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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .०२/ २०१७                                         िदनांक ०९.०३.२०१७ 
 थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता  

ीसाईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िदनांक ०९.०३.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता 
सं थानचे  िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर  यात आली असलेबाबत इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/ 
६०६५/ २०१७, िदनांक २८ फे वुारी, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद  यानंा कळिव  यात आले होते.  यानसुार सदरह सभा गु वार 
िदनांक ०९.०३.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानचे  िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश कािशनाथ 
हावरे यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

या सभेस खालील मा.सद  य उपि थत होते. 

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य   ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां बे, सद  य   ०४. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
०५. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद  य  ०६. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  
०७. मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं , सद य   ०८. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या  

मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े  
कायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.  
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद  य यांनी 

दरू वनी ारे  कळिवले होते. 
तसचे मा.डॉ.मिनषा शामसुदंर  कायंद-े सद या यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान  यव थापन 

सिमती या िद.०९.०३.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स मी हजर राहणार नाही. हया सदंभात िशवसेना सिचव 
ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व 

मा.मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीच े उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. परंत ु याबाबत अजनूपयत  कोणतीही 
कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आह.े यामळेु  या बैठक स उपि थत राह यास मला वार य नाही. याची कृपया न द यावी. 

तसचे मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर- सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन 
सिमती या िद.०९.०३.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. या 
सदंभात िशवसनेा सिचव ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी. दवे  फडणवीस यां याशी 
चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. मा  मु यमं यांनी 
वचनपतु  केली नाही. मा.िशवसेना प मखु ी.उ वदजी ठाकरे यांना िदलेला श द पाळत नस याने आ हाला बैठक स हजर 
राह यास वार य नाही. याची कृपया न द यावी, अस ेकळिवले. याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती 
िदली.  

यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 

िवषय न.ं०१ ी साईबाबा समाधी शता दी आयोिजत करावया या धािमक, सां कृितक व सामािजक 
काय मांबाबत साईभ , िशड  ाम थ तसेच िद.११.१२.२०१६ रोजी संप न झाले या जागितक 
साईमंिदर िव त प रषदेम ये देश-िवदेशातील साई मंिदरां या उपि थत िव त/ पदािधकारी 
यांचेकडून ा  झाले या सुचना व अिभ ाय िवचारात घेऊन, सदर काय माची परेषा ठरिवणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४.  
१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची 
काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या 
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी 
लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील.  
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२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वये, भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

३) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वये, ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  याचंी िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 
सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील.  
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय-  

१) ी साईबाबा समाधी शता  दीचे सपंूण वषभराचे कालावधीत सं  थानमाफत िविवध धािमक व 
सां  कृितक काय म आयोिजत कर  याचे िनयोजन आह.े या काय माचे िनयोजन करणपेवु  सदर काय माचे 
 व प काय असावे याबाबत भ  तां  या क  पना/ अिभ ाय मागिवणकेामी जािहरात-वजा-आवाहन जनसंपक 

िवभागामाफत  थािनक तसचे देशाचे सव राजधानीचे तसचे मुंबई, पणूे, औरंगाबाद, नागपरू या िठकाणाहन िस  द 
होणारे वतमानप ाम  ये मराठी, िहदंी व इ ंजी भाषेम  ये िस  दीस दणेेस तसचे सं  थानचे वेबसाईटवर िस  द 
करणसे व याकामी येणारे खचास मा  यता घेणकेामी मा. ि सद  य सिमतीचे िद.१८/०२/२०१५ रोजीचे सभेत मं िदर 
िवभागाकडून  ताव सादर करणते आला.  

सदर  तावावर सिव  तर चचा होऊन िनणय . ४७ अ  वये “ चे शता  दी महो  सव २०१७-१८ या 
महाउ सवाचे कालावधीत साज-या कर  यात येणा-या काय माचे  व प काय असावे, याबाबत भ  तां  या 
क  पना/ अिभ ाय मागिवणे कामी या िनयोजनाबाबतचा  तािवत मजकुर सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर 

िस  द कर  यात यावा. तसचे सदरह मजकूर सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर िस  द झालेपासनू एक मिह  याचे 
मदुतीपयत साईभ  तां  या मागदशनपर सचुना ि वकारणते या  यात, अस ेठरले.” 
२) ी साईचंे शतक महो  सवी पु  यितथी वष भ  य  व पात साजरे कर  यासाठी धािमक व सां  कृितक 
काय मां  या िनयोजनाचा कृती आराखडा तयार क न  याची भावी अंमलबजावणी होणेसाठी इ  ह  ट 
मॅनेजमटसाठी ी.िनतीन देसाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा. िल., मुंबई यांची स  लागार  हणनू नेमणकू 
करणबेाबत व  यासाठी स  लागार नेमणकु िवषयी शासनाचे िनदश अथवा मागदशक त  वे यांचे पालन क न 
याबाबत पढुील कायवाही करणसेाठी तसचे यासाठी येणारा खच हा “Major Financial Decision” या 
 व पाचा अस  याने  यासाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी PIL NO.18/2011 मिधल 

CA NO. 12056/ 2012 म  ये िद.१६/१०/२०१२ रोजी िदले  या आदशेा  वये मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांची पवू परवानगी घेण ेआव  यक अस  याने सदर  ताव मा. ि सद  य सिमतीचे िद.२१/१२/२०१५ 
रोजीचे सभेत मा  यते  तव सादर करणते आला होता.  यावर सदरह सभेत खालील माणे िनणय ं . ६५८ समंत 
करणते आलेला आह.े 

“ ी साईचंे शतक महो  सवी पु  यितथी वष भ  य साजरे कर  यासाठी पवूतयारी कर  या  या  टीने 
उपल  ध करावया  या सोई सिुवधा तसचे धािमक व सां  कृितक काय मां  या िनयोजनाचा कृती आराखडा तयार 
करण े तसचे  याची भावी अंमलबजावणी करणकेामी इ  हट मॅनेजमटसाठी या े ातील ी िनतीन दसेाई, 
आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा. िल. मुंबई यांची स  लागार  हणनू नेमणकू करणेस त  वतः मा  यता दे  यात 
आली.  यासाठी स  लागार नेमणकु िवषयी शासनाचे िनदश अथवा मागदशक त  वे यांचे पालन करणेसाठी 
याकामी शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांची मा  यता घे  यात यावी. तसचे यासाठी येणारा खच 
हा “Major Financial Decision” या  व पाचा अस  याने या खचास सं  थान विकलामाफत अज करणते 
येऊन, मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची पवू परवानगी घेणते यावी असे ठरले.” 
३) िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात 
आयोजीत कर  यात येणा-या काय मांबाबत दशेातील व परदशेातील साई मं िदरां  या पदािधका-यांचे चचास  
आयोजीत करणबेाबत िनणय .६८९ खालील माण ेसमंत झाला आहे. 

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोजीत कर  यात येणा-या काय मांबाबत देशातील व 
परदशेातील साई मं िदरां  या पदािधका-यांचे चचास  आयोजीत करणबेाबत  या उपरो  त  तावास व  याम  ये 
उ  लेखीत संबंधीत िवभागांनी ता  काळ कायवाही चाल ू करणसे मा  यता दे  यात यावी, तसचे देश-परदशेातील 
साई मं िदरां  या पदािधका-यांना िशड ची मािहती होणकेरीता सदरह चचास  िशड  येथे आयोजीत करणते यावे व 
या चचास ासाठी उपि थत राहणा या पदािधका-यांची िनवास, भोजन, दशन/ आरती, वाहन  यव  था  
सं  थानमाफत िवनामु  य कर  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.” 
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 तावना- थोर सतं ीसाईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत 
आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 
िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े यासाठी संपणू वषभर वेगवेगळया 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणे जेणके न सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन 

ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल. या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन आह.े सदर 
काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी खालील माण ेकायवाही करणते आलेली आह.े 
अ) सं  थानचे संकेत  थळाव न साईभ  तासंाठी केलेले जाहीर आवाहन–  

मं िदर िवभागाकडून शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे धािमक व सां  कृितक काय माचे  िनयोजन 
करणपेवू  या काय माचे  व प काय असावे यासाठी वतमानप ात जािहरात दऊेन साईभ  ताकंडून अिभ ाय 
मागिवणकेामी मा. ि सद  य सिमतीचे िद.१८/०२/२०१५ रोजीचे सभेत मं िदर िवभागाकडून  ताव सादर करणते 
आला. सदर  तावावर सिव  तर चचा होऊन उपरो  त माण ेिनणय .४७ समंत झालेला आहे. पंरत ु कंुभमेळा 
क ाची  थापना झालेनंतर मं िदर िवभागाने सदरचे जािहरात वजा आवाहन पुढील कायवाहीसाठी इकडील 
िवभागाकडे पाठिवले.  यानुसार इकडील िवभागाचे िद.१६/१०/२०१५ रोजीचे मंजरू िटपणी  वये मराठी, िहदंी व 
इं जी भाषेतील आवाहन सं  था नचे www.sai.org.in या अिधकृत सकेंत  थळाव न िद.०१/१२/२०१५ रोजी 

िस  द क न ीसाईबाबा समाधी शता  दी सोह याचे  व प कसे असावे यािवषयी तसचे या कालावधीत 
आयोिजत करावया  या काय मां िवषयी आप  या काही क  पना अथवा सचूना असतील तर  या  
shatabdi@sai.org.in या सकेंत  थळावर िद.३१/१२/२०१५ अखेर कळिवणेबाबत नमदू करणते आले होते. 
सदर आवाहनास ितसाद दऊेन ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत करावयाचे 
धािमक व सां  कृितक काय माचे िनयोजनाबाबत सं  थानचे सकेंत  थळावर २९ साईभ  ताचंे अिभ ाय तर 
साईभ  ताचंे प ा ारे १४ साईभ  ताचंे अिभ ाय ा  त झाले आहेत. याबाबतची सिव  तर मािहती सोबतचे 
प रिश  ट “अ” म  ये नमदू केली आहे.  
ब) मा.राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प  नेते, िवधानसभा, महारा   रा  य यां  या 
अ  य तेखाली िशड  ाम  थ व शासिकय व िनमशासिकय िवभाग यां चे समवेत बैठक-  

शता  दी महो  सवािनिम  त िशड त  या दशनासाठी होणा-या सभंा  य गद चे िनयोजन व  याबाबत 
उपल  ध करावया  या सोई सिुवधांचे िनयोजनसबंधी ा प कृती आराखडा तयार करणेसाठी सं  थानने टाटा 
क  स  ट ग, इिंजिनअस यांची सं  थान स  लागार  हणनू नेमणकू केलेली आहे . या स  लागार सिमतीने तयार 
केले  या ाथिमक सादरीकरणाचा आढावा घेणेसाठी िद.२५/०२/२०१६ रोजी मा. राधाकृ  ण िवखे पाटील, 
िवरोधी प  नेते, िवधानसभा, महारा   रा  य यां  या अ  य तेखाली िशड  ाम  थ व शासिकय व िनमशासिकय 
िवभाग यांचे समवेत बैठक आयोिजत कर  यात आली होती. या बैठिकत झाले  या चचनसुार िशड  ाम  थांनी 

ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम  त िशड  व प रसरात करावया  या सोयी-सिुवधांबाबत खालील माणे 
सचूना वजा अिभ ाय सं  था नकडे सादर केलेले आहते. याबाबतची सिव  तर मािहती सोबतचे प रिश  ट “अ” 
म  ये नमदू केली आह.े 
क) धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांची परेषा ठरिवणेबाबत सम  वय िवभागांची 
बैठक –  

   शता  दी वषा  या कालावधीत सं  थानतफ आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सावजिनक 
काय मांची िनि त अशी परेषा ठरिव  याची बाब सं  थानचे िवचाराधीन अस  याने जा. न.ं ५६६, 
िद.१७/०५/२०१६ अ  वये सं  थानचे सम  वयक िवभागांनी सबंधीत अिधका-यांशी एकि त बैठक व चचा क न 
सपंणू वषभरात आयोिजत करावया  या  धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे  व प व परेषा कशा 

कारे असावी याबाबतचा  सिव  तर अहवाल शासिकय अिधकारी यांचेमाफत सादर करणकेामी जा. न.ं 
५६६,िद. १७/०५/२०१६ अ  वये कायालयीन आदेश पारीत करणेत आला होता.  यानुसार संबंधीत सम  वय 
िवभागांची िद.२४/०६/२०१६ रोजी लडीबाग सभागहृात बैठक आयोिजत करणते आली होती. सदर बैठक तील 
झालेले िनणय पढुील कायवाहीसाठी इकडील िवभागाकडे सादर केले होते . याबाबतची सिव  तर मािहती सोबतचे 
प रिश  ट “ब” म  ये नमदू केली आहे. 
ड) ी. िनतीन देसाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा. िल.मुंबई यांची इ  ह  ट मॅनेजमटसाठी 
स  लागार  हणून िनयु  ती-  

http://www.sai.org.in
mailto:shatabdi@sai.org.in
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मा.  यव  थापन सिमतीने ीसाईचंे शतक महो  सवी पु  यितथी वष भ  य  व पात साजरे कर  यासाठी 
धािमक व सां  कृितक काय मां  या  िनयोजनाचा कृती आराखडा तयार क न  याची भावी अंमलबजावणी 
होणसेाठी इ  ह  ट मॅनेजमटसाठी ी. िनतीन देसाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  श  स ा. िल.मुंबई यांची स  लागार 
 हणनू नेमणकू करणेस त  वतः मा  यता िदलेली आह.े  यानुसार शता  दी वषात मह  वाचे ७० िदवस िविवध 

धािमक व सां  कृितक काय मांचे वािष क वेळाप क तयार करणबेाबत ी.िनतीन दसेाई यांना सचुीत करणते 
आले होत.े याबाबत ी िनितन दसेाई यांनी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या धािमक व सां  कृितक 
काय मांचे ४० िदवसांचे िदवसागिणक वेळाप क कळिवलेले आह.े याबाबतची सिव  तर मािहती सोबतचे 
प रिश  ट “क” म  ये नमूद केली आह.े  

इ) िद .११/१२/२०१६ रोजी संप  न झालेली जागितक साई मं िदर िव  व  त प रषद-  
शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म-उप म याबाबत देश-िवदशेातील साई मं िदराचे िव  व  त 

यां  या सचुना वजा अिभ ाय ा  त क न घेणसेाठी तसचे या साई मं िदरां  या  यव  थापनांनी या शता  दी वषात 
आयोिजत करावयाचे काय म / उप म याबाबत सिव  तर चचा करणसेाठी जागितक साईमं िदर िव  व  त 
प रषदचेे िशड  येथे िद.११/१२/२०१६ रोजी सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास इमारतीचे ांगणात भ  य मंडप 
टाकून आयोजन कर  यात आलेले होत.े जगभरातील साई मं िदरां  या मौलीक सचूना िवचारात घेता येतील व 
िवचारांची दवेघेव होईल आिण ख-या अथाने जगभरातील साईभ  तानंा शता  दी सोहळयात सामील के  याचा 
आनंद होईल हा या चचास ाचा मु  य उ ेश होता. जागितक साई मं िदर िव  व  त प रषदसेाठी एकुण १२०९ साई 
मं िदरांनी िव  व  त प रषदते सहभागी हो  यासाठी न दणी केली होती.  यापैक  एकुण १०९० साई मं िदरांनी 
प रषदमे  ये  य  सहभाग न दिवला. सदर चचास ात मखु अितथी, सं  थान िव  व  त व िनमं ीत साईमं िदर 
िव  व  त तसचे उपि थत साईमं िदर िव  व  तामंधनू ८२ िव  व  तानंी आपले सचूना वजा अिभ ाय तसचे साई मं िदर 
िव  व  त प रषदनेंतर आजतागायत पो  टा  दारें ा  त प ांतील सचूना वजा अिभ ाय याबाबतची सिव  तर मािहती 
सोबतचे प रिश  ट “ड” म  ये नमदू केली आहे.  

 ताव-  उपरो  त नमदू केले माण े ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत 
करावयाचे धािमक व सां  कृितक काय माचे िनयोजनाबाबत अ) सं  थानचे सकेंत  थळाव न साईभ  तानंी सादर 
केलेले अिभ ाय तसचे मा. राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प  नेत,े िवधानसभा, महारा   रा  य यां  या 
अ  य तेखाली िशड  ाम  थ व शासिकय व िनमशासिकय िवभाग यांचे बैठक तील अिभ ाय ब) धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांची परेषा ठरिवणबेाबत सं  थानचे सम  वय िवभागांचे बैठक तील अिभ ाय 
क) ी. िनतीन दसेाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  श स ा. िल.मुंबई यांनी सचुिवलेले वेळाप क ड) िद . 
११/१२/२०१६ रोजी सपं  न झाले  या जागितक साई मं िदर िव  व  त प रषदतेील मखु अितथी , सं  थान अ  य , 
उपा  य  व िव  व  तानंी िदले  या मौिलक सचूना तसेच उपि थत साईमं िदर िव  व  तामंधनू ८२ िव  व  तानंी िदलेले 
सचूना वजा  ताव व प रषदनेंतर पो  टा ारे ा  त झाले  या सचूना-वजा-अिभ ाय यामधील मखु मु यांचा 
सारांश खालील माण ेआह.े 
A) धािमक काय म-  
१) साईच र ाचे महापारायण आयोिजत करण.े 
२) साईचरी ाचे मराठी भाषेतील पारायणाबरोबरच इतर भाषीक पारायणाचे आयोजन करण.े 
३) ीसाईचरी ाम  ये उ  लेख असलेले सव धािमक ंथांचे पारायण करण.े उदा. एकनाथी भागवत, 

गु चरी , ाने  वरी 
४) चे गु  थान मं िदराम  ये दनैं िदन ािभषेक आयोिजत क न याम  ये वेदशा   सपं  न ा ंणवृंद यांना 

िनमं ीत क न  याचंेकडून ४० िदवस लघु ािभषेक पजूा करणे . 
५) शता  दीचे शेवटचे ४० िदवस ीसाईनामाचा अखंड जप तसचे ीिव  णसुह   नामावलीचे सामदुायीक 

पठण करणे.   
६) ीरामचरीत मानस व ीमद ्भागवत या ंथांचे स  सगं स  ताह आयोिजत करण.े  
७) शता  दीचे वषाम  ये  येक गु वारी तसचे एकादशी व चतथु चे िदवशी साईनाथ  त वन मंजरीचे 

सामदुायीक पठण करणे. 
८) शता  दी वषात सं  थानने िविवध धािमक व सां कृितक काय म, भजनसं  या तथा रथया ेचे आयोजन 

करावे.  
९) जगभरातील ठरािवक साई मं िदरांची िनवड क न दरवष   या पादकुा दशनांचे िनयोजन करण.े  
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१०) ी ाने  वर महाराज, ी  वामी समथ, ीसाईबाबा, ीएकनाथ महाराज, ीतकुाराम महाराज या थोर 
सतंा  या िशकवणकु िवषयी शता  दी वषात मंथन करता येईल.  यासाठी क तन व वचन काय म 
आयोजीत करण.े  

११) शता  दी महो  सवाचे कालावधीत िशड  येथे य -याग व धािमक काय म उपासनी महाराज सं  थान, 
साकुरी येथील क  यामंाफत कर  याचा  याचंा मानस आह.े तसचे वेदशा   सपं  न ा  हणवृं द यांना 
िनमं ीत क न पंचकंुडा  मक साईयाग व धािमक काय म अयोजीत करण.े  

१२) शता  दी वषात साई अनभुवा  या साईिललामतृ कथेचे  सिंगतासह आयोजन करावे .  
१३) िवशेष पजुा कर  यासाठी भारतभरातील साई मं िदरांत साई पादकुा पाठवा  यात.  
१४) सव साईभ  तासंाठी संयु क (common) य ाचे आयोजन करावे. 
१५) मं िदरात रोज ंथ पारायण असाव.े  
१६) िशड म  ये एक वषासाठी सव भाषांम  ये अहोरा  नाम  मरण तसचे साईच र  पारायण करता येईल.  
१७) ‘हरीकथा’ं  या पाने साईबाबांनी  यां  या हयातीत व समाधीनंतर केले  या िललांचे सव भाषांत कथन 

करावे. 
१८) वषभर नाम स  ताहाचे आयोजन क न इ  छुकांना संधी ावी.  
१९) अखंड साईनाम जप आयोिजत करावा, भ  तानंी साई ह  नामावली जप करावा.  
२०) साई  योती  वलन वषभर करावे.  
२१) भगव ीतेचे पारायण करावे.  
२२) वषभरातील काय म तसचे नैिमि क काय मांचे अहवालासाठी सामािजक मा  यमांचा वापर करावा.  
२३)  येक रा  याला  याचंे परंपरा व सं  कृतीनसुार शता  दी महो  सवाचे संक  पनेिवषयी ो  साहीत करावे.   
२४) ‘सबका मािलक एक’ या उ  ती माण ेसव धमा  या दवेतांचे पजून साईबाबां  या पजूनाबरोबर करावे.  
२५) खंडोबा मं िदरापासनू  पालखीची सु वात करावी.  
२६)  येक रा  यात साईबाबां  या पादकुा समाधी िदवसापयत  दशनासाठी पाठवा  यात.  
२७) साई  तवनमंजरीचे सव भाषांम  ये वषभर पारायण करावे.  
२८) ऑिल  पी  स माणे "साई  योत" भारतभर नेऊन िशड म  ये पु  हा ती १८ िदवसां  या काय मां  या 

वेळेत  वलीत करावी. 
२९) ीसाईबाबा समाधी शता  दी िनिम  ताने होणारे सां  कृितक काय म ह े वषभरातील उ  सव,  थािनक 

उ  सवाचे िदवस तसचे गु वार , चतथु , एकादशी वगळून ठेव  यात यावे. सां  कृितक, धािमक 
काय माचे कमीत कमी ७० िदवस आयोजन करावे. 

३०) वषभर िविवध भाषेतील पारायणाचे सं  थानने आयोजन करावे. याम  ये मराठी, िहदंी , तेलग,ू क  नड, 
गजुराथी यांचा समावेश असावा व सं  येबाबत जागितक रेकॉड होईल याबाबत िनयोजन करावे. 

३१) ीस  यनारायण पजुेसाठी बसणारे भ  त यांचे माण वाढिव  यात यावे. सन २०१८ म  ये अिधकमास 
अस  याने एका बॅचसाठी ५०० साईभ  त बसतील याबाबत िनयोजन असावे.  

३२) परदशेी साईभ  ताचंे पु यांना साईभजन, साईबाबांचे जीवन काय, िलला इ. बाबत काय म करणेसाठी 
बोलवावे. 

३३) ीसाईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत उ  सव काळात वेगवेग या िदवशी सतं महतं , मा  यवर इ. चे 
काय म, वचन काय मांचे आयोजन कर  यात यावे. 

३४) ीसाईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत िहंदी साई कथांचे आयोजन कर  यात यावे. 
३५) शता  दी िनिम  त अखंड साईनाम, हरीनाम स  ताहाचे आयोजन करण े याम  ये नामां िकत अस े रा  ीय 

भागवतकार यांचे भागवत कथेचे आयोजन कराव.े पु  यितथी िनिम  त भागवत कथा ऐकवली जावी. 
३६) ीसाईबाबांना साईभ  तानंी गु  मानले आहे. शता  दी वषात  या िठकाणी साईभजन, पादकुा दशन 

काय म होईल  या िठकाणी भ  ताचंे हातावर कडे घालनू ग िद ा ावी . तसचे  या िठकाणी 
 यानधारणा, नामजप, होमहवण आिद  यव  था करावी.  

३७) दशेाभरातनू चारी िदशांनी साईरथ िशड ला येतील. साईरथा बरोबर पायी चालणारे पदया ी िशड ला 
येतील.  

३८) ीसाईबाबांचे आ  याि मक व ई  वरीय िचंतनावर आधारीत काय माचे िनयोजन करावे. 
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३९) शता  दी वषात सं  थानने मुंबई –पणु े यासार  या मोठया शहरा  या िठकाणी सवधमसमभाव प रषद 
आयोिजत करावी.  

४०) ीसाईबाबां  या पु  यितथीला महाय ाचे आयोजन कर  यात यावे. या महाय ासाठी साकोरा  या क  या 
तसचे वेदपारंगत वृंद   य  त ना बोलाव  यात यावे.  

४१) शता  दी वषात महाअिभषेक, महापारायण यासार  या काय मांचे आयोजन भारतात  या मोठया 
शहरांम  ये कर  यात यावे.  

४२) ीसाईबाबांनी िवजयादशमी  या िदवशी ०२.३५ ला देह ठेवला ती वेळ साधनू  यावेळे  या अगोदर ८ 
ते १० िमिनंट ाथनेच आयोजन कर  यात यावे. केली जाणारी ाथना आिण ती कर  याची वेळ 
जगभरात  या साईमं िदरात एकच असावी अिण या ाथनेनंतर दोन िमिनटं  त  धता पाळून 
साईपरमा   या  या चरणी लीन  हावे.  

४३) शता  दी वषात नामवंत क तनकारां  या क तनमहो  सवाचे व नामवंत कथाकार आिण वचनकार यांचे 
ीसाईस  च र , तलुसी रामायण , ीम ागवत व ाने  वरी या ंथावर आधा रत स  ताहांचे िनयोजन 

करता येईल.  
४४) दीपो  सव कर  याचे िनयोजन करण.े तसचे िदवाळीचे वेळी साईस च र ाचे ओवीनसुार िवशेष 

दीपमहो  सव करण.े  
४५) शता  दी सोहळया  या मा  यमातनू साई ं  या  पादकूा दशेातील मखु महानगरांम  ये भािवकांना 

दशनासाठी उपल  ध क न दणे.े 
४६) शता  दी वषात दशेातील सव साई मं िदरांम  ये तसचे िशड  येथे अखंड ीसाई स  च रत पारायणाचे 

आयोजन करण.े 
४७) ीसाईबाबा समाधी शता  दीचा सदंेश भारतभर पोहचिव  यासाठी िज  हा, रा  यातनू  वतं  रथ या ेचे 

आयोजन करावे. 
४८) ीसाईबाबांचे जीवनकाय व िशकवणकू चा चार- सार करण.े  
४९) ‘साईत  वाचा’ चार कर  यासाठी सं  थानने अनेक शहरांमधनू सां  कृितक व भ  तीमय काय मांचे 

आयोजन करावे.  
B) सां  कृितक काय म-  
१) ीसाईबाबांचे च र ावर आधा रत िच पट, सगंीत, नृ  य व नाटक महो  सव सादर करता येईल.  
२) शता  दीचे ४० िदवस चे मुळ पादकुा व सटका साईभ  ताचंे दशनासाठी पूणवेळ ठेव  याचे िनयोजन 

करण.े तसचे सोने व चांदीचे िश  के तयार क न ते िव साठी ठेवण.े 
३) शता  दी वषात मं िदरात वषभर फुलांची सजावट करण ेतसचे पारायणाच ेआयोजन करण.े 
४) सव भाषांम  ये उ  तम कलाकारां ारे नृ  य, नाटक, साईभजनसं  या तसचे सिंगताचे काय म  घे  यात 

यावेत.   
५) भारतीय सं  कृती, धािमक व अ  याि मक िवकासावर आधारीत काय मांची िनिमती करण.े 
६) दशे िवदेशातील साई मं िदरात भजन सं  या, ि डा कार, पारंपारीक नृ  याचे काय म आयोजीत करण.े 
७) मलुांसाठी व त णांसाठी भारतभर आप  या सं  कृितचे जतनासाठी काय मांचे आयोजन करण.े  
८) शता  दी वषात िविवध बहभािषक भ  तांसाठी  याचंे भाषेतनू धािमक व सां  कृितक काय मांचे 

आयोजन करावे.  
C) सामािजक काय म- 
१) साईबाबा समाधी सोह याची भारतातील सव TV चॅनल ारे जाहीरात कर  यात यावी. 
२) िडिजटलायझेशन  या मा  यमातनू साईभ  तांचे िशड त वेश होताच  याचंे मोबाईलवर एसएमएस  दारे 

 वागत कर  याची यं णा िवकसीत करण.े 
३) दशे-िवदशेातील साई मं िदरांनी दर गु वारी अ  नदानाचा काय म हाती  यावा 
४) शता  दी वषात गोर-गरीबांना अ  नदान करावे.  
५) योगसाधना तसचे र  तदान, ने दान, अवयवदान  िशबीराचे आयोजन करण.े  
६) जनसवेेसाठी देशभरातील साई मं िदरांमाफत शता  दी कालावधीत ठळक सचुीब  द असे सामािजक 

काय मांचे आयोजन कराव.े 
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७) शता  दी वषात अनेक रा  यातील सां  कृितक काय मा  या  सचंालकांना काय म सादर कर  यासाठी 
सं  थानने िनमं ण ाव.े  

८) मोठ्या  तरावर कु   याचंे आयोजन करावे. 
९) गरज ूलोकांसाठी सामिुहक िववाह, होम-पजुा तसचे र  तदान िशबीरांचे आयोिजत कराव.े 
१०) अ  न सकंिलत  क न गरजूंपयत पोहचवाव.े  
११) सं  थान आनंदधाम तसचे गो-शाळा चालव ूशकते. 
१२) ीसाईबाबा समाधी शता  दी वषात जागितक पातळीवरील मॅरेथॉन  पधाचे आयोजन करावे. 
१३) ीसाईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत ीसाई सादालयात मोफत सादभोजन दे  यात यावे. 

यासाठी भ  ताकंडून देणगी घे  यात यावी.  या कालावधीत देणगी िमळाली नाही  या तारखांना 
सं  थानमाफत मोफत साद भोजन  यव  था सं  थानने करावी. 

१) जगातील सव  तरातील सतंांनी जाती धमा  या पिलकडे जाऊन भ  ताचंे िवचारांचे शु  दीकरण करणे 
आव  यक आह.े  

D) वै क य सु िवधा -  
१) भारतभर मोफत आरो  य िशबीरे तसचे मं िदर प रसरात र  तदान िशबीरांचे आयोजन कराव.े 
२) र  तदान िशिबरे, ने दान, अवयवदान आदी  वै क य कॅ  प आद चे आयोजन करण.े 
E) शै िणक सुिवधा-  
१) भारतातील सव शाळा महािव ालयांमधनू बाबांचे मौलीक िवचार िशकिवण ेआव  यक आह.े  
२) िवदया  याना बाबां  या िशकवणकू तील मू  ये  िशकवनू मागदशन करावे. 
३) े िनहाय िनबंध, वादिववाद, िच कला तसचे नाट्य  पधाचे आयोजन करावे. 
४) ीसाईबाबां  या िशकवणकू नुसार बालकांचे िश णासाठी ो  साहन ावे. 
५) साईच र ावर आधारीत  नमंजषुा (quiz)  चे आयोजन करावे.  
६) साई ं  या कथांवर आधारीत िच कला  पधा तसचे साईच र ावर आधारीत शा  ीय, सां  कृितक, नाटय 

सादरीकरण करावे. 
F) शासिकय बाबी- 
१) सं  थानने साईच र  अनेक भाषाम  ये भाषांतर क न भ  तानंा उपल  ध क न दणेे आव  यक आहे. 
२) बाबां  या जीवनावर आधा रत काही मािलका काढता येतील. 
३) शता  दी वष हे क  या  वागत वष  हणनू साजरे करावे.  
४) सं  थानने हाती घेतले  या काय मां िवषयी मािहती िमळणेसाठी अॅप तयार कर  यात येऊन,  यास 

“साईिव  व अॅप” अस ेनांव दयाव.े 
५) सव साईभ  तां  या सम  वयासाठी एक मंच असावा. सवानी एकमेकांशी सवंाद साधनू पर  पर ससुवंाद 

चाल ूठेवावा.  
६) ‘सबका मािलक एक’ हा वैि क मं  व  दा सबरुीचा सदंेश या दोन गो  ट वर आप  याला काम करता 

येईल 
७) भ  तां  या सोयी-सिुवधांसाठी जे काय करावयाचे आहे ते अिधक सलुभतेने हो  यासाठी मािहती 

तं ानाचा वापर भावीपण ेकरण.े  
८) बाबां ती संशोधन काय सु  करावे व एक भ  य अस ेवाचनालय असावे.  
९) सं  थान कमचा-यांची भ  तां ती वागणकू आदरयु  त असावी. भ  तां ती सकारा  मक भाव ठेवावा. 

कंुभमे यासारखे आयोजन साईमेळा  हणनू करावे.  
१०) िद.१५ ऑ  टोबर रोजी सवानी सु ी घेऊन िवशेष िदन  हणनू साजरा करावा.  
११) दशन रांगेची  यवि थत दखेभाल करावी व दशन रांगेत मबुलक माणात पा  याची  यव  था असावी.  
१२)  वयंसवेकानंा रोटेशन प  दतीने िशड  येथे सेवा कर  याची सधंी ावी.  
१३) Centenary Leelas नांवाने िवशेष मािसक कािशत कराव.े  
१४) शता  दी कॅले  डर कािशत करावे.  
१५) शता  दी वषासाठी सव राजक य नेते उदा. मा.पंत धान, मा.मु  यमं ी इ. यांना िनमं ीत कराव.े 
१६) मु  य र   यावर आकषक ारांची उभारणी क न िठकिठकाणी मािहतीचे फलक लावावे.  
१७) शता  दी वषभर रंगीत िद  यानंी साई मं िदर काशमान कराव.े  
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१८)  येक गु वारी व पौिणमेस दीपो  सवाचे आयोजन करावे.  
१९) िशड म  ये चौकशी काऊंटसची तसचे ऊदी आिण साद काऊंटसची सं  या वाढवावी. 
२०) िद  यागं तसचे दयिवकार  णासंाठी िवशेष दशन रांगेची  यव  था करावी.  
२१) दर तीन वषातनू एकदा साई सं  मे लनाचे आयोजन करावे. 
२२)  येक साई मं िदरांसाठी े िनहाय एक िवशेष कोड दऊेन दरमहा मािसक पाठिव  याची  यव  था 

करावी.  
२३) शता  दी वष साजरे कर  यािनिम  त घे  यात येणा-या काय मांसाठी साई मं िदरां  या िव  व  तानंा 

बैठक साठी िनमं ीत कराव.े 
२४) इटंरनेट सिुवधचेा वापर  क न सव साई मं िदरांम  ये सम  वय साधावा.  
२५) सं  थान ारे आयोिजत कर  यात येणा-या काय मांची मािहती भ  तानंा िमळ  यासाठी एक म  यवत  

मािहती क  असावे. 
२६) शता  दी वषात अिवरत साईभजनांचे आयोजन कराव.े 
२७) दशनासाठी बायोमे ीक णाली सु  करावी. 
२८) दु न येणा-या साईभ  तां  या िनवासाची सलुभ  यव  था हो  यासाठी अजनू एखाद ेसाई आ म बांधावे 

अथवा  थािनक हॉटे  सशी करार करावा.  
२९) साई आ मकडे ये  यासाठी जादा बसेस सु  करा  यात.  
३०) मोबाईल व पाद ाण ेठेव  याचे काऊंटस वाढवावेत.  
३१) सं  थान कमचा-यांनी साईभ  ताशंी स  यतेने व अ  याि मकतेने वागावे. 
३२) सव साई मं िदराच ेिनयं ण सं  थानकडे असावे. सव साई मं िदरे एकमेकाशंी ऑनलाईन प  दतीने जोडली 

जावीत.  
३३) ीसाईबाबां िवषयीचे सािह  याचे एक छोटे ंथालय असाव.े ी साईबाबांचे नावाने नाणी सु  करावीत. 
३४) काय मांसाठी तेलगु ूभाषांतरकाराची  यव  था करावी. 
३५)  येक गु वारी स  सगांचे आयोजन कराव.े  
३६) मं िदर प रसरात  वागत क ामं  ये सव भाषा येणा-या कमचा-यांचे गठन करावे.  
३७) सं  थानम  ये गरीब- ीमंत हा भेदभाव न ठेवता सवाना समान दशन िमळाव.े 
३८) सव भाषांम  ये वचन असावे व  येक व   याला  यात एक तास बोल  याची संधी िमळावी. यासाठी 

 या व   याने आप  या भाषेची िनवड क न सं  थानकडे  न दणी करावी. तसचे सं  थानने व   याचंी 
िनवास व जेवणाची  यव  था करावी. 

३९) साईलीला मािसकाचे अनेक भाषांम  ये काशन करावे.  
४०) सं  थानने सव रे  वे  थानकांवर पोहच  यासाठी सवाना नाममा  शु  क आका न बससवेा परुवावी.  
४१) िप  या  या पा  याची सु ब  द व परुक  यव  था असावी.  
४२) मानवते  या  टीकोणातनू गरजूंची दखेभाल करावी. 
४३) दशनरांग इमारतीतील तसचे मं िदर प रसरातील साधनगहृाचंी सं  या पया  त नसनू असलेली  यव  था 

अ  यंत वाईट आह.े  
४४) शता  दी महो  सवी वष साजरे करतांना तसचे काय म आयोजीत करतांना येणा-या अडचण चे 

िनराकरण कर  यासाठी एक वेग या िवभागाची िनिमती करावी.  
४५) शता  दी काळात ता  परु  या िनवास  यव  था िनमाण करा  यात.  
४६) सार मा  यमातनू  अनेक जाहीरात ारे शता  दी महो  सव साजरे करणेबाबत भ  तानंा मािहती ावी.  
४७) शता  दीिनिम  त काय मांची यादी सं  थान  या सव अिधकृत वेबसाईटवर िस  द करावी.  
४८) अथासह ीसाईच र  पारायण व सगणुोपासना िनमाण करावी .  यान धारणचेे काय माचे आयोजन 

करावे.  
४९) आरती  या वेळेस साईभ  तानंा खाली बसिव  यास जा  त माणावर साईभ  तानंा आरतीम  ये समािव  ट 

करता येऊ शकेल. यामळेु गद चे िनयं ण प रणामकारक र  या करता येईल.   
५०) भ  तासंाठी ता  परु  या  व पाची मंडप  यव  था करावी. 
५१) शता  दी महो  सवात सहभागी हो  यासाठी  येक साई मं िदरांना सधंी िमळावी.  
५२) सव सरु ार कांनी साईभ  तानंा आदरयु  त वागणकू  ावी.  
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५३) ीसाईबाबांचे टपाल ितक ट व ीसाईबाबांची ितमा असलेले चलनी नाणे छाप  यासाठी क  
सरकारकडे  ताव सादर करण.े  

५४) ीसाईबाबांचे चम  कार व भ  तानंा आलेले अनभुव लोकांपयत पोहचिव  यासाठी सं  थानने भ  तासंाठी 
वेबसाईटवर एक वेगळी िलंक तयार करावी.  

५५) मोठया माणावर खा  तसचे नागरी परुवठया  या व  त ूपरुवा  यात.  
५६) गद चे िनरी ण कर  यासाठी सीसीटी  ही यं णा उभार  यात यावी.  
५७) भ  तानंा मह  वा  या सचुना दे  यासाठी वाहतकू िनयं क पोिलसानंी इले  ॉिनक साईन बोड चा वापर 

करावा.  
५८) शेवटचे सात िदवसांसाठी समाधी मं िदर दशनासाठी खुले असावे.  
५९) पाद ाणे ठेव  या  या जागेची चोख  यव  था करावी. 
६०) अिधक माणावर  टीकस तसचे कॅलडर छपाई कर  यात यावी.  
६१) िशड त येणा-या भ  तासंाठी मािहती काऊंटस उभे करावेत.  
६२) सव मह  वा  या शहरांम  ये साई सवेा क  सु  क न  स  सगंाचे आयोजन करावे.  
६३) सं  थान प रसर अिधक  व  छ आिण शांत असावा. 
६४) ी साईबाबा समाधी शता  दीसाठी  वतं  लोगो तयार करावा लागणार आह े  याचे िनयोजन करावे. 
६५) उ  सव काळात होणारे काय म जस ेिनशाण िमरवणकू , ारकामाईतील गह पोते इतर धािमक काय म 

पार पडत असतांना  याचंे ितका  मक काय म, दखेावे साईभ  तासंाठी दाखिव  यात यावे.  
६६) कोजािगरी पौिणमा साजरी करतांना  याचे  व प मोठया माणात करावे. 
६७) ीसाईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत साई च र ातील सगंाचे देखावे तयार करावे . 
६८) ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम  ताने िविवध रा  यातनू चलिच , रथया ा येतील याबाबत िनयोजन 

करावे. 
६९) ीसाईबाबा समाधी काय माचे चॅनेलवर थेट सारण होणेबाबत िनयोजन  हावे. 
७०) ीसाईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत  वयंसवेकांची आव  यकता भासणार अस  याने  वयंसवेक 

घेणबेाबत िनयोजन करावे. 
७१) ीसाईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत नामांक त सां  कृितक काय मांचे िनयोजन करतांना 

वतमानप ात/सं  थानचे सकेंत  थळावर आवाहन करावे. 
७२) सं  थानने काशनां  दारे अथवा िफ  मस,् ऑडीओ,  हीडीओ,  हाटसअॅप, इटंरनेट, वेबसाईट व इतर 

सोशल नेटवक गं साईट  या मा  यमातनू बाबां  या िशकवणकू चा चार व सार करणे. 
७३) शता  दी वषासाठी साई सवेकांना मोठया माणावर िश ीत करावे. 

 
G) िवकासकामे 

अ) दीघमुदतीची कामे 
१) िशड  शहाराकडे येणा-या मखु र   यांवर चारही िदशेला  वागत कमानी उभारण.े 
२) धािमक, अ  याि मक व सां  कृितक काय मांसाठी बहउ ेिशय सभागहृाची व  यान मं िदराची िनिमती 

करण.े  
३) ीसाईबाबांचे नतून व  त ूसं हालय व मािहती सं हालय उभारण.े 
४) ीसाई शता  दी  मारक उभारण.े 
५) समाधी मंदीर प रसरापासनू ते ीसाई सादालया पयत  कॉयवॉक उभारण.े 
६) पालखी पदया ीसाठी िनवाराशेड बांधकाम करण.े 
७) िशड  िवकास आराखड्यामधील र  त,े पािकग, बगीचे, व इतर आर ण ेिवकसीत करण.े  
८) िशड  शहरात भ  तां  या सरु े  या  टीने सरु ा यं णा उभारण.े  
९) सपंणू शहारात आव  यक तेथे साधनगहृ ेउभारणे.  
१०) साईभ  ताचंे मागदशनासाठी िदशादशक व सचूना फलक लावण ेतसेच िशड  शहरांत एलईडी पथ िदवे 

बसिवण.े  
११) शता  दी सोहळयाचे सपंणू िडिजटलायजेशन कर  या  या  टीने कायवाही करण.े  
१२) िद  ली  या आंतररा  ीय एअरपोट  या धत वर ीसाईमं िदरात ए  केलेटरची िनिमती करण.े  
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१३) जागितक पातळीवरील पयटकांना आकिषत करणेसाठी िशड त िड  नेलॅड क  प िशड त सु  करणे. 
१४) िशड त भ  तासंाठी व प रसराला शेतीसाठी िनळवं डे धरणाचे पाणी ाधा  याने उपल  ध करावे.   
१५) शता  दी वषात िशड  शहर मॉडन िसटी क न पूण िव  वात िशड  बदल  याचा संदशे गेला पािहज.े 

याकरीता शेगांव  या धत वर आनंद सागर सारखे ोजे  ट उभारले गेले पािहजे.  
१६) िशड स येणा-या  येक रा  ीय व रे  वे मागाचे तसचे िव तुीकरणाचे कामे क न भ  तांचा वास 

सखुकर होण ेआव  यक आह.े 
१७) सं  थानने िनळवं डे धरणातनू  विनधीने पाईपलाईन क न कायम  व पी िप  या  या पा  याचा  न 

िमटवावा. 
१८) िशड  िवकासा  या  टीकोनातनू तसचे येणा-या साईभ  तानंा पयटना  या  टीकोनातनू लेझर शो, 

बगीचा, िवमानतळ आदी सिुवधा परुिवणे आव  यक आह.े 
१९) महारा   सरकारकडून प रवहन  यव  थापन व र   याचंी  देखभाल, दु  ती  होण ेगरजेचे आहे. 
२०) रे  वे  टेशन व िवमानतळाकडे जा  यासाठी दजदार र  ता असावा. 
२१) गरीब घरातील क  याचंे िववाह पार पाड  यासाठी िशड म  ये मंगल कायालये उभी करावीत. 
२२) िशड ला येणा-या सव र   याचंे सशुोिभकरण, डांबरीकरण इ.  यव  था करावी. 
२३) भ  तां  या गद चे िनयं ण कर  यासाठी फुट ीज, वेश माग, नवीन र  त,े आपातकालीन माग िनमाण 

करावेत.  
२४) साई मं िदर प रसरातील अित मण दरू क न साई मं िदर प रसर अित मणमु  त क न तेथील लहान 

दकुानांचे पनुवसन करावे. 
२५) शेगांव  या धत वर एका अशा दशन रांगेची  यव  था करावी क   या ारे साईभ  त एकदा रांगेत वेश 

के  यावर  याचरांगेतनू पढेु तो ारकामाई, गु  थान इ. िठकाणी दशनासाठी वेग या दशन रांगेत उभा न 
राहता जाऊ शकेल. 

