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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .१०/२०१७                                                                            िदनांक  २५.०९.२०१७  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िदनांक २२.०९.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० 
वाजता सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-
०४/ ३१६७/ २०१७, िदनांक १४ स टेबर, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होत.े यानंतर काही अप रहाय 
कारणा तव सदरह सभा शु वार िदनांक २२.०९.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० ऐवजी सोमवार िदनांक २५.०९.२०१७ रोजी सकाळी 
११.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/ ३२९६/ २०१७, िदनांक २१ स टेबर, 
२०१७ रोजीचे प ा वये कळिवणते आले होते. यानुसार सदरह सभा सोमवार िदनांक २५.०९.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता 
सं थानचे  िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे , अ य   ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य    ०४. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद  य  
०५. मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं , सद य   ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या 

                        मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े  
                          मु यकायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.   
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर 

व मा. ी. ताप सखाहारी भोसले व यांनी दरू वनी ारे  कळिवले होते.  
याच माण ेमा.डॉ.मनीषा कायंद,े सद या व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर, सद य यांनी यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे 

क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या िद.२५.०९.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. परंत ुया बैठक स मी हजर 
रहाणार नाही. हया सदंभात िशवसनेा सिचव ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  
फडणवीस यां याशी चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. 
परंत ुयाबाबत कोणतीही कायवाही झालेली नस याने, याचा खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक त उपि थत राह यास मला वार य 
नाही, याची कृपया न द यावी. 

मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. कृपया याची न द यावी. 

याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली.  
सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जलैु , २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील  

कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतदूीनसुार  तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणते येऊन, यानंतर दपुारी  १२.३० 
वाजता मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयावंर चचा सु  केली .  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०१ िदनांक ०८.०९.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे.   
िनणय .७९२ िदनांक ०८.०९.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेद ु या कर यात आ या , यास मा यता दे यात आली.  
(१) िनणय .७५४-  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर 
पासनू ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यांच ेअ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने िद.३१.०३.२०१७ 
रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास मा यता िदलेली आहे. परंत ुसदरह 
िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मांच े आयोजन करण े व साईभ ांना पायभुतू  सोयी-
सिुवधा  परुिवणकेामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार असनू सं थानला  िनधीची कमतरता भास ूशकते. 
अशा पा भमूीवर अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना बचेस (बाक) दणेकेामी अंदाज े
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.९,२३,४३,२४१/- मा  आिथक िनधी दणेे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सांगता 
होईपयत सदरह िवषय थिगत ठेव यात यावा.                     (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ 

ऑ टोबर पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीने िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास 
मा यता िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे 
आयोजन करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच 
होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर अहमदनगर िज हा प रषद, 

ाथिमक शाळांना बचेस (बाक) देणेकामी अंदाजे .९,२३,४३,२४१/- मा  आिथक िनधी देणे उिचत 
होणार नाही.                 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(२) िनणय .७५५-  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर 
पासनू ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यांच ेअ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने िद.३१.०३.२०१७ 
रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास मा यता िदलेली आहे. परंत ुसदरह 
िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मांच े आयोजन करण े व साईभ ांना पायभुतू  सोयी-
सिुवधा  परुिवणकेामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार असनू सं थानला  िनधीची कमतरता भास ूशकते. 
अशा पा भमूीवर अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना निवन वग खो या इमारती बांधकामांसाठी 
र कम .३६ कोटी मा  आिथक अनदुान  दणेे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सांगता 
होईपयत सदरह िवषय थिगत ठेव यात यावा.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ 

ऑ टोबर पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीने िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास 
मा यता िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे 
आयोजन करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच 
होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर अहमदनगर िज हा प रषद, 

ाथिमक शाळांना निवन वग खो या इमारती बांधकामासंाठी र कम .३६ कोटी मा  आिथक 
अनुदान देणे उिचत होणार नाही.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(३) िनणय .७५६-  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर 
पासनू ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यांच ेअ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने िद.३१.०३.२०१७ 
रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आराखडयास मा यता िदलेली आहे. परंत ुसदरह 
िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मांच े आयोजन करण े व साईभ ांना पायभुतू  सोयी-
सिुवधा  परुिवणकेामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार असनू सं थानला  िनधीची कमतरता भास ूशकते. 
अशा पा भमूीवर अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना सरं ण िभंत च े बांधकाम करणसेाठी र कम 
.४२.७८ कोटी मा  आिथक अनदुान  दणेे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सांगता 

होईपयत सदरह िवषय थिगत ठेव यात यावा.              (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ 

ऑ टोबर पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीने िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास 
मा यता िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे 
आयोजन करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच 
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होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर अहमदनगर िज हा प रषद, 
ाथिमक शाळांना संर ण िभंत चे बांधकाम करणेसाठी र कम .४२.७८ कोटी मा  आिथक अनुदान 

देणे उिचत होणार नाही.              (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(४) िनणय .७५८-  
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाचा िवचार करता, तािवत जमीन शेतजमीन व पाची 

असनू ितचा शासना या बाजारमु य दरत याम ये िबनशेती गटात समावेश अस यामळेु तो दर िबनशेती 
जमीनीचा आह.े तथािप, सदरची जमीन भिव याम ये सं थान या  उपयोगाची अस यामळेु व स :ि थतीत 
जिमनीचे व प शेतजमीन अस याने उपरो  जिमनी या गट नंबर या लगत या शेतजिमनी या दरा माणे खरेदी 
करणसे हरकत नाही, असे सिमती सद यांच ेमत झाले. याकरीता सदरह जमीनी या प रसरातील शेतजिमन या 
बाजारमू य  दरत यातील दरा माण े खरेदी करणकेामी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांची मा यता 
घेणसेाठी ताव सादर करणते यावा, असे ठरले.          (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, त कालीन ीसद य सिमती या िद.०३/०८/२०१४ रोजीचे 

सभेतील िनणय ं .६३० अ वये तािवत जमीन खरेदी करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. या 
ीसद य सिमती या िनणयास अधीन राहन ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर, रा.िशड  यां चे मालक ची 

मौजे कनकुरी, ता.राहाता येथील गट न.ं१४३/अ/१ (जुना गट न.ं१४३/५) शेत जमीन े  १.५१.५० आर 
खरेदी करणेत यावी, असे ठरले. आजचे सभेत अजदार ी.बाबासाहेब बाबुराव ग दकर, रा.िशड  व 
इतर उपि थत होते. यांनी सन- २०१७ मधील रेडीरेकनर माणे जमीनीची िकंमत िमळावी, अशी िवनंती 
केली. परं तु  सदरह जमीन खरेदी करावयास मा यता िमळाली, या वेळेस या हणजेच सन- २०१४ या 
शासक य दराने सदरह जमीनीची खरेदी करणेत यावी, असे सिमतीचे मत झाले, यास अजदार यांनी 
संमती िदली. तसेच याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांची मा यता घेणेसाठी ताव 
सादर करणेत यावा, असे ठरले.                         (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(५) िनणय .७८४-  

मा.िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी िद.२८ जलैु, २०१७ रोजी पा रत केले या शासन 
िनणयानुसार सं थानकडे  दणेगी पाने जमा झाले या सोने-चांद या व तपैुक , िवतळिवणे यो य असले या व त ु
िवतळिवणते येऊन, यापासनु शु द  सोने-चांदी ा  क न घे याची कायवाही पणु करणते यावी. यानंतर या शु द  
सोने-चांदीपासनू सं थानसाठी  आव यक असलेली नाणी तयार क न घे यात यावी.  

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
मा.िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी िद.२८ जलैु, २०१७ रोजी पा रत केले या शासन 

िनणयानुसार सं थानकडे  दणेगी पाने जमा झाले या सोने-चांद या व तपैुक , िवतळिवणे यो य असले या व त ु
िवतळिवणते येऊन, यापासनु शु द  सोने-चांदी ा  क न घे याची कायवाही पणु करणते यावी. यानंतर या शु द  
सोने-चांदीपासनू सं थानसाठी  आव यक असलेली नाणी तयार क न घे यात यावी व उव रत सोने-चांदी 
िवशेषत: सोने हे मा.पंत धान यांनी तािवत केले या सुवण ठेव योजनेम ये गुंतिवणेकामी 
शासनाकडे ताव सादर करणेत यावा.              (कायवाही- मु यलेखािधकारी)       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(६) िनणय .७८९-  

ी.सजंय  काळे, कोपरगाव यांनी दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेस 
आ  मह  या  तां या कुटंूबीयांच ेपनुवसनासाठी  सं थानमाफत दे यात येणा या िनधीबाबत, मा.उ च यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठाम ये पी.आय.एल. एस.टी न.ं ३००६०/२०१७ दाखल केलेली असलेची सभेस मािहती 
दे यात आली.  

यावर अशी चचा झाली क , या पी.आय.एल.वर मा. यायालयाने िनधी दे यास मनाई आदशे िदलेला 
नाही. याकरीता पंडीत िदनदयाल सं था , यवतमाळ यांना िनधी देणसे हरकत नाही. परंत ु यापवु  पढुील सभेसमोर 
यावर चचा करणते यावी.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
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याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
उपरो माणे झाले या िनणयावर आजचे सभेत िव ततृ चचा झाली व या पी.आय.एल.वर मा.उ च 

यायालयाचा दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेस  िनधी दे यास मनाई आदशे नाही. तसचे 
सदर िनधी दे यास शासनाने दखेील मंजरुी िदलेली आहे. या बाब चा िवचार करता, दीनदयाल बहउ ेशीय सारक 
मंडळ, यवतमाळ यांना िनधी दणेेस हरकत नाही. असे सिमती सद यांच ेमत झाले व हा िनधी िवतरण करणचेी 
पढुील कायवाही शासनाने सु  करावी, असे ठरले.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी)       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०२ ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम  पादु का दशन सोहळा िनयमावली अंतीम होणेबाबत. 

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

तरतदू . 
कलम/ तरतदूीचे 

शीषक 
पोटकल/ 

उपकलम . 
तरतदू 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१(ख) ढीव 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- माहे-ऑ टोबर-२०१७ ते ऑ टोबर-२०१८ या कालावधीम ये सं थानमाफत ीसाईबाबा 
समाधी शता दी महो सव साजरा कर यात येणार आह.े यािनिम  जे साईभ  िशड  येथे दशनासाठी येऊ शकत 
नाही अशा साईभ ांचे सोईसाठी समाधी शता दी महो सवाच े पा भमूीवर या मुळ पादकुा दशे-िवदशेात 
िठकिठकाणी ने याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेम  ये िनणय झालेला आहे. 
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७चे सभेपु ढे िवषय न.ं०३ सादर करणते आला होता. यावर िनणय 

.२८० म ये नमदू के यानुसार मं िदर िवभागाने या सबंंधीची िनयमावली तयार करावी असा िनणय पारीत करणते 
आलेला आह.े यानुसार मं िदर िवभागामाफत िनयमावली तयार क न मा. यव थापन सिमतीचे 
िद.२०.०८.२०१७ चे सभेम ये ठेव यात आली होती. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ रोजीचे 
सभेतील िनणय .६८६ नसुार साईपादकुा दशन सोहळा िविवध रा यांम ये आयोिजत कर यासदंभात ा  
झाले या तावांची छाननी सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, मा. ी.िबपीनदादा को ह े व मु य 
कायकारी अिधकारी यांची सिमती गठीत करणते आली. या सिमतीने साईपादकुा दशन सोह यासाठीची 
िनयमावली ८िदवसांम ये अंतीम करावी. अस ेठरले आहे.   

ताव- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७चे िनणयानुसार मंगळवार, िद.०५.०९.२०१७ 
रोजी सकाळी ११:०० वा लडीबागेतील साईिनवास अितथीगृह 0 नंबर येथे छाननी सिमती सद य 
मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, मा. ी.िबपीनदादा को हे, मा. ीमती बल अ वाल (भा. .स)े, मु य कायकारी 
अिधकारी यांनी एक ीतपणे याबाबत सिव तर क न सदर िनयमावलीम ये काही द ु या सिूचत के या आहते. 
यानसुार खालील माण ेद ु ती केलेली िनयमावली अंतीम करणेबाबत िनणय होणेस िवनंती आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- वरील िनणयास अनुस न ीसाईबाबां  या मळु पादकुा व चांदी या पादकुा 
दशेा-िवदशेाम  ये िविवध िठकाणी दशनासाठी उपल  ध क न दणेेसाठी खालील माण े िनकष व िनयमावली 
िनि त करणबेाबत िनणय हावा.  
अ) देशा-िवदेशातील पादु का दशन काय मासाठी आयोजकांकडून खालील माणे  यव  था होणे 
अपेि त आहे- 

अ.न.ं चे पादु का दशन काय मासाठी आव  यक असले  या  यव  थेबाबत तपशील. 
१ ) काय माचे िठकाणी या मुळ पादु का  यित र  इतर ितका  मक पादु का व ितका मक 

समाधी नसावी.  
 १.सं थानचे ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम  होणा-या पादकुा दशन सोह याकरीता 

ीसाईबाबां या यिुझयम हॉलम ये ठेव यातआले या या मुळ पादकुां पैक  एक पादकुा भारतात व 
भारताबाहरे (परदशेात) समाधी मं िदरातील वापरात नसले या जु या चांदी या पादकुा ने यात या यात. या 
पादकुांसोबत सं थानची दि णा पेटी व दणेगी पु तक ठेव यात यावे . (मा. यव थापन सिमतीचे 
िद.२८/०४/२०१७चे सभेतील िवषय न.ं०३, िनणय .२८०नुसार) 



5 
 

{10} 25.09.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

२.पादकुा दशन सोह याकरीता या िठकाणी जा याचे िनयोजन आहे , अशा िठकाणी ीसाईबाबांची 
ितका मक समाधी नसावी. 

३.पादकुा दशनासाठी ने यापवु  सं थानचे लेखाशाखेमाफत सं थान खचाने पादकुांचा वषभराकरीता िवमा 
उतरिव यात यावा.  
४. या पादकुा कोण या िठकाणी या यात व कोण या िठकाणी नेऊ नये याबाबत िनणय घेणचेा अिधकार 
पणुपण े ी साईबाबा सं थान िव त यव थेचा राहील .  

 ५.पादकुा कोण  याही प रि थतीत िनयोिजत िठकाण सोडून इतरमं िदर अथवा कोणा  या घरी नेऊ नयेत. 
२) काय मासाठी शहरा  या म  यवत  िठकाणी जागा उपल  ध करावी. (मैदान िकंवा  टेडीयम)  

 १. पादकुा दशन काय मासाठी परेुसे  टे ज आयोजकाने तयार करावयाचे आह.े  
 २. दशनरांगेसाठी परेुशी रेल ग यव था आयोजकाने करावयाची आह.े  
 ३. भजनसं  या काय मासाठी  टेजची  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ४. दशकांची बैठक  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ५. महा साद व  याकरीता आव  यक बैठक  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ६. दशनाथ  ंभ  तांसाठी िप  या  या पा  याची  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ७. सं  थान काशनांसाठी आव यकते माणे  टॉल यव था आयोजकांनी क न ावयाची आह.े  
 ८. भ  तांसाठी खा पदाथाचे  टॉल यव था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ९. जागोजागी ड  टबीनची व व छतागहृांची  यव  था  आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 १०.  टेजवर लाईट व फॅन  यव  था यो य या सरु ीततेसह आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ११.  टेज डेकोरेशन (शता दी लोगोसह, सं थानचे बॅनरसह), तसचे  वनी ेपण  यव  था  आयोजकानंी 

करावयाची आह.े 
 १२.काय माचे िठकाणी आव यक ती सरु ीततेची अि नशमनची उपकरणे,इ. ची  यव  था आयोजकांनी 

करावयाची आह.े 
 १३.सं थानचेदणेगी काऊंटर असावे. तसेच पादकुांचे जवळ सं थानमाफतदि णा पेट्या ठेव यात येतील व 

याम ये जमा होणारी र कम ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यांचेकडे जमा होईल.   
३) िशड  येथनू येणा-या मा.अ य , मा.उपा य ,मा.िव त, मा.मु य कायकारी अिधकारी , 

मा.उपिज हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी यांची वतं  िनवास यव था व इतर कमचारी वृं दांसाठी 
वतं  िनवास  यव  था व ना ा, जेवण, चहापानाची यव था आयोजकांनी करावयाची आह.े  

४)  या पादकुांचे सरं णाकरीता आयोजकांमाफत सरुि त जागा असावी व सदर िठकाणी २४तास 
सी.सी.िट. ही. कॅमे-याची यव था असावी. तसचे आव यक व प रपणुसरु ा र कांची नेमणकू 
आयोजकाने करावयाची आह.े 

५) चार व िस ी (शता दी लोगो व िशड  मं िदर कळस) इ  यादीचे आयोजकांनी सं थानकडुन िस ीचे मॅटर 
तपासनू केबल ारे,होड ं ज/बॅनर तयार क न,पॅ   लेटस ् छापनु ,सोशल िमडीया,  हाट्सअॅप व फेसबकु,इ व 
वृ प ातनु काय माची िस ी आपले तरावर िनयोजन करावयाचे आहे . 

६) वाहन  यव  था करण.े  
 १. िवमानतळ/रे वे टेशनपासनू िनवास  यव  थेपयत मा.अ य , मा.उपा य , मा.सिमती सद य यांची 

वाहन  यव  था व काय म थळाचे जवळ िनवास यव था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 २. िवमानतळ/रे  वे  टेशन ते िनवास  यव  थेपयत कमचारीवगासाठी वाहन  यव  था तसचे अिधकारी/ 

कमचारी यांना काय म थळाचे जवळ िनवास यव था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ३. चे पादकुांसाठी सरु ार कांसहीत तीन वाहनाच े िनयोजन करावयाच े आह.े  मध  या वाहनाम  ये 

 या पादकुा असतील  यातीलपु ढे व मागे सरु ा वाहन असाव.े तसचे आव यक यािठकाणी पादकुा 
िवमानाने ने यात या यात. 

 ४. पादकुा िमरवणूक करीतागाडयांची  यव  था सरु ा यं णसेह आयोजकाने करावयाची आह.े  
७) सबंंधीत ािधकरणाकडून आव यक परवानगी घेणते यावी.  

 १.पोिलस परवानगी घेणवे गद चे िनयोजनाकरीता परेुसा बंदोब  त ठेवणचेी कायवाही आयोजकांनी 
करावयाची आह.े 
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 २. नगरपािलका िकंवा त  सम कायालयाची परवानगी 
 ३. पादकुा दशन सोहळा , िमरवणकू , ीसाई भजन सं या व इतर काय म यां या त सम परवान या संबंधीत 

आयोजकाने िवहीत वेळेत यावया या आहते.  
८) िनमं ण व स कार समारंभबाबत कायवाही करण.े  

  थािनक आमदार, खासदार, मं ी, थािनक मा यवर, लोक ितनीधी व इतर मह वाचे य ना 
आयोजकांनी िनमं ण ावयाचे आह.े  

९) दशनाथ चंी सरु ा यव था उ  कृ  ट असावी. याकरीता आयोजकांनी दशन सोह याचे िठकाणी थमोपचार 
क , अॅ   यलु  स सिुवधा , अि नशमन यव था  असावी. तसचे पादकुा दशन सोह याचे िठकाणी गद चे 
िनयोजन कर यात यावे व आप कालीन प र थीतीची उपाययोजना आयोजकांमाफत हावी.  

१०) िवमा 
 १) ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या लेखाशाखा िवभागामाफत िशड  येथनु या पादकुांचा िवमा 

उतरिव यात येईल. तसेच सं थानमाफत काय माकरीता सं थानचे अिधकारी , पदािधकारी व कमचारी 
यांचा वासासह िवमा उतरिव यात यावा. 

 १) आयोजकाने इ छे माण ेआव यकता अस यास पादकुा दशन सोह याकरीता येणा -या भ ांचा यो य 
तो अपघात िवमा यांचे तरावर उतरिव यात यावा. 

११) काय माची परेषा व िनयोजन यो  य प  दतीने करणेत यावे.  
 १.काय म दोन ते तीन िदवसीय असेल. यापे ा अिधक नसेल. याम ये काय माचे िठकाणी काकड 

आरती व शेजारती करता येणार नाही. काय माचे िठकाणी िशड  माझे पंढरपरु,मा या ह आरती व 
धपूारतीची वेळ िशड  येथील वेळे माण ेअसावी व याचे पालन काटेकोरपण ेकेले जावे. 

 २. तसेच काय माची परेषा व काय माचे िनयोजन सं थानचे मं िदर िवभाग व शता दी क  ह ेएक ीत 
करतील.  

 ३. काय माचे सु सचंलनाकरीता थािनक ादिेशक भाषा व मराठी अथवा िहदंीयापैक  एक भाषेचे ान 
असले  या जाणकार य स आयोजकाने नेमावयाचे आह.े  

 ४. पादकुांचे िमरवणकू साठी बॅ  ड, ढोलपथक वा त सम  थािनक कलापथकेइ. थािनक परवानगी 
आयोजकाने यावी.  

 ५. आयोजकाने दशनाथ  भ  तानंा दशनानंतर श य अस यास िवतरणासाठी साद उपल  ध क न ावा. 

१२) सं थानचे नावलौक कास बाधा येणार नाही याबाबत सबंंधीत आयोजकाची जबाबदारी असले व 
याबाबतची खबरदारी व द ता आयोजकांनी  यावयाची आह.े 

१३) ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे नावाचा इतर खाजगी कामासाठी अथवा उि ांसाठी वापर 
करता येणार नाही. तसचे सं थानचे नावाचा वापर क न कोण याही कारे आिथक फायदा आयोजकांनी 
क  नये.  

१४) ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीम ये भारताचे बाहरे या पादकुा दशन सोह याकरीता 
सं थानमाफत जाणारे मा .अ य , मा.उपा य , मा.सिमती सद य,मा.मु य कायकारी अिधकारी, 
मा.उपिज हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी, सं थानचे पदािधकारी व कमचारी यांचे VISA व 
ितक टाचा खच सं थानमाफत कर यात यावा .  

१५) पादकुा दशन काय माचे ४ ते ५ िदवस अगोदर सं थानमाफत मा .मु य कायकारी अिधकारी यांच े
सचूनेनुसार काय माची पवुतयारी व इतर मािहती घे यात यावी. 

ब) सं  थान माफत पादकुा दशन व साईभजन सं  या  काय मासाठी आव  यक मनु  यबळाचे िनयोजन 
शता दी क ामाफत कर यात येईल व काय माचे िनयोजनाचे वेळी शता दी क ाचे आदेशानसुार संबंधीत 
िवभागामाफत आव यकतेनसुार िविवध िवभागांमाफत मनु यबळ उपल ध क न दे यात येईल.    

  तसचे या मळु पादकुा ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या काय े ाचे बाहरे  नेऊ नये, अस ेन  
मत आह.े  

      िद.२०.०८.२०१७ चे ठरावानसुार मा .छाननी सिमती सद यांची िद.०५.०९.२०१७ रोजी चचा क न 
ीसाईबाबा समाधी शता दी वषाकरीता पादकुा दशन सोहळा काय माकरीता िनयमावलीम ये उपरो माणे 

द ु ती कर यात आलेली आहे . यानुसार सदरची ीसाईबाबा समाधी शता दी पादकुा दशन सोहळा िनयमावली 
अंतीम होणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 
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िनणय .७९३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम  देश-िवदेशाम ये आयोिजत 
करावया या पादु का दशन सोहळयाची िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, याम ये भारतामधील 
पादु का दशन सोहळयासाठी या मुळ पादु का व परदेशामधील पादु का दशन सोहळयासाठी 
चांदी या पादु का उपल ध क न दे यात या यात, या दु तीसह यास मा यता दे यात आली. तसेच 
पादु का दशन सोहळयासाठी या पादु कांची मागणी करणेसाठी ा  होणा या अजाची छाननी 
करणेसाठी तयार करणेत आले या सिमतीम ये यव थापन सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर यांचा 
समावेश करणेत यावा, असे ठरले.   

