२० - - २३९ 

 
िद.०४/०६/२०२० पासनु CCC व DCHC मधील  णांना आव  यकतेनसुार उपचार दणेेकामी दोनही 

 णालयातील वै क य अिधकारी व इतर  टाफ आ  तापयत तैनात करणते आलेला आह.े  यांचे िववरण खालील 
त  यात दशिवलेले आहे. 

 
अ.न.ं वै क य 

अिधकारी 
िस  टर 
ईनचाज 

 टाफ 
नस 

वग ०४ 
कमचारी 

 व  छता कमचारी 

०१ ९६ ९२ ३३२ ३१० २९२ 
 

तसेच चि य पदधतीने ४ लॅब टे  नीिशयन, १० ए  स-रे टे  नीिशयन, ६ ईसीजी टे  नीिशयन दखेील 
नेमलेले आहते. तसचे ४ कान,नाक,घसा त  डॉ  टस  णांचे  वबॅ घणेेकामी तैनात असनु ४ िफजीिशयन व ६ 
भलुत  डॉ  टस ह ेदेखील  णांना आव  यकतेनसुार उपचार दणेेकामी तैनात आहते. 
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उपरो  त त   यात नमदु केले  या  णावर उपचार करणकेामी कोरोना सटर िद. ०४/०६/२०२० रोजी 
सु  झालेपासनू कोिवड  णालयाम  य े ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आर. एम. ओ. व बी. ए. 
एम.एस. डॉ  टस यांनी डयटुी केलेली आह.े तसचे कोि हड सटर म  य ेअ ापय  त खालील नमदु असले  या त  
डॉ  टरांनी डयटुी केललेी आह.े  

ी साईबाबा  णालय. 
अ.न. त  डॉ  टस पद अ.न. त  डॉ  टस पद 
१) डॉ.िनहार भालचं  जोशी िसनीअर भलुत  ८) डॉ.िवदया मनोहर बोराडे जनरल सजन 

२) डॉ.सतंोषकुमार नवनाथ मराठे िसनीअर भलुत  ९) डॉ.राज  उ  तमराव िबडगर 
ऑथ पेडीक 
सजन 

३) डॉ.अिवनाश ल  मणराव 
जाधवर 

जनरल 
िफजीिशयन 
(ऑन कॉल) 

१०) डॉ.िव ातं िव  वासराव 
खैरनार 

सायके ी  ट 

४) डॉ.अिजं  य ब  सीधर ढाकण े
जनरल 
िफजीिशयन 
(ऑन कॉल) 

११) डॉ.सिचन ीहरी यादव 
 यिुनअर 

भलुत  

५) डॉ.िदपक भाऊसाहबे 
कांदळकर 

किन  ठ 
अित द ता त  

१२) डॉ.गणशे सदाशीव चौधरी जनरल सजन 

६) डॉ. ीकांत मधकुर नागरे 
व र  ठ िकरण 
शा    

१३)  डॉ.किवता शंतन ूसरवार 
िह  टोपॅथॉलॉजी
 ट  

७) डॉ.िश  पा दशरथ सोनवण े
िसनीअर 
पॅथॉलॉजी  ट  

१४) डॉ.िकरण चं कातं खांद े
मे  सीलोफे- 
िशयल सजन  

 
ी साईनाथ  णालय. 

अ.न त  डॉ  टस पद अ.न त  डॉ  टस पद 
१) डॉ.मह  िवलासराव तांब े  य.ु भलुत  ७) डॉ.ि ती िहरालाल दोशी  ीरोग त  

२) डॉ.िनमला  वाधीन गाडेकर 
आरएमओ 
(गायिनक) 

८) डॉ.रिवं  शांताराम 
गायकवाड 

जनरल 
िफजीिशयन 
(ऑन कॉल) 

३) डॉ.अनघा गिहनीनाथ िवख े आरएमओ (ने ) ९) डॉ.िशरीष शिशकांत 
शेळके 

ईएनटी सजन 

४) डॉ.शोभना तकुाराम को  ह े ईएनटी सजन १०) डॉ.योगेश बाळकृ  ण गेठे ईएनटी सजन 

५) डॉ.अिमत िदपक नाईकवाडे ऑथ पेडीक सजन ११) डॉ.बाणशे छगनराव 
गायकवाड 

आरएमओ(ऑ
थ ) 

६) डॉ.िवशाल धनाजी पटेल ऑथ पेडीक सजन १२) डॉ.आ  माराम ल  मण 
धळुगंड 

आरएमओ   
(गायिनक) 

 
वरील माणचे ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयातील उवरीत डॉ  टरांची देखील वेळोवेळी मा. 

Incident commander, राहाता यांचेनसुार डयटुी लावणते येणार आह.े 
     तथािप, कोरोना िवषाण ू (COVID-19) महामारी  या काळात िद.१७ माच २०२० रोजी द.ु३:०० 

वाजेपासनू दशन क रता येणारे साईभ  तांसाठी चे मंिदर बदं कर  यात आलेले आह.े तसचे २५ माच २०२० 
पासनू  संपणू दशेात लॉकडाउन अस  यामळेु सं  थानला भ  तांकडून दणेगी (Donation)  हणनू िमळणारी र  कम 
बंद झालेली आह.े  यामळेु जा. . एसएसएस/सा शा/ आ  था/१६४/२०२० िद.२१ मे २०२० रोजी ो  साहन 
भ  ता अथवा इतर भ  ते तूत अदा करणते येऊ नय ेअसा आदेश पारीत करणते आलेला आह,े  यानसुार माह ेएि ल 
२०२० पासनू ी साईबाबा हॉि पटलम  य े कं  सलटंट डॉ  टरांनी केलेल े उपचार/तपासणी/श  ि या पोटी 
आकारणी केलेले ो  साहन भ  ता र  कम सबंंिधतांना अदा करणते आलेली नाही. तसेच ी साईनाथ 

 णालयातील पा  वै क य अिधका-यांना तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात शासक य पदांवर 
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काम करणा-या वै क य अिधका-यांना माह ेएि ल –२०२० पासनु (बेसीक+ ेड प े  या २०० ट  के) न े ो  साहन 
भ  ता आदा करणते आलेला नाही. 

आता मा. मखु िज  हा  यायाधीश, अहमदनगर तथा अ  य , तदथ सिमती, ी साईबाबा सं  थान 
िशड  यांनी उपरो  त संदिभय िवषयां  वय े Covid-19  या ादभुावात सेवा देणा-या वै क य अिधकारी व 
संबंिधत कमचा-यांना ो  साहन भ  ता (Incentive) दे  याबाबत सवसमावेषक अ  यास क न सकारा  मक  टीन े
लवकरात लवकर तदथ सिमती सम   ताव दाखल करावा असे कळिवले आह.े   

िवभागाचे मतः- ी साईबाबा सं  थानमाफत चाल ूकेले  या कोिवड सटर (सी.सी.सी, डी.सी.एच.सी, 
व डी.सी.एच) मधील  णांना सेवा दणेकेामी सं  थान  या दोनही  णालयाकडील डॉ  टस,  टाफ नस, ईनचाज 
िस  टर, टेि निशयन तसचे  व  छता कमचारी यांची डयटुी लावणते आलेली आह.े सदर डयटुी करतांना सात 
िदवस कोिवड डयटुी व तीन िदवस सु ी दऊेन पु  हा नॉनकोिवड  णालयाकडे काम करणकेामी डयटुी दणेेत 
आलेली आह.े  

सदर  या सेवा दतेांना  णालयातील बरेचश ेडॉ  टस तसेच इतर कमचारी ह े  वतः कोिवड बाधीत झालेल े
आहते.  वत:चा जीव धो  यात घालून जोखीम प  क न  णांना सेवा दणेकेामी  णालयातील डॉ  टस आज अखेर 
कायरत आहते. सदर डॉ  टरांना कोिवड डयटुीबरोबर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचारासाठी   
येणा-या  णांवर दखेील उपचार करावे लागत आह.े  यामळेु  यांचेवर कामाचा अित र  त भार पडत आह.े  

तरी  णालयातील डॉ  टरांवर पडणारा अित र  त कामाचा भार व कोिवड प र  थीतीम  य ेजोखीम प  क न 
करत असलेली  णसवेेचा िवचार करता ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलम  य े कायरत असले  या त  
डॉक्  टरांचा ो  साहन भ  ता, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना (त  व अितिवशी  ठ त ) व 

शासक य पदांवरील वै क य अिधका-यानंा (मळु/ भारी व अित र  त) दणेेत यणेारा ो  साहन भ  ता 
पवु माणचे चाल ूकरावा असे मत आह.े  

परंतु कोरोना िवषाण ू (COVID-19) महामारीचा काळ के  हापय  त राहील ह े अिनि त असलेमळेु या 
काळात वै क य सचंालक,  णालये व वै क य अिधि का ी साईनाथ  णालय यांनी ी साईबाबा व ी 
साईनाथ  णालयातील  डॉ  टरांची (त  व अितिवशी  ठ त ) यांची कोरोना िवषाण ू (COVID-19) सटरला 
डयटुी लाव  यास ती डयटुी करणे  यांचेवर बंधनकारक राहील. सदरची डयटुी करणसे डॉ  टरांनी नकार िद  यास 
 यांचा  या मिह  याचा ो  साहन भ  ता देता यणेार नाही.  

शासन िनणय .सासिंव-१०१७/९८०/ . .१०८/का.१६ िद.२७/०६/२०१८. रोजीचे प ा  वये ी 
साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील त  डॉ  टरांना व शासक य पदांवरील वै क य अिधका-यांना 
(मुळ/ भारी व कायम) ो  साहन भ  ता अदा करणते येत होता. परंतु जा. . एसएसएस/सा शा/आ  था/१६४/ 
२०२० िद.२१ मे २०२०रोजीचे आदशेा  वये सदरचा ो  साहन बंद करणते आलेला होता. आता 
िद.१६/११/२०२० पासनु ी साईबाबा समाधी मंिदर चाल ु झालेले आह े तसचे सं  थानचे दो  ही हॉ  पीटल व 
कोि हड सटर पणु मतेन ेचाल ुअस  यामळेु बंद करणते आललेा ो  साहन भ  ता पनु  च: पवु माणचे माह े१ 
नो  हबर २०२० पासनु चाल ूकरावा व माह ेएि ल २०२० ते माह ेऑ  ट बर २०२० या कालावधीतील थिकत 
असलेला ो  साहन भ  याबाबत यो  य तो िनणय  हावा, अस े न  मत आह.े तरी सं  थानचे दो  ही हॉ  पीटल व 
कोि हड सटर पुण मतेन े चाल ु अस  यामळेु सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad Hoc) सिमतीच े सभेपढु े चि य 
प  दतीन ेिनणया  तव सादर. 