२६) िशड  येथील िवमानतळ लवकरात लवकर कायाि वयत करणबेाबत पावले उचलावीत. 
२७) िशड तनू भारतात  या िनरिनराळया िठकाणी रे  वे सु  करावी. 
२८) दशन रांगेत यो  य र  या वायवुीजन व आप  कालीन दरवाजांची  यव  था करावी. 
२९) पंढरपरू, आळंदी, पैठण या िठकाणी वारकरी िश ण शाळा सु  आहते  याप  दतीने सं  थानमाफत 

वारकरी िश ण शाळा चालिवण ेआव  यक आह.े  
३०) चे शंभरा  या पु  यितथी िनिम  त मह  वा  या चौकात वारकरी पतूळा उभारणे. 
३१) सव साई मं िदराम  ये इंटरनेट मा  यमा ारे सम  वय असावा. िशड   व  छ व सुदंर असावी. सोलर क  प 

हाती घे  यात यावे.  
३२) अ  याि मक िश णा  या काय माचे आयोजन करण.े  
३३) पयावरणाचे परीर णासाठी चार- सार करण.े  
३४) िनवडक गावांना कुपनिलकेचे वाटप करण.े 
३५) िशड ला  वनी, वाय,ु धळु इ. चे दषुणापासनु मु  त  कर  यासाठी वृ ारोपण करावे.याम  ये औषधी 

वन  पती लागवड करावी. 
३६) सं  थान वृ  दा म बांध ूशकत.े 
३७) धािमक मह  व असले  या वन  पत ची लागवड व दखेभाल सव साई मं िदरां  या प रसरात करावी. 
३८) साई मं िदर िव  व  त प रषदे  या मा  यमातनू एक मंच उभा क न जगभरातील साईमं िदरा  या सव 

िव  व  तानंा या मंचाशी जोडून एक िलंक तयार क न अशा िलंक ारे काय मांचे, मािहतीचे आदान-
दान केले पािहजे.   

३९) दशे-िवदशेातील साई मं िदरातील आंतररा  ीय वेळेनुसार आरती  या वेळा ठरवनू , एकाच वेळेस या 
आर  या सु  झा  या पािहजेत,  यासाठी सावि क िनयमावली तयार करावी. 

४०) साईबाबां  या जीवनावर आधा रत व समकालीन लोकांवर मािहतीपट सारीत केले पािहज.े 
४१) केरळम  ये साईबाबां  या कायाची आिधक माणात मािहती हो  या  या  टीकोनातनू म  याळी 

वािह  यावंर जा  तीत जा  त काय म सारीत करावेत तसचे शता  दी वषात िशड त एकदा केरळी 
प  दतीचे अ  नदान करावे. 
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४२) बाबांसाठी एक खास दरुिच वाहीनी सु  करण े आव  यक आहे. तसेच शता  दी िनिम  ताने एक भ  य 
मतु  उभारण ेआव  यक आह.े  गरीब वसाहत उप मांचा क िबंद ूहोऊ शकतो. परदशेी भ  तासंाठी एक 
मदत क  िकंवा सपंक क  िनमाण क  शकतो.  यासाठी एक वेबसाईट तयार क न आपले िवचारांचे 
आदान- दान क  शकतो.  

४३) ीसाईबाबांचा संशोधना  मक अ  यास कर  यासाठी सशंोधन क   थापन करावे व वेळोवेळी 
अ  याि मक िशिबरे आयोजीत करावीत. 

४४) िशड त जागितक मानका माण ेबदल करावेत.  
४५) चांग  या लेखकांकरवी दजदार साई सािह  याची िनिमती पु  तक तसचे क- ा  य  व पात करावी. 
४६) आ  था, एस  हीबीसी चॅनेल माणे ीसाईबाबांना समिपत टी.  ही. चॅनेल सु  क न  या ारे ी 

साईबाबांचे काय, िशकवणकू  तसचे सं  थानम  ये साजरे केले जाणारे उ  सव-समारंभ, पजुा-अचा, 
दनैं िदन काय म सारीत करावेत. 

४७) शता  दीिनिम  त िवशेष रे  वे, बसेस इ. दळणवळणा  या साधनां  या सं  येत वाढ करावी.  
४८) कोपरगांव ते िशड  मोफत बससवेा सु  करावी.  
४९) जगभरातील साईभ  तासंाठी टी.  ही. चॅनेल सु  करावा.  
५०) कॅ  सर हा  पीटल सु  करावे.  
५१) साईनगर िशड  रे  वे  थानकापासनू अनेक िठकाणी जा  यासाठी रे  वची सं  या वाढवावी.  
५२) िवमानतळ ािधकरणाने  येक रा  या  या राजधानी  या िठकाणी पोहच  यासाठी उड्डाणाचंी  यव  था 

करावी. 
ब) धोरणा  मक बाबी    
१) मं िदरात दशनासाठी चार दशनरांगा बनिवले  या आहते. या दशनरांगामळेु भकतांना खपु असहिनयता 

होते  यवि थत दशन होत नाही. याबाबत िनयोजन  हावे.  
२) टाईम दशनासाठी दोन रा  याचंा िमळून एक हॉल बनवावा.  यामळेु कमी गद  होईल. 
३) शता  दी वषात भ  तासंाठी मोफत अ  न साद व िनवास  यव  था करावी.  
४) शता  दी वषासाठी दशन व पारायणासाठी ारकामाई मं िदर २४ तास उघडे असावे. 
५) साईच र ातील ६  या अ  यायात सां िगत  या माणे पादकुांची  थापना गु  थानसमोर पवु माणचे 

करावी.  
६) भारतातील िनरिनराळया िठकाणी उभार  यात येणा-या निवन साई मं िदरासाठी बाबांची मतु  व फोटो 

दणेगी  व पात उपल  ध क न ावेत. 
७) ीसाईबाबांचा संदशे  णसवेा व गरीबांसाठी जेवण या माण ेसं थानमाफत शता  दी वषाचे ४० िदवस 

सं  थानचे  णालयातील सव श  ि या पणूपणे मोफत करणे. 
८) ीसाई सादालयाम  ये सपंणू वषभर साईभ  तांसाठी  मोफत भोजनाची सिुवधा िनमाण करणे. 
९) मिहला व िद  यागं  य  तीसाठी काही उप म हाती  यावे. 
१०) दशेातील साई मं िदरानंा भजन सािह  य परुवावे.  
११) दु  काळ, परू इ. सार  या नैसिगक आप ीचेवेळी महारा  ातील शेतक-यांना मदत करावी.  
१२) महारा  ातील शेतक-यांसाठी िवमा सरं ण सु  करावे.  
१३) सं  थानने मिहला सशि करणासाठी ठोस काय म राबवावेत.  
१४) सं  थानने  व  छ भारत अिभयानासाठी िनधी उपल  ध क न ावा. 
१५) मागास लोकांसाठी कपडे, लोकरीचे कपडे परुवावेत .  
१६) सव ने  याचंे देशभ  तीपर काय म साजरे करावे.  
१७) अनेक उप मांसाठी आपले आयु  य वाहन घेणा-या लोकांना सिुवधा उपल  ध क न ा  यात. 
१८) िश ीत िश कां ारे चालिवले जाणारे ' बाल िवहार ' सु  करावेत. या बाल िवहारांम  ये साईबाबांची 

भजन व िकतने मलुांना िशकिवता येतील. 
१९) ा  यानंा मोठया माणावर अ  नदान कर  यासाठी सव साई मं िदरांतनू  यव  था करावी. 
२०) ा  यानंा सरं ण दऊेन  यां  या औषधोपचाराची  यव  था करावी. उदा. गाय 
२१) सं  थानने भारतातील १०० गांवांची िनवड क न मोफत िप  याचे पाणी, आरो  य सिुवधा, मोफत िश ण 

ावे. 
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२२) लहान मुलांसाठी काटून िसडी  या मा  यमातनू बाबां  या चम  काराची मािहती उपल  ध क न ावी. 
२३) गरीब िव ा  यासाठी मेडीकल कॉलेज काढ  यास भिव  यात हचे िव ाथ  ग रबांची सवेा चांग  या कारे 

करतील.  
२४) लहान मलुांसाठी उप म हाती  यावेत. अंधासाठी योजना आ  या  यात. थंडीम  ये  लॅकेंट व 

अ  नवाटप करावे.  यसनाधीन मलुासाठी  यसन मु  ती क े सु  करावे. भ  तानंा उदी व साद सहज 
उपल  ध होईल, याची  यव  था करावी. शता  दी वषात सव िठकाणी चालणा-या उप मांची मािहती 
सव मं िदरांना कळिव  यात यावी.  

२५) अ  वल दजाचे, उ  च पातळीवरील िविवध अ  यास म असलेले िव ापीठाचे िनयोजन करावे.  
२६) गरीबांसाठी िश ण, म  टी  पेशािलटी हॉ  पीटल तसेच मु  त िव ापीठाची  यव  था करावी 
२७) गणुव  तापणू िव ा  यासाठी कोण  याही जाती-धमा  या अटीिवना िवनाशु  क मोफत वै िकय 

महािव ालय आिण अिभयां ि क  महािव ालय सं  थान सु  क  शकेल. 
२८) बालवाडी ते िव ापीठ  तरांपयतचे िश ण मोफत ाव.े भारतातील  येक रा  यात दजदार िश ण 

दे  यासाठी िनवासी ीसाईबाबा शता  दी महािव ालय सु  करावेत . 
२९) दशेभरातील अनाथ आ म, ने हीन आ म, वृ  दा म आद ना आिथक सहा य करणे. 
३०) भारतातील गरीब भागातील लोकांसाठी दवाखाने सु  करावेत. सदर िठकाणी पंधरवाडा अथवा 

मिह  यातनू वै क य िशिबरे  यावीत. 
३१) दशे –िवदशेातील साई मं िदरे सचुीब  द क न सदर मं िदरांमधनू साईबाबां  या कायाचा सदंशेाचा चार 

सार करण.े  
३२) साईमं िदरातील कमचा-यांना ग कुल माणे वेदाचे िश ण ाव.े 
३३) शेगांव दवे  थान  या धत वर ाणी, प ी तसचे िनसगसवंधनािवषयीचे निवन काय म सु  करावेत . 
३४) भारतातील वेगवेगळया साई मं िदरांसाठी पजुारी िश णाचे आयोजन कराव.े 
३५) मं िदर प रसर व िनवास  थानां  या िठकाणी िद  यागं व वयोवृ  दासांठी बॅटरीवर चालणा-या गाडयांची 

 यव  था कर  यात यावी. 
३६)  ही.आय.पी. पास र  क न सव भ  तानंा दशन केवळ रांगेतनूच िमळाव.े  
३७) साईिलला मािसकाचे तेलगुू  भाषेत काशन कराव.े तसचे तेलगुू  भाषेतील साईच र ाची परेुशा  माणात 

छपाई करावी.  
३८) काकड आरतीचे वेळी  ही.आय.पी. पास देण े बंद कराव.े जेणके न दशन रांगेतील साईभ  तानंा 

आरतीचा लाभ घेता येईल. 
३९) दणेगीदार साई भ  तासंाठी ित पती देव  थान  या धत वर िवशेष सवलती उपल  ध क न ा  यात.   
४०) ादिेशक भाषांम  ये साईबाबां  या जीवनावरील अॅिनमेशन केले  या सीडीज तयार करा  यात. 
४१) साई कवी सं  मेलन, रा  ीय डा  पधा,  सगंीत  महो  सव, साईचंे जीवनचरी ावर आधारीत िच पट / 

िसरीयल, रेडीओवर “ साई क  बात ” काय माचे आयोजन करावे.  
टीपः- तथािप, उपरो  त नमूद बहतांश धािमक, सां  कृ ितक व सामािजक काय मांचा 

समावेश शता  दी वषातील काय माचे वािषक वेळाप कात कर  यात येत आहे.    
तरी ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वष भ  य  व पात साजरे कर  याचे  टीकोनातनू धािमक, 

सां  कृ ितक व सामािजक काय मांचे  व प कस े असावे याबाबत साई मं िदर िव  व  त प रषदमे  ये दशे-
िवदशेातील साई मं िदरां  या उपि थत िव  व  त/ पदािधकारी,  यांचेकडून ा  त झाले  या सचुना व अिभ ाय तसेच 
यापवु  सं  था नचे सकेंत  थळ, पो  ट  दारे साईभ  ताकंडून व िशड  ाम  थ यांचेकडून  वरील माण े ा  त झाले  या 
सचुना व अिभ ाय िवचारात घेऊन सदर काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे एक 
िदवसीय आयोिजत िवशेष सभेत सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१७१  ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वष भ  य  व पात साजरा कर  याचे  टीकोनातून धािमक, 
सां  कृ ितक व सामािजक काय मां चे  व प कसे असावे याबाबत साई मं िदर िव  व  त प रषदेम  ये 
देश-िवदेशातील साई मं िदरां  या उपि थत िव  व  त/ पदािधकारी, यांचेकडून ा  त झाले  या सुचना व 
अिभ ाय तसेच यापुव  सं  थानचे संकेत  थळ, पो  ट  दारे साईभ  ताकंडून व िशड  ाम  थ यां चेकडून 

ा  त झाले  या सुचना/ अिभ ाय िवचारात घेऊन सदर काय मां चे  व प, परेषा ठरिवणेबाबत या 
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उपरो  तावाचे अवलोकन करणेत आले. तसेच सं थानचे शता दी क ामाफत तयार करणेत 
आले या सादरीकरण पाहन, खालील माणे चचा करणेत आली.  

  ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम ाने िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते ३१ ऑ टोबर, 
२०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ ांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सेवाभाव 
दशिवणा या भ य व पा या काय मां चे आयोजन करणेत यावे. याकरीता सदरहकामी िव तां चे 
मागदशन घे यात यावे. तसेच चे समाधीला ५० व ७५ वष पुण झा यानंतर कशा कारे तो महो सव 
साजरा कर यात आला होता, याचाही संदभ घे यात यावा व यावेळेसचे काही अिधकारी आजही 
कोठे असतील यांची याकामी मदत घे यात यावी.  

सिमतीने असेही सुचिवले क , रामदेव बाबा, मोरारी बाप,ू वामनराव पै यासार या िद गजांचा 
येक मिह याम ये एक आठवडा काय म ठेव यात यावा व इतर िदवशी छोटे काय म आयोिजत 

करणेत यावे. याम ये जागितक िदन जसे क , जागितक व छता िदन, जागितक र दान िदन, जागितक 
ने दान िदन, जागितक वाचन िदन याचबरोबर जागितक अवयव दान िदन अशा िदवशीही मोठे 
काय म आयोिजत करणेत यावे. बाबां या तवनमंिजरीला िद.१३ स टबर, २०१७ रोजी १०० वष पुण 
होत आहे, हा काय मही जागितक तरावर आयोिजत करणेत यावा. यासाठी देश-िवदेशातील साई 
मं िदरां चे सहाकाय घे यात यावे. याना काय मांची मािहती दे यात यावी. तसेच या पादु का 
जवळपास १०० िठकाणी दशनासाठी पाठिव यात या यात व देशभरातून येणारा बाबांचा रथ येक ८ 
ते १० िदवसाचे अंतराने िशड  येथे येईल, असे िनयोजन करणेत यावे. या- या रा यातून रथ येणार 
आहे, या- या रा यां या मा.मु यमं ी महोदयांना याबाबत लेखी व पात कळिवणेत यावे.  

समाधी शता दी महो सवाम ये जा तीत जा त शै िणक, सामािजक व धािमक काय मांवर 
भर दे यात यावा. संपुण महो सवामधील काय म चे संबंधीत असावेत. दु स या साध-ुसंताचे 
काय म याम ये ठेवू  नयेत. अशा कारे सवसमावेशक ताव सिमतीसमोर फेरसादर करणेत यावा. 

याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , िववेकानंद हॉि पटल, नागपुर यांनी कॅ सर 
णांसाठी कमी खचाम ये सुस ज हॉि पटलची उभारणी केलेली आहे, यां या मागदशनानुसार 

या समाधी शता दी वषा िनिम ाने िशड  येथे कॅ सर िपडीत णांसाठी ी साईबाबा शता दी 
कॅ सर हॉि पटलची उभारणी करणेचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच नामां िकत 
कला, नेप यकार ी.िनितन देसाई यांनी बाबां या जीवनावर आधारीत साईसेवा नामक मािलका तयार 
केलेली आहे, यांचेशी संपक साधून या मािलकेला ी साईबाबा सं थानचे नाव लावता येईल का, 
याचाही ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.      (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०२  ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वष सन २०१७-१८ चे िनिम ाने देशभरात व जगभरात चे 

जीवन, काय व िशकवण याचा चार व सार करणेसाठी आव यक बाब वर िनणय घेणे.  
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– 

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (२) (ठ) अ  वये, ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय, 
 यां  या लीला व  याचंी िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य 
ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील.   

३. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
५. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करणे. 
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 तावना- ीसाईबाबा यां  या समाधीस २०१८ म  ये १०० वष पूण होणार आहते.  यािनिम  त ी 
साईबाबा सं  थानमाफत ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १९ ऑ  टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) या कालावधीत शतक 
महो  सवी पु  यितथी वष साजरे कर  याचे  तािवत आह.े िशड  येथील ी साईबाबां  या समाधीचे दशन 
घे  यासाठी देश-िवदशेातनू येणा-या भािवकांचा ओघ िदवसिदवस वाढत असनू, शतक महो  सवी पु  यितथी 
वषाम  ये लाखो साईभ  त िशड स भेट दे  याची श  यता आहे.  या  टीने सदर भािवकांसाठी िशड  शहर व 
प रसराम  ये िविवध पायाभतू सिुवधा उभारण ेगरजेचे अस  या ने महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन 
िनणय . सासिंव२०१३/ . .०१/का.१६, िद. २२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य 
यांचे अ  य तेखाली अं ितम कृती आराखडा तयार कर  यासाठी सिमती गठीत केलेली आह.े 

  ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाम  ये िशड त येणा-या भािवकांसाठी सोयीसिुवधा उभारण े तसचे 
शता  दी वष हे साई भ  तांसाठी एखा ा महापवणी समान अस  यामळेु सदर काळात भािवकांसाठी िविवध 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे िनयोजन करण ेआव  यक आह.े जेणके न संपणू वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा समाधी शताब ् दी सोहळा अिव  मरणीय होईल या  टीने य  न करणते येत आह.े 
याबाबत साईभ  तां  या सचूना-वजा-अिभ ाय जाणनू घेणेसाठी सं  था नचे सकेंत  थळाव न साईभ  तानंा आवाहन 
करणते आले होते. तसचे याबाबत िशड  ाम  थां  याही सचूना वजा अिभ ाय मागिवणते आले होते. या ा  त 
झाले  या सव सचूना-वजा-अिभ ाय िवचारात घेऊन सदर काय माची परेषा कशा कारे असावी याबाबतचा 
सिव  तर अहवाल सादर करणेबाबत जा. ं .एसएसएसटी/बांधकाम-शता  दी/ ५६६/ २०१६, िद.१७/०५/२०१६ 
अ  वये सबंधीत सम  वय िवभाग व सबंंधीत अिधकारी यांना आदशेीत करणते आले होते. याकामी सबंंधीत 
अिधका-यांशी चचा क न, धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणकेामी 
मा. ी.बाजीराव िशंद,े कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली मंगळवार िद.२६/०७/२०१६ रोजी सांयकाळी 
०५.०० वाजता सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृ येथे आढावा बैठक चे आयोजन कर  यात आले होत.े  

तसचे याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे  थािनक उपसिमतीचे िद.१६ स  टबर, २०१६ रोजीचे 
सभेतील िवषय नं.०२(२५), िनणय .६८९ अ  वये सन २०१७-१८ या समाधी शता  दी वषात आयोिजत 
करावयाचे धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजनाबाबत दशे-िवदशेातील साई मं िदराचे अिधकारी/ 
पदािधकारी यां  या सचूना-वजा-  ताव ा  त क न घेणेसाठी िशड  येथे िद.११/१२/२०१६ रोजी जागितक 
साईमं िदर िव  व  त प रषद आयोिजत करणबेाबत िनणय घे  यात आला होता व  या माण ेजागितक साई मं िदर 
िव  व  त/ पदािधकारी यांची प रषद िशड  येथे सपं  न झालेली आह.े   

 ताव- ीसाईबाबा समाधी शता  दी वषात संपणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक 
काय मांचे िनयोजन करण,े जेणके न सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा समाधी 
शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल या  टीकोनातनू शता  दी  वषातील काय माची सवसाधारण परेषा कशा 

कारची असावी तसचे सदर काय मांसाठी अंदाजप क य तरतदू िनि त करणेसाठी खालील नमूद बाब वर  
धोरणा  मक िनणय  घेण ेआव  यक आहे.  
१. समाधी शता  दी िनिम ाने िशड त आयोजीत करावया  या काय मांची िनि ती करण.े  

(याबाबत िनि त करावया  या काय मांची ा प  व पाची यादी सोबतचे प रिश  ट “अ”  म  ये नमदू 
केली आह.े)   
२. समाधी शता  दी िनिम ाने चे पादकुा दशन व साईभजन सं  या  काय माबाबत-  
अ) दशेातील इतर रा  याचंे राजधानीचे िठकाणी व साईभ  ताचंी आिधकािधक सं  या असणा-या 

दशेातील तसचे िवदशेातील िनवडक शहरामं  ये च े पादकुा दशनाचा सोहळा व साई भजनसं  या  
काय म आयोजीत करणेबाबत िवचार िविनमय करण.े 

       (याबाबतची िव  ततृ मािहती सोबतचे प रिश  ट “ब” म  ये अ.न.ं -०१ ते ०५ म  ये नमदू केली आहे.)  
        प रिश  ट “ब” मिधल अ. न.ं-१-  दशेातील रा  यां  या राजधानीचे शहरे तसेच आिधकािधक 

साईभ  त असणा-या िनवडक शहरांची यादी  
प रिश  ट “ब”- मिधल अ. न.ं-२ - चे पादकुा दशन व साईभजन सं  या  काय माचे वािषक 

वेळाप क  
प रिश  ट “ब” मिधल अ. न.ं-३ - चे पादकुा दशन व साईभजन सं  या  काय माचे दीडिदवसीय 

वेळाप क.   
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प रिश  ट “ब” मिधल अ. न.ं-४ -  बाहरेील रा  यातील  थािनक आयोजकांनी काय माचे िठकाणी 
करावयाची  यव  था   

प रिश  ट “ब” मिधल अ. न.ं-५ - काय मासाठी सं  थानचे  आव  यक मनु  यबळ    
ब) साईभ  तानंा दशनासाठी  यावयाची मतु , फोटो व पादकुा कोण  या  असा  यात याबाबतची  िनि ती 
करण.े  
३. समाधी शता  दी वषाची  मरिणका/कॉफ  टेबल बकु िस  द करणबेाबत. (याबाबतची मािहती सोबतचे 

प रिश  ट “क” म  ये नमूद केली आह.े)       
४. समाधी शता  दी िनिम  त चांदीच/े सो  याचे लॉकेटस ्व नाणी िव साठी उपल  ध ठेवणेबाबत. सोबत 

सादर केले  या नमु  यांमधनू एक नमनुा अं ितम करणे. 
५. समाधी शता  दी वषात आयोजीत केले  या काय मांचा मािहतीपट (Documentary) तयार 

करणबेाबत.  
६. समाधी शता  दी िनिम  ताने मं िदरात गाय  या जाणा-या आर  याचंे (ऑडीओ / ि हडीओ) पेन ाई  ह 

िव साठी उपल  ध करणे.  
७. समाधी शता  दी वषािनिम  त रा  य व क  शासना  या  शालेय  अ  यास मात ीसाईबाबां  या पाठाचा 

अंतभाव क न ीसाईबाबां  या िशकवणकू चा चार व सार हो  यासाठी संबंधीतांकडे तातडीने 
पाठपरुावा करणसेाठी िनणय घेणे.  

८. अ  य सतंां  या धत वर ीसाईबाबांची िशकवण, त व ान व काय आद चा पुण ेव मुंबई िव ापीठात 
सशंोधनासाठी  समावेश हो  यासाठी ी साईबाबा अ  यासन सु  होणसेंदभात सबंंधीतांकडे पाठपरुावा 
करणबेाबत.  

९. ीसाईबाबां  या समकािलन भ  तां  या वंशजांकडे असणा-या ीसाईबाबानंी हाताळले  या व  तूं  या 
दशनाचा लाभ सवाना  हावा यासाठी  या व  त ू सं  थानकडे सपुदू कर  याचे  यानंा आवाहन 
करणबेाबत.  

१०. ीसाईबाबांचे समकािलन भ  ताचंे वंशजांचे  नेहसमंेलन आयोजीत क न  यांचा स  कार करणेबाबत.  
११. समाधी शता  दी  या िनिम  ताने सं  थानचे परुात  व िवभागाची िनिमती करण.े  
१२. सं  थान कािशत साईलीला मािसकाचे लेखक-कवी यांचे समंेलन आयोजीत करणबेाबत.  
१३. समाधी शता  दी  या िनिम ाने वषात सव मं िदरांम  ये फुलांची आकषक सजावट करणबेाबत.  
१४. समाधी शता  दी वषात मं िदर प रसरात आकषक िव तु रोषणाई करणेबाबत.  
१५. समाधी शता  दी वषाचे मोबाईल अॅप तयार करणबेाबत. 
१६. समाधी शता  दी वषाचे िनिम  ताने शता  दी वषा  या कालावधीत ीसाईबाबां  या जीवनावर 

वतमानप ात लेखमाला सु  करणबेाबत .  
१७. समाधी शता  दी वषाचे िनिम ाने सं  थानमाफत आयोजीत करावया  या काय माचंी िस  दी 

करणबेाबत.  
१८. समाधी शता  दी वषा  या िनिम  ताने सं  थानचे माजी अ  य  व िव  व  त यांचा स  कार करणेबाबत.  
१९. समाधी शता  दी वषा  या िनिम  ताने सं  थानचे माजी कमचा-यांचा स  कार करणबेाबत.  
२०. समाधी शता  दी  या समारोपा  या काय मास मा. पंत धान, भारत सरकार यांना िनमं ि त करणबेाबत.  
२१. समाधी शता  दी  या िनिम  ताने ी साईबाबांचे टपाल ितक ट काढणबेाबत संबंधीतांकडे पाठपरुावा 

करण.े  
२२. सतं वांडःमयाचे ंथालय उभारणेबाबत व श  य झा  यास संशोधन क  सु  करणेबाबत. 
२३. ीसाईबाबां  या जीवनकायावर साऊंड अॅ  ड लाईट शो ची िनिमती करणबेाबत.  
२४. सं  थानचे  मा.अ  य  व मा. िव  व  त यांनी केले  या सचुनांबाबत. 
२५. ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनषुंगाने भजनसं  या व इतर सां  कृितक काय म 

कर  यासाठी सधंी िमळणिेवषयी साईभ  तांनी केलेली िवनंतीप .े (याबाबतची मािहती सोबतचे 
प रिश  ट “ड” म  ये नमदू केली आहे.)   
तरी ीसाईबाबा समाधी शता  दी वषाम  ये िशड त येणा-या भािवकांसाठी िविवध धािमक व 

सां  कृितक काय मांचे िनयोजन करणबेाबत तसचे शता  दी वषाचे िनिम  ताने दशेभरात व जगभरात चे जीवन, 
काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण यांचे चार सारासाठी उपरो  त नमदू बाब िवषयी धोरणा  मक िनणय 
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होणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीची एकिदवसीय िवशेष सभा आयोिजत क न सदर सभेत उपरो  त नमूद 
बाब िवषयी िवचार िविनमय होणेस मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .१७२ सदरह तावावर िनणय .१७१ अ वये चचा झालेली आहे.       (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय नं .० ३ सं थान िनवास थांसाठी एकि त ला ी युिनट संदभात.  

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम- २००४ मधील तरतूदः- अ.न ं २१.(१), (ग) 
भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवणे . 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे 
सभेत पढुील माण ेिनणय .७८५ समंत झालेला आहे, “सं  थान  या सव िवभागांसाठी एकि त लॉ  ी यिुनट 
तयार करणसेाठी सव समावेशक  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा,  याम  ये सं  थानमाफत  तािवत कपडे 
धणुेसाठी िकती खच येईल व आऊटसोस प  दतीने िकती खच येईल, याबाबत  या तलुना  मक त   याचा समावेश 
करणते यावा. तसेच ी े  शेगाव येथील लॉ  ी  या कायप तीिवषयी माहीती घे  यात यावी, अस ेठरले.” 

 तावनाः- ी साईबाबा सं  थानची  या  ती िदवसिदवस वाढणारी आहे,  याचबरोबर ‘ ’ चे 
दशनासाठी येणा-या साईभ  तां  या सं  येत ल णीय वाढ होत अस  याने  याचंी उ  तम िनवास  यव  था होणकेामी 
व साईभ  तानंा जा  तीत जा  त सवेा-सिुवधा उपल  ध क न दणेे ह े सं  थानच े उि  ट अस  याने साईभ  तां  या 
दनैं िदन वापरावया  या व  त ुजसे, बेडशीट, चादर, टॉवेल, पडद,े रग, सतरंजी, नॅपक न, पीलोक  हर इ  यादी कपडे 
िनटनेटके व  व  छ असण े गरजेचे आह े व  यामळेु सं  था न  या नाव लौिककात भर पड  यास मदत होईल 
यासाठी... 

  सं  थानचे साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) या िठकाणी सं  थान माफत लॉ  ी यिुनट काया  वीत 
असनु,  या िठकाणी  दारावती, साई साद िनवास  थान व साईबाबा भ  तिनवास  थान व इतर िवभागामधील 
कपडे धु  याचे काम कर  यात येत आह.े 

  तसचे साईआ म भ  तिनवास येथील िनवासी इमारतीमधील चादर, बेडशीट, उशीक  हर, टॉवेल धणुे/ 
इ  ी करण ेव िनवासी साईभ  ताचंे कपडे  याचंेकडुन शु  क आका न धणुे/इ  ी क न दणेे तसचे साईधमशाळा 
िनवास  थान येथील कपडे लॉ  ी कॉ  ॅ  टर यांचेकडुन आऊटसोस प  दतीने धवुनू घेतले जातात . 

मागणीः- मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणयानुसार सं  थान  या सव िवभागासंाठी एकि त लॉ  ी 
यिुनट तयार करणेसाठी सं  था नचे साईबाबा भ  तिनवास येथील लॉ  ीम  ये धणुते येत असलेले कपडे व 
 याकरीता दरमहा होत असलेला खच व आऊटसोस प तीने कपडे धणुसेाठी येणारा दरमहा खच याबाबतचा 

तलुना  मक त  ता खालील माण.े 
अ.
न 

तपशील धवुनू झालेल े
कपडे सं  या 

सं  थान माफत 
ती नगासाठीच े

दर 

सं  थान माफत 
लॉ  ीसाठी झाललेा 

एकुण  खच  

आऊटसोस 
माफत धतु  यास 

सं  या 

आऊटसोस 
माफत ती 

नगासाठीच ेदर 

आऊटसोस माफत 
लॉ  ीसाठी झाललेा 

खच  

१ बेडशीट २२,२१९ ०६.५९ १,४६,४२३.२१ २२,२१९ ०३.४२ ७५,९८८.९८ 
२ उशीक  हर  १४,८२० ०३.२९ ४८,७५७.८ १४,८२० ०२.०१ ३१,१२२ 
३ टॉवले २,५६२ ०६.२४ १,५९८६.८८ २,५६२ ०२.५८ ६,६०९.९६ 
४ चादर २७ ०३.२४ ८७.४८ २७ ०७.९८ २१५.४६ 
  ३९,६२८ एकुण  २,११,२५५.३७ ३९,६२८ एकुण  १,१३,९३६.४ 

  सं  थान माफत चालिव  यात येत असले  या साईबाबा भ  तिनवास िवभागाकडील लॉ  ीकामी एक 
मही  याम  ये एकुण ३९,६२८ नग कपडे धणुसेाठी एकुण  २,११,२५५.३७/- पणुािकंत  २,११,२५५/- इतका 
खच येतो. 

  तसचे उपरो  त कपडे आऊसोस प तीने धतु  यास ३९,६२८ नग कपडे धणुेसाठी एकुण  
१,१३,९३६.४/- पणुािकंत  १,१३,९३६/- इतका खच येईल. िद.०१/०२/२०१७ रोजीचे े भेट अहवालानसुार 

शासक य अिधकारी (िनवास  थाने) व मॅकेिनकल िवभाग ितिनधी यांचे सोबत, ी गजानन महाराज दवे  थान, 
शेगाव येथे सम  जाऊन  यां  याकडे काया  वीत असले  या लॉ  ी  या कायप  दतीची मािहती घेतली असता, 
सदर दवे  थानकडे काया  वीत असले  या लॉ  ीचा प रसर समुारे िदड ते दोन एकर े ाचा असनु ,  या  या ितनही 
बाजनेु वॉल कंपाऊंड केलेले आह.े समोरील बाजुस श  त सादालय इमारत आह.े सदरचे दोन एकर जागेत 
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साधारणतः १०,०००   वे.फुट एवढया आकाराचे साईडने प  या िभंती असलेले व वरील बाजसु फॉल सेल ग 
असले  या शेडची उभारणी केलेली आह ेव उवरीत जागा धतुलेले सफेद कपडे सकुिव  यासाठी मोकळी ठेवलेली 
आह.े तसचे रंगीत कपडे ह ेसावलीम  ये सकुिवले जातात. 

  सदर  या लॉ  ीसाठी उभार  यात आले  या इमारतीम  ये कामकाजा  या सोयी  या  टीने कायालय, 
 टोअर, मिशनरी म धतुलेले कपडे ठेव  यासाठी रॅक असलेले म, रंगीत कपडे स ुकिव  यासाठी हॉल, अशी 
 वतं  खो  याचंी  यव  था आह.े (सोबत शेगाव भेटीसदंभातील अहवाल अवलोकनाथ सादर.) 

  िवभागाचे मत/अिभ ायः- उपरो  त खचाचा तलुना  मक अ  यास करता सं  थानमाफत ३९,६२८ नग 
कपडे धणुेसाठी .२,११,२५५/- इतका खच येत असनु तेच कपडे आऊटसोस प तीने धतु  यास 
.१,१३,९३६/- इतका खच येईल. सदर आकडेवारीचा िवचार करता आऊटसोस माफत कपडे धणुसेाठी येणा-या 

खचात .९७,३१९/- इतक  तफावत जाणवते.  याचबरोबर सं  थान माफत सं  थान  या सव िवभागांसाठी एकि त 
लॉ  ी यिुनट तयार करणसेाठी सं  था नला ी गजानन महाराज दवे  थान, शेगाव यां  या माण े श  त जागा, 
मिशनरी, कमचारी, वाहतकु, िव तु, लागणारे केिमकल, तसचे लॉ  ीकामाचा अनभुव असलेले  या े ातील 
लॉ  ी सम  वयक यांची नेमणकु करावी लागेल इ  यादी गो  टीची आव  यकता आह,े असे न  मत आह.े 

  करीता उपरो  त  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणया  तव सादर. 
िनणय .१७३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनवास थानंांमधील चादर, बेडशीट, उशीक  हर, टॉवेल धणेु/ इ  ी 

करणे व इतर अनुशंगीक कामे आऊटसोस प दतीने येणारा खच व सं थानमाफत सदरह कामे 
करणेसाठी येणारा खच यामधील तफावत तसेच तवामधील िवभागाचा अिभ ाय याचा िवचार 
करता, सं थान िनवास थानंांमधील चादर, बेडशीट, उशीक  हर, टॉवेल धुणे/ इ  ी करणे व इतर 
अनुशंगीक कामे आऊटसोस प दतीने क न घे यात यावी, असे ठरले.  

 (कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय नं .० ४ ी साई मंिदरात गाय या जाणा या आर या व मं ोपचार पठणाचे पेन ाई ह साईभ ांना उपल ध 

क न देणे बाबत.  
ताव- अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७  न.ं 'ठ' म  ये  खालील 

माण ेतरतदु आहे.  
     " ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" 
         तािवकः- सन-२००३ पासनू ी साई मं िदरात गाय  या जाणा-या आर  या व मं ोपचार पठणाचे 

सं  थानकडे सीडी व िड  हीडी  व पात उपल  ध क न साईभ  तां  या सवेेसाठी उपल  ध क न िद  या जातात.  
 तावः- मा. िव  व  त महोदय ी.जयकर सो. यांनी ी साई मं िदरात गाय  या जाणा-या आर  या व 

मं ोपचार पठणाचे पेन ाई  ह साईभ  तानंा ी साई समाधी शता  दी िनमी  उपल  ध क न दणेेबाबत िनदश 
िदलेले आहते.  

          उ  त िनदशा माणे ी साई मं िदरात गाय  या जाणा-या आर  या व मं ोपचार पठणाचे पेन ाई  ह िनम ती 
 ताव क रता, स  या सं  थानकडील सीडी िड  हीडी मधील डाटा पेन ाई  हम  ये तयार क न  यावयाचे झालेस, 

 यासाठी 8 GB व 16 GB मतेचे पेन ाई  हम  ये डाटा तयार क न घेता येईल. स  या बाजारात उप   ध 
असले  या दरानसुार एकूण ५०० नग पेन ाई  ह खरेदी करता येतील.  यास खालील माण ेअंदाजे खच अपे ीत 
आह.े       

अ.ंन.ं आरती िनम ती   Gega Bite  िनम ती सं  या  अंदाजे िनम ती दर  एकूण अंदाजे खच  
०१ पेन ाई  ह 8 GB २५० ५००/- १,२५,०००/- 
०२ पेन ाई  ह 16 GB २५० ६००/- १,५०,०००/- 
    एकूण पये. २,७५,०००/- 

  (अ री पये. दोन लाख पंचाह  तर हजार मा .)  
  मागणीः- ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सवािनमी  ी साई मं िदरात गाय  या जाणा-या 

आर  या व मं ोपचार पठणाचे पेन ाई  ह ी साईभ  तानंा उपल  ध क न दतेा येतील, परंत ू पेन ाई  हची िकंमत 
सीडी िड  हीडीचे १० पटीने जा  त अस  याने वरील त   यात दशिवले माण ेसु वातीस ५०० नग पेन ाई  ह तयार 
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क न भ  तां  या सवेेत उपल  ध क न दतेा येतील,  यास भ  ताकंडून िमळणा-या ितसादानुसार पेन ाई  ह तयार 
करणकेामी पढुील िनणय घेता येईल. 

   सं  थानचे अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 
आिथक िवषय इ. छाननी क न अनुमानः- उपरो  त सं  थान अिधिनयमानुसार आरतीचे पेन ाई  ह 
साईभ  तानंा उपल  ध क न िदलेस बाबांचा चार सार होणार आह.े आिथक  टया पेन ाई  ह िनम तीकामी 
पये. २,७५,०००/- खच येणार आहे परंत ू साईभ  तानंा आपण ना नफा ना तोटा या प  दतीने उपल  ध क न 

िदलेस होणार खच भ न िनघेल.  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- स  या ायोिगक त  वावर ी साई मं िदरात गाय  या जाणा-या 

आर  या व मं ोपचार पठणाचे ५०० नग पेन ाई  ह िनम तीकामी येणा-या अंदाजे पये.२,७५,०००/- (अ री 
पये. दोन लाख पंचाह  तर हजार) मा चे खचास मा  यता तसचे िनम ती कंपनी अथवा परुवठादार यांचेकडून 

दरप के मागिवण ेव िन  नतम दरधारकांना कायादशे पा रत करणकेामी सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .१७४ यावर सिव तर चचा होऊन, अिधिनयमातील तरतूदीनुसार ी साईबाबां चे जीवन  याचें काय,  यां या 
लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार– सार करणेसाठी ायोिगक 
त वावर ी साई मंिदरात गाय या जाणा या आर या व मं ोपचार पठणाचे पेन ाई ह साईभ ांना 
उपल ध क न देणेकामी िविहत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता 
दे यात आली.              (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०५ येक गु वारी साईभ ांना ची पालखी पाह यासाठी बस याची यव था करणेकामी चटई िकंवा 

त सम व तु खरेदी करणे.  
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत या िवभागामाफत का  याचे मॅटीन खरेदी करणबेाबतचा 

िवषय सादर कर  यात आला  यावर िनणय . ९२४ ने का  याचे मॅटीन खरेदी करणेस मा  यता दे  यात आली 
 यावेळी  येक गु वारी ची पालखी बघ  यासाठी चावडी व  दारकामाई समोर मोठ्या माणावर साईभ  त 

जिमनीवर बसलेले िदसनू येतात  यांची पालखी पाह  यासाठी बस  याची  यव  था चटई िकंवा त  सम व  त ुखरेदी 
करणचेा  ताव सभेसमोर सादर करावा अस ेठरले.  यास अनुस न सदर िठकाणी िकती  के. फुट चटई खरेदी 
करावी लागेल यासाठी सदर िठकाणची मोजमापे बांधकाम िवभागामाफत घे  यात आली असनू सदर जागेचे  
एकुण े फळ ५६८८ चौ. फुट आह.े                 

              येक गु वारी साईभ  तानंा ची पालखी पाह  यासाठी बस  याची  यव  था करणकेामी ५६८८ 
चौ.फुट चटई  खरेदी करावी  लागेल चटई खरेदीकामी बाजारात चौकशी केली तसचे कां ही परुवठा धारकांकडून 
मेल मागिव  यात आले असता चटईचा िशड  पो होच अंदाजे दर . १२ पासनू  ते . १५ पयत  ित  के. फुट 
आह.े  ५६८८ चौ.फुट चांग  या तीची चटई खरेदीकामी अंदाजे .५६८८ x१५ = ८५३२०/- (अ री . 
पंचाऐशंी हजार ितनशे वीस मा ) खच अपेि त आह.े सन २०१६-२०१७ चे अंदाजप कात  व  छता सािह  य 
खरेदीकामी  बजेट तरतदू आहे. सदरचे सािह  य दणेगी  व पात  वीकारता येईल तसचे देणगी न िमळा  यास 
िनिवदा मागवनू िविहत प  दतीने खरेदी करावे लागेल. खरेदीनंतर सदर चटई  येक गु वारी पालखी पाह  यासाठी 
आले  या साईभ  तानंा बस  याक रता मं िदर िवभागामाफत टाकता येईल. 

               ५६८८ चौ.फुट चटई  देणगी  वीकारणसे  अथवा देणगी न िमळा  यास खरेदी करणेस व खरेदीकामी 
लागणा-या . ८५३२०/- मा चे खचास मा  यता िमळणेस िवनंती. 

            तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१७५ यावर सिव तर चचा होऊन, येक गु वारी चा पालखी सोहळा पाह यासाठी येणा या साईभ ाचंी 

आसन यव था करणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून चटई खरेदी करणेस व याकामी येणा या 
खचास मा यता दे यात आली. तसेच या साईभ ांना खाली बसता येत नाही, अशा साईभ ांसाठी 
काही खु याही खरेदी करणेत या या, असे ठरले.          (कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग)  

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं०६ सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) फळांची िव  करणेकामी वतमानप ात जािहरात देऊन दरप के 
मागिवणेस मा यता िमळणे. 

ताव- 14(2) (ग) सिमती या अिधका याचे अिधकार व कत य या बाबत असनू या माण े "नाशवंत 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 तरतदू ततू कलमा म ये नमदु केलेली आहे .  