  यावेळी पादु का दशन सोहळयासाठी खरेदी करणेत आलेली भारतबच कंपनीची नवीन 
वातानुकूलीत बस स टबर मिह या या शेवट या आठवडयाम ये अथवा ऑ टोबर मिह या या 
पिह या आठवडयाम ये ता यात िमळ याची श यता आहे, अशी मािहती सभेस दे यात आली.  

  यावर सभेने अशी चचा केली क , पादु का दशन सोहळयासाठीची नवीन बस सं थान या 
ता यात िमळा यानतंर सदरह बसचे आर.टी.ओ. पािसंग करणेसाठी ३ ते ४ िदवसांचा कालावधी 
लागणार आहे व पािसंग झा यानंतर समाधी शता दी वषामधील पिह या पादु का दशन सोहळयासाठी 
िद.११ ऑ टोबर, २०१७ रोजी गोवा येथे ही बस पाठवावयाची आहे. यामुळे पादु का दशन 
सोहळयासाठी या बसम ये आव यक फेरबदल करणेकामी ४ ते ५ िदवसांचा कमी कालावधी 
अस यामुळे चिलत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबवून, काम क न घेणे श य होणार नाही. 
याकरीता या बस या फेरबदलाचे काम ND’s Art World Pvt. Ltd., Mumbai यांचेकडून क न 
घे यास व याकामी येणा या अंदाजे .८,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

   (कायवाही- समाधी शता दी क मखु/ .अिध क, वाहन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०३ ी.वाि मक क े, डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुणे यांना ायोिगक त वावर मुंबई-िशड  

आिण िशड  दशन हेिलकॉ टर सेवा सु  करणेसाठी परवानगी देणे. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (१) म  ये 
“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 करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २३.०५.२०१७ रोजीचे 
सभेतील िनणय .३६४. 

 तािवक– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणया  वये 
ी.वाि मक क े, डायरे  टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुण ेयांना संदभ मांक २ ने साईभ  तां  या सोईसाठी 
ायोिगक त  वावर एक मिह  यासाठी, स  या  या सं  थान िनयमावली  या अिधन राहन, मुंबई-िशड  हवाईसवेा सु  

करणसे त  वतः मा  यता दे  यात आली असनू सं  था न हलेीपॅड वापराबाबतची स  याची िनयमावली खालील माणे 
आह ेअस ेकळिव  यात आले होते.    
१) हलेीकॉ  टर लॅ  ड गसाठी आव  यक सव  थािनक/शासक य/िनमशासक य परवान  या हेलीकॉ  टर 
कंपनीला घेण ेबंधनकारक राहील.  
२) एका लॅ  ड ग/ टेकऑफसाठी पये ५०००/- व नाईट हॉ  ट अस  यास पये २,०००/- अिधकची 
र  कम लॅ  ड ग झा  यावर जनसपंक कायालयात रोखीने जमा करावी . 
३)  णवाहीका वापर आकार पये १,५००/- िततास या माण े  णवाहीका चालकास हिेलपॅडवर रोखीने 
आदा करावा. 
४) अि नशमन वापर आकार पिह  या तीन तासासाठी पये ४,०००/-,  यापढुील  येक तासासाठी पये 
१,०००/- तसचे सी.ओ.टू. चा वापर झा  यास िनयमा माण े अि नशमन चालक सांगेल  या माण े आकार 
अि नशमन चालकास हिेलपॅडवर रोखीने आदा करावा लागेल. 
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५)      येक लॅ  ड गपवु  िकमान दोन िदवस आगोदर जनसपंक िवभागाकडे हलेीकॉ  ट र लॅ  ड गबाबत फॅ  स 
पाठवनू कळिवणे, परवानगी घेण ेहलेीकॉ  टार कंपनीस बंधनकारक राहील. 
६)     लॅ  ड ग र  करावयाचे असेल तर एक िदवस आधी तस े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
यांना िल खीत कळिवण ेआपणास बंधनकारक राहील.  
७)     हेलीकॉ  टर लॅ  ड ग व टेक ऑफ करतांना अपघात होऊन िजिवत हानी अथवा इतर कारची कोणतीही 
हानी झा  यास  यास सबंंधीत हिेलकॉ  टर कंपनी जबाबदार राहील. याबाबत सं  थानची कोणतीही जबाबदारी 
राहणार नाही. 
८)      अित मह  वाचे  ही.आय.पी.चे िशड  भेटी  या दर  यान अथवा आपतकालीन प रि थतीत सदर हलेीपॅडचा 
वापर करण े आव  यक असेल  यावेळेस लॅ  ड ग र  करणे िकंवा वेळ बदलणे ही बाब कंपनीवर बंधनकारक 
राहील. तशी पवु सचुना सं  था न कंपनीस दईेल.  
९)      सरं ण िवभागामाफत हे लीपॅडवर सरु ा र कची नेमणकू कर  यात येते. या  यित र  त इतर वाढीव सरु ा 
 यव  था संबंधीत कंपनीने करावी.  

१०)    हलेीकॉ  टर लॅ  ड गसाठी परवानगी देण ेअथवा र  करणबेाबतचे सव अिधकारी सं  थान राखनू ठेवत आहे.  
११)  आप  या हिेलकॉ  टरला मं िदरावर िघरटया घालता येणार नाही, याबाबत पायलटला सचुना दे  याची 
जबाबदारी आपली राहील.  
         सदरचे प ातील अटीस अुनस न ी क े यांनी िदनांक ०७.०९.२०१७ रोजीचे प ाने  याचंा खलुासा 
कळिवलेला आह.े उपरो  त प ातील अट नंबर १, ५, ६, ७, ८, ९, १० मा  य असलेबाबत कळिवलेले आह.े अट 
नंबर ३ व ४  णवाहीका व अि नशमन यं णा कंपनीकडे उपल  ध आह.े तसेच अट नंबर २ बाबत िशड  दशन, 
आ  ही ित तास ६/७ लॅ  ड ग/टेकऑफ करतो.  यामळेु ित लॅ  ड ग/टेकऑफ चाज न लावता आपण ित २४ 
तासाची एक ठरािवक र  कम ठरवनू आ  हास ावी करण आमचे एक हिेलकॉ  टर नेहमी हॉ  ट राहणार आह ेव 
अट नंबर ११ बाबत ही अट मा  य आह े पण आ  हाला मं िदर प रसरा  या १ क .मी.बाहे न (लांबुन) िघरट्या 
घाल  यास सं  थानची काही हरकत नसावी. िशड  दशन साठी कंपनीला सं  थानकडून नाहरकत माणप  िमळावे 
 यात नमदु असावे क , १ क .मी.लांबीहन िघरट्या घाल  यास सं  थान सिमतीची कोणतीही हरकत नाही. वरील 

सव अटी व िनयमांचे पालन क न कंपनी त  वतः काम कर  यास तयार आह े आिण ाबाबत िदनांक 
१२.०९.२०१७ पयत करार क न घ ् यावा असे कंपनीस वाटत,े तस ेआ  हास कळवावे अस ेकळिवलेले आह.े  

ी.क े यांनी अट नंबर २ म  ये नमदु केलेले दर हे ित लॅ  ड गचे आह ेसदरचे दर २४ तासाकरीता एक 
ठरािवक र  कम ठरवनू ावे असे कळिवले आहे. तथािप संदभ मांक २ चे प ाने ी.क े यांना कळिवलेले दर हे 
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने ठरलेले असनू  या माण ेसं  थान हलेीपॅड वापरासाठी आजतागाय परवान  या 
दे  यात आले  या आहते. यासाठी मा.  यव  थापन िस िमतीची मा  यता घेणे यो  य होईल. तसचे अट नंबर ११ 
बाबत मं िदर प रसरा  या १ क .मी.बाहे न िघरट्या घालणसे परवानगी िमळणेबाबत सं  थानकडून नाहरकत 

माणप  िमळावे अस ेकळिवलेले आहे. याबाबत मं िदरावर पु  पवृ  टी करणबेाबत ी साईबाबा पालखी सोहळा 
सिमती, पुण ेयांनी केलेली िवनंती मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १७.०७.२०१४ चे िनणय मांक ५८३ अ  वये 
सरुि तते  या  टीने अमा  य कर  यात आली होती. मं िदर प रसरा  या १ क .मी. बाहे न िघरट्या घालणेसाठी 

ी.क े यांनी िज  हा पोिलस मखु यांची परवानगी घेणे उिचत होईल कारण सं  थानमाफत फ  त सं  थानचे 
हिेलपॅड वापरास परवानगी दे  यात येते. तसचे याबाबत िदनांक १२ स  टेबर २०१७ पयत करार करणबेाबत 

ी.क े यांनी कळिवले आह.े तरी ी.क े यांचे मागणीनसुार  यानंा सं  थानचे हेलीपॅड वापरास परवानगी 
ावयाची झा  यास सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयासाठी सादर करण ेउिचत होईल.  

िवभागाची मागणी- ी.वाि मक क े, डायरे  टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुण ेयांना ायोिगक 
त  वावर साईभ  तासंाठी मुंबई-िशड  आिण िशड  दशन हेलीकॉ  टार सेवा सु  करणेसाठी परवानगी दणेेबाबत. 

   िवभागाचा  प  ट अिभ ाय – मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील 
िनणयानुसार ी. वाि मक क े, डायरे  टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुणे यांना मुंबई-िशड  हवाईसवेा सु  
करणबेाबत जा.न.ंएसएसएस/पीआरओ/२१८२/२०१७ िदनांक २२.०७.२०१७ चे प ाने कळिव  यात आले होते. 
याबाबत ी.क े यांनी अट नंबर २ म  ये नमदु केलेले दर ह े ित लॅ  ड गचे आहे सदरचे दर २४ तासाकरीता एक 
ठरािवक र  कम ठरवनू ावे असे कळिवले आहे. तथािप संदभ मांक २ चे प ाने ी.क े यांना कळिवलेले दर हे 
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने ठरलेले असनू  या माण ेसं  थान हलेीपॅड वापरासाठी आजतागाय परवान  या 
दे  यात आले  या आहते. यासाठी मा.  यव  थापन िस िमतीची मा  यता घेणे यो  य होईल. तसचे अट नंबर ११ 
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बाबत मं िदर प रसरा  या १ क .मी.बाहे न िघरट्या घालणसे परवानगी िमळणेबाबत सं  थानकडून नाहरकत 
माणप  िमळावे अस ेकळिवलेले आहे. याबाबत मं िदरावर पु  पवृ  टी करणबेाबत ी साईबाबा पालखी सोहळा 

सिमती, पुण ेयांनी केलेली िवनंती मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १७.०७.२०१४ चे िनणय मांक ५८३ अ  वये 
सरुि तते  या  टीने अमा  य कर  यात आली होती. मं िदर प रसरा  या १ क .मी. बाहे न िघरट्या घालणेसाठी 

ी.क े यांनी िज  हा पोिलस मखु यांची परवानगी घेणे उिचत होईल कारण सं  थानमाफत फ  त सं  थानचे 
हिेलपॅड वापरास परवानगी दे  यात येते. तसचे याबाबत िदनांक १२ स  टेबर २०१७ पयत करार करणबेाबत 

ी.क े यांनी कळिवले आह.े ी.क े यांनी  यां  या उप माचा िव  ततृ तपशील िदलेला नाही.  याचंेकडून ित 
 य  ती िकती भाडे आकारले जाईल? िदवसातनू िकती फे-या मार  या जातील? सदर उप मात सं  थानची 

जबाबदारी काय राहील? इ  यादी मािहती मागवनू िनणय  यावा अस ेमत आह.े  यास मा  यता िमळावी, ही िवनंती.   
िनणय .७९४ ी.वाि मक क े, डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुणे हे सभेसमोर चचसाठी उपि थत राह 

शकले नाही, याकरीता सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली. (कायवाही- जनसंपक अिधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०४ सोनी वािहनीवर दशमी ि एश सतफ मेरे साई- दा और सबुरी या सु  होणा या मािलकेसाठी 

सं थानची परवानगी व सहकाय िमळणेबाबत.  
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद–  सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५७ – (ठ).  

ी साईबाबांचे िजवन,  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 
चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालिवल व  याचा िव  तार करील.   

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . –  िद. २३-२४/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय . ०८, 
िनणय . ४२६.    

ा  तािवक– िद. १३/०९/२०१७ रोजीच े ई-मेल ारे ी िननाद वै , दशमी ि एश  स यांनी सोनी 
वािहनीवर िद.२५ स  टबर २०१७ रोजी पासनु सु  होणा -या मेरे साई– ा और सबरुी या मािलकेसाठी 
खालील माण ेसं  थानची परवानगी व सहकाय िमळणबेाबत िवनंती केलेली आह.े  

१) मेरे साई – ा व सबरुी या मािलकेत दाखिव  यासाठी िशड  येथील साईबाबा मं िदर आिण प रसराची 
 ये असलेले फुटेज आ  हासं हवे आह.े  

२) २१ स  टबर २०१७ रोजी होणा-या प कार प रषदलेा उपि थत राहणा-या दशेभरातील िविवध  यजु 
चॅने  सला मं िदरा  या आवारात सदर मािलकेतील मखु कलावंतां  या मलुाखती िच ीत  तुत 
मािलका बहसं  य े कांपयत पोहोचिव  यासाठी उपरो  त गो  टी गरजे  या असनु आपण आ  हांस या 
परवान  या ाल, याब ल आ  हाला खा ी वाटते. मुलाखती िच णा दर  यान आप  या सहकायाब ल 
आिण या ोजे  टला असले  या आिशवादाब ल आ  ही आपले ऋणी आहोत.   
तसचे िद. २३-२४/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय . ०८, िनणय . ४२६ अ  वये “ ी 

साईबाबां  या िजवनावर सारीत कर  यात येणा-या िट.  ही. मािलकेस ी साईबाबा सं  थानचे नाव देणेस परवानगी 
दणेते यावी व सबंंधीतांबरोबर करारनामा करणबेाबत” िनणय घे  यात आलेला आह.े   

तरी, िद. १३/०९/२०१७ रोजीच ेई-मेल ारे ी िननाद वै , दशमी ि एश  स यांनी सोनी वािहनीवर िद. 
२५ स  टबर २०१७ रोजी पासनु सु  होणा -या मेरे साई – ा और सबरुी या मािलकेसाठी उपरो  त केले  या 
माग  याबंाबत िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर करता येईल.  

    मागणी– उपरो  त ा  तािवकेत नमदु के  या माणे िद. १३/०९/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे ी िननाद 
वै , दशमी ि एश  स यांनी सोनी वािहनीवर िद. २५ स  टबर २०१७ रोजी पासनु सु  होणा -या मेरे साई – ा 
और सबरुी या मािलकेसाठी उपरो  त  केले  या माग  याबंाबत िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढेु सिवनय सादर करत आहे.   

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

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  ये नमुद के  या माण े िद. 
१३/०९/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे ी िननाद वै , दशमी ि एश  स यांनी सोनी वािहनीवर िद. २५ स  टबर २०१७ 
रोजी पासनु सु  होणा -या मेरे साई– ा और सबरुी या मािलकेसाठी उपरो  त केले  या माग  याबंाबत िनणय 
होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर. 
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िनणय .७९५ यावर सिव तर चचा होऊन, सोनी वािहनीवर दशमी ि एश सतफ मेरे साई- दा और सबुरी या सु  
होणा या मािलकेमुळे चे िशकवणूक चा व समाधी शता दी महो सवाचा चार व सार हो यास 
िनि तच मदत होणार आहे. परं तु यासाठी सं थानमाफत या मािलकेस परवानगी देणे उिचत होणार 
नाही. परवानगी िद यास या मािलकेची व यामधील याचंी जबाबदारी सं थानवर राहील, असे 
सिमती सद यांचे मत झाले. याकरीता सदरह मािलकेसाठी सं थानचा आिशवाद व शुभे छा सोनी 
वािहनीस दे यात या या. तसेच यांनी मागणी केले माणे साईबाबा मंिदर व प रसराची य असलेली 
फुटेज यांना उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.            (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०५ आरती/ दशन पास या गैरवापरास आळा बसिवणेकामी ऑनलाईन सि हसेस व जनसंपक 

कायालयातील काय णालीम ये आव यक बदल/ सुधारणा करणे.   
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी 

िकंवा कोणतेही धािमक काय/समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे. 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०७/११/२००९ रोजीचे सभेतील 

िनणय .७९९. 
ा तािवक :- साईभ  तानंा सं  थानमाफत परुिवणते येत असले  या सवेा-सिुवधांचा लाभ इंटरनेट ारे 

उपल  ध क न देणसेाठी साईटेक क  पाअंतगत “ऑनलाईन सि हसेस” िह काय णाली िवकसीत क न 
काया  वीत करणतेआलेली आह.े सदर काय णाली ारे साईभ  तानंा िशड  येथे ये  याचे अगोदर आरती/दशन 
पास, म बकु ग याबरोबरच दणेगी , साईलीला, भ  तमंडळ सभासद यासार  या सिुवधा उपल  ध क न दे  यात 
आले  या आहते. सदर काय णालीस साईभ  ताचंा ल णीय ितसाद िमळत आह.े तसचे िशड  येथे आलेनंतर 
साईभ  तानंा ता  काळ दशन  यावयाचे अस  यास सशु  क दशनपास िवतरीत करणकेामी जनसंपक कायालयात 
काय णाली काया  वीत करणते आलेली आहे.  

“ऑनलाईन सि हससे” काय णाली ारे साईभ  तानंा िशड  येथे ये  याचे ६० िदवस अगोदरपासनू 
िनयोजीत िदवसापयत उपल  धतेनसुार आरती/दशन पास आर ीत करता येतात. ऑनलाईन सि हससे या 
काय णाली ारे उपल  ध सिुवधांचा लाभ घेणकेामी साईभ  तानंा थम काय णालीम  ये न दणी (Registration) 
करावी लागते. न दणी केलेले साईभ  त  याचंेसह  याचंेबरोबर  याचंे कुटंुब अथवा िम ांसाठी (जा  तीत जा  त ९ 
 य  ती) आरती/दशन पास आर ीत क  शकतात. तसचे िशड  येथे आलेनंतर आरती/दशन पास  यावयाचा 

झा  यास साईभ  त थेट जनसपंक िवभागात जाऊन वत :चा फोटो व बोटांचे ठसे दऊेन पास घेऊ शकतात. 
जनसपंक िवभागातनू िवतरीत होणारे एका पासवर जा  ती त जा  त ९  य  ती आरती/दशनास जाऊ शकतात. सदर 
दो  ही काय णालीत पास आर ीत करणेसाठी काकड आरतीसाठी ित  य  ती र  कम पये ६००/- मा  व इतर 
आरत साठी ित  य  ती र  कम पये ४००/- मा  तसचे दशनसाठी ित  य  ती र  कम पये २००/- मा  अशी 
र  कम आकारली जाते.  

स ि थतीत दो  ही काय णालीम  ये एका  य  तीस जा  तीत जा  त ९  य  त साठी आरती/दशन पास 
सबंधत ची मािहती न दतेा घेता येतो . अनेक वेळेस अस े िनदशनास आलेले आह े क , कमीशन एजंट अथवा 
 यावसाियक ह ेसदर काय णाली ारे अनेक  य  त साठी आरती/दशन पास आर ीत करतात व घाईत असले  या 

साईभ  ताशंी सपंक साधनू सदरचे पास मनमानी िकंमतीस  यांना िवकतात. सबब, साईभ  ताचंी फसवणकू होऊन 
सं  थानचे नावलौक कास बाधा येते. अशा कार  या अनेक त ारी साईभ  तामंाफत सं  थानचे सरं ण 
िवभागाम  ये के  या जातात. आरती/दशन पासचा अवैध  य  त कडून होणारा द ु पयोगास आळा बसणेसाठी 
पढुील माण ेकायवाहीकरता येईल.  
अ. “ऑनलाईन सि हसेस” या काय णाली ारे आरती/दशन पास आर ीत करणा-या सव साईभ  तासंाठी 
काय णालीम  ये न दणी क ण  येक साईभ  तास पास घेण े बंधनकारक करता येईल. आरती/दशन पासवर 
साईभ  ताचंा फोटो ि ंट होत अस  याने व  येक साईभ  तास पास बंधनकारक के  याने पास पडताळणीचे वेळी 
पास घेतले  याच साईभ  तास आरती/दशनास वेश दणे े सलुभ होईल .  
आ. मोफत दशन पास (टाईम बेस) काऊंटर शेजारी जनसंपक कायालयातनू िवतरीत होणारे सशु  क 
आरती/दशन पास काऊंटर माणचे काऊंटर सु  क न या िठकाणी   येक साईभ  ताचा फोटो व बोटाचे ठसे 
घेऊन एका  य  तीस एक सशु  क आरती/दशन पास िवतरीत करता येईल.  
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इ. शासनाचे तसचे सं  थानचे िविवध िवभागांकडून अथवा इतर िठकाणांहन येणा-या  िशफारश ारे 
ावयाचे सशु  क आरती/दशन पास जनसंपक कायालयातनू िवतरीत करता येतील. तसचे मा. मं ी महोदय, 

मा.  यायालय, मा.खासदार, मा.आमदार  व इतर  मा  यवरांसाठी पास घे  यासाठी येणारे  य  तीसही जनसंपक 
कायालयातनू पास िवतरीत करता येतील. सदरचे णाली ारे पवु माणचे एका पासवर अनेक साईभ  तांना 
आरती/ दशनास वेश दे  याची सिुवधा सु  ठेवता येईल.  

उपरो  त माण े कायवाही के  यास आरती/दशन पाससंदभात साईभ  ताचंी होणारी फसवणकू थांबनू 
गरजवंत साईभ  तानंाच सदर सिुवधचेा लाभ प रनामकारक र  या घेता येईल. सबब,“ऑनलाईन सि हसेस” व 
जनसपंक कायालयातील आरती/दशनपासकाय णालीम  ये “अ”,“आ” व “इ” माण े बदल/सधुारणा करणेस 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी :- आरती/दशन पासचा अवैध  य  त कडून होणारा गैरवापरटाळणकेरीता व साईभ  ताचंी 
होणारी फसवणकू  थांबिवणकेरीता,“ऑनलाईन सि हसेस” व जनसंपक कायालयातील आरती/दशन पास िवतरण 
काय णालीम  ये पढुील माण ेबदल/सधुारणा करण े  तावीत आह.े  
अ. “ऑनलाईन सि हसेस” या काय णाली ारे आरती/दशन पास आर ीत करणा-या सव साईभ  तासंाठी 
काय णालीम  ये न दणी क ण  येक साईभ  तास पास घेण े बंधनकारक करता येईल. आरती/दशन पासवर 
साईभ  ताचंा फोटो ि ंट होत अस  याने व  येक साईभ  तास पास बंधनकारक के  याने पास पडताळणीचे वेळी 
पास घेतले  याच साईभ  तास आरती/दशनास वेश दणे ेसलुभ होईल.  
आ. मोफत दशन पास (टाईम बेस) काऊंटर शेजारी जनसंपक कायालयातनू िवतरीत होणारे सशु  क 
आरती/दशन पास काऊंटर माणचे काऊंटर सु  क न या िठकाणी   येक साईभ  ताचा फोटो व बोटाचे ठसे 
घेऊन एका  य  तीस एक सशु  क आरती/दशन पास िवतरीत करता येईल.  
इ. शासनाचे तसचे सं  थानचे िविवध िवभागांकडून अथवा इतर िठकाणांहन येणा-या  िशफारश ारे 

ावयाचे सशु  क आरती/दशन पास जनसंपक कायालयातनू िवतरीत करता येतील. तसचे मा. मं ी महोदय, 
मा.  यायालय, मा.खासदार, मा.आमदार  व इतर  मा  यवरांसाठी पास घे  यासाठी येणारे  य  तीसही जनसंपक 
कायालयातनू पास िवतरीत करता येतील. सदरचे णाली ारे पवु माणचे एका पासवर अनेक साईभ  तांना 
आरती/दशनास वेश दे  याची सिुवधा सु  ठेवता येईल .  