िनणय .५८०/३  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील वै क य अिधका-यांना 
ो  साहन भ  ता (Incentive) पुववत लागु करणेबाबत  चि य प  दतीने मा  यता िदलेली आहे, आजचे 

सभेम  ये  याचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४. देणगीदार भ  तास ी साई  दैनंिदन (पॉकेट साईज) व साईबाबा िदनदिशका-२०१९ मोफत देणेबाबत.  

 ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम न.ं१७ ठ - " ी साईबाबाचं ेजीवन  यांचे काय, 
 यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय 

चालवील व  याचा िव  तार करील" 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय- 

१)  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१.०६.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३६३. 



 
141 

 

(12) 19.12.2020, Shirdi  
 

  माह ेनो  हबर २०१७ ते माच २०१८ या कालावधीत र  कम .२५,०००/- व  यापढुील रकमेची दणेगी 
दणेा-या साईभ  तानंा स मे भटे दे  यात आले  या चांदी  या पादकुा व इतर सािह  या  या तपशीलाचे अवलोकन 
कर  यात येऊन  याची न द घे  यात आली. 
  तसेच .५००/- व  यापे ा जादा रकमेची दणेगी दणेा-या साईभ  तांना काशने िवभागाकडे सन-
२०१८  या िश  लक असलेली .१५/- मा  िकंमतीची िदनदिशका मोफत दे  यात यावी, असे ठरले. 
२)  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.०६.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४३१. 
  सन-२०१८ चे िश  लक र  कम .२०२/- मा  ित नग िकंमतीचे ी साईबाबा िडल  स वॉल २२१७ 
नग व .२३७/- मा  ित नग िकंमतीचे ी साईबाबा ीडी वॉल िदनदिशका १२५२ नग मा  यवरांच ेस  कारकामी 
तसेच .२५,०००/- व  यापे ा जा  त र  कम देणगी दणेा-या साईभ  तानंा भेट  हणनू देणसे व याकामी यणेारा 

.७,४४,५५८/- (अ री पये सात लाख चौरेचाळीस हजार पाचशे अ ाव  न मा ) खचास मा  यता दे  यात 
येऊन, सदरचा खच काशने िवभाग (Publication Expenses) खाती खच  टाक  यास मा  यता दे  यात आली. 

ा  तिवकः- सं  थान कािशत ी साई दैनंिदनी व ी साईबाबा िदनदिशका-२०२० ची खालील 
त   यात दशिवले माण े२ कार  या दैनंिदनी व ९ कार  या िदनदिशका छपाई करणते आली,   याचा तपिशल 
पढुील माण-े 

 
अ.नं. तपिशल कायादशेा माणे  

छपाई सं  या 
०१ ी साई दनंैिदनी िडल  स -२०२०साईज-(७.५०"x९.७५") २,२५,००० 
०२ ी साई दनंैिदनी २०२०पॉकेट साईज (३"x ४.५०") १,००,००० 
०३ ी साई िदनदिशका २०२०,०१ पानी मोठे साईज-(१९"x२९") ३,२५,००० 
०४ ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस-२०२०(८ पेजेस) साईज- २२.००"x३५.००" २०,००० 
०५ ी साईबाबा मेटपेट वॉल कॅलडस-२०२०(७ पेजेस) साईज- १९.२५" x २७" १५,००० 
०६ ी साईबाबा ीडी वॉलकॅलडस-२०२०(िसंगल पेज) साईज- १९.००"x२७.००" ३,००० 
०७ ी साईबाबा ीडी डे  क कॅलडस -२०२० (७ पेजेस) साईज- ९.७५"x०७.००" १५,००० 
०८ ी साईबाबा डे  क कॅलडस -२०२०(१४ पेजेसवर छपाई)  साईज- ६.५०" x 

९.५०" 
१५,००० 

०९ ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२० (ऑफ स) साईज-१९.५०" x २८.००"  १०,००० 
१० ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२० (घरगतुी) साईज-११.००" x १६.८०" १५,००० 
११ ी साईबाबा कार कॅलडस -२०२०साईज-३.८०" x ५.५०" २५,००० 

 

िवभागाचा अिभ ाय- ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका ही साधारणतः ऑ  टोबर मिह  यात  िव साठी 
काऊंटरवर उपल  ध क न दे  यात आली होती  याची िव  १७ माच पयत चालू होती,  यानतंर कोरोना 
 हायरस  या ादभुावामळेु मंिदर दशनासाठी बंद कर  यात आ  यान ेसव िव  काऊंटस बंद  कर  यात आ  यामळेु 

दनंैिदनी/िदनदिशकाची  िव  थाबंली तरीही  काशने िवभागाकडून  ४ न.ं गेट  या बाहरे दनंैिदनी/िदनदिशका 
िव साठी ठेव  यात आलीहोती. कोरोना कालावधीत व मंदीर सु  झालेनंतर िव  झाले  या दनैिंदनी व 
िदनदिशका बाबतचा तपिशल  खालील माण.े 

 
अ. 
नं. 

तपिशल कोरोना कालावधीत 
झालेली िव  
(िद.१७.०३.२०२० ते 
१५.११.२०२०)  

मंदीर सु  झालेनंतर  
झालेली िव  
(िद.१६.११.२०२० 
ते ३०.११.२०२०)  

०१ ी साई दनंैिदनी िडल  स -२०२०साईज-(७.५०"x९.७५") १७४ ३०५ 
०२ ी साई दनंैिदनी २०२०पॉकेट साईज (३"x ४.५०") २९७ २६६ 
०३ ी साई िदनदिशका २०२०,०१ पानी मोठे साईज-(१९"x२९") ९०८ ३८५ 
०४ ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस-२०२०(८ पेजेस) साईज- 

२२.००"x३५.००" 
३८ ३५ 

०५ ी साईबाबा मेटपेट वॉल कॅलडस-२०२०(७ पेजेस)  ३३ ३ 
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साईज- १९.२५" x २७" 
०६ ी साईबाबा ीडी वॉलकॅलडस-२०२०(िसंगल पेज)  

साईज- १९.००"x२७.००" 
६ ० 

०७ ी साईबाबा ीडी डे  क कॅलडस -२०२० (७ पेजेस)  
साईज- ९.७५"x०७.००" 

२८ ० 

०८ ी साईबाबा डे  क कॅलडस -२०२०(१४ पेजेसवर छपाई)   
साईज- ६.५०" x ९.५०" 

४ १० 

०९ ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२० (ऑफ स)  
साईज-१९.५०" x २८.००"  

२१ २ 

१० ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२० (घरगतुी) 
 साईज-११.००" x १६.८०"  

१ ० 

११ ी साईबाबा कार कॅलडस -२०२०साईज-३.८०" x ५.५०" १ ४८ 
 

तरी सु ा खाली नमदु केले  या त   यातील दैनंिदनी व िदनदिशका िश  लक आहते.  याची आता 
िव  होण ेश  य नाही करीता खाली नमदू केले माण ेकायवाही करता येईल अस ेन  मत आह.े   

अ.नं. तपिशल आज अखेर िश  लक 
साठा (नग) 

छपाई दर 
. पै. 

एकूण र  कम 

०१ ी साई दनंैिदनी २०२०पॉकेट साईज (३"x ४.५०") ४५७४ ११.२२ ५१,३२०.२८ 
०२ ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस-२०२०(८ पेजेस)  

साईज- २२.००"x३५.००" 
२५९८ १७८.०० ४,६२,४४४.०० 

०३ ी साईबाबा मेटपेट वॉल कॅलडस-२०२०(७ पेजेस)  
साईज- १९.२५" x २७" 

६१५ १७२.०० १,०५,७८०.०० 

०४ ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२० (ऑफ स)  
साईज-१९.५०" x २८.००"  

४५२ २०.४९ ९,२६१.४८ 

   एकूण- ६,२८,८०५.७६ 
(अ री पणुािकत र  कम सहा लाख अ ावीस हजार आठशे सहा मा ) 

१) र  कम .१,०००/-ते .३,०००/-पयत देणगी देणा-या साईभ  तांस ी साई दनंैिदनी पॉकेट साईज भेट 
 हणनू देण.े 

२) र  कम .३,०००/- चे वर देणगी दणेा-या साईभ  तांना ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस (८ पेजेस),           
ी साईबाबा मेटपेट वॉल कॅलडस (७ पेजेस) यापैक  एक भटे  हणनू देण.े 

३) दणेगीदार भ  तांना भटे  व पात िदले  या व  तूंची न द लेखाशाखा िवभागाकडे ठेवण.े 
४) उपरो  त त   यातील अ.नं.४ ी साईबाबा वॉल कॅलडस (ऑफ स) आता साई भ  तानंा मोफत वाटण े

उिचत ठरणार नाही,  याक रता अिभलेख क ामाफत र ी  हणनू िव  करण.े.  
५) उपरो  त त   यात नमुद केलेली र  कम .६,२८,८०६/-(अ री र  कम पये सहा लाख अ ावीस हजार 

आठशे सहा मा ) काशन ेिवभाग खाती खच  टाकण.े 
यापूव  असे िश  लक रािहललेे सािह  य मा.  यव  थापन सिमतीचे पवूपरवानगीन ेदेणगीदार साईभ  तानंा 

वाट  यात आले आह.े आताही दणेगीदार साईभ  तांना मा. तदथ सिमती  या िनदशा माण े खाली नमदु केलेले 
सािह  य वाटप करता येईल व दणेगीदार भ  तानंा भेट  व पात िदले  या व  तूंची न द लेखाशाखा िवभागाकडे 
ठेवता येईल आिण उपरो  त त  तयास नमुद केलेली र  कम काशन ेिवभाग खाती खच  टाकता येईल, अस ेन  
मत आह.े  

 तावः- िवभागाचे अिभ ायात नमूद केले माण े खालील नमूद केले  या  तावास च य प  दतीन े
मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर.  
१) र  कम .१०००/- ते .३,०००/-पयत देणगी देणा-या साईभ  तांस ी साई दनैिंदनी पॉकेट साईज भेट 
 हणनू दे  यास... 

२) र  कम .३,०००/- चे वर दणेगी देणा-या साईभ  तानंा ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस (८ पेजेस), 
ी साईबाबा मेटपेट वॉल कॅलडस (७ पेजेस) यापैक  एक भटे  हणनू दे  यास... 

३) दणेगीदार भ  तांना भटे  व पात िदले  या व  तूंची न द लेखाशाखा िवभागाकडे ठेवणसे... 
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४) उपरो  त त   यातील अ.नं.४ ी साईबाबा वॉल कॅलडस (ऑफ स) आता साई भ  तांना मोफत वाटण े
उिचत ठरणार नाही,  याक रता अिभलेख क ामाफत र ी  हणनू िव  करणसे..  
५) उपरो  त त   यात नमदु केलेली र  कम .६,२८,८०६/- (अ री र  कम पय े सहा लाख अ ावीस 
हजार आठशे सहा मा ) काशने िवभाग खाती खच  टाकणसे. 