ठराव मांक - निवन ठराव  
          तािवक- बगीचा िवभागामाफत सं थान प रसराम ये तसचे साठवण तलावाचे चारही बाजनेु व 

पि मेला आंबा-नारळ बागेत, धमशाळा प रसर, साईनगर, निवन भ  िनवास प रसर, शै िणक सकुंल प रसरात  
नारळ झाडे लाव यात आलेली असनु सदर झाडांना फळे ये यास सरुवात झालेली आह.े  

        यापवु  िद.02/03/2015 रोजी या मा.उपसिमती सभेतील िनणय ं .74 अ वये, सं थान प रसरातील 
नारळ (शहाळे) फळांची िव  करणकेामी नारळ फळाचा ित नग .10/- कमीत कमी दर ठरवनु दरप के 
मागिवणकेामी मा यता घे यात आलेली होती. यानसुार जनसपंक िवभागामाफत दोन वेळेस वतमानप ात 
जािहरात दऊेन प रसरातील फळिव े ते, यापारी यांचेकडुन दरप के मागिव यात आलेली होती. परंत ु यांचेकडुन 

ितसाद न िमळा याने िद.22/07/2015 रोजी या मंजरु िटपणी अ वये सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) 
फळांची ित नग .10/- मा  या माण े हातिव  करणारे िकंवा अ य यापा यास िव  करणते येत आहे. 
मागील वष  दु काळज य प र थीतीमळेु तसचे पावसाचे कमी माण अस यामळेु नारळ झाडांना बहार न 
आ याने फळांचे माण अ प अस याने मागील मंजरु दराने नारळ फळांची िव  कर यात आली. यापासनु 
सं थानला एकुण 66,380/- मा  उ प न िमळालेले आह.े  

सं थान अिधिनयम ठराव/या नसुार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क  कायदेिशर तसेच अिथक 
िवषय इ.छाननी क न अनुमान- सदरचा िवषय हा आथ क व पाचा आह.े  

मागणी- स या िद.22/07/2015 रोजी या मंजरु िटपणी अ वये सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) 
फळांची ित नग .10/- मा  या माण ेहातिव  करणारे िकंवा अ य यापा यास िव  करणते येत आह.े चालु  
वष  पाऊस समाधानकारक झा याने तसचे नारळ झाडांना ि प ारे पाणी िमळा यामळेु सदर नारळ झाडांना निवन 
बहार येऊन फळे ये यास सरुवात झालेली आहे. तसेच स या उ हा याचे िदवस सु  झा याने माकटम ये नारळ 
(शहाळे) फळांची मागणी वाढ याने तसचे उ हामळेु फळांमधील पा याचे माण कमी होऊन खोबरे तयार होऊन 
फळे प व हो याची श यता अस याने  निवन दराने नारळ (शहाळे) फळांची िव  करण े आव यक आह.े 
सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) फळांची िव  करणकेामी वतमानप ात जािहरात दऊेन प रसरातील 
हातिव  करणारे यापारी िकंवा अ य यापारी यांचेकडुन दरप के मागिवता येईल. 

िनणय .१७६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे सं थान प रसरातील नारळ (शहाळे) फळांची 
उ चतम दराने िव  करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०७ सन 2017-18 या वषासाठी उदी चाळूण घेणे, दर िन ीत करणे व खचास मा यता िमळणे. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतुद- 

अ.  कलम/तरतदू 
मांक 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकल/उपकलम 
मांक 

तरतदू 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१(ख) ढी व थांनसुार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण े व पार 
पाडण.े 

०२ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे  

 तावना- ीसाईबाबा हयात असतांना ारकामाई धनुीम ये तयार झालेली उदी साईभ ांना साद 
हणनू वह ते वाटत असे. तीच प त ीसाईबाबांचे िनवाणानंतर चाल ूठेव यात आलेली आह.े ीसाईबाबांचे 

िनवाणानंतर सदर पिव  उदी चाळ याचे काम ीमती पावताबाई चं भान भालेराव, रा.िशड  या करीत हो या. या 
वयोवृ  झा यामळेु सन -१९९४ पासनू यां या सनुबाई सौ.िमराबाई िव ल भालेराव, रा.िशड  या उदी चाळ याचे 
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काम करीत आहते. एकंदरीत समुारे ८३ ते ८४ वषापासनू उदी चाळ याचे काम िशड तील भालेराव कुटंूब उ  
मजरूी प तीने काम करीत आलेले आहे. उदी चाळ याचे काम अ यंत ासाचे असनू उदी चाळतांना नाका-
त डात उदीचे अितशय बारीक कण जातात. ितिदन सरासरी २.५ ते ३ गो या उदी चाळ यात येते. ित 
मिह याम ये साधारणत: सरासरी ७५-७८ गो या चाळणचेे काम करत आहते. माहे-एि ल-२०१६ ते माह-ेमाच-
२०१७ या कालावधीत उदी चाळणकेामी जा.न.ंएसएसएस/वशी-०१/६३६/२०१६,िद.२१/०५/२०१६अ वये ित 
गोणी .२००/- माण ेमजरूी दे यात आलेली आलेली आहे. माहे-माच-२०१७ अखेर सदर मंजरूी सपंणार आहे.  

ताव- सौ.िमराबाई िव ल भालेराव यांनी िद.०८ फे वुारी ,२०१७चे अजा वये सन-२०१७-१८ या 
वषाक रता .३००/- ते .४००/- ित गोणी उदी चाळ याचे काम िमळणेबाबत िवनंती अज केलेला आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- पवु पासनु चे ारकामाईतील पिव  धनुीतील उदी िशड तील सु तार भालेराव 
कुटंबीय यांचेकडुन चाळुन घे यात येत आहे. माहे-एि ल-२०१६ ते माह-ेजानेवारी-२०१७ अखेर एकूण ७७९ 
गोणी उदी चाळ यात आलेली असनू ती गोणी .२००/- माण े एकूण र कम .१,५५,८००/- इतक  मजरूी 
आदा कर यात आलेली आहे. सन-२०१७-१८ करीता उदी चाळणकेामी सौ.िमराबाई िव ल भालेराव यांनी 
.३००/- ते .४००/- ित गोणी दर मािगतले आह.े तरी अंदाजे .३००/- ित नग माणे १००० गोणी करीता 

एकूण .३,००,०००/- खच अपेि त आह.े  
तरी सौ.िमराबाई िव ल भालेराव यांचेकडुन माह-ेएि ल-२०१७ ते माह-ेमाच-२०१८ अखेर या 

कालावधीसाठी उदी चाळुन घेणेस व याकरीता ित गोणी दर िनि त करण ेव होणारे खचास मंजरूी िमळणसे 
मा यता असावी, ही िवनंती. 

िनणय .१७७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे सौ.िमराबाई िव ल भालेराव यां चेकडुन माहे-
एि ल-२०१७ ते माहे-माच-२०१८ अखेर या कालावधीम ये आहे याच दराम ये उदी चाळुन घेणेस 
मा यता दे यात आली.             (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०८ ी साई सादालयातील जु या नादु त पाच चपाती मिश सची जािहर िललावाने िव  करणेकामी 

करावया या कायवाहीस मा यता िमळणे. 
ताव- अिधिनयमामधील तरतूद २०१४ : (१) कलम २(१४)(घ) – भ  ताचंे सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 

आव  यक ते तातडीचे द ु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण े  (२) कलम २१(१)(क) मं िदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन 

 तािवक : ी साई सादालयात साईभ  तानंा साद भोजनात चपाती परुिवणकेामी सं  था नने 
सनशाईन इडं  ीज, नोएडा यांचेकडून सन २०११ म  ये ती तास २००० चपाती मतेचे ३ मशी  स (खरेदी २ व 
दणेगी १) व सन २०१२ म  ये २ मशी  स (दणेगी) अशा एकूण ५ चपाती मशी  स घेतले  या हो  या. सदरील चपाती 
मशीन सन २०११ व सन २०१२ पासनू वापरात असनू ,  याचा वापरही मोठया माणात झाला आहे. या 
कालावधीम  ये  याचंी अनेकवेळा द ु  ती  कर  यात आलेली आह.े  िदवसिदवस या मशीनरीवरील दु  तीचा खच 
वाढत असलेने  या बंद ठेव  यात आले  या आहते. 

मागील वष  साईभ  त ी शैलेश पटेल, बंगलोर यांनी ी साई सादालयात साईभ  तानंा साद 
भोजनात चपाती िमळणकेामी तासी ३ हजार मतेचे व तासी १० हजार मतेचे  येक  एक अस ेदोन चपाती 
मिशन देणगी  व पात िदलेले आहे. या चपाती मशीन पासनू स  या चांग  या प  दतीने चपाती बनिव  यात येत 
असनू, मशीन िदवसातनू अंदाजे ५ ते ६ तास चालवनू ी साईभ  तांना चपाती परुिव  यात येत आहते.  

मागणी: नवीन चपाती मशीन आलेमळेु जनेु चपाती मशी  स ची आव  यक नाही, यामळेु पाच चपाती 
मशी  सचे जाहीर िललावा  दारे िव  करणे आव  यक आह.े सदरील पाच मशीनची िदनांक ३१ माच, २०१७ 
अखेर घसारा वजा जाता खालील तपशीला माण ेिकंमत होत  आहे : 

अ.न.ं मशीनचा तपशील मशीन डेड-  टॉक 
कोड 

नग मशीनची खरेदी / 
दणेगी िदनांक 

मळु िकंमत पये िद. 
३०/०९/२०१६ 

अखेर घसारा जाता 
िकंमत पये 

1. Automatic Sunshine 
Make Chapati Making 
Machine 

MCH/P003 2 03/12/2010 43,13,000/- 8,75,819/- 
2. MCH/P004 1 04/05/2011 21,68,500/- 4,40,346/- 

3. MCH/P008 1 15/10/2011 21,68,500/- 4,40,346/- 
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4. 
(Capacity 2000 
Chapati (Per Hour) 

MCH/P014 1 08/02/2012 21,56,500/- 4,37,909/- 

एकूण पये : 1,08,06,500/- 21,94,420/- 
 
  वरील माणे पाच चपाती मशी  सची िदनांक ३० स  टबर, २०१६ अखेर घसारा वजा जाता एकूण िकंमत 

पये २१,९४,७२०/- होत आह.े 
मा  यता: शासक य तसचे शासन मा  यता आव  यक. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत: पाचही चपाती मशी  सचा वापरही मोठ्या माणात झालेला आह.े 

नवीन मशी  स आ  याने  जु  या मशीनर ची आव  यकता नसलेने,  याचंी जाहीर िललावाने िव  करण े यो  य 
वाटते, अस ेन  मत आह.े सदरील चपाती मशीनची घसारा वजा जाता िकंमत पये ५०,०००/- पे ा अिधक होत 
असनू, सं  थान अिधिनयम २००४ मधील तरतदू . १७(४) नुसार “िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत केलेले, प  नास 
हजार पयां पे ा अिधक िकंमतीचे कोणतेही जडजवािहर, दािगने व इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता, रा  य 
शासना  या लेखी पवूमंजरुीने असेल  याखेरीज सिमतीकडून िवक  यात येणार नाही, तारण  हणनू ठेव  यात येणार 
नाही” असे नमदू केले आहे. 

उपरो  त तरतदूीनसुार चपाती मशीनची स  या ची घसारा वजा जाता िकंमत पये ५०,०००/- पे ा 
अिधक अस  याने,  याचंी जाहीर िललावाने िव  करणकेरीता िवधी व  याय खाते, महारा   शासन यांची 
पवूपरवानगी घेणे आव  यक आह.े शासन मा  यता िमळालेनंतर सदर मशीनर ची अिभलेख क ामाफत जाहीर 
िललावाने िव  करता येईल. या सव करावया  या कायवाहीस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेआव  यक 
आह.े 

  तरी ी साई सादालयात जु  या नाद ु  त  पाच चपाती मशी  सची जाहीर िललावा  दारे िव  करणकेामी 
करावया  या कायवाहीस मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीची सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .१७८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील जु या नादु त पाच चपाती मिश सची जािहर 
िललावाने िव  करणेकामी तवात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

         (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०९ चे समकालीन संत व साईभ  यांचे फोटो युिझयम हॉल येथे लावणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतुद- 

अ.  कलम/तरतदू 
मांक 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकल/उपकलम 
मांक 

तततदू 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१(क) मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, 
यव थापन व शासन  

०२ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

०३ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे  

 
तावना:- चे समाधी मं िदराचे सभामंडपाचे स या चारही बाजनेु एकूण ५३ फोटो पवु पासनु 

लाव यात आलेले आहते. याम ये कोण याही कारची वाढ कर यात आलेली नाही. तसचे फोटो या खालचे 
बाजसु येकाचे नामफलक लाव यात आलेले आहते . आहते. स या अनेक साईभ  ीसाईस च रत अथवा 
इतर ीसाईबाबांचे सदंभ य ंथ, मािसके, इ. सािह याम ये आपले पवुजांचा संदभ दाखवनु आपले समाधी 
मं िदराचे सभामंडपाम ये पवुजांचा फोटो लावणेबाबत आ ह धरत आह.े यासंदभात आजतागायत मं िदर 
िवभागाकडे समाधी मं िदराचे सभामंडपाम ये चे समकालीन असलेले साईभ  १) कै.गंगबुाई औरंगाबादकर, 
२) कै.शांताराम बळवंत नाचण,े ३) कै.वामनराव (दादा) माणकोजी पा. ग दकर, ४) कै.हरी केशव किणक, ५) 
कै.खशुालचंद सांड, ६) कै.रावसाहेब बापरूाव राघोजी बोरावके, ७) ी नरिसहं गोपालदास महाराज, ८) 
प.प.ूमाधवनाथ महाराज, ९) कै.डॉ.आ णासाहेब ग हाणकर, १०) प.प.ूउ वेश रानडे, ११) कै.िनवृ ी हनमुंतराव 
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पा.ग दकर, १२) कै.डॉ.एम.के.िकत कर, १३) कै.काकासाहबे िद ीत, १४)प.प.ू दगु  क मबूाबा १५) कै.हरी 
िवनायक साठे १६) कै.दगडू भाऊ गायके व १७) कै.राममा ती महाराज अशा वंशजाचे अथवा सबंंधीत आ -
इ ांनी सं थानकडे अज दऊेन िवनंती केलेली आहे.   

ताव:- शिनवार, िद.११.०२.२०१७ रोजी मा. ी.हावरे सो.,अ य  महोदय, मा. ी.तां बे सो िव त, 
मा.डॉ.सदंीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी यांनी चे व तसूं हालयाम ये पाहणी केली असनू चे समकालीन 
साईभ ांचे फोटो व त ूसं हालयातील उपल ध िभंतीस एकाच मपाम ये बांधकाम िवभागामाफत बसिवणबेाबत 
िनदश िदलेले आहते.    

िवभागाचा अिभ ाय:- ीसाईनाथ महाराजांचे व ीराममा ती महाराजांचे समाधी शता दी-२०१८ 
म ये साजरा होणार आह.े यापुव  ीराममा ती महाराज यांचा फोटो समाधी मं िदर अथवा यिुझयम येथे 
लावणेबाबत ी.िशरीष गडकरी, अ य  व िव त, ीराममा ती महाराज समाधी सं थानमाफत 
िद.२९/०८/२०१६चे अजा वये िवनंती कर यात आलेली होती, यावेळी मा. यव थापन सिमतीचे 
िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं०५, िनणय .८१४ नसुार याबाबत सिव तर िवषय ठेव यात 
आलेला होता. यावेळी चचा होऊन, सं थानमाफत मं िदर प रसराम ये यो य िठकाणी आट गॅलरी तयार क न 

तावात नमदू केलेले ीसाईबाबांचे समकालीन सतं व साईभ  यांचे फोटो ीसाईस च रतामधील सिव तर 
मािहती तसचे सगंिच ासह लावणते यावे , अस े ठरले आहे. उपरो  ठरावानसुार मं िदर िवभागाचे 
िद.२७/१२/२०१६ रोजीचे मंजरू िटपणीनुसार याबाबत बांधकाम िवभागास मंजरू िटपणीची त दे यात आलेली 
आह.े तसचे जा. .एसएसएस/मं िदर/५४०३/२०१७, िद.२१.०१.२०१७ चे प ा वये मा. ी.िशरीष गडकरी, 
अ य  व िव त, ीसतं राममा ती महाराज सं थान , क याण यांना नवीन आट गॅलरी तयार करतांना ीसतं 
राममा ती महाराज यांचा फोटो लावणेबाबत कायवाही कर यात येईल अस ेकळिवले आहे. 

शिनवार, िद.११/०२/२०१७ रोजी मा.अ य  महोदय व इतरांचे पाहणीम ये चे समकालीन व 
सािन  यातील सवच साईभ  ताचंी सिव  तर मािहती िमळावी याकरीता बाधंकाम िवभागामाफत मिंदरप रसराम  ये  
 वतं  आट गॅलरी तयार क न  यािठकाणी ीसाईस  चरीताचे अ  यायाचे मांकानसुार उ  लेख असलेले 

सबंंधीत समकालीन साईभ  ताचंी सिव तर मािहती (नांव, गांव, साईबाबांचा सहवास-सवंाद इ.) असे तीन 
भाषेम ये बोड लावणे या सव कामाला अिधक वेळ लागणार अस याने ततूास चे समकालीन सतं 

ी.राममा ती महाराज यांचा फोटो यिुझयम हॉलमधील समकालीन सतंांचे फोटोचे िठकाणी व इतर साईभ ांचे 
फोटो व त ूसं हालयातील उपल ध िभंतीस एकाच मापाम ये बांधकाम िवभागामाफत बसिवणते यावे असे िनदश 
िदलेले आहते. यानसुार खालील माण ेकायवाही करता येईल अस ेन  मत आह-े 
१) चे समकालीन सतं ी.राममा ती महाराज यांचा फोटो यिुझयम हॉलमधील समकालीन सतंांचे 
फोटोचे िठकाणी उपल ध जागेत लावता येईल.  
२) स या मागणी केलेले वंशज व इतर य माफत ा  झालेले अजाचे काशने िवभागामाफत 

ीसाईस च रताम ये संबंधीत समकालीन सतं/साईभ  यांचे सदंभ शोधनु याबाबत संदभ उ लेख अस यास 
यानसुार यांचे एकाच मापाचे फोटो सबंंधीतांकडुन मागणी क न बांधकाम िवभागामाफत एकसार या आकषक 
े मम ये लावता येतील अस ेन  मत आहे.  

३) याच माण ेमा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ चे सभेतील िनणय .८१४नसुार आट गॅलरी 
तयार करणबेाबत बांधकाम िवभागामाफत कायवाही लवकरात लवकर पणु करणते यावी, ही न  िवनंती. 

तरी उपरो  नमदू के या माणे चे समकालीन सतं व साईभ  यांचे फोटो लावणेबाबत िनणय होणेस 
िवनंती आह.े 

िनणय .१७९ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , चे समकालीन संताचें फोटो यु िझयम हॉल येथे लावणेत 
आलेले आहेत व चे समकालीन संत ी.राममा ती महाराज यांचा उ लेख ी साईस च र  

ंथाम ये आढळून येतो, याकरीता संत ी राममा ती महाराज यांचा फोटो युझीयम हॉल येथे 
लावणेस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१० ी रामनवमी उ सव- २०१७ करीता िकतनकार/ कलाकार िनि ती व िबदागी िनि त करणे. 

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

 
 

अ)  क तन काय म-  

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

 

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

कलाकारांची नावे खालील माणे  
 

अ.न.ं कलाकारां चे नाव काय म काय म कर  याची 
मता  

कलाकार 
 सं  या 

मानधन 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ 
०१ ी. अनंत वसतं पणशीकर    

(नाटयसंपदा कला मंच)  िनिमत मुंबई 
(मो.९८२१६२८४४९) 

संक  पना – रेणुका िभडे, 
लेखक – ाि सस ऑग  टीन , 
िद  दशक – सुदशे  हशीलकर  
संगीत – मयरेुश माडगांवकर , 
नेप  य – सिचन गां वकर  

माझी आई ितचा बाप   
(िवनोदी भु िमकेत ि मता जयकर 

आिण मोहन जोशी)  

३ तास  २० ५,००,०००/-  
( पाच लाख)  

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

साईनाथ भजन सं  या व 
साईबाबांवर आधा रत 
नाटीका  

३ तास  २७ ४०,०००/-  
( चाळीस हजार) 

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

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

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

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

३ तास ८ ते ९ ४०,०००/- 
( चाळीस हजार) 

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

समुधरू भजन व सगंीत  २ तास  १० ते १२ िवनामु  य  

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

सगंीतमय साईसतच र   २ तास  ०३ यो  य िबदागीची  
मागणी केली आहे.  

०७ ी.राम कोठेकर, बुलढाणा 
९६०४३१९६१८ 

अभंग, भ  तीगीत, रामायण 
गायण  

२ तास  ४ ते ५ १८०००/-  
(अठरा हजार) 

०८ ी पंकज ीवा  तव, िद  ली  
(मो.९८११२७४१४८) 

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

०९ ी.िवजय साखरकर, मुंबई 
(मो.९८२१३९३३२३) 

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

क) ी रामनवमी उ  सवातील  ी दासगणु  महाराज, ित  ठान,गोरटे  यां चेमाफत पाठिव  यात 
येणा-या क तनकाराची क तन काय माची सेवा आजतागायत चालू  असलेली परंपरा खालील 

माणे. 
दिुनयेचा बादशहाचा भ ु रामचं ाचा ज  मो  सव िशड म  ये उ  साहात साजरा  हावा या ी साईनाथ 

महाराजां  या आ ेनुसार इ.स.१९१२ म  ये हा रामज  मो  सव िशड  येथे सु  झाला.  यानंतर इ.स.  १९१४-१५ ला, 

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

सोपिव  यात यावी. त  हापासनू  या उ  सवाची सव जबाबदारी  
ी दासगण ू महाराजांनी सवभावे सांभाळली उ  सवाचा जमा-खचाचा िहशोब ी साईनाथ महाराज 

दहे पात असतांना तसा  यानंा दते असत  याच माण े ी बाबां  या समाधीनंतरही असा िलखीत हीशोब ी 
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दासगण ूमहाराज बाबां  या समाधीपढेु ठेवत , अशी अनेक वष ी रामनवमी उ  सवाची सव  वी जबाबदारी पार 
पाड  यानंतर, वयोवृ  दतेने, शरीर थक यांनतर उ  सवातील क तनसवेेकरीता इतर सव  यव  था ी दासगण ू
महाराजांनी किमटेकडे सोपिवली. 

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

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

१९१४ पासनू आज २०१६-१७  पयत  जवळ जवळ १०२ वष ी रामनवमी उ  सवात , िशड  येथे ी 
दासगण ु महाराजांनी    वतः रचलेली रसाळ क तना  याने लावली सलग १०० वषापे ा जा  तकाळ िटकून 
असले  या परंपरा अ  यंत मोज  याच िश  लक असतील जबाबदारी  वतः दासगण ु महाराजांना दे  याचा ी 
साईनाथा  या समाधीनंतर  आिण तरी जबाबदारी  वीकारणारा ी दासगणुं  या िनवाणानंतर इतक  वष ही परंपरा 
अ  यंत ेमाने ध ्देने  जोपासली जाते. अशा कारे  ी साईनाथ महाराजां  या वतीने िशड  सं  थानचा आदेश येतो 
आिण ी दासगण ु ित  ठाणतफ, ी दासगणुं  या परंपरेतील क तनकार, िनरपे  सवेाभावाने, बाबां  या दरबारात, 
सवेेसाठी हजर होतो.  

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

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

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

केलेली आह.े कलाकारांची िनवड झा  यानंतर मानधनाबाबत यो  य िनणय होणेस िवनंती.        
  वरील १ व २ िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .१८० यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव- २०१७ करीता िकतनकार/ कलाकार िनि ती व 

िबदागी िनि त करणेबाबतचा उपरो  ताव थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे 
ठरले.                   (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं११ लाडू साद िनिमतीचे निवन युिनट सु  करणेसाठी लाडू िव  क े असलेला हॉल व शेजारील िकचन 

वापर यास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) 

म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िविनयममधील 
२१ (१घ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवणे.  

ा  तािवक-  चे दशनासाठी येणा-या साईभक्  तांना सं थानतफ  चा साद िमळावा या हतेनेू 
उपरो  त सदंभ .१ नसुार मं िदर दशन रांगेत साईभ  तानंा चे दशनासाठी येणा-या दशनासाठी रांगेत उभे रा हावे 
लागते व पु  हा  रांग लावनुच लाडु साद  यावा लागतो. याम  ये भ  ताचंा ास कमी व ्हावा व  यांना मोफत लाडु 
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साद िमळावा या हतेनेु िद.१५ ऑग  ट २०१३ पासनु मोफत लाडु साद वाटप करणेस मा  यता दे  यात आली 
आह.े   

िदवसिदवस साईभ  तां  या गद त मोठ्या माणात वाढ होत गे  याने भ  ताचंी लाडु साद मागणी वाढत 
गेली. तसचे एकाच िठकाणी काऊटस अस  याने व साईभ  तासं केवळ २ साद लाडु पाक टे दे  यात येत 
अस  यामळेु साईभ  त पु  हा-पु  हा लाडु पाक टे िमळिवणेसाठी रांगेत उभे राहतात.  यामळेु लांबच लांब रांगा 
लागतात व भ  ताचंी ंचड गद  होत अस  यामळेु मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेत 
सदंभ .०१ अ  वये, पढुील माणे िनणय समंत झाला आहे .  

"स या लाडू साद पािकटे िव साठी एकाच िठकाणी काऊंटस आहते व एका साईभ ांस फ  २ 
लाडू साद पािकटे दे यात येतात. लाडु साद पाक टे िव  क ावर साईभ  ताचंी चंड माणात गद  होत असते. 
या िठकाणी लाडु साद पाक टे िमळणसेाठी भ  ताचंी गैरसोय होऊ नये, याकरीता सं  थान  या इतर िठकाणी लाडु 

साद िव  क े (जसे- सादालय व िनवास  थाने) सु  करणते यावीत व साईभ  त मागणी करतील तेवढी लाडु 
साद पाक टे  यानंा उपल  ध क न दे  यात यावीत.  याचबरोबर लाडु साद पाक टांचा गैरवापर होऊ नये 

याकरीता िद.०१ जानेवारी २०१७ पासनु लाडु साद पाक टाची िकंमत .२५/- मा  करणते यावी, अस ेठरले.    
तसचे संदभ .२ अ  वये, िद.२४ नो  हबर २०१६ रोजी मा.अ  य  महोदय यांनी सं  थान  या िविवध 

िवभागांनी करावया  या कामकाजाबाबत पढुील माण ेसचुना िदले  या  आहते. "लाडु िव  क े वाढिवण,े उदी 
वाटपाचे जागी लाडु िव  सु  करणे, सादालयासह सव भ  तिनवास येथे लाडु िव  क े सु  करण"े  

 यासअनुस न िद.१६/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वा. मा.कायकारी अिधकारी डॉ.सिंदप आहरे 
साहबे व शासक य अिधकारी ी ग दकर साहेब यांनी साई साद इमारतीशेजारील लाडु िव  काऊंटर व जु  या 

सादालयाचे लाडु िकचन येथे रांऊड घेतला. भ  तानंा पाहीजे तेवढी लाडु पाक टे उपल  ध क न देणेसाठी 
सादालय व सं  थानची िनवास  थाने इ. िठकाणी लाडु िव  क े वाढिवणेसाठी ता  काळ कायवाही 

करणबेाबत  या सचुना के  या आहते.    
उपरो  त माणे िदले  या सचुनांची कायवाही करणकेामी  लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाच ेस  या 

सु   असले  या यिुनटसाठी उपल  ध असणारी जागा परेुशी नाही . सदरचे अप-ुया जागेम  ये भ  तानंा पाहीजे तेवढी 
लाडंुचे उ  पादन वाढिवणे श  य होणार नस  याने साई साद इमारती शेजारील लाडु िव  काऊंटरचा हॉल व 
यापवु  वापरात असलेली लाडु िनिमती िकचनची जागा उपल  ध झा  यास भ  ताचंे होणा-या गद वर िनयं ण 
करण े श  य होईल.  यानंा मबुलक माणात लाडु साद पाक टांची िव  करणे सलुभ व सोपे होईल.  
 याच माण े सं  थान िनवास  थानां  या िठकाणी लाडु साद पाक टे िव  क े सु  करणते आलेली आहते, 
 यामळेु वाढ  या काऊंटरचे सं येनसुार लाडु िनिमतीत वाढ करण ेअ  यंत गरजेचे आह.े गद चे माण ल ात घेता 

जा  त लाडु पाक टांची िनिमती कर  याची गरज भासणार अस  याने जु ने सादालय (साई साद इमारत) व निवन 
सादालय ( ी साई सादालय) दो  ही िठकाणी एकाच वेळी लाडु िनिमती सु  ठेव  याची आव  यकता भासणार 

आह.े   
लाडु िनिमती व िव  एकाच िठकाणी अस  याने अनािधकृत गैर कार हो  याची श  यता नाकारता येत 

नाही.  यासाठी कमचा-यांवर िनयं ण व ल  ठेवणेसाठी अितरी  त कमचा-यांची गरज भासणार आह.े निवन 
यिुनट सु  के  या नंतर सदर िठकाणी कॅ  टीन िवभागास लाडु साद पाक टे मोजनु देणे, तसचे लाडु िकचनमधील 
कमचा-यांवर िनयं ण करण,े लाडु साद पाक टांचा िहशोब ठेवण ेइ. कामांसाठी  येक िश टसाठी १ कमचारी 
येणे माण े३ कायम कमचारी व सदर कमचा-यांचे आठवडा सु ीचे कालावधीत काम करणेसाठी १ कमचारी असे 
एकुण कमीत कमी ४ कायम कमचारी आ  थापना िवभागाकडुन उपल  ध झा  यास लाडु िनिमती साठी लागणा-या 
क   या मालावर व तयार केले  या मालावर िनयं ण ठेवता येईल. लाडु साद िनिमती दो  ही िठकाणी सु  
ठेव  याचे योजन अस  याने निवन यिुनटसाठी लागणारे सव सािह  य व गॅस भ या यिुनट सु  कर  या  या िठकाणी 
न  याने िनमाण करा  या लागणार आहे,  सदरची कामे सबंं िधत िवभागाकडुन क न घेता येईल.  

तसचे FDA कायालय व ISO लेखापरी क यांचे िनयमावलीनुसार तेथील जागेचे रंगकाम,  व  छता 
व इतर सोई-सिुवधा उपल  ध क न िद  यास तेथे लाडु िनिमतीचे यिुनट सु  करता होईल. स  या सु  असले  या 
यिुनटसाठी उपल  ध असले  या जागेत जा  तीत जा  त २५ पो  यांचे लाडंुचे उ  पादन कर  यात येतात. सदरचे 
िठकाणी लाडु बनिवणकेामी व सकुिवणकेामी जा  त वेळ खच होत आह.े परंत ुजु  या सादालयाचे िठकाणी हवा 
खेळती अस  याने लाडु लवकर सकुतील. जागा िव  ततृ माणात अस  याने दनैं िदन पाहीजे तेवढी लाडु िनिमती 
करण ेश  य होईल व िहशोबही  यव  थीत ठेऊन  यावर िनयं ण करता येऊन साईभ  तानंा पाहीजे तेवढी लाडु 
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साद पा क टे िव साठी उपल  ध क न देणहेी सोईचे होईल. तसेच निवन जागेत लाडु िनिमतीचे यिुनट सु  
करावयाचे  झा  यास FDA कायालय, अहमदनगर यांची पवुपरवानगी घेणहेी आव  यक राहील.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  उपरो  त माण ेलाडु साद पाक टे उ  पादन वाढिवणकेामी व भ  तानंा 
हवी तेवढी पाक टे उपल  ध क न देणसेाठी साई साद इमारतीचे शेजारील लाडु िव  क े असलेला हॉल व 
िकचनची जागा वापर  यासाठी उपल  ध क न दे  यात यावी. सदरचे िठकाणी लाडु िनिमतीसाठी आव  यक सोई-
सिुवधा उपल  ध क न िद  यास व FDA कायालय, अहमदनगर यांची परवानगी िमळा  यास लाडु िनिमतीचे 
निवन यिुनट सु  क न दो  ही  िठकाणी लाडु िनिमतीची या सु  झा  याने भ  तानंा पाहीजे तेवढी पाक टे 
िव साठी उपल  ध क न दतेा  येईल. 

तरी सदरचे िठकाणी लाडु साद िनिमतीकामी लागणा-या सव आवश ् यक  या सधुारणा क न,  या 
जागेत FDA कायालय व ISO लेखापरी क यांचे िनयमावलीनसुार लाडु साद िनिमतीचे निवन यिुनट सु  
करणसेाठी मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर. 

िनणय .१८१ यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू िव  क  असले या हॉलम ये आव  यक  या सुधारणा क न, या 
जागेत FDA कायालय व ISO लेखापरी क यां चे िनयमावलीनुसार लाडु साद िनिमतीचे निवन 
यु िनट सु  करणेस मा यता दे यात आली. तसेच याकामी सिमती सद य मा.डॉ.राज  िसंग यां चे 
मागदशन घे यात यावे, असे ठरले.   (कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१२ ी साईबाबा इिं लश  िमडीयम कुलकरीता गोदरेज टेबल खरेदी करणेस मा यता िमळणे. 

ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद – सन 2004 चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४) 
िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमा 
मधील १७ (२ ढ) नुसार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, 
तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – नवीन  ताव  
ा  तािवकः- उपरो  त संदभ य . १ िनणया  वये ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कूलकरीता 

सनमायका टॉप (T 8)  ०८ नग  व (T 9) ०२ नग  (दोन बाज ू ावर असलेले)  गोदरेज टेबल िवहीत प तीने 
खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या  खचास मा  यता दे  यात आली होती.  सदभं .२ िनणया  वये अिधन राहन 
िद.०३.११.२०१६ रोजी रोहन ए  टर ायजेस, अहमदनगर यांना पु रवठा आदशे दे  यात आला होता, परंत ू
मागणी माण ेसनमायका टॉप (T 8) दोनबाज ू ावर असलेले टेबल  यांचेकडे उपल  ध नस  याने  खरेदी केलेले 
नाहीत.   

वाचा- उपरो  त  सदभं नं .  १)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१४.०६.२०१६ मधील िनणय . 
३३४ व (२)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९.१०.२०१६ मधील िनणय . ६८९  र   करावी लागेल असे 
न  मत आह.े  तसेच नवीन मागणी नुसार  गोदरेज टेबल खरेदी करावे लागणार आहते.  

मागणीः- शाळे  या मु  या  यािपका ( ाथिमक िवभाग) व ाचाय (मा  यिमक िवभाग) यांचेकरीता 
कायालयात वापरणकेामी गोदरेज सनमायका टॉप (T9) ०२ नग ऑफ स टेबल व वगात िश कांना वापरणकेामी 
(T8) १० नग खरेदी करण े आव  यक आहते. सदरचा अंदाजीत खच हा परुवठाधारकांशी सपंक साधनु  याचंे 
कडून ई-मेल ारे व  तूचंे दरबाबतचे प के मागिव  यात आली असनू सोबत जोडलेली आहते. सदर खरेदीसाठी 
अ.नगर िज  हयातील होलसेल दकुानदारांकडून  कोटेशन मागवनू सं  थानचे िवहीत प  दतीने खरेदी करता येईल.  
या गोदरेज टेबलबाबत  तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं तपिशल मालाचे वणन  नग अंदाजे िकमंत 
ित नग  

 एकुण िकमंत. 

०१  टेबल सनमायका टॉप गोदरेज कंपनी  T 
8, ( एक बाज ू ावर)  

१०  8850/- 88500/- 

०२ ऑिफस टेबल  सनमायका टॉप गोदरेज कंपनी T9 
( दोन बाज ू ावर)  

०२ 13835/- 27670/- 

    एकुण  116170/- 
                                          (अ री एक लाख सोळा हजार एकशे स  तर मा  पये )  
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सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी/शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक  
िवषय इ. छाननी क न अनुमान– सदरचा खच फिनचर खरेदी बजेटमधनू करता येईल.  यासाठी पये 
२००,०००/-इतक  तरतदू कर  यात आली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- तरी मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१४.०६.२०१६ मधील िनणय 
.३३४ व (२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९.१०.२०१६ मधील िनणय .६८९ र  करणेस तसचे ऑफ स 

टेबल (T9) ०२ नग (दोन बाजू  ावर) व (T8) १० नग (एक बाज ू ावर) िवहीत प तीने खरेदी करणसे व 
खरेदीकामी येणा-या अंदाजे . 116170/-  खचास मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर, 

िनणय .१८२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  
        (कायवाही- ाचाय, इिं लश  िमडीयम कुल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१३ सार भारती ॉडका ट ग काप रेशन ऑफ इिंडया , मुंबई यांना भाडेप याने दे यात आलेली जागा 

खाली क न घेणेबाबतची नोटीस र  करणे व पुढील एक वषाचे कालावधीसाठी जागेस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ 
(३) म  ये िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीने 
असले  याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही,िकंवा गहाण 
टाक  यात येणार नाही,िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  यसं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतदू 
आह.े  

 ताव - सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया ,मुंबई यांना भाडेप याने देणते आलेली 
जागा खाली क न घेणेबाबतची नोटीस र  करण े व िद.३०/११/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे 
बैठक तील िनणय ं .७६४ िनर  त  करण ेआिण पढुील एक वषाचे कालावधीसाठी जागेस मदुतवाढ दणेेबाबत ..    

 तावना - सार भारती,(भारतीय सारण िनगम) आकाशवाणी तथा दरुदशन मुंबई यांनी 
िद.२१/०४/२००३ रोजीचे प ा  वये िशड  येथे दरुदशन लघु  सारण क  उभारणेसाठी सं  थानकडे मािसक भाडे 
त  वावर ४००० चौ.फुट मोकळी जागा व ९०० चौ.फुट बांधीव जागा अशी एकुण ४९००   वे.फुट जागा 
िमळणसे िवनंती केलेली होती. सदर  तावाबाबत मा.  यव  थापन मंडळाचे िद.११/०५/२००३ रोजीचे सभेत 
ठराव .२०७ अ  वये मा.धमादाय आयु  त ,महारा    रा  य,मुंबई यांची पवु मा  यता घेवनू जागा भाडेत  वावर 
दे  यात यावी ठरले. सदर ठरावास अनुस न िद.०९/०६/२००३ रोजीच ेप ा  वये मा.धमादाय आयु  त,महारा   
रा  य,मुंबई यांचेकडे सार भारती ॉडका  टग काप रेशन ऑफ इंडीया यांना सं  थानची जागा भाडेत  वावर 
दणेबेाबत  ताव सादर कर  यात आला होता. मा.धमादाय आयु  त , महारा   रा  य, मुंबई यांनी 
िद.१०/०७/२००३ रोजीचे आदशेाने सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया , मुंबई यांना Low 
Power T.V.Center, िशड  येथे उभारणेसाठी सं  थानच ेअजात नमुद केले माणे जागा भाडयाने दणेेस परवानगी 
िदलेली आह.े  

  सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया,यांनी िद.०६/०८/२००३ रोजीचे प ाने (१) 
पी.ड   य.ुडी. यांचेकडून िनि त झालेले भाडे दे  यात येईल (२) कमीत कमी १५ वषासाठी जागा दयावी लागेल 
(३) करारनामा ३ वष  िकंवा ५ वषासाठी कर  यात यावा  यानंतर नतुनीकरण कर  यात यावे असा राहील,असे 
इकडील कायालयास कळिवलेले होते. सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया ,यांचे उपरो  त 
प ाबाबत मा.  यव  थापन मंडळाचे िद.०५/१०/२००३ रोजीचे सभेत िवषय सादर क न िनणय .४७३ अ  वये 

सार भारती यांना १५ वषासाठी जागा भाडयाने देणबेाबतचा  ताव मंजरु झालेला आह.े  यानुसार सार भारती 
यांना िद.२२/०८/२००६ पासनू स.न.ं१४८ धमशाळा स  या साईनाथ  णालय येथील ४००० चौ.फुट मोकळी 
जागा व ९०० चौ.फुट बांधीव जागा अशी एकुण ४९००   वे.फुट सं  थानची जागा व म वापरास दे  यात 
आलेली आह.े  

सं  थानला सन २००४ म  ये नवीन अिधिनयम लाग ूझालेला आहे.  याम  ये कलम २४(१) ची तरतदु 
खालील माण ेआह.े 

१) जेथे िशड  िज.अहमदनगर येथील ी साईबाबा िशड  सं  थान या नावाची पवू ची सावजिनक 
िव  व  त  यव  था ही िकंवा ितचा कोणताही िव  व  त हा िनयत िदवसा  या लगतपवू  ी साईबाबा सं  था न 
िव  व  त  यव  था, िशड  या नावाने कलम ३ अ  वये पुनघिटत कर  यात आले  या िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत 
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कोण  याही मालम  ते  या,ह  कां  या, दािय  वां  या िकंवा बंधना  या संबंधातील कोण  याही कायदेशीर कायवाहीत 
एक प कार असले  याबाबतीत, उ  त पनुघिटत िव  व  त  यव  थेला िकंवा ित  या सिमतीला  या  कायवाहीतील 
एक प कार  हणनू पवू ची साव जिनक िव  व  त  यव  था िकंवा ितचे िव  व  त याऐवजी दाखल करणते आले 
अस  याचे िकंवा यथाि थती िकंवा  यातील एक प कार  हणनू जादा दाखल कर  यात आले अस  याचे 
मान  यात येईल आिण कायवाही तदनसुार चाल ूठेव  या त येईल.  

२)  या  या वेळी अंमलात असले  या कोण  याही काय ातील िकंवा  याखालील काढ  यात आले  या 
कोण  याही िनयमातील, िविनयमातील अिधसचूनेतील िकंवा आदशेातील िकंवा कोण  याही िवलेखातील िकंवा 
द  तऐवजातील पवू ची सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा ितचे िव  व  त याबाबत  या कोण  याही िनदशांचा अथ 
िनयत िदवशी िकंवा  यानंतर सदंभानुसार दसुरा अ  वयाथ लावणे आव  यक नसेल तर यथाि थती कलम ३ अ  वये 
पनुघिटत िव  व  त  यव  था िकंवा ितची सिमती याब लचा िनदश असा लाव  यात येईल.  

  तसचे या अिधिनयमाम  ये सं  थान िमळकतीबाबत कलम १७(३) म  ये िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत 
झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीने असेल  याखेरीज सिमतीकडून एका 
वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही,िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही,िवक  यात 
येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  यसं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतदू आहे.  

  यापवू  िद.०५/१०/२००३ रोजी  या िनणय ं .४७३ माण े१५ वषासाठी (३-३ वषाचे ट   याने) िल  ह 
अॅ  ड  लायस  स  त  वावर जागा िदली आहे. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयमातील 
कलम १७(३)  या  तरतदुी माण ेफ  त १ वष कालावधीसाठी सं  थान िमळकत Lease वर दतेा येते. 

 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७/०७/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२१९ अ  वये सार भारती ॉडका  ट ग 
कॉप रेशन ऑफ इडंीया ,मुंबई यांना िद.२१/०८/२०१५ ते िद.२०/०८/२०१६ अखेर १२ महीने कालावधीसाठी 
इकडील जा.नं.एसएसएस/ मालम  ता/२९७६/२०१५ िद.२६/०८/२०१५ अ  वये मदुतवाढीचा आदेश दे  यात 
आलेला असनू  याची मदुत िद.२०/०८/२०१६ रोजी सपंु  टात आलेली आह.े  

सार भारती, भारतीय सारण िनगम,लघ ु ेपण क ,िशड  यांनी िद.०४/०७/२०१६ रोजीचे प ा  वये 
िलज िडड पुढील िद.२१/०८/२०१६ ते िद.२०/०८/२०१७ अखेर मदुतवाढ िमळणेस िवनंती केलेली आह.े  

 यास अनुस न सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजी  या सभेपढेू सादर 
करणते आला.  यावर िनणय ं .७६४ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होवनू ी साईबाबां  या िशकवणकू चा चार व सार  हावा या  टीने सार 
भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इंडीया,मुंबई यांना भाडेप याने जागा दे  यात आलेली होती. परंत ु
 याचंेमाफत आजतागायत   या िशकवणकू चा चार व सार करणते आलेला िदसनू येत नाही व ी साईनाथ 
 णालय िव  तारीकरणासाठी सदरह जागेची आव  यकता आह.े तसचे क  शासनाने िट.  ही.सचंासाठी सव 

िठकाणी सटे टॉप बॉ  स वापरणची स  ती केलेली अस  यामळेु सार भारती लघ ु ेपण क ाची कायप  ्दती ही 
कालबाहय झालेली आहे. या सव बाब चा िवचार करता सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया ,मुंबई 
यांना सदरह जागा खाली क न देणबेाबत लेखी प  देणते याव,ेअस ेठरले.” 

सदर िनणया माण ेउ  त जागा खाली क न दणेकेामी इकडील प  ं .एसएसएस/ मालम  ता/ ५२८६/ 
२०१७ िद.१२/०१/२०१७ अ  वये मा.सहायक अिभयंता, सार भारती दरूदशन मटेन  स सटर, आकाशवाणी 
कॉ   ले  स,नािसक यांना प  देणते आले.  