   उपरो  त माणे काय णालीम  ये बदल/सधुारणा करणेस मा  यता िमळणकेामी सदरचा 
 तावमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनंती.  

सं थान अिधिनयम / ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान :- तां ि क, शासक य व आिथक 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत:- आरती/दशन पासचा अवैध  य  त कडून होणारा गैरवापरटाळणे 
करीता व साईभ  ताचंी होणारी फसवणकू थांबिवणकेरीता,“ऑनलाईन सि हसेस”व जनसपंक कायालयातील 
आरती/दशन पास िवतरण काय णालीम  ये पढुील माण ेबदल/सधुारणा करण े  तावीत आह.े  
अ. “ऑनलाईन सि हसेस” या काय णाली ारे आरती/दशन पास आर ीत करणा-या सव साईभ  तासंाठी 
काय णालीम  ये न दणी क ण  येक साईभ  तास पास घेण े बंधनकारक करता येईल. आरती/दशन पासवर 
साईभ  ताचंा फोटो ि ंट होत अस  याने व  येक साईभ  तास पास बंधनकारक के  याने पास पडताळणीचे वेळी 
पास घेतले  याच साईभ  तास आरती/दशनास वेश दणे ेसलुभ होईल.  
आ. मोफत दशन पास (टाईम बेस) काऊंटर शेजारी जनसंपक कायालयातनू िवतरीत होणारे सशु  क 
आरती/दशन पास काऊंटर माणचे काऊंटर सु  क न या िठकाणी   येक साईभ  ताचा फोटो व बोटाचे ठसे 
घेऊन एका व ् य  तीस एक सशु  क आरती/दशन पास िवतरीत करता येईल.  
इ. शासनाचे तसचे सं  थानचे िविवध िवभागांकडून अथवा इतर िठकाणांहन येणा-या  िशफारश ारे 

ावयाचे सशु  क आरती/दशन पास जनसंपक कायालयातनू िवतरीत करता येतील. तसचे मा. मं ी महोदय, 
मा.  यायालय, मा.खासदार, मा.आमदार  व इतर मा  यवरांसाठी पास घे  यासाठी येणारे  य  तीसही जनसपंक 
कायालयातनू पास िवतरीत करता येतील. सदरचे णाली ारे पवु माणचे एका पासवर अनेक साईभ  तांना 
आरती/दशनास वेश दे  याची सिुवधा सु  ठेवता येईल .  

   उपरो  त माण े काय णालीम  ये बदल/सधुारणा करणेस मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणे  या मा  यते  तव सिवनय सादर. 
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िनणय .७९६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत िवतरीत कर यात येत असले या आरती/ दशन पासचा 
अवैध  य  त कडून होणारा गैरवापर टाळणे व साईभ  ताचंी होणारी फसवणूक थांबिवणेकरीता, 

तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली. परं तु याम ये  येक 
साईभ  तास असा श द असले या िठकाणी  येक साईभ  तास (१२ वषाखालील मुले वगळता) असा 
बदल करणेत यावा, असे ठरले.                          (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०६ दशनरांग यव थापन (Time Base) काय णाली अंतगत िवतरीत करणेत येणा या पासचे गैरवापर 

टाळणेसाठी करावयाचे कायवाहीबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे. 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील 

िनणय .५८० 
ा तािवक :- साईभ  तां  या होणा-या गद चे िनयोजन करणसेंदभात दशन रांग  यव  थापन (Time 

Base) काय णाली काया  वीत करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५८० नसुार 
जा.न.ंएसएसएसटी/ वशी-आयटी/२४६५/२०१६ ने िद.१७ ऑग  ट,२०१६ रोजी मे. ि लोक िस  यु रटी िस  टीम 
इिंडया िल., ित पती यांना पढुील ५ वषाकरीता कायादशे देणते आलेला आहे.  

उपरो  त कायादेशानसुार सदरची काय णाली िद.१२.१२.२०१६ रोजी पासनू काया  वीत करणते 
आलेली आह.े काय णाली अंतगत सं  थानचे परीसराम  ये िविवध िठकाणी पास िवतरण काऊंटर सु  करणते 
आलेले आहते. सदरचे पास घेऊन साईभ  त पासवर नमदु केले  या वेश ारावर िनधा रत वेळेत दशनासाठी 
येतात. वेश ारावर कंपनीचे कमचा-यांमाफत पास पडताळणी क न साईभ  तानंा दशनासाठी वेश िदला जातो.  

स ि थतीत साईभ  तानंा िवतरीत करणते येणारे पास दशन झालेनंतर जमा करणते येत नस  याने 
साईभ  त सदरचे पास दशन झालेनंतर मं िदर परीसराम  ये कोठेही टाकून दतेात. गद चे वेळी अवैध  य  त कडून 
सदर पास साईभ  तानंा मनमानी र  कमेत िवकून साईभ  ताचंी फसवणकू करणते येत अस  याचे अनेक वेळेस 
िनदशनास आलेले आह.े अशा कार  या अनेक त ारी साईभ  ताकंडून वेळोवेळी करणते आले  या आहते.  

स  या दशनरांग वेश ारावर पास पडताळणी झालेनंतर सदर  या पासची लगेचच पेपर ेडर 
(PaparShreddar)  या सहा याने िव  हवेाट लाव  यास सदर पास ारे अवैध  य  त कडून साईभ  ताचंी होणारी 
फसवणकू थांबून मं िदर परीसर  व  छ राहणेस मदत होईल.  

मोफत दशन पासची िव  हवेाट लावणकेामी वेश ार नं.०१, ०२ व ०३ यािठकाणी उ  च  तम मतेचे 
पेपर ेडर (PaparShreddar) मशीन काया  वीत करता येतील. साईभ  त दशनरांग वेश ारावर आलेनंतर 
 याचंेकडील मोफत दशन पास पडताळणी झालेनंतर  यानंा परत न करता तेिथल कमचारी सदरचा पास पेपर ेडर 

(PaparShreddar) मशीनम  ये टाकतील, वापर झाले  या  मोफत दशनपास ारे अवैध  य  त कडून साईभ  ताचंी 
होणारी फसवणकू थांबनू मं िदर परीसर  व  छ राहणेस मदत होईल.  

साईभ  ताचंी होणारी फसवणकू थांबनू मं िदर परीसर  व  छ राहणकेामी व साईभ  तानंा िवतरीत करणते 
येणा-या मोफत दशनपासची िव  हवेाट लावणकेामी दशनरांग वेश ार न.ं०१, ०२ व ०३ या िठकाणी ०५ नग 
पेपर ेडर (PaparShreddar) मशीन खरेदी क न काया  वीत करणसे व याकामी येणा-या खचास मा  यता 
िमळणसे सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न  मत आह.े  

मागणी :- दशन रांग  यव  थापन (Time Base) काय णालीअंतगत साईभ  तानंा िवतरीत करणते 
येणा-या मोफत दशनपासची िव  हवेाट लावणकेामी व साईभ  ताचंी होणारी फसवणकू थांबनू मं िदर परीसर  व  छ 
राहणकेामी दशनरांग वेश ार न.ं०१, ०२ व ०३ या िठकाणी ०५ नग पेपर ेडर (PaparShreddar) मशीन 
खरेदी क न काया  वीत करणसे व याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेस सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनंती.  

सं थान अिधिनयम / ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- तां ि क, शासक य व आिथक  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- दशन रांग  यव  थापन (Time Base) काय णालीअंतगत 
साईभ  तानंा िवतरीत करणते येणा-या मोफत दशनपासची िव  हेवाट लावणकेामी व साईभ  ताचंी होणारी 
फसवणकू थांबनू मं िदर परीसर  व  छ राहणकेामी दशनरांग वेश ार न.ं०१, ०२ व ०३ या िठकाणी ०५ नग पेपर 
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ेडर (Papar Shreddar) मशीन खरेदी क न काया  वीत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेस 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

 िनणय .७९७ यावर सिव तर चचा होऊन, दशन रांग  यव  थापन (Time Base) काय णालीअंतगत साईभ  तानंा 
िवतरीत करणेत येणा या मोफत दशनपासची िव  हेवाट लावणेकामी व साईभ  ताचंी होणारी 
फसवणूक थांबून मं िदर परीसर  व छ राहणेकामी दशनरांग वेश ार न.ं०१, ०२ व ०३ या िठकाणी ०५ 
नग पेपर ेडर (PaparShreddar) मशीन खरेदी क न काया  वीत करणेस व याकामी येणा या खचास 
मा  यता दे यात आली.                (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०७ चे समाधी शता दी वषात साईभ ां या होणा या संभा य गद चे अनुषंगाने साईभ ांसाठी 

इटंरनेट ारे मोफत दशन पास आर ण सुिवधा ायोिगक त वावर उपल ध क न देणे.   
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :- 
०१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०७/११/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .७९९. 
०२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५८०. 

ा तािवक :- साईभ  तानंा सं  थानमाफत परुिवणेत येत असले  या सवेा-सिुवधांचा लाभ इटंरनेट ारे 
उपल  ध क न देणसेाठी साईटेक क  पाअंतगत “ऑनलाईन सि हसेस” िह काय णाली िवकसीत क न 
काया  वीत करणतेआलेली आह.ेतसचे,मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय 

.५८० अ  वये, साईभ  तासंाठी बायोमे ीक आधारीत मोफत दशन पास (टाईम बेस) काय णाली काया  वीत 
करणते आलेली आह.े  

“ऑनलाईन सि हसेस” काय णाली ारे साईभ  तासंाठी आरती/दशन पास, म बकु ग, दणेगी, 
भ  तमंडळ व साईलीला सभासद, पु  तक िव  इ. सिुवधा उपल  ध क न देणते आले  या आहते. सदरचे सिुवधा 
इटंरनेट ारे आर ीत करणते येत अस  याने, साईभ  तानंा िशड  येथे ये  याचे िनयोजन करणसे सलुभ होऊन वेळेची 
बचत होणेस मदत होते. 

स ि थतीत “ऑनलाईन सि हससे” या काय णाली ारे आर ीत होणा-या आरती/दशन पाससाठी, 
जनसपंक कायालयातनू िवतरीत होणा -या आरती/दशन पास माणे शु  क आकारले जाते. सदरची सिुवधा आरती/ 
दशनचे िनयोजीत तारखे  या ६० िदवस अगोदरपासनू िनयोजीत तारीख व वेळेपयत उपल  धअसते. चे समाधी 
शता  दी वषात होणारे साईभ  ताचंे सभंा  य गद चे अनषुंगाने साईभ  ताचंे सोयीसाठी सशु  क आरती/दशन 
पास माणचे मोफत दशन पास (टाईम बेस) आर ीत करणचेी सिुवधा इटंरनेट  दा रे उपल  ध क न देणबेाबत 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये िनदशीतकरणते आलेले आह.े  

उपरो  त िनदशानसुार सदरची सिुवधा इटंरनेटवर उपल  ध  क न देणबेाबत मे. ि लोक िस  यु रटी 
िसि टम यांचेशी चचा केली असता  यानंी  यास असमथता दशिवलेली आहे. सबब, मोफत दशन पास आर ण 
सिुवधा स  या साईटेक क  पाअंतगत काया  वीत असले  या ऑनलाईन सि हसेस या काय णाली म  ये सशु  क  
आरती/ दशन पास माणचे उपल  ध क न दतेा येईल. सदरकामी काय णालीम  ये पढुील माण ेकायवाही करता 
येईल.  
१. ऑनलाईन सि हससे या काय णालीम  येसदर सिुवधसेाठी सशु  क आरती/दशन पासचे पयाया माणेच 
“मोफत दशन पास” असा पयाय उपल  ध क न दतेा येईल, तसचे  याचंे पासवरही “मोफत दशन पास” असा 
उ  लेख करता येईल जेणके न साईभ  त आरतीसाठी आ ह धरणार नाहीत.   
२. सशु  कआरती/दशन पास माणचे मोफत दशन पास (टाईम बेस) आर ीत करणचेी सिुवधा िनयोजीत 
तारखे  या ६० िदवस अगोदरपासनू दशनाचे वेळेचे १२ तास अगोदरपयत उपल  ध क न दतेा येईल. यामळेु 
दशनरांगेत होणा-या गद चे िनयोजन करणे सलुभ होईल.  
३. इटंरनेट ारे आर ीत करावया  या  पासची सं  या  िशड  येथनु िवतरीत होणा-या मोफत दशन पास (टाईम 
बेस) चे एकुण सं  ये  या १०% इतक  ठेवता येईल.  
४. आर ीत केले  या एका पासवर एका साईभ  तास दशनास वेश दतेा येईल.  
५. पास आर ीत करतेवेळी साईभ  तानंा ओळखप  अपलोड करण े बंधनकारककरता येईल, जेणके न 
सदर सिुवधचेा गैरवापर होणार नाही.  
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६. इतर सिुवधे माणचे सदर सिुवधेसाठी १० . इटंरनेट चाजस ऑनलाईन आकार  यात येईल,जेणके न 
सदर सिुवधचेा लाभ साईभ  त आव  यक असले तरच घेतील.      
७. आर ण ि या पणु झालेनंतर ि ंट होणा-या पासवर आव  यक मागदशक सचुनांचा समावेश करता 
येतील. 
८. इटंरनेट ारे आर ीत केलेला मोफत दशन पास घेऊन साईभ  त िशड  येथे आलेनंतर पासवर नमदु 

वेश ारावर जातील. या िठकाणी उपि थत कमचारी िशड  येथून िवतरीत झाले  या मोफत दशन पास माणेच 
सदर पासची पडताळणी क न साईभ  तानंा दशन रांगेत वेश दतेील.    

उपरो  त माण े इंटरनेट  दारे मोफत दशनपास आर ण णाली सरुळीत सु  झालेनंतर साईभ  ताकडुन  
 याचंे वासाचे मा  यम, वासाचा कालावधी, वासाची सु वात वेळ इ  यादी सारखी मािहती घेऊन 

िनयोजनासाठी आव  यक असले  या मागदशक सचुना  यांना एसएमएस  दारे दतेा येतील.   
नमदु केले माण े चे समाधी शता  दी वषात होणारे साईभ  ताचंे सभंा  य गद चे अनषुंगाने   

साईभ  ताचंे सोयीसाठी इटंरनेट  दारे मोफत दशनपास(टाईम बेस)आर ण सिुवधा ायोिगक त  वावर उपल  ध 
क न दतेा येईल, सदर सिुवधसे साईभ  तांकडून िमळणारा ितसाद पाहन भिव  यात याबाबत धोरना  मक िनणय 
घेता येईल, अस ेन  मत आह.े सबब,साईभ  ताचंे सोयीसाठी इटंरनेट  दारे मोफत दशनपास(टाईम बेस)आर ण 
सिुवधा ायोिगक त  वावर उपल  ध क न देणेसाठी मा  यता िमळणे  तव सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेसमोर सादर करता येईल, असे न  मत आह.े   

मागणी :- ा  तािवकेत नमदु केले माण े चे समाधी शता  दी वषात होणारे साईभ  ताचंे सभंा  य 
गद चे अनषुंगाने साईभ  ताचंे सोयीसाठीदशनरांग  यव  थापन काय णाली अंतगत उपल  ध मोफत दशन पास 
कोट्यापैक  १०%कोटाइटंरनेटवर ऑनलाईन सि हसेस या काय णाली  दारे साईभ  तानंाआर ीत करणसेाठी 

ायोिगक त  वावर उपल  ध क न दणेेस मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर 
सादर कर  यास मा  यता असावी, िह िवनंती.   

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- तां ि क, शासक य व आिथक 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ा  तािवकेत व मागणीम  ये नमदु केले माण े चे समाधी 
शता  दी वषात होणारे साईभ  ताचंे सभंा  य गद चे अनषुंगाने साईभ  ताचंे सोयीसाठी दशनरांग  यव  थापन 
काय णाली अंतगत उपल  ध मोफत दशन पास कोट्यापैक  १०% कोटा इटंरनेटवर ऑनलाईन सि हसेस या 
काय णाली  दारे साईभ  तानंा आर ीत करणसेाठी ायोिगक त  वावर उपल  ध क न देणसे मा  यता िमळणकेामी 
सदरचा  तावमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .७९८ यावर सिव तर चचा होऊन, नाममा  .१०/- इटंरनेट चाजस आकारणेत येऊन, चे समाधी शता  दी 
वषात होणा या संभा  य गद या अनु षंगाने साईभ  ताचें सोयीसाठी दशनरांग  यव  थापन काय णाली 
अंतगत उपल  ध मोफत दशन पास कोट्यापैक  १०% कोटा इटंरनेटवर ऑनलाईन सि हसेस या 
काय णाली  दारे साईभ  तानंा आर ीत करणेसाठी, ायोिगक त  वावर उपल  ध क न देणेकामी 

तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.   
           (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०८ साईआ म भ िनवास िवभागातील िनवास यव थे या सेवाआकारात वाढ करणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “भ  तानंा मं िदरात 
दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे .” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख) “भ  तानंा राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची दखेभाल 
करण.े” 

    तावनाः- ी साईचंे दशनासाठी िशड स येणा-या भ  तां  या सं  येत िदवसिदवस होणारी वाढ ल ात 
घेता भ  ताचंे िनवास  यव  थेसाठी ी साई  ट, चे  नई यांनी िदले  या दणेगीतनु सं  था नने साईआ म भ  तिनवास 
या भ  य वा  तचुे बांधकाम केलेले असनु सदर िवभागात दे  यात येत असले  या िनवास  यव  थेचा तपशील 
खालील माण.े  
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अ.न ं एकुण इमारती एकुण मजले  येक इमारती 
मधील म 

सं  या 

एकूण म 
सं  या 

एका मम  ये 
भ  तिनवास 

मता 

एकूण होणारी 
िनवास 

व ् यव  था 

१ इमारती-०९(नॉन 
एसी) 

तळमजला + ३ 
(G+३) 

१२८ म ११५२ ३+२=५ ५,७६० 

२ इमारती-०३(एसी) तळमजला + ३ 
(G+३) 

१२८ म ३८४ ३+२=५ १,९२० 

एकूण इमारती-१२   १,५३६  ७,६८० 
    
   उपरो  त माणे एकुण १५३६ खो  या असनु पुण मतेने िनवास  यव  था के  यास एकुण ७,६८० 

साईभ  ताचंी िनवास  यव  थाकर  यात येते.  येक म म  ये तीन कॉटची  यव  था असनु भ  तांचे मागणीनसुार 
जादा दोन गा ा  येक   ५०/- सवेाआकार आका न परुिव  या जातात. या िशवाय म म  ये िद  या जाणा-या 
िविवध सिुवधा पढुील माणे .   

अ.न ं सुिवधा तपशील 
१  येक म म  ये खालील माण साही  य परुिव  यात येते.  
 अ.न ं व  तचुे नाव नग अ.न ं व  तचुे नाव नग अ.न ं व  तचुे नाव नग 
 १ कॉट ३ ७ मग १ १३ बेडशीट (३+२) ५ 
 २  वायर मे ेस 

फोम गादी 
३ ८ ड  टबीन १ १४ चादर (३+२) ५ 

 ३ रबर राई  ड टू 
फो  ड गादी 
(मागणीनसुार) 

२ ९ अंघोळीचे  टुल १ १५ आरसा १ 

 ४ फायबर उशी 
(३+२) 

५ १० बादली १ १६ रॉड १ 

 ५  टील  लास २ ११  ला  टीक खचु  २ १७  व  छता गहृात 
बादली 

१ 

 ६ वॉटर जग १ १२ उशीक  हर 
(३+२) 

५ १८ साईबाबा फोटो १ 

२ सौरऊजा णाली  दारे म म  ये २४ तास गरम पाणी.  
३ भ  तानंा पही  या, दसु -याव ितस-या मज  यावर जा ये कर  यासाठी २४ तास  वयंचिलत िल ट सिुवधा.  
४ २४ तास िव तु परुवठा . 
५ एसी म म  ये टिकश टॉवेल व हात धणुेसाठी साबण.  
६ प रसराम  ये साद भोजनाची  यव  था. 
७  या दशनासाठी भ  तानंा जाणे-येणसेाठी मोफत बससवेा.   
८ भ  ताचंे सामान म पयत नेणेसाठी लगेज ॉलीची मोफत सिुवधा.  
९ जे  ठ नागरीक अपंग, आजारी इ. साईभ  तासंाठी बॅटरी कारची मोफत सिुवधा.   
१० ऑनलाईन म आर ण सिुवधा.  
११ साईभ  तानंा साईबाबांवर आधारीत भजन/िकतन इ. काय म करावयाचे अस  यास अॅ  फ िथएटरची सिुवधा.  
१२ साईभ  तासंाठी सकाळी अ  पदरात अ  पोपहाराची सिुवधा.  
१३ िवभागातील दोन इमारतीत चहा, कॉफ , दधु इ . सिुवधा अ  पदरात उपल  ध.  
१४ गद चे काळात थमोपचार क .  
१५ िनसगर  य वॉटर फॉल 
१६ साईभ  ताचंे औषध ठेवणकेामी जची  यव  था. 

   उपरो  त माण े परुिवणते येत असले  या सवेा-सिुवधा व अ  य  प दरात िनवास  यव  था उपल ध 
अस  याने या िवभागात नेहमीच साईभ  ताचंी मोठ्या माणात िनवासासाठी खो  याचंी मागणी असते. सदर 
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िनवास  थानातील १५३६ खो  यापैक  ९०% खो  या ऑनलाईन बकु ग प तीने उपल ध क न दे  यात येत असनु 
उरले  या १०% खो  या  पॉट बिुकंग प तीने दे  यात येतात. 

    तावः- साईआ म भ  तिनवास िवभागात भ  तासंाठी िनवास  यव  था चाल ु कर  यापवु  सदर 
इमारत चे बांधकामासाठी ी साई  ट, चे  नईचे देणगीदार साईभ  त ी.के.  ही.रमणी यांनी आिथक सहा य 
के  याने सं  थानमाफत िद.०४/०२/२००६ रोजी करारनामा कर  यात आला सदर करारना  यात साईभ  तानंा 
िनवासासाठी दे  यात येणा-या खो  यासंाठी आकारणते येणा-या सवेाआकाराबाबत पढुील माण े काही तरतदुी  
कर  यात आ  या. 

   The Sansthan will provide the accommodation to the devotees at a concessional 
cost, without any profit. 

   The Sansthan specifically agrees to provide accommodation in Sai Ashram 
buildings, to the needy and deserving poor devotees at a subsidized cost including the cost 
of all facilities and amenities, as follows. 
1. At least 10 % of the accommodation in Sai Ashram will be given at a cost not 
exceeding 10 Rs. per person per day of stay. 
2. At least 40 % of the accommodation in Sai Ashram will be given at a cost not 
exceeding 50 Rs. per person per day of stay. 
3. The balance accommodation in SaiAshram, may be given at any nominal cost as 
decided by the Sansthan. 

   परंत ु मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०८/२०१२ चे सभेमधील िनणय .७०२ अ  वये सदर 
करारना  या माण ेसवेाआकार िनि त के  यास, सार  याच आकारा  या व टाईप  या खो  यांसाठी वेगवेगळा सवेा 
आकार घेत  यास भ  ताचंे िनवासासाठी खो  या दतेांना मोठ्या माणात अडचणी िनमाण होतील तसेच कमी 
जा  त सवेाआकार घेतांना भ  ताचंे म  ये गैरसमज िनमाण होईल.   

   उपरो  त प रि थती िवचारात घेऊन िद.२०/०८/२०१२ रोजी ी िशड  साई  ट, चे  नईचे कायकारी 
िव  व  त ी रमणी सो. यांचेशी साईआ म भाग १ व २ मधील खो  या व हॉलचे सवेाआकाराबाबत चचा 
कर  यात आली असनु  यानुसार मा.  यव  थापन सिमती सभेम  ये िनणय .७०२ अ  वये खालील माणे सवेा 
आकार िनि त कर  यात आला होता.  