िनणय .५८०/४ यावर सिव  तर चचा होऊन, देणगीदार भ  तास ी साई  दैनंिदन (पॉकेट साईज) व साईबाबा 
िदनदिशका-२०१९ मोफत देणेबाबत चि य प  दतीने मा  यता िदलेली आहे, आजचे सभेम  ये  याचे 
अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५. 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. 
                      “ ी साईबाबांच े 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 सिमतीचे िनणय:-   

    मा. यव थापन सिमतीचे िद. १३.०७.२०२० चे सभेतील  िनणय ं .४०१. 
िद.०१.०४.२०१९ ते ३१.०३.२०२० 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 
काशने िवभाग (Publication Expenses) खाती खच  टाकणसे मा  यता दे  यात आली. 

 
 
 

                 ा तिवक:- सं थानचे दणेगीदार साईभ ,  चे दशनासाठी आले  या वेगवगे 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 , व सद  य तदथ सिमती, मा. अ  य , मा. उपा य , व  सद य त  कालीन 
 यव  थापन सिमती,  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 भटे हणनु दे यात येत असतात. सदरच े काशन े
सािह य  सन २०२०-२०२१ (०१/०४/२०२० ते ३०/०९/२०२०) या कालावधीत िवभागांच े 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 तीX छपाई मु य एकूण पये 

१. पी य ुबी नं १ ी साईस  च रत मराठी ५२ X ८४.०० ४,३६८.०० 

२. पी य ुबी नं २ ी साईच र  िहंदी १२० X ४२.५० ५,१००.०० 
३. पी य ुबी नं ३ ी साईच र  इं जी १२० X ३७.३० ४,४७६.०० 
४. पी य ुबी नं ६ ी साईच र  तेलगु ु १७६ X ४६.५० ८,१८४.०० 
५. पी य ुबी नं ७ ी साईच र  तामीळ ३६ X ६०.७० २१८५.२० 

एकुण पये २४,३१३.२० 
 

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 ५७ X ८५.४० ४,८६७.८० 

२. पी य ुबी नं ३१९ ी साई डायरी (िडल  स)-२०२० २०२० १८४१ X ८१.७५ १,५०,५०१.७५ 

३. पी य ुबी नं ३२० ी साई डायरी (पॉकेट)-२०२० २०२० २ X ११.२२ २२.४४ 

३. पी य ुबी नं ४७२ ी साई  डे  क कॅलडस२०१९ २०१९ १२ X ५०.४० ६०४.८० 
४. पी य ुबी नं ४७६ ी साई कॅलडस २०२० २०२० १६५८ X १५.३७ २५४८३.४६ 
५. पी य ुबी नं ४७७ ी साई िडल  स वॉल कॅलडस २०२० २०२० २४३ X १७८.०० ४३,२५४.०० 
६. पी य ुबी नं ४७८ ी साई मॅटपॅट वॉल कॅलडस २०२० २०२० ७१ X १७२.०० १२,२१२.०० 
७. पी य ुबी नं ४७९ ी साई 3D  वॉल कॅलडस २०२० २०२० १३ X १७७.०० २,३०१.०० 
८. पी य ुबी नं ४८० ी साई  साध ेडे  क कॅलडस २०२० २०२० ८२ X १०५.०० ८,६१०.०० 
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९. पी य ुबी नं ४८१ ी साई  डे  क कॅलडस  २०२०  २०२० ५२ X ५४.०० २,८०८.०० 
१०. पी य ुबी नं ४८२ ी साई वॉलकॅलडस(ऑिफस)२०२० २०२० ११६० X २०.४९ २३७६८.४० 
११. पी य ुबी नं ४८३ ी साई वॉलकॅलडस (घरगतुी)२०२० २०२० २ X १०.२० २०.४० 

एकुण पये २,७४,४५४.०५ 
  

 

अ.न ं पी य ुबी कोड नं.    फोट चा तपशील तीX छपाई मु य एकुण पये 
१. पी य ुबी नं ७४० 3D फोटो पालखी POKET B/w ४००X३.८७ १,५४८.०० 

एकुण पये १,५४८.०० 
 

 

 

 

 

 

अ. . तपशील र कम पये 
०१. पु तके २४,३१३.२० 
०२. ी साई डायरी व कॅलडस  २,७४,४५४.०५ 
०३. फोटो १,५४८.०० 
 एकुण पये ३,००,३१५.२५ 
 पुणाक त पये ३,००,३१५.०० 

 

 

                                                                                             (अ री . तीन लाख, ितनशे पंधरा मा )       
िवभागाचा अिभ ाय- अिधिनयमातील तरतुदीस अिधन राहन आिथक सन २०२०-२०२१ च े

(०१/०४/२०२० ते ३०/०९/२०२०) या कालावधीतील सं थानमाफत भेट दे यात आलेली काशन े (पु तके, 
फोटो, सीडी, डायरी व कॅलडस) िकंमतीसह खच  टाकता येतील, अस ेन  मत आह.े 

  ताव- तरी मोफत दे  यात आले  या पु तके, फोटो, सीडी, डायरी व कॅलडस  या र कम पये. 
३,००,३१५/- झाले या खचास  व सदर खच काशने िवभाग  (Publication Expenses) खाती खच  
टाकणसेाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .५८०/५ यावर सिव  तर चचा होऊन, देणगीदार व मा  यवरांना भेट दे  यात आलेली काशने िकंमतीसह खच  
टाकणे चि य प  दतीने मा  यता िदलेली आहे, आजचे सभेम  ये  याचे अवलोकन क न न द घे  यात 
आली. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ चे ऑनलाईन (Live) दशन सिुवधा DTH (िडश टी  ही), टी  ही चॅनेल, मोबाईल व इटंरनेटवर 

उपल  ध क न देणेकामी ई-िनिवदा ि येअंतगत पा  उ  च  तम दरधारक िनिवदाकार  M/s Tata 
Comm Ltd., Mumbai यांचेबरोबर चचा होऊन याकामी  यांना पुरवठा आदेश देणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 ताव- चे ऑनलाईन (Live) दशन सिुवधा DTH (िडश िट ही), िट ही चॅनले, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न 
दणेेकामी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली.  

 

०१ 
खरेदी करावयाचे सािह  य/ 

व  तूचा तपिशल. 
चे ऑनलाईन (Live) दशन सिुवधा DTH (िडश िट ही), िट ही चॅनले, 

मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न देणे. 

०२ मागणी 

Sr. 
No 

Description 
DTH TV Channel 

Mobile & 
Internet 

Non-
Exl. Exl. Non-

Exl. Exl. Non-
Exl. Exl. 

01 
Live Darshan 
(Temple Open 
Time) 

      

02 Kakad Aarti       
03 Noon Aarti       
04 Dhoop Aarti         
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05 Shej Aarti       
06 All (4) Aartis       

 

०३ ई-िनिवदा िस ी िद.१७.०८.२०२० ते िद.२३.०९.२०२० 

०४ 
वृ  तप ा  या अिधसचुने  या 

 यित र  त चौकशी कशी 
पाठिवली जाते ? 

www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट (sai.org.in) व 
परुवठाधारकांना ई-मेल ारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले ? ३३ परुवठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले आह.े  

०६ 
िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व 

वेळ 

िद.१७.०८.२०२० सकाळी १०:०० वा. 
तांि क िनिवदा - िद.०३.११.२०२० 
 यावसायीक िनिवदा - िद.१६.१२.२०२० 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या ०१ (एक) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या ०१ (एक) 

०९ 
सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली 
का? 

लाग ूनाही. 

१० 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम 

अदा केली आह ेका ? 
िनिवदाकारान ेबयाणा र  कम भरलेली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? लाग ूनाही.  
१२ िनिवदाकाराचे नाव- M/s Tata Communications Ltd., Mumbai  

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – पढुील माण े

Sr. 
No. 

Particular 
DTH TV Channel Mobile & Internet 

Non-
Exclusive 

Exclusive 
Non-

Exclusive 
Exclusive 

Non-
Exclusive 

Exclusive 

01 

Live 
Darshan 
(Temple 
Open Time) 

25,00,000 50,00,000 4,00,000 5,00,000 35,00,000 1,05,00,0
00 

02 
Kakad 
Aarti 

-- -- -- -- -- -- 

03 Noon Aarti -- -- -- -- -- -- 

04 
Dhoop 
Aarti   

-- -- -- -- -- -- 

05 Shej Aarti -- -- -- -- -- -- 
06 All (4) 

Aartis 
-- -- -- -- -- -- 

3 Years Total Amt  75,00,000 1,50,00,0
00 

12,00,000 15,00,000 1,05,00,0
00 

3,15,00,0
00 

 

१३ यापुव चे उ  च म दरधारकाचा तपशील आिण उ  च  तम दर – पढुील माण.े  
01. DTH (िडश िट  ही) व Mobile & Internet साठी M/s Tata Comm यांनी देऊ केलेले Exclusive दर. 

Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
DTH 1,96,00,000 1,97,00,000 1,98,00,000 5,91,00,000 

Mobile & Internet 19,00,000 21,00,000 23,00,000 63,00,000 

02. T.V. चॅनलसाठी M/s Tata व M/s Associated यांनी देऊ केलेले Non Exclusive दर. 
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 

M/s Tata Communications Ltd., 
Mumbai 

3,00,000 4,00,000 5,00,000 12,00,000 

M/s Associated Broadcasting Co Pvt 
Ltd., 

25,30,000 25,30,000 25,30,000 75,90,000 

Total- 87,00,000 
 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  अ.नं.१३ माणे. 
१५ स  याची िश  लक -- 
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१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ माणे. 
१७ मागील परुवठादार अ.नं.१३ माणे. 

१८ 
स  याचे उ  च  तम 

िनिवदाकारान ेसादर 
केलेले दर 

Sr. 
No
. 

Particular 

DTH TV Channel Mobile & Internet 

Non-
Exclusive 

Exclusi
ve 

Non-
Exclusi
ve 

Exclusi
ve 

Non-
Exclusive 

Exclusive 

01 

Live 
Darshan 
(Temple 
Open Time) 

25,00,00
0 

50,00,0
00 

4,00,00
0 

5,00,00
0 

35,00,000 
1,05,00,0
00 

02 Kakad Aarti -- -- -- -- -- -- 
03 Noon Aarti -- -- -- -- -- -- 
04 

Dhoop 
Aarti   

-- -- -- -- -- -- 

05 Shej Aarti -- -- -- -- -- -- 
06 All (4) 

Aartis 
-- -- -- -- -- -- 

3 Years Total 
Amt  

75,00,00
0 

1,50,00,
000 

12,00,0
00 

15,00,0
00 

1,05,00,0
00 

3,15,00,0
00 

 

१९ 
स  याचे िन  न  तम  
िनिवदाकाराचे नाव 

Sr. 
No. Name of Bidder Specification of Material 

01 
M/s Tata Communications Ltd., 

Mumbai 

Live Darshan (Temple Open 
Time) 
Kakad Aarti 
Noon Aarti 
Dhoop Aarti   
Shej Aarti 
All (4) Aartis 

 

२० 

सदर खरेदीचा  ताव 
खरेदी सिमती समोर 
सादर करणते आला 

आह ेका ? 