दर  यानचे काळात सार भारती िवभागाने िशड  येथे उ  त जागेवर आकाशवाणी रेडीओ (एफ.एम) 
१०७.३ रले सटरचे १०० ड   य ूएफ.एम. ा  समीटर व इतर मिशनरी िद.०१ फे वुारी २०१७ पासनू कायाि वत 
करणते आलेली आह ेव  यावर साईबाबांचे संबंधातील काय म व मं िदरातील आर  या अहमदनगर आकाशवाणी 
रले सटरव न सारीत करणेस सु वात केलेली आह.े  यासाठी सदर जागा सार भारतीसाठी आव  यक आह.े 

तरी जागा खाली क न देणसेाठीची नोटीस मागे घेणते यावी व पढुील िद .२१/०८/२०१६ ते िद.२०/०८/२०१७ 
अखेर या एक वषाचे कालावधीसाठी मदुतवाढ िमळणेस िद .०४/०७/२०१६ व िद.०८/०२/२०१७ रोजी  या 
प ा  वये िवनंती केलेली आह.े 

  सं  थानचे मा.  यव  थापन मंडळाचे िद.११/०५/२००३ व िद.०५/१०/२००३ चे सभेतील िनणय 
ं .२०७ व ४७३ नसुार जागेचे भाडे सावजिनक बांधकाम िवभागाचे माणप ानुसार घेणेचे ठरलेले आह े व 
 येक ३ वषाने मािसक परवाना फ  म  ये १० ट  के वाढ क न खालील माणे आकारणी केलेली आहे. 
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१) पिह  या ट   यातील ३ वषाचे िद.२१/०८/२००३ ते िद.२०/०८/२००६ अखेर पये ३३२५/- 
मािसक भाडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया , मुंबई यांनी सं  थानला िदलेले आह.े 

२) दसु -या ट   यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००६ ते िद.२०/०८/२००९ अखेर .३३२५/- म  ये 
१०% वाढ क न  हणजेच .३६५७-५० मािसक भाडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इंडीया, मुंबई 
यांनी सं  थानला िदलेले आह.े 

३) ितस-या ट   यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००९ ते िद.२०/०८/२०१२ अखेर .३६५७-५० म  ये 
१०% वाढ क न  हणजेच .४०२४/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इंडीया, मुंबई 
यांनी सं  थानला िदलेले आह.े 

४) चौ  या ट   यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२०१२ ते िद.२०/०८/२०१५ अखेर .४०२४/- म  ये 
१०% वाढ क न  हणजेच .४४२७/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इंडीया, मुंबई 
यांनी सं  थानला िदलेले आह.े  

५) पाच  या ट   यातील तीन वषाचे कालावधीसाठी िद.२१/०८/२०१५ ते िद.२०/०८/२०१८ अखेर 
.४४२७/- म  ये  १०% वाढ क न  हणजेच .४८७०/- मािसक भाडे आकार  यात आले असनू सार भारती 

यांनी माह ेिडसबर २०१६ अखेरचे भाडे सं  थानकडे जमा केलेले आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय- सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया ,मुंबई यांचे िवनंती माणे 

िद.३०/११/२०१६ रोजी  या  सभेतील िनणय ं .७६४ हा िनर  त करता येईल व सदरची जागा यापवू  वापरात 
असले  या कारणासाठी तसेच आकाशवाणी रेडीओ (एफ.एम) १०७.३ रले सटरच े १०० ड   य ू
एफ.एम. ा  समीटर वापरासाठी िद.२१/०८/२०१६ ते िद.२०/०८/२०१७ या एक वषाचे कालावधीकरीता 
मदुतवाढ दतेा येईल व  या माणे करारनामा क न घेता येईल.  

  तरी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .१८३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.   

 (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१४ साईनगर मैदानावरील डॉ टर व टाफ पाक गं भाडेत वावर चालिवणेस देणे व ी साईबाबा 

हॉि पटल या कॅ टीन िवभागाम ये झेरॉ स मशीन बसिवणे तसेच ते ए लॉईज सोसोयटीस 
भाडेत वावर चालिवणेस देणे. 

ताव- (अ)  ामीण भागातील व दरुवरील कमचा -यांना रा ी अपरा ी डयुटीसाठी यावे लागते ी साईबाबा 
हॉि पटलम  ये डयटुीसाठी यावे लागते.  या कमचा-यां  या  ये  या जा  या  या  सोईनसुार दचुाक  गाडीचा वापर   
करत असतात. 

 हॉि पटलमधील कमचारी यां  या वाहनाचे उन, वारा, पाऊस तसेच सरु ीतते  या  टीने साईनगर 
मैदान येथे दचुाक  वाह नांसाठी पािकगची  यव  था करणते आलेली आहे. या िठकाणी कमचा-या  यितरी  त 

 णास भेट दे  याकरीता येणारे नातेवाईक तसचे इतर नागरीकांचे दचुाक  वाहन सदुधा याच पािकगम  ये लावले 
जात अस  याणे सं  थान कमचा-यांना पािकग  या बाहरे इतर िठकाणी आपली दचुाक  पािकग करावी लागते .  
सरु ा र क कमचारी नस  याने पािकगची जबाबदारी कोणावरही नस  याने कािह िदवसांपासनु या पािकग मधनु 
बरेच  कमचा-यांचे दचुाक  वाहन चोरी जा  याचे माण वाढले आह.े   

कमचा-यां  या वाहनांसाठी ठरािवक आकार आकारणते येवनु ी साईबाबा सं  थान  या सोसायटीला 
िकंवा परवाना धारक पािकग एज  सीला िनयम व अटी  या अिधन राहन  साईनगर मैदान पािकग ठरािवक 
भाडेत  वावर  चालिवणसे िदली तर हॉि पटलमधील कमचारी यां  या  वाहनाचे उन,वारा,पाऊस  सरं ण होईल 
दचुाक चे चोरी होणार नाही व वाहनांची जबाबदारी सव  वी एज  सीकडे असेल तसेच   णास भेट दे  याकरीता 
येणारे नातेवाईक तसचे इतर नागरीकांचे दचुाक  वाहन पािकगम  ये पाक होणार नाही. 

कमचा-यां  या वाहनांसाठी ठरािवक आकार आकारणते येवनु ी साईबाबा सं  था न  या सोसायटीला 
िकंवा परवाना धारक पािकग एज  सीला िनयम व अटी  या अिधन राहन  साईनगर मैदान डॉ  टर व  टाफ पािकग 
ठरािवक भाडेत  वावर  चालिवणेस दतेा येईल.मा.  यव  थापन सिमतीपु ढे िनणया  तव सादर.  

(सोबत अशा कारची मागणी केले  या कमचा-यांचे िनवेदन जोडत आह.े) 
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(ब) थोर सतं ी साईबाबां  या  णसवेेचा वसा चालवत दरुव न गरीब , दबुळया ,  णाचंे सवेेसाठी  ी 
साईबाबा सं  थानने ी साईनाथ जनरल व ी साईबाबा हॉि पटल सपुर  पेशलीटी ची  थापना केली दररोज 
हजारो लोक  ी हॉि पटलमधनु उपचार घेत असतात. 

ी साईबाबा सपुर  पेशलीटी हॉि पटलम  ये  णाचंी आिथक  थीती  याचंे रेशनकाड पाहनच  यांना 
उपचाराम  ये सवलत िदली जाते.  णाचंे सवलतीचे िबलाचे, रपोटसचे झेरॉ  स करीता कागदप े करणकेरीता 
तसचे  णालयात कायालयीन कामकाजाकरीता एकच झेरॉ  स मशीन आहे बरेच वेळेस ते बंद असते  यामळेु 
कायालयीन कामकाजात कागदप ांचे झेरॉ  स  या अडचणी िनमाण होतात. ी साईबाबा हॉि पटल  या आसपास 
झेरॉ  स नसल ्याने तसचे दऱुवर खाजगी झेरॉ  सव न झेरॉ  स ती काढावे लागते दरुवर अस  या ने  णाचंे 
नातेवाईक यांचे ल ात येत नाही तसचे येण ेजा  यात वेळ ही जा  त वाया जातो तसचे खाजगी झेरॉ  स दकुानदार 
चाजसही जा  त लावतात.  

ी साईबाबा हॉि पटल या आवारात ी साईबाबा सं  थान कमचारी सोसायटीला हॉि पटल  या 
िनयं णाखाली भाडे त  वावर कॅ  टीनम  ये झेरॉ  स मशीनसाठी परवानगी िदली तर  णाचंे नातेवाईक तसचे गरज 
पडली तर कायालयीन कामकाजासाठी झेरॉ  स करण ेसोईचे होईल तसचे हॉि पटलचे िनयं णाखाली अस  याने 

 णाचंे नातेवाईकांना ास होणार नाही तसचे  यापासनु ी साईबाबा सं  था नला आिथक फायदा होईल. झेरॉ  स 
मशीनची मागणी िह ब-याच िदवसापासनु असनु ही तातडीची  व िनकडीची बाब आहे . 

ी साईबाबा हॉि पटल कॅ  टीन िवभागात झेरॉ  स मशीन बसिवणेस तसचे ी साईबाबा सं  थान 
सोसायटीस भाडेत  वावर चालिवणेसाठीचा  िवषय िनणयाथ सादर. 

उपरो  त  प रिश  ट अ व ब मा.  यव  थापन सिमतीपढेु िनणयाथ सादर.   
िनणय .१८४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईनगर मैदानावरील डॉ टर व टाफ पाक गं भाडेत वावर चालिवणेस 

देणेस मा यता दे यात आली. परं तु  सं थानमाफत िविवध उ सवांम ये साईनगर मैदानावर धािमक 
काय मां चे आयोजन करणेत येत असते यामुळे तेथे पािकसाठी शेड तयार न करता, आहे ते शेडही 
काढून घे यात यावे.  

तसेच िविवध कामांसाठी  णां या नातेवाईकांना झेरॉ स गरज भासते, याकरीता ी 
साईबाबा सं  थान कमचारी सोसायटीला हॉि पटलडील कॅ  टीन िवभागाम ये BOT त वावर झेरॉ  स 
मशीन चालिवणेस दे यात यावे, असे ठरले.            (कायवाही- वै िकय सचंालक)  

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१५ Vidas PC मिशन करीता Liner Support (SPR Block)- 2 नग खरेदी करणे. 

ताव- ी साईबाबा हॉि पटलचे पॅथोलॉजी लॅब िवभागाकरीता परुवठा आदशे .1755 िद. 29/01/2008 अ वये मे. 
बायोमे र स इिंडया ा.िल. नवी िद ली या कंपनीचे एक Mini Vidas PC ह ेAutomated Immunoassay 
Analyzer ह ेमिशन एकुण . 15,50,000/- इत या रकमेत खरेदी करणते आले आह.े सदर मशीनवर णाचे 
िविवध कारचे हाम स, ॲलज , टयमुर माकस , तसचे िविवध कार या ससंगज य आजारा या तपास या 
के या जातात. सदर मशीनकरीता कंपनीने िदलेला एक वषाचा वॉरंटी कालावधी िद. 27/03/09 रोजी सपंला 
आह.े पढुील कालावधीत मशीनचे द ु ती व देखभालीकरीता कंपनीकडे िद . 01/04/2016 ते िद. 31/03/2017 
या कालावधीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणते येत आहे.सदर कालावधीत दु ती व दखेभालीकरीता 
आव यक असलेले पेअर पाट व क यमुेबल ॲ सेसरीज सं थानला वखचाने बदलावे लागणार आहते . 

स या उपरो  मिशन यवि थत काम दते नस याचे सदर िवभागाने कळिवले आह.े यानसुार कंपनी 
इिंजनीअर तातडी या भेटी करीता आले यांनी सदर मिशनची तपासणी क न Liner Support for Door 
(SPR Block)- 2 नग ह े पाट खराब झा यामुळे बदलणचेी आव यकता अस याचे स ह स रपोट िद. 
27/09/2016 अ वये कळिवले आह.े सदर मिशन िनयमीत वापरात अस याने द ु त करण े आव यक आहे . 
यानसुार कंपनीने यांचे प  .BMX/WII/20170123-1, िद. 23/01/2017 अ वये Liner Support (SPR 

Block)- 2 नग खरेदी करणेसाठी सव करांसहीत एकुण . 69,499/- (अ री . एकोणस र हजार चारशे 
न या नव मा ) इत या रकमेचे कोटेशन पाठिवले आह.ेसदर रकमेची कंपनीने आगाउ मागणी केली आह.ेपरंतु  
कंपनी ितिनधीसोबत झाले या चचनंतर सदर र कम उपरो  पाट ी साईबाबा हॉ पीटलम ये ा  झालेनंतर 
अदा होणेस कंपनीने वीकृती दशिवली आह.े 

सदर मिशनचे पेअर पाट ह े िविश  रचना व पेसीिफकेशन असलेले असतात. यामळेु इतर 
परुवठाधारक कंपनीकडे उपल ध होत नाही. तसचे सदर कंपनी ह े एकमेव परुवठाधारक आहते. यामळेु 
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मे.बायोमे र स इिंडया ा.िल. नवी िद ली यांचेकडुन Liner Support (SPR Block) -02 नग खरेदी करणसे 
हरकत नाही. तसचे एकल ोताकडुन खरेदी कर यासाठी खरेदीदार िवभाग मखुाने ावयाचे माणप  दखेील 
जोडले आह.े 

तरी मे.बायोमे र स इिंडया ा. िल. नवी िद ली यांचेकडून Vidas PC मिशन करीता Liner Support 
(SPR Block) - 2 नग खरेदी करणेस व यासाठी येणा या खचास मा यता असावी. 

िनणय .१८५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल या पॅथोलॉजी लॅब िवभागामधील Vidas PC 
मिशन करीता 2 नग Liner Support (SPR Block) तावात नमुद केले माणे मे.बायोमे र स 
इिंडया ा. िल. नवी िद ली यां चेकडून खरेदी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात 
आली.                  (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१६ ी साईबाबा णालयातील CVTS OT-1 या िवभागाकरीता Anaesthesia Machine खरेदी क न 

जुने Anaesthesia Machine परत (Buyback) करणे. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 या िवभागाने िद.२९/०१/२०१६ रोजीचे मागणीप का  वये  

Anaesthesia Machine १ नगाची मागणी केलेली आह.े  
  CVTS OT-1 िवभागाम  ये स  या एक Dragger कंपनीच े Model Fabius Plus Anaesthesia 

Machine असनू ते सन २००५ म  ये र  कम .१३,५०,०००/- इत  या र  कमेत खरेदी कर  यात आले होते. सदर 
मिशनचा उपयोग भलु दे  याकरीता व श  ि या करताना कृि म  वासो  छवास दे  याकरीता केला जातो. सदरह 
मिशन स  या वारंवार बंद पडत आह,े तसचे Dragger कंपनीचे इिंजनीअर यांनी िद.२२/०१/२०१६ रोजीचे 
प ा  वये कंपनीने उपरो  त मॉडेलचे उ  पादन बंद केलेले असनू मिशनचे  पेअस पाटस उपल  ध होणार नाहीत असे 
कळिवलेले आह.े  यामळेु CVTS OT-1 या िवभागाने Anaesthesia Machine ची मागणी केलेली आहे. 
तसचे बायोमेडीकल िवभागाने जनेु मिशन बायबॅक क न निवन Anaesthesia Machine खरेदी करणबेाबत 
िशफारस केलेली असनू जु  या  मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकंमत .५७,०१७/- इतक  आह.े 
तसचे निवन मिशन खरेदीकामी अंदाजे खचाकरीता खालील परुवठाधारकांकडून दरप क मागिव  यात आलेले 
आह.े 

S.No. Name of Supplier Qty. Rate Per in 
Rs. 

Total Amt.in Rs. 

1 Axenic Labs Pvt.Ltd., Nashik 01 397250.00 397250.00 
2 Maxon LifeCare Pvt.Ltd., Ahmednagar 01 806400.00 806400.00 
3 Meditech  Engineers Pvt.Ltd., Delhi 01 462000.00 462000.00 
 Total -  1665650.00 
 Average Amt.- 555216.67 
 - 20% Less - 444173.33 

उपरो  त दरानसुार वरील ०१ नग Anaesthesia Machine खरेदीकामी .४,४४,१७३/- (अ री 
र  कम .चार लाख चौरेचाळीस हजार एकशे याह  तर मा ) इतका खच अपेि त आह.े  

मागणी – ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 या िवभागाने िद.२९/०१/२०१६ रोजीचे 
मागणीप का  वये  (औषध भांडार िवभाग ा  त िद.१५/०२/२०१६) मागणी केलेली आह.े 

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

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

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नुसार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद 
३.२. – िनयमपिु तकेनसुार खुली  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अंदािजत मु  य 
.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. सबंं िधत िवभागांना 
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.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  त ु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरेदी कर  याची मभुा दे  यात 
आली आह.े अशा व  तुचंी एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 

३) जु  या Anaesthesia Machine ची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकंमत 
.५७,०१७/- इतक  येत आह.े सदरची र  कम ही .५०,०००/- पे ा जा  त अस  यामळेु सं  था न अिधिनयम 

२००४, मधील कलम न.ं १७ (४) अ  वये सदरचे खरेदीपवू  शासनाची पवूमा  यता  यावी लागणार आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- CVTS OT-1 िवभागाम  ये स  या असलेले Anaesthesia 

Machine सन २००५ म  ये खरेदी कर  यात आले होते. सदरह मिशन जनेु झा  यामळेु वारंवार बंद पडत आह,े 
तसचे कंपनीने देखील उपरो  त मॉडेलचे उ  पादन बंद केलेले असनू मिशनचे  पेअस पाटस उपल  ध होणार नाहीत 
अस ेकळिवलेले आह.े  यामळेु CVTS OT-1 या िवभागाकरीता जनेु मिशन बायबॅक क न निवन मिशन खरेदी 
क न दे  यास हरकत नाही अस ेन  मत आहे.  

तसचे जु  या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकंमत .५७,०१७/- इतक  येत आह.े सदरची 
र  कम ही .५०,०००/- पे ा जा  त अस  यामळेु सं  था न अिधिनयम २००४, मधील कलम नं  १७ (४) अ  वये 
सदरचे खरेदीपवू  शासनाची पवूमा  यता  यावी लागणार आह.े  

  तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 िवभागाकरीता जनेु Anaesthesia Machine परत 
(Buyback) क न निवन Anaesthesia Machine िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी        
येणा-या र  कम .४,४४,१७३/- (अ री र  कम .चार लाख चौरेचाळीस हजार एकशे याह  तर मा ) चे खचास 
तसचे जनेु Anaesthesia Machine परत (Buyback) करणकेामी महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग 
यांची मा  यता घेणकेामीचे  तावास मा  यता असावी. 

िनणय .१८६ यावर सिव तर चचा हाऊन, ी साईबाबा हॉि पटल या CVTS OT-1 िवभागामधील जुने 
Anaesthesia Machine परत (Buyback) क न निवन Anaesthesia Machine खरेदी करणेकामी 
िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

  तसेच जुने Anaesthesia Machine Buyback करणेकामी िवधी व याय िवभाग, महारा  
शासन यांचेकडे ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.                      (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१७ ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता Warmar Blanket खरेदी 

करणे. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण   

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन  ताव  
ा  तािवक:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील  GICU / ICCU / CVTS O.T.-1 करीता  येक  ०१ 

नग व साईनाथ  णालयातील Surgical ward  या िवभागाने ०२ नग अस ेएकुण ०५ नग  नवीन Warmar 
Blanket ची मागणीप का  वये मागणी केलेली आह.े 

  सदर वाडम  ये काही औषध े  िद  यानंतर पेशंटला थंडी वाजनू येते  यावेळी पेशंटला उ  णतेची गरज 
असते अशा वेळी सदर मिशन व ब ् लॅकेंट  दारे णांचे शरीराचे तापमान ि थर ठेवले जात.े सदर िवभागाम  ये 
Warmar Blanket उपल  ध नस  यामुळे  यानंी नवीन ०५ नग Warmar Blanket मागणी केली आह.े  

उपरो  त िवभागांसाठी ०५ नग Warmar Blanket खरेदीकामी अंदाजे र  कमेसाठी काही 
परुवठाधारकांना मेल कर  यात आले होत.े  यानंी िदले  या अंदाजे र  कमेचा त  ता खालील माणे:-   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr.
No. 

Supplier Name Qty. Estimate 
cost (in Rs.) 

Total Amt. Waranty 

1 M/s. Amruta Surgical & 
Pharmaceutical Distributors, Pune 

5 1,53,225.00 7,66,125.00 1 Year 

2 M/s. Shri Ganesh Enterprises, Pune 5 1,58,900.00 7,94,500.00 1 Year 
3 M/s. Sanjeevani Enterprises, Pune 5 1,36,200.00 6,81,000.00 1 Year 
4 M/s. Maquet Getting Group, Mumbai 5 55,459.13 2,77,296.00 6 Month 

Avarage Amt.In Rs. 6,29,730.25  
20% Less  5,03,784.20  
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उपरो  त Warmar Blanket खरेदीकामी ा  त झाले  या परुवठाधारकांचे अंदाजे खचासाठी 

दरप काची सरासरी र  कम .५,०३,७८४.०० (अ री .पाच लाख तीन हजार सातशे चौ-याऐशंी मा ) इतक  
येते.  

मागणी– ी साईनाथ व साईबाबा हॉि पटलमधील िविवध िवभागांनी मागणीप का  वये मागणी 
केलेली आह.े 

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

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

२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस– २०१४/ . .८२ /भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद ३.२. – 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  प धा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अंदािजत मु  य 
.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. सबंं िधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  त ु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर  खरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुचंी एकुण खरेदी  या  अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील GICU/ ICCU / CVTS O.T.-

1 व साईनाथ  णालयातील Surgical ward  या िवभाग/वाडम  ये काही औषधे  िद  यानंतर पेशंटला थंडी 
वाजनू येते  यावेळी पेशंटला उ  णतची गरज असते अशा वेळी सदर मिशन व  लॅकेंट  दारे णांचे शरीराचे 
तापमान ि थर ठेवले जाते. सदर िवभागाम  ये Warmar Blanket उपल  ध नस  यामळेु  यांनी नवीन ०५ नग 
Warmar Blanket ची मागणी केली आहे.  यामळेु  यां  या मागणीनसुार िवहीत प  दतीने ०५ नग Warmar 
Blanket खरेदी क न दतेा येईल अस ेन  मत आहे.  

  तरी ी साईबाबा व साईनाथ हॉि पटलमधील िविवध वाड/ िवभागाकरीता ०५ नग नवीन Warmar 
Blanket िविहत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदीस व याकामी येणा -या अंदाजे र  कम .५,०३,७८४.०० 
(अ री . पाच लाख तीन हजार सातशे चौ-याऐशंी मा ) चे खचास मा  यता घेणकेामी  या  तावास मा  यता 
असावी. 

िनणय .१८७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ हॉि पटलमधील िविवध वाड/ िवभागाकरीता ०५ 
नग नवीन Warmar Blanket िविहत प  दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा या 
अंदाजे .५,०३,७८४/- मा चे खचास मा  यता दे यात आली.                (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१८ ी साईबाबा व साईनाथ या दो ही णालयात येणा या औषधे/ सिजकल सािह यां या 

तुटवडयाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा व साईनाथ या दो  ही  णालयासाठी लागणारे औषधे/ सिजकल सािह  य ह ेवािषक मागणी  वये एक 

वषासाठी खरेदी केली जातात परंत ु स  याची प रि थती पाहता स  या  णांसाठी िद.२८/०७/२०१५ व िद. 
१३/११/२०१५ अ  वये दे  यात आले  या परुवठा आदेशातील मटे रयलचा वापर कर  यात येत आहे व सन 
२०१०६-१७ ची वािषक खरेदीस त  वत: मा  यता िमळाली असनू  याकामी Demand Committee व  
Specification Committe  दारे Demand व  Specification म  ये सधुारणा क न  यानंतर िनिवदा ि या 
राबिव  यात येणार असनू  यामळेु निवन िनिवदचेी औषधे/सिजकल सािह  य आपणाकडे  उपल  ध हो  यास 
कमीत-कमी ४-५ मिह  याचंा कालावधी लागणार आह.े तसचे स  या आपण सन २०१६-१७ ची औषध खरेदीची 

ि या करीत आहोत परंत ु  य ात ती खरेदी सन २०१७-१८ ची होणार आह.े  
  सन २०१५-१६ चे वािषक खरेदीम  ये खालील माण े औषध/ेसिजकल सािह  याचंा तटुवडा भासत 

आह.े 
सन २०१५-१६ मधील औषधां  या त ारीबाबत:- काही कंप  याचंे औषधे/सिजकल सािह  याचंी 

डॉ  टरांकडून त ार आ  यामळेु सदर िवषय हा मा .  यव  थापन सिमती सभेपढेु ठेव  यात आलेला होता  यानुसार 
मा. िव  व  त अॅड. मोहन जयकर सो. यांचे माफत मसदुा तयार कर  यात यावा अस ेठरले होते.  यानुसार मसदुा 
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तयार क न पढुील कायवाहीसाठी पाठिव  यात आलेला आह ेतसेच स  या काळया यादीत टाक  यात आलेले 
औषध/ेसिजकल सािह  य ह ेदैनं िदन श  ि येसाठी आव  यक असतात सदर औषधे/सिजकल सािह  य नस  यास 
ओ.टी. मधील दनैं िदन श  ि या कर  यास अडचणी िनमाण होत आह.े   

पुरवठा धारकांकडून मटे रयल पुरवठा करणेबाबत:- 
अ) सन २०१५-१६ मधील काही परूवठाधारक हे परुवठा आदशे िद  या नंतर मालाचा परुवठा करणकेामी 
सं  थानचे अटी व शत  पे ा जा  त कालावधी घेऊन माल पाठवत आह े  यामळेु सु  दा  काही माणात मटे रयल 
तटुवडा भासत आहे.  
आ) सन २०१५-१६ मधील परुवठा आदशे िद २२/०७/२०१५ त िद. १३/११/२०१५ रोजी दे  यात आले 
होते  यानुसार आपले िविहत मदुतीने १ वषाचा कालावधी पुण झाला अस  यामुळे सु  दा परुवठाधारक मटे रयल 
पाठवत नाही तसचे शासन िनयमावली नसुार Vat म  ये १% ने वाढ झालेली आह.े आपण िदले  या परुवठा 
आदशेातील दर सु  दा वाढिवण ेगरजेचे आह ेपरंत ुआपणास िनिवदा व परुवठा आदशेातील िनयमानुसार मागील 
दरानेच माल घेत अस  यामळेु बरेच परुवठाधारक  या मु ळे आपणास दर न वाढिव  यामळेु मालाचा परुवठा करत 
नाही.  यामळेु सु  दा   णालयात दनैं िदन उपचार घणेा-या   णानंा औषध/े सिजकल सािह  याचा तटुवडा भासत 
आहे, अथवा काही परुवठाधारक ह े तोटा सहन क न मटे रअल पाठवत आहते . तसचे याकामी आपण जर 
परुवठा न करणा-या परुवठा धारकांचे मटे रअल दसु-या परुवठाधारकांकडून खरेदी के  यास सं  थान िनयमां ने 
 यासाठी येणारा जा  तीचा खच थम परुवठा धारंकांचे बील/ सरु ा र  कमेतनु वसलू करत असतो परंत ुपरुवठा 

आदशे दऊेन १ वषाचा कालावधी पणू झाला असनू  यावर कमीत-कमी २-३ मिहने जा  त झाले आह ेते  हा 
 याचंे कडून ा  त न झालेले मटे रअल दसु -याकडून खरेदी क न जा  तीची र  कम थम परुवठा धारकाकडून 

वसलु करण ेिनयमानसुार उिचत होणार नाही अथवा  या बाबत पढुील िनणय  यावा ही िवनंती.  
इ) परुवठा आदशेामधील काही मटे रअल ह े Monopoly अस  यामळेु  याच कंपनीकडे िमळणारे 
अस  याने ते दसुरीकडे मागवनू दखेील  िमळत नाही  या मळेु देखील  औषधांचा तटुवडा भासत आहे.  

Retender Material:- सन २०१५-१६ म  ये वािषक परुवठा आदशे दे  यात आले  या Item पैक  
काही Item करीता Retender Process कर  यात आलेले आह.े परंत ु  याम  ये दखेील काही Item करीता तीन 
पे ा कमी परुवठाधारकांनी ई-िनिवदा  न भर  यामळेु व तसचे काही Item करीता ०३ ई-िनिवदा आले  या आहे 
 याम  ये दखेील परुवठाधारकांनी Technical Specification न भर  यामळेु  या  Item चा दखेील तटुवडा 

भासत आह.े यापवु  आपण मटे रअल ह ेगरजेपरुते तातडी ने खरेदी क न मागिव  यात येत होते परंत ुस  या निवन 
िनयमावलीनुसार खरेदी करणे श  य होत नाही.  

Specific Co.ची अथवा निवन मागणी िकंवा  Specification problem  मुळे परत केलेले:- 
सन २०१५-१६ म  ये वािषक परुवठा आदशे दतेाना L1 िनिवदाधारकाला परुवठा आदशे दे  यात 

आलेला होता. मागील काही वषापासनू वािषक परुवठा आदशे दतेाना डॉ  ट रां  या स   यानुसार परुवठा आदशे 
दे  यात येत होता. स  या खरेदी कर  यात आले  या  Item चा अनभुव डॉ  टरांना नस  यामळेु ते वापर  यास तयार 
नाही  यामळेु आप  याकडे असलेले औषध े /सिजकल न वापर  यामु ळे  णालयात औषधांचा तटुवडा जाणवत 
आह े तसचे काही औषध े ह े आप  या Specification माण े नस  यामळेु दखेील औषधांचा तटुवडा जाणवत 
आह.े      

Non-Moving/ Near Expiry मटे रयल Return के  यामुळे:- मागील २ ते ३ वषापवू  काही 
मटे रअल हे फार मोठया माणात खरेदी कर  यात आलेले होते.परंत ुमागील २ वषापासनू  णांची सं  या कमी 
झा  यामळेु व ते  हा सं  थानम  ये असलेले डॉ  टर सोडून गे  यामळेु औषधांचा खप कमी झालेला आहे व 
 यामधील काही मटे रअल ह ेNear Expiry अस  यामळेु परुवठाधारकास औषध भांडारात िश  लक असलेला 

माल परत कर  यात आलेला आह.े  यामु ळे परुवठाधारकाचे मते तु  ही मटे रअल मोठया माणात मागिवतात व 
नंतर आ  हाला परत करतात.  यामळेु ते आ  ता परुवठाआदेशातील मटे रअलचे परुवठा कर  या स तयार नाही. 

अित र  त मागणी:- सन २०१५-१६ म  ये दे  यात आलेला परुवठा आदशेातील काही मटे रअलची 
वािषक नगसं  या सपं  यामळेु पु  हा  मंजरु दराने  ताव ठेव  यात आले आह े परंत ु स  या  या निवन 
िनयमावलीनुसार वािषक मागणीचा साठा संप  यास परुवठा आदशेा  या  पढुील सहा मिह  यात एकूण वािषक 
मागणी  या ५०% मागणी करता येईल  यानसुार  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर ठेव  यात आलेला 
आह ेपरंत ु यापवू  वािषक परुवठा आदेश सपं  या नंतर मागील मंजरु दराने मा. कायकारी साहबे यांचे  वा रीने 
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खरेदी करणते येऊन  तावास न द घे  यासाठी मा.  य. सभेसमोर ठेव  यात येत होता.  यामळेु दखेील औषधांचा 
तटुवडा भासत आहे.     

तातडीची खरेदीची िनयमावली:- सं  थान अिधिनयम . १७-२(ण) अ  वये मानव जाती  या 
क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल असा आहे,  यानसुार सं  था न तफ दोन धमादाय  णालये चालिव  यात येतात. तसचे एका व  तचुी खरेदी 
एका मिह  यात . ५०००/- पे ा जा  त नसावी. शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी 
कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन िनणय . भांखस– २०१४/ . .८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० 
ऑ  टोबर २०१५ अ वये प र  छेद ३.२.३ – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त  हा दरप के मागवनू खरेदी 
कर  याची खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व  तू  या दरप का  या 
मा  यमातनू कर  यात आले  या खरेदीचे एकूण मू  य .३ लाखापे ा जा  त नसावे. .३ लाखापयतची कोण  याही 
व  तूचंी खरेदी DGS & D कडील दरकरारा  या आधारे कर  याची सबंं िधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात 
आली आह.े  

  यापवू  . ३०००० पयत तातडीची खरेदीचे अिधकार वै क य सचंालक यांना दे  यात आलेली होती. 
स  या . ५०००/- पे ा कमी दराचे मटे रअल खरेदी करणपेवू   याची बाजारभावात दर ह ेवाजवी अस  याची 
खा ी कर  यात यावी  यानंतरच खरेदी कर  यात यावी  यामळेु दखेील औषध ेखरेदी कर  यास िवलंब होत आह.े  

  देणगी  व पात मटे रअल िमळणेकामी:- 
  तटुवडा असले  या तसेच Black listed Item ह े दणेगी ारे िमळावे  हणनू कायवाही कर  यात 

आलेली असनू  या ारे सु  दा अजनु आपणास औषध ेउपल  ध झालेली नाही.  
  िशबीर आयोजनासाठी लागणारी औषधे/सिजकल सािह  य :- 
  आपले सं  थानचे  णालयामाफत मागील सहा मिह  यापासनू मनमाड, येवला, तांदळुनेर व पाचेगाव 

(नेवासा) येथे थमोपचार िशबीर आयोजीत कर  यात आले होते  यासाठी कमीत-कमी ७००० पेश  टची 
ाथिमक तपासणी कर  यात येऊन  यानंा आपले सं  थानमाफत गोळया, औषध ेपरुिव  यात आलेले आह.े सदर 

परुिव  यात आलेले गोळया, औषध ेही आपले मेडीकल  टोअरमाफत दे  यात आले असनू ती आपले वािषक 
मागणीतनू ा  त झाले  या औषधामधनू परुिव  यात आलेली आहे,  यामळेु सहािजकच आपले दैनं िदन साठांवर 
 याचंा प रणाम झालेला आह े यामळेु आप  याला कमी येणारा साठा आपण अित र  त खरेदीतनू करता आली 

असती परंत ु स  याचे निवन िनयमावली ारे अित र  त खरेदी ही फ  त वािषक मागणी  या ५०% मागणी ही 
पिह  या सहा मिह  यात करता येईल.  

  वरील सव बाबीमुळे औषध/ेसज कल सािह  य परुवठयास  फार मोठया माणात अडचणी िनमाण होत 
अस  यामळेु हॉि पटलमधील कमचारी व गरज ु णांना औषधे उपल  ध करता येत नाही. तसचे दो  ही 

 णालयात  णावंर होणा-या दनैं िदन श  ि या करता येणार नाही.   
  तरी वरील सव बाब वर यो  य तो िनणय हो  याचा  तावास मा  यता असावी. 
िनणय .१८८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाचे अवलोकन करणेत येऊन, सदरह ताव णालय 

उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.          (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१९ साईआ म भ िनवास A व B लॉकचे लंब ग मे टेन स करणेकरीता सािह य (मटेरीयल) खरेदी 

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, 2004 मधील तरतूद:-  

अ.न.ं 
कलम/ 

तरतदु . 
कलम/तरतदुीचे 

शीषक 
पोटकलम/ 

उपकलम . 
तरतदू 

01 17 
सिमतीची कत  ये व 

अिधकार 
1 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष 
आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े 
मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सु िवधा उपल  ध क न देणे 
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आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य 

कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  ये असतील.  

02 17 
सिमतीची कत  ये व 

अिधकार 
2 (झ) 

सवसाधारणपणे, िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे 
कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन 
कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव 
गो  टी करील.  

03 17 
सिमतीची कत  ये व 

अिधकार 
6 

या अिधिनयमा  या तरतदुीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  ये व कामे पार 
पाड  यासाठी आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

04 21 
िव  व  त  यव  था 
िनधीचा िविनयोग 

1 ( ) 
भ  तां  या िनवासासाठी व  यां  या उपयोगासाठी िव ामगहृ े
बांधणे व  याचंी दखेभाल करणे.  

 तावना:- िशड  साई  ट चे  नई यांचे आिथक देणगीतनू सं  थान मालक  या मौजे िशड  ह ीतील 
स  ह न.ं107, 108, 109 पैक  मधील जिमनीम  ये साईआ म क  प भाग 1 (साईआ म भ  तिनवास) या 
िनवासी क  पाची उभारणी कर  यात आलेली आहे. सदरह िनवासी क  पातील खो  या/हॉल साईभ  तानंा 
िनवासासाठी सन 2012 पासनू उपल  ध क न िदले  या आहते. सदरह इमारतीमधील खो  या/हॉल सतत  या 
वापराने ममधील लश व लशचे  पेअर पाट ह े नाद ु  त  (खराब) हो  या  या माणात वाढ झालेली आह.े 
सदरह इमारतीचे यापवु चे  लंब ग कॉ   टर यांनी इमारतीमधील  लंब ग सािह  य हे मे ो कंपनीचे वापरलेले आह.े 
 लंब ग मे  टेनंस करतेवेळी सदरचे सािह  य नािशक, औरंगाबाद, पणुे, अहमदनगर, मुंबई या िठकाणी उपल  ध 

नसलेचे आढळून आलेले आह.े मे  टेनंस करतेवेळी दसु-या कंपनी  या सािह  याची  या िठकाणी जळुणी करता येत 
नाही. ममधील लशचे मे  टेनंस करतेवेळी सदर अडचणी मोठया माणावर येत आह.े यामळेु  लंब ग त ार चे 
िनवारण वेळेत होत नस  याने म बंद ठेवावे लाग  याने सं  थानच ेआिथक नकुसान होत आहे. तसचे मम  ये 
ऐनवेळी िलकेज झा  यास त ार िनवारण करणेस उिशर झा  यास साईभ  ताचंे रोषास सामोरे जावे लागत आह.े 
ममधील त ार चे िनवारण करणबेाबत साईआ म भ  तिनवास यांचेकडून वेळोवेळी कळिव  यात येत आहे. 

परंत ूयापवु  वापर  यात आलेले मटे रयल उपल  ध नसलेने तसचे दसु -या कंपनीचे सािह  य वापर  यास अडचण 
येत अस  याने त ार चे िनवारण होत नाही.    

 ताव:- याकरीता यापवु  वापरा  यात आलेले सािह  य उपल  ध होत नसलेने सदरचे सािह  य बदलनू 
 यािठकाणी सहज उपल  ध होणारे कंपनीचे सािह  य खरेदी क न बसिवण ेयो  य राहील. साईआ म भ  तिनवास 

इमारतीम  ये एकुण 12  लॉक आहते.  यापैक  सु वातीस A व B या दोन  लॉक मधील  लंब ग मटे रयल बदली 
करता येईल. सदरचे काम करतेवेळी ममधील संडास व बाथ मधील  टाईल तोडुन काम करावे लागेल.  टाईल 
खरेदी करणे व न  याने पु  हा बसिवणे इ. कामे बांधकाम िवभागाकडुन करता येतील.  यानंतर ट   याट   याने इतर 
 लॉकमधील इमारतीचे  लंब ग मटे रयल खरेदी क न बदली करणेचे काम पाणी परुवठा िवभागांतगत करता 

येईल.    
मागणी:- ततु साईआ म भ  तिनवास इमारत A व B  लॉककरीता खालील माणे  लंब ग मटे रयल 

खरेदी करावे लागेल. याबाबत  थािनक िठकाणी चौकशी केली असता, खालील माणे दर उपल  ध असलेचे 
आढळून आलेले आह.े   

अ.ंन.ं सािह  य तपिशल कंपनी प रमाण एकक 
अंदाजे दर 

.नग/फुट 
र  कम 

1 1" लश कॉक (U1509)   लंबर  256 नग. 2475.00 633600.00 
2 1" य.ुिप.  ही.सी. पाईप (80) िफनोले  स 1800 फुट 33.00 59400.00 

3 
1" य.ुिप.  ही.सी. ास ेडर (आतील 
आटे)  

िफनोले  स 512 नग. 135.00 69120.00 

4 
1" य.ुिप.  ही.सी. ास ेडर (बाहरेील 
आटे)  

िफनोले  स 512 नग. 195.00 99840.00 

5 1" य.ुिप.  ही.सी. एलबो िफनोले  स 300 नग. 21.00 6300.00 
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6 1/2" सी.िप.  ही.सी. ास टी. िफनोले  स 260 नग. 55.00 14300.00 
7 1/2" अॅगल कॉक (EC-0507)  लंबर 260 नग. 650.00 169000.00 
8 कमोड िशट क  हर, आय  हरी कलर कमांडर 256 नग. 350.00 89600.00 
9 सी.पी.जेट  े, िवमान टाईप (U-1905)   लंबर 256 नग. 780.00 199680.00 
10 कमोड सडंास भां डे, आय  हरी कलर पॅ रवेअर 30 नग. 1300.00 39000.00 
11 नेटल फो  ड सी.पी.  ु - 75/10  --- 8 पडेु  550.00 4400.00 
12 सी.िप.  ही.सी. सो  यशुन (200 ॅम पॅक) िफनोले  स 20 पॅक 310.00 6200.00 
13 य.ुिप.  ही.सी. सो  यशुन (237 ॅम पॅक) िफनोले  स 22 पॅक 250.00 5500.00 

एकुण- 1395940.00 
वॅट- 188451.90 

एकुण पुणािकत र  कम पये- 1584392.00 
िवभागाचे  प  ट मत / अिभ ाय:- साईआ म भ  तिनवास येथील ममधील लशचे मे  टेनंस 

करतेवेळी सदर अडचणी मोठया माणावर येत आह.े यामळेु  लंब ग त ार चे िनवारण वेळेत होत नस  याने म 
बंद ठेवावे लाग  याने सं  थानचे आिथक नकुसान होत आहे. तसचे मम  ये ऐनवेळी िलकेज झा  यास त ार 
िनवारण करणेस उिशर झा  यास साईभ  ताचंे रोषास सामोरे जावे लागत आह.े तसचे यापवु  वापर  यात आलेले 
मटे रयल उपल  ध नसलेने व दसु-या कंपनीचे सािह  य वापर  यास अडचण येत अस  याने त ार चे िनवारण होत 
नाही. ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम 2004 नसुार वरील नमुद तरतदुीस अनुस न 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेत  यानंतर वरील तपिशलानसुार नमदु मटे रयल (सािह  य) खरेदी 
िवभागामाफत ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करता येतील असे मत आहे.  

वरील माणे नमदु सािह  य (मटे रयल) खरेदी करणेसाठी अंदाजे .15,84,392/- मा  खच अपेि त 
आह.े तरी सदरचे सािह  य खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करणसे व  यासाठी येणारे अंदाजे 
.15,84,392/- मा चे खचास मा  यता िमळणेसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यते  तव सादर. 

िनणय .१८९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास A व B लॉकचे लंब ग मे टेन स करणेकरीता 
तावात नमुद केले माणे सािह य (मटेरीयल) िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरेदी करणेस व 

याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.   (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२० ी साई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुंदी िकचन मधील लोअर ग व डॅडोला 

स या असले या हे ीफाईड टाई स/ ेिम स काँ ट काढून सदर िठकाणी नवीन लोअर ग व डॅडो 
बसिवणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमा  या 
कलम २१ (१) पोटकलम (क) अ  वये, मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व 

शासन कर  याचे योजनासाठी िव  व  त  यव  थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतदू आहे.  
 तावना- िद.०८/०१/२००९ पासनू ी साई सादालय इमारतीम  ये साईभ  तानंा साद भोजन देणसे 

सु वात कर  यात आली. ी साई सादालय येथे सरासरी दनैं िदन समुारे ४०,००० साईभ  त साद भोजनाचा 
लाभ घेतात. ी साई सादालय हॉलम  ये स या  हे ीफाईड टाई  सचे लोअर ग आह.े सादालयाम  ये साद 
भोजन पदाथ वाढणचेी ॉली, खरकटे ताटे वाहणचेी ॉली व िप  याचे पाणी वाटप करणेची ॉली तसचे साद 
भोजनाचा आ  वाद घेणा-या साईभ  ताचंी व सादालयातील कमचा-यांची वदळ व डायिनंग टेबलाचे हॅ  डल ग 
होत अस  याने सादालयात बसिव  यात आले  या  हे ीफाईड टाई  स लोअर गची िदवसिदवस जा  त माणात 
फुटतटू होते.  यासाठी इकडील िवभागामाफत सादालय हॉल मधील  हे ीफाईड लोअर गची वळेोवेळी द ु  ती 
कर  यात येते. सादालय हॉल मधील  हे ीफाईड टाई  स पूणतः बदलनू येथील लोअर गचे नतूनीकरण 
करणबेाबत अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांनी कळिवले आह.े  

       ी साई सादालयाचे मु  य िकचन व बुंदी िकचनम  ये स  या ि िम  स कॉ  ट लोअर ग केलेली 
आह.े सदर िठकाणी  वयंपाक तयार करणेसाठी मोठया  व पाचे भां डे वापर  यात येतात व िकचनम  ये कायमचा 
ओलावा असतो  यामळेु िकचन मधील काही भागातील ि मी  स कॉ  टला खड्डे पडलेले आहते. 