 
१ साईआ म भाग २ मधील ४०९६ बेड  ती  य  ती पये १०/- 
२ साईआ म भाग १ मधील ११५२ नॉन ए.सी खोली, ती खोली पये ५००/- 
३ साईआ म भाग १ मधील ३८४ ए.सी खोली, ती खोली पये  ९००/- 
४ साईआ म भाग १ मधील जादा  य  त साठी (  येक ) ५०/- 

   साईआ म भ  तिनवास िवभाग िद.११/०४/२०१३ रोजी सु  कर  यात आला ते  हा मा.  यव  थापन 
सिमती िद.२५/०८/२०१२ चे सभेतील िनणय .७०२ माण ेए.सी खोलीसाठी (०३  य  त करीता)   ९००/- व 
नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त करीता)  ५००/- तसचे  येक  जादा  य  तीस  .५०/- मा  सवेाआकार 
आका  यात येत होता.  

   परंत ु साईआ म भ  तिनवास िवभाग न  याने सु  झाला अस  याने, िनवासासाठी खो  याचंी मागणी 
करणा-या साईभ  ताचंी सं  या कमी होती सरुवाती  या कालावधीत जा  तीत जा  त ४०% खो  याचा वापर 
साईभ  त करीत होते व उव रत खो  या रका  या राहत हो  या पण सव खो  याचंा मटन  स व इतर खच पणुपणे 

ावा लागत अस  याने सं  थानचे आिथक नकुसान होत होते.  
    यामळेु, िद.१३/१२/२०१३ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणय .९८८ अ  वये 

त  कालीन प रि थतीचा िवचार क न िनणय घे  यात आला  यात, 
   “साईआ म भ  तिनवास येथील िनवास  यव  थेचा जा  तीत जा  त साईभ  तानंी लाभ  यावा व 

सं  थानचे आिथक नकुसान टाळावे या हतेनेु खो  यांचे दर कमी करण ेआव  यक आह.े  यामु ळे िद.०१ जानेवारी 
२०१४ पासनु साईआ म भ  तिनवासमधील ती ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त )  ९००/- याऐवजी  ५००/- व 

ती नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त )  ५००/- याऐवजी .२००/- तसचे जादा  य  तीस  येक  .५०/- मा  
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सवेाआकार आकार  यात यावा जेणके न जा  तीत-जा  त साईभ  त या खो  याचंा लाभ घेतील व गोर-गरीब 
भ  ताचंी िनवासाची सोय होईल. 

   सदरह िनणय ायोिगक त  वावर असनू साईआ म भ  तिनवासम  ये िनवास करणा-या साईभ  तानंा सव 
सोयी-सिुवधा िमळा  यानंतर सिमती याचा फेरिवचार क  शकेल.” असा िनणय घे  यात आला.  

   उपरो  त िनणय ायोिगक त  वावर असनू हा िनणय घे  यामागे िनवास  यव  थेचा जा  तीत जा  त 
साईभ  तानंी लाभ  यावा व िनवास  यव  था पणु मतेने भरली जावी हा हते ु होता . व सदर िनणयानुसार सवेा 
आकार कमी के  यामळेु िनवास  यव  था मागणी करणा-या भ  तां  या सं  येत उ  लेखनीय वाढ होऊन सदर हतेु  
सा  य झा  याचे िदसत.े  

   सन २०१६-१७ या आिथक वषात एसी खोलीसाठी  ५००/- व नॉन एसी खोलीसाठी  २००/- 
सवेाआकार आकार  यात येत असनु, ऑनलाईन व  पॉट बकु ग दो  ही िमळून सं  थानला  यातनू एकूण १३ कोटी 
५४ लाख ७१ हजार ९३२ मा  उ  प  न झाले आह.े  याचबरोबर सदर वषातील िनवास  यव  थसेाठी आले  या 
खचाचा तपशील पढुील माणे.  

अ.न ं अंदाजे खचाचा तपशील (सन २०१६-१७) र  कम 
१ िव तु २,३७,२२,७४९/- 
२ पाणीपरुवठा  ९९,३१,२३१/- 
३ बांधकाम ५,३३,२६०/- 
४ कमचारी वेतन (कायम) ३६,१२,७६९/- 
५ सरं ण िवभाग  १,४२,१४,४६१/- 
६ हाऊसिकप ग  ४,६५,३५,३१९/- 
७ िकटकनाशक औषध फवारणी २,८६,६७६/- 
८ वाहन िवभाग १७,८५,३१७/- 
९ लॉ  ी चाजस २८,६०,५६६/- 

१० बगीचा ६,९०,२००/- 
११ गादी, बेडशीट, उशी, उशीक  हर, चादर, इ. २,७३,२५,६१४/- 

 एकूण खच .  १३,१४,९८,१६२/- 
   सन २०१६-१७ या आिथक वषात िनवास  यव  थेतनु एकुण १३ कोटी ५४ लाख ७१ हजार ९३२ मा  

उ  प  न झाले असनु  यातनु उपरो  त १३ कोटी १४ लाख ९८ हजार १६२ मा  खच वजा करता एकूण झालेले 
उ  प  न .३९ लाख ७३ हजार ७७० मा  आहे.  

   िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .७०२ अ  वये, ए.सी 
खोलीसाठी (०३  य  त करीता)  ९००/- व नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त करीता)  ५००/- तसचे  येक  
जादा  य  तीस  .५०/- मा  सवेाआकार िनि त कर  यात आला होता, परंत ु िनवास  यव  थेचा पुण मतेने 
साईभ  तानंी लाभ  यावा व सं  थानचे आिथक नकुसान टाळावे या हेतनेु सदर सवेाआकार कमी कर  या त येऊन, 
मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .९८८ अ  वये, ती ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त )  ९००/- याऐवजी 
 ५००/- व ती नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३  य  त )  ५००/- याऐवजी .२००/- तसचे जादा  य  तीस  येक  
.५०/- मा  सवेाआकार कर  यात आला. सदर िनणय िनवास  यव  थेचा जा  तीत जा  त साईभ  तानंी लाभ  यावा 

या हतेनेु ायोिगक त  वावर घे  यात आला असनु  यामळेु स ि थतीत िनवास  यव  थेचा पणु मतेने वापर होत 
आह.े 

                   तािवत वाढीव सवेाआकारामळेु खालील माण े उ  प  नात वाढ होईल,  याचा सिव  तर तपशील 
खालील माण.े  

अ.नं खो  याचा तपशील वाढीव  तािवत 
सवेाआकार 

ितिदन 
सवेाआकार 

एकावष 
कालावधी 

वाढीव सेवाआकारापासनु 
िमळणारे उ  प  न 

१ ए.सी ३८४ खो  या   ३००/-  १,१५,२००/- ३६५ िदवस   ४,२०,४८,०००/- 
२ नॉन.ए.सी११५२ खो  या   २००/-  २,३०,४००/- ३६५ िदवस  ८,४०,९६,०००/- 
एकुण १५३६ खो  या  --- ३,४५,६००/- ---  १२,६१,४४,०००/- 

अ री पये बारा कोटी एकस  ट लाख चौवेचाळीस हजार मा . 
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   तथापी, वाढती महागाई, िव तु आकार, साईभ  तानंा दे  यात येणा-या सवेा-सिुवधा , साईबाबा समाधी 
शता  दी महो सव इ  यादीचा िवचार करता उपरो  त को  टका माणे सेवाआकारात वाढ करण े म ा  त आह.े परंतु  
स  या सं  थान अिधन  त िविवध भ  तिनवास जसे  दारावती, साई साद िनवास  थान (अितथीगहृ) इ  यादी 
िनवास  यव  थे  या तुलनेत इकडील िवभागातील िनवास  यव  था सवसाधारण अस  याने साईआ म भ  तिनवास 
मधील ए.सी खोलीचे २४ तासांकरीता (०३  य  त साठी)  ८००/- व नॉन ए.सी खोलीचे २४ तासांकरीता (०३ 
 य  त साठी)  ४००/- तसचे जादा  य  तीस  येक  .५०/- मा  या माण ेसवेा आकार आकारता येईल. 

  सदरचा  ताव धोरणा  मक अस  याने सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणयाथ सादर. 
िनणय .७९९ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईआ म भ िनवासचा सेवाआकार कमी अस यामुळे 

तेथील िनवास यव थेचा जा तीत जा त साईभ ांना लाभ होत आहे व सवसामा य साईभ ांची 
िनवासाची सोय होत आहे. याकरीता स या साईआ म भ िनवास या सेवाआकाराम ये कोणतीही 
वाढ क  नये.                    (कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०९ अकुशल, कुशल व तां ीक पदे आऊटसोस प दतीने भर याबाबतची िनयमावली- २०१७.  

ताव- महारा    शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे शासन िनणय . सासिंव- २००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा, 
मं ालय, मुंबइ-४०० ०३२, िद. ७/८/२००९ रोजी  या आदेशा  वये ी साईबािबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड चे आ  थापनेवरील  थायी २९०८ व कं ाटी १९१८ असे एकूण ४८२६ पदांचे कमचारी आकृतीबंधास (३४ 
िवभागांना) मा  यता िदलेली आह.े तथापी, सन २००९ नंतर पढुील काळात मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार 
नवीन वाढीव िवभाग  दारावती भ  त िनवास, नवीन सादालय, साई आ म भ  तिनवास, साईआ म धमशाळा, 

ी साईबाबा हॉिसपटल, नवीन १०० खाटांची वाढ, राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना, ी साईनाथ 
हॉ  पीटल, नवीन १०० खाटांची वाढ, बुंदी साद वाटप, च  पल  टॅडं, दशन रांगेत भ  तानंा गंध लावण,े साई 
समाधी शता  दी क  नवीन िवभाग कायाि वत कर  यात आलेले असनु, िवभागिनहाय स  या कमी असले  या 
३१९ कुशल, अकुशल कं ाटी कमचा-यांचा  तपिशल सोबत  या त   यात जोडलेला आह.े  

  वरील माण ेकमी/आव  यकता असलेली ३१९ व पुढील काळात आव  यकतेनसुार अकुशल, कुशल व 
तां ि क पद े ठेकेदारामाफत कं ाटी/आऊटसोस प  दतीने भर  याबाबतची िनयमावली खालील माण े  तािवत 
कर  यात येत आह.े  
िनयम 
१.  दनै िंदन चालणा-या कामाचे  व प िवचारात घेऊन आऊटसोस कमचारी भरती करतांना कुशल व 
तां ि क पदांसाठी सं  थान िनि त क न दईेल  या माण े शै िणक पा ता, वयोमयादा, कामाचा अनभुव व इतर 
पा ता ाहय धर  यात यावी.  
२.  ठेकेदारामाफत न  याने पदिनहाय भरती करतांना उमेदवारांची लेखी व त डी प र ा घेणचेी जाबाबदारी 
सबंंधीत ठेकेदाराची राहील. व पा  उमेदवारांची लेखी व त डी प र ा घेणचेी जबाबदारी संबधीत ठेकेदाराची 
राहील. व पा  उमेदवारांची मेरीट यादी सं  थानला सादर करावी लागेल. उमेदवारांची य  त नामािकंत 
सं  थेमाफत लेखी व त डी परी ा पारदशक पधदतीने घेणे संबंधीत ठेकेदारास बंधनकारक राहील.  
३.  तसचे अकुशल कं ाटी कम-यास कुशल करावयाचे झा  यास  यास सं  थानने िनि त क न िदलेली 
शै िणक पा ता, अनभुव, वयोमयादा व िवभाग मखुाची िशफारस िवचारात घेऊन लेखी व त डी परी ा घेणेची 
जबाबदारी संबंधीत ठेकेदराची राहील, व पा  उमेदवारांची मेरीट यादी सं  थानला सादर करावी लागेल.  
४.  मेरीट यादीनुसार आपणास सं  थानला ११ मिहनेचे कराराने कमचारी परुिवण ेबंधनकारक राहील. तसचे 
सं  थानने िनि त क न िदले  या पॉईटंवर आव  यक तेवढे कमचारी परुिवण े बंधनकारक राहील. उ  सवाचे 
कालावधीत ससंथानला अित र  त कमचा-यांची गरज भास  यास सं  थानचे मागणीनुसार आव  यक जादा 
कमचारी परुिवण ेठेकेदारास / कं ाटदारास बंधनकारक राहील.  
५. सं थानने िनि त क न िदलेली कमचारीसं  या सबंंधीत ठेकेदार / कं ाटदाराने न परुिव  यास सं थान िनि त 
करील तो दडं अनामत र  कमेतनु वजावट क न घे  याची ह  क सं  थानला राहील.  
६.  ठेकेदार / कं ाटदारास सं  थानचे लेखी परवानगीिशवाय पर  पर कमचारी भरती करता येणार नाही. तसे 
आढळून आ  यास सबंंधीत ठेकेदाराचा करार र  करणचेा / दडं आकार  याचा ह  क सं  थान राखनु ठेवत आहे.  
७. अकुशल, कुशल व तां ि क पदांसाठी पा  उमेदवारां पैक  िशड  प रसरातील व राहाता तालु  यातील 
उमेदवारांस थम ाधा  य म व त ्या नंतर इतर उमेदवारांस ि दतीय ाधा  य म दे  यात यावा.  
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८.  सव अकुशल, कुशल व तां ीक कमचा-यांना सबंं िधत ठेकेदार/ ठेकेदारांनी शासनाकडून वेळोवेळी 
लाग ुकर  यात येणा-या िकमान वेतनदरानसुार िकमान वेतन,  पेशल अलाऊंस अदा करण,े पीएफ,  यवसाय कर 
व इतर शासक य कर भरणे, तसचे, कमचा-यांची वकमेन कॉ  पेनसशेन अॅ  ट अतंगत िवमा पॉिलसी घेणे, ह  ता 
भरण ेइ. सबंं िधत ठेकेदार/ ठेकेदारांना बंधनकारक रािहल. 
९. सव अकुशल, कुशल व तां ि क कमचा-यांना सबंं िधत ठेकेदार/ठेकेदारांनी, कमचा-यांनी  य  काम 
केले  या िदवसांनुसार ८.३३%, इतके सानु ह अनुदान िदपावली सणा  या पवु  िकमान १५ िदवस अगोदर अदा 
करण ेसंबं िधत ठेकेदार/ ठेकेदारांना बंधनकारक रािहल. 
१०. कं ाटी / आऊटसोस प  दतीने नेम  यात आले  या कमचा-यांना िवना परवानगी गैर हजेरी, गैर िश  त 
वतन, व र  ठां  या  सचुना न पाळणे, सरु ा उपाय योजनांचे उ  लंघन करण,े गणवेष प रधान नकरणे, ओळखप  न 
लावण े इ. कोण  याही गैरिश  त वतनाबाबत, सबंं िधत कमचा-यास ता  काळ कामाव न कमी करण े सबंं िधत 
ठेकेदार/ ठेकेदारांना बंधनकारक रािहल. 
११.  सव अकुशल, कुशल व तािं क कमचा-यांना ८ तास डयटुी  या कालावधीत, डयटुीवर हजर होताना १ 
वेळा, चार तासां  या नंतर मध  या सु ीत २ वेळेस व डयुटी सपं  या नंतर १ वेळ, अस े४ वेळेस बायोमे ीक थंब 
पंच ग करण ेबंधनकारक राहील, बायोमे ीक थंब पंच गनसुारच सबंं िधत ठेकेदार/ठेकेदारांनी िकमान वेतन अदा 
करणबेंधनकारक रािहल. 
१२. ठेकेदारामाफत अकुशल, कुशल कं ाटी/ आऊटसोस प  दतीने नेमणकु स असले  या कमचा-यांना 
सं  थान िनयमा माण ेसं  थान हॉ  पीट  सम  ये वै क य सवेा सिुवधा मोफत परुिवणते यईल . 
१३. ठेकेदारामाफत अकुशल, कुशल, कं ाटी/ आऊटसोस प  दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी नेम  यात 
आले  या कमचा-यांचे िनधन झा  यास  याचेवर अवलंिबत/ नातेवाईकांना ी साईबाबा सं  थानम  ये  कायम 
अथवा कं ाटी प  दतीने नोकरी माग  याचा ह  क सांगता येणार नाही.  
१४. ठेकेदारामाफत कं ाटी/ आऊसोस प  दतीने नेम  यात आले  या अकुशल, कुशलकमचारी व ी साईबाबा 
सं थानम  ये थेट नोकर व मालक असा कोणताही सबंध , ह  क सांगता येणार नाही.  
 उपरो  त माणे अकुशल, कुशल व तां ि क पद े आऊटसोस प  दतीने भर  याबाबत  या िनयमावलीस 
मान ् यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .८०० यावर सिव तर चचा होऊन, अकुशल, कुशल व तां ीक पदे आऊटसोस प दतीने भर याबाबत या 
उपरो  तािवत िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली. तसेच 
आकृतीबंधास अधीन राहन सं थान णालयांकडील आव यक पदे ता काळ भरणेत यावी, असे ठरले. 
                 (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१० सं थान अिधन त सव िनवास थानां या िनवास यव था िवतरणा या िनयमावलीबाबत. 
िनणय .८०१ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.                    (कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं११ सं थान कमचारी “गृहकज याज सवलत योजना” िनयमावलीबाबत. 
िनणय .८०२ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.                           (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१२ िविश  व पाची देणगी देणा या साईभ ांकरीता गो डन काडसारखी योजना सु  करणेबाबतचा 

ताव फेरसादर. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (१) म  ये 
“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 करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 
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 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २२.१२.२०१६ रोजीचे 
सभेतील िनणय .९०५ व मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१३. 

 तािवक– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २२.१२.२०१६ चे सभेत िविश  ट  व पाची दणेगी दणेा-
या साईभ  तासं तहयात िवनापास/मोफत दशन/आरतीसाठी वेश दे  यात यावा. यासाठी मु  य िनि त करणते 
येऊन, गो  डन काडसारखी योजना राबिवणते यावी. याबाबतचा  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा अशा 
सचुना के  या हो  या. उपरो  त सचुनानुसार मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५.०२.२०१७ रोजीचे सभेत 
खालील माण ेिवषय सादर केला होता.  

ी साईबाबां  या दशनासाठी दशेा  या कानाकोप-यासह जगभरातनू साईभ  त िशड त येत असतात. ी 
साईबाबां  या दशनासाठी आलेले हे साईभ  त आपआप  या इ  छाश  ती माणे बाबांना दणेगी अपण करतात. 
कोणी देणगीपेटीत देणगी टाकतात तर कोणी देणगी काऊंटरकडे दणेगी दतेात. साईभ  तानंी िदले  या देणगी 
मधनूच ी साईबाबा सं  था न साईभ  तांसाठी िविवध सिुवधा परुिवत आहे . तथािप ी साईबाबा सं  थानला 
मोठया देण  या दणेा-या दणेगीदार साईभ  तानंा वेगळया सिुवधा उपल  ध क न िद  यास दणेगी दे  याचे माण 
वाढेल अस ेवाटते. 

याबाबत िस  दीिवनायक दवे  थान, मुंबई यांचेकडे मािहती घेतली असता  यानंी उ  सवा  या िदवशी व 
इतर मह  वा  या िदवशी कोण  याही मं िदराम  ये भािवकांना दशन दे  याबाबत मागदशक सचुना , महारा   शासन 
िविध व  याय िवभाग .सकं ण २०१०/३५/( . .८५)/का.सोळा, मं ालय, मुबंई िदनाकं ०७.०९.२०१०  या 
शासन िनणयानुसार िस  दीिवनायक मं िदरात सु  असलेली गो  डनकाड योजना बंद केलेली आह.े उपरो  त शासन 
िनणय खालील माणे-  

शासना  या असे िनदशनास आले आह ेक , रा  यातील मह  वा  या मं िदरांम  ये उ  सवा  या वेळी व इतर 
मह  वा  या िदवशी काही भ  तानंा िनयिमत वेश  दारातनू न सोडता इतर वेश  दारातनू दशनासाठी वेश िदला 
जात अस  याने गद  या वेळी कायदा व सु  यव  थेचा  न िनमाण होत अस  या  या अनेक त ारी 

सारमा  यमां  दारे व  य  ा  त होतात. अनेक देव  थानामं  ये उ  सवा  या िदवशी अथवा इतर मह  वा  या 
िदवशी  ही.आय.पी.दशन तसेच काही िठकाणी शु  क , दणेगी इ. आका न दशन िदले जात.े सव मह  वा  या 
दवे  थानांम  ये सवसामा  य भािवकांना समानतेने व शांततेने दशन िदले जावे व कोण  याही भािवकास अ  य मागाने 
दशन दे  यात येऊ नये तसचे रांगेचे सयुो  य प  दतीने िनयोजन करणे आव  यक आह.े 

              शासन िनणय- वरील प रि थतीत पढुील माण ेसचूना दे  यात येत आहते.  
१)  दवे  थानातील उ  सवा  या िदवशी तसचे इतर मह  वा  या िदवशी कोण  याही  य  तीस िनयिमत 

रांगे  यित र  त अ  य कोण  याही मागाने दशन घे  यास परवानगी दे  यात येऊ नये व तशी कोणतीही 
 वतं   यव  था कर  यात येऊ नये.  

२)  कोण  याही दवे  थानाम  ये उ  सवा  या िदवशी व इतर मह  वा  या िदवशी कोण  याही मागाने (शु  क, 
दणेगी, फ  इ.) र  कम आका न दशनासाठी वेश दे  यात येऊ नये. 

३)   येक दवे  थान सिमतीने सबंं िधत दवे  थानातील मह  वाचा उ  सवाचा िदवस व गद चा िदवस कोणता 
आह ेयाबाबत दशनी भागावर  प  टपणे िदसले अशा कारे ठळक अ रात फलक लावणे बंधनकारक 
राहील. तसचे याबाबत सिमतीने सबंं िधत सहायक धमादाय आयु  तानंा मािहती दणे ेआव  यक राहील.  

४)  कोण  याही दवे  थान सिमतीने मह  वा  या सणा  या िदवशी व इतर के  हाही दशनाकरीता पाससे वा 
वेश पि का िवतरीत क  नयेत. 

५)  कोण  याही दवे  थानम  ये उ  सवा  या व इतर मह  वा  या िदवशी सव भािवकांना समानतेने एकाच 
रांगेतनू वेश दे  यात यावा, जेणे क न सवसामा  य भािवकांम  ये अ  याय झा  याची भावना िनमाण 
होणार नाही. तसचे िव  व  त, अिधकारी व पोिलस यांनी आप  या पदाचा द ु पयोग क न भ  तांना 
सामा  य रांगे  यित र  त इतर कोण  याही मागाने वेश दऊे नये.  
उपरो  त सचूनांचे काटेकोरपणे पालन क न मह  वा  या िदवशी तसेच इतर िदवशीही रांगेचे सयुो  य 

िनयोजन क न सवसामा  य भािवकांना शांततेने दशन घे  याची  यव  था सव दवे  थान सिम  यानंी करण ेआव  यक 
आह.े सदर सचूनांचे उ  लंघन झा  यास  याची शासनाकडून गंभीर दखल घे  यात येईल व सबंं िधतांवर आव  यक 
कारवाई कर  यात येईल. याची सव सबंंधीतांनी न द  यावी, असा आहे. 

तसचे याबाबत आं दशेातील ित पती दवे  थान देणगीदार भ  तानंा कोण  या सिुवधा दतेे याबाबत 
मािहती घेतली असता खालील माण ेमािहती ा  त झाली आह.े  
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अ) आं दशेातील ित पती दवे  थान दणेगीदार साईभ  तानंा देणगी  या माणावर िवशेष दशन /आरती, 
साद (भोजन), िनवास आिद सिुवधा उपल  ध क न दतेात. 
 पये १ कोटी व  यापे ा जा  त र  कम देणा-या देणगीदारासाठी दे  यात येणा-या सवलती 
खालील माणे. 

१. येक दणेगीदार व  याचंे कुटंुब (कुटंुबाची सं  या ५ पे ा जा  त नसावी) यांना  ही.आय.पी सटु (  
२५००/- शु  क  असलेले) ती वष   केवळ ०३ िदवस िनवासासाठी दे  यात येते. 

२. दणेगीदार व  याचंे कुटंुबास वषातनू ०३ वेळेस े क दशनासाठी ि  ह.आय.पी रांगेतनू िनशु  क सोडले 
जाते. 