होय 

२१ 

सदर खरेदीचा क  प 
खरेदी सिमतीसमोर 

सादर करणते 
आ यास 

उपि थतांची नावे  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो., मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी सो., मा. शासक य 
अिधकारी सो., .िवभाग मखु, आयटी िवभाग.  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज ेर  कम पये ---- ितसेट माकट रेट पय े---- 

२३ 

मागील खरेदी                 स  याच े ा  त दर                  फरक                 % ने कमी/जा  त 
.--------------             .----------------------        .-----------     .----------------- 

Sr. 
No. 

Particular 

Amount as per work 
order given before 

Amount as per rate 
received through e-Tender 

Exclusive Non-
Exclusive Exclusive Non-

Exclusive 
01 M/s Tata Comm. DTH 5,91,00,000 -- 1,50,00,000 75,00,000 
02 M/s Tata Comm. TV Channel -- 12,00,000 15,00,000 12,00,000 
03 M/s Tata Comm. Mobile & Internet 63,00,000 -- 3,15,00,000 1,05,00,000 
04 M/s Associated Broadcasting TV Channel  -- 75,90,000 -- -- 

Total : 6,54,00,000 87,90,000 4,80,00,000 1,92,00,000 
 

२४. सिं  त िटप:- मा.तदथ सिमतीचे िद.०९.०६.२०२० रोजीचे सभतेील िनणय ं .३२९ च े
मा  यते  वय,े चे ऑनलाईन दशन (Live) DTH (िडश िट  ही), िट  ही चनॅेल, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल  ध 
क न देणेकामी, राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येस, खरेदी िनयमावलीस अनसु न दोन वेळेस मदुतवाढ 
दऊेनही फ  एकाच िनिवदाधारकान े िनिवदा सादर (upload) केलेली आहे. यापवु  देणते आलेल्  या 
कायादशेातील ०३ वषासाठीची एकूण र कम ( पये ७,४१,९०,०००/-) व राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा 
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ि येअतंगत ा  त झाललेे ०३ वषासाठीची एकूण र कम (Exclusive पये ४,८०,००,०००/- व Non 
Exclusive १,९२,००,०००/-) याम  य ेमोठी तफावत आह.े तसचे यापवु  व स ि थतीत राबिवणते आले  या 
ई-िनिवदा ि यचेा िवचार करता, M/s Tata Comm यांच े  यितरी  या े ातील इतर परुवठाधारक ई-िनिवदा 

ि येत सहभागी होणसे इ  छुक नस  याचे िनदशनास येते. सबब, सव बाब चा िवचार करता, M/s Tata 
Comm यांनी याकामी िदले  या दराबाबत  यांचेबरोबर चचा-िवनीमय होऊन  यांना कायादशे दणेसे मा  यता 
िमळणकेामीचा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .५८१ यावर सिव  तर चचा होऊन, चे ऑनलाईन (Live) दशन सिुवधा DTH (िडश टी  ही), टी  ही चॅनेल, 
मोबाईल व इटंरनेटवर उपल  ध क न देणेकामी M/s Tata Comm यांना एक मिहना मुदतवाढ दे  यास 
मा  यता दे  यात आली. तसेच याबाबत दर मागवून अ  यासपुवक सिव  तर  ताव मा.तदथ  (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०३ वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत सयंु  त पाणी पुरवठा योजना 

(िनळवंडे धरण उ दव ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा .१ कामाकरीता मुदतवाढ िमळणेसाठी 
ठेकेदार यांनी केले  या मागणीबाबत. 

 ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम २१(१) अ  वय े
सिमतीपुढे िव  व  त  यव  थे  या िन धीचा िवनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनासाठी करणचेी 
तरतूद आहे.  यातील पोटकलम (क) अ  वय,े मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनासाठी कर  यात येईल, अशी तरतुद आह.े  

तसेच अिधिनयमाचे कलम २१ (१) मधील पोटकलम (ग) अ  वय,े भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व 
मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण,े अशी 
तरतूद आह.े  
मा. शासन िनणय:- 
१. महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/१००७/ . .१७७/का.१६, 
िद.०१ स  टबर, २०१७ अ  वये वाढीव िशड  सं  थान पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) या 
योजने  या .१६३,४२,९५,५५५/- िन  वळ आिण .१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ इत  या िकमती  या 
अदंाजप कास अटी-शत चे अधीन राहन सदर योजनचेी अमंलबजावणी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थमेाफत कर  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच सदर योजनेसाठी क  प  यव  थापन स  लागार 
 हणनू महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांची िनयु  ती क न  यांना मोजमाप न दणी शु  क 

२% व क  प  यव  थापन सेवा शु  क ३% अशी ५% फ  देणसे मा  यता दणेते आली.   
२. महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/१००७/ . .१७७(भाग-१)/ 
का.१६, िद.०७ फे वुारी, २०१८ अ  वये मु  य अिभयंता ( भारी), महारा   जीवन ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, 
नािशक यांनी िद.२५/०१/२०१८ रोजी िदले  या तांि क मा  यतेनसुार वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , 
नगरपंचायत िशड  आिण कोपरगांव नगरपािलका संयु  त पाणी परुवठा योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर 
(िनळवंडे धरण उ व घऊेन) योजनेस ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव, २०१७-१८ करीता सदर योजनचेी 
िनकड िवचारात घेऊन ही योजना ट  पा ं .१ (िशड  प रसरातील करावयाची WTP, ESR, Distribution 
Network व पाईपलाईनचे काम करण)े – अदंाजे मु  य .२७,१३,०३,९८०/- आिण ट  पा ं .२ (िनळवंडे धरण 
ते मौजे कनकरी सं  थान जलशु  दीकरण क , िशड  नगरपचंायत ते कोपरगांव नगरप रषद जलशु  दीकरण क  
पयत पाईपलाईन टाकण)े अदंाज ेमु  य .२०५,५९,८९,८०४/- या दोन  वतं  ट   यात राबिव  यात येईल. सदर 
अदंािजत रकमेवर escalation charge व  यावरील एकुण ५% P.M.C. charge यांची गणना क न अटी व 
शत  या अिधन राहन सदर योजनेसाठी एकुण .२६०.३९ कोटी इत  या खचास सधुा रत शासिकय मा  यता 
दे  यात आलेली असनू या योजनसेाठी महारा   जीवन ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक यांची क  प 
 यव  थापन स  लागार  हणनू िनयु  ती क न मोजमाप न दणी शु  क २% व क  प  यव  थापन शु  क ३% अशी 

एकुण ५% इतक  फ  देखील आदा कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 
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३. मा.िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/१००७/का.१६, िद.२१ िडसबर, २०१८ 
अ  वय ेवाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे 
धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर  ट  पा ं .-१ चे पा  िनिवदाधारक ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप 
कंपनी िल.पणु े यांना .२३,८१,००,०००/- ( .तेवीस कोटी एक्  याऐशंी लाख फ  त) इत  या रकमेचा कायारंभ 
आदशे दे  यास व  यावर अिधक ५% Contg व २% W.C. सह एकुण .२५,२२,२४,५७६.२५ इत  या रकमेस 
मा  यता दे  यात आलेली आह.े  
  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय:- 
१. मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय ं .३१ खालील माण े समंत 
करणते आललेा आह.े  

"...यावर सिव  तर चचा होऊन असे ठरले क , िनळवंडे धरण उ व घवेनू,  तािवत पाणी परुवठा 
योजनेपैक  िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP,ESR,Distribution Network व 
पाईपलाईनची कामे समाधी शता  दी वषा  या पा  वभमूीवर तातडीन े पुण क न  यावीत व सदर सपंणू योजना 
सं  थानमाफत राबिव  यात यावी. याकामी त क  प स  लागार  हणनू महारा   जीवन ािधकरण ादिेशक 
िवभाग, नािशक यांची िनयु  ती करणते येऊन,  यांना शासिकय दरान ेस  लागार फ  दे  यात यावी. तसचे याबाबत 
िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच ेमा  यतेसाठी फेर  ताव  सादर करणते यावा." 
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभते िनणय ं .२८२ खालील माण ेिनणय समंत 
झालेला आह.े  

"..यावर सिव तर चचा होऊन, िनळवंडे धरणातनू िशड  पयत येणारी िप  या  या पा  याची पाईपलाईन पढुे 
कोपरगांव शहरासाठी आणणसंेदभात मा.मं ी, पाणी पुरवठा व  व  छता, महारा   शासन यां  या अ  य तेखाली 
िद.०७/०४/२०१७ रोजी झाले  या बैठक  या इितवृ  तातील नमदु केले माण े आवश ् यक कायवाही करणेस 
मा यता दे यात आली.  

तसेच याचवेळी मा.नगरा य ा, िशड  नगरपचंायत तथा यव थापन सिमती सद या यांनी िशड साठीही 
या पाईपलाईनमधनू िप याचे पाणी िमळावे, अस ेलेखी प  सं थानला िदले.  

यावर चचा होऊन, िनळवंडे धरणातून सं थानसाठी येणा या पा  या या पाईपलाईनमधनू कोपरगाव व 
िशड  शहरासाठी िप याचे पाणी उपल ध क न दणेेकामी, कोपरगाव व िशड  नगरपचंायत ना महारा  जीवन 

ािधकरण याचंेकडून तािं क बाब ची पतुता क न सिव तर आराखडा सं थानकडे सादर करणबेाबत कळिवणते 
याव,े असे ठरले." 
३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७३९ अ  वये खाली 
नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा  यता देणेत आली.    

१)  िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP,ESR,Distribution Network व 
पाईपलाईनची काम ेकरण.े   
२)  ट  पा ं .२ म  य े िनळवंडे धरण ते मौजे कनकुरी सं  थान जलशु  दीकरण कद या अदंाज े ८० 
िक.मी.पाईपलाईन टाकण.े 
३) सदर योजनेसाठी आव  यक असणारा िनधी सं  थानमाफत उपल  ध क न  संपणु योजना सं  थानमाफत 
राबिव  यात येवनू याकामी त  क  प स  लागार  हणनू महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, 
नािशक यांची िनयु  ती क न  यांना मागणी केले माण े या कामासाठी मोजमाप न दणी शु  क २% व 

क  प  यव  थापन सेवा शु  क ३% अशी ५% फ  देण.े   
४. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .१००८ खालील माणे 
िनणय समंत झालेला आहे. 