सादालयात साद भोजन बनिवणचेे काम दररोज सु च अस  याने सदर  या िठकाणी द ु  ती  के  यानंतरही ती 
फार काळ िटकत नाही. याकरीता सदर िठकाणी नवीन लोअर ग करण ेगरजेचे आह.े  
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ी साई सादालय मु  य डायिनंग हॉल मधील स  याची लोअर ग काढून सदर िठकाणाचा वापर 
ल ात घेऊन हवेी डयटुी लोअर ग बसिवणकेामी आिकटे  ट श  ती परमार अॅ  ड असो., मुंबई यांना 
लोअर गचा पयाय सचुवनू येणा -या खचाचे अंदाजप क दणेेबाबत कळिव  यात आले होते.  यानुसार आिकटे  ट 

श  ती परमार यांचे ितिनध ची िशड  येथे भेट दऊेन ी साई सादालयाचे मु  य सादभोजन हॉलची पाहणी 
केली. सदर हॉलम  ये चांगली  व  छता रहावी यासाठी सदर िठकाणी हवेी डयटुी ेनाईट लोअर ग बसवावी असे 
 यानंी सचूिवले. सदर कामासाठी आिकटे  ट श  ती परमार अॅ  ड असो., मुंबई यांनी याकामी  र  कम 
.१,५०,८५,०७९/- मा  खचाचे अंदाजप क सादर केले. यािशवाय सादालयातील हॉल मधील लोअर ग 

करीता पॉिलश कॉ  ट इंड  ीयल लोअर ग व २० mm जाड Endura flooring  िकंवा  या कार  या इतर 
कंपनी  या हवेी डयटुी लोअर ग टाई  स ह ेपयाय उपल  ध आहते.   

 ताव- ी साई सादालयाचे मु  य साद भोजन हॉलम  ये ( े फळ लोअर ग – ४१४४ चौ.मी., 
डॅडो – ५३६.४० चौ. मी.) लोअर गचे नतूनीकरण करणकेामी खालील ितन पयायांचा िवचार करता येईल.  

 
पयाय 

मा ंक 
तपिशल अपेि त खच 

पयाय . १ ेनाईट लोअर ग - 
ी साई सादालयाम  ये आिकटे  ट श  ती परमार अॅ  ड असो., मुंबई यांनी 

सचुिव  या माण े सादालयाचे मु  य भोजन हॉलचे लोअर ग व डॅडो करीता १८ ते 
२० एमएम जाड ेनाईट  टोन बसिवण े व पाणी वाहन जा  यासाठी टेनलेस  टील 
ना  या बसिवण.े 

.१.५१ कोटी 

पयाय .२ इडंयुरा लोअर ग -  
ी साई सादालयातील मु  य भोजन हॉल म  ये Endura Kreo कारची 20 mm 

जाडीची ि ह ीफाईड लोअ रंग बसिवण े व पाणी वाहन जा  यासाठी टेनलेस  टील 
ना  या बसिवण.े 

.१.५५ कोटी 

पयाय . ३ पॉलीशड् कॉ  ट इडं  ीयल लोअर ग - 
जड वाहनांची वदळ असणा-या इडं  ीम  ये अशा कारची लोअर ग केली जाते. 
सदरचे काम करणसेाठी स  या मु  य साद भोजन हॉलम  ये बसिवलेली  हे ीफाईड 
ल अर ग व  याचे खालील िसमट माल (Mortar) काढून PCC वर LDPE Sheet ( 

250 micron) टाकले जाईल.  यावर M 25 ेडचे ३ इचं जाडीचे कॉ  ट टाकले 
जाईल व  यावर १२ kg/sqm हाडनर टाकून सरफेस पॉलीश केली जाईल सदरचे 
लोअर ग ह े ड  ट फु व  मुथ फ नीश असले तथापी या कारच े फ नीश उ  या 

पृ  ठभागावर  हणजेच कॉलम व िभंतीचे डॅडोला करता येणार नाही.  यामळेु साद 
भोजन हॉलचे िभंतीला व कॉलमचे भोवती ेनाईट डॅडो लावण.े 

.१.२१ कोटी 

 
तसचे ी साई सादालयामधील मु  य िकचन व बुंदी िकचनम  ये लोअ रंग करीता खालील दोन 

पयायांचा िवचार करता येईल.  
पयाय 

मा ंक 
तपिशल अपेि त खच 

पयाय . १ ेनाईट लोअर ग - 
मु  य िकचन व बुंदी िकचनम  ये स  याचे ि मी  स कॉ  ट लोअर ग चार ते पाच इचं पयत 
तोडून  यावर ४० एम एम जाड लेदर फ नीश ेनाईट लोअर ग बसिवण ेतसेच डॅडो करीता 
१८ ते २० एमएम जाड ेनाईट बसिवणे व िकचनमधील पाणी वाहन जा  यासाठी  टील 
ना  या बसिवण.े 

 
.१.१९ कोटी 

पयाय . २ 
 

पॉली  ड् कॉ  ट इडं  ीयल लोअर ग - 
मु  य िकचन व बुंदी िकचनमधील स  याचे ि मी  स कॉ  ट लोअर ग २ ते ३ इचं पयत 
तोडून  यावर LDPE sheet (250 micron) टाकणे, M25 ेडचे ३ इचं कॉ ट करणे. 
या कॉ  टवर 12 kg/5gm हाडनर टाकून सरफेस पॉलीश करण.े सदरचे लोअर ग ह ेड  ट 

 
.०.९६ कोटी 
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फु व  मुथ फ नीश असेल या कारचे लोअर ग ह ेउ  या पृ  ठ भागावर  हणजेच कॉलम व 
िभंतीचे डॅडोला करता येणार नाही.  
 यामळेु डॅडोला १८ ते २० एमएम जाड ेनाईट बसिवण े व िकचनमधील पाणी वाहन 

जा  यासाठी ि टल ना  या बसिवणे. 
सदरचे  मथु फ नीश लोअर ग मळेु िकचनम  ये  व  छता राखण े सोपे होईल. परंत ू पाणी 
सांड  यास लोअर ग ि लपरी होऊ शकतो तसचे जड भां डे व ॉली  या वदळीमळेु 
भिव  यात पु  हा लोअर गवर खड्डे पडू शकतात. 

 
  िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त पयायां पैक  साद भोजन हॉलम  ये Endura िकंवा त  सम 

लोअर ग बसिवण ेयो  य होईल अस ेमत आह.े तसचे मु  य िकचन व बुंदी िकचनम  ये ४० एमएम जाड लेदर 
फ िनश ेनाईट लोअर ग करणे यो  य होईल अस े मत आह.े मा.कायकारी अिधकारी क  यांचेकडील 
जा. .३६२१ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानुसार  येक िवभागाने टडरम  ये नमदू कर  यात येणारी 
इ  टीमेट कॉ  ट ही माकट कॉ  टपे ा २० ते ३० ट  के कमी नमदू करावी अस े िनदश िदलेले आहते .  यानूसार 
याकामी अंदाजप क य रकमे  या २०% कपात क न र  कम .२.१९२ कोटी मा  खच येईल. तरी याकरीता 
येणारे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने ई– िनिवदा मागिवणबेाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .१९० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुंदी िकचन 
मधील लोअर ग व डॅडोला स या असले या हे ीफाईड टाई स/ ेिम स काँ ट काढून सदर 
िठकाणी नवीन लोअर ग व डॅडो बसिवणे याची आव यकता भासत नाही, यामुळे सदरह ताव 
अमा य करणेत आला.                  (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२१ जुनी सादालय इमारत साईभ ां चे वापराकरीता उपल ध क न देणेसाठी याम ये आव यक 

फेरबदल करणे व नुतनीकरण करणेस येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुद: अिधिनयमा  या कलम २१ 

पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची दखेभाल,  यव  थापन व 
शासन कर  याचे योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर  याची तरतदू 

आह.े  
   तावना: मं िदर प रसराचे उ  तरेकडील भागात सं  थानची जनुी सादालय इमारत  आह.े  

िद.०८/०१/२००९ पासनू नवीन ी साई सादालय इमारत साईभ  तांना साद भोजन सिुवधकेरीता उपल  ध 
करणते आला आहे.  यानंतर जनेु सादालय इमारतीतील मु  य हॉल, िकचन शेड व  यालगतचे भागाचा वापर 
सन २०१५ मिधल कंुभमेळा कालावधीचा अपवाद वगळता इतर कालावधीत झालेला नाही. यापैक  मु  य 
हॉलचे दि णकेडील भागात िडसबर २०१६ पासनू साईभ  तांचे सिुवधकेरीता  ि  टाईम दशन काड िवतरण 
काउंटस सु  कर  यात आलेले आहते.  यामळेु या हॉलचे दि णकेडील शेड व  यालगतचे प रसरात साईभ  ताचंी 
सतत वदळ असते. साईभ  तानंी ि  टाईम दशन काड घेतलेनंतर ठरले  या वेळी दशन रांगेत वेश करणपेवु  
 यानंा ित ा करता यावी याक रता जनेु सादालय इमारतीतील हॉल वेट ग हॉल  हणनू वापरात आणणते यावा 

अस ेिनदश मा.अ  य  महोदय यांनी िदलेले आहते. (सदंभ– प रप क .३६२४ िद.०६/०१/२०१७) 
िद.१६/०२/२०१७ रोजी मा. कायकारी अिधकारी डॉ.सदंीप आहरे साहबे व यु.पी.ग दकर शासक य 

अिधकारी यांनी जनेु सादालय प रसराची पहाणी केली.  यावेळी साई साद .२ इमारतीचे तळमज  यावरील 
हॉल बुंदी सकुिवण,े लाडू बांधण े यासाठी वापरात आणण े व  याचे दि णकेडील प ाशेड बुंदी िकचन  हणनू 
वापरात आणणेसाठी सचूना िदले  या आहते. (सदंभ– कायालयीन आदेश .४०९१ िद.१८/०२/२०१७). 
 यामळेु सदरह भागातील कामांचा या अंदाजप काम  ये समावेश केलेला नाही. 

जनेु सादालय इमारतीचे मु  य  हॉलम  ये आव  यकतेनुसार साधनगहृ े तयार करण,े फरशीसाठी 
कॉ  ट करणे, फरशी बदलणे, हॉलम  ये फॉ  स िसल ग, रंगकाम करण,े शेडचे खराब प े बदलणे, 
बैठक  यव  थेसाठी ी सीटर बचेस, टेबल आिद कामे करणसेाठी सन २०१६-१७ चे िज  हादरसचूीनसुार तयार 
करणते आलेले अंदाजप कानसुार खालील तपिशलानसुार .९७,९२,६९५/- मा  इतका खच अपेि त आह.े  
१. जनेु सादालय इमारतीचे मु  य  हॉलचे फरशी बदलणे, हॉलम  ये फॉ  स िसल ग, रंगकाम करण,े 

िप  याचे पा  याची  यव  था, बैठक  यव  थेसाठी ी सीटर बचेस, िसल ग फॅन, लाईट, डेझट कुलस 
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बसिवणे– .१,००,१०,३८९/-. (यापैक  M.S. Conduit wiring, Ceiling Fans, LED Fiting, 
DB Box इ. िव तु िवषयक कामांसाठी अपेि त खच .४१ ल  मा  इतका आह.े)   

२. मु य हॉलचे उत ् तरेकडील भागाचे टॉयलेट बांधकामासह नतूनीकरण करण-े .२८,३३,९२८/-.   
३. जनेु िकचन शेड  व टॉयलेटचे नतूनीकरण करणे- .१०,७१,४७८/- . 

वरीलपैक  पिह  या ट   यात जनेु सादालय इमारतीचे मु  य  हॉलचे नूतनीकरण करता येतील व  यानंतर 
सदर हॉलचे वापराबाबत साईभ  ताचंा ितसाद िवचारात घेवनू उवरीत दोन ट   यांचे काम हाती घेता येईल, असे 
मत आह.े  

 ताव: उपरो  त माण ेपिह  या ट   यात जु ने सादालय इमारतीचे मु  य हॉलचे नतूनीकरणासाठी सन 
२०१६-१७ चे िज  हा दरसचूीनसुार तयार करणते आलेले अंदाजप कानसुार .१,००,१०,३८९/- मा  इतका 
खच अपेि त आहे. जा.नं.३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानसुार अंदाजप क य र  कम 
२०% कपात क न .८०,०८,३११/- इतक  र  कम येते. करीता याकामी आयटमरेट प  दतीने िनिवदा मागिवता 
येतील.   

तरी याकामी वरील माण ेपिह  या ट   याचे कामासाठी येणारे खचास व सदरह कामी िवहीत प  दतीने ई-
िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .१९१ यावर सिव तर चचा होऊन, जुनी सादालय इमारत साईभ ां चे वापराकरीता उपल ध क न देणेसाठी 
याम ये तावात नमुद केले माणे आव यक फेरबदल व नुतनीकरण करणेस तसेच याकामी येणा या 

खचास मा यता दे यात आली.          (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं२२ सं थानम ये ठेकेदारामाफत चाल ू असले या बांधकाम अहवालाचा अ त ा व अंतीम बीलाचा ब 

त ा अवलोकनाथ सादर. 
  बांधकाम गती अहवालामधील ठेकेदारामाफत चाल ू असले या बांधकाम अहवालाचा अ त ा व 

अंतीम बीलाचा ब त ा सव मा.सद यांना परुिवणते आला होता.  
िनणय .१९२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानम ये चालू  असलेली बांधकामे व पुण झाले या कामां चे अंतीम 

बील अदा करणेचा ताव िटपणी व त यांसह सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.  
(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
यानंतर मा.अ य  महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा करणेत आली. 

आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ साईबाबां या दशनासाठी येणा या पदया ी पाल यांचे सं मेलन आयोिजत करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– महारा  शासनाने पनुघटीत केले या ी साईबाबा सं थान िव त यव था 
(िशड ) च े अिधिनयमात “सिमतीचे कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनयम नंबर १७ (१) म ये 
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अिधन राहन सं थान िव त यव थे या 
मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहण,े मं िदराम ये ढी व थेनसुार  धािमक िवधी पजुा-अचा, 
समारंभ व उ सव आयोजीत कर यासाठी आिण पार पड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणांना आव यक 
या सोयी व सिुवधा  उपल ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव त यव थेचा कारभार या योजनाथ 

चालवावयाचा आह,े ती उि ये सा या कर यासाठी िव त यव थेच ेउ प न कमी लावणे, ही सिमतीची कत य 
असतील.” अशी तरतदु कर यात आलेली आहे. 

यव थापन सिमतीचा ठराव मांक :- १) िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं१७ वरील 
िनणय .५८१. (२) िद.३१/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं१३ वरील िनणय .६२७. 

ा तिवक:- िद.१६ व ३१ ऑग  २०१६ रोजी मा.अ य  महोदय यांच े अ य तेखाली झाले या 
बैठक तील चच या वेळी ी गजानन महाराज सं थान शेगांव यांच े धत वर सं थानम ये  सवेेक यांची नेमणकु  
कर याबाबतची सकं पनेचा  िवचार करणबेाबत सचुना दे यात आली आहे.  तसचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे 
मा. यव थापन सिमतीचे ी े  गजानन महाराज सं थान , शेगांवच ेधत वर सवेेकरी उपल म राबिवणचेा िनणय 
घेतलेला आहे. 

  यानषुंगाने िद.२४/०२/२०१७ रोजी मा.अ य  महोदय यांनी मा. यव थापन सिमतीचे बैठक म ये 
िविवध िवभागांच ेसबंंधीत करावयाचे कामाबाबत िदले या िनदशानुसार कायवाही करणबेाबत जा. .एसएसएस/ 
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काअ- वीय/ ४१५७/२०१७ िद.०१/०३/२०१७ च े प रप का वये कळिवणते आलेले आहे. याम ये सरं ण  
िवभागाच ेसबंंधीत मु ा .१६ म ये- वेगवेगळया िठकाणाहन येणा या सव पाल यांची मािहती एक  करण ेव 
सव पाल यांच ेएक ीत समंेलन  आयोजीत करणबेाबत िनदश िदलेले आहते. 

  साईबाबां या दशनासाठी येणा या पाल यांच े समंेलन  आयोजीत करणकेामी सं थानचे  िविवध 
िवभागांकडून खालील माणे कामकाज क न घेता येईल.    

अ.न.ं िवभाग करावयाची कामे 

०१. संर ण िवभाग पाल यांची मािहती १५ िदवसात एक ीत करणे व कामगार िवभागास देण.े  याकामी 
सव िवभागांशी सम वय ठेवणे. काय माच ेिठकाणी बदंोब त ठेवणे.    

०२. मं िदर िवभाग संमेलनाच े उदघाटनकामी पजुेचे  सािह यासह िनयोजन करण.े मा यवरां या 
स कारासाठी मा.का.अ. सो. यां या मा यतेने फो डर, शॉल, डायरी, उदी, साद 
आिदंची यव था करणे. काय मानतंर थानीक कलाकारामाफत साईभजन सं याच े
आयोजन करणे. 

०३. बांधकाम िवभाग संमेलनकामी साईपालखी िनवारा, िनमगाव या िठकाणी हॉलची पाहणी क न 
काय माच े थळ िन ीत क न  टेज, बनॅस व बठैक यव था करणे.  शता दी वषाचे 

ीने सं थान माफत वषात कोणते काय म/ उप म आयोजीत करणार आह े
याबाबतची मािहती उपल ध ठेवणे. (आव यक अस यास सादरीकरण करणे) 

०४. जनसंपक िवभाग पालखी संमेलन संगी उप थीत राहणेबाबत ेसनोट शासक य मा य◌्ातेन ेसं थानच े
अिधकृत संकेत थळावर िस द करण,े वृ प ात बात या िस द करण.े 

०५. कामगार िवभाग िवभागाचे मागणीनसुार  कं ाटी कमचारी परुिवणे . काय माची िनमं ण पि का/ प  
नमुना तयार करणे. पालखी मंडळाच ेयादी माण ेसंबधंीतांना िनमं ण पि का पाठिवणे.  
आले या पालखी मंडळाच े रिज ेशन फॉम भ न घेण.े 

०६. िव ुत िवभाग काय माच ेिठकाणी िव ुत परुवठा ,  लाईट, फॅन, कुलसची यव था करणे. 
०७. सी.सी.टी. ही. सेल काय माची ही.डी.ओ. शटु ग व फोटो ाफ  करण.े एल.ई.डी. ि नची यव था 

करणे. 
०८. साईबाबा क या 

िव ा मंदीर 
काय माच ेसु संचालन ी वसंत वाणी सर यांनी करावे.  मा.का.अ. यांचेशी चचा 
क न िमनीट टू िमनीट काय मप ीका तयार करणे.  

०९. ी साई सादालय यव थापन सिमतीच ेिनदशानसुार  मा यवरांची अ पोपहार व भोजन यव था करण.े   
१०. कॅ टीन िवभाग काय माच ेिठकाणी चहा, दु ध, कॉफ , पाणी इ.ची यव था करणे. 
११. वाहन िवभाग आव यकते माण ेवाहन यव था करणे. 
१२. बगीचा िवभाग टेज डेकोरेशन करणे, मा यवरांच े स कारकामी बकेु / फुलांची गु छ इ.ची यव था 

करणे. 
१३. साईआ म 

भ िनवास 
पालखी संमेलनासाठी येणारे मा यवरांची िनवास यव था मोफत करण.े 

१४. आरो य िवभाग संमेलनाच ेिठकाणी व छता िवषयक सव काम ेकरणेकामी िनयोजन करणे. 
१५. सामा य शासन संमेलनासाठी आव यक असणारा कमचारी वग, यांना करावयाची काम े व इतर 

अनषुंगीक बाब संबंधीत प रपणु आदेश पा रत करणे.  संमेलनकामी .अ. व कामगार/ 
िवधी अिधकारी, संर ण अिधकारी, जनसंपक अिधकारी, तसेच ी रमेश पजुारी  व 

ी बलिभम जोशी यांची किमटी तयार क न आदेश पारीत करणे. 
१६. वनी ेपण व 

टेलीफोन िवभाग 
संमेलनाच ेिठकाणी आव यकतेनसुार साऊंड िस टीम व दु र वनीची यव था करणे. 

१७. साई साद 
िनवास थान 

संमेलनासाठी उपि थत राहणारे मा. यव थापन सिमतीच े अ य / उपा य / सद य 
तसेच पदया ी मंडळाच े ितनीधी यांना ओळखप  व बचॅेस  उपल ध क न देण.े 

१८. काशने िवभाग काय मासाठी आले या मा यवरांना डायरी देणेकामी डायरी उपल ध क न मंदीर 
िवभागास देण.े   

 अनुमान :- धोरणा मक.   
मागणी :- साईबाबां या दशनासाठी येणा या पदया ी पाल यांच ेसमंेलन  आयोजीत करण.े 
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िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- साईबाबां या दशनासाठी येणा या पदया ी पाल यांच े समंेलन  
आयोजीत क न यांना साईसवेक योजना राबिवणकेामी योजनेची मािहती दऊेन पदया ी मंडळाच े सद य/ 
सभासद यांना साईसवेक योजनेम ये सहभाग घेणबेाबत िवनंती/ आवाहन करता येईल, असे न  मत आह.े 

  तरी वरील माणे सबंंधीत िवभागामाफत कायवाही करणसे व पालखी समंेलनाची  िदनांक, वेळ, िठकाण 
िन ीत क न याकामी येणा या सव समावेशक, अनषुंगीक खचास मा यता िमळणकेामी सदरचे िवषयावर 
सिव तर चचा होऊन िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१९३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानम ये राबिवणेत येणा या साईसेवक योजनेची मािहती सव 
पदया ना समजणेसाठी पाल यांचे सं मेलन आयोिजत करणेसाठी अजुनही ब याचशा पाल यांची 
न द झालेली िदसून येत नाही. याकरीता सव पाल यांची न दणी करावी व यानंतर ताव सादर 
करणेत यावा. तसेच पालखी सं मेलनाची सु वात सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे 
मागदशनाखाली अहमदनगर िज हयातील पाल यांपासून करावी, असे ठरले.   

 (कायवाही- सरं ण  िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ मंिदर िवभागामाफत होणा या पा पुजा व इतर काय मासाठी मा यवर िनि तीबाबत. 

ताव- सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव २०१७ म  ये मं िदर िवभागामाफत वीणा, साईस  च रत पोथीची िमरवणकू, 
 या ितमा (फोटोची) िमरवणकू, अ  याय वाचन, ची पा पजुा, गु  थान येथे ािभषेक पजुा अशा 

काय माचे आयोजन मा  यवरांचे ह  त े करणे असल ्याने. मा  यवरांची नावे िनि त झा  यानंतर  वीणा कोणी 
 यावा, पोथी कोणी  यावी, चा फोटो कोणी  यावा, अ  यायाचे वाचन कोणी करावे, ची पा पजुा , कोणी 

करावी, ािभषेक पजुा कोणी करावी याबाबत परेषा िनि त करता येईल . 
तरी खालील त   यात दशिवले माण े मा  यवरांची नावाची न द होऊन िनि त होणेस मा  यतेसाठी 

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

पहाटे  ५.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा-    
पोथी–  

ितमा -         
पहाटे ५.१५  
वाजता 

अ  याय वाचन –  
                १. 
                २.  
                ३. 
                ४. 
                ५. 

सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पूजा –  

०४/०४/२०१७. 
मंगळवार   

पहाटे  ५.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा-    
पोथी–    

ितमा-  
सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पूजा-   

०५.०४.२०१७ 
बधुवार  

सकाळी ६.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पूजा-    

 सकाळी ६.३० 
वाजता  

गु  थान येथे ािभषेक -  
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िनणय .१९४ यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह ताव थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे 
ठरले.                (कायवाही- सामा य शासन, वशी- ०५) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०३ ी साईनाथ णालयातील कमचा यां या पा यांचा सन २०१६-१७ वषाचा शै िणक शु क परतावा 

करणेबाबत. 
ताव- (अ) सं  थानचे चिलत प तीनसुार मा.कोट रिस  हर यांचे काळापासनू मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने दरवष  

सं  थान कमचा-यांना  यां  या पा  याचा शै िणक शु  काचा परतावा िदला जातो.  
  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ  वये मागदशक त  वे वजा 

िनयमावली ठरिव  यात आलेली आह.े सदर  या मागदशक त  वानुसार स  या शै िणक शु  काचा परतावा दे  याची 
कायवाही चालु  आह.े िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठांनी केवळ गुणव  ते  या िनकाषावर (On Merit 
Basis) भर  यात येणा-या (समुारे ५० % पयत  या) जागांवर वेश िद  या जाणा-या िव ा  यासाठी (िन  न दराने) 
िनधारीत केले  या फ  दर रकमेपयतच, मयादीत असावा अस े नमदु आहे. यास अनुस न शासक य/शासन 
अनदुािनत अ  यास मासाठी आकर  यात येणा-या शु  का  या मयादेपयत शै िणक शु  क रकमेचा परतावा िदला 
जातो. तसचे  य.ुके.जी ते इ.१० वी (इं जी मा  यम) व आयटीआय या अ  यास मांचा शै िणक शु  काचा 
परतावा सं  थान  या शाळेतील फ चे मयादपेयत अदा केला जातो.  

  शासन मंजरुी .सासिंव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मुंबई िद.१६ जुलै, २००९ अ  वये 
िवधी व  याय िवभाग मं ालय मुंबई यांनी सदर योजना मा.  यव  थापन मंडळाचे सन १९९६ चे सभेतील 
िनणया माण ेसं  थान कमचा-यांना लाग ूआह.े  याच धत वर ती यापढेुही चलीत प तीने चालु  राहील, अशी 
मंजरुी िदलेली आह.े  

(ब) उपरो  त शासन मंजरूीस अनुस न दरवष  सं  थान कमचा-यां  या पा  यां  या शै िणक 
परता  याबाबतची कायवाही सामा  य शासन िवभाग, वशी-०६ माफत कर  यात येते. सन २०१६-१७ या 
शै िणक वषाक रताची कायवाहीही  याचंेमाफतच सु  आहे.  यानसुार जा.न.ंएसएसएस/वशी-०६/२०४७/ 
२०१६ िद.२६.०८.२०१६ रोजीचे प ा  वये सं  थान कमचा-यां  या पा  याचंा सन २०१६-१७ चा शै िणक शु  क 
परतावा करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत आव  यक मािहती सादर करणकेामी ी साईनाथ  णालय 
िवभागाकडील पा  कमचारी सं  या , पा  य सं  या , िव ाथ  िश ण घेत असलेले वग/अ  यास म व अंदाजे 
फ ची र  कम याबाबतची मािहती िद.१५.०९.२०१६ अखेर सादर करणबेाबत कळिव  यात आलेले होते.  

  मा  ी साईनाथ  णालयाकडून मुदतीत मािहती उपल  ध नाही.  याबाबत  यानंा वेळोवेळी 
दरु  वनी ारे दखेील कळिवलेले होते, मा   यानंी िलपीक सु ीवर आहे, उ ा दतेो अस े कारण े सांगनू मािहती 
दे  यास टाळाटाळ केली.  यामळेु  दर  यानचे काळात ी साईनाथ  णालय िवभाग वगळता इतर िवभागातील 
सं  थान कमचा-यां  या अंदाजे ८७० ( ी साईनाथ  णालय िवभाग वगळता) पा  याचंा सन २०१६-१७ या 
शै िणक वषाचा शु  क परतावा करणेबाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला.  

 यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६९२ अ  वये सं  थान 
कायम कमचा-यास एकुण ८७० पा  याचंा सन २०१६-१७ या वषातील शै िणक शु  काचा परतावा करणसे व 
 याकामी येणा-या अंदाजे .६६,५०,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानुसार प रप क 

पा रत क न साईनाथ  णालय वगळता इतर कमचा-यांना फॉम वाटप क न,  यां  या पा  याचंा शै िण फ  
परतावा  यानंा आदा करणते आलेला आह.े  

(क) ी साईनाथ  णालयामाफत िद.१९.११.२०१६ रोजीचे प  व  यासोबत  या िद.१५.११.२०१६ 
रोजीचे मंजरु िटपणी  वये साईनाथ  णालय िवभागाकडील पा  याचंा सन २०१६-१७ या वषाचा शै िणक शु  क  
परतावा करणबेाबतचा कायवाही इकडील कायालयाकडून करणबेाबत िनदश िदलेले आहते.  यानसुार  यांनी 
त  बल ०२ मिहने (६० िदवस) उशीराने  ताव इकडील कायालयाकडे सादर केलेला आह.े   

(ड) सदर  तावामध ्ये एकुण ६८ कमचा-यां  या १०४ पा  याचंा शै िणक शु  क परतावा करणकेामी 
र  कम .२९,९८,८७०/- मा  कळिवलेली होती. इकडील कायालयाकडून सदरची र  कम पुणािकत क न ११० 
पा  याचंा शै िणक शु  क परतावा करणकेामी एकुण र  कम .३०,००,०००/- मा चे खचास मा  यता 
िमळणबेाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला होता.  मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२२.१२.२०१६ रोजीचे सभेत सदर िवषयावर चचा होऊन, िनणय .९१७ पढुील माण ेपा रत झालेला आहे.  
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“उपरो  त  तावाम  ये ११० पा  यां  या शै िणक शु  काचा परतावा .३०,००,०००/- मा  दशिवणते 
आलेला आह.े सदरह र  कम संयिु क वाटत नाही, याक रता .३०,००,०००/- मा  शै िणक शु  का  या 
िववरणासहीत  ताव फेरसादर करणते यावा, अस ेठरले” 

(इ) जा. .एसएसएस/सा शा/वशी-०६/३६३०/२०१७ िद.०७ जानेवारी, २०१७ चे प ा  वये 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२.१२.२०१६ चे सभेतील िनणय .९१७ नुसार कायवाही क न सदरचा  ताव 
 वरीत इकडील कायालयाकडे सादर करणबेाबत वै िकय अिध का, ी साईनाथ  णालय यांना कळिव  यात 

आले होते.  
   यानसुार  यांनी  याचंकेडील िद.१७.०२.२०१७ रोजीचे प ा  वये ी साईनाथ  णालय िवभागाकडील 

कमचा-यां  या पा  याचंा सन २०१६-१७ या शै िणक वषाचा शु  क परतावा िमळणबेाबत  ताव सादर केलेला 
आह.े सदर  तावातील मािहतीनसुार ी साईनाथ  णालयाकडील एकुण ५१ कमचा-यां  या ७० पा  यानंा सन 
२०१६-१७ या शै िणक वषातील शु  क परतावा करणकेामी अदंाजे .५,८०,७७५/- मा  अपेि त खच 
असलेबाबत कळिवलेले आह.े  

तरी उपरो  त प र  छेद “इ” म  ये नमदु केले माण े ी साईनाथ  णालय िवभागाकडील ५१  थायी 
कमचा-यां  या ७० पा  याचंा सन २०१६-१७ या शै िणक वषाचा शु  क परतावा आदा करणकेामी अंदाजे 
पणुािकत र  कम .६,००,०००/- (अ री पये सहा लाख) मा चे खचास मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .१९५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातीम इ मु ाम ये नमुद केले माणे ी साईनाथ णालयातील ५१ 
थायी कमचा यां या ७० पा यांचा सन २०१६-१७ वषाचा शै िणक शु क परतावा करणेस व 
याकामी येणा या .६,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

         (कायवाही- सामा य शासन, वशी- ०६) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०४ ी साईबाबा सं थानचे मंजुर आकृतीबंधातील िवभाग व न याने िनमाण झाले या िवभागांची 

पुनरचना करणेबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत सं  थानचे मंजरु आकृतीबंधातील िवभाग व न  याने 

िनमाण झाले  या िवभागांची पनुरचना क न िवभागांची सं  या कमी करणचेे िनदश दे  यात आलेले आहते. 
सं  थानचे िद.०७/०८/२००९ रोजीचे मंजरु आकृतीबंधात एकूण ३४ िवभागांचा समावेश आह.े  याची मािहती 
सोबत जोडली आहे. तसचे आकृतीबंधास मा  यता िमळालेनंतर मा.  यव  थापन सिमती व शासक य 
कामकाजाचे सोईसाठी मागासवग क , मािहतीचा अिधकार, मालम  ता िवभाग, शता  दी क , साईआ म 
धमशाळा, साईआ म भ  तिनवास, लाडू व बफ  िनिमती िवभाग, सीसीटी  ही क  यासारखे एकूण ८ िवभाग 
काया  वीत करणते आलेले आहते. या माण े स  यि थतीत एकूण ४२ लहान-मोठे िवभाग काया  वीत आहते. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनदशानुसार या सव िवभागांची खालील माण े पनुरचना क निवभागांची सं  या कमी 
करता येईल.  

अ.न.ं िवभागाचे नांव 
०१) सामा  य शासन िवभागः-  

(अ) सामा  य शासन िवभाग  (ब) मागासवग क   (क) सभा कामकाज िवभाग  
(ड) मािहतीचा अिधकार   (इ) अिभलेख क   

०२) िश ण सेवा िवभागः- 
(अ) क  या िव ा मं िदर  (ब) किन  ठ महािव ालय  (क) इिं लश िमडीयम  कूल  
(ड) औ ोिगक िश ण सं  था  

०३)  बांधकाम िवभागः-   
(अ) बांधकाम िवभाग  (ब) मालम  ता िवभाग  (क) शता  दी क   

०४)  साद सेवा िवभागः-   
(अ) ी साई सादालय  (ब) लाडू व बफ  िनिमती िवभाग  (क) कॅ  टीन िवभाग  

०५)  िनवास  थान सेवा िवभागः-   
(अ) ी साईबाबा भ  तिनवास  (ब) ारावती भ  तिनवास  (क) साई साद भ  तिनवास  
(ड) साईआ म भ  तिनवास  (इ) साईआ म धमशाळा  



45 
 

{02} 09.03.2017, Shirdi (SPJ doc) 

०६)  मािहती तं ान सेवा िवभागः-   
(अ) मािहती तं ान िवभाग   (ब)  विन ेपन िवभाग  (क) सीसीटी  ही क   

०७) तां ि क सेवा िवभागः-   
(अ) मेकॅिनकल िवभाग   (ब) वाहन िवभाग  

०८)  णालय सेवा िवभागः-   
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल   (ब) ी साईनाथ  णालय  

०९)  लेखा िवभागः-   
(अ) लेखाशाखा   (ब) खरेदी िवभाग   (क) भांडार िवभाग  (ड) मुंबई कायालय  

१०)  संर ण सेवा िवभागः-   
(अ) सरं ण िवभाग   (ब) फायर अॅ  ड से टी िवभाग  

११)  कामगार व िवधी िवभागः-   
(अ) कामगार िवभाग    (ब) िवधी िवभाग  

१२)  िव ुत सेवा िवभागः-   
(अ) िव तु िवभाग  (ब) पाणी परुवठा िवभाग  

१३)  आरो  य सेवा िवभागः-   
(अ) आरो  य िवभाग   (ब) बगीचा िवभाग 

१४)  मंिदर सेवा िवभागः-   
(अ) मं िदर िवभाग   (ब) जनसंपक िवभाग    (क) काशने िवभाग   

 
  वरील माण े एकूण १४ िविवध िवभागांची पनुरचना क न िदनांक ०७.०८.२००९ चे शासन मा  य 

आकृतीबंधातील ०५ मंजरू शासक य अिधकारी पदां पैक  तीन शासक य अिधकारी यांचेकडे  येक  ४ 
िवभाग व उवरीत एक शासक य अिधकारी यांचेकडे २ िवभाग या माण ेिवभागनी क न  शासक य कामकाज 
क न घेता येईल. महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग,मं ालय मुंबई ४०००३२ यांचेकडील शासन िनणय 

मांकः सांसिव-२००९/४३३/८३७/०९/का.सोळा िदनांक ७ ऑग  ट २००९ अ  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड चे आ  थापनेवरील  थायी पद े२९०८ व कं ाटी पद े१९१८ अशा एकूण ४८२६ पदांना 
मंजरूी दे  यात आलेली आह.े  याच माण े सदर शासनमा  य आकृतीबंधाम  ये सं  थान आ  थापनेवरील ३४ 
िवभागांना मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानंतर ०८ िवभागांची न  याने िनिमती कर  यात आलेली आह.े सदर 
नवीन ०८ िवभागाना अ ाप शासनाची मा  यता घे  यात आलेली नाही.  

  तसचे ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना यांनी िद.०३/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये सं  थानचे ४२ 
िवभागांचे पनुरचना क न  याऐवजी १४ िवभाग कर  याचे मा.  यव  थापन सिमतीने ठरिवले अस  याचे समजले 
आह.े सं  थानम  ये स  या असलेले िवभाग सं  थानला वेळोवेळी कामा  या आव  यकतेनुसार व गरजे माणे 
मा.  यव  थापन सिमती व मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे मा  यतेने िनमाण कर  यात आलेले 
आहते. या िवभागांनसुार कमचारी आकृतीबंध महारा   शासनाने मंजरू केलेला आह.े  यामळेु सं  थानच ेस  या 
असलेले िवभाग कमी के  यास आ  हांला पदो  नतीची संधी िमळणार नाही व आम  यावर अ  याय होईल. तसचे 
आमचे आिथक नकुसान दखेील होईल. तरी आपणास सव कमचा-यां  या वतीने स  या आकृतीबंधा माणे व 
शासनाचे मा  यतेने िनमाण झालेले ४२ िवभाग यापढेु कायरत ठेवणेत यावे व  यात कोणताही बदल क  नये, 
अशी िवनंती.  

  उपरो  त माण ेमंजरू आकृतीबंधातील ३४ +०८ =४२ िवभागांची पनूरचना करावयाची झा  यास थम 
शासनास  ताव सादर क न  यास मा  यता  यावी लागेल व मा.शासनाचे मा  यतेनंतर िवभागाची पनूरचना करता 
येईल, अस ेमत आहे. 

  तरी उपरो  त माण े  ताव मा.शासनाचे मा  यतेसाठी सादर करणेस मा  यता असावी. 
िनणय .१९६ िदनांक ०८.०३.२०१७ रोजी सं थानमधील िविवध िवभागां चे .अिध क/ िवभाग मुख मा.अ य  

महोदयांना भेटले व यांनी मंजुर आकृतीबंधामधील िवभाग एकि त के यास आ हाला पदो नती या 
संधी िमळणार नाही, याकरीता आ हाला आम या कामात सुधारणा करणेसाठी ०३ मिह याचा 
कालावधी दे यात यावा, अशी िवनंती केली. तसेच कमचारी संघटना यांनी मंजुर आकृतीबंधामधील 
िवभाग एक  क  नये, अशी िवनंती के याची मािहती अ य  महोदय यांनी सभेस िदली.  
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यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , कमचारी व कमचारी संघटना यां या िवनंतीचा 
िवचार करता, यांना कामात सुधारणा होणेसाठी ०३ मिह याचा कालावधी दे यात यावा. तसेच येक 
मिह यानंतर सव ण क न ०३ मिह यांनी याचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.   

         (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०५ मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांचे कायालयातील, यांचे अिधन त असले या 

भूसंपादन क ास व या क ात कं ाटी प दतीने नेमले या कमचा यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 
ताव- (अ) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५-१६ व १७ जुलै, २००० रोजीचे सभेतील िनणय मांक २३८ अ  वये ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे संबं िधत भसूपंादनाची कामे करणकेरीता मा.उपिवभागीय अिधकारी, 
ीरामपरू उपिवभाग, ीरामपरू (महसलू) यांचे पयवे णाखाली ीरामपरू येथील कायालयात  वतं  भसूपंादन 

क ाची  थापना करणते आलेली होती. म  यंतरीचे काळात, मा.िज  हािधकारी, अहमदनगर यांचेकडील आदशे 
मांक भसूपंादन / काया/१६-क/१०८५/२०१३ िदनांक २९ ऑ  टोबर, २०१३ रोजीचे आदशेाने मा.उपिवभागीय 

अिधकारी, ीरामपरू यांचे अिधन  त असणारा उपरो  त भसूपंाद न क  तेथे कायरत असले  या कमचा-यांसह 
मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग यांचे अिधन  त देणते आलेला आह.े  

त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५-१६ व १७ जलैु , २००० रोजीचे सभेतील िनणयानुसार, 
िवषयां िकत भसूपंादन क ास व क ाकडे कायरत कमचा-यांना सन २००० पासनू ते आजपावेतो मा.  यव  थापन 
सिमतीचे मा  यतेने वेळोवेळा मदुतवाढ देणते आलेली आहे. स  या िवषयां िकत क ास व क ाकडे कायरत 
असले  या कमचा-यांना मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .२६४ अ  वये 
िद.०१/०५/२०१६ ते िद.३०/०४/२०१७ अखेर मदुतवाढ दणेते आलेली आहे. स  या सदर क ाकडे खालील 

माण ेकमचारी काम करत असनू,  याचंी मदुतवाढ िद.३०/०४/२०१७ रोजी सपंु  टात येत आहे.  

अ. . तपशील 
मंजूर पद 
सं  या 

स  या ित मिहना देणेत 
येत असलेले मानधन 

पये 
०१ ी.आर.बी.नागरे, सवेािनवृ  त अ  वल कारकून  ०१ १०, ०००/- (एकि त) 

०२ 
िलपीक टंकलेखक सवंग  
(कं ाटदारामाफत कं ाटी प  दतीने)   

०२ 
िकमान वेतनदरा माण े
कुशल कमचारी वेतन. 

०३ 
िशपाई सवंग कमचारी  
(कं ाटदारामाफत कं ाटी प  दतीने)   

०१ 
िकमान वेतनदरा माण े
अकुशल कमचारी वेतन. 

 
(ब) आता, मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांना िद.१४/०२/२०१७ रोजीचे प ा  दारे, 

 याचंेकडे स  या खालील माण ेएकूण १३ भसूंपादन  तावंर कायवाही सु  अस  याचे कळिवले आह.े  
 

अं.  भूसंपादक सं  थेचे नांव 
कायवाही चालू  असले  या 

करणांची सं  या 
०१ मा.कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   ०३ 
०२ मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  (अंतगत र  त े ा  या  य गट 

मांक २)  
०८ 

०३ मा.अिध क डाकघर िशड  पो  ट ऑफ ससाठी भसूपंादन  ०१ 
०४ राहाता कोट िनवास  थानाकरीता भसूपंादन  ०१ 
 एकूण  १३ 

तसचे ी साईबाबांची ज  मशता  दी वषाकरीता भसूपंादनाची नवीन करण ेया वष  दाखल हो  या ची 
श  यता अस  याने या सव करणांचा जलदगतीने िनपटारा करणसेाठी या भूसपंादन क ास एक वषाची मदुतवाढ 
िमळणसे तसचे स  या या कायालयात कायरत असलेले कमचारी ी.आर.बी.नागरे, सवेािनवृ  त अ  वल कारकून 
यांना स  या दे  यात येत असले  या एकूण मानधन .१०,०००/- ऐवजी .१२,०००/- मानधन वाढवनू देणबेाबत 
िवनंती केलेली आह.े  
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तसचे िशड  नगरपंचायतीमाफत सु  असले  या अंतगत र   याचंे कामासाठी व भसूंपादनासाठी मोबदला 
र  कम ही ी साईबाबा सं  थान िशड  यांचेकडून िदली जात अस  याचे नमदू केले आहे. तसचे या भसूंपादन 
क ाने आता पयत खालील माणे भसूपंाद न करणांची कायवाही पूण के  याचे नमदू केले आहे.  

 
१. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  करीता  ०६ करणे.  
२. िशड  नगरपंचायत िशड  अंतगत र  त े ाधा  य गट .१  १४ करणे.  
३. िशड  बा वळण र  ता २४ िक.मी   १० करणे.  
४. राहाता कोट इमारत      ०१ करण.  
५. िशड   मशानभिूम      ०१ करणे                                     
                                                 एकूण    ३२ करणे  
उपरो  त प र  छेद नमदू कलेले मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग यांचे प ावर .अिध क, 

मालम  ता िवभाग यांनी िद.१८/०२/२०१७ रोजीचे प ाने,मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग यांचे  तावाचे 
अवलोकन केले असता, िवषयां िकत भसूपंादन क ास व कं ाटी प  दतीने नेमले  या कमचा-यांना 
िद.०१/०५/२०१७ ते िद.३०/०४/२०१८ अखेर एक वषासाठी मदुतवाढ देण ेउिचत होईल . तसचे अ  वल कारकून 

ी.नागरे यांचेकडील कामाचा  याप व  व प पाहता  याचंे मानधन वाढवनू देणेस हरकत नाही , अस ेकळिवले 
आह.े  

क) Land Acquisition, Rehabilitation and resettlement Act,2013 म  ये महसलू व वन 
िवभागाने िद.१९ माच, २०१४ रोजी िस  द केले  या नोटीिफकेशन म  ये "Such an amount equal to 3 per 
cent of the amount of compensation towards establishment charges to be deposited to the 
state Government." अस ेनमदू केलेले आहे. याचाच अथ, भसूंपादनासाठी येणा-या एकूण खचापैक  ३ % 
र  कम भसूपंादनाचे आ  था पना खचापोटी शासनाकडे जमा करावी. या अटीनसुार सं  था न  यव  थापनाने 
वेळोवेळी भूसपंादनापोटी, भसूपंादन खचा  या ३ % र  कम मा.शासनास अदा केलेली आह े/ करत आह.े  

तसचे, महसलु व वन िवभागाने िस  द केले  या उपरो  त नोटीिफकेशन  या प र  छेद ०३ म  ये, Such 
an amount towards honorarium of the private of retired Governmental employees 
including one retired Tahsildar, two Avalkarkuns, one retired Circle officer, retired 
surveyors, retired Engineers, retired Horticulturists and retired Forest officer for valuation 
of structures and trees in the land to be acquired, two private Computer operators and two 
private persons as peons and whatever human assistance required by the officer acquiring 
land, and an amount towards retaining of the vehicle with driver needed during the process 
of the acquisition of the land and Rehabilitation and resettlement of the affected families, 
be deposited in the personal Ledger Account (PLA) of the Concerned land Acquisition 
officer of Sub-Divisional Officer or, as the case may be, the administrator, appointed in the 
behalf ( along with the proposal); and' अस े नमदू कलेले आहे. याचाच अथ, शासनास जमा 
करावया  या 3 % आ  थापना खचा  या  यित र  त वरील माणे (कं ाटी) मनु  यबळ उपल  ध क न ावे.  