३.  या  यित र  त देणगीदार व  यां  या कुटंुबास ०३ िदवस िनशु  क सु भात दशनास सोडले जाते.  
४. दणेगीदारास कोण  याही एका तारखेस (देणगीदार ठरवेल  या तारखेस) देणगीदाराला वषातनू फ  त  

एकदाच वेद आश वचनम पजूावेदपंडीतां  दारे रंगनायकुला मंडपात िदले जाईल. 
५.  दणेगीदारास भेटी दरमा  य १० मोठे लाडू साद पाने िदले जातील. 
६.  दणेगीदारास भेटी दर  यान दपु ा व  लाऊजपीस बहमान  हणनू भेट दे  यात येईल. 
७. दणेगीदारा  या केवळ पिह  या भेटी दर  यान ५ ॅमचे सो  याचे नाण ेव एक सो  याचा लेप िदलेले चांदीच े

तब क (मेडल)  यावर ीव  व दवेी प ावती यांची िच  छापलेली असले ते िदले जात.े 
८. उपरो  त सवलती हया वैय  तीक दणेगीदारास आजीवन बहाल कर  यात येतात. तर फम  या /कंपनी  या 

नांवे केवळ २० वषाची मयादा आहे. 
९. िदलेली देणगी ही करसवलतीस पा  असते. 
१०. दणेगीदारा  या भेटी दरमा  य  यास १० महा साद पाक टे वषातनू एकदा दे  यात येतात. 
 पये १० लाख व  या वरील देणगीदारांसाठी दे  यात येणा-या एक समान सवलती खालील 

माणे. 
१. पये ५००/- भाडे असले या  ही.आय.पी सटुम  ये िनशु  क वष तनू एकदा ३ िदवसासाठी 

िनवासासाठी दे  यात येते.   
२. दणेगीदार व  याचंे कुटंुबास वषातनू ०३ वेळेस े क दशनासाठी उपल  धतेनसुार सोडले जाते. 
३. दणेगीदारास भेटी दर  यान वषातनू एकदा २० लहान लाडू साद पाने िदले जात.े 
४.  दणेगीदारास भेटी िनिम  ताने दपु ा व  लाऊजपीस बहमान  हणनू भेट दे  यात येतात. 
५. दणेगीदारा  या केवळ पिह  या भेटी दरमा  य ५ ॅमचे  सो  याचे नाण ेव एक सो  याचा लेप िदलेले चांदीचे 

तब क (मेडल)  यावर ीव  व दवेी प ावती यांची िच  छापलेली असले ते िदले जात.े 
६. उपरो  त सवलती हया वैय  तीक दणेगीदारास आजीवन बहाल कर  यात येतात. तर फम  या /कंपनी  या 

नावे केवळ २० वषाची मयादा आहे. 
७. िदलेली देणगी ही करसवलतीस पा  असते. 
८. दणेगीदारा  या भेटी दर  यान  यास १० महा साद पाक टे वषातनू एकदा दे  यात येते. 
 ५ लाख व  यावरील देणगीदारांना दे  यात येणा-या सवलती खालील माणे  
१. दणेगीदार व  याचंे कुटंुबास ARP काऊंटर  दारे ०३िदवस मोफत िनवासाची सोय व ि  ह.आय.पी. 

 यव  था उपल  धतेनुसार र  कम भ न उपल  ध क न दे  यात येते. 
२. दणेगीदारा व  यां  या कुटूिबय यांना वषातील ०३ िदवस दशन  यव  था उपल  धतेनसुार कर  यात येते.  
३. वषातनू एका वेळेस साद  हणनू देणगीदारास १० लहान लाडू साद पाने िदले जात.े 
४. दणेगीदार भ  ताला एक दु  प ा व  लाऊज पीस वषातनू एकदा बहमान  हणनू िदला जातो.  
५. एक सो  याने मढवलेले ीव  व दवेी प ावत चे चांदीच ेतब क (मडेल) दणेगीदारा  या थम भटेी  या 

वेळेस िदले जाते. 
६. उपरो  त सवलती हया वैय  तीक दणेगीदारास आजीवन बहाल कर  यात येतात. तर फम  या /कंपनी  या 

नावे केवळ २० वषाची मयादा आहे. 
७. िदलेली देणगी ही करसवलतीस पा  असते. 
८. दणेगी िदले  या वषात िदले  या भेटीत ५ महा साद पािकटे साद  हणनू िदले जातात.  
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ित पती दवे  थानामाफत उपरो  त माण ेसवलती दणेगीदार भ  तानंा िद  या जातात. या सवलती  या 
दणेगीदार भ  तानंा दे  यात येतात  यानंा दणेगी दतेानंा दवे  थानकडून एक पिु तका दे  यात येत,े  या पिु तकेम  ये 
 यानंा िद  या जाणा-या सवलत  या वेळोवेळी न द घे  यात येते.  

ब) मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १४/११/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .९०७ अ  वये ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  माफत ी साईबाबा सं  थानला पये २५०००/- िकंवा  यापे ा अिधक 
दणेगी देणा-या (व  तू पाने िकंवा रोख र  कमे  या  व पात) देणगीदार साईभ  तानंा  याच िदवसाकरीता ०१ वेळेस 
दशन व ०१ वेळेस आरतीची  यव  था मोफत कर  यात येते.  याच माण ेदेणगीदार साईभ  तानें साद भोजनाची 
मागणी के  यास  याचंी साई सादालयात एकदा साद भोजनाची  यव  था कर  यात येते तसचे देणगीदार 
साईभ  ताचंा  शॉल, ीफळ व उदी साद दवेनू स  कार कर  यात येतो.  

ित पती दवे  थान दणेगीदारांना दते असले  या सिुवधांचा िवचार करता ी साईबाबा सं  थानमाफत 
पये १ कोटी व  यापे ा जा  त दणेगी दणेा-या साईभ  तानंा पुढील सिुवधा ा  यात अस े वाटते. सदर 

सिुवधाबाबतची मािहती व  येकवेळी कोण  या सिुवधांचा लाभ घेतला याची न द घेणकेामी ित पती 
दवे  थान माण े सं  थानचे लेखाशाखा िवभागाने मराठी व इं जी भाषेचा समावेश असलेली पिु तका  
दणेगीकाऊंटरवर देणगी दतेेवेळी देणगीदार भ  तासं उपल  ध क न ावी. सदर पिु तकेम  ये दणेगीदारासह  यां  या 
कुटंूबातील ०५ अशा एकूण ०६  य  त चे फोटो, प  ता, मेल-आयडी, दरु  वनी माकं, आधार माकं आिद  या 
न दी घे  यात या  यात. पिु तकेम  ये नमदु िवभागांनी  याचंे अख  यारीतील सिुवधा दणेगीदारास दवेून तशा न दी 
सदर पिु तकेत करा  यात. देणगीनुसार देणगीदार साईभ  ताचंी दशन/आरतीची  यव  था जनसपंक िवभागामाफत 
करणते येईल. सं  थानला मोठया दणे  या देणा-या दणेगीदारांची ाम  याने दशन/आरतीची मागणी मोठया 

माणावर असते. मोठया देण  या देणारे देणगीदार नेहमीच दशनासाठी येत नाहीत.  
I) ी साईबाबा सं  थानला पये १ कोटी व  यापे ा जा  त देणगी देणा-या देणगीदार भ  तासं 

खालील माणे सु िवधा सं  थानमाफत देता येतील.  
१) एका वषात २४ वेळा मोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ  त ०१ आरती व ०१ दशन)  यव  था 

नंदीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय  तीक दणेगीदारास आजीवन बहाल कर  यात येईल. तर 
फम  या /कंपनी  या नांवे २० वषाची मयादा राहील. 

२) एका वषात २४ वेळेस सलग ०२ िदवसांसाठी देणगीदारास सं  थानचे िनवास  थान िनवासासाठी 
िनशु  क उपल  ध क न दतेा येईल. यासाठी साईआ म िनवास  थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे 
ऑनलाईन बकु ग बंद कर  यात येवनू सदर इमारतीत चांगले फिनचरसह चांग  या कारचे  स तयार 
क न दणेगीदार साईभ  तानंा दतेा येतील. मा  याबाबत देणगीदार साईभ  ताने आगाऊ सचुना देणे 
सबंंधीतांवर बंधनकारक राहील. 

३) दणेगी िदले  या िदवशी देणगीदार भ  तासं सहकुटंूब एकदा पा पजूा करता येईल. तसचे  यापढेु कमी 
गद  या कालावधीत वषात एकदा अशी ५ वष पा पजूा करता येईल. 

४) दणेगी र  कम  या ोजे  टसाठी/व  तसूाठी दे  यात आली आहे  या ोजे  टला देणगीदाराचे नांव दे  यात 
येईल.  

५) दणेगीदाराचा देणगी दतेे िदवशी शॉल, उदी साद दऊेन स  कार कर  यात येईल. 
६) दणेगीदारांस दणेगी दतेेवेळी २५ लाडू साद पाक टे साद पाने दतेा येतील. 
७) दणेगीदारांची सं  थानचे सादालयात तहहयात (  या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील  यावेळी) 

 ही.आय.पी.क ात िवनामु  य साद भोजन  यव  था कर  यात येईल. 
८) दणेगीदारानी िशफारस केले  या  य  तीची दशन/आरतीची  यव  था ाधा  याने िनयमानसुार सशु  क  

कर  यात येईल.  
II) ी साईबाबा सं  थानला पये ५० लाख व  यापे ा जा  त देणगी देणा-या देणगीदार भ  तासं 

खालील माणे सु िवधा सं  थानमाफत देता येतील.     
१) एका वषात १२ वेळा मोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ  त ०१ आरती व ०१ दशन)  यव  था 

नंदीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय  तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर  यात येईल. तर फम 
/कंपनी  या नांवे २० वषाची मयादा राहील.  

२) एका वषात १२ वेळेस सलग ०२ िदवसांसाठी दणेगीदारास सं  थानचे िनवास  थान िनवासासाठी 
उपल  ध क न दतेा येईल. यासाठी साईआ म िनवास  थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन 
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बकु ग बंद कर  यात येवून सदर इमारतीत चांगले फिनचरसह चांग  या कारचे  स तयार क न 
दणेगीदार साईभ  तासं दतेा येतील. मा  याबाबत देणगीदार साईभ  ताने आगाऊ सचुना देण ेसबंंधीतांवर 
बंधकारक राहील. 

३) दणेगी िदले  या िदवशी देणगीदार भ  तासं सहकुटंूब एकदा पा पजूा करता येईल. 
४) दणेगीदाराचा देणगी दतेे िदवशी शॉल, उदी साद दऊेन स  कार कर  यात येईल. 
५) दणेगीदारासं दणेगी दतेेवेळी २० लाडू सादपाक टे साद पाने दतेा येतील. 
६) दणेगीदारांचीसं  थानचे सादालयात तहहयात (  या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील  यावेळी) 

 ही.आय.पी.क ात िवनामु  य साद भोजन  यव  था करता येईल. 
७) दणेगीदारानी िशफारस केले  या  य  तीची दशन/आरतीची  यव  था ाधा  याने िनयमानसुार सशु  क  

कर  यात येईल.  
III) ी साईबाबा सं  थानला पये १० लाख व  यापे ा जा  त देणगी देणा-या देणगीदार भ  तासं 

खालील माणे सु िवधा सं  थानमाफत देता येतील.     
१) एका वषात ०४ वेळेसमोफत आरती/दशन (एका िदवसात फ  त ०१ आरती व ०१ दशन)  यव  था 

नंदीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय  तीक देणगीदारास व फम /कंपनी  या नांवे केवळ १० 
वषाची मयादा राहील. 

२) एका वषात ०४ वेळेस सलग ०२ िदवसांसाठी देणगीदारास सं  थानचे िनवास  थान िनवासासाठी 
उपल  ध क न दतेा येईल. यासाठी साईआ म िनवास  थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन 
बकु ग बंद कर  यात येवून सदर इमारतीत चांगले फिनचरसह चांग  या कारचे  स तयार क न 
दणेगीदार साईभ  तानंा दतेा येतील. मा  याबाबत दणेगीदार साईभ  ताने आगाऊ सचुना दणेे 
सबंंधीतांवर बंधकारक राहील.  

३)  दणेगीदाराचा देणगी दतेे िदवशी शॉल, उदी साद दऊेन स  कार कर  यात येईल. 
४) दणेगीदारांस दणेगी दतेेवेळी १० लाडू सादपाक टे साद पाने दतेा येतील. 
५) दणेगीदारांची सं  थानचे सादालयात एका वषात १४ वेळा(  या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील 

 यावेळी)  ही.आय.पी.क ात िवनामु  य साद भोजन  यव  था करता येईल. 
IV) ी साईबाबा सं  थानला पये ०५ लाख व  यापे ा जा  त देणगी देणा-या देणगीदार भ  तासं 

खालील माणे सु िवधा सं  थानमाफत देता येतील.     
१)  एका वषात ०४ वेळेसमोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ  त ०१ आरती व ०१ दशन)  यव  था 

नंदीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय  तीक देणगीदारास व फम /कंपनी  या नांवे केवळ ०५ 
वषाची मयादा राहील. 

२) एका वषात ०४ वेळेस सलग ०२ िदवसांसाठी देणगीदारास सं  थानचे िनवास  थान िनवासासाठी 
उपल  ध क न दतेा येईल. यासाठी साईआ म िनवास  थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन 
बकु ग बंद कर  यात येवून सदर इमारतीत चांगले फिनचरसह चांग  या कारचे  स तयार क न 
दणेगीदार साईभ  तानंा दतेा येतील. मा  याबाबत दणेगीदार साईभ  ताने आगाऊ सचुना दणेे 
सबंंधीतांवर बंधकारक राहील.  

३) दणेगीदाराचा देणगी दतेे िदवशी शॉल, उदी साद दऊेन स  कार कर  यात येईल. 
४)  दणेगीदारांस दणेगी दतेेवेळी ०५ लाडू साद पाक टे साद पाने दतेा येतील. 
५) दणेगीदारांची सं  थानचे सादालयात एका वषात १० वेळा (  या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील 

 यावेळी)  ही.आय.पी.क ात िवनामु  य साद भोजन  यव  था करता येईल. 
(वरील I ते IV करीता आयकर खा  यातील तरतुदीम  ये होणा-या बदलास अनुस न सवलत 

अनु ये होईल. तसेच रोख र  कम ि वकारणेबाबत आयकर काय ातील तरतुदी लागू  होतील.)  
ी साईबाबा सं  थानला पये ५० लाख पे ा जा  त र  कमे  या (व  तू/रोख  व पातील) 

देण  या देणारे देणगीदार/कंप  या खालील माणे- 
१) मे.मिहं ा अॅ  ड मिहं ा िल., यांनी सं  थानला समुारे ०२ कोटी पये िकंमतीचा पाणी साठवण तलाव 

सं  थानला देणगीदाखल िदलेला असनू सं  थानने सु  केले  या अॅ   यलु  स योजनेसाठी २५ अॅ   यलु  स 
दणेगी दे  याची घोषणाही केली आहे. तसचे  यां  या कंपनीचे पहीले वाहन सं  थानला देणगी दाखल दते 
असनू आजतागायत  यानंी १३ वाहने सं  थानला देणगीदाखल िदलेली आहते.  
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२) ी.सधुीर भू, मुंबई यांनी ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटलसाठी समुारे ०१ कोटी पये 
िकंमतीचे आय.सी.य.ुयिुनटचे सािह  य दणेगी िदलेले आह.े  

३) ी.मकेुश गु  ता  िद  ली यांनी साईबाबा मं िदरासाठी समुारे ९० लाख पये िकंमतीची वातानकुुलीत 
िस  टीम दणेगी िदलेली आह.े  

४) मॉ  टोकाल  िल. अहमदाबाद यांनी पावती न.ं३५ सीडी-एसी-९२४ िदनांक २२.०५.२०१३ ने पये 
५२,३५,०००/- व पावती नं.३५ सीडी-एसी-१२३२ िदनांक०५.११.२०१५ ने पये ७०,००,०००/- 
दणेगी िदलेली आह.े  

५) ीमती.हसंा बाका  मुंबई यांनी पावती न.ं३५ सीडी-एसी-९६५ िदनांक ०९.१०.२०१३ ने पये 
५०,००,०००/- दणेगी िदलेली आह.े  

६) अनघा सथंानम मुंबईयांनी पावती न.ंसीसीडीडी-एमय-ु१३० िदनांक १०.०६.२०१५ ने पये 
५०,००,०००/- दणेगी िदलेली आह.े   

७)  वग य नामदरुाई कनका दगुा है ाबाद यांनी पावती नं. सीएचडीडी-एसी ९५७१ िदनांक ११.०१.२०१६ 
ने पये १,००,०१,१३३/- देणगी िदलेली आह.े  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) यांस पये ०५ लाख व  यापे ा जा  त रकमेची दणेगी 
रोख िकंवा व  तु  व पात दणेा-या दणेगीदारांना I ते IV माण े सिुवधा सं  थानमाफत िवनाशु  क दतेा येतील. 
तसचे वर िनदशीत केले  या दणेगीदारांनी सं  थानला मोठया रकमे  या रोख िकंवा व  त ू  व पात दणेगी िदले  या 
असनू  यांनाही उपरो  त सिुवधा दे  यात या  यात अस ेवाटते.  

तथािप, मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५.०२.२०१७ रोजीचे सभेम  ये उपरो  त िवषयावर, 
“िविश  ट  व पाची देणगी देणा-या साईभ  तासंाठी गो  डन काडसारखी योजना सु  के  यामळेु भ  तांम  ये 
भेदभाव होऊ शकतो, असे सिमतीचे मत झाले. तसचे सव मह  वा  या दवे  थानांम  ये सवसामा  य भािवकांना 
समानतेने व शांततेने दशन िदले जावे व कोण  याही भािवकास अ  य मागाने दशन दे  यात येऊ नये, अशा सचुना 
िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी यापवु  िदले  या आहेत. परंत ुमोठया  व पातील दणेगी देणा-या 
भ  ताचंा सन ्मान करायला पािहजे, असहेी सिमतीस वाटत.े याकरीता पये ५ लाख मा  रोख अथवा व  त ु
 व पात तसचे साई  णवािहका क  पासाठी ०१ पे ा जा  त  णवािहका दणेगी  व पात दणेा-या भ  तानंा 

 तावातील IV म  ये नमुद केले माण े सिुवधा दे  यात या  या व याबाबतचा  ताव  यव  थापन सिमतीसमोर 
फेरसादर करणते यावा, अस ेठरले.” असा िनणय झालेला आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार सदर  या िवषयाम  ये खालील मु यांवरही 
िवचार  हावा असे वाटते.   

अ) मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५.०२.२०१७ रोजीचे िनणयानसुार ी साईबाबा सं  थानला 
पये ०५ लाख मा  रोख अथवा व  त ु  व पात तसचे साई  णवािहका क  पासाठी ०१ पे ा जा  त 
 णवािहका देणगी  व पात दणेगी देणा-या भ  तानंा खालील माण ेसिुवधा सं  था नमाफत दतेा येतील.     

१)  एका वषात ०४ वेळेसमोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ  त ०१ आरती व ०१ दशन)  यव  था 
नंदीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय  तीक देणगीदारास व फम /कंपनी  या नांवे केवळ ०५ 
वषाची मयादा राहील. 

२) एका वषात ०४ वेळेस सलग ०२ िदवसांसाठी देणगीदारास सं  थानचे िनवास  थान िनवासासाठी 
उपल  ध क न दतेा येईल. यासाठी साईआ म िनवास  थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन 
बकु ग बंद कर  यात येवून सदर इमारतीत चांगले फिनचरसह चांग  या कारचे  स तयार क न 
दणेगीदार साईभ  तानंा दतेा येतील. मा  याबाबत दणेगीदार साईभ  ताने आगाऊ सचुना दणेे 
सबंंधीतांवर बंधकारक राहील.  

३) दणेगीदाराचा देणगी दतेे िदवशी शॉल, उदी साद दऊेन स  कार कर  यात येईल. 
४)  दणेगीदारांस दणेगी दतेेवेळी ०५ लाडू साद पाक टे साद पाने दतेा येतील. 
५) दणेगीदारांची सं  थानचे सादालयात एका वषात १० वेळा (  या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील 

 यावेळी)  ही.आय.पी.क ात िवनामु  य साद भोजन  यव  था करता येईल. 
६)  आयकर खा  यातील तरतुदीम  ये होणा-या बदलास अनुस न सवलत अनु ेय होईल. तसेच 

रोख र  कम ि वकारणेबाबत आयकर काय ातील तरतुदी लागू  होतील. 
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ब) उपरो  त सिुवधामधील अ.न.२  या सिुवधेसाठी साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील ०१ 
इमारती म  ये दणेगीदार साईभ  ताचंी  यव  था करणबेाबत नमदु केले होते.  याऐवजी देणगीदार साईभ  ताचंी 
 दारावती भ  तिनवास  थान म  ये िवनाशु  क िनवासाची  यव  था करावी अस ेवाटते.  

क) मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३०.११.२०१६ रोजीचे सभेत र  कम पये २५,०००/- व 
 यापढुील रकमेची/व  त,ु सािह  याची देणगी दणेा-या साईभ  तासं २० ॅम वजना  या चांदी  या ी साई पादकुा 

तसचे साईच र  ंथ व एक ीडी फोटो साद पाने दे  यात यावा अस ेठरले. उपरो  त िनणयाम  ये सं  थानला ५ 
लाख पये िकंवा  यापे ा जा  त दणेगी देणा-या साईभ  तानंाही सदरची भेट ावी लागणार अस  याने वरील १ ते 
६ मु ाम  ये  याचंा सामावेश करावा िकंवा कसे याबाबत िनणय  हावा.  

ड) याबाबत गजानन महाराज दवे  थान शेगांवचे ी.भट साहबे यांचेकडे मािहती घेतली असता  यानंी 
दणेगीदार भ  तानें िदले  या दणेगी  या १० ट  के र  कम त े दणेगीदार भ  तासं (सो  या  या पादकुा , चादंी  या 
पादकुा , साडी,  लाऊज पीस, शट पीस आिद सािह  य) साद पाने दतेात असे सां िगतले आह.े तरी शेगांव 
दवे  थान  या धत वर ी साईबाबा सं  थानमाफत दणेगीदार भ  तानंा काही सिुवधा दतेा येतील का याबाबतही 
िवचार  हावा ही िवनंती.  

इ) तसेच जनसपंक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात येणा-या पाससेला  ही.आय.पी.पास ऐवजी  पेशल 
दशन पास  हणनू सबंोध  यात यावे.  

तसचे पये ०१ कोटी, ५० लाख व १० लाख यापे ा जा  त दणेगी दणेा-या साईभ  तासंाठी पवु  या 
िटपणीत नमुद केले  या I, II, III बाबतही पनु  च िवचार  हावा ही िवनतंी.  

िवभागाची मागणी- िविश  ट  व पाची देणगी देणा-या साईभ  ताकंरीता गो  डन काडसारखी योजना 
सु  करणबेाबतचा  ताव फेरसादर करणबेाबत. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) यांस पये ५ लाख व 
 यापे ा जा  त र  कम रोख अथवा व  त ु  व पात तसचे साई  णवािहका क  पासाठी ०१ पे ा जा  त 
 णवािहका देणगी  व पात दणेा-या भ  तानंा ी साईबाबा सं  थानमाफत वरील ‘अ’ माण े सिुवधा मोफत 

दे  यात या  यात. दणेगीदार भ  तानंा दे  यात येणा-या सिुवधाबाबतची मािहती व  येक वेळी कोण  या सिुवधांचा 
लाभ घेतला याची न द घेणकेामी मराठी व इं जी भाषेचा समावेश असलेली पिु तका दणेगीकाऊंटरवर दणेगी 
दतेेवेळी लेखाशाखा िवभागाकडून दणेगीदार भ  तासं दे  यात यावी. सदर पिु तके म  ये दणेगीदारासह  यां  या 
कुटंूबातील एकूण ०६  य  त चे फोटो, प  ता, मेल-आयडी, दरु  वनी मांक, आधार मांक आिद  या न दी 
घे  यात येऊन यापुव  दणेगी िदले  या देणगीदार साईभ  तासं तसचे यापढेु देणगी दणेा-या साईभ  तासं वरील नमदु 
सिुवधा (उदा. दशन/आरती  यव  था जनसपंक िवभाग , िनवास  यव  था  दारावती भ  तिनवास, साद भोजन 
 यव  था ी साई सादालय िवभाग, लाडू साद  यव  था कॅ  टीन िवभाग) सं  थानमाफत िवनाशु  क दतेा येतील. 