".. ी साईबाबा सं थान िशड करीता िनळवंडे धरण उ व घेऊन पाणी परुवठा योजनेसाठी यापवु  
.१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (िनळवंडे धरण िह  यासाठी होणारी र  कम वगळून) इ.िकमती  या अदंाजप कास 

अटी व शत  या अिधन राहन, सदर योजनचेी अमंलबजावणी करणसे शासनान े मा यता िदलेली होती. परंत ु
यानंतर कोपरगांव व िशड  शहरासह िशड  सं  थान संयु  त पाणी परुवठा योजनचेे .२७८.९० कोटी िकमतीचे 

अदंाजप के व आराखडे महारा   जीवन िधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांचेकडून ा  झा याचे तसेच 
अदंाजप क व शासक य मा यता एकि त अस यास ट पा-०१ व ट पा-०२ या माण े वतं  िनिवदा काढता 
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येणार नाही. संपणु कामाची एकच िनिवदा काढावी लागेल, ही बाब मा.मु यकायकारी अिधकारी यानंी सभे या 
िनदशनास आणनू िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानला पाणी परुवठा करणारी पाईपलाईन खपु जुनी 
झालेली अस यामळेु ती ब याचवेळा फुटते/िलकेज होते व पाणी परुवठा करणसे अडचण िनमाण होते. याकरीता 
कोपरगांव व िशड  शहरासह िशड  सं थान संयु  त पाणी परुवठा योजनेच े तावात नमदु केले माण ेट पा-०१ 
(िशड  प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व पाईपलाईनची काम ेकरण)े ट पा-०२ 
(िनळवंडे धरण ते मौजे कनकुरी सं  थान जलशु  दीकरण क , िशड  नगरपंचायत ते कोपरगांव नगरप रषद 
जलशु  दीकरण क  पयतची पाईपलाईन टाकणे) अस े वग करण करणते येऊन, याचा ताव महारा   जीवन 

ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांच े तांि क मा  यतेसाठी सादर करावा तसचे सदरह  ताव शासन 
मा यतेसाठी पाठिवणते यावा व या माण ेट पा-०१ व ट पा-०२ अशी वतं पण ेमा यता दे यासाठी शासनास 
िवनंती करावी."  

  ५. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२३९ खालील माणे 
समंत करणेत आलेला आहे.  

    "....यावर सिव  तर चचा होऊन, वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत 
संयु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजने  या िनिवदचेे मु याचं े
अवलोकन करणते येऊन,  यास मंजरुी दे  यात आली व ता  काळ िनिवदा िस  द करणेत यावी. तसचे या 

 तािवत पाईपलाईन योजनते िशड  प रसरातील दु  काळ  त सात गावांचा समावेश के  यास या योजनेस 
सधुा रत शासिकय मा  यता  यावी लागले व  यास बराचसा कालावधी लागेल, याकरीता दु  काळ  त सात 
गावांचा या योजनेत समावेश करणचेा  ताव तुत  थिगत ठेवणते यावा, असे ठरले.  

   मा  राहाता नगरप रषदेचा समावेश करावयाचा झा  यास संपणू योजनेचा आराखडा व alignment 
बदलावी लागेल.  यामळेु सदर  ताव अमा  य करणते आला.  

  ६. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय ं .२८७ अ  वये 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०४/२०१८ रोजीच े सभतेील िनणय ं .२३९ म  य े खालील माण े दु   या 
कर  यात आ  या, व  यास मा  यता दे  यात आली.  

     "....यावर सिव  तर चचा होऊन, वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत 
संयु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजने  या िनिवदचेे मु याचं े
अवलोकन करणते यऊेन,  यास मंजरुी दे  यात आली व ता  काळ िनिवदा िस  द करणते यावी. ट  पा १ चा 
िनिवदा कालावधी २५ िदवस ठेव  यात यावा. व ट  पा २ चा िनिवदा कालावधी ७५ कायरत िदवस (Working 
day) ऐवजी ९० िदवस (सव िदवस ध न) कर  यात यावा. कारण शासनाचे महाटडर या website वर जा  तीत 
जा  त ९० िदवस इतका कालावधी घतेला जातो. तसचे या संयु  तीक पाणी पुरवठा योजनेत िशड  प रसरातील 
दु  काळ  त खडकेवा के, को-हाळे, डो-हाळे, केलवड, नादखु  ख.ु, नांदखु  ब.ु या सात गावांचा समावेश कर  यास 
मा  यता दे  यात आली. तथािप याबाबतचा सिव  तर  ताव महारा   जीवन ािधकरण यांचेकडुन तयार क न या 
सात गावा  या योजनेसाठी  वतं  िनिवदा ि या राबिव  यात यावी, असे ठरले.  

  मा  राहाता नगरप रषदचेा समावेश करावयाचा झा  यास सपंणू योजनेचा आराखडा व alignment बदलावी 
लागेल.  यामळेु सदर  ताव अमा  य करणते आला.  

  ७. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय मांक ५६३ खालील माणे 
समंत करणेत आलेला आहे. 

    ".. यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  त वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  
नगरपंचायत सयंु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) (ट  पा-१) क  पासाठी ई-िनिवदा 
वािणि यक दकेार उघडणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िद.०६/०९/२०१८ रोजी मा  यता िदली  यानसुार 
वािणि यक दकेार उघड  यात आले.  याम  य ेखालील माण ेदर ा  त झालेले आहते.  

 
अ.न.ं ठेकेदाराच ेनांव ा  त दर शेरा 
०१ LAXMI CIVIL ENGINEERING PVT. LTD. 

Kolhapur 
२५,६७,१९,८२०.०९ L3 

०२ R.A.GHULE, Palghar. २३,९१,०७,०३९.९० L2 
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०३ THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., 
PUNE. 

२३,८७,१४,५५५.१० L1- 
िन  नतम 

याम  य े THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांचे िन  नतम दर पये 
२३,८७,१४,५५५.१० इतके असनु अदंाजप क य रकमपेे ा ३१.३४ % अिधक आह.े अदंाजप क य र  कम 
२०१६-१७ च ेDSR माण ेआह.े  यामळेु महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग नािशक कडून २०१८-
१९ चे DSR माण े अदंाजप क मागवनू  यावते. तसेच  ततु करणी ट  पा ं .-१  तर िशड  प रसरात 
करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व पाईपलाईनच ेकाम करणकेरीता शासनाची शासिकय 
मा  यता पये २७,१३,०३,९८०/- मा  इतक  आह.े  

   मा. धान सिचव, िवधीव  याय शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/१००७/ . .१७७ (भाग-१)/का.१६, 
िद. ०७ फे वुारी, २०१८ याचं ेप ा  वय,े योजनसेाठी आव  यक उ व माणप , पाणी आर ण, पाणी गणुव  ता 
तपासणी अहवाल, उपांगासाठी लागणा-या जिमनीची संमतीप के व अनषंुिगक परवान  या ा  त झा  यािशवाय 
योजनेचे कायादशे दे  यात येऊ नयेत, अस े िनदश आहते. तथापी वाढीव िशड  सं  थान पाणी परुवठा योजना 
ता.राहाता िज.अहमदनगर (िनळवंडे धरण उ व ध न) या योजनचेा ट  पा ं .-१ व ट  पा ं .-२ दोन  वतं  ट   यात 
राबिवणसे मा  यता िदलेली आह.े तसेच ट  पा ं .-१ (िशड  प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribution 
Network व पाईपलाईनची काम ेकरण)े इ. कामे अतंगत पाणी परुवठा िवतरनासाठी असनू आज रोजी याकामी 
दारणा धरणाव न आर ण मंजरू आहे.  यामळेु शासन िनणयातील अट िशथील क न ट  पा ं .-१ साठी कायारंभ 
आदशे दणेेकामी शासनाची मा  यता  यावी यासाठी शासनाला  वरीत  ताव सादर करावा, असे ठरले.  

    तसेच THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांचे ा  त झालेले िन  नतम दर पय े
२३,८७,१४,५५५.१० असनू  यांनी वाटाघाटी अतंी लेखी  व पात .२३,८१,००,०००/- इत  या रकमसे सदरचे 
काम करणसे सहमती दशिवली आह.े अदंाजप िकय र  कम ही सन २०१६-१७ चे DSR दरा माण ेअस  यान े
THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांच ेिन  नतम दर ि वकार  यात यावे अस ेठरले. तथािप 
ट  पा ं .-१ साठी शासनान ेWork Order दे  यासाठी अटी िशथील क न मा  यता िद  यानतंर THE INDIAN 
HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांना कायारंभ आदेश दयावा, अस ेठरल.े" 
  क  पाची मािहती:- ट  पा ं  .-१ चे कामात खालील माणे कामाचा अंतभाव आहे.  
Estimated Cost- २७.१३ कोटी. 
१. १७ द.ल.िलटर मते  या जलशु  दीकरण क ाची उभारणी करण.े 
२. ५०० mm  यास शु  द पाणी उ  वनिलका डी आय के-९, लांबी- १०० िमटर. 
३. आर.सी.सी. मु  य सतंुलीत जलकंुभ, मता- १४,२५,००० िलटर, उंची- २५ िमटर. 
४. आर.सी.सी. उंच जलकंुभ-  
  अ) मता- ६,६०,००० िलटर, उंची- १५ िमटर.  
  ब)  मता- ७,६५,००० िलटर, उंची- १५ िमटर.   
  क) मता- ३,४०,००० िलटर, उंची- १५ िमटर.  
  ड) आर.सी.सी. स  प, मता-२८०००िलटर-०२ नग.  
५. ८०० mm ते १५० mm  यास शु  द पाणी गु  ववािहनी िविवध भागासाठी डी आय के-७,  
  एकुण लांबी- ९१८० िमटर. 
६. अि त  वातील उंच संतिुलत जलकंुभ, मता- १०,००,००० िलटर दु  ती कामे.  
७. िवतरण  यव  था-  
  अ) ३५० mm ते १०० mm  यास पाईप- डीआय के-७, लांबी-५६१९ िमटर. 

ब) ३५० mm ते ९० mm  यास पाईप शु  द पाणी स  प पयत िवतरण  यव  थासाठी, लांबी-७२८२ 
िमटर. 

८. ६ मिहनेकरीता O & M व चाचणीकरीता कालावधी इ  यादी. 
िनिवदा ि या:- िद.०७/०२/२०१८ रोजीचे शासन िनणयास अनसु न सदरह योजनचेी िनकड 

िवचारात घतेा ही योजना तातडीने कायाि वत होणसेाठी िनिवदा तयार करणसेाठी मु  य अिभयतंा, महारा   जीवन 
ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांना जा.न.ंएसएसएसटी/ वशी/पाणी परुवठा/६०१७/२०१८, 

िद.०८/०२/२०१८ अ  वये प  दे  यात आले.  यास अनसु न मा.मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, 
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ादिेशक िवभाग, नािशक यांचेकडून िद.२०/०३/२०१८ रोजीचे प ानसुार िनिवदा मसदुा तयार क न सदरह 
िनिवदचेे मसदुयाची त इकडील कायालयास ा  त झाली.   