ड) तरी उपरो  त प र  छेदाचे अवलोकन करता, मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांचे 
िद.१४/०२/२०१६ रोजीचे प ातील िवनंतीस अनसु न, मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांचे 
अिधन  त असले  या भसूपादन क ास व सदर क ाकडे कायरत असले  या  ०२ कुशल व ०१ अकुशल कमचा-
यांस िकमान वेतन दरा माण े तसचे सवेािनवृ  त अ  वल कारकून ी.आर.बी.नागरे यांना एकूण मानधनावर 
िद.०१/०५/२०१७ ते िद.३०/०४/२०१८ अखेर एक वषासाठी मदुतवाढ तसचे भसूंपादन क ाचे मागील वषाचे 
मदुतवाढीचे  तावावर ी.आर.बी.नागरे यांचे मानधन .७,०००/- म  ये वाढ करणते येऊन  यानंा .१०,०००/- 
एकूण मानधन अदा करणेस मा  यता दणेते आलेली होती,  याम  ये पुनः  च उिचत वाढ करण ेबाबतचे  तावावर 
िनणय होणेस िवनंती. 
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िनणय .१९७ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , भू-संपादन क ाकडील चालू  कणां पैक  िकती करणांची 
आव यकता आहे व िकती करणे वाटाघाटीने िमटवता येतील या अहवालासह सदरह भ-ूसंपादन 
क ाने मागील दोन वषाम ये केले या कामाची सिव तर मािहती सभेसमोर सादर करणेत यावी. तोयत 
ता पुरते ०३ मिहने कालावधीसाठी आहे याच मानधनावर भू-संपादन क  व यामधील कमचा यांना 
मुदतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु)  

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०६ ीमती िश पा सु रेश वै  यांचा प रवी ाधीन कालावधी संप याने यांना मु या यापक ( ाथिमक 

िवभाग) या पदावर कायम करणे व इ.०१ ते ०७ वी चा वतं  कायभार देणेबाबत. 
ताव- ा  तािवक- (अ) ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलकडील वाढ या िव ाथ  सं येचे तलुनेने वग खो या 

अपु या पडत अस याने शालेय कामकाजाचे दोन स ात िवभाजन कर यात आ याने शाळा सिंहतानुसार 
ाथिमक िवभागासाठी वंत  मु या यापक नेमणकू करण ेगरज होती.  

  यानसुार ाथिमक िवभागास मु या यापक नेमणेबाबतचा ताव मा . यव थापन सिमतीचे 
िद.२१.०६.२०१३ रोजीचे सभेत सादर कर यात आला असता, िनणय .४९८ अ वये “ यावर सिव तर चचा 
होऊन शाळा दोन स ात भरिव यात येत अस याने ाथिमक िवभागासाठी वंत  मु या यापक नेमणेसाठी 
अगोदर मु या यापक ( ाथिमक िवभाग) या पदास रा य शासनाची मा यता घेणकेामी शासनाकडे ताव सादर 
करणसे मा यता दे यात आली व शासनाची मा यता िमळालेनंतर सदर पद भरणबेाबत कायवाही कर यात यावी” 
अस ेठरले.  

  यानसुार ी साईबाबा इिं लश िमडीमय  कु लचे ाथिमक िवभागासाठी मु या यापकाचे एक वतं  
पद आकृतीबंधाम ये न याने समािव  करणकेामी शासनाकडे ताव सादर कर यात आला. यावर शासन िनणय 

.सासिंव २०१४/८०/ . .२५/ का.१६ िद.२५ स  टबर, २०१४ नसुार ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल या 
आ थापनेवरील आकृतीबंधात ाथिमक िवभागासाठी मु या यापकाचे एक वंत  पद समािव  कर यास 
मा.उ च यायालयाने िस हील अॅि लकेशन .१२०५६/२०१२ िद.१६.१०.२०१२ रोजी िदले या आदशेा या 
अनशुंगाने मा.उ च यायालयाची रतसर पवू मा यता घे या या अटीवर शासनाने मा यता िदली .  

  उपरो  शासन मा यते या अटीनसुार मा .उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील 
अज दाखल कर यात आला होता. यावर मा.उ च यायालयाने िद.१३.०३.२०१५ रोजीचे आदेशाने ी 
साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल या आ थापनेवरील आकृतीबंधात ाथिमक िवभागासाठी एक वतं  
मु या यापकाचे पद समािव  कर यास मा यता िदलेली आहे.  

  यास अनुस न मु या यापक ( ाथिमक िवभाग) ह े पद पदो नतीने भरणकेामी शाळा सिंहतानुसार 
आव यक असले या सव अहता व िनकष ीमती िश पा सरेुश वै , सहा.िशि का, ी साईबाबा इिं लश 
िमडीयम  कुल िवभाग  यांनी पूण के याने यांची ाथिमक िवभागाकडील इय ा ०१ ली ते ०५ वी एकुण २४ 
वग तकुडी अंदाजे १२९५ िव ाथ  पट सं या सभंाळणकेामी शाळा सिंहतानुसार वेतन ेणी देऊन ाथिमक 
िवभागाकडील मु या यापक पदी पदो नतीने नेमणकू करणचेा ताव मा . य.सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ चे 
सभेत सादर कर यात आला होता. सदर तावावर िनणय .३२७ नसुार “सवेाजे ता व गोपनीय अहवालाची 

तवारी पाहाता, ीमती िश पा सरेुश वै  यांची ाथिमक िवभागाकडील मु या यापक पदी नेमणकू करणते 
येऊन, या पदाची वेतन ेणी दे यात यावी” अस ेठरले.  

   यानसुार जा. .एससएस/सा शा/आ  था/५१९९/२०१५ िद.१८  िडसबर, २०१५ रोजीचे नेमणकू 
आदशेा  वये ीमती िश  पा सरेुश वै  यांची मु  या  यापक ाथिमक िवभाग, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल 
या पदावर नेमणकू कर  यात आलेली आह.े नेमणकू आदेशानसुार  यांचा प रिव ाधीन कालावधी िद.१७ िडसबर, 
२०१६ रोजी सपंु  टात येत आहे.   

ीमती िश  पा सरेुश वै , मु  या  यापक, ाथिमक िवभाग, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल यांचे 
कामकाज समाधानकारक असलेबाबत शासक य अिधकारी, शै िणक सकुंल यांनी अिभ ाय िदलेला आह.े  

मागणी- सबब ीमती िश  पा सरेुश वै , मु  या  यािपका, ाथिमक िवभाग यांचा प रिव ाधीन 
कालावधी िद.१७ िडसबर, २०१६ रोजी सपंु  टात आ  याने व  याचंे कामकाज समाधानकारक अस  याने  यानंा 
िद.१८ िडसबर, २०१६ पासनू मु  या  यापक, ाथिमक िवभाग ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल या पदावर 
कायम करणसे िमळणेस िवनंती.  
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(ब) दर  यानचे काळात ीमती िश  पा सरेुश वै , मु  या  यािपका, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल 
यांनी  याचंे िद.२४.११.२०१६ रोजीचे अजा  वये “मा याकडे ाथिमक िवभागाचे इ.१ ली ते ५ वी. चा कायभार 
सोपिव  यात आलेला आह.े तसचे नेमणकू आदशेातील अटी व शत  मधील .०८ नुसार ाथिमक िवभागाचे 
सव शासक य व कायालयीन कामकाज ाचाय, मा  यिमक िवभाग यांचे िनयं णाखाली करणबेाबत नमुद 
केलेले आह,े या बाब मळेु शालेय कामकाजात अडचणी िनमाण होत आहते . तसेच  वतं  कायभार नस  यामळेु 
अनेक सम  या िनमाण होत आहते,  याचा तपिशल खालील माण े 
१. माझे नेमणकू आदशेानुसार मा याकडे इ.१ ली ते ५ वी.चा कायभार सोपिव  यात आलेला आहे, मा  

शालेय िश ण िवभाग व िश णािधकारी यांचेकडून इिं लश िमडीयम  कुलचे ाथिमक िवभाग इ.१ ली 
ते ०७ वी चे वगाना एकि त मंजरुी असनू, मा  यिमक िवभाग इ.८ वी ते १० वीचे वगाना एकि त मंजरु 
दे  यात आलेली आहे.  

२.  यामळेु पंचायत सिमती, िज  हा प रषद या िठकाणी होणारे िविवध सभा,  याचंेकडून ा  त होणारी 
प रप के, आदशे यांची पतुता करतांना इ.६ वी व ७ वी चे वगाचेबाबत िनणय घेतांना अडचणी िनमाण 
होत आहते.  यामळेु स  या मी मा याकडे इ.१ ली ते ५ वी चे वगाचा कायभार असतांनाही इ.१ ली ते ७ 
वी चे वगाचा कायभार पाहत आहे.  

३. मा  अशा प रि थतीम  ये इ.६ वी व ७ वी.चे वगावर अ  यापन करणारे िश कामं  येही सं माव  था 
िनमाण झालेली आह.े कारण  यांनी दनैं िदन कामकाज करतांना मा  यिमक िवभागाचे ाचायाचे आदशेा 
पाळावयाचे क , ाथिमक िवभागाचे मु  या  यापकांचे आदेश पाळावयाचे याबाबत ते नेहमी त ारी 
करत असतात.  

४. तसचे मा.िश णिधकारी, मा.गट िश णािधकारी िकंवा शालेय िश ण िवभागाशी ाथिमक 
िवभागासदंभात (इ.१ली ते इ.७ वी) प  यवहार करतांना तो मा या नावाने होत असतो. शासनाचे सरल 
डाटा णालीम  येही मा याकडे इ.१ ली ते ७ वी चे वगाचा मु  या  यापक पदाचा कायभार िनदशीत 
केलेला आह.े  

५. सं  थानचे नेमणकू आदशेाम  ये मा याकडे इ.१ ली ते ५ वीचे वगाचा कायभार आह.े मा  यिमक 
िवभागाचे ाचाय यांचकेडे इ.८ वी ते १० वी.चा कायभार आहे.  यामळेु अशा प रि थतीम  ये इ.६ वी 
व इ.७ वी चे वगाबाबत मला िकंवा मा  यिमक िवभागाकडील ाचाय यांना कोणतीही ठोस भिुमका 
अथवा िनणय घेता येत नाही.  

६. शासनाचे शालेय िश ण िवभागाचे धोरणानसुार इ.१ ली ते इ.७ वी हा ाथिमक िवभाग व इ.८ वी ते 
इ.१० वी हा मा  यिमक िवभाग अस ेवग करण आह.े   यामळेु शालेय िश ण िवभागाकडे ाथिमक 
िवभागासदंभात होणारा सव प  यवहार हा मा याच  वा रीने होत असतो, तसचे सदर िठकाणी होणारे 
सव िमट गसाठी मला उपि थत राहन, िव ाथ  अथवा िश कांचे बाबतचे काही िनणय जागेवर  यावे 
लागतात. मा  मला नेमणकू आदशेानुसार ाचाय, मा  यिमक िवभाग यांचे िनयं णाखाली काम करावे 
लागत अस  यामळेु मी कोणताही िनणय  वतं पण े घेऊ शकत नाही.  यामळेु िमट गम  ये अथवा 
व र  ठासंमोर माझी व पयायाने सं  थानची नाच  क  होत असते.  

७. तसचे मला ाचाय, मा  यिमक िवभाग यांचे िनयं णाखाली काम करणबेाबत आदशेीत झालेले 
अस  यामळेु ाथिमक िवभागाकडील िश कही मा या सचुना , आदेश पाळत नाही.  ते पर  पर ाचाय 
मा  यिमक यांचेकडे रजा अज सादर करण,े  यानंा िवचा न सकुंलाचे बाहरे जाणे, अथवा काही सगंी 
दोघांनाही न िवचरता रजा अज भरणे अथवा बाहरे जाण ेअस े कार घडत आहते.  

८. तसचे ाथिमक िवभागाकडील बहतांशी िश क, िलपीक, वग ०४ कमचारी ह ेआमचेवर मा  यिमक 
िवभागाचे ाचाय यांचे िनयं ण आह,े  यामळेु तु  ही  आ  हांला काही सचुना दऊे नका अस ेबोलतांना 
अथवा कृतीमधनू जाणीव क न दते असतात.  यामळेु सदर पदावर काम करतांना अनेक वेळा मन  ताप 
व अपमान सहन करावा लागत आह.े    यामळेु मला मा या पदास पुणपण े  याय दतेा येत नाही.  
तरी आपणास िवनंती करते क , उपरो  त अ. .१ ते ८ चे मु ांबाबत िवचार होऊन ी साईबाबा 

इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील दनैं िदन शालेय कामकाजात सधुारणा करणकेामी शालेय िश ण 
िवभागाकडील धोरणानसुार व शाळेचे मंजरुी नसुार , मा या नेमणकू आदशेाम  ये सधुारणा होऊन , मा याकडे इ.१ 
ली ते ७ वी चे वगाचा कायभार  वतं पण ेदणेते यावा, अशी िवनंती केलेली आह.े  
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ीमती वै  यांचे अजातील मागणी,  यानंी नमदु केले  या अ. .०१ ते ०८ मु ांचे अवलोकन  व ी 
साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील द  तराची पडताळणी केली असता खालील माणे व  तिु थती 
िनदशनास आलेली आह.े  
१. ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलकडील ाथिमक िवभागाक रता इ.१ ली ते ०७ वी.  या वगाना 

मा.िश णािधकारी ( ाथिमक) यांचेकडून एकि त मा  यता िमळालेली आह.े  तर मा  यिमक 
िवभागाक रता इ.०८ ते १० वी  या वगाना मा.िश णािधकारी (मा  यिमक) यांचेकडून एकि त मा  यता 
िमळालेली आह.े  

२. तसचे इ.१ ली ते ०७ वी  या ( ाथिमक) वगाक रता शासनाचा सां केितक मांक (Udise No.) 
27261003312 असा असनू, इ.०८ ते १० वी  या (मा  यिमक) वगाक रता शासनाचा सां केितक 

मांक (Udise No.) 27261003311 असा आह.े  
३. तसचे शालेय िश ण व ि डा िवभाग, शासन िनणय . ाशात-ु१११२/(२५८/२०१२)/ ािश-३, 

िद.१३ फे वुारी, २०१३ अ  वये इ.१ ली ते ८ वी पयतचे िश णास ाथिमक िश ण  हणनू 
सबंोध  यात यावे अस ेिनदश िदलेले आहते. मा  आप  या शाळेची ाथिमक िवभागाची मंजरुी ही इ.१ 
ली ते ०७ पयत आह.े  

४. तसचे स ि थतीम  ये इिं लश िमडीमय िवभागाकडे तीन िवभाग कायरत आहते (०१.पवु ाथिमक , ०२ 
ाथिमक, ०३ मा  यिमक)  यामधील िव ाथी सं  येचा तपिशल पुढील माणे  

अ. . िवभाग इय  ता तुकड्या िव ाथ  सं  या 
०१. पवु ाथिमक   य.ुके.जी. व िस.के.जी. १० ५०० 
०२. ाथिमक इ.०१ ली ते ०७ वी ३४ १६४२ 
०३. मा  यिमक इ.०८ वी ते १० वी ०७ ३०० 

५. स  या इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडे ाथिमक व मा  यिमक िवभागांसाठी दोन  वतं  
मु  या  यापकांचे पदे मंजरू असनू,  या माणे मु  या  यापक कायरत आहते. मा  पवु ाथिमक 
िवभागाबाबत शाळा सिंहतेम  ये कोण  याही कारची िनयमावली नाही.  यामळेु पवु ाथिमक 
िवभागाकडील मु  या  यापक पदाचा कायभार कोणाकडे असावा याबाबत सं म िनमाण होत आहे.  

६.  यामळेु गट िश ण अिधकारी , पंचायत सिमती, राहाता यांचे कायालयात  य  जाऊन चचा केली 
असता,  यानंीही पवु ाथिमक िवभागाबाबत कोण  याही कारची िनयमावली नाही. सदरबाबत सं  था 
चालकांनी यो  य तो िनणय  यावा, अस ेत डी कळिवलेले आहे.  

७. अ. .०४ म  ये नमुद केले  या िव ाथ  सं  येचा िवचार करता, ाथिमक िवभागाकडील 
मु  या  यािपका यांचेकडे एकुण ३४ वग तकुड्यांचा कायभार होत असनू,  याम  ये एकुण १६४२ 
िव ाथ  िश ण घेत आहते.  याचंे तलुनेने मा  यिमक िवभागाकडील मु  या  यापक यांचेकडे फ  त ०७ 
वग तकुड्यांचा कायभार असनू, ३०० िव ाथ  िश ण घेत आहे,  यामळेु Work load चा िवचार 
करता पवु ाथिमक िवभागाचा कायभार हा मा  यिमक िवभागाकडील ाचाय यांचेकडे सोपिवण ेयो  य 
होईल.  

८. तसचे शाळा सिंहतेनुसार ाथिमक िवभागाकडील मु या यापकांना िनवृ ीअखेर िश लक असले या 
अिजत रजेचे रोखीकरण करता येत नाही.  हणजेच  यानंा िदघकालीन सु या (उ हाळी, िदपावली व 
नाताळ) उपभोगता येतात. मा  मा  यिमक िवभागाकडील ाचाय यानंा िदघकालीन सु ी  या  
कालावधीत शाळेम  ये उपि थत राहण ेबंधनकारक असत.े  

९. पवु ाथिमक िवभागाकडील  यु.के.जी. ची वेश ि या ही एि ल, मे व जनु या मिह  यांम  ये होत 
असते, सदर कालावधी हा िदघकालीन सु ीचा कालावधी असनू ,  या कालावधीम  ये मा  यिमक 
िवभागाचे मु  या  यापक ह ेशाळेम  ये उपि थत असतात,  यामळेु पवु ाथिमक िवभागाचा कायभार हा 
मा  यिमक िवभागाचे ाचायाकडे सोपिवण ेयो  य होईल.  
मागणी- उपरो  त प रि थती, शाळा सिंहता िनयमावली व कागदप ांचे अवलोकन करता शालेय 

कामकाजात ससुु ता येणसेाठी तसचे शासनाचे धारेणानसुार इ १ ली ते ०७ वीचे वगाचा ( ाथिमक िवभाग) चा 
कायभार ीमती िश  पा सरेुश वै , मु  या  यािपका, ाथिमक िवभाग यांचेकडे  वतं पण ेसोपिवणेस तसचे पवु 

ाथिमक िवभागाचा कायभार ी.ए.ए.तांबोळी, ाचाय मा  यिमक िवभाग यांचेकडे सोपिवणेस मा  यता िमळणेस 
िवनंती.  
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तरी उपरो  त (अ) व (ब) बाबत िनणय होणकेामी सिवनय सादर. 
िनणय .१९८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे ीमती िश पा सु रेश वै  यांचा प रवी ाधीन 

कालावधी संपु ात येत असलेने, यांना यांचा प रिव ाधीन कालावधी संपु ात येत असलेचे 
तारखेपासून इिं लश  िमडीयम कुलकडे मु या यापक ( ाथिमक िवभाग) या पदावर कायम करणेस व 
या पदाची वेतन ेणी लागू  करणेस मा यता दे यात आली.  

तसेच शाळा सं िहता िनयमावली व कागदप ां चे अवलोकन करता, शालेय कामकाजात 
सुसु ता येणेसाठी शासनाचे धारेणानुसार इ.०१ ते ०७ वी चा कायभार वतं पणे ीमती िश पा वै  
यांचेकडे देणेत यावा व पुव ाथिमक िवभागाचा कायभार ी.ए.ए.तांबोळी, ाचाय मा  यिमक िवभाग 
यां चेकडे सोपिवणेत यावा, असे ठरले.            (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)  

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०७ ी साईबाबा सं थान प रसरात रे वे बुक ग काऊंटर सु  करणेकामी सेवाधाम इमारतीतील जागा 

उपल ध क न देणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम १७ (३) 

माण े िव  व  त  यव  थेम  ये िनहीत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीने 
असले  याखेरीज सिमतीकडून एका 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.     

 ताव- ी साईबाबा सं  थान प रसरात रे  वे बकु ग काऊंटर सु  करणकेामी सवेाधाम इमारतीतील 
जागा िवनामु  य वापरास िमळणेबाबत िड  हीजनल रे  वे मॅनेजर (कमिशयल), सोलापरू यांचेकडील प  

.एसयआूर / सी/ कॉग/यटूीएस/ ५६८/१६ िद.२६/१०/२०१६ ा  त िद.०६/१२/२०१६ रोजीचे प ावर िनणय 
घेण.े  

 तावना- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय ं .३३ िनणय ं .५४२ 
अ  वये रे  वेनेही ितक ट आर णासाठी जागेची मागणी के  यास  यानंाही सेवाधाम इमारतीम  ये जागा उपल  ध  
क न दे  यात यावी,अस ेठरलेले आह.े 

   यास अनुस न इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/३१०३/२०१६ िद.१५/०९/२०१६ अ  वये 
मा.िड  हीजनल रे  वे मॅनेजर, (कमिशयल), स ल रे  वे, सोलापरू यांना रे  व े ितक ट आर ण काऊंटरसाठी 
सं  थानचे सवेाधाम इमारतीमधील जागा (एक म) ११ मही  यांचे कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम 
िवभागाकडून ठरिव  यात येणारे भाडे दरा माण ेदरमहा भाडेत  वावर व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा 
आका न रे  वे िवभागास बकु ग काऊंटरसाठी दणेचेे  तािवत आह.े तरी सदरची जागा पाहणी क न 
िनि तीबाबत सं  थानला कळिवणकेामी कळिवलेले आह.े  

  त ंतर मा.िड  हीजनल रे  वे मॅनेजर (कमिशयल) स ल रे  वे,सोलापरू यांनी  याचंेकडील प  
ं .एसयआूर / सी/५१८/आरईएस  ही/एसएनएसआर/१६ िद.१३/०९/२०१६ रोजीचे प ा  वये रे  वे ितक ट 

रझवशन काऊंटरसाठी सवेाधाम इमारतीतील दोन मची मागणी केलेली आह.े मा.िड  हीजनल रे  वे मॅनेजर 
(कमिशयल) स ल रे  वे, सोलापरू यांचे उपरो  त मागणी माण े  यानंा सवेाधाम इमारतीतील दोन म   (अदंाजे 
१० x १०) साईज  या उपलबध क न दतेा येतील व  याचंेकडून सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून ठरिव  यात 
येणारे भाडे दरा माण े दरमहा भाडेत  वावर ११ मही  याचंे कालावधीसाठी व मीटर रड ग माणे िव तु आकार 
वेगळा या माण े भाडेकरारावर रे  व े आर ण काऊंटरसाठी दे  याच े इकडील िद.२२/०९/२०१६ रोजी  या 
कायालयीन िटपणी माणे  तािवत करणते आले.  

   या माण े इकडील प  ं .एसएसएसटी/ मालम  ता/ ३४१२/ २०१६ िद.०१/१०/२०१६ अ  वये 
मा.िड  हीजनल रे  वे मॅनेजर (कमिशयल) स ल रे  वे, सोलापरू यांना कळिवणते आले. तसचे उ  त जागेचे भाडे 

माणप  िमळणकेामी मा.उपअिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग,राहाता यांना इकडील प  ं .एसएसएसटी/ 
मालम  ता/ ३२४७/ २०१६ िद.२३/०९/२०१६ अ  वये कळिवणते आले.  

   या माण े मा.कायकारी अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांनी  याचंेकडील जा. ं . 
रेषा/ १०१४६/ २०१६ िद.२०/१२/२०१६ अ  वये इकडेस भाडे माणप  सादर केले असनू  यात  यांनी “सं  थान 
मालक चे िशड  येथील िसटी सव नं.११९ मधील एकूण जो  याचे े फळ ९/३४ चौ.मी.असलेली इमारत   
(१०x१० दोन गाळे) १) महारा   रा  य माग प रवहन महामंडळ व २) रे  वे िवभाग यांनी  यां  या  कायालयासाठी 
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घेतले  या इमारतीचे मािसक भाडे .७९२/- (अ री .सातशे  या  णव मा ) दरमहा  थािनक कर वगळून 
ठरिव  यात आलेले आह.े सदरचे माणप  ह ेसदर इमारत ता  यात घेत  यापासनू ते इमारत र  त करेपयत ाहय 
राहील,” अस ेनमदू केलेले आहे. 

  दर  यानचे काळात मा.िड  हीजनल रे  वे मॅनेजर (कमिशयल),सोलापरू यांनी  याचंेकडील उपरो  त  
सदंभािकत प ा  वये उपरो  त दवे ूकेले  या सवेाधाम इमारतीतील दोन म िवनामोबदला वापर  यास देणसे इकडेस 
िवनंती केलेली आह.े 

  रे  वे िवभागास उपरो  त माण े िवनामोबदला रे  वे ितक ट आर ण काऊंटरसाठी जागा िद  यास इतर 
सं  था, महामंडळे, शासक य कायालये ह े दखेील िवनामोबदला जागेची मागणी करतील. त  हा रे  वे ितक ट 
आर ण काऊंटरसाठी जागा िवनामोबदला देण ेउिचत होणार नाही,अस ेइकडील न  मत आहे.  

      यापवू  सवेाधाम इमारतीतील एक गाळा महारा   रा  य प रवहन महामंडळाने दखेील सगंणक य 
आगाव ू आर ण क ासाठी िवनामोबदला वापर  यास िमळणकेामी िवनंती केलेली होती.  याबाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे बैठक त सादर करणते आला होता.  यावर िनणय ं .८३७ 

माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े   
  “यावर सिव  तर चचा होवनू महारा   रा  य माग प रवहन महामंडळाचे सगंणक य आगाव ू आर ण 

क ासाठी सं  थान मालक चे िशड  येथील सवेाधाम इमारतीमधील जागा वापरास देणसे मा  यता दे  यात आली. 
परंत ुयाकामी िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन यांची मा  यता घे  यात यावी. तसचे सदरह जागा िवनामु  य 
दणेे उिचत होणार नाही याकरीता महारा   रा  य माग प रवहन महामंडळ यांचेकडून सं  थान िनयमानुसार भाडे 
आकारणी करणते यावी,अस ेठरले.”  

िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त िनणया माणे रे  वे िवभागास िवनामोबदला जागा वापरास देण ेउिचत 
होणार नाही, अस ेन  मत आह.े  

             तथािप रे  वे िवभागाची सवेा सावजिनक उप मातील भाग असनू सवसामा  य जनते  या िहताचे 
असलेने  याचंेकडून सावजिनक बाधंकाम िवभागाने ठरवून िदले  या भाडे दरा माणे एका गाळयास दरमहा 
मािसक भाडे .७९२/- माण ेपढुील एक गाळा (पि मेकडील) व  यामागील एक गाळा (पवूकडील) अस ेएकूण 
दोन गाळयांचे दरमहा मािसक भाडे .१,५८४/- ( .एक हजार पाचशे चौ-यांशी मा ) व मीटर रड ग माण ेिव तु 
बील वेगळे आका न ११ मही  याचंे भाडे कराराने देण े उिचत होईल. सदरचे भाडे हे अ  य  प अस  याने 
मा.कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग,सगंमनेर यांनी  याचंे उपरो  त माणप ात सदर इमारत 
ता  यात घेतलेपासनू ते इमारत र  त करेपयत ाहय राहील, अस ेजरी नमदू केले असले तरी भाडे दरात पढुील दर 
११ मही  यां  या मदुतीसाठी १० ट  के वाढ क न आव  यकतेनसुार मदुत वाढवनू दतेा येईल व तशी अट भाडे 
करारना  यात टाकता येईल व  या माण ेभाडे करारनामा क न घेता येईल.  

  तरी रे  वे िवभागास उपरो  त दोन गाळे सावजिनक बांधकाम िवभागाने ठरवनू िदले  या भाडे दरा माणे 
व मीटर रड ग माणे िव तु बील वेगळे आका न ११ मही  याचंे भाडे कराराने व सदर भाडे दरात पढुील दर ११ 
मही  यां  या  मदुतीसाठी १० ट  के वाढ करणे  या अटीवर दे  या  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .१९९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईनगर रे वे टेशनवर सं थान वापरासाठी जागा देणेचे अटीवर, 
तावात नमुद केलेले सेवाधाम इमारतीमधील दोन गाळे, रे वे बुक ग काऊंटर साठी सावजिनक 

बांधकाम िवभागाने ठरवून िदले  या भाडे दरा माणे व मीटर रड ग माणे िव ुत बील वेगळे आका न 
११ मही  याचें भाडे कराराने रे वेस उपल ध क न दे यात यावे. 

तसेच सेवाधाम इमारतीम ये साईसेवकांना रहा याची यव था करावयाची अस यामुळे 
िविवध कमचारी संघटना, होमगाड, िव ुत मंडळ व इतरांना वापरासाठी िदले या खो या वरीत खाली 
क न घे यात या या, असे ठरले.   

         (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ .अिध क, साई साद िनवास थान) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०८ समाधी मंिदर ए.सी. लांट यं णेचे सन २०१७-२०१८ या एक वषाचे कालावधीकरीता CAMC 

देणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमामधील तरतूद २०१४:  (1) कलम  14)2)( घ  ( – भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 

आव  यक ते तातडीचे द ु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण े (2) कलम 21 (1)(क) मं िदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन 

 तावना: मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५.०९.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ८७९ अ  वये 
ी साईभ  तानंा उ  णतेचा, सफोकेशनचा ास होऊ नये याकरीता समाधी गाभारा, झुंबर गाभारा, नंदी गाभारा, 
 टेज गाभारा, भयुारी दशन रांग तसेच  यिुझयम हॉल या सव िठकाणी एकुण १८१ टन मतेचे पये 

८६,००,०००/- (अ री पये शहाऐशंी लाख) मा  इत  या िकंमतीचे एकूण १२ स ल ए.सी.  लाटं देणगीदार 
साईभ  त यांचेमाफत बसवनू कायरत करणते आलेले आहते. सदर यं णा िदनांक २८/०३/२०१५ रोजी 
कायाि वत कर  यात आलेली आह.े या सव यं णेचा वारंटीचा कालावधी एक वषाचा होता, सदर कालावधी 
एि ल २०१६ अखेर संपलेला आह.े  

मागणी: सदरची यं णा सतत कायाि वत असण े आव  यक आह.े सदर यं णते िबघाड झा  यास 
तातडीने द ु  त  करणकेामी लागणारे  पेअरपाट  वरीत उपल  ध असणे गरजेचे आह.े जर  पेअस उपल  ध नसतील 
तर से ंल ए.सी. दु  तीकामांत अडचणी िनमाण होईल.  याकरीता या सव स ल ए.सी.  लाटं यं णेचे सन २०१६ 
-२०१७ या कालावधीसाठी CAMC दणेकेामी  लांटचे उभारणी करणारे मे.  यकंटे  वरा ंक  ोजे  ट सो  यशुन 

ा. िल., पणु ेयांचेकडून दरप क मागिवले असता,  यानंी खालील माण ेदर िदलेले आहते : 
Sr. No. Description Capacity Amount Rs. 
1. Compressive Annual Maintenance Contract of 

Samadhi Mandir & Premises Central A/C. Plant  
181 Ton 7,53,100/- 

उपरो  त माणे पये ७,५३,१००/- मा चे दर ा  त झाले असनू, या रकमेतनू २०%  दर कमी क न, 
पढुील एक वष कालावधीकरीता  CAMC दणेकेामी येणा-या खचाचा तपशील खालील माण े: 

Sr. No. Description Capacity Amount Rs. 
1. Compressive Annual Maintenance Contract of 

Samadhi Mandir & Premises Central A/C. Plant  
181 Ton 6,02,480/- 

उपरो  त माणे समाधी मं िदरात समाधी गाभारा, झुंबर गाभारा, नंदी गाभारा,  टेज गाभारा, भयुारी दशन 
रांग तसचे  यिुझयम हॉल इ  यादी िठकाणी बसिवले  या ए.सी.  लाटंचे सन २०१७-१८ या कालावधीसाठी 
वािषक कॉ  ेिस  ह स  ह स कॉ  ॅ  ट (CAMC) दणेकेामी अंदाजे र  कम पये ६,०२,४८०/ मा चा खच 
अपेि त आह.े सदरील खच इकडील िवभागाकडे मंजरू अंदाजप क २०१६-२०१७ मधील ‘मशीनरी द ु  ती  व 
दखेभाल खच’ या िशषाखाली आज अखेर िश  लक पये ११,२८,५२५/- मा चे रकमेतनू करता येईल . सदर 
खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार आह.े 

मा  यता- शासक य मा  यता आव  यक 
िवभागाचे अिभ ाय/  प  ट मत: समाधी मं िदरातील सव से ल ए.सी. यं णा कायाि वत राहणे 

आव  यक असलेने समाधी मं िदर व प रसरातील सव स ल ए.सी.  लाटं यं णचेे सन २०१७-१८ या एक वष 
कालावधीकरीता कॉ  ेिस  ह वािषक स  ह स कॉ  ॅ  ट (CAMC) देणकेामी येणा-या अंदाजे पये ६,०२,४८०/- 
(अ री पये सहा लाख, दोन हजार, चारशे ऐशंी) मा चे खचास व महारा   शासना  या वेबसाईटवर ई-िनिवदा 
नोटीस िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीची सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२०० यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मं िदरातील सव से ल ए.सी. यं णा कायाि वत राहणेसाठी समाधी 
मं िदर व प रसरातील सव स ल ए.सी.  लाटं यं णेचे सन २०१७-१८ या एक वष कालावधीकरीता 
कॉ  ेिस  ह वािषक स  ह स कॉ  ॅ  ट (CAMC) देणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व 
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.                  (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०९ कुक ग रेज (गॅस शेगडया) खरेदी करणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम ं . १४ (भाग ४) म  ये १४ (२-घ) नुसार भ  तानंा सोयीसाठी आव  यक ते 
द ु  तीचे काम. 

 तावना- ी साईभ  तानंा दे  यात येणारा लाडू हा लाडू साद िनिमती िवभागामाफत निवन 
सादालयातील लाडू िकचनम  ये तयार करणते येत आहे. साईभ  तानंा पािहजे तेवढी लाडू पाक टे उपल  ध क न 

दणेेसाठी सदरचे िकचन अपरेु पडणार अस  याने जु ने सादालय इमारतीचा वापर क न लाडू िनिमती करणेसाठी 
निवन यिुनट सु  करावयाचे आहे . मा  या िठकाणी वापरांकरीता गॅस भ ् या लाडू िवभागाकडे िश  लक नस  याने 
ते मेकॅिनकल िवभागामाफत निवन १० भ या खरेदी क न िमळा  यात, अस ेलाडू िनिमती  िवभागाने  याचंे िदनांक 
२२/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये कळिवले आह.े  

मागणी:- लाडू साद िनिमती िवभागाचे मागणीनसुार निवन १० भ या आिण मटे रअल खरेदी 
करणकेामी िकचन इ  यपुमट फॅ ीकेटस यांचेकडून खरेदी करणकेासाठी अपेि त खच अंदाजाकरीता ई-मेल  दारे 
दरप के मागिव  यात आलेले होत.े  यानुसार  यानंी खालील तपशीला माण ेखच कळिवला आहे 

अ .नं.  कंपनीचे नाव ती नगाचे दर . १० कुक ग रज 
करीता दर पये 

१ एस.एस. इ  यपुमट, औरंगाबाद ३४,४००/- ३,४४,०००/- 
२ प ाटेक इडं  ीज ा. िल. भोसरी,  पणुे ३९,४२०/- ३,९४,२००/- 
३ मेटल फॅि केटस ऑफ इिंडया , मुंबई  ३२,६१०/- ३,२६,१००/- 

उपरो  त त  तानसुार मेटल फॅि केटस  ऑफ इिंडया, मुंबई यांचे दर िन  न  तम असनू १० नग कुक ग रज 
करीता र  कम . ३,२६,१००/- मा  खच येत असनू,  या खचाम  ये २०% कपात क न पये २,६०,८८०/- 
(अ री पये दोन लोख, साठ हजार, आठशे ऐशंी) मा चा खच अपेि त आह.े सदर  या खचास मा.  यव  थापन 
सिमतीची मा  यता घेऊन िकचन इ  यपुमट फॅि केटस यांचेकडून बंद पािकटात दरप क मागिवणते येईल.  सदरचा 
खच मेकॅिनकल िवभागाकडील सन २०१७-१८ या वषाचे अंदाजप कात निवन मिशनरी व  इ  यपुमट खरेदी 
कामी मंजरू र  कमेतनू करता येईल .              

      िवभागाचा  प  ट अि पाय:- तरी लाडू िकचनकरीता १० नग हे  ही ३०४  टे.  टील कुक ग रज 
िवहीत प तीने खरेदी करणसे  व  याकामी येणा-या र  कम . २,६०,८८०/- मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेम  ये िनणयाथ सादर. 

िनणय .२०१ यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू िकचनकरीता १० नग हे  ही ३०४  टे.  टील कुक ग रेज (गॅस शेगडया) 
िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .२,६०,८८०/- मा चे 
खचास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१० माहे जुलै २०१६ ते स टबर २०१६ जमा-खच त यांची न द घेणेबाबत. 

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

   या अनषुंगाने माह े जलैु २०१६ ते  स  टबर २०१६ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त  ते 
तयार कर  यात आले असनू ते मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर न द घेणसेाठी सादर करणे आव  यक आह.े  

   यास अनसु न माहे  जलैु २०१६ ते स  टबर २०१६ या मिह  याचंा जमा खचाचा तपशील 
खालील माण े– 

मिहना जमा खच 

जलैु २०१६ ४०,२५,०५,६७०/- २०,२६,८३,२१८/- 
ऑग  ट २०१६ ५६,९७,७९,९६५/- १८,०४,३९,९४८/- 
स  टबर २०१६ ३६,११,१३,१३८/- ३२,२९,९३,५८७/- 
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  तरी माह ेजलैु २०१६ ते स  टबर २०१६ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त  ते न द घे यासाठी 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर सादर. 

िनणय .२०२ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जुलै २०१६ ते स टबर २०१६ जमा-खच त यां चे अवलोकन करणेत 
आले. तसेच सदरह त े  िववरणासहीत सादर करणेत यावे व याम ये शासनावरील खचाचाही 
समावेश करणेत यावा, असे ठरले.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- ------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं११ ी साईबाबां या जीवन च र ावर िहंदी भाषेतील पोवाडा सं थानमाफत वनीमु ीत करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम तरतुदः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम नं .१७ ठ म  ये खालील 
माण ेतरतदु आहे .  

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

                   तािवकः- ी. िकशोर सदुाम सासवडे, वरानगर यांचे िद.०५.०३.२०१६ रोजीचा  ताव इकडील 
कायालयास ा  त झालेले होता.  

 काशने िवभाग िद.२६.०३.२०१६ रोजीचा मंजरू  तावानसुार ी.िकशोर सासवडे, वरानगर यांचे 
पोवाडयाचे   ट व सी.डी. िचक  सा/ अ  ययान क न सं  थानमाफत ध ्वनीमु ीत क न साईभ  तांना उपल  ध 
क न दे  यास यो  य होईल िकंवा कसे याबाबत ी. सभुाष िक. जगताप, माजी शासक य अिधकारी, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना पाठिवणबेाबत मा  यता िमळालेली होती. 

ी. सभुाष िक. जगताप, माजी शासक य अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यांनी िद. २५.११.२०१६ रोजी ी.िकशोर सासवडे, वरानगर यांचे पोवाडयाचे   ट व सी.डी. िचक  सा / 
अ  ययन क न लेखी अहवाल इकडील कायालयास पाठिवला आह.े सदर अहवालचा शेरा आह े तसा पुढील 

माण ेसादर करीत आह.े 
"पोवाडा मराठी अगर िहदंी कारास भ  तांची मागणी नसते. ी साई स  च रत, ी साईनाथ 

 तवनमंजीरी व आरती यांनाच मागणी असत.े फार तर ी साईलीला मािसकात िस  दी ावी" असा अहवाल 
ा  त झालेला आह.े 

ठरावः- सं  थानने कािशत होणा-या काशनांची वाढती सं  या िवचारात घेऊन मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद. २४.०५.२००८ चे सभेत "इतर कुठ  याही अ  य खाजगी काशनांचे ह  क  वीकार  यात येऊ नयेत"  
असा िनणय झालेला आहे.    

िवभागाचा मागणी/ अिभ ाय/  प  ट मतः- ी. िकशोर सासवडे, वरानगर (कं ाटी कमचारी, 
रेकॉड िवभाग) यांनी ी साईबाबां  या च र ातील घटना आिण सगंावर तयार केलेले  पोवाडे ी. सभुाष जगताप, 
सं  थानचे माजी शासक य अिधकारी यांनी सदर पोवाडे सं  थानकडून  वनीमु ीत न करता ी साईलीला 
मािसकात िस  दी  ावी असा अहवाल िदलेला आह.े  

             सबब ी. िकशोर सासवडे, वरानगर यांचा  ताव पोवाडे  व पात असनू  यांची ओिडओ सीडी / 
ि हसीडी सं  थानमाफत िनिमती क न साईभ  तानंा पु  तकालयात िव  कर  यात यावी असा  ताव आह.े  सदर 

 तावाचा ि वकार केलेस अलीकड  या काळात देशात ी साईबाबां  या जीवनावर असं  य गाणी, भजने व 
भ  तीगीते वेगवेगळया भाषेत आहते. ते गाणारे सव गायक, गीतकार व सगंीतकार आपले  वनीमु ण सािह  यांची 
मा  टर सीडी सं  थानला जमा क न सं  थान  दारे कािशत कर  याचा आ ह ध न िवनंती प े पाठवतील.                

              सं  थान पु  तकालयात साईभ  तासंाठी बाबांचे मुळ साईच र ांची अ  याय वाचन, आरती व ी साईनाथ 
 तवनमंजीरी सीडी नामवंत गायकांकडून गाऊन सगंीतब  द कर  यात आलेली असनू िव साठी साईभ  तांना 

उपल  ध क न दे  यात आलेला आहे. मळु सािह  यांचा चार- सार  हावा अस े काशने साईभ  तानंा उपल  ध 
क न दे  याचा य  न करीत आह.े  

   ी. सभुाष जगताप, माजी शासक य अिधकारी यांचा उपरो  त अहवाल ि वकारावा व ी. िकशोर 
सासवडे, वरानगर यांचा पोवाडे  व पात असनू  यांची ओिडओ सीडी  वनीमु ीत सं  था नकडून काशन 
करणबेाबतचा  ताव द  तरी दाखल (फाईल) करणकेामी मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
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िनणय .२०३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केलेले िवभागाचे प  मत िवचारात घेता, ी 
साईबाबां या जीवन च र ावर िहंदी भाषेतील पोवाडा सं थानमाफत वनीमु ीत करणेबाबतचा 

ताव द री दाखल करणेस मा यता दे यात आली.       (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१२ चबर क हर ( े मसह) खरेदी करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  

अ.न.ं 
कलम/ 

तरतदु . 
कलम/ 

तरतदुीचे शीषक 
पोटकलम/ 

उपकलम . 
तरतदू 

०१ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मं िदराम  ये ढी व 

थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 
कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, 
भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सु िवधा उपल  ध क न 
देणे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचे े उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  ये 
असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

२ (झ) 
सवसाधारणपणे, िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे कामकाज 
यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

६ 
या अिधिनयमा  या तरतदुीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

 
 तावना:- उपरो  त िवषयां िकत सदंभा  वये साईधमशाळा िवभाग, बांधकाम िवभाग व साईआ म 

भ  तिनवास िवभागाकडील िटप  या इकडील िवभागास ा  त झाले  या आहते. सदर िटपणी  वये  यानंी सं  थान 
प रसरातील  ब-याच िठकाणची चबर झाकण े तटुलेली अस  याने,  यामळेु सं  था न प रसरात दगुधी  पसरणचेी 
श  यता नाकारता येत नाही. याकरीता पाणी परुवठा िवभागाकडुन तटुलेली चबर झाकण े बदलून िमळणबेाबत 
कळिवलेले आह.े   

 ताव:- याबाबत पाणीपरुवठा िवभागाकडुन  य  पाहणी केली असता, ब-याच िठकाणची चबर 
झाकण ेतटुलेली अस  याचे आढळुन आलेले आह.े याकरीता काही िठकाणी पाणी परुवठा िवभागाकडे उपल  ध 
असलेली चबर झाकण े बसिव  यात आलेली आहते. परंत ू ब-याच िठकाणची झाकण े बदलिवण े गरजेचे आह.े 
सदरह झाकण ेपाणी परुावठा िवभागाकडे उपल  ध नस  याने खरेदी करावी लागतील.   