सदर  या सिुवधांचा लाभ दणेगीदारांनी देणगी दतेांना पिु तकेत नमदु केले  या  य  त नाच घेता येईल. तसचे 
उपरो  त सिुवधा दणेगीदारांना दणेेबाबत मािहती तं ान िवभागाकडून यो  य ती सगंणक काय णाली तयार क न 
सबंंधीत िवभागांकडे कायाि वत करता येईल. ी साईबाबा सं  थानला पये ०१ कोटी, ५० लाख व १० लाख 
यापे ा जा  त दणेगी देणा-या साईभक्  तांसाठी पवु  या िटपणीत नमुद केले  या I, II, III नंबर  या सिुवधाबाबत 
पनु  च िवचार  हावा. तसेच फेरसादर केले  या ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ व ‘इ’ या मु ावरही िवचार  हावा अस ेवाटते. तरी 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर.   

िनणय .८०३ यावर सिव तर चचा होऊन, िविश  व पाची देणगी देणा या दानशुर साईभ ांकरीता गो डन 
काडसारखी योजना सु  करणेकामीची िनयमावली अंतीम करणेसाठी यव थापन सिमतीचे उपा य  
मा. ी. चं शेखर कदम यांचे अ य तेखाली मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे, मा.ॲङमोहन जयकर, 
मा ी.िबपीनदादा को हे व मा. ी. ताप भोसले या सद यांची सिमती गठीत करणेत आली. या 
सिमतीने उपरो  िनयमावली अंतीम करावी, असे ठरले.          (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१३ सोने, चांदी व इतर मौ यवान धातू या व तू/ सािह य देणगी हणून ि वकारणेकामी मागदशक त वे-

वजा-िनयमावली िनि त करणेबाबत.  
ताव- (अ) िवषयाची पूवपीठीका- (०१) ी े  िशड  येथे ी साईचंे समाधी दशनासाठी देश-िवदशेातनू दररोज 

हजारो भ  येत असतात. ी साईबाबांवर असले या दपेोटी िशड  येथे येणारे भ  सं थान यव थापनास 
िविवध व पात दणेगी/ दान दते असतात, याम ये िवशेषतः रोख र कम, सोने-चांदीचे मौ यवान अलंकार/ व त,ू 
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 णालयांशी सबंंधीत सािह य, िविवध व पातील यं /े उपकरण ेयांचा समावेश होतो. यातही ामु याने समाधी 
मं िदरासाठी आव यक असणारी िन य वापरातील सोने-चांदीची भांडी / व त ू / अलंकार देणकेडे भ ांचा मोठा 
कल असतो.  यापैक  बरेचस ेभ  आपले दान दानपेटीत अपण करीत असतात.  तर काही भ  सम  दणेगी 
कायालयात येऊन वर उ लेख केलेले सोने-चांदी या मौ यवान व त–ूअलंकार देणगी हणनू दतेात.  

  अशा रतीने ा  होणारे सोने-चांदी व त/ू सािह य / अलंकार देणगी हणनू वीकारणकेामी मागदशक 
त वे-वजा-िनयमावली िनि त करणेसाठी लेखाशाखेकडील िदनांक १५ एि ल, २०१७ रोजीचे मंजरू िटपणीनुसार, 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे ताव िवचाराथ सादर करणते आला होता.   

(०२) सदरह तावावर, मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २८ एि ल, २०१७ रोजीचे सभेत िनणय 
मांक २८३ खालील माण ेपा रत करणते आलेला आह े-   

“ .. .. सं थानला साईभ ांकडून दणेगी व पात ा  होणा-या सोने-चांदी व इतर मौ यवान धातू या 
व त ु / सािह य देणगी हणनू वीकारणकेामी या े ातील त ांचे मागदशनानुसार िनयमावली तयार करणते 
येऊन, ती मा यते तव सिमतीसमोर सादर करणते यावी, अस ेठरले. ” 

(०३) मा. यव थापन सिमतीचे उपरो  िनणयानुसार, सं थान यव थापनाने िनयु  केले या ०३ 
सोने-चांदी मु यांकनकार  अनु मे , (१) ी. गणशे द ा य नागरे, िशड /  (२)  ी. सधुीर रमण वडनेरे, सगंमनेर  
व (३) ी. बाळासाहेब माधवराव नागरे, िशड  यांना लेखाशाखेमाफत िदनांक २९ जनू , २०१७ रोजी  िवषयां िकत 

तावाचे अनषुंगाने, सं थान शासनामाफत तािवत मागदशक त वे-तथा-िनयमावलीचामसदुा सोने-चांदी 
व त ूदणेगी हणनू वीका न याचे मु यांकन करणकेामी उिचत आहे िकंवा कस ेयाबाबत लेखी अिभ ायासाठी 
पाठिवणते आला होता.  

(ब) वर प र छेदांत नमदु केलेनुसार, उपरो  ०३ (तीन) सोने-चांदी मु यांकनकार यांनी िदनांक 
११ जुलै,  २०१७  रोजीचे प ानसुार िवषयां िकत तावाचे अनषुंगाने खाली नमदू केले माण ेलेखी अिभ ाय 
सादर केला आह े-  

“ .. .. आपलेकडील िदनांक २९ जनू , २०१७ रोजीचे प ासोबत जोडले या प रिश  टात नमदू केलेली 
तािवत िनयमावली आ ही वाचली आह.े  

जे साईभ  िन वळ सोने-चांदीपासनू बनिवले या व त ू दणेगी पाने दतेात ,  याचे मु यांकनासाठी 
स या कुठलीही अडचण येत नाही. परंत ुजे भ  सोने-चांदीसह इतर धात ूवाप न, उदा. तां बे, िपतळ िकंवा लाकूड 
अथवा मौ यवान खडे / र न वाप न व त ूदेणगी दऊे इि छतात यांचेसाठी आपले कायालयाने तािवत केलेली 
िनयमावली उिचत व यो य आहे, अस ेआमचे मत आह.े” 

थोड यात, सोने-चांदी मु यांकनकारांनी  सं थान शासनामाफत सोने-चांदी व त ु/ सािह य / अलंकार 
दणेगी पाने वीकारणकेामी तािवत  करणते आलेली मागदशक त वे-तथा-िनयमावली उिचत व यो य 
असलेबाबत अिभ ाय िदलेला आह.े  

(क) वर नमदु केले या सव िववेचनास अनुस न, एखा ा भ ाने सोने-चांदी व त ू/ सािह य देणगी 
हणनू देणचेी इ छा य  के यास अशी  सोने-चांदीसह इतर मौ यवान व त ू/ सािह य वीकारणसेाठी काही 

मागदशक त वे-वजा-िनयमावली असण ेिहतकारक व गरजेचे आह.े  
याम ये खालील मागदशक बाब चा समावेश करता येईल – 

०१. जे साईभ  सोने-चांदी या मौ यवान धातपूासनू बनिवले  या व त ू / सािह य दणेगी पाने दऊे 
इि छतात अशा साईभ ांना उिप ज हािधकारी / उपकायकारी अिधकारी / शासक य अिधकारी / 
जनसपंक अिधकारी / मिंदर िवभाग मखु यांचेकडेस  आपली सकं पना  मांडणकेामी आमं ि त कराव.े  

०२.  भ  दणेगी दऊे इि छत असले  या सोने-चांदी व त ू/ सािह यात इतर धातूंचा समावेश होणार असेल 
तर  यासाठी थािनक सोने-चांदी मु यांकनकारांसह, तो भ  यांचेकडून अशी व त ू बनवनू घेऊ 
इि छत आह े  याचंे ितिनधीसह सिव तर चचा करणते यावी.  

०३.  सबंं िधत भ ाकडून देणगी बाबतचा ताव लेखी व पात घेऊन,  याबाबत थम सं थान शासनास 
व  शासनाचे सचुनेनुसार यव थापनासही अवगत कराव.े आव यकता भास यास याबाबत ताव 
सादर क न, रतसर मा यता घेण ेिहतावह रािहल.  याम ये ामु याने दणेगी हणनू दणेते येणारी व त ू / 
सािह य कोण-कोणते धात ूवाप न  बनिवणते येणार आहे, याचा प  ट उ लेख असावा.  



27 
 

{10} 25.09.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

०४.  वर नमदु केले माणे, य  काम सु  होईल यावेळेस  यामधील घटकांचे वतं  वजन (उदा. सोने, 
चांदी, तां बे, लाकूड अथवा इतर) थािनक मु यांकनकारांसह सबंं िधत िवभागाचे ितिनधी व भ  
अथवा  याचे ितिनधीसमोर करणते येऊन या या न दी ठेवणते या यात.  

०५. अशा देणगी पाने ावयाचे व तचूे काम पूण झालेनंतर,  बाक  रहाणारे / उरले  या सािह याचेही वतं  
वजन व थािनक मु यांकनकारांसह संबं िधत िवभागाचे ितिनधी व भ  अथवा  याचे ितिनधी समोर 
करणते येऊन या या न दी ठेवणते या यात.  

 अशा िविवध धात ू / घटक एक  असले या व तचूे / सािह याचे बनिवणेचे सपंूण कामकाज िशड  
येथेच करणते यावे, जेणके न याम  ये असले या घटक धातूचं े / घटकाचं े वतं  वजन क न , यां  या 
उिचत न दी करण ेव  यानसुार मु यांकन करण ेसोयीचे होईल.  

०६.  य ात या िदवशी वर नमदु केलेली व त ू / सािह य दणेगी पाने सं थान शासनाचे अथवा सबंं िधत 
िवभागाचे ता यात िमळाले यािदवशी, अ.न.ं ०४ व ०५ म ये नमूद केले या न दी ल ात घेऊन, 

य  वजना माण ेव  यािदवशी असणारे बाजारभावा माण ेिहशोब क न देणगी पावती देणते यावी.   
०७. बहतांशी भ  सवुणलेप असले या चांदी या व त ूदणेगी पाने दतेात, या व तूंची दणेगी पावती ही 

याम  ये  वापरले या चांदीचे टंचनुसार चांदी व त ू हणनू करणते यावी.  
०८. बहतांशी भ  खडे (Stones)असलेले मकूुट व इतर व त ूदणेगी पाने दतेात , या व तूंची दणेगी पावती 

खड्यांचे अंदाजे वजन व तचूे एकूण वजनातनू वजा क न िन वळ सोने -चांदीचे मु यांकन क न, 
यानसुार देणगी पावती देणते यावी.   

०९. दणेगी हणनू देणते येणारी व त ू / अलंकार समाधी मं िदरात सव थम ी साईचंे चरणी ठेवनू नंतर ती 
सं थान शासनाकडे जमा करणचेी देणगीदार भ ाची इ छा  असते. अशा दणेगीदार भ ांना समाधी 
मं िदरात यथायो य प दतीने जनसपंक कायालय / देणगी कायालय /  सरं ण िवभाग यांनी सम वयाने 
दशनासाठी  पाठवावे.  त ंतर सबंं िधत भ ांचे इ छेनसुार,लेखा िवभागामाफत दणेगी पावती दणेकेामी 
थािनक सोने-चांदी मु यांकनकार यांना बोलावनू,  याचंेकडून िविहत प दतीने तपासणी क न देणगी 

पावती दणेचेी यव था करावी. 
१०.  दणेगी पावती माण े तसचे वेळोवेळी करणते आले  या न दी माण े सबंं िधत िवभागांनी अशा व तूंची 

चल-अचल मालम ा न दवहीत उिचत न दी घेणचेी कायवाही वरीत पणू करावी व कायपतूता 
अहवाल मा. कायकारी अिधकारी यांचे अवलोकनाथ सादर करावा.  

(क) उपरो माणे सोने-चांदी व तू  / सािह य देणगी पाने वीकारणकेामी मागदशक त व-वजा-िनयमावली 
िनि त क न कायवाही करणकेामी उपरो  ताव मा. यव थापन सिमतीचे मा यते तव सिवनय सादर. 

िनणय .८०४ सोने-चांदी व तू/ सािह य देणगी पाने वीकारणेकामी मागदशक त व-वजा-िनयमावली िनि त 
करणेसाठी सदरह ताव उपरो  िनणय .८०३ अ वये गठीत करणेत आले या सिमतीसमोर सादर 
करणेत यावा, असे ठरले.                                       (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१४ सा , िज.धुळे येथील अपुण जलसंधारण कामासाठी र कम .५० लाख िनधी देणे. 

ताव- सा  तालु  यातील पांझरा नदीवरील काकसवेड- िचंचपाडा येथील को  हापरू टाईप बंधाराचे काम ८० ट  के पणु 
झाले असनू उवरीत २० ट के काम मागील ४ वषापासनू अपणू आहे . सदर काम पुण करणसेाठी समुारे ५० लाख 
पयांची आव  यकता आह.े काम पुण झालेवर जवळपास ३०० एकर जिमनीला िसचंनाचा फायदा होणार आहे 
 यासाठी आव  यक असणारा ५० लाख इतका िनधी ी साईबाबा सं थान िशड  व ी िस ीिवनायक गणपती 
 यास, मुंबई यांनी उपल  ध क न दणेचेी िवनंती मा. ी डी. एस. अिहरे, िवधानसभा सद य, सा  यांनी प ा ारे 

मा. मु  यमं ी महोदयांकडे केली आह.े  यावर मा. मु  यमं ी महोदयांनी ‘मदत करावी’ अस ेिनदश िदलेले आहते.   
               यास अनुस न, िवधी व  याय िवभाग यांनी उपरो  त सदंभ य प  इकडील कायालयास पाठिवले 

असनू  यामध ्ये  यांनी सा  तालु  यातील पांझरा नदीवरील काकसवेड - िचंचपाडा येथील को  हापरू टाईप 
बंधा-याचे काम पुण कर  यासाठी आव  यक असणारा . ५० लाख इतका िनधी ी साईबाबा सं  थान िशड  व ी 
िस ीिवनायक गणपती मंदीर  यास, मुंबई यां  याकडून उपल  ध क न दे  याची िवनंती मा. ी अिहरे यांनी केली 
असनू  यावर मु  यमं ी महोदयांनी मदत करावी अस े िनदश िदलेले आहते, अस े नमदू क न सदर प  पढुील 
कायवाही  तव पाठिवले आह.े  
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  अथ साहा य करणेबाब सं थान अिधिनयमातील तरतुद:- 
१) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव 

जातीचे क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  ये सहा य करणा-या कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल." 
अशी तरतदु आहे.  

२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १ 
 या तरतदुीस अधीन राहन िव  व  त  य  थेस रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, आिण रा  य शासनाकडून राजप ात 
िस  द केले  या आदशेा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल अशा कमाल मयादे  या आिण अटी शत  या अधीन 

राहन, भ  तानंा पायाभतु सिुवधा परुिवण ेिकंवा  या  वाढव  यासाठी शासक य िवभागांना, शासक य महामंडळांना, 
शासक य कंप  यानंा िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदुान दतेा येईल. 

कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी 
के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यापें ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल मा  यासाठी थम शासन िनयु  त  छाननी सिमतीची 
िशफारस घेणआेव  यक आह.े   

(एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, िकंवा इतर धमादाय वा धािमक सं  था यांची  थापना व 
दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा अ  य कोण  याही िबगर वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व दखेभाल 
करवनू घे  यासाठी अनुदान दे  याची तरतदु आहे."  मा  यासाठी थम शासन िनयु  त  छाननी सिमतीची िशफारस 
घेणआेव  यक आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय:- 
अ) ी साईबाबा सं  थान िशड  यांनी २०१५-१६ या वषात महारा   शासना  या जलयु  त िशवार योजनेत 

सहभाग घेऊन  रा  यातील ३४ िज  हयांना १ कोटी ित िज हा माण ेएकूण ३४ कोटी र  कम अनदुान 
केलेले आहते.  याम  ये धळेु िज हयासाठी र  कम . १ कोटी िदलेली आह.े   

आ) दररोज शासक य/िनमशासक य कायालयाकडुन, न दणीकृत सं  थांच,े वैय  तीक र  या, वेगवेगळया 
कारणासाठी अनेक कारचे अनदुान मागणी  ताव येत असतात.  याम  ये एकाच  तावाचा िवचार 
करता येणार नाही. 

इ) आ  ट बर २०१७ ते आ  ट बर २०१८ या कालावधीत ी साईशता  दी वष साजरे कर  याचा िनणय 
 यव  थापन सिमतीने घेतलेला आहे.  यासाठी िविवध िवकास कामांक रता .३१८६ कोटी पयांचा 

कृतीआराखडा शासनास सादर केलेला आह.े सं  थानचा  वतःचा िनधीही  यासाठी खच होणार 
अस  याने सा  िज. धळेु येथील अपणु जलसंधारण कामासाठी मागणी केले माणे .५० लाख िनधी 
उपल  ध क न देण ेयो  य होणार नाही.  

तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर िनणयाथ सादर. 
िनणय .८०५ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ आ टोबर 

पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने 
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास मा यता 
िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन 
करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर िनधी खच 
होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर सा , िज.धुळे येथील 
अपुण जलसंधारण कामासाठी र कम .५० लाख िनधी देणे उिचत होणार नाही. सबब उपरो  ताव 
अमा य करणेत आला.                         (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
िवषय न.ं१५ छ पती िमलाराजे सव पचार णालयास ५० बेड अनुदान व पात देणे. 

ताव- मा. ी अमल महादवेराव महािडक, िवधान सभा सद य, दि ण को  हापरू यांनी िद. १७.०६.२०१७ रोजी मा. ना. 
ी.चं कांत पाटील यांना प  िलहन छ पती िमलाराजे सव पचार  णालयास ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडून ५० बेड िमळणबेाबत िशफारस  हावी असे सचुिवले आहे. त ् यानुसार मा. मं ी 
महोदय यांनी िद. २१.०६.२०१७ रोजी, मा. ी सरेुश हावरे, अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
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िशड  यांना प  पाठिवले असनू  यात  यानंी छ पती िमलाराजे सव पचार गणालयास सं  थानमाफत ५० बेड 
िमळणबेाबत िशफारस केली आह.े सदर प ात आ. ी महाडीक यांनी खालील माण ेिवनंती केली आह.े  

को  हापरू शहरातील छ पती िमलाराजे  णालय ह ेपि म महारा  ातील एकमेव अ ग  य  णालय 
असनू, या िठकाणी को हापरू , सातारा, सांगली िसंधदुगु, र  नािगरी तसचे कनाटक सल  न बेळगांव िज  हयामधनू 
अनेक  ण उपचाराक रता येतात तसचे ह े  णालय छ पती शाह महाराज वै क य महािव ालयाशी सल  न 
आह.े  

या  णालयाम  ये उपचाराक रता येणा-या  णाचंी सं  या ही िदवसिदवस वाढत असनू या िठकाणी 
म  यमवग य लोक मोठया माणात सवेेचा लाभ घेत आहते. परंत ु  णाचंा वाढता कल पाहता स  य ि थतीत 

णालयाम  ये ४०० पे ा जा  त बेड ह ेसयुो  य ि थतीत नस  याने  णाचंी मोठया माणात गैरसोय होत आहे.  
तरी ी साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडून ५० बेड िम ळणबेाबत  यानंी िवनंती 

केलेली आह.े मा  ५० बेडसाठी िकती र  कम आव  यक आह.े याचा उ लेख केलेला नाही.  
  अथ साहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद:- 

कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी 
के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यापें ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल मा  यासाठी थम शासन िनयु  त  छाननी सिमतीची 
िशफारस घेणआेव  यक आह.े   

(एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, िकंवा ि डा अकादमी वा सं  था सावजिनक वाचनालय, 

 णालय, दवाखाना, िनरीि त अथवा शारी रक  टया िवकलांग  य  तीसाठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा 
धािमक सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला वा सािह  य े ाशी संबं िधत असलेली 
एखादी न दणीकृत सावजिनक िव  वस ्त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व देखभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतदु आहे."  मा  
यासाठी थम शासन िनयु  त छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आव  यक आह.े   

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

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

आ) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  माफत  णालयात  वतं  अनदुान क   थापन कर  यात 
आलेला आह.े  या िवभागामाफत गरज ू  णांना वै क य मदत केली जात आह.े मा  अशा कारे एकाच 
हॉि पटला मदत के  यास महारा  ातील अनेक हॉि पटला मदत माग  याची श  यता नाकारता येत नाही.  

इ) आ  ट बर २०१७ ते आ  ट बर २०१८ या कालावधीत ी साईशता  दी वष साजरे कर  याचा िनणय 
 यव  थापन सिमतीने घेतलेला आहे.  यासाठी िविवध िवकास कामांक रता .३१८६ कोटी पयांचा 

कृतीआराखडा शासनास सादर केलेला आह.े सं  थानचा  वतःचा िनधीही  यासाठी खच होणार 
अस  याने सबंधीतांना मदत देण ेयो  य होणार नाही. अस ेवाटते.  

तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर.   
िनणय .८०६ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ आ टोबर 

पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने 
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास मा यता 
िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन 
करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर िनधी खच 
होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर छ पती िमलाराजे 
सव पचार णालयास अनुदान व पात ५० बेड देणे उिचत होणार नाही. सबब उपरो  ताव 
अमा य करणेत आला.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
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िवषय न.ं१६ सामा य णालय, खामगाव, िज.बुलढाणा यांना णांचे नातेवाईकांक रता िनवारा इमारत 
बांधकामासाठी र कम .६४.३५ लाख मा  अनुदान देणे. 

ताव- मा.ना. ी पां डुरंग फंुडकर, मं ी कृषी व फलो  पादन, महारा   रा  य यांनी िद. १७.०७.२०१७ रोजी मा. ी सरेुश 
हावरे, अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांना प  पाठवनू खालील माण े िवनंती केलेली 
आह.े   

बलुढाणा िज हयातील खामगाव येथील, सामा  य  णालय येथे मोठया माणात, आजबुाजु  या  
खेडेगावातील गोर-गरीब  ण वै क य उपचारासाठी येत असतात.  याचंे सोबत  याचंे नातेवाईक देखील येत 
असतात.  यानंा येथे िनवा-यासाठी सामा  य  णालया  या प रसरात एखाद े िनवारा बांधकाम करण े आव  यक 
आह.े  याक रता सावजिनक बांधकाम िवभागामाफत . ६४.३५ लाख िकंमतीचे अंदाजप क तयार कर  यात 
आले असनू सदरचा िनधी ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  था िशड  यांचेकडून उपल  ध क न िद  यास 

 णासंोबत येणा-या नातेवाईकांची ता  परु या  व पात िनवासाची सोय करता येईल  यासाठी र  कम . ६४.३५ 
लाख मा  िनधी सं  थानकडून अनदुान  व पात िमळणेबाबत िवनंती केलेली आह.े  

  अथ साहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद:- 
कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी 

के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यापें ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल मा  यासाठी थम शासन िनयु  त छाननी सिमतीची 
िशफारस घेणआेव  यक आह.े   

(एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था , िकंवा ि डा अकादमी वा सं  था सावजिनक वाचनालय, 

 णालय, दवाखाना, िनरीि त अथवा शारी रक  टया िवकलांग  य  तीसाठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा 
धािमक सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला वा सािह  य े ाशी संबं िधत असलेली 
एखादी न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व देखभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतदु आहे."  मा  
यासाठी थम शासन िनयु  त छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आव  यक आह.े   

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

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

आ) आ  ट बर २०१७ ते आ  ट बर २०१८ या कालावधीत ी साईशता  दी वष साजरे कर  याचा िनणय 
 यव  थापन सिमतीने घेतलेला आहे.  यासाठी िविवध िवकास कामांक रता .३१८६ कोटी पयांचा 

कृतीआराखडा शासनास सादर केलेला आह.े सं  थानचा  वतःचा िनधीही  यासाठी खच होणार 
अस  याने सबंधीतांना मदत देण ेयो  य होणार नाही. अस ेवाटते.  
तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .८०७ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ आ टोबर 
पासून ारंभ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने 
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृती आरखडयास मा यता 
िदलेली आहे. परं तु  सदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन 
करणे व साईभ ांना पायुभूत सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर िनधी खच 
होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू  शकते. अशा पा भूमीवर सामा य णालय, 
खामगाव, िज.बुलढाणा यांना णाचें नातेवाईकांक रता िनवारा इमारत बांधकामासाठी र कम 

.६४.३५ लाख मा  अनुदान देणे उिचत होणार नाही. सबब उपरो  ताव अमा य करणेत आला.   
 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 िवषय न.ं१७ सं थान आ थापनेवरील सव थायी कमचा यांना भरपाई सु ी देणेकामी सेवािविनयमाम ये दु ती 
करणे. 