सदरह संयु  त पाणी परुवठा योजनिेवषयी त  कालीन मा.अ  य  महोदय यांनी महारा   जीवन ािधकरण 
िवभागाचे अिभयंता व ितिनधी यांच ेसमवते िनिवद ेसंदभात िद.२६/०३/२०१८ रोजी बैठक आयोिजत कर  यात 
आलेली होती.  यानंतर वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत संयु  त पाणी परुवठा 
योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजनेचे ट  पा ं .०१ करीता िद.०४/०४/२०१८ 
रोजी िनिवदा सचुना वतमानप ात िस  द करणते आलेली आह.े  या कामासाठी B-2 प  दतीने (अटॅम रेट) 
िनिवदा मागिव  यात आ  या.  

ट  पा ं .०१ करीता िद.०२/०७/२०१८ अखेर ०५ ई-िनिवदा ा  त झा  या. िद.०९/०७/२०१८ रोजीच े
मा.खरेदी सिमती सभेत ा  त तांि क ई-िनिवदा उघडणते येवनू सदर तािं क ई-िनिवदांची महारा   जीवन 

ािधकरण िवभाग, संगमनेर यांचकेडुन तांि क छाननी कर  यात आली. या क  पाचे स  लागार मु  य अिभयंता, 
महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांनी खालील ०३ ठेकेदार पा  होत अस  याचा अहवाल 
िदला.  

१. LAXMI CIVIL ENGINEERING PVT. LTD. Kolhapur. 
२. R.A.GHULE, Palghar. 
३. THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE. 
याकामी वरील पा  ०३ ठेकेदार यांच े वािणि यक दकेार (Price Bids) उघडणकेामीचा  ताव 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभते सादर करणते आला. सदर सभेतील िनणय ं .५६३ 
नसुार वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे 
धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .१ (िशड  प रसरात करावयाची WTP, ESR, 
Distribution Network व पाईपलाईनची काम ेकरण)े इ. काम ेकरणकेरीता शासन िनणयातील अट िशथील 
क न ट  पा ं .१ साठी कायारंभ आदशे दणेकेामी शासनाची मा  यता घणेेसाठी  ताव सादर करणबेाबत िनदश 
दे  यात आललेे होते. 

 यानसुार मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना जा.न.ंएसएसएसटीवशी/पाणी 
परुवठा/४४१४/२०१८, िद.०५/१२/२०१८ अ  वये ट  पा ं .१ साठी THE INDIAN HUME PIPE 
CO.LTD. यांच े ा  त झालेले िन  नतम दर .२३,८१,००,०००/- इत  या रकमचेा कायारंभ आदशे देणसे व 
+५% Contg+२% WC सह एकुण .२५,२२,२४,५७६.२५ इत  या रकमेस मा  यता िमळणसेाठी  ताव सादर 
करणते आला. 

मा.िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/१००७/ . .१७७/का.१६, िद.२१ िडसबर, 
२०१८ अ  वये वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत सयंु  त पाणी परुवठा योजना 
(िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .-१ चे पा  िनिवदाधारक THE INDIAN 
HUME PIPE CO.LTD यांना .२३,८१,००,०००/- ( .तेवीस कोटी ए  याऐशंी लाख फ  त) इत  या रकमचेा 
कायारंभ आदशे दे  यास व  यावर अिधक ५% Contg व २% W.C. सह एकुण .२५,२२,२४,५७६.२५ 
इत  या रकमेस मा  यता दे  यात आलेली आहे.     

 तावना:- वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा 
योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .-१ चे कामासाठी ठेकेदार THE 
INDIAN HUME PIPE CO.LTD., यांना जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणी पुरवठा/४६६५/२०१८, 
िद.२२/१२/२०१८ अ  वये कायादशे देणते आलेला आह.े  
सदरह कामाचा ठळक तपिशल व कामा  या गतीची स ि थती खालील माणे आहे. 

 

कामाच ेनांव:- 
वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत सयंु  त पाणी 
परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर (ट  पा ं .१) 

क  प  यव  थापन 
स  लागार:- 

महारा   जीवन ािधकरण िवभाग.  

ठेकेदार:- द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी िल. पणु.े  
मंजरू िनिवदा र  कम:-  .२३.८१ कोटी. 
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कायादशे मांक व िदनांक:-  जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणी परुवठा/४६६५/२०१८, िद.२२/१२/२०१८ 
करारना  यानसुार काम सु  
कर  याचा िदनांक  

०७/०१/२०१९. 

काम पणु करण ेव योजना 
कायाि वत कर  याचा 
कालावधी व िदनांक:-  

१८ (१२ + ०६) मिहन.े (काम पणु कर  याचा कालावधी िद.०६/०१/२०२० अखेर 
पयत व कायाि वत करण ेिद.०५/०७/२०२० अखेरपयत)  

आतापयत आदा करणते 
आलेली रक्  कम:- 

आर.ए.बील ं .०२ पयत र  कम .४,७०,३५,९८५/- 

कामाची स ि थती:- 

१) १७ द.ल.िलटर मते  या जलशु  दीकरण क ाची उभारणी करणे. 
कामातील  लॉरी लो  यलुेटर चे आर.सी.सी. फुट ग च े काम पणु झालेले आह.े 
 हट कल वॉलच े काम सु  आह.े केिमकल हाऊसचे आर.सी.सी. काम ाऊंड 

ले  हलपयत पणु.  ए रऐशन फाऊंटनचे काम ाऊंड ले  हलपयत पणु.  
२) १४,२५,००० िलटर मते  या RCC MBR ची उभारणी करणे. 
RCC MBR चे रा ट फुट गच े  टील बांधनू तयार आह.े कायकारी अिभयतंा, 
म.जी. ािधकरण याचंेकडून तपासणी करण ेबाक  आह.े  
३) ट  पा ं .१ कामासाठी खालील माणे पाईपचा पुरवठा झालेला आहे-  
डी आय के-७, ८०० mm  यासाचे ११०८.५० मीटर,  
डी आय के-७, ७०० mm  यासाचे २९३७.०० मीटर, 
डी आय के-७, ६०० mm  यासाचे ४९.५० मीटर 
डी आय के-७, ५०० mm  यासाचे २९७.०० मीटर 
डी आय के-७, ४५० mm  यासाचे ३९६.०० मीटर 
डी आय के-७, ३५० mm  यासाचे १०९०.०० मीटर 
डी आय के-७, ३०० mm  यासाचे ६८२.०० मीटर 
डी आय के-७, २५० mm  यासाचे ४६७.५० मीटर 
डी आय के-७, २०० mm  यासाचे २५०२.५० मीटर 
डी आय के-७, १५० mm  यासाचे १५२९.०० मीटर 
 डी आय के-७, १०० mm  यासाचे १२९२.५० मीटर 
डी आय के-९, ५०० mm  यासाचे ९९.०० मीटर 
४) डी आय के-७, ८०० mm  यासाची ६७७ मीटर पाईपलाईन टाकणचेे काम 
करणते आललेे आहे.   
ठेकेदार याचंकेडून माह े ऑ  टोबर-२०२० पासनू  य  काम सु  झालपेासनू ट  पा 

.१ चे आजपयत २५% काम करणेत आललेे असनू पढुील कामे सु  आहते.  
 

कामातील अडचणी:- ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी िल.पणु ेयाचंेकडुन ट  पा ं .१ चे कामात टाकावया  या 
पाईपलाईनचा स  ह करणते येवनू या अतंगत येणारे WTP, MBR, ESR, GSR उभारणचे ेिठकाण ेव पाईपलाईन 
 या गट न.ं/स  ह नं. मधनु जात आहते यासाठी उपिवभागीय अिधकारी िशड , तहिसलदार, राहाता, नगरपंचायत 

िशड  , ामपंचायत िनमगांव-को-हाळे, ामपंचायत िनघोज, िशड  पोलीस  टेशन, बी.एस.एन.एल, महािवतरण 
कंपनी िशड , महामाग ािधकरण, इ रगेशन िवभाग, शेती महामंडळ, सावजिनक बांधकाम िवभाग, जागितक बँक 

क प, (सा.बा.) िवभाग अहमदनगर यांच ेकायालय, अहमदनगर यांची परवानगी घणे ेआव  यक होते.  
ट  पा ं १ चे ठेकेदार यांचेकडुन डी आय के-७, ८०० mm  यासाची ६७७ मीटर पाईपलाईन टाकणचे े

काम करणते आलेले आह.े परंतू खालील नमदु परवानगी अभावी  यापढुील पाईपलाईन अथंरण े व बांधकाम 
करणचेे काम सु  करता आलेले नाही. 
१)   चारी ॉिसगं व  या लगत पाईपलाईन अथंरणकेरीता जलसपंदा िवभागाची परवानगी.  

परवानगी िमळणकेरीता कायकारी अिभयंता, नािशक पाटबंधारे िवभाग नािशक िद.१७/०६/२०१९ 
रोजीचे प ा  वये आव  यक  या कागदप ासह  ताव सादर करणते आलेला आह.े 
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सदरह योजनेत टाकावया  या पाईपलाईनमधनू सावजिनक पाणी परुवठा कर  यात येणार असलेन े
पाटबंधारे िवभागाकडुन पाईपलाईन सदंभात कोणताही आकार न घतेा, पाटबंधारे िवभागाच े मालक च े
जमीनीखालून १ मीटर खोलीवर पाईपलाईन टाकणकेामी ना हरकत माणप  दणेेत यावे यासाठी 
िद.२७/१२/२०१९ रोजीचे प ा  वये  ताव सादर करणते आलेला आह.े यावर जलसपंदा िवभागाकडून परवानगी 
दणेेची कायवाही सु  आह.े   
२)   शेती महामंडळाचे जागमेधनू पाईपलाईन अथंरणबेाबत शतेीमहामंडळाचा परवानगी  

सदरह काम करणसेाठी परवानगी िमळणकेरीता इ  टेट मॅनेजर, शेती महामंडळ, ल  मीवाडी मळा 
यांचेकडे िद.१७/०६/२०१९ रोजीचे प ा  वये आव  यक  या कागदप ासह  ताव सादर करणते आलेला आह.े 
यािवषयी महारा  रा य शेती महामंडळ मयािदत, ल मीवाडी मळा यांचे िद.११/१२/२०१९ रोजीचे प ात नमदू 
के यानुसार व तहिसलदार, राहाता यांनी िद.१९/१२/२०१९ चे प ानसुार कळिवले माण े ीसाईबाबा सं थानच े
संयु  पाणी परुवठा योजनेची पाईपलाईनक रता खोदाई फ  .१७,१००/- वािषक परवाना फ  .१७,१००/- व 
अनामत र कम .८५,५००/- अशी एकूण र कम .१,१९,७००/-(अ री र कम पय ेएक लाख एकोणावीस 
हजार सातशे मा ) िद.०९/०१/२०२० रोजी महारा   रा  य शतेी महामंडळ मया, ल  मीवाडी यांचकेडे जमा 
करणते आललेे आहेत. 