मागणी:- खरेदी करावया  या चबर झाकणांचा ( े मसह) तपिशल खालील माण.े 
अं.न.ं तपिशल प रमाण नग अंदाजे दर एकुण पये 

०१ ९"x १२"x २" LD ३० १५५.०० ४,६५०.०० 
०२ १२"x १२"x ३" MD ५० २५५.०० १२,७५०.०० 
०३ १८"x १८"x ३" MD ५० ९५५.०० ४७,७५०.०० 
०४ १८"x २४"x ३" MD ५० ११६०.०० ५८,०००.०० 
०५ १८"x २४"x ४" HD २५ १४२५.०० ३५,६२५.०० 
०६ १८"x ३६"x ३" MD ५० १२६०.०० ६३,०००.०० 
०७ १८"x ३६"x ४" HD २५ १८००.०० ४५,०००.०० 
०८ २४"x २४"x ३"  MD ७५ ११४५.०० ८५,८७५.०० 
०९ २४"x २४"x ३" (होल असलेले) MD ५० ११४५.०० ५७,२५०.०० 
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१० २४"x २४"x ४"  HD ४० १५६०.०० ६२,४००.०० 
११ २४"x ३६"x ३"  MD ८० १४६०.०० १,१६,८००.०० 
१२ २४"x ३६"x ३" (होल असलेले) MD ४० १४६०.०० ५८,४००.०० 
१३ २४"x ३६"x ४"  HD ५० २००५.०० १,००,२५०.०० 
१४ ३६"x ३६"x ३"  MD २० १९६०.०० ३९,२००.०० 
१५ ३६"x ३६"x ३" (होल असलेले) MD १० १९६०.०० १९,६००.०० 
१६ ३६"x ३६"x ४"  HD २० २८४०.०० ५६,८००.०० 
१७ ३६"x ३६"x ४"  HD २० ६४२५.०० १,२८,५००.०० 
१८ ४८"x ४८"x ४"  HD २० ७०२०.०० १,४०,४००.०० 

१९ 
राऊंड (गोल) झाकण.े 
२१"  यास x ३" जाड  

MD २० ८५०.०० १७,०००.०० 

२० 
राऊंड (गोल) झाकण.े 
२१"  यास x ४" जाड  

HD २० १०९०.०० २१,८००.०० 

२१ 
राऊंड (गोल) झाकण.े 
२४"  यास x ४" जाड  

HD २० १५६०.०० ३१,२००.०० 

एकुण पुणािकंत र  कम- १२,०२,२५०.०० 
सं  थान प रसरातील ेनेज पाईपलाईनवरील चबर झाकण ेतटुलेली अस  याने वरील नमदु केले माणे 

चबर झाकण े ( े मसह) खरेदी करावे लागेल. याबाबत  थािनक चबर झाकण े उपल  ध क न दणेा-या 
दकुानदारांकडे चौकशी केली असता,  यानंी वरील माण े स  याचे बाजारभावातील अंदाजे दर अस  याचे 
सां िगतलेले आह.े   

अनुमान:- खच क  
िवभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय:- सं  थान प रसरातील ब-याच िठकाणची चबर झाकण े तटुलेली 

अस  याने ते बदलण ेगरजेचे आहे. ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ नुसार वरील 
नमदु तरतदुीस अनुस न मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेत  यानंतर सदरची चबर झाकणे ( े मसह) खरेदी 
िवभागामाफत ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करता येतील असे मत आहे.  

तरी वरील नमदु चबर झाकण े( े मसह) खरेदी करणेसाठी अंदाजे .१२,०२,२५०/- मा  खच अपेि त 
आह.े सदरची चबर झाकण े( े मसह) िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणसे व 
 यासाठी येणारे अंदाजे .१२,०२,२५०/- मा चे खचास मा  यता िमळणेसाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 

सिमतीचे मा  यते  तव सादर. 
िनणय .२०४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरातील तुटलेली चबर झाकणे बदलणेकामी िवहीत प दतीने 

ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.   
         (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१३ सं थानचे मौजे कनकुरी येथील साठवण तलावांम ये ५०० माय ॉन एचडीपीई जी.ओ.मॅ ेन िशट 

टाकणेचे कामाचे ठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक यांचेकडून पुण कर यात आले या कामास िवनादडं 
मुदतवाढ देणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:  
१. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, “मं िदराची व िव त यव थे या 

मालम ेची  दखेभा , यव थापन व शासन करण ेअशी तरतदु आहे”. 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (ग) अ  वये, “ भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी 

व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा 
परुिवणे”. 
मा.  यव  थापन सिमती िनणय: १. िद.१६/०४/२०१५ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीचे 

सभेत याबाबत खालील माणे िनणय .११४ समंत कर  यात आलेला आह.े  
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“….यावर सिव  तर चचा होऊन, कनकुरी साठवण तलाव कॅन  हास फू ग (जीओ म  स िशट) 
करणकेामी उपरो  त माण े केले  या कायवाहीस सं  थान विकलामाफत अज करणते येऊन, मा.मुंबई उ  च 
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा.खंडपीठा  या मा  यतेनंतर पढुील कायवाही 

करणते यावी, अस ेठरले”. 
२. िद.१५/१२/२०१५ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभेत याबाबत खालील माणे 

िनणय .६०२ समंत कर  यात आलेला आह.े  
“….यावर सिव  तर चचा होऊन, कनकुरी साठवण तलाव कॅन  हास फू ग (जीओ म  स िशट) 

करणकेामी िन  नतम दराचे ठेकेदार मे.आर.के. सावंत, नािशक यांना िदले  या कायादशेास व उवरीत 
िनिवदाधाकांची बयाना र  कम परत करणेस मा  यता दे  यात आली. 

  तसचे कनकुरी साठवण तलावास कॅन  हास फू ग (जीओ म  स िशट) करणकेामी  यव  थापन सिमती 
सभेम  ये िनणय समंत होऊनही िन  नतम दराचे ठेकेदारास कायादेश दणेेस व उव रत िनिवदाधारकांची अनामत 
र  कम परत करणसे त  कालीन कायकारी अिधकारी यांनी जाणीवपवुक िवलंब केलेबाबत  याचंेकडून लेखी 
खलुासा मागिव  यात यावा व अ  पर मु  य सिचव, सामा  य शासन, मं ालय, मुंबई यांनाही याबाबत 
मािहतीसाठी कळिवणते यावे, अस ेठरले”. 

तावना: मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानसुार ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांना 
जा. ं .एसएसएसटी/ पा.प.ु/४३५२/२०१५, िद.०४/११/२०१५ अ  वये एकूण र  कम .३,५१,८६,८९६/- मा  
र  कमेचा कायादशे दे  यात आलेला होता. सदर कामास ठेकेदार यांनी िद.१७/१२/२०१५ पासनू सु वात केलेली 
होती. काय दशेानुसार सदर कामाची मदुत ०५ मिह  याची होती व  यानसुार सदरह काम िद.१६/०५/२०१६ रोजी 
पणु होण ेअपेि त होते तथापी खालील नमदू अडच णी व आलेले गोदावरी पा  याचे आवतनाचे पाणी काम बंद 
ठेऊन साठवण तलावांम  ये साठिव  यात आ  याने सदरह कामास ५० िदवस िवलंब झालेला आह.े   

साठवण तलाव ये थील तीन तलावां पेक  उ  तर बाजकुिडल साठवण तलाव ं .०१ च ेकाम पिह  या 
ट   यात हाती घे  यात आले होते. मा.तहिसलदार, राहाता यांनी िद.१९/०१/२०१६ रोजीचे प ा  वये सं  थान 
साठवण तलावात िद.२४/०१/२०१६ रोजी गोदावरी उजवा कॅनॉलचे पाणी सं   थान  या तलावात परुिव  यात 
येणार अस  याने हे पाणी साठिवणे अ  यंत मह  वाचे आह.े यानंतरचे रोटेशन हे साधारण ९० िदवसांनी येणार असे 
कळिवले. याकरीता िद.२२/०१/२०१६ रोजी मा. कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली सं  थान शासक य 
अिधकारी, उप कायकारी अिभयंता (बांधकाम), उप अिभयंता (बांधकाम), पाणी परुवठा िवभाग मखु व ठेकेदार 

ितिनधी यांचे समवेत तातडीने बैठक बोलिव  यात आलेली होती.  
या बैठक त कामा  या गतीबाबत चचा कर  यात आली असता साठवण तलाव ं .०१ चे सु  

असलेले काम िद.२५/०१/२०१६ अखेर पूण करणे श  य नस  याने साठवण तलावाचे तळाम  ये ठेकेदार यांनी 
ले  हल ग व रोल गचे काम पणू क न  यावे व िद.२३/०१/२०१६ रोजी नतंर काम बदं ठेऊन साठवण तलावामं  ये 
पाणी भरणेस सरुवात कर  यात यावी तसचे या तलावातील पाणी संप  यानंतर तळाचे Geomembrane Sheet 
टाकण,े  यावर आर. सी. सी िबम व माती टाक याच ेउवरीत कामे हाती घे  यात यावी असे ठरल.े  यानुसार ठरले माण े
िद.२३/०१/२०१६ रोजी रा ी ९.०० वाजता सं  थानच ेसाठवण तलाव ं .०१ म  ये पाणी सोड  यात आल.े  

भिव  यातील पाणी टंचाईची भीषणता िवचारात घेता सं  थानमाफत ठरले माणे िद.२३/०१/२०१६ रोजी 
काम बंद ठेऊन साठवण तलावांम  ये पाणी साठवनू घे  यात आले.  यावळेी जर गोदावरी काल  यासं आले  या 
आवतनाचे पाणी साठवण तलावाम  ये साठिवले गेले नसते तर सं  थानला भीषण पाणी टंचाईस सामोरे जावे 
लागले असते व  यामळेु साईभ  तांची फार मोठया माणात गैरसोय झाली असती व सं  थानला टॅकंर  दारे पाणी 
परुवठा करावा लागला असता व  यावर मोठया माणात अितरी  त खच झाला असता.  

याबाबत िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत आय  या वेळचा िवषय नं.१२ 
सं  थान प रसरास भाडो ी टॅकर  दारे पाणीपरुवठा क न घेण ेव येणारे खचास मा  यता िमळणेबाबतचे  तावात 
साईभ  ताचंी गैरसोय होव ूनये यासाठी साठवण तलावात माह ेजानेवारी २०१६ चे आवतना  दारे आलेले पाणी 
साठिव  यात येवून Geomembrane Sheet टाकणचेे काम ता  परुते बंद ठेवणेबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेु माहीती अवलोकनाथ नमदु कर  या त आलेली होती.    

सदर साठवण तलावाचे कामाकरीता आव  यक Geomembrane Sheet,  टील व इतर आव  यक 
मटेरीयल ठेकेदार यांनी साईटवर आणनु ठेवलेले होत.े तथापी  याचंे काम बंद ठेऊन सदर तीनही साठवण तलावात 
गोदावरी काल  यास आले  या आवतनाचे पाणी साठिव  यात आले.  
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सदर काम िद.१६/०३/२०१६ अखेरपयत बंद होत.े तदनंतर साठवण तलाव ं .०१ चे पा  याचा वापर 
क न घेउन, सदर तलावाचे कामास िद.१७/०३/२०१६ पासनू सु वात करणते आली व िद .०८/०४/२०१६ रोजी 
तलाव ं .०१ चे काम पणू करणते आले.    

दसु -या वेळी िद.०८/०४/२०१६ रोजी आले  या आवतनाम  ये साठवण तलाव ं . ०१ व ०२ म  ये 
गोदावरी काल  यास आले  या आवतनाचे पाणी साठिव  यात आले व साठवण तलाव ं .०३ रकामा ठेवनू तो 
ठेकेदार यांना कामास उपल  ध क न दे  यात आला.  यावेळी दखेील आले  या आवतनाम  ये पाणी टंचाईची 
भीषणता िवचारात घेता सं  थानमाफत ०३ पैक  उवरीत ०२ साठवण तलावांम  ये (साठवण तलाव ं .०१ व ०२) 
पाणी साठिव  यात आले. ठेकेदार यांना साठवण तलाव ं .०२ कामास उपल  ध क न दे  यात आलेला न  हता, 
 यामळेु सदर तलावाचे काम िद .१९/०५/२०१६ अखेरपयत बंद होत.े सदर तलाव ं .०२ चे कामास 

िद.२०/०५/२०१६ पासनू सु वात करणते आली व  यानुसार तलाव ं .०२ व ०३ ची सव कामे 
िद.०५/०७/२०१६ अखेर पूण करणते आली आहते. 

वरील िववेचनाव न अस े िदसनू येईल क , पाणी टंचाईची भीषणता िवचारात घेता सं थानमाफत 
वेळोवेळी ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांचे चाल ूअसलेले काम बंद ठेवून गोदावरी काल  यासं आले  या 
आवतनाचे पाणी सं थान साठवण तलावांम  ये साठिव  यात आलेले आह.े  यामळेु याकामी झालेला ५० 
िदवसांचा िवलंब हा भीषण पाणीटंचाईमळेु झालेला असनू वेळोवेळी ठेकेदार यांचे काम बंद क न गोदावरी 
काल  यास आले  या आवतनाचे पाणी साठवण तलावांम  ये साठिव  यामळेु तसचे ठेकेदार यांना पढुील 
कामांकरीता वाव नस  याने झालेला आह.े  

ठेकेदार यांनी िद.१०/०९/२०१६ रोजीचे प ा  वये, कामास झाले  या िवलंबाकरीता व र ल माणे कारणे 
नमदू क न िद.०५/०७/२०१६ अखेरपयत िवना दडं करता मदुतवाढीची तसचे अं ितम बील िमळणचेी मागणी 
केली आह.े        

ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांचे िद.१०/०९/२०१६ रोजीचे िवनंतीप ाचा िवचार करता व वरील 
बाब चा िवचार होऊन ठेकेदार यांना िद.०५/०७/२०१६ अखेर मदुतवाढ देणे आव  यक आह ेअस ेमत आह.े 

अिभ ाय/ मत: तरी वरील बाब चे अवलोकन होऊन, ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांचे िवनंती 
प ाचा सकारा  मक िवचार होऊन  यानंा िद.०५/०७/२०१६ अखेर मदुतवाढ दणेकेामी िनणयाथ सादर . 

िनणय .२०५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.   
         (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१४ मंिदर िवभागाकडील पुजारी कमचारी यांचे ेस कोड िनि त करणे व वै क य तपासणी करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतुद- 

अ.  कलम/ 
तरतदू 

मांक 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकल/उपकलम 
मांक 

तरतदू 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा 
कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी 
सोयी व सिुवधा परुिवणे  

तावना:- सं थानचे सव िवभागांना ISO दजा ा  करणबेाबत कायवाही करणबेाबत कळिव यात 
आलेले आह.े यनुसार ISO स लागार ी केशमुतु  यांचे स यानसुार आव यक ती कायवाही करणेबाबत 
कळिव यात आलेले आहे. तसचे मं िदर िवभागाकडील ९५%  दु या / बदल केलेले असनु यानुसार मं िदर 
िवभागास लवकरात लवकर ISO मानांकन दणेते येणार अस याचे ी केशमुतु  यांनी त डी कळिवले आह.े  

ताव:- बुधवार िद.१५/०२/२०१७ रोजी दपुारी ०३.३० वाजता लडीबागेतील सभागहृात 
.मा.कायकारी अिधकारी डॉ.संदीप आहरे यां या अ य तेखाली व ISO स लागार ी.केशमुतु  यांनी 

सं थान या वेगवेग या  िवभागात  आय.एस.ओ. मानांकन ा  करणकेामी कामकाजाचा आढावा घेणते आला 
आह.े यावेळी जा.न.ंएसएसएस/ वशी-का.अ. वीय/ ४०९५/ २०१७, िद.१८ फे वुारी, २०१७ चे आदेशा वये 
मं िदर िवभागासबंंधी खालील माण ेसचूना कर यात आ या आहते-  
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१) साई मं िदराम ये िनयु  पजुारी कमचा -यांना ेस कोड तयार करणे व   
२) साई मं िदरामधील िनयु  असले या पजुारी कमचा-यांची वै क य तपासणी केलेली असावी.  
िवभागाचा अिभ ाय:- समाधी मं िदराम ये काम करणा-या कमचा-यांची पवु पासनु ेसबाबत 

कोणतीही िनयमावली तयार कर यात आलेली नाही. ISO चे स लागार ी.केशमुतु  यांनाही हे िनदशास आले 
आह.े यानुसार मं िदर िवभागाकडील पजुारी यांना खालील माणे ेस कोड िनयमावली व चे समाधी चौथ-
यावर काम करणा-या कमचा-यांना खालील िनयमावली करता येईल-  

स या समाधी चौथ-यावरील कायम व कं ाटी कमचारी ह े एकाच लाल रंगाचे सोवळे वापरतात.  
याऐवजी चौथ-यावरील कायम पजुारी/सहा यक पजुारी यांना लाल रंगाचे सतुी सोवळे, उपरण ेव कं ाटी कमचारी 

िपवळे रंगाचे सतुी सोवळे, उपरणे वापर यात यावे. तसचे कायम व कं ाटी चोपदार/ मदतनीस यांना गुड यापयत 
लाल झगा व पांढरा पायजामा असा पोशाख असावा. तसचे ीगु थान, ी ारकामाई, ीचावडी, ीमा ती 
मं िदर, ीशिन-गणपती-महादवे मं िदर, ीद  मं िदर, यिुझयम हॉल, इ. मं िदरातील पजुारी/ सहा.पजुारी/ चोपदार/ 
मदतनीस यांनी िपवळे सोहळे, उपरण ेप रधान करावे.  

चे समाधी चौथ-यावर जातांना कोणीही पॅ ट, शटवर अथवा इतर कोणतेही व  घालुन जाऊ नये. 
मं िदर िवभागाने िनि त केलेला ेस कोड माण ेचौथ-यावर जाण.े  

चोपदार यानंी समाधी चौथ-यावर जातांना डो  यातील पगडी घालनू चौथ-यावर जाऊ नये.  
सव पजुारी/सहा यक पजुारी यांनी आपले हात, चेहरा सोडुन आपले सव अंग यव थीत झाकुन घेणे 

गरजेचे आह.े 
समाधी चौथ-यावर काम करणा-या कोण याही कमचा-यांनी कानात बाळी, हातात कडे बोटात 

कोण याही कारची आंगठ्या अस ेअलंकार वाप  नये.  
येक आठवड्यातनु एकदा समाधी चौथ-यावर जाणारे सव कमचा-यांची हाताची व पायाची वाढलेली 

नख, डो याचे केस कमी केलेले व दाढी केलेली आह ेहे तपास यात यावे. तसचे असे नस यास सबंंधीत कमचा-
यांकडुन नखे काढुन घेण ेव केस कमी क न मगच समाधी चौथ-यावर जाऊ दणे.े  

समाधी चौथ-यावर काम करणारे कमचा-यांना हात धनेु-पाय धनेु करीता वतं  मोरी कर यात यावी. 
तसचे कमचा-यांचे व छतेकरीता तेथे िल  वीड, साबन, टॉवेल, इ. सािह य ठेव यात यावे.  

मं िदर िवभागाम ये काम करणारे सव कायम व कं ाटी पजुारी/सहा यक पजुारी तसचे सव कायम/कं ाटी 
कमचारी यांची येक सं थानचे ीसाईबाबा हॉ पीटलमाफत वै क य तपासणी क न द तरी न द ठेवावी. 

तरी उपरो  अ. .१ ते ७ असे िनयमावली करणेबाबत िनणय होणेस िवनंती आह.े 
िनणय .२०६ यावर सिव तर चचा होऊन, चे समाधी चौथ यावर काम करणा यांसाठी तावात नमुद केलेली 

लागू  करणेस मा यता दे यात आली.  
मंिदर िवभागाकडील पुजारी कमचारी यांचे ेस कोड िनि त करणेकामी थािनक उपसिमती 

सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा.  तसेच, साईभ ांशी संपक येत असले या िवभागांमधील सव 
कमचा यांची दर ६ मिह यांनी वै क य तपासणी क न घे यात यावी. याची सु वात मं िदर 
िवभागापासून करणेत यावी, असे ठरले.       (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु/ .अिध क, सामा य शासन) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१५ ISO ऑडीटर ी.केशव मुत  यांचे सुचनेनुसार ी साई आ म भ िनवास येथे फलक तयार 

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- 

अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये “मं िदरा  या व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन करण”े या योजनासाठी सिमतीकडून 
िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

 तावनाः- ISO ऑडीटर ी.केशव मतु  व  यांचे ितिनधी यांनी िद.१९/०१/२०१७ रोजी ISO 
मानांकन नतुनीकरण कामी ी साई आ म भ  तिनवास व प रसराची पाहणी केली असता, आप  कालीन 
मागाकडे जा  यासाठी फलक लावावा तसचे प रसरात वाहनांचे वेग मयादबेाबत बोड लाव  यात यावे, अशा 
सचुना कर  यात आ  या आह.े 

    तावः- उपरो  त िवषयांक त कामी खालील तपिशला माण ेमटे रयलची आव  यकता आहे. 
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अ.न.ं कामाचा तपिशल प रमाण/एकक दर र  कम 

०१ Way to Emergency Exit आशयाचे फोम िशट व 
ि हनायल ि ंट ग बोड    
साई -२’x१’-६’’x ५० नग 

१५० चौ. फुट ६५/-  
. चौ. फुट 

९,७५०/- 

०२ Speed Limit बोड 4mm जाडीचे ACP िशटवर ३ M 
रेिडयम व ६५x६५x५ M.S. Angle चे   चर असलेले 
बोड तयार करणे. (१० फुट उंचीचे ) 

१० नग ३५००/-  
. नग 

३५,०००/- 

एकूण र  कम . ४४,७५०/- 

उपरो  त तपिशला माणे सदरहकामी र  कम .४४,७५०/- मा चा खच अपे ीत आह.े तरी याकामी 
येणा-या खचास व सदरचे बोड िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .२०७ यावर सिव तर चचा होऊन, ISO ऑडीटर ी.केशव मुत  यांचे सुचनेनुसार ी साई आ म भ िनवास 
येथे तावात नमुद केले माणे फलक िवहीत प दतीने तयार क न घेणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.४४,७५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.                 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१६ मौजे िनमकाव को हाळे, ता.राहाता येथील गट न.ं८० व ८५ मधील साई सादालय इमारत बांधकाम 

िनयमानुकूल करणेसाठी तडजोड शु क (कंपाऊंड ग चाजस) भ न ताव दाखल करणेिवषयी 
तहसीलदार, राहाता यांचे िवनंतीबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 
उपरो  त िवषयासदंभात खालील तरतदूी अिधिनयमातील कलम २१ म  ये नमदू आहते. 
“िव  व  त  यव  थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदु ना अिधन राहन, सिमतीकडून 

पढुीलपैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वार  यात अथवा खच कर  यात येईलः.. 
छ) कोण  याही  यायालयाचा िकंवा  यायािधकरणाचा िकंवा कोण  याही ािधकरणाचा कोणताही 

 यायिनणय, हकूमनामा िकंवा िनवाडा याची पतू  कर  यासाठी आव  यक असतील अशा कोण  याही रकमांचे 
दान. 

ज)  या  या वेळी अमलात असले  या कोण  याही कायदया  वये िव  व त  यव  थेकडून दे य असलेले 
कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यांचे दान.” 

 तावनाः- वरील िवषयाबाबत मा. तहिसलदार, राहाता यांचेकडून खािलल िवनंतीप  ा  त झालेली 
असनू ती सोबत अवलोकनाथ जोडली आहते. 

अ. 
नं. 

संदभ मांक िवषय तपिशल 

०१ राहाता तहिसल कायायलय यांच े
.कािव.जिमन/८३५/२०१६ 

िद.१५/१०/२०१६ 
(आवक .१३४७८, 
िद.१९/१०/२०१६) 

िवना परवाना/ बांधकाम आराखडया 
 यित र  त कर  यात आललेी 

बांधकामे िनयमानुकूल करणबेाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
यां  या  मालक च े बांधकामे िनयमानुकूल 
करणेकामीच े  ताव ता  काळ दाखल करणेबाबत 
संबं िधतांना आदशे होणेस िवनंती. 

०२ राहाता तहिसल कायायलय यांच े
.कािव.जिमन/तडजोड/६५/२०१

६ िद.१५/११/२०१६ 
(आवक .१५६७१, 
िद.१५/११/२०१६) 

िवना परवाना बांधकाम / बांधकाम 
आराखडया  यित र  त कर  यात 
आललेी बांधकामे िनयमानुकूल 
करणेबाबत. 

कायदिेशर तरतुद  या अनुशगंाने  टाप कॉटर व 
साई सादालय या इमारतीच े बांधकाम 
िनयमानुकूल करणेकामीच े  ताव ता  काळ 
दाखल करणेबाबत सबंं िधतांना आदशे होणेस 
िवनंती. 

०३ राहाता तहिसल कायायलय यांच े
.कािव.जिमन/तडजोड 

/६५/२०१६ िद.२१/१२/२०१६ 
(आवक .१८४९८,  
िद.२१/१२/२०१६) 

िवना परवाना बांधकाम / बांधकाम 
आराखडया  यित र  त कर  यात 
आललेी बांधकामे िनयमानुकूल 
करणेबाबत. 

सावजिनक बाधंकाम िवभागा  या 
अहवाला माणे गट न.ं ८० व ८५ मिधल 
बांधकामाच े मु  याकंन .१२,११,३३,०००/- 
आह.े सदर मु  याकंना  या १०% इतक  र  कम 
तडजोड शु  क (कंपाऊंड ग चाजस) भ न 
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इमारत च ेबांधकाम िनयमानुकूल करणे आव  यक 
असून  याकरीता र  कम .१,२१,१३,३००/- 
शासक य खजा  यात भरणा क न िनयमानुकूल 

 ताव  दाखल होणेस िवनंती. 
  वर नमदू प ां ारे तहिसलदार, राहाता यांनी महारा   ामपंचायत आिण महारा   ादिेशक िनयोजन व 

नगररचना (सधुारणा) अिधिनयम, २००४ ( सन २०१४ चा महारा   अिधिनयम मांक ४३) अ  वये मौजे 
िनमगांव – को-हाळे, ता. राहाता येिथल सं  थान मालक  या गट नं. १६९ मिधल टाफ  वाटस तसचे गट न.ं८० 
व ८५ मिधल साई सादालय या इमारत  या बांधकामासाठी ामपंचायत िनमगांव यांनी िदलेली परवानगी वैध 
नाही असे कळिवले आह.े  

  सदरह प ातील अं ितम प र  छेदात खालील माण ेिवनंती नमदू आह.े 
वरील अ. न.ं २ चे प ः-  
“ ादिेशक योजनेचा मसदूा तयार िकंवा मा  य कर  यात आले  या े ामं  ये िनयोजन ािधका-या  या 

परवानगीिशवाय कोणतेही िवकासाचे काम अनु ेय नाही . अहमदनगर िज  हयासाठी िद. १४/०७/२००५ रोजी 
ादिेशक िवकास योजना लाग ूझालेली आहे. सबब महारा   ादिेशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ 

चे कलम १८ अ  वये िनयोजन ािधकारी हे मा. िज  हािधकारी, अहमदनगर अस  याने िनयमानसुार बांधकाम 
परवानगी घेण ेआव  यक होते. 

  याबाबत मा. धान सिचव नगरिवकास िवभाग यांचेकडील १०/११/१९९७ रोजी  या आदशेातील 
मागदशक सचुनांनुसार बांधकाम िनयमानकूुल करणकेामी मा. उपिवभागीय अिधकारी िशड  भाग िशड  यांचेकडे 

 ताव दाखल करण े आव  यक आह.े अिधिनयमा  या कलम ५२ ,५३ अ  वये आव  यक परवानगीिशवाय 
कर  यात आलेले बांधकाम शाि तस पा  अस  याने कायदेशीर तरतदु  या अनुशंगाने  टाफ कॉटर व साई 

सादालय या इमारतीचे बांधकाम िनयमानकूुल करणकेामीचे  ताव ता  काळ दाखल करणबेाबत संबं िधतांना 
आदशे होणेस िवनंती आह.े” 

वरील अ. न.ं ३ चे प ः-  
“ मौजे िनमगांव – को-हाळ,े ता. राहाता येिथल गट न.ं ८० व ८५ मिधल आप  या मालक  या 

बांधकामांची तपासणी क न मु  याकंन कळिवणकेामी सदंभ . ३ अ  वये उपिवभागीय अिभयंता, सावजिनक 
बांधकाम उपिवभाग राहाता यांना कळिवले असता  याचंेकडील सदंभ .४ चा अहवाल या कायालयास ा  त 
झाला आह.े सावजिनक बांधकाम िवभागा  या अहवाला माण ेगट नं. ८० व ८५ मिधल बांधकामाचे मु  याकंन 
.१२,११,३३,०००/- आह.े सदर मु  यांकना  या १०% इतक  र  कम तडजोड शु  क (कंपाऊंड ग चाजस) भ न 

इमारत चे बांधकाम िनयमानकूुल करणे आव  यक आह.े तरी र  कम .१,२१,१३,३००/- शासक य खजा  यात 
भरणा क न िनयमानकूुल  ताव  दाखल होणेस िवनंती. 

  सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील सदंभ .४ चा मु  यांकन अहवाल तसेच मा. सहा यक सचंालक , 
नगररचना अहमदनगर यांचेकडील सदंभ .५ अ  वयेचा अहवाल सोबत जोडून सादर करत आह.े” 

तहिसलदार, राहाता यांचे वर नमदू िवनंतीचे अनषुंगाने सादर करणेत येते क , ी साई  सादालय 
इमारतीचा सव साधारण तपिशल खालील माण ेआह.े 

१) इमारतीचे नांवः-  ी साई सादालय. 
२) इमारतीचे  थळः-  मौजे िनमगांव – को-हाळे, ता. राहाता गट न.ं८०/१ पै. गट न.ं८५ पै. 
३) भखूंडाचे े ः-  २ हे. ८५ आर. 
४) बांधकाम े ः- तळमजला  - ११६७९.८४ चौ. मी. 

पिहला मजला – ५०४२.७२ चौ. मी. 

            एकूण – १६७२२.५६ चौ. मी.  
५) बांधकाम पणू  वाचा िदनांकः-  १५/०८/२००७. 

       सदर इमारतीचे बांधकामासाठी परवानगी िमळणबेाबत सं  थानकडील जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-
बांधकाम/ १३३८४/२००५, िद.१८/११/२००५ चे प ा ारे मा. सरपंच, ामपंचायत, मौजे िनमगांव- को-हाळे 
यांचेकडे अज करणते आला होता.  यास अनुस न, ामसवेक व सरपंच, ामपंचायत, िनमगांव- को-हाळे 
याचंेकडील जा.न.ं४७/०६, िद.२४/०२/२००६ अ  वये बांधकाम परवाना ा  त झालेला आह.े 
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  सदर इमारतीचे वापर परवा  यासाठी सं  थानकडील जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/१३९५२/२००७, 
िद.३०/०८/२००७ चे प ा ारे मा. सरपंच / ामिवकास अिधकारी, ामपंचायत, िनमगांव – को-हाळे याचंेकडे 
अज करणते आला होता.  यास अनुस न ामपंचायत कायालय, िनमगांव – को-हाळे यांचेकडील जा.न.ं२१/०७, 
िद.०५/०९/२००७ अ  वये वापर परवाना ा  त झाला आहे. 

  सदरह इमारत बांधकामासाठी सं  थानने सादर केले  या अंदाजप कास मा. मु  य अिभयंता, सावजिनक 
बाधंकाम दशे, नािशक यांनी र  कम .१४,७०,१३,८५२/- मा  इत  या रकमेकरीता तां ि क मा  यता दान 
केलेली आह.े  

  ी साई सादालयात या इमारतीचा उदघाटन समारंभ मा. ीमती ितभा दवेीिसगं पाटील , महामिहम 
रा  पती, भारतीय गणरा  य यांचे शभुह  त ेमंगळवार िद.२७ नो  हबर, २००७ रोजी सपं  न झालेला आह.े 

 तावः- तरी मौजे िनमगांव – को-हाळे गट न.ं८० व  ८५ मिधल सं  थानचे ी साई सादालय 
इमारतीचे बांधकामाकरीता सावजिनक बांधकाम उपिवभाग, राहाता यांनी केलेले मु  याकंन 
.१२,११,३३,०००/-  या १०% र  कम .१,२१,१३,३००/- मा  तडजोड शु  क ( कं  पाऊंडीग चाजस) 

शासक य खिज  यात भरणा क न िनयमानकूुल  ताव दाखल करणबेाबत तहिसलदार, राहाता यांनी िवनंती 
केलेली आह.े  यानुसार तडजोड शु  क शासक य खिज  यात भरणा क न िनयमानकूुल  ताव दाखल करणेबाबत 
सं  थान पॅनेलवरील वक लाचा स  ला घेऊन पढुील कायवाही करता येईल असे मत आहे.  

  तरी सदरह  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .२०८ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को हाळे, ता.राहाता येथील गट न.ं८० व ८५ मधील साई 

सादालय इमारत बांधकाम िनयमानुकूल करणेसाठीचे तडजोड शु क (कंपाऊंड ग चाजस) 
शासनाकडून माफ होणेसाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१७ दादर, मुंबई येथील सं थानचे साईिनकेतन इमारतीची दु ती (Stractural Repairs Plumbings & 

Painting Waterproofing, etc.) करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम २१ 

(१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकंवा यापैक  कोण याही योजनांसाठी 
करणचेी तरतदु आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची देखभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आह.े 

 तावना: ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे मालक ची दादर (मुंबई) येथे “साई 
िनकेतन” ही ०४ मजली इमारतआह.े उपल  ध कागदप ां  या अधारे अस ेिदसनू येत ेक , १९३४,१९३५  या 
दर  यान या इमारतीचे बांधकाम पूण कर  यात आले आह.े सदरह इमारत ही सन १९६० रोजी साईबाबा सं  थान 
माफत खरेदी कर  यात आलेली आह.े  

सं  थानचे दादर येथील साईिनकेतन इमारतीम  ये सं  थान तफ कशीत कर  यात येणारी सव पु  तके, 
फोटो व इतर सािह  य िव साठी ठेव  यात आलेले आह.े तसेच सं  थानतफ काशीत कर  यात येणारे “ ी 
साईिलला” ह े ैमासीक मराठी, िहंदी व इं जी या भाषांमधनू िस  द कर  यात येते. तसचे साईभ  ताकंडून चेक, 
मिनऑडर, डी.डी. व रोख  व पात अदा कर  यात येणारी दणेगी ि वकार  यात येते. तसचे साईभ  तानंा िशड  येथे 
जा  याचा माग, िनवास  यव  था, मं िदरातील काय म उ  सव इ  यादी बाबत मािहती व मागदशन कर  यात येते. 
तसचे गरज ु साईभ  तांना सं  थानतफ वै िकय मदतीबाबत मािहती दणेते येते. या िठकाणी साईबाबांची मतु  
ठेव  यात आलेली असनू साईभ  त ित  या दशनाचा लाभ घेतात. दर गु वारी तेथे आरती कर  यात येते.  

सं थानचे मुंबई येथील साईिनकेतन दादर या इमारतीचे चयरल ऑडीट करणेसाठी हाडा मुंबई 
िब ड ग रपेअस अॅ ड् रक शन बोड तफ कायकारी अिभयंता, एफ. एन. िड हीजन, एम.बी. आर. अॅ ड आर. 
बोड, मुंबई यांचे जा.न.ंई ई/ एफ एन/४००१/ ५८/२०१५ यांनी िद.१७/१२/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवले होते. 
सदर इमारतीचा वापर सु  झालेनंतर ितस वषानी न दणीकृत चरल इिंजिनअर यांचेकडून इमारत वापरासाठी 
यो य/ अस याचे माणप  घेवनू आयु , हाडा, मुंबई यांचेकडे सादर करण ेआव यक आह.े याचसाठी हाडा 
यांचे MBR & R बोडाकडे न दणीकृत य चरल इिंजिनअर यांचेकडून साईिनतेकन इमारतीचे  चरल 
ऑडीट करणेसाठी िवहीत प द तीने दरप के मागिवणते आली. यापैक  Barve Consultant, Chembur, 
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Mumbai यांनी नाममा  .१/- मा  अिधक १४.५% सि हस टॅ स इत या  फ  ची मागणी केली होती. यानुसार 
यांना इकडील जा. न.ं६१६९/२०१६ िद.०८/०२/२०१६ अ वये या कामासाठी कायादशे देणते आला होता. 

Barve Consultant, Chembur, Mumbai यांनी सपंूण इमारतीची पाहणी केली व या चे फोटो ाफ 
घेतले तसचे आव यकतेनुसार NDT तपास या क न सदर इमारतीचे त चरल ऑडीट क न िदले असनू , 
यांचा रपोट यानंी िद.१८/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये सादर केला असनू सदरचा अहवाल मुंबई 

महानगरपालीका व कायकारी अिभयंता, M.B.R.& R.Road यांचे सं थानचे जा. . २१३४/२०१६, 
िद.३०/०७/२०१६ रोजीचे प ाने जमा केलेला आह.े सदरचे रपोटम ये बव क स टंट यांनी सदरह इमारतीम ये 
खालील माण ेकामे हाती घेणबेाबत ाथिमक अंदाजप क िदले आह.े  

 
Sr. No. Description of Item Estimated Amount 

01 Structural repairs 574,100/- 
02 Waterproofing of Terraces  27,200/- 
03 Plumbing works   331,625/- 
04 Special Water proof coating/ Painting work  507,290/- 

Total Amount  1,440,215/- 
Service Tax+VAT:Approx 18.5% 266,440/- 

Grand Total  1,706,655/-  
Provision For Variation in Qty (10%) 170,665/- 

Provision for Extra Items (5%) 85,333/- 
Budgetary Total 1,962,653/- 

Budgetary Total Say 1,965,000/- 
   मुंबई कायालय यांचेकडील िद.२१/०९/२०१६ रोजीचे प ाने साईिनकेतन इमारती  या गॅरेज मधील 

छताचे  ला  टर िनघत अस  याचे कळिवले होते.  यामळेु सदरचे  ला  टर पणुपण ेकाढून घे  यात आले असनू सदर 
िठकाणी न  याने  ला  टर करण ेगरजेचे आह.े  

 ताव:  मुंबई येथील “साईिनकेतन” इमारतीचे द ु  ती  व दखेभालीसाठी तसचे सपंणू इमारत बाहरेील  
बाजनेु रंगकामासाठी व सं  थान कायालय िजना व मु  य वेश लॉबी आतील बाजनेु रंगकाम करणसेाठी इकडील 
िवभागामाफत सिव  तर अंदाजप क, नकाशे व िनिवदा तयार क न घेता येतील. मा. कायकारी अिधकारी क  
यांचेकडील जा. . ३६२१ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानसुार  येक िवभागाने टडर म  ये नमदू कर  यात 
येणारी ए  टीमेट कॉ  ट ही माकट कॉ  ट पे ा २० ते ३० ट  के कमी नमदू करावी अस े िनदश िदले आहते . 
 यानसुार स  लागार Barve Consultant, Chembur, Mumbai यांनी सादर केले  या ाथिमक 

अंदाजप का माण े येणारे .१९,६५,०००/- मा  र  कमेत २० ट  के कपात क न येणारे र  कम . 
१५,७२,०००/- मा चे खचास व याकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू सदरची कामे क न घेणसे मा  यता 
िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२०९ यावर सिव तर चचा होऊन, दादर, मुंबई येथील सं थानचे साईिनकेतन इमारती या टेरेसचे वॉटर ु िफंग 
व सं थान वापराम ये असले या भागाची तावात नमुद केले माणे दु ती क न घेणेस व याकामी 
येणा या खचास मा यता दे यात आली. या िठकाणी सं थान या नावाचा नवीन फलक बविवणेत 
यावा व िल ट बसिवणेसाठी सवसमावेशक ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच कायकारी 
अिधकारी व सिमती सद यांनी या इमारतीची पाहणी करावी, असे ठरले.       

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१८ र दान चळवळ वाढीस लागणेकामी गठीत कर यात आले या सिमती सद यांना मोफत सुिवधा 

पुरिवणे बाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आपतीम  ये सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव .– निवन  ताव  
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ा  तािवक- महारा  ातील जवळजवळ २९६ र  तपेढयांचा सवक न थॅलॅसिेमया  तासंाठी काम 
करणा-या १४ नामां िकत र  तपेढ्यांची यादी िन ि त क न रिववार िद. १२/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११ ते सायं. 
५ यावेळेत मा.डॅा.सरेुश हावरे सो.अ  य  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, यांचे अ  य तेखाली 
िशरडी  या ी साईिनवास अितथीगहृ, हॉलम  ये र  तदान चळवळ वाढीस लागणेसाठी चचा स  आयोिजत 
कर  यात आले होते. सदरचे चचास ास मा.उपा  य  ी.चं शेखर कदम सो. मा.िव  व  त ी. ताप भोसले सो., 
मा. ी. भाऊसाहबे वाकचौरे सो. मा. ी. सिचन तां बे सो. मा. सौ. योिगता शेळके, मा.उपकायकारी अिधकारी डॉ. 
सदंीप आहरे सो. व नामां िकत १४ र  तपेढयांचे  येक  दोन ितिनधी इतर सबंं िधत अिधकारी उपि थत होत.े 
समाजात र  तदानाचे मह  व जावे,अडीअडचणी  या वेळी गरज ु  णांना र  त उपल  ध  हावे यासाठी पढुाकार 
घेऊन र  तदान सकं  पना जिवली जावी तसचे थॅलॅसिेमया, िहमोफेिलया व िसकलसले अिॅनिमया यासार  या 

 णानंा सं  थान माफत मदत  हावी यासाठी ी साईबाबा सं  थानने पढुाकार  यावा, याकरीता जस े ित पती 
बालाजी सं  थानम  ये  या माणात केशदान ही सकं  पना जवलेली आह े  याच धत वर िशरडीत र  तदान ही  
सकं  पना जवावी अस ेमा.अ  य  साहबे यांनी सचुिवले आह.े  

चचास ाम  ये खालील िवषयांवर सिव  तर चचा झाली.  
१) भािवकांनी र  तदान केल ्यानंतर सं  थानने र  तघटक तयार कर  याचा क  प हाती घेण ेआव  यक 

आह.े  
२) तयार झालेले र  तघटक एका िविश  ट  हनॅने महारा  ातील कानाकोप-यातील सव र  तपेढयांपयत 

पोहचिवण ेआव  यक आहे. 
३) थॅलॅसिेमया  त  णाचंे िनदान होणकेामी आव  यक असणारे Hb Electro Phoresis सारखे 

मिशन सं  थानने खरेदी करणे आव  यक आहे.  यामळेु थॅलॅसिेमया  त  णाचंे लवकर िनदान होणकेामी न  क च 
मदत होईल व पढुील गुंतागुंत टाळता येईल.      

४) जा  तीत जा  त र  त सकंलीत होणकेामी मदंीर प रसरात व भ  ती िनवास, सादालय सार  या 
िठकाणी र  तदान जागतृी बाबत बोड (फलक) लावण.े  

५) यावेळी र  तदान ही सकं  पना वाढीस लागणे कामी व वरील िवषय माग  लागणे कामी ी साईनाथ 
र  तपेढी व महारा  ातील इतर नामां िकत र  तपेढया यांचे म  ये सम  वय साधण े कामी खालील माण े चार 
सद  याचंी सिमती गठीत कर  याचे ठरले. 