िनणय .८०८ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.                (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१८ सं थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा य गटातील सहा र यां पैक  र ता .९ (नगर-

मनमाड र यापासून ल मीनगर वसाहतीतुन पुवकडे जाणारा १८ मी. वळण र ता) चे उवरीत 
कामांबाबत.  

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम २१(२) 
अ वये खालील माणे तरतदु आहे. 

  “...पोटकलम (१) आणी (१क) म ये िनिद  केले या योजनासाठी परेुशा तरतदुी के यानंतर 
िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य 
उ प ना या तीस ट   यापे ा अिधक नसले एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा कोण याही 

योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल :- 
(दोन) थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां याम ये सधुारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या 

सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीस सहा य कर यासाठी.” 
   मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय : िन. .२५९ िद.२७/०३/२०१७ 

मा. शासन िनणय :  
१) . सासिंव-२००६/८७६/का.सोळा  िद.०४/०९/२०१४ (अ  वये .८८ कोटी खचास मा  यता) 

   २) .सासिंव-२००६/८७६/ . .१३१/का.१६ िद.०८/०६/२०१७ (अ  वये .३०.७५ कोटी खचास 
मा  यता) 

तािवक: िशड  नगरपंचायतीने त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीस िद.२००६ म  ये िशड  शहरातील 
र  ते िवकसीत करणबेाबत िवनंती केली होती.  यानुसार िशड  एकाि मक र  त ेिवकास योजनेतील थम ाधा  य 
गटातील ११ र   यापैंक  ०५ र   याचंी कामे महारा   रा  य र  ते िवकास महामंडळ, पणु े / मुबंई यांचेमाफत जनू, 
२०१२ अखेर िवकसीत करणते आले आह.े तसचे सदर क  पातील उवरीत ०६ र   याचंे कामासाठी 
सं  थानमाफत ठेकेदार मे. रोमन टारमॅट िल., नवी मुंबई यांना .३३,८३,२६,१९९/- चा कायादशे देणते आला 
होता. सदरह र   यापैंक  ०४ र   याचंी कामे सन २०१४ अखेर पणू कर  यात आली असनू, या क  पातील र  ता 

.०५ या र   याचे सु  असले  या कामास लगत  या मालम  ताधारकांनी घेतले  या हरकत चे नगरपंचायतीकडून 
िनवारण न झा  याने व काही भागातील  यायालयीन बाब मळेु ठेकेदार यांना काम पणू करता आले नाही. सदर 
र   याचे एकुण १८०० मीटर लांबीपैक  समुारे ९०० मीटर काम पूण असनू, उवरीत ९०० मीटर अंतरातील 
खडीकरण पणू असनू , डांबरीकरण व इतर अनषुंगीक कामे बाक  आहते. र  ता .०९ चा ल  मीनगरचा भाग व 
र  ता .०९ अ या र   याचंी भसूपंादन कायवाही पू ण होऊन, िशड  नगरपंचायतीमाफत कामासाठी र  त ेउपल  ध 
न झा  याने ठेकेदार यांना सदरचे काम करता आलेले नाही. सदर क  पासाठी भसूंपादन व िवकसनासाठी 
आजपावेतो एकुण .७०,०७,८४,४९९/- इतका खच झालेला आहे.   

  वरीलपैक  र  ता .०५ चे उवरीत काम पणू क न घेणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .२५९ अ  वये मा  यता देणते आली.  यानुसार सदर 
र   याचे उवरीत कामासाठी (डांबरीकरण व इतर अनषुंगीक काम) िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू, 
.१,४२,६२,६५५/- मा चे कामासाठी िन  नतम दराचे ठेकेदार अमोल क   शन अॅडं कं. दवेळाली वरा यांना 

िद.०१/०९/२०१७ अ  वये  कायादशे दे  यात आला आह.े 
  मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िविवध िनणयानुसार शासनमा  यतसेाठी सादर करणते आले  या 

 तावंानसुार िशड  एकाि मक र त ेिवकास योजनेतील थम ाधा य गटातील उपरो  त एकूण ११ र  ते सं थान  
िनधीतनु  िवकिसत करणचेे  तावास व .८८ कोटी मा चे खचास उपरो  त िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन 
िनणया  वये मा  यता देणते आलेली आह.े  यानंतर सदरह क  पासाठी र  त ेभसूपंादनासाठी लंबीत असले  या 
दा  यातील िनणयानसुार देय असणा-या  याजा  या रकमेसह वाढीव खचास ( .३०,७५,३३,१४५/-) िद.०८ जून, 
२०१७ रोजीचे आदशेा  वये मा  यता िदलेली आह.े  याम  ये सदरह क  पातील र  ता .०५ व ९ चे उवरीत काम 
पणू करणे व र  ता .९ अ चे भूसपंादन व िवकसन खचाचा समावेश आह.े  
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िवषयांक त र  ता .९ चे एकूण ८४० मी. लांबीपैक  ६४० मी. र   याचं ेकाम पणू असनु सदर र  ता 
वापरात आह.े या र   याचा ल  मीनगर व लगतचा भाग तसचे चेनेज ८४० जवळील भाग नगरपंचायतीमाफत 
भसूपंादन का यवाही पूण होवनू कामासाठी  उपल  ध न झा  याने ठेकेदार रोमन टारमॅट िल. यांना सदरचे काम 
करता आलेले नाही. र  ते िवकसीत करणचेे कामाबाबत लेखापरी णाचे वेळी लेखापरी कांनी भसूपंादन क न 
जागा ता  यात िमळा  यानंतर ई-िनिवदा काढ  यात या  यात अशा सचूना केले  या आहते.   

ल  मीनगर वसाहतीतील भसूपंादन कर  या त आले  या जागेत िवषयांक त र  ता .०९ या र   याचे १८ 
मी. दीचे व उवरीत २०० मी. लांबीत कॉ टीकरण व इतर अनषुं िगक कामे करणसेाठी चिलत सन २०१६-१७ 
चे िज  हा दरसचूीनुसार  .१,३४,६९,०३४/- खच अपेि त आह.े  

   ताव : िशड  नगरपंचायतीने र  ता . ९ (नगर मनमाड र   यापासनू ल  मीनगर वसाहतीतनु पवुकडे 
जाणारा १८ मी. वळण र  ता) चे उवरीत कामासाठी र  ता उपल  ध क न िद  यानंतर सदर र   याचे  कामासाठी ई-
िनिवदा मागिवता येतील.  

तरी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर.   
िनणय .८०९ यावर सिव तर चचा्र होऊन, िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा य गटातील सहा र यां पैक  र ता 

.९ (नगर-मनमाड र यापासून ल मीनगर वसाहतीतुन पुवकडे जाणारा १८ मी. वळण र ता) वरील 
अित मण िशड  नगरपंचायतीने काढून िद यानतंर, तो सं थान िनधीतून िवकसीत करणेबाबतची 
पुढील कायवाही करणेत यावी.               (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१९ साई नॉलेज पाक क पाचे करणेकामी क प स लागार नेमणूक करणेसाठी ा  ई- तावाचे 

वािण यीक देकार उघडून यावर िनणय घेणे. 
िनणय .८१० िद.२१.०९.२०१७ रोजी या थािनक उपसिमती सभेसमोर साई नॉलेज पाक क पाचे करणकेामी क प 

स लागार नेमणकू करणसेाठी ा  ई- तावाचे वािण यीक दकेार उघडून िनणय झालेला अस यामळेु सदरह 
थािनक उपसिमतीचे इितवृ  कायम करतेवेळी या िवषयावर चचा करणते यावी, असे ठरले. 

   (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२० िशड  बस थानक व भ िनवास इमारतीतील म यवत  ओपन-टु- काय भागावर पॉिलकाब नेट डोमचे 

छत करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाचे कलम – 

१७ (१) चे तरतदुीनसुार भ  तांना सोयी सिुवधा परुिवण े ह े  यव  थापन सिमतीच े कत  य अस  याने महारा    
शासन िवधी व  याय िवभाग शासन िनणय .सासिंव.२००६/६०७/(८७) का.सोळा, मं ालय, मुंबई – ४०० 
०३२ िद.१३/०१/२००९ अ  वये िशड  येथील बस  थानक अ  याधिुनक प  दतीने बांध  याकरीता 
.७,६५,५०,८९८/- मा  इत  या खचास शासन मा  यता दे  यात आली आह.े 

 तावनाः- िशड  येिथल स  ह .१७१ मधील जागेवर सं  थान िनधीतनू बस  थानक व  यावरील 
भ  तिनवास इमारतीचे बांधकाम ी साईबाबा सं  थानतफ ठेकेदार मे. पाटील क    शन अॅ  ड इ  ा   चर िल., 
पणु े यांचे माफत पूण कर  यात आले आह.े सदर क  पासाठी मंजू र िनिवदा र  कम .७,६०,९०,०८९/- मा  
इतक  आह.े परंत ूसदरचे खचात बचत होईल असा अंदाज आह.े  

सदरह बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे मंजरू आराखडयाम  ये ओपन टु  काय कोटयाड दशिवणते 
आलेले आह.े  यानुसार बस  थानक इमारतीचे बांधकाम करणते आलेले आह.े या क  पाचे आिकटे  ट काबरे 
चौधरी आिकटे  टस, नािशक यांनी पावसाचे पाणी आत म  ये येऊ नये याकरीता सदरचे ओपन टू  काय 
कोटयाडवर पॉली काब नेट िसटचे छत उभारणबेाबत कळिवले आह.े तसचे याकामी खचाचे अंदाजप क व 
नकाशे सादर केले आहते.  यानसुार सदर कामासाठी अंदाजे .११,३६,६००/- मा  इतका खच अपेि त आह.े  
तसचे िवभाग िनयं क, रा.प.अहमदनगर यांनी पावसाचे पाणी आत येत अस  याने सदरह ओपन टू  काय 
कोटयाडवर छत उभारणेबाबत िद.१२/०६/२०१७ रोजीचे प ा  वये मागणी केली आह.े  

आिकटे  ट यांनी िद.२६/०७/२०१७ रोजी सादर केले  या अंदाजप कानसुार उपरो  त माण े ओपन टू  
 काय कोटयाडवर पॉली काब नेट डोमचे छत उभारणकेामी अंदाजे .११,३६,६००/- मा  इतका खच अपेि त 

आह.े िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे सु  असले  या बांधकामाचा खच वर नमूद शासन मा  यता 
र  कम .७,६५,५०,८९८/- मा चे मयादते राहन  य  खचात का ही माणात बचत होईल असा अंदाज आह.े 
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या माण े िश  लक राहणा-या मंजरू रकमेतनू उपरो  त खच करता येईल. िशड  बस  थानक व भ  तिनवास 
इमारतीचा तसचे प रसर िवकास कामासाठी होणा-या खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

अ.न.ं कामाचा तपिशल अपेि त खच 
०१ िशड  बस  थानक इमारत िस  हील वक (अकरावे रिनंग बील + भावफरक बील + 

अंतीम बील अंदाजे १५ ल ) 
६,५४,५९,१५६/- 

०२ ि ट लाईट केबलकरीता आर सी सी पाईप लाईन टाकण ेव  यावरील चबरचे बांधकाम 
करण.े 

५,०४,९१५/- 

०३ बस  थानक इमारती व प रसर िव तुीकरणाचे काम  ४९,०९,९६३/- 
०४ सोलर िस  टीम बसिवण.े १३,००,०००/- 
०५ दोन िल टची  यव  था करण.े २५,००,०००/- 
०६ जनरेटर व पॅनलकरीता शेड उभारण.े २,००,०००/- 

एकूण अपेि त खच . ७,४८,७४,०३४/- 
एकूण अपेि त पुणाक त र  कम .  ७,५०,००,०००/- 

शासन मा  यते पैक  िश  लक राहणारी अंदाजे र  कम .  १५,५०,८९८/- 
 

उपरो  त माण ेिशड  बस  थानक क  पासाठी मा  यता दे  यात आले  या खचाम  ये अंदाजे .१५.५० 
ल  मा  बचत होणार आह.े तसेच सदर िनयोिजत पॉिलकाब नेट शीटचे छत ह ेप   या (आर सी सी)  व पाचे 
नाही ते अधपारदशक अस  याने काही माणात सयु काशही येईल.  यामळेु सदर छताचे कामासाठी िशड  
नगरपंचायत यांचे बांधकाम परवानगीची आव  यकता नाही, अस ेमत आह.े  

आिकटे  ट यांनी िद.१६/०३/२०१६ रोजीचे प ा  वये सदरह कोटयाडवर पॉलीकाब नेट िशटचे छत 
के  यास तळमज  यावरील हॉल व  यावरील मज  याचे पॅसजेम  ये पावसाचे पाणी येणार नाही,  यासाठी 
पॉलीकाब नेट िशटचे छत तयार करणे आव  यक आहे असे नमदू केले आहे. सदर आयटेमचा इमारत बांधकामाचे 
िनिवदमे  ये समावेश केलेला न  हता. पावसाचे पाणी येऊ नये, तसचे वाशांची व भ  ताचंी गद  वाढ  यास  यानंा 
थांब  यासाठी वापर  करता यावा यासाठी  सदरचे छत तयार करण ेआव  यक आह.े  

तरी सदर कामासाठी येणा-या खचास रा  य शासनाची मा  यता  यावी िकंवा कस े याबाबत िनणय 
होणसे, तसचे याकामी येणारे अंदाजे .११,३६,६००/- मा  इतके खचास व सदरचे कामासाठी िवहीत प  दतीने 
ई- िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .८११ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  बस थानक व भ िनवास इमारतीतील म यवत  ओपन-टु- काय 
भागावर तावात नमुद केले माणे पॉिलकाब नेट डोमचे छत तयार करणेकामी िवहीत प दतीने ई-
िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .११,३६,६००/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली. परं तु सदरह िनणयावर कायवाही करणेपुव  िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांची 
परवानगी घे यात यावी व शासन आदेशानुसार पुढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.  

            (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२१ कामगार अिधकारी हे पद ितिनयु  भरणेबाबत. 

ताव- मा.ि सद  य सिमतीचे िदनांक २७.१०.२०१५ चे सभेतील िनणय .४२५ व मा.मुंबई उ  च  यायालय, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचे िदनांक ०४ माच, २०१६ चे आदेशानसुार सं  था नचे िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारीव 
किन  ठ कामगारअिधकारी ही र  त पद े सरळ सवेेने भरणकेामी वतमानप ात तसचे सं  थानचे वेबसाईटवर 
जािहरात िस  द क न िदनांक ३०.०४.२०१६ अखेर अज मागिवणतेआलेले होत.े  

सदर जािहरातीस अनुस न ा  त झाले  या अजाची  तपिशलवार मािहती खालील माण े– 
 

अ.न पदनाम िदनांक ३०.०४.२०१६ 
अखेर आलेले अज 

मुदतीनंतर 
आलेले अज 

एकूण अज 

०१. िवधी अिधकारी  २५ ०१ २६ 
०२. कामगार अिधकारी  ४० ०० ४० 
०३. किन  ठ कामगार अिधकारी  ४४ ०२ ४६ 
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उपरो  त माण े ा  त झाले  या अजावर कायवाही करणकेामी मा.मुंबई उ  च  यायालय,खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचेकडील िदनांक ०४ माच, २०१६ रोजीचेआदेश, मा. शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मं ालय 
मुंबई यांचेकडील िदनांक २५ ऑ  टोबर २०१६ रोजीचा अिभ ाय तसचे मा. धान िज  हा व स   यायाधीश, 
अहमदनगर यांचेकडील िदनांक १० जानेवारी, २०१७ रोजीचेअिभ ाय इ  यादी सव बाब वर सं  थान अॅड होकेट 
पॅनलवरील अॅड.िनतीन भवर औरंगाबाद यांनी िदनांक १५.०२.२०१७ रोजीचे प ा  वये िदले  या अिभ ायानुसार, 
सं  थानचे शासक य कामकाज पहाणकेामी शासनाने न  याने िनयु  त केले  या मा.  यव  थापन सिमतीने संबिधत 
िवषयातील त ांची एक िनवड सिमती  थापनक न भरतीची िनवड ि या अमलात आणनूपढूील कायवाही 
करणबेाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेपढेू सादर करणते आला 
होता.  यावर सिमतीने िनणय .१३९ खालील माण ेघेतलेला आह.े  

िनणय .१३९- यापवू  िनणय . ४४ म  ये सिमती सद  य तथा जे  ठ कायदते  मा.अॅड.मोहन जयकर 
यांचे अ  य तेखाली गठीत करणते आले  या उपसिमतीने िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन  ठ 
कामगार अिधकारी ही पद ेसरळ सवेेने भरणचेी कायवाही पूण करावी, अस ेठरले.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५.०२.२०१७चे सभेतील िनणय . ४४ खालील माण े पा रत 
झालेला आह.े 

िनणय .४४- यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.उ  च  यायालयमुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे ी 
साईबाबा सं  थानचे पॅनलवर अॅड  होकेट  हणनू िनयु  ती  करणकेामी अॅड  होकेट  या मलुाखती घेणकेामी सिमती 
सद  य तथा जे  ठ कायदते  अॅड.मोहन जयकर यांचे अ  य तेखाली मा. ी चं शेखर कदम.मा. ी भाऊसाहबे 
वाकचौरे,मा. ी िबपीनदादा को  ह े व मा. ी सिचन तां बे यांची िवधी सिमती गठीत कर  यात आली.या 
उपसिमतीने उपरो  त कामी ा  त अजदारा या अजाची छाननी क न लेखी/त डी प र ा  यावीव  यानुसार 
उमदवेारांची िनवड क न अं ितम िनणयाथ  ताव सिमतीसमोर सादर करावा अस ेठरले. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न िवधी अिधकारी , कामगार अिधकारी व किन  ठ कामगार 
अिधकारी  या पदासाठी ा  त झालेले अज .अिध क व  शासक य अिधकारी,सामा  य शासनिवभाग यांनी 
मा.अॅड.मोहन जयकर यांचेकडून िदनांक ११.०३.२०१७ रोजी मुंबई येथील कायालयात पडताळणी क न घेतले 
असनू जािहरातीनसुार खालील माण ेअज पा /अपा  कर  यात आलेले आहते. 

अ.न पदनाम पा  /अपा  
०१. िवधी अिधकारी  ०६ अज पा   
०२. कामगार अिधकारी  सव अज अपा   
०३. किन  ठ कामगार अिधकारी  सव अज अपा  

उपरो  त  ताव मा.  यव  थापन  सिमतीचे िदनांक २८.०४.२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर  यात आला 
असता,   यावर िनणय .२८७ खालील माण ेपा रत झाला आह े. 

िनणय .२८७- यावर सिव  तर चचा होऊन सं  थानमधील िवधी अिधकारी या पदासाठी सहा उमेदवार 
पा आहते.  यामळेू सदरह पद भरणकेामी  तावात नमदू के  या माण ेकायवाही करणसे मा  यता दे  यात आली. 
तसचे कामगार अिधकारी व किन  ठ  कामगार अिधकारी या पदांसाठी आले  या  अजामधील एकही उमेदवार 
पा  ठरलेला नाही. याकरीता ही पद ेसरळसवेेने भरणकेामी सवेा वेश िनयमातील तरतदू चा फेरआढावा  घे  यात 
येऊन, पनु  च  वतमानप ात जािहरात िस  द कर  यात यावी, अस ेठरले. 

सं  थान आ  थापनेवर एकूण ३९ िवभाग कायरत असनू या िवभागात एकूण २०६० कमचारी कायरत 
आहते. सं  थानकडे कामगार अिधकारी व किन  ठ कामगार अिधकारी या पदांवर कमचारी कायरत होते परंत ू
कामगार अिधकारी या पदावरील   कमचा-याची पदो  नती झाली तसेच किन  ठ कामगार अिधकारी या पदावरील 
कमचारी सवेािनवृ  त झा  याने सदर पद ेस  या र  त आहते.  यामू ळे सं  थान कामकाजात अडचण येत आहे. 

सं  थान आ  थापनेवरील  थायी कमचा-यां  या िविवध कोटात चाल ूअसले  या कोट केसेस, सहा यक  
कामगार आयु  त , उप कामगार आयु  त यांचेसमोर कमचा-यांचे त ार अजाबाबत समेट करण,े खातेचौक  या, 
गैरिश  त वतन करणे, िशकाऊ उमेदवार िनयु  ती व कं ाटी कमचारी सदंभातील कामे इ  यादी करणांचे 
कायवाही करणकेामी कामगार अिधकारी तातडीने नेमण ेआव  यक आह.े स  या सेवा वेश िनयम, िबंद ुनामावली 
अं ितम करणचेी कामे चालू  आह.े  यामळेु कामगार अिधकारी व किन  ठ कामगार अिधकारी ही पदे सरळसवेेने 
भरणकेामी सवेा वेश िनयमातील तरततुदु चा फेर आढावा घेणते येऊ न, पनु  च: वतमानप ात जािहरात िस  द 
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क न ा  त होणा-या अजातील पा  उमेदवारांची  पधा परी ा घेणे, मलुाखती घेऊन  यांची िनवड करण े या 
ि येला बराच कालावधी लागणार आहे.   

याकरीता कामगार अिधकारी या पदावर शासनाचे कामगार िवभागाकडून ितिनयु  तीवर अिधकारी 
घेणबेाबतचे  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .८१२ यावर सिव तर चचा्र होऊन, तावात नमुद केले माणे कामगार अिधकारी या पदावर शासनाचे 
कामगार िवभागाकडून ितिनयु  तीवर अिधकारी घेणेस मा यता दे यात आली.   

       (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२२ ी साईबाबा सं थानला देणगी व पात िमळणा या परक य चलना या कायप दतीबाबत.  

ताव- मंदीर व मंदीर प रसरातील दि  ाणा पेटयांची मोजणी आठवडयातनू दोन वेळेस होत असत.े दि णापेटया उघडून 
 याम  ये रोख र  कम, सोने-चांदी अलंकार- व  त,ु तां बे िपतळ व  त,ु कापड व इतर िकरकोळ व  त ु ा  त होत 

असतात.  याचबरोबर िवदशेी चलनातील नोटा व नाणीदखेील ा  त होत असतात. तसचे देणगी  व पात देश 
िवदशेातनू  परक य चलन ा  त  होत असते. परक य चलन, िविनमयन झाले  या नोटा व नाणी यांची चलीत 
कायप  दती पुढील माण.े  

अ) नोटाः- टपाला ारे व दि  ाणापेटी मोजणीम  ये िनघालेले सव िवदशेी चलनातील नोटा उपरो  त 
सदंभ . १  या मा.  यव  थापन मंडळा  या सभेतील  िनणय . ४४० अ  वये लेखाशाखेकडे न द क न, बॅकं 
ऑफ बडोदा, नािशक ही सं  थानची परक य चलनातील  यवहारासबंधीची न दणीकृत बॅकं अस  याने,  याचंेकडे 
पढुील कायवाहीसाठी पाठिव  यात येतात. िवदेशी चलनाची भारतीय चलनात होणारी र  कम बॅकं ऑफ बडोदा, 
नािशक येथे असले  यासं  थान  या परक य चलन खा  यात  (Foreign Currency A/c.) जमा केली जाते. मा  
भरणा कर  यात आले  यापरक य चलनातील नोटां पैक  काही नोटांचे जागतीक पातळीवर मू  य कमी अस  याने 
अशा न चाल  या-या नोटा, तसचे  फाट  या व खराब नोटा बॅकं ि वकारीत नाहीत. 