शेती महामंडळाचे जागेतून पाईपलाईन अथंरणसेाठी शतेी महामंडळाची परवानगी घणेबेाबत महारा   
रा  य शेती महामंडळ मया. ल  मीवाडी यांचेशी करावयाचा करारनामा िद.१८/०७/२०२० रोजी करणते आलेला 
आह.े  
३)    नगररचना िवभागाकडुन बांधकाम परवानगी.  

ट  पा ं .१ चे कामात मौजे िनमगांव-को-हाळे गट न.ं२२१ म  य ेवॉटर ि टमट  लॅ  ट (WTP) व ओ  हर 
हडे टाक  (MBR), गट नं.८०/८५ म  य ेटाक  (ESR) व हौद (GSR), गट न.ं१८६ म  य ेहौद (GSR) इ. कामे 
करणसेाठी सचुिव  यात आले  या िठकाणी बांधकामाचे योजन यो  य आह ेिकंवा (अनु ेय) कस ेयाबाबत नगर 
रचना िवभागाच े अिभ ाय घेणसेाठी उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांना जा.न.ंएसएसएसटी/वशी/ 
पाणीपुरवठा/२५६४/२०१९, िद.३०/०९/२०१९ रोजी आव  यक  या कागदप ास ह  ताव सादर करणते आला. 
यावर मा.सहायक सचंालक नगर रचना, शाखा-अहमदनगर यांचेकडुन उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  
यांना अ ेिषत जा. .मौ.िनमगांव को-हाळे, ता.राहाता/ग.न.ं२२१,८०/८५, १८६/सस ंअ/६१,िद.०२/०१/२०२० 
रोजीचे प ानसुार अिभ ाय ा  त झालेले आहते. 

उपिवभागीय अिधकारी तथा उपिवभागीय दंडािधकारी कायालय, िशड  यांचेकडून िद.१४/०२/२०२० 
रोजीचे प ा  वये कळिवले माण े पढुील परवानगी िमळणके रता  तािवत बांधकाम  या एकुण मु  यांकणानसुार 
१% उपकराची र  कम .८,४६,२८५/- मा  महारा   रा  य इमारत व इतर बांधकाम कामगार क  याणकारी 
मंडळ, मुंबई यांना जमा करणते आलेली आह.े  

उपिवभागीय अिधकारी तथा उपिवभागीय दडंािधकारी कायालय, िशड  यांचेकडून .काया.-
३/बां.प/एसआर/२२/२०२०, िद.२०/०५/२०२० रोजीचा आदशे सं  थान कायालयास िद.०८/०६/२०२० रोजी 

ा  त झाला आह.े सदरह आदशेा  वये ट  पा ं .१ चे कामात गट नं.२२१ म  य ेवॉटर ि टमट  लॅ  ट (WTP) व 
ओ  हर हडे टाक  (MBR), गट न.ं८०/८५ म  य ेटाक  (ESR) व हौद (GSR), गट न.ं१८६ म  य ेहौद (GSR) इ. 
कामे करणसे परवानगी देणते आलेली आह.े   
४) िशड  न.प. ह ीतील पाईपलाईन व मौजे िशड  गट नं.१२४ मधील ओ  हर हेड टाक  व हौद 
इ.चे बांधकामास परवानगी िमळणेकरीता िशड  नगरपचंायतचा ना हरकत दाखला.  

िशड  नगरपचंायत ह ीतील पाईपलाईन व मौज ेिशड  गट नं.१२४ मधील ओ  हर हडे टाक  व हौद इ. 
चे बांधकामास परवानगी िमळणसेाठी िद.३०/०९/२०१९ अ  वये मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत िशड  
यांचेकडे  ताव सादर करणते आला. 

यावर मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी िद.१३/०२/२०२० रोजीचे प ा  वय े
कळिवलेनुसार याकरीता मा.सहसचंालक, नगररचना िवभाग नािशक यांचकेडून मंजूरी घणे े आव  यक आह.े 
याकरीता मु  यािधकारी िशड  नगरपंयाचत िशड  यांच ेमागणी माण ेकागदप   वा ांिकत क न सादर करणसे 
मा  यता िमळणसेाठी िद.२६/०२/२०२० रोजीचे िटपणी  वये  ताव सादर करणते आलेला आहे.  
५)    नगर-मनमाड हायवे पाईपलाईन ॉिसगं करणेबाबत र  ते बांधकाम िवभागाकडुन परवानगी.  
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याबाबत परवानगी िमळणसेाठी िद.३०/०९/२०१९ रोजीचे प ा  वये कायकारी अिभयतंा, जागितक बकँ क प 
(सावजिनक बांधकाम) िवभाग, यांचेकडे  ताव सादर करणते आलेला आह.े 
६) िद.२२/०३/२०२० पासनू कोरोना िवषाण ू(Covid 19) चा ादभुाव रोख  यासाठी ितबंधा  मक उपाय 
योजना कर  यात आ  यान ेकाम करता आल ेनाही. मा.िज  हा दंडािधकारी, अहमदनगर यांच ेिद.२१/०४/२०२० 
व िद.२७/०४/२०२० रोजीचे आदशेा  वये क  पाचे काम ेसु  करणसे परवानगी दणेेत आली.  

याबाबत कोरोना िवषाण ू (Covid 19) चा ादभुाव रोख  यासाठी उपाययोजना कर  याबाबत िज  हा 
दडंािधकारी कायालय, अहमदनगर यांनी िद.०३/०५/२०२० रोजी पा रत केले  या आदशेा  वये अट वर काम सु  
करणसेाठी ठेकेदार द इ ंिडयन हयमु पाईप कंपनी िल. यांना जा.नं.एसएसएसटी/पाणी परुवठा/२४९/२०२०, 
िद.२२/०५/२०२० व जा.नं.एसएसएसटी/पाणी परुवठा/३५६/२०२०, िद.०९/०६/२०२० रोजी प  दणेते आले. 
परंतू ठेकेदार यांचेकडुन काम सु  करणते आले नाही.  

ठेकेदार यांनी िद.०८/०६/२०२० रोजी ई-मेल  दारे प  पाठवनु कामाची मदुत संपलेली असनु यािवषयी 
महारा   जीवन ािधकरण िवभागाचे पदािधकारी यांचे समवेत बैठक आयोिजत करावी अशी िवनंती केली. तसेच 
या कामासाठी िविवध परवान  या घेण े बाक  असलेन े क  पाचे कामास दरवाढीसह कामास मदुतवाढ (time 
limit extension with escalation) दयावी अशी मागणी केलेली आहे.  

वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरप रषद व िशड  नगरपंचायत सयंु  त पाणी परुवठा योजना 
(िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .१ कामाचे ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी 
िल.पणेु यांचेशी कर  यात आले  या करारना  यानसुार काम पुण कर  याचा कालावधी िद.०६/०१/२०२० अखेर 
पयत आह ेव कायाि वत करण ेया कामी िद.०५/०७/२०२० अखेरपयत होती. साईटवरील अडचणी व को हीड-
१९ मळेु काम पणू करता आले नाही. यामळेु कामास मदुतवाढ व भाववाढ िमळावी अशी िवनंती द इिंडयन मु 
पाईप कंपनी िल., पणु ेयांनी केली.  यास अनसु न ट  पा ं .१ च ेकामाचा आढावा घणेसेाठी िद.०९/०७/२०२० 
रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच े क ाम  य े महारा   जीवन ािधकरण िवभागाच े पदािधकारी 
यांचेसमवेत बैठक घे  यात आली. 

सदरह बैठिकत भाववाढ बाबतचा Clause िनिवदेम ये नाही, यामळेु दये होत नाही, असे उप 
अिभयंता, महारा   जीवन ा िधकरण उपिवभाग कोपरगांव यांनी सांिगतले आह.े मा.मु य कायकारी अिधकारी 
महोदय यांनी साईटवरील अडचणी व को हीड-१९ याबाबत िवचार क न मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढुे 
मदुतवाढ ताव सादर करणते येईल. ठेकेदार यांनी दर यान काम सु  कराव,े अस ेसांिगतले.  यानसुार ठेकेदार    
द इिंडयन मु पाईप कं.िल यांनी िद.०१ ऑग ट, २०२० पासनु काम सु  करणार अस याचे सांिगतले. सदरह 
बैठिकत ठेकेदार यांना काम पणु करणसेाठी (stipulated period for completion) ०६ मिहने व योजना 
कायाि वत करणकेरीता (Period for Trial run Post commissioning) ०६ मिहने अशी १२ मिहने मदुतवाढ 
दतेा येईल अशी ाथिमक चचा झाली.   