            १) डॉ. सौ. मैिथली िपतांबरे वै िकय अिध ीका, ी साईनाथ  णालय - (अ  य ),  
              २) डॉ. सयुकांत पाटील र  तसं मन अिधकारी, ी साईनाथ र  तपेढीचे - (सद  य),  
             ३) डॉ. अतलु कुलकण  जनक  याण र  तपेढी, पणु े- (सद  य),  
              ४) डॉ. मंज ुकुलकण  हडेगेवार र  तपेढी, औरंगाबाद - (सद  य) 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार अनुमान- सबंंधीत िवषयास चालना िमळणकेामी सिमतीतील 
सद  यानंी यो  य वेळी िशरडी येथे बैठक आयोिजत क न  यो  य तो  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर 
कर  याचे ठरले. तसचे सबंंधीत सद  यानंी र  तदान सकं  पना सव समाजात जिवणे,  याचा चार सार होणे 
कामी गरजे माण ेवेळोवेळी बैठकांचे आयोजन कराव.े   

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- सबंं िधत गठीत केले  या सिमती सद  यापैंक  बाहरे गावांव न येणा या 
दोन सद  यानंा बैठक आयोजनाचे वेळी ने-आण करणेसाठी वाहन  यव  था, साई आ म भ  तिनवास येथे 
िनवास  यव  था, भोजन  यव  था तसचे चे दशन/आरती व इतर  यव  था सं  थान माफत मोफत परुिवणबेाबत 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागेल.   

तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीसमोर िनणयाथ सादर. 
िनणय .२१० यावर सिव तर चचा होऊन, र दान चळवळ वाढीस लागणेकामी गठीत कर यात आले या 

सिमतीमधील बाहेर गावाव न येणा या दोन सद याचंी वाहन यव था वगळता, तावात नमुद 
केले माणे िनवास, भोजन व दशन/ आरती यव था सं थानमाफत िवनामु य करणेत यावी, असे 
ठरले.                (कायवाही- वै िकय अिधि का) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१९ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत णांना िदले जाणा या वै िकय आिथक अनुदान 

िनयमावलीम ये बदल करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीचे क  याण करणा-या िकंवा 

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

िवषय न.ं१४, िनणय .५८१. 
ा  तिवक :- उपरो  त िवषयािकंत सदंभा  वये, ी साईबाबा सं  थानचे वै क य आिथक अनदुान 

िनयमावलीम  ये बदल करणकेामी १) शासक य अिधकारी, २)  वै क य सचंालक , ३) वै क य अिध क, ४) 
िव  त  यव  थापक,५) अिध क अनदुान िवभाग  यांची एक सिमती गिठत करणते आली होती सदर सिमतीने 
िद.१६/०२/२०१७ रोजी वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीचा अ  यास क न िनयमावलीम  ये खालील माणे 
द ु  ती  केलेली आह.े 

अ. 
नं. 

जुनी िनयमावली दु  त िनयमावली दु  तीचे कारण 

१. वै क य आिथक अनुदान ह े खालील 
श  ि या / उपचारासाठी दे  यात येईल. 
अ) दयश  ि या व नंतरच ेउपचार  
ब) िकडनी डायलिेसस,  यारोपन व 
नंतरच ेउपचार. 
क) मदचुी श  ि या नंतरच े उपचार   
ख) ककरोगासबंधी उपचार , श  ि या 
व नंतरच ेउपचार. 
ग) र  तासंबधीच े आजार 
(उदा.िहमोफेिलया) 
घ) जी.बी.एस.(Guillain Barre 
Syndrome) 
ङ) मनका श  ि या व नंतरच ेउपचार. 
च) कॉ  लीअर इ   लॅटं  

वै क य आिथक अनुदान ह े खालील 
श  ि या / उपचारासाठी दे  यात येईल. 
अ) दयश  ि या व नंतरच ेउपचार  
ब) िकडनी डायलिेसस,  यारोपण व नंतरच े
उपचार. 
क) मदचुी श  ि या नंतरच े उपचार   
क) ककरोगासबंधी उपचार, 
श  ि या व नंतरच ेउपचार. 
ख) र  तासंबधीच े आजार 
(उदा.िहमोफेिलया, थलॅसॅेिमया, िसकलसेल 
अॅिनिमया) 
ग) जी.बी.एस.(Guillain Barre 
Syndrome) 
घ) मणका श  ि या व नंतरच े
उपचार. 
ङ) कॉ  लीअर इ   लाटं  
च) ऑगन ा  स  ला  ट – िकडनी, 
हाट, बोनमॅरो, िल  हर, कॉन या. 
छ) अॅ  सीडे  ट –  याम  ये  हॅ  कुयूलर 
सजरी आव  यक आह ेव  या अशा  णालंाच  
क   या सं  थान  णालयात होऊ शकत 
नाहीत.  
ज) जॉई  ट र  लसेमट- गुडघा व 
कमरेचा, खुबा  सांधा रोपन श  ि या.  
झ) रोग ितकार श  ती कमी करणारे 
आजार Immuno Logical Disease 
(SLE, Multiple Sclerosis, 
Rheumatoid Orthritis)   

गरीब व गरजु 
 णानंा जा  तीत 

जा  त लाभ घतेा 
यावा, याकरीता 
िदघआजार सं  या 
वाढिवणे आव  यक  
आह.े 

२  ण व  याचंे कुटंु िबय यांच े सव मागाने 
िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पये एक लाख 
िकंवा  यापे ा कमी अस  यास अजदाराचा 
अज अनुदानासाठी ा  समज  यात येईल. 
उ  पा  नाच े माणप  खालील माणे असाव.े 
अ)  ण वा / आिण  णाचंा पालक  
नोकरी करत अस  यास  याचकेडे नोकरी करत 

 ण व  याचं े कुटंु िबय यांचे सव मागाने 
िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पये एक 
लाख िकंवा  यापे ा कमी अस  यास 
अजदाराचा अज अनुदानासाठी ा  
समज  यात येईल. उ  प  नाच े माणप  
खालील माणे असाव.े 
अ)  णाचा / पालकाचा  यवसाय / 

यापवु  या 
िनयमावलीतील 
जाचक अटी काढून 
टाकुन गरीब व 
गरजु  णानंा 
जा  तीत जा  त 
लाभ दे  याचा 
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असेल / असतील  या सं  थनेे /  य  तीने 
 णालंा वा / आिण  णा  या पालकाला 

दे  यात येत असले  या पगारासंबंधीच े(वेतन / 
भ  ते इ. सव िमळुन एकुन उपल  धीच)े  

माणप  / पगाराची  लीप आिण इतर मागाने 
(  हणजे शतेी / गुंतवणीक वरील  याज / 
घरभाडे इ.)  णाला /  णा  या पालकाला 
उ  प  न आह े वा नाही. याबाबत ित ाप  
(Affidavit)  
आ)  णाचा / पालकाचा  यवसाय वा 
 यापार असेल तर  णाने वा / आिण  याच े

पालकाने  यां  या सव मागानी िमळणा-या 
उ  प  नाबाबत ित ाप  (Affidavit) ावे. 
ब)   ण वा / आिण त्  या  या पालकांचे एकुण 
उ  प  नाबाबत  या भागातील तहिसलदार यांनी 
िदलले ेउ  पा  नाच े माण प  ावे. 
क)  ण जर शतेी करत असेल तर  याचे एकुण 
उ  प  नाच े तहिसलदाराकडुन माणप  येत.े 
परंतु   यािशवाय तो  याचंवेर अवलबंुन आह.े 
 या मुलाच े / मुलीच े वा पालकाच े एकुण 

ल ात घणेे ज री आहे  हणुन कुटंुबातील 
सवा  या एकि त एकुण उ  प  नाच े वा 
पालका  या उ  प  नाच े माणप  ावे.मा   ण 
६० वषा  या वर असले तर केवळ  या  या 
वयैि क उ  प  नाचा िवचार क न अनुदान 
दे  यात येईल.  

शतेी वा नोकरी /  यापार असेल तर  णाने वा 
/ आिण  याच ेपालकाने  यां  या सव मागानी 
िमळणा-या उ  प  नाबाबत ित ाप  
(Affidavit) ाव.े 
ब)   ण वा / आिण  या  या पालकांच ेएकुण   
     उ  प  नाबाबत  या भागातील तहिसलदार 
यांनी  
     िदलले ेउ  पा  नाचे माण प  ाव.े 
क)  ण ६० वषा  या वर असेल तर केवळ 
 या  या     

क)     वयैि क उ  प  नाचा िवचार 
क न अनुदान   
ख)      दे  यात येईल.  

िवचार केललेा  
आह.े  

३) अनुदान ह ेकेवळ भारतातील सरकारी, िज  हा 
प रषद वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक 
धमदाय  यासाने चालिवललेे  णालय, 
सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public 
Limited Company) यांनी चालिवललेे 
अगर सहकारी सं  था (Co Operative 
Society) यांनी चालिवललेे  णालय, यातील 
उपचार / श  ि येवरील खचा पोटी दे  यात 
येईल. 

अनुदान ह ेकेवळ भारतातील सरकारी, िज  हा 
प रषद वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक 
धमदाय  यासाने चालिवलेल े  णालय, 
सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public 
Limited Company) यांनी चालिवललेे 
अगर सहकारी सं  था (Co Operative 
Society) अथवा ा. िलिमटेड कंपनी, 
शासक य वै क य महािव ालय यांनी 
चालिवलेल े  णालय, यातील उपचार / 
श  ि येवरील खचा पोटी दे  यात येईल.परंतु  
अशा  णालयाची न द सं  थान  या अनुदान 
दे  याच े  णालंया  या यादीत असण े
आव  यक आह.े  

वै क य आिथक 
अनुदानाचा 
दु पयोग होऊ नये  
व गरीब व गरजु 

 णानंा  लाभ घतेा 
यावा.  

४) सं  थानच े  णालयात  या  णां  या 
श  ि या/ उपचार, होणार / झालले ेअसतील 
अशा  णानंा सं  थान माफत अनुदान दे  यात 
येत नाही. 

सं  थानच े  णालयात  या  णां  या 
श  ि या/ उपचार, होणार / झालले े
असतील अशा  णानंा सं  थान माफत 
अनुदान दे  यात येणार नाही. 

सं  थानम  ये कमीत 
कमी दरात श   
ि या के  या जातात 
व पेशटंला िबलात 
दिेखल सवलत 
िदली जाते.  यामुळे 
सं  थान  णालयात 
श  ि या झाले  या 

 णानंा या योजनेचा 
लाभ घतेा येणार 
नाही. 
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५) अनुदान मागणी अजासोबत उपचार / 
श  ि येसाठी लागणा-या खचाच े व 
श  ि या अंदाजे (Tenative) तारीख 
दशिवणारे संबिधत वै क य अिधकारी यांच े

 णालयाच े लटेरहडेवर माणप  आव  यक 
आह.े 

अनुदान मागणी अजासोबत उपचार / 
श  ि येसाठी लागणा-या खचाच े व 
श  ि या अंदाजे (Tenative) तारीख 
दशिवणारे संबिधत वै क य अिधकारी यांचे 
सही,पदवी रिज  टेशन नंबर सह  णालयाचे 
लटेरहडेवर माणप  आव  यक आह.े 

अनुदान योजनेचा 
दु पयोग होऊ नये 
याकरीता 
आव  यक. 

६) औषधां  या उपचारा  या वाढ  या िकंमती व 
खच ल ात घतेा अनुदान ह े श  ि या 
उपचारासाठी येणारे ए कुण खचाच े१५% अगर 
पये २५,०००/- पैक  जी कमी पुणािकंत 

र  कम असेल तेवढी र  कम, दे  यात येईल.मा  
श  ि या उपचाराचा खच पये १०,०००/- 
अगर  याहन कमी अस  यास अनदुान दे  यात 
येणार नाही.  

औषधां  या उपचारा  या वाढ  या िकंमती व 
खच ल ात घतेा अनुदान ह े श  ि या 
उपचारासाठी येणारे ए कुण खचाच े १५% 
अगर पये २५,०००/- पैक  जी कमी 
पुणािकंत र  कम असेल तेवढी र  कम, दे  यात 
येईल.मा  श  ि या उपचाराचा खच पये 
१०,०००/- अगर  याहन कमी अस  यास 
अनुदान दे  यात येणार नाही.  

गरीब व गरजु 
 णानंा जा  तीत 

जा  त लाभ घतेा 
यावा.  

७) अनुदानाची र  कम पर  पर सबंंधीत 
 णालया  या नावाने डी.डी.अथवा ॉस 

चकेने पाठिव  यात येईल. (अक टपेयी)  

अनुदानाची र  कम पर  पर संबंधीत 
 णालया  या नावाने आर.टी.जी.एस. ने 

पाठिव  यात येईल.  

जेणे क न 
लवकरात लवकर 
अनुदान र  कम 

 णापयत पोहचण े
करीता आव  यक. 

८)  णाच ेवयैि क नावाने डी.डी. / चके दे  यात 
येणार नाही. 

 णाच ेवयैि क नावाने डी.डी. / चके दे  यात 
येणार नाही. 

 ण दु पयोग क  
शकतात. 

९)  णाची श  ि या  यातारखेस आह.ेत  पवु  
अगर जा  तीस जा  त एक मिहना नंतर अनुदान 
िमळु शकेल.  यानंतर आले  या अजाचा 
िवचार करणेत यणेार नाही. मा  अज अपुण 
कागदप ांची पुतता करणेसबंंधी  णास प  
पाठिव  यास असे प  पाठिवलपेासुन पढुे एक 
मिह  याची मुदत सदर  णास  सव आव  यक 
कागदप ाची पुतता करणकेामी दे  यात 
येईल.  यानंतर आले  या अजाचा मा  िवचार 
करणेत येणार नाही.  

 णाची शस ् ि या  यातारखेस आह.ेत  पवु  
अगर जा  तीस जा  त एक मिहना नंतर 
अनदुान िमळु शकेल.  यानतंर आले  या 
अजाचा िवचार करणेत यणेार नाही. मा  अज 
अपुण कागदप ांची पुतता करणेसंबंधी 

 णास प  पाठिव  यास असे प  
पाठिवलपेासुन पुढे एक मिह  याची मुदत सदर 

 णास  सव आव  यक कागदप ाची पुतता 
करणकेामी दे  यात यईेल.  यानतंर आले  या 
अजाचा मा  िवचार करणेत येणार नाही.  

गरीब व गरजु 
 णानंा जा  तीत 

जा  त लाभ घतेा 
यावा.  

१०) अजदाराने अनुदान मागणीचा संपणु अज 
श  ि येपुव  साधरणत: एक मिहना अगोदर 
जमा के  यास श  ि यापुव  अनुदानाची 
र  कम  णालयात पोहोच होईल, तसेच 
तातडी  या (इमज  सी) करणात श  ि येनंतर 
परंतु   णालय खाते (अक ट) बंद होणेच ेआत 
अजदाराने सव कागदप ाची पुतताक न अज 
सादर करावा.जेणेक न  यास सं  थानने 
पाठिवले  या रकमेचा उपयोग होईल.  

अजदाराने अनुदान मागणीचा सपंुण अज 
श  ि येपुव  साधरणत: एक मिहना अगोदर 
जमा के  यास श  ि यापुव  अनुदानाची 
र  कम  णालयात पोहोच होईल, तसेच 
तातडी  या (इमज  सी) करणात 
श  ि येनंतर परंतु   णालयातुन  णास 
िडसचाज दणेेपुव  अजदाराने सव 
कागदप ाची पुतता क न अज सादर करावा. 

अनुदान मागणी 
अजदणेेकामी काही 
ठरािवक कालावधी 
आव  यक 
अस  यामुळे ही 
अट घातली आह.े 

११)  येक  णासं गंभीर आजारासाठी फ  त 
एकदाच अनुदान दे  यात येते. परंतु  अशा गंभीर 
आजारासाठी पाच वषानंतर पु  हा  णान े
मागणी के  यास वै क य आिथक अनुदान 
दे  यात येईल.  

 येक  णासं गंभीर आजारासाठी  
(ककरोगासबंधी उपचार , श  ि या व नंतरच े
उपचार, व र  तासंबधीच े आजार 
उदा.िहमोफेिलया, थलॅसॅेिमया, िसकलसेल 
अॅिनिमया) पु  हा  णाने मागणी के  यास 
यांना  यके वष  अनुदान दे  यात येईल. 
तसेच इतर  आजारासाठी तीन वषानतंर पु  हा  

 णाने मागणी के  यास वै क य आिथक 
अनुदान दे  यात येईल.  

गरीब व गरजु 
 णानंा जा  तीत 

जा  त लाभ घतेा 
यावा यासाठी अट 
िशिथल केलेली 
आह.े  
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१२) अनुदान मागणी अजासोबत रेशनकाडची 
मािणत केललेी झेरॉ  स त दणेे आव  यक 

आह.े 

अनुदान मागणी अजासोबत रेशनकाडची व 
पेशटंची आधारकाडची  मािणत केललेी 
झेरॉ  स त दणेे आव  यक आह.े 

आधार काड हा 
यु िनक आय डी 
नंबर अस  यामुळे 
सदर काडची 
झेरॉ  स  आव  यक 
आह.े 

१३) शासना  या िजवनदायी आरो  य योजनेअंतगत 
लाभाथ  असणा-या  णानंा सं  थानमाफत 
अनुदान दे  यात येत नाही.  

क  शासना  या िकंवा रा  य शासना  या 
िजवनदायी / राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य 
योजना,त  सम योजन े अतंगत असले  या 
गणांना सं  थानमाफत अनुदान दे  यात येणार 

नाही.  

काही गण या 
दो  ही योजनेचा 
लाभ घऊे शकतात 
यासाठी सदर अट 
घातली आह.े 

१४) अजासोबत जोडा  या लागणा-या 
सवकागदप ाची स म अिधकारी यांनी 
सा ां िकत केललेी मािणत ित िलपी 
(अॅट  टेट ती ) असावी. 

अजासोबत जोडा  या लागणा-या 
सवकागदप ाची स म अिधकारी यांनी 
सा ां िकत केललेी मािणत ित िलपी 
(अॅट  टेट ती ) असावी. 

कोण  याही 
योजनेचा लाभ 
घणेेकामी 
िनयमानुसार 
सा ां िकत ती 
आसणे आव  यक 
आह े 

१५)  टॅ  प रसीट व उपयोिगता माणप ाबाबत. अनुदान ा  त होणा-या  णालयांनी 
पाठिव  यात आले  या वै  क य आिथक 
अनुदानाचा  याच  णासाठी वापर करावा, 

 ण िडसचाज झाला अस  यास सदर  या 
 णाला िदले  या रकमेची  टॅ  प रसीट व 

उपयोिगता माणप ाची मािहती ता  काळ 
इकडील कायालयास सादर करावी. िदले  या 
वै क य आिथक अनुदानाच ेरकमेचा उपयोग 
 या  णासाठी न झा  यास ती र  कम सं  थान 

खाती  वरीत जमा करणे आव  यक आह.े 

उपयोिगता 
माणप  

अ  याव  यक 
के  यामुळे िदललेे 
अनदुान  या 

णाला वापरल े
िकंवा कस?े 
याबाबत मािहती 
उपल  ध होईल. 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार अनुमान:- ी साईबाबा सं  थानने वै क य आिथक अनुदान 
दणेकेामी  वतं  िनयमावली तयार केलेली असनु,  यास िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेतील िवषय न.ं१४, िनणय .५८१.व शासन िनणय .सासिंव-२००५/३७६/(७६)-का सोळा, िवधी व  याय 
िवभाग, मं ालय,मुंबई –४०० ०३२,  िद.५ मे २००६.अ  वये शासनाची मा  यता आहे.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- गरीब व गरज ु  णांना ी साईबाबा सं  थान तफ वै क य आिथक 
अनदुान देणकेामी गिठत सिमतीने तयार केलेली वै क य आिथक अनदुान िनयमावली मा .  यव  थापन सिमतीचे 
सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .२११ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच 
या णालयांना जा तीत-जा त अनुदान िदले जात आहे, या णालयांची सिमती सद यांनी य  

पाहणी क न, जा त अनुदान कशामुळे िदले जाते, याची चौकशी करावी, असे ठरले.  
        (कायवाही- वै िकय अिधि का) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२० ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवा या िनिम ाने िशड  येथे आंतररा ीय मॅरेथॅान पधा आयोिजत 

करणेबाबत. 
ताव- ीसाईबाबासं थानिव त यव था, िशड  अिधिनयम- २००४ मधील तरतुद :  

१. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करणे. 
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३. अिधिनयमाचे कलम१७ (२) खंड (झ) नुसार िव  व  त  यव   ेाची मालम  ता व ितचे कामकाज यांच े
यो य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव 
गो  टी सिमती करील, 

४. अिधिनयमाचे कलम२१(२) (दोन) नुसार थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां याम ये सधुारणा व वाढ 
हो यासाठी व प रणामी सं थान या सोयीसाठी वाढ हो यासाठी सहा य करणचेी तरतदू आह.े   

 तावनाः सौ. योिगता अभय शेळके पाटील, नगरा  य ा, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी मा. अ  य  
सो. यांना अ ेिशत केले  या िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये असे कळिवले आहे क , िशड  येथे आंतररा  ीय 
मॅरेथॉन या  पधचे आयोजन िशड  नगरपािलके  या नगरा  य ा व चॅ  प ए  डयरु  स, पणु ेयां  या संयु  त िव माने 
कर  यात येत आह.े या  पध  या आयोजनािवषयी आपणा बरोबर सम  चचा झा  यानंतर व  पध  या अनषुंगाने 
आव  यक बाब चे आपणासमोर सादरीकरण झा  यानंतर ी साईबाबा सं  थान अशा कार  या  पधला पाठ बा 
दणेार अस  याचे आपण मा  य केले आह.े याकरीता ी साईबाबा सं  थान  या येणा-या सवसाधारण सभेत 
यािवषयी ी साईबाबा सं  थान िव  व  तमंडळा  या सभागहृाची मंजरुी घेऊनिहरवा कंदील दे  याचे आपण मा  य 
केले आह.े ही  पधा आयोिजत करताना ी साईबाबा सं  थान यांचा केवळ पाठ बा िमळण ेआव  यक आह.े ही 
 पधा ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळया  या िनिम  ताने साईबाबां  या िवचारांचा चार व सार  हावा व हा 

समाधी शता  दी सोहळा जगभर साजरा  हावा या  टीकोनातनू ही  पधा आयोिजत कर  यात येत आहे. या 
 पधसाठी अनेक देशातील पु ष व मिहला  यावसायीक धावपटूचा सहभाग असणार आह.े तरी आपण या 
 पध  या आयोजना  या  तावास मा  यता ावी. अस े नमदू क न याबाबत ी साईबाबा सं  था नचे अ  य  
 हणनू आपण  वतः व मा.कायकारी अिधकारी साहेब यांचेशी सम  चचा झालेली आह.े तरी िव  व  त 

मंडळा  या सवसाधारण सभेत ऐनवेळी येणा-या िवषयांम  ये या िवषयांचा समावेश क न  यास मंजरुी ावी, अशी 
िवनंती केलेली आह.े 

थोर सतं ीसाईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहते. 
 यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ 

ऑ  टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आहे.यासाठी सपंूण वषभर वेगवेगळया धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे आयोजन करण ेजेणके न सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण 
राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल. या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन आह.े  

मा. नगरा  य ा यांनी उपरो  त सदंिभय प ात नमदू केले माण े ी साईबाबा समाधी शता  दी 
सोहळया  या िनिम  ताने िशड  येथे आंतररा  ीय मॅरेथॉनही  पधा आयोिजत के  यास साहिजकच या  पधसाठी 
अनेक देशातील पु ष व मिहला  यावसायीक धावपटू सहभाग घेतील. पयायाने शता  दी वषाचे िनिम  ताने 

ीसाईबाबां  या िवचारांचा चार व सार होईल. िशवाय या  पधसाठी सं  थानकडून कोणतीही आिथक मदत 
उपल  ध क न ावयाची नसनू सदर  पध  या आयोजनाचा खच पुण े येथील चॅ  प ए  डयरु  स पणुे ही करणार 
आह.े 

 तावः मा.नगरा  य ा, िशड  नगरपंचायत यांचेकडील ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी 
वषा  या चार व सारा  या  टीकोनातनू िशड  नगरपंचायत नगरा  य ा व चॅ  प ए  डयरु  स, पणु ेयां  या सयंु  त 
िव माने िशड  येथे आंतररा  ीय साई मॅरेथॉन  पधा आयोजीत होणेसंदभात  िनणयाथ सादर. 

िनणय .२१२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषा  या चार व सारा  या 
 टीकोनातून िशड  नगरपंचायती या नगरा  य ा यांचे तावास अनुस न िद.१५ ऑ टोबर, २०१७ 

रोजी िशड  येथे आंतररा  ीय साई मॅरेथॉन  पधा आयोजीत करणेस व यासाठी सं थानचा पाठ बा 
यांना दे यास मा यता दे यात आली. या पधसाठी सं थानकडून कोणतीही आिथक मदत उपल ध 

क न ावयाची नसून सदर पध या आयोजनाचा खच चॅ प ए डयुर स, पुणे ही सं था करणार आहे. 
सदर पधचे िनयोजनासाठी चॅ प ए डयुर स, पुणे, िशड  नगरपंचायत, िशड  व सं थानची थािनक 
उपसिमती यांची साई मॅरेथॉन सिमती थापन करणेत यावी. या सिमतीने वेळोवेळी बैठका घेऊन, 
पध या यश वीततेसाठी िनयोजन करावे, असे ठरले.        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु)  

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२१ ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीतील िविवध धािमक, सां कृितक तसेच सामािजक 

काय मांची िविवध सार मा यमां दारे िस दी करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– 

१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम )१ (अ  वये , रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा , समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी 
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ )ग (अ  वये , भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

 तावना- मा.िव  व  त ी. ताप भोसले यांनी िद.०६/०३/२०१७ रोजी दरु  वनीव न इकडील 
िवभागास ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषाचे िनिम  ताने ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव 
कालावधीतील िविवध धािमक, सां  कृितक तसचे सामािजक काय मानंा िविवध सार मा  यमां ारे िस  दी 
करणबेाबतचा  ताव ये  या िद.०९/०३/२०१७ रोजी होणा-या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपु ढे मांड  यात 
यावा, अशी सचूना केली आहे.  

ी साईबाबा समाधी शता  दी  या िनिम ाने िशड त येणा-या भािवकांसाठी िविवध सोयीसिुवधा उभारणे 
तसचे संपणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणचेे िनयोजन आह.े या आयोिजत 
करावया  या िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांची तसचे सं  थान उप माची मािहती 
दशेभरातील तसचे जगभरातील साईभ  तानंा सहज व सलुभतेने होण ेगरजेचे आह.े  

 ताव- थोर सतं ीसाईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत 
आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते 
िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े 

ी साईबाबा समाधी शता  दी  या िनिम ाने िशड त येणा-या भािवकांसाठी िविवध सोयीसिुवधा उभारणे 
तसचे सपंूण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणचेे िनयोजन कर  यात येत आहे. 
या आयोिजत करावया  या िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांची तसचे सं  थान उप माची 
मािहती दशेभरातील तसचे जगभरातील साईभ  तानंा सहज व सलुभतनेे होण ेगरजचे ेअस  याने  याची िस  दी 
िविवध मा  यमां ारे के  यास साईभ  तानंा िशड  वासाचे वेळाप क आखता येईल.  याच माण े दरुिच वाणी 
सचंावर काय म पाह  याचे िनयोजन करता येईल. साहिजकच साईबाबां  या कायाचा चार सारहोईल. 

साईभ  तानंी िदले  या सचूना अिभ ायानुसार इकडील िवभागाकडून शता  दी वषात आयोिजत 
करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प  व पाचे वेळाप क तयार करणचेी कायवाही 
अं ितम ट   यात आह.े   

मा. िव  व  त ी. ताप भोसले यांनी केले  या सचूनांची अंमलबजावणी करणकेरीता थमतः मा. 
 यव  थापन सिमतीचा धोरणा  मक िनणय होणके रता सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेचे िनणयाथसादर.  

तसचे मा.  यव  थापन सिमती  या धोरणा  मक िनणयानंतर सदरची बाब मािहती तं ान व जनसपंक 
िवभागाशी िनगडीत अस  याने याबाबतची िव  ततृ अंमलबजावणी मािहती तं ान व जनसपंक िवभाग 
यांचेमाफत एकि त र  या होणचेे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२१३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी  या िनिम ाने संपूण वषभर कर यात 
येणा या वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय माचंी तसेच सं  थान उप माची मािहती 
देशभरातील तसेच जगभरातील साईभ  तानंा सहज व सुलभतेने होणेकरीता तावात नमुद केले माणे  
िविवध सार मा यमां दारे िस द करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.   

         (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२२ िशड  येथे सु  केले या एफएम रेडीओ क ाची मता वाढिवणेबाबत. 

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

  ा तािवक: ी साईबाबांचे िजवनकाय व िशकवण याचा चार व सार हावा या हतेनेु सार भारती 
यांचेमाफत िशरडी आकाशवाणी (एफएम) क  िद. 01/02/2017 रोजी पासनु सु  कर यात आलेले आहे . या 
क ावर साईबाबां या मं िदरात होणा या सव आर या व धाम क काय म व इतर वेळी नगर आकाशवाणी 
क ावरील काय म सारीत कर यात येतात. यासाठी साईनाथ णालय येथे 100 W FM ा सिमटर 
काया वीत कर यात आलेले आह.े स ि थतीत या क ावरील सारण िशरडी प रसरातील 15 िकलोिमटर 
पयत या ह ीतील रिहवास करणा या नाग रकांना रेडीओ वरती ऐकता येतात. 

  िशरडी आकाशवाणी (एफएम) सिुवधसे नाग रकांचा उ फुत ितसाद पाहता, सदर सिुवधचेी या ी 
वाढिवणसेाठी सार भारती यांना कळिव यात आलेले होत.े यास अनसु न िद . 06/02/2017 रोजीचे प ा दारे 

सार भारती यांनी सदरची सिुवधचेी मता वाढिवणकेामी स ि थतीत काया वीत कर यात आले या 100W 
FM ा सिमटर ऐवजी 5 KW FM ा सिमटर काया वीत करणचेी तयारी दशिवलेली आह.े यांचेशी 
दरु वनी दारे चचा केली असता 5 KW FM ा सिमटर काया वीत के यास सदर सारण 50 िकलोिमटर या 
प रसरातील नाग रकांना ऐकता येईल असे कळिवलेले आह.े   

  िद. 06/02/2017 रोजीचे प ाम ये यांनी 5 KW FM ा सिमटर काया वीत करणकेामी सं थानकडुन 
णालय प रसरात 50 िमटर उंचीचा टॉवर उभारणकेामी परवानगी िमळण े आव यक अस याचे नमदु केलेले 

आह.े तसेच सदर टॉवरसाठी िव तु , पाणी व सरं ण याकामी येणारा खच सं थानने करण ेअपे ीत आहे , असे 
नमदु केलेले आहे.  

  सदरकामी येणारा अंदाजीत खच . 5 कोटी सं थानने िद यास टॉवर उभारणीकामी आव यक सािह य 
खरेदी क न य  उभारणीची कायवाही सु  करता येईल असे प ाम ये नमदु केलेले आहे .      

िद.06/02/2017 रोजीचे प ाम ये सार भारती यांनी साईभ ांसाठी मोबाईल ॲप बनिव याची इ छा 
गट केलेली आहे. मोबाईल ॲप बनिवणकेामी इकडील िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या सु  कर यात आलेली 

आहे, अस याने यांना सदर ि येम ये भाग घेणेबाबत कळिवता येईल, अस ेन  मत आहे.  
   सारभारती यांनी िद. 06/02/2017 रोजीचे प ा दारे िशरडी आकाशवाणी (एफएम) क ाची मता 

वाढिवणकेामी 5 KW FM ा सिमटर उभारणेसाठी, सं थानकडे मागणी केले या 5 कोटी पये अंदाजीत 
खचाबाबत िनणय होणकेामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर करता येईल 
अस ेन  मत आहे.   

      मागणी: तािवकेत नमदु केले माणे सार भारती यांनी िशरडी आकाशवाणी (एफएम) क ाची 
मता वाढिवणकेामी 5 KW FM ा सिमटर उभारणेसाठी सं थानकडुन मागणी केले या 5 कोटी पये 

खचाबाबत िनणयाथ सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास मा यता असावी, िह न  
िवनंती. 

       सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान: तां ि क, आिथक व शासक य.  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: सार भारती यांनी िशरडी आकाशवाणी (एफएम) क ाची मता 
वाढिवणकेामी 5 KW FM ा सिमटर उभारणेसाठी सं थानकडुन मागणी केले या 5 कोटी पये खचाबाबत 
िनणयाथ सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर याचे मा यते तव सिवनय सादर. 

िनणय .२१४ यावर सिव तर चचा होऊन, चे िशकवणूक चा तसेच समाधी शता दी महो सवामधील काय मांचा 
चार व सार होणेकरीता सार भारती यांनी िशरडी आकाशवाणी (एफएम) क ाची मता 

वाढिवणेसाठी 5 KW FM ा सिमटर उभारणेकामी सं थानमाफत .५ कोटी मा  िनधी छाननी 
सिमती व महारा  शासनाचे मंजुरीने देणेस मा यता दे यात आली.  

         (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२३ कायालयीन वाहन मांक एम.एच.१७/ एजे- २९५१ (XUV) चे दु ती खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- महारा   शासन २००४ ची अिधिनयमन तरतुदः- १७ (१) म  ये “रा  य शासना  या कोण  या ही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने 
 यव  था पाहणे, भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण.े आिण  या अिधनीया  वये 

िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उदी  ेसा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे 
उ  प  न कामी लावण ेही सिमतीची कत  ये असतील.” अस ेनमदु केलेले आहे.   

   महारा   शासन २००४ ची अिधिनयमन तरतुदः- २१ (१) (क) म  ये “िव  व  त  यव  थेचा िन धी, 
आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदुीस अधीन राहन सिमती कडुन मं िदराची व िव  व  त  यव  थे या 
मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनासाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईल.” अशी 
तरतदु आहे.  

 तावनाः- ी साईबाबा सं  थान वाहन मांक  एम.एच-१७-एज-े२९५१ (X.U.V.) सदर वाहनाचा 
वापर दनैं िदन कायालयीन कामकाजाकरीता कर  यात येतो. सदर वाहन सन २०११ म  ये खरेदी कर  यात आलेली 
आह.े  ततु वाहनाचा सं  थानचे वेगवेगळया िवभागांचे कामकाजासाठी बाहरेगांवी जाण-ेयेणे कामी अ  यंत 
उपयोग होत आह.े आज िमतीस वाहनाचा ८९,६८४ िक.मी इतका वास झालेला आह.े   

        वाहन चालक यांचे िद.०७.०३.२०१७ रोजीचे त ारी नुसार  ततु वाहनाची तपासणी केली असता, 
वाहनाचे  लच िसलडर मधनु ऑईल िलकेज आढळले  लच िसलडर बदलण ेकरीता िगअर बॉ  स िडसम  टल 
करावा लागतो. तसचे  लच  लेट, ेशर  लेट,  लच बेअर ग गाडीचे ८९,६८४ िक.मी. झालेने गाडीचे सततचे 
वापराने िझज झालेने बदलने आव  यक आहे.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ायः- उपरो  त माणे वाहन ं .एम.एच.एजे-१७-२९५१ (X.U.V) चे 
द ु  ती   करण े कामी कंपनीचे अिधकृत शो मला ओ रजनल  पेअर पाटसह करण े गरजेचे आहे. िजत  मोटस 

ा.िल., नािशक यांचेकडील वाहन दु  तीचे कोटेशन नुसार र  कम .३८,९०६/- पयतचे खच येणार आह.े असे 
कळिवलेले आह.े  याबाबतचा इकडील मोटार मेकॅिनक यांचा अिभ ाय सोबत जोडला आह.े  

मागणीः- तरी वरील माण ेसबंंधीत वाहनाचे िजत  मोटस ा.िल., नािशक यांचेकडून वाहन दु  तीचे 
काम करणकेामी पाठिवणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम पये ४०,०००/- मा  (अ री र  कम . चाळीस  
हजार) पयतचे खचास मा  यता िमळणे बाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर, 

िनणय .२१५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे कायालयीन वाहन मांक एम.एच.१७/ एजे- 
२९५१ (XUV) ची दु ती िजत  मोटस ा.िल., नािशक यां चेकडून क न घेणेस व याकामी येणा या 
अंदाजे .४०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.          (कायवाही- वाहन िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२४ वाहन .एम.एच.१७/ एजे-२९५१ (XUV) करीता निवन टायर खरेदी करणेकामी दरप के मागिवणेस व 

याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- महारा   शासन अिधिनयम- २००४ मधील तरतुदः- कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही 

सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेान अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामाची 
काय मतेने  यव  था पाहणे, भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या 
अिधिनयमा  वये, िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य करणेसाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  य असतील, अस ेनमदु केलेले आह.े 

 तावनाः- िद.२२/११/२०११ रोजी मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनी यांनी वाहन .एमएच-१७-एज-े
२९५१ (मिहं ा XUV) हे वाहन दणेगी िदलेले आहे. सदर वाहनाचा वापर सं  थानचे कायालयीन कामाकरीता 
होत असनु या वाहनाचे आजतागायत एकुण ८९,७९४ िक.मी. वास झालेला आह.े 

िवभागाचा अिभ ायः- या वाहनाचे सतत  या वापराने सदर वाहनाचे टायरची झीज होऊन जा  त खराब 
झालेने 235-65-17 या साईजचे ि ज  टोन (ट्यबुलेस) कंपनीचे ०५ टायस खरेदी करण े आव  यक आह.े सदर 
टायर  थािनक/ प रसरातील ि ज  टोन कंपनीचे अिधकृत परुवठादार यांचेकडून दरप के घेवुन खेरदी करता 
येतील. या कामी अंदाजे .६२,०००/- पयत खच अपे ीत आह.े सदर खच मोटारकार द ु  ती  खच या 
अंदाजप कातनु करता येईल. 
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मागणीः-  तरी वाहन .एमएच-१७-एजे-२९५१ (मिहं ा XUV) या वाहनाकरीता उपरो  त तपिशल 
माण ेनवीन ०५ टायस खरेदी करण ेकामी  थािनक/ प रसरातील अिधकृत परुवठादारांकडून दरप के मागिवणसे 

व या कामी येणारे अंदाजे .६२,०००/- (अ री . बास  ट हजार) पयतचे खचास मा  यता िमळणसे िवनंती. 
िनणय .२१६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे कायालयीन वाहन .एम.एच.१७/ एजे-२९५१ 

(XUV) करीता निवन टायर खरेदी करणेकामी थािनक प रसरातील अिधकृत पुरवठाधारकांकडून 
दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .६२,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

         (कायवाही- वाहन िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२५ वाहन .एम.एच.१७/ के-९९०९ (मिहं ा कॅ पर) चे दु ती खचाची कामे िवभागातंगत क न घेणेस व 

याकामी येणा-या दु ती खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- महारा   शासन अिधिनयम - २००४ मधील तरतुदः- कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही 

सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामाची 
काय मतेने  यव  था पाहणे, भ  तगंणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या 
अिधिनयमा  वये, िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य करणेसाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  य असतील.”  असे नमदु केलेले आह.े 

 तावनाः वाहन िवभागाकडील वाहन .एमएच-१७-के-९९०९ (मिहं ा कॅ  पर) या वाहनाचा वापर 
िविवध िवभागाचे मालवाहतकु  करीता कर  यात येत आह.े सदर वाहनाची िद.१४/०२/२०१७ रोजीचे वाहन 
चालक यांचे त ारीनसुार मोटार मेकॅिनक यांनी तपासणी केली असता सतत  या वापराने इिंजनचा ॅ कं  शॉ ट 

थमदश  खराब झा  याचे आढळुन आले.  
िवभागाचा अिभ ायः- वाहन .एमएच-१७-के-९९०९ (मिहं ा कॅ  पर) या वाहनाच े द ु  ती 

कामाकरीता मिहं ा कंपनीचे नािशक येथील अिधकृत िडलर व सि हस सटर िजत  मोटस ा.िल. यांचे चौकशी 
केली असता या द ु  ती   कामी  यानंी अंदाजे . िदड लाखापयत खच येणार असलेचे कळिवलेले आह.े  

   सदर माच-२००५ म  ये खरेदी कर  यात आलेले असनु या वाहनाचा आजतागायत एकुण १,२१,१९० 
िक.मी. वास झालेला आहे. सदर वाहनाचे द ु  तीचे काम िडलरकडे क न घे  यापे ा वाहन िवभागातच खोलुन 
या द ु  ती  कामाकरीता लागणारे आव  यक  पेअर पाट खरेदी क न सदर काम वाहन िवभागातच के  यास खचात 
बचत होईल. या कामात वाहन िवभागात न होणारी िकरकोळ मिशन गची कामे बाहे न क न घेता येईल. या कामी 
अंदाजे .४५,०००/- पयत खच अपे ीत आहे. सदर खच मोटारकार द ु  ती  खच या अंदाजप कातनु करता 
येईल. सोबत मोटार मेकॅिनक, वाहन िवभाग यांचा लेखी अहवाल जोडलेला आह.े 

मागणीः  तरी वाहन .एमएच-१७-के-९९०९ (मिहं ा कॅ  पर) या वाहनाची द ु  तीची कामे 
िवभागांतगत क न घेणेस व याकामी येणा-या .४५,०००/- पयतचे खचास मा  यता िमळण ेकामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .२१७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे वाहन .एम.एच.१७/ के-९९०९ (मिहं ा 
कॅ पर) ची दु ती िवभागांतगत क न घेणेस व याकामी येणा या अंदाजे .४५,०००/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली.                        (कायवाही- वाहन िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आजचे यव थापन सिमती सभेम ये वेगवेगळया िवषयानु प/ संगानु प सं थान यव थापना या ीने सद यां या 

सुचनांव न खालील माणे िनणय घे यात आले. 
िनणय .२१८ िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील .सकं ण २०१४/ . .३२/ का.१६, िद. माच, २०१७ 

रोजीचे आदशेा वये ीमती बल खेर- अ वाल, भा. .से. यांची ी साईबाबा सं थान िव त यव थे या 
कायकारी अिधकारी या पदावर िनयु  झालेली असनू, ीमती बल खेर- अ वाल, भा. .स.े यांनी आज 
िद.०९.०३.२०१७ रोजी सं थानचा कायभार ि वकारलेला आहे. आजचे सभेत यव थापन सिमतीने यांचे 
वागत केले. तसचे कायकारी अिधकारी यांना दे यात येणा या िनवास थानाचे रंगकाम व इतर आव यक दु ती 

करणते यावी, अस े ठरले. याकामी िवहीत प दतीने कोटेशनची मागणी करणसे व याकामी येणा या 
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .२१९ ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीवर , सिमती सद य हणनू न याने नेमणकू करणते आले या नगरा य ा 
मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील यांचा थािनक उपसिमती सभेम ये समावेश करणते यावा.   

  (कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२२० दशनरांगेम ये साईभ ांना बूं दी साद पािकटाचे मोफत वाटप कर यात येते. परंत ुतयार करणते येणारी बूं दी साद 

पािकटे व भ ांची सं या याम ये खपुच तफावत िदसनू येत.े याव न आपले सपुरवीजन यव थीत होत नाही, 
अस े िनदशनास येते. याकरीता बूं दी साद वाटप काऊंटरवर सीसीटी ही कॅमेरे बसिवणते याव.े तसचे बूंदी साद 
पािकटे बनिवलेनतंर याचे एकि त वजन करावे व वाटपा या िठकाणीही वजन करणते यावे, असे ठरले.         

(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग/ सीसीटी ही कं ोल सले मुख) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२२१ चे मं िदरामधनू िनघणा या िनमा यांपासनु बचतगटांमाफत सगुंधीत य/ साई अगरब ी तयार करणते यावी व 

या व त ुबचतगटांकडून सं थानने खरेदी क न िव साठी ठेवणबेाबत. तसचे साईसृ ी क पामधील तािवत 
लेझर शो, लॅनोटेरीयम, वॅ स यझुीयम ह े BOT त वावर तयार करणसेाठीचा अ यासपवुक  सिव तर ताव 
सभेसमोर सादर करणते यावा.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु/ मं िदर िवभाग मखु/ बगीचा िवभाग मखु/ .अिध क, आरो य िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२२२ सं थान शासना या सोयी या ीने तां ि क े ातील शासनाकडून िनवृ  झाले या अिधका यांची िनयु  

करणते यावी. तसचे सरं ण िवभागासाठी पोिलस िवभागाकडील वरी  पदाव न िनवृ  झाले या अिधका याची 
िनयु  करणते यावी.              (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .१७१ ते २२२ सवानमुते घे  यात आले. 

यानंतर दपुारी  ०३.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 

वा रत/-                        वा रत/- 
                            ीमती बल अ वाल (भा. .से.)           (सरेुश हावरे) 
                                                 कायकारी अिधकारी                  अ  य  

    ी   साईबाबा   सं  थान   िव  व  त यव  था,  िशड  