यापुव  ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी िल.पणु ेयांचेकडून IHP/SHIRD/WSS Phase-१/०११, 
िद.०९/०९/२०१९, PNA/AGM/Shirdi WSS- Phase-१/३९९, िद.१८/१०/२०१९ व PNA/AGM/ 
Shirdi WSS-Phase-१/५७५, िद.२९/११/२०१९ रोजीचे प ा  वये सदर कामाकरीता वाढीव मदुतवाढ व 
कामासाठी जागा उपल  ध न केलेन ेभाववाढ व आयडल चाजस िमळणबेाबत मागणी करणते आलेली आह.े   

क  प  यव  थापन स  लागार महारा   जीवन ािधकरण िवभाग अिभ ाय:- उपिवभागीय अिभयंता, 
महारा   जीवन ािधकरण, उपिवभाग कोपरगांव यानंी जा. /तांशा/िशड  सं  थान पापयुो/४४६/२०१९, 
िद.१८/१०/२०१९ रोजीच े प ा  वये सं  थानकडुन आपले  तराव न ठेकेदारास स ् प  टपण े कळिवणते यावे क , 
िनिवदा अटी-शत  नसुार (Prebid चे मु यांच ेपतुतेनसुार) भाववाढ कलम लाग ुनसनु ते कुठ  याही प रि थतीत 
बदलण ेश  य नाही. मा  िनिवदा काम पुण करणसेाठी/ कामा  या पतुतेसाठी वाढीव मदुतवाढ देण ेश  य आह.े 
 यानसुार आपले  तराव न ठेकेदारास अवगत करणते यावे अस ेकळिवलेले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- क  प  यव  थापन स  लागार महारा   जीवन ािधकरण िवभाग याचं े
अिभ ायास अनसु न िनिवदा अटी-शत  नसुार (Prebid चे मु यांच ेपतुतेनुसार) भाववाढ कलम लाग ुनसनु ते 
कुठ  याही प रि थतीत बदलणे श  य नाही. मा  िनिवदा काम पणु करणसेाठी/ कामा  या पतुतेसाठी वाढीव 
मदुतवाढ देण े श  य आह.े  यानसुार याबाबत िनणय घणेसेाठी मा.तदथ सिमतीचे सभेपढुे  ताव सादर करता 
येईल असे मत आह.े  
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 ताव:- ट  पा .१ कामाच ेठेकेदार यांनी IHP/SHIRD/WSS Phase-1/019, िद.१४/०७/२०२० 
रोजीचे प ा  वये िद.२२/१२/२०१८ रोजीचे कायादशेा नसुार काम पणु कर  याचा कालावधी (stipulated 
period for completion) १२ मिहन े व योजना कायाि वत करणकेरीता (Period for Trial run Post 
commissioning) ०६ मिहने असा १८ मिहने नमदु आह.े परंतू साईटवरील अडचणी व िविवध परवानगी 
अभावी पाईपलाईन अथंरण ेव बाधंकाम करणचे ेकाम िवहीत मदुतीत पणु करता आले नाही. तसेच को हीड-१९ 
मळेु कामास अडचणी यते आहते. याकरीता  य  काम सु  झालेपासनू कामास १८ मिहन ेमदुतवाढ िमळावी 
अशी िवनतंी केली आह.े    

वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा योजना 
(िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा ं .१ कामाचे ठेकेदार द इिंडयन हयमु पाईप कंपनी 
िल.पणेु यांना को हीड-१९ मळेु व पावसामळेु कामास अडचणी यते असलेन े िद.०१/१०/२०२० पासनू  य  
कामास सु वात करणते आली.  

याकरीता ठेकेदार यांना काम पणु करणसेाठी (stipulated period for completion) ०६ मिहन ेव 
योजना कायाि वत करणकेरीता (Period for Trial run Post commissioning) ०६ मिहने असे १२ मिहन े
मदुतवाढ  य  काम सु  झालेपासनू दतेा येईल. असे मत आह.े  

तरी ठेकेदार यांना ट  पा ं .१ चे काम पणु करणसेाठी कामातील वर नमदू अडचण चा तसचे को  हीड-
१९ मळेु आले  या अडचण चा िवचार करता या कामासाठी महारा   जीवन ािधकरण िवभाग यांनी नमदू 
केले माण े भाववाढ वगळून (stipulated period for completion) ०६ मिहने व योजना कायाि वत 
करणकेरीता (Period for Trial run Post commissioning) ०६ मिहने असे १२ मिहन े मदुतवाढ  य  
काम सु  झालेपासनू देणबेाबत िनणय होणसेाठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती  या सभेपढु े  ताव सादर. 

िनणय .५८२ यावर सिव  तर चचा होऊन, वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत 
सयंु  त पाणी पुरवठा योजना (िनळवंडे धरण उ दव ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा .१ 
कामाकरीता सदर कामाचे ठेकेदार यांना कोणतीही दरवाढ न देता सहा मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ 
दे  यास मा  यता दे  यात आली.                                                     (कायवाही-पाणी पुरवठा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०४ को  हीड-१९ चे पा  वभूमीवर सलग सु यांचे काळात गद चे िनयोजन व साईभ  तांना सलुभ दशन  हावे 

 हणून करणेत येणा-या उपाय-योजना बाबत कर  यात येणारे जाहीर कटन मा.तदथ सिमतीचे 
अवलोकनाथ सादर करणेबाबत.  

 ताव-  को  हीड-१९ चे पा  वभमूीवर शासनान े िदललेे िनदशानसुार सव मागदशक िनयमांच े पालन क न साईभ  तांना 
िद.१६.११.२०२० पासनू ी साईबाबांचे दशन सिुवधा उपल ध क न देणेत आलेली आह.े  

 यानसुार सरुवातीचे काळात िदवसभरात एकूण ०६ हजार साईभ  तानंा समाधी मिंदराम  य े वेश दणेेत यते 
होता. स ि थतीत गु वार, शिनवार व रिववार या िदवशी िशड त येणा-या साईभ  तां  या सं  यते वाढ होत 
आह,ेयािदवशी साधारण १५ हजार पे ाही जा  त साईभ  त दशनासाठी िशड  येथे येत आहते.  

 उ  त पा  वभ ूमीवर सव बाब चा िवचार करता, शासनाच ेको  हीड-१९ संदभातील सव मागदशक सचुनांच े
पालन क न गद चे काळात जा  तीत जा  त १२ हजार साईभ  तांना दशनास वेश देणे मंिदर शासनास श य 
होणार आह.े साईभ  तां  या गद चा ओघ असाच कायम रािह  यास सलग सु ीच े काळात आले  या सव 
साईभ  तानंा ी साईबाबांचे दशन उपल ध क न देणे श य होणार नाही. पयायाने कोण  याही पूव िनयोजनािशवाय 

मतेपे ा जा  त भ  तगण िशड स आ  यास मोफत दशनपास िवतरण काऊंटर तसचे दशन रांगेत गद  वाढून 
अभुतपूव प रि थतीती उ व ूशकते. याचा को  हीड-१९ या पा  वभमूीवर साक  यान ेिवचार क न साईभ  ताचंी 
संभा  य गैरसोय टाळ या  या  टीने सव साईभ  तांना सलुभ दशन  हावे  हणनू खालील उपाययोजना करण े
आव  यक आहते. 

ी साईबाबांच े दशनाकरीता िशड  येथ े येणा-या सव साईभ  तांनी सं  थानच े online.sai.org.in या  
वेबसाईट ारे दशनपास आर ीत क न िनधा रत िदनांकास वेळेतच दशनरांगेत वेश करण ेआव  यक आह.े 

online.sai.org.in या वेबसाईट ारे सशु क दशनपास आर णाची सिुवधा आर ण तारखपेासनू पढुील 
०५ िदवसांसाठी तसचे मोफत दशनपास आर णाची सिुवधा आर ण तारखेपासनू पढुील ०२ िदवसांसाठी 
उपल ध असेल. (यात दशनाचा िदवस अतंभतू नाही.) 
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online.sai.org.in या वेबसाईट ारे दशनपास आर ण करतेवेळी साईभ  तास  वत:चा फोटो व फोटो / 
ओळखप  णालीम  य ेअपलोड करण ेबंधनकारक आह.े दशनासाठी येतांना साईभ  तांना सदरचे फोटो आयडी 
बरोबर बाळगण ेबंधनकारक राहील. (फोटो /ओळखप  अह  तांतरणीय) 

दशनासाठी आले  या साईभ  तांना फोटो /ओळखप  पडताळणीअतंी दशनपास वरील नमदु वेळेतच 
दशनासाठी वेश देणते येईल.  

सलग सु ीचे कालावधीत (उदा. गु वार, शिनवार, रिववार व इतर शासक य अथवा धािमक मह  वाचे  
िदवसांच ेिदवस इ  यादी) ीराम पाक गं येथील मोफत दशनपास िवतरण काऊंटरवर उपल  ध अस  यास दसु-या 
िदवसाचे मोफत दशनपास सकाळी १०.०० ते ५.०० या वेळेत िवतरीत करणते यतेील. 

तथािप, वरील सु यांच े िदवशी बकु ग झालेले दशनपास याचा िवचार क न, दशनाच ेमोफत दशनपास 
उपल  ध असतील तरच सं  थानच ेसव भ  तिनवास  थान येथील मोफत दशनपास काऊंटरवर सकाळी ५.०० ते 
रा ी १०.०० या वेळेतच िवतरीत करणते यतेील. 

िटप-  
१. १० वषा  या आतील मलेु व ६५ वषापे ा जा त वया  या  य  त नी को  हीड-१९ चे पा  वभमूीवर 
दशनासाठी ये  याचे टाळावे.  
२. को  हीड-१९ चे पा  वभमूीवर िनवास  यव  था मयािदत अस यामळेु सं  थानचे िनवास  थानांम  य े म 
घेऊ इि छणा-या भ  तानंी online.sai.org.in वेबसाईट ारे मच ेआगाऊ बकु ग क नच िनवास  यव  थचेा लाभ 
 यावा.      

३. दशनपास उपल  ध नसतील तर मा  पास िवतरण काऊंटर बंद कराव ेलागतील. 
४. दशनपासच ेउपल  धतेबाबत कटन दररोज तारीख िनहाय वेळोवेळी सं  थानचे सव वेश  दारावर, सव 
साईभ  तिनवास, वेबसाईट, वृ  तप े व वृ  तवािह  यांवर काशीत करणते येईल.  

उपरो  त माण े जाहीर कटन  थािनक वतमानप , सं  थानचे वेबसाईट, व वृ  तवािह  यांवर सारीत 
करणते येणार आह.े उ परो  त माण े कटन मा.तदथ सिमतीचे माहीती व अवलोकनाथ  व िनणया  तव सिवनय 
सादर. 

िनणय .५८३ को  हीड-१९ चे पा  वभमूीवर सलग सु यांचे काळात गद चे िनयोजन व साईभ  तांना सलुभ दशन  हावे 
 हणून करणेत येणा-या उपाय-योजना बाबत सिव  तर चचा कर  यात आली.  तावात नमुद 

के  यानुसार सव भािषक भ  तांना कटन अवगत  हावे  हणून ते मराठी, िहंदी व इं जी वृ  तप ात 
अनु मे मराठी, िहंदी व इं जीम  ये जािहरात  व पात िस  द कर  यास व  यासाठी येणारे अनषंुगीक 
खचास मा  यता दे  यात आली. 

तसेच सदर जाहीर कटन सं  थानचे वेबसाईट व वृ  तवािह  यांवर देखील सारीत कर  यात 
यावे, असे ठरले.                                                                                (कायवाही-जनसपंक िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .५३६ ते ५८३ घे  यात आले. 

यानंतर दुपारी ०२.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
                                    वा रीत/-                                                                                 वा रीत/- 
                           ( ीमती िगता पी.बनकर)                       (भानुदास ह. पालवे)  

   सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर. तथा          अपर आयु ,नािशक िवभाग, नािशक. तथा 
                        सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती                                               सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती   
             ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . 
 
 
                                 वा रीत/-                                                                                  वा रीत/- 
                      (का  हराज बगाटे,भा. .से.)                                                             ( ीकांत एल.आणेकर) 
                  मु य कायकारी अिधकारी, तथा                                     मुख िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर. तथा              
             सद  य सिचव, तदथ (Ad-hoc) सिमती.                                              अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
            ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                 ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .    