ब) िविनमय न झालेले चलनः- सं  थानकडे बॅकेंकडून परत आले  या, अशा  िवदेशी चलनातील न 
चालणा-या तसचे फाट  या व खराब नोटा पडून राह  याऐवजी, उपरो  त सदंभ .३  या मा. ि  सदसीय 
सिमती  या सभेतील िनणय . ५९ अ  वये लेखाशाखेकडे न द क न,  बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक यांचेमाफत 
मुंबई येथील अिधकृत परक य चलन एज  सी मे. कॉ  स अॅ  ड िकं  ज ा. िलिमटेड, मुंबई (Cox and Kings (I) 
Pvt. Ltd. Mumbai) यांचेकडे वटिव  या  या हमीवर (Collection Basis) पाठिव  यात येत असतात. तदनंतर 
मे. कॉ  स अॅ ड िकं  ज ा. िलिमटेड, मुंबई यांचेकडून  याबद  यात येणारी भारतीय चलनातील र  कम बॅकं ऑफ 
बडोदा, नािशक यांचेमाफत तपासनू घेऊन ती सं  थान  या परक य चलन खाते जमा कर  यात येत असते. सन-
२०१६-१७ या आि  ाक वषात फाटले  या व न चालणा-या िवदशेी चलनातील नोटांपासनु साधारणपण े  पये 
८६,५५१/- ( अ री पये  शहाऐशंी  हजार पाचशे एकावन पये मा )  एवढी  र  कम िमळाली आहे.  

क) नाणीः- तसचे दि  ाणापेटी मोजणी  या वेळी साधारणतः िवस ते पंचिवस देशांचे परक य 
चलनातील नाणी  ा  त होत असतात.  या ना  याचंी िवगतवारी दखेील उपरो  त सदंभ .२  या मा.  यव  थापन 
मंडळा  यासभेतील िनणय . ४८६ अ  वये लेखाशाखेकडे न द क न,बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक यांचेमाफत 
मुंबई येथील अिधकृत परक य चलन एज  सी मे. कॉ  स अॅ  ड िकं  ज ा. िलिमटेड,(Cox and Kings (I) Pvt. 
Ltd. Mumbai) यांचे ितनीधी माफत कर  यात येते. िवगतवारी कर  यात आले  या परक य ना  याचंी यादी 
तयार क न  याची एक त बॅकं ऑफ बडोदा व एक त कॉ  स अॅ  ड िकं  ज ा. िल. मुंबई यांना िदली जात.े 
िदले  यायादीतील परक य ना  याची भारतीय चलनात होणारी  र  कम कॉ  स अॅ  ड िकं  ज, मुंबई हे  बॅकं ऑफ 
बडोदा,नािशकमाफत सं  थानला कळिवतात. तदनंतर सं  थानची मा  यता िमळालेनंतर सदर परक य चलनाची 
भारतीय चलनात होणारी र  कम, बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक येथील सं  थान  या परक य चलन खा  याम  ये जमा 
केली जाते. सदर र  कम जमा झा  यानंतर वीगतवारी क न ठेवलेले परक य चलनातील नाणी बॅकं ऑफ बडोदा, 
नािशक यांचे माफत  कॉ  स अॅ  ड िकं  ज ा. िल. मुंबई यांना िदले जातात. सन-२०१६-१७ या आि  ाक वषात 
परक य ना  यापासनु  साधारणपण े पये ३,९७,०५३/- ( अ री पये ितन लाख स  या  णव  हजार ेप  न पये 
मा ) एवढी र  कम िमळाली आह.े 

  उपरो  त अ ब व क म  ये नमदु केलेली कायप  दती येथनू पु ढे ही सु  ठेवण ेबाबत  या  तावा वर 
िनणय होणे कामी सवीनय सादर.   
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िनणय .८१३ ी साईबाबा सं थानला देणगी व पात िमळणा या परक य चलनाची कायप दतीबाबतचा सदरह 
ताव उपरो  िनणय .८०३ अ वये गठीत करणेत आले या सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे 

ठरले.                                       (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२३ सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. ु प ॅ युटी इ शुर स क म नुतनीकरणाबाबत. 

ताव- िद.२२-२३/०९/२००१ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय . ४१८ अ वये, िदनांक ०१ 
ऑ टोबर, २००१ पासनु सं थान कमचा यासांठी एल.आय.सी. ु प ॅ युटी योजना (Policy No.635692) 
लाग ुकर यात आलेली आहे. तसचे िनणय . ९३ िद.१२/०३/२०१५ अ वये िदनांक ०१ एि ल, २०१५ पासनु  
IRDA या िनयमानुसार नवीन कमचा यांसाठी नवीन पु ॅ यटुी योजना (Policy No.709002248) लाग ु
कर यात आलेली आह.े  

सदर दो हीही योजनचे नतुनीकरण दरवष  ऑ टोबर मिह यात कर यात येत असते . नतुनीकरण करताना 
या वषा या अंशदानाची र कम, लाईफ क हर ि मीयम आदा कर यात येतो. मािगल वष  मा. यव थापन 

सभेतील िनणय .६७८, िद.१९.०९.२०१६ अ वये .२.८५ कोटी र कम िडपॉझीट व ि मीयम हणनू भर यास 
मा यता िमळाली होती. चालू  वषासाठी एल.आय.सी.ऑफ इंडीया, पणुे यांनी िद.०८.०९.२०१७ चे ई-मेल ारे 
खालील माण ेर कम पु ॅ युटी योजनेत िडपॉिझट करणबेाबत  कळिवलेले आह.े  

Policy No:GGCA/635692 Policy No:NGGCA/709002248 
Sr Premiun Detail Amount Sr Premiun Detail Amount 
1 Current Year Contribution 2,10,47,305.00 1 Current Year Contribution 6,11,448.00 
2 Life Cover Premium 18,58,210.00 2 Life Cover Premium 45,321.00 
3 GST 3,34,478.00 3 GST 8,158.00 
4 Additional Contribution to 

Gratuity Fund 
61,73,421.00 4 Additional Contribution to 

Gratuity Fund 
1,92,092.00 

 Total Amount Payable 2,94,13,414.00  Total Amount Payable 8,57,019.00 
 Total Amount Payable for both Policies 3,02,70,433.00 

 
उपरो  त नमदु  र कम सं थानचा खच नसनु एलआयसी पु ॅ यटुी योजनेत गुंतवणकु हणनु होते व 

यावर वािषक ८.२५% सरासरी दराने याज जमा होते. अशा कारे ३१/०३/२०१७ अखेर ॅ युटी फंडात एकुण 
र कम .४७,२१,८१,५३४/-मा  जमा असनू मािगल वष  यावर र कम .३,५८,२६,४९७/- मा  याज जमा 
झाले होते. यामधनू ४३ िनवृ  झाले  या/राजीनामा िदले  या कमचा यानंा ॅ  यटुी फंडातील  याजातनू र  कम 
.२,४६,८०,८६९/- मा  ॅ यटुी  हणनु  दे यात आली व १० मयत झाले या कमचा यांना (वारसांना) या या 

उवरीत सवेे या माणात लेमची र कम .१५,६२,३२८/- मा  ॅ यटुी फंडातील र कमे यती र  लेम हणनू 
ा  झाली. तरी सालाबाद माण े एलआयसी, पणु े यांचेकडून उपरो  सदंिभय प ा ारे कळिवलेली र कम 
.३,०२,७०,४३३/-मा  एवढी होते. पुणाक त र कम .३,०३,००,०००/- (अ री पये तीन कोटी, तीन लाख) 

मा  एल.आय.सी. पु ॅ यटुी फंडात RTGS ारे वग कर यास मा यता िमळणकेामी सदरचा ताव 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर. 

िनणय .८१४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे .३,०३,००,०००/- मा  र कम एल.आय.सी. 
ु प ॅ युटी फंडात RTGS ारे वग कर यास मा यता दे यात आली.      (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२४ अमृतसागर सहकारी दु ध यावसाियक व ि या संघ मयािदत, अकोले यांचेकडून दु ध व दु धज य 

पदाथ पुरवठा करणेबाबत. 
ताव- अमतृसागर सहकारी दधू  या वसाियक व ि या सघं मयािदत , अकोले यांनी िद.१७.०६.२०१७ रोजीचे प ा  दारे 

आमचा सघं आदीवासी भागाम  ये दधु सकंलन व िवतरणाचे काम गेली ४० वषापासनू करत असनू सकंलीत 
झालेले दधुापासनू गणव  ता वधक व दजदार असे दधु , ीखंड, दही, ताक, पनीर, ल  सी, व पेढा इ  यादी द ु  धज  य 
पदाथाची िनिमती करत आह.े आमचे सघंाचे सव ि या यु  त दधु व द ु  ध ज  य उ  पादने रा  यभर “अग  ती” ॅडं 
या नावाने बाजारपेठेम  ये िवकले जात आह.े तरी आपले सं  थानसाठी लागणारे दधु व द ु  ध ज  य पदाथ आ  ही 
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आमचे सघंामाफत वाजवी दराम  ये आपले सं  थानास परुवठा करणसे इ  छुक आहोत. तरी कृपया आमचे सघंास 
आपले सं  थानास दधु व द ु  ध ज  य पदाथ परुवठा करणचेी संधी ावी, अशी िवनंती केलेली आह.े  

 मा. उपा  य  ी.चं शेखर कदम साहेब यांनी अमतृसागर सहकारी दधू  या वसाियक व ि या सघं 
मयािदत, अकोले यांचे सदर प ावर “िमट गपढेु ठेवावे” अस ेिनदश िदलेले आहते. सोबत प  अवलोकनाथ सादर 
केलेले आह.े 

याबाबतची व  तिु थती खालील माण े– 
  सं  थानकडून दधू वािषक ई-िनिवदा ि ये  दारे खरेदी केले जाते. सं  थानची २०१७-१८  ची फेर ई-

िनिवदा ि या पुण होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीचे च य प  दतीचे अजडयानुसार याकामी मा  यता िमळालेली 
आह ेव  यनूतम दरधारकांना परुवठा आदेश दे  यात आलेले आहते.  तसचे सं  थानकडून इतर द ु  धज  य पदाथ 
िकरकोळ  व पात िवकत घेतले जात नाहीत.  

तथािप अमतृसागर सहकारी दधू  या वसाियक व ि या सघं मयािदत , अकोले यांचे प ावरील मा. 
उपा  य  महोदय यांचे िनदशानुसार सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर. 

िनणय .८१५ यावर सिव तर चचा होऊन, अमृतसागर सहकारी दु ध यावसाियक व ि या संघ मयािदत, अकोले 
यांचे दु ध व दु धज य पदाथ खरेदी करणेसाठी, यांना पुढील वािषक खरेदी ि येम ये सहभागी 
होणेबाबत कळिवणेत यावे, असे ठरले.                (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२५ मे.ि ती ॉड टस ् ा.िल., साहा, अंबाला (ह रयाणा) यांचे शु द तुप ोसेिसंग लँटला भेट िदलेचे 

अहवालाबाबत.  
ताव- सन २०१७-१८ वषाकरीता गाईचे शु  द  तपू खरेदीकामी सं  था नन फेर ई-िनिवदा ि या केली होती. याम  ये 

मे.ि ती ॉड  ट्स ा.िल., अंबाला यांचे गाईचे शु  द तपूासाठीचे तीन ट   याचे दर  यनुतम होते. याकामी 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत “मे.ि ती ॉड  ट्स ा.िल., अंबाला यांना ३ मिह  यासंाठी ायोिगक त  वावर 
गाईचे शु  द तपू परुवठा करणकेामी परुवठा आदेश दे  या त यावा,  याच माण ेइ  छुक असणारे  थािनक सिमती 
सद  य  व सं  थान अिधकारी यांनी म.ेि ती ॉड  ट्स ा.िल., अंबाला यां  या  लॅ  टला भेट दऊेन सं  थानला 
शु  द तपू परुिवणकेामी ते स म आहते का ? याची पाहणी करावी.” असा िनणय झाला होता. 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे वरील िनणयास अनुस न मा.  यव  थापन सिमतीचे मा.अ  य , मा.उपा  य  
व सव माननीय सद  यानंा मे.ि ती ॉड  ट्स ा.िल., साहा,अंबाला यांचे  लॅ  टला भेट देणबेाबत इ  छुक 
अस  यास दोन िदवसांत कळिवणबेाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरेदी/२३०५/२०१७ िद.२८.०७.२०१७ 
चे प ा  वये कळिव  यात आले होते. 

  मा.सद  य ी.राज  िसगं यांनी िद.२९.०७.२०१७ चे प ा  वये भेट देणकेामी  यानंा श  य नसलेबाबत 
कळिवले होते. तसचे मा.उपा  य  ी.कदम साहेब यांनी सदर भेटीसाठी िद.१०.०८.२०१७ ही तारीख िनि त 
केली होती.  यास अनुस न सदर तारखेस मा.सद  यानंा याकामी वेळोवेळी दरु  वनी व न संपक साधनु वेळ 
दणेबेाबत िवनंती केली होती. 

  मा. ी.वाकचौरेसाहबे, मा. ी.िबपीनदादा को  ह े व मा. ी.जयकरसाहबे यानंी सदर तारखेस आ  ही 
िद  लीत आहोत, श  य झा  यास आ  ही तेथे येऊ अस े सां िगतले होत.े मा.सौ शेळकेमॅडम यांनी  यानंा 
वेळेअभावी अंबाला येथे येण े श  य नस  याचे सां िगतले होत.े मा. ी ताप भोसले साहबे यांनी अंबाला येथे 
येणेबाबत Confirmation िदले होत.े 

  मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी मु  य लेखािधकारी, . अिध क खरेदी व FDA  या अिधका-
यांना जाणबेाबत िनदश िदले होत.े  यास अनुस न मा.आयु  त, अ  न औषध शासन महारा   रा  य, मुंबई यांना 
िद.०५.०८.२०१७ चे प ाने िवनंती कर  यात आली होती.  

  मा.आयु  त , अ  न औषध शासन,महारा   रा  य, मुंबई यांनी  याचंे ादिेशक कायालय नािशक 
यांचेमाफत िद.०७.०८.२०१७ चे प ाने ी.िदलीप सोनवण ेव ी.दवेरे यांना सदर भेटीसाठी िनयु  त केले होत.े 

  मा.उपा  य  महोदय यांनी िनि त केले  या िदनांकानुसार मा.उपा  य  महोदय व ी. ताप भोसले 
यांचा िद.१०.०८.२०१७ रोजी जाण ेव िद.११.०८.२०१७ रोजी परत येण ेअसा सदर भेटीचा दौरा िनि त झाला 
होता. तथािप ी.भोसलेसाहबे यांचा दौरा कृती अ  वा  थामळेु र  झाला होता. 
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 यानंतर अं ितम ट   याम  ये खाली नमदु केले माण ेमा.उपा  य  महोदय व सं  थान अिधकारी/कमचारी 
व FDA अिधकारी यांनी म.े ि ती ॉड  ट्स ा.िल., साहा, अंबाला येथे िद.१०.०८.२०१७ ते १२.०८.२०१७ 
या कालावधीत भेट िदली होती.  
१. मा. ी.चं शेखर कदम    -  उपा  य  
२. ी.बाबासाहेब घोरपडे    -  मु  य लेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी 
३. अिवनाश कुलकण   -   .अिध क, खरेदी 
४. ी.िदलीप सोनवणे  -   अ  न सरु ा अिधकारी 
५. ी.सदंीप दवेरे  -   अ  न सरु ा अिधकारी 

वरील भेटीदर  यान मा.उपा  य , मु  य लेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी, .अिध क,  खरेदी 
यांचे भेटीचा अहवाल प रिश  ट "अ”  हणनू व ी.िदलीप सोनवण ेव ी.सिंदप दवेरे, अ  न सरु ा अिधकारी यांनी 
केलेले तपासणीचा अहवाल प रिश  ट “ब”  हणनू मा.  यव  थापन सिमतीपढेु अवलोकनाथ व मािहतीसाठी सादर .  

िनणय .८१६ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.ि ती ॉड टस ् ा.िल., साहा, अंबाला (ह रयाणा) यांचे शु द तुप 
ोसेिसंग लँटला भेट िदले या अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.  

 (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२६ ॲड.िनतीन भवर यांची िविवध १० करणातील वक ल फ  अदा करणे.  

ताव- अिधिनयम २००४ मधील कलम १७. (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 मतनेे  यव  था पहाण,े मिंदराम  ये 
ढी व थेनसुार धािमक िव धी पजूा अचा , समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी 

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

(२) (च) िव  व  त  यव  थेशी सबंं िधत असे कोणतेही दाव,े खटले व इतर कायदशेीर कायवाही, 
 यायालयात िकंवा  यायािधकरणापढेु िकंवा इतर ािधकरणापढेु दाखल करील व  या सबंंधात बचाव करील.  

ा  तिवक– मा.उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे ी साईबाबा सं  थानचे िव  द दाखल 
झाले  या खालील त   यातील दा  या ंम  ये सं  थानचे वतीने अॅड. ी िनतीन भवर,  यांनी कामकाज पाहीले आह,े 
सं  थानचे वतीने कामकाज पाही  याबाबत व काही करणात अिभ ाय िद  याबाबत खालील त   यातील १० 
बीलाने वक ल फ  ची मागणी केलेली आह.े  

अ. . िवभागाचे नांव दावा नंबर / ओिपिनयन वक ल फ चा 
तपशील 

मागणी 
केलेली 

वक ल फ . 
१ २ ३ ४ ५ 
१ मालम  ता िवभाग.  रट िपटीशन न.ं २०४०/२०१४  डॉ. संतोषकुमार 

मािनकचदं लोढा िव  द ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड . 

ोफेशन /िलगल फ   
 टेनो, टायप ग, झेरॉ  स, 

कोट फ  व इतर.  

२३,०००/- 
२०००/- 

२ मालम  ता िवभाग.  रट िपटीशन न.ं २०८४/२०१६ चं कांत रितलाल मेहता 
िव  द ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 

ोफेशन /िलगल फ   
 टेनो, टायप ग, झेरॉ  स, 

कोट फ  व इतर.  

२३,०००/- 
२०००/- 

३ आ  थापना िवभाग. िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी पदा बाबतच े
ओिपिनयनच ेबील 

ोफेशन /िलगल फ   
 टेनो, टायप ग, झेरॉ  स, 

कोट फ  व इतर.  

९,०००/- 
१,०००/- 

४ मालम  ता िवभाग.  एफ.ए. एस.टी न.ं ६६८८/२०१७ व सी.ए. न.ं ६६८९ व 
६६९०/२०१७ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  िव  द  सौ. िनमला कंुदनमल लनुावत.  

ोफेशन /िलगल फ   
 

५४,०००/- 
 

५ ी साईबाबा 
हॉ  पीटल.  

रट िपटीशन न.ं ९१७२/२०१६, िनशा मधकुर बारसे 
िव  द ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड .  

ोफेशन /िलगल फ   
 टेनो, टायप ग, झेरॉ  स, 

कोट फ  व इतर.  

२३,०००/- 
२०००/- 
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६ मालम  ता िवभाग.  रट िपटीशन न.ं १०४४२/२०१६ रिवं  मनोहर नागपु रे 
िव  द ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड .  

ोफेशन /िलगल फ   
 टेनो, टायप ग, झेरॉ  स, 

कोट फ  व इतर.  

२३,०००/- 
२०००/- 

७ मालम  ता िवभाग.  रट िपटीशन न.ं १०४४२/२०१६ मधील िस  हील अज 
.७९३७/२०१७ िशड  नगरपंचायत िशड  िव  द ी 

साईबाबा सं  थान िव  वसत  यव  था, िशड .  

ोफेशन /िलगल फ   
 टेनो, टायप ग, झेरॉ  स, 

कोट फ  व इतर.  

८,०००/- 
२०००/- 

८ ी साईबाबा 
हॉ  पीटल.  

रट िपटीशन न.ं ८९८७/२०१६ सुनंदा िकसन जगताप 
िव  द ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड . 

ोफेशन /िलगल फ   
 टेनो, टायप ग, झेरॉ  स, 

कोट फ  व इतर.  

२३,०००/- 
२०००/- 

९ लखेाशाखा िवभाग.  सोने चांदी िवतळवनू नानी व पडंट तयार करणेबाबतच े
ओिपिनयनच ेबील.  

ोफेशन /िलगल फ   
 टेनो, टायप ग, झेरॉ  स, 

कोट फ  व इतर.  

९,०००/- 
१,०००/- 

१० कामगार िवभाग.  रट िपटीशन न.ं ९९६९/२०१६   िकशोर साहबेराव 
गवळी, िव  द महारा   शासन व इतर च ेबील.  

ोफेशन /िलगल फ   
 टेनो, टायप ग, झेरॉ  स, 

कोट फ  व इतर.  

२३,०००/- 
२०००/- 

   एकुण  २,३४,०००/-  
  मागणी– मा.उ  च  यायालयातील वक लास वक ल फ  अदा करणबेाबत सं  थानचे वक ल फ  

शेड्युल म  ये तरतदू नस  याने यापवु  अॅड . आर. एन.धोड यांना पी.आय.एल. १८/२०११ म  ये एक ीत . 
२०,०००/- वक ल फ  अदा केलेली आह े तसचे अॅड. ी एस.आर. चौक दार यांना रट िपटीशन करीता व 
पी.आय.एल. करीता एक ीत . २०,०००/- इतक  वक ल फ  अदा केलेली आहे, तसचे िस  हील अॅ  लीकेश 
म  ये यापवु  अॅड. िनतीन भवर व अॅड. ी एस.आर. चौक दार यांना . १०,०००/- माण े वक ल फ  अदा 
केलेली आह,े िलगल ओिपिनयन बाबत सं  थानचे वक ल फ  शेड्युल म  ये In opinion matter fess will be 
of Rs. 200/-, No fees for opinion will be paid in running matters which are in the court of 
concern Advocate, अस े नमदु आहे. सदर फ  सन १९९२ साली ठरलेली आहे, तसचे फ  त अहमदनगर 
िज  ातील कोटा पतु  मयािदत आहे, मा. उ  च  यायालयातील वक लास िकती फ  ावी याबाबत नमदु केलेले  
नाही,  यामळेु िकती वक ल फ  ावी याबाबत िनणय होणेबाबत .  

सं  थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार अनुमान-अॅड. ी िनतीन भवर यांनी एकुण दहा करणात 
कॉलम न.ं ५ म  ये दशिव  या माण े .२,३४,०००/- वक ल फ ची मागणी केलेली आहे, मा. उ  च 
 यायालयातील वक लास वक ल फ  अदा करावी याबाबत सं  थानचे वक ल फ  शेड्युल म  ये तरतदू 

नस  यानेिकती वक ल फ  ावी याबाबत िनणय होणबेाबत.  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– अॅड. ी िनतीन भवर यांना एकुण १० करणात कॉलम न.ं ५ 

म  ये दशिव  या माण े . २,३४,०००/- वक ल फ  ची मागणी केलेली आहे, याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेु िनणय होवनू वक ल फ  अदा करणचेे िनणयाथ सादर . 

िनणय .८१७ यावर सिव तर चचा होऊन, ॲड.िनतीन भवर यांनी िविवध १० करणाचंी मागणी केलेली 
.२,३४,०००/- मा  वक ल फ , यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.  

  तसेच यापु ढे येक दा याची एकि त फ  ठरवून घे यात यावी, असे ठरले.  
 (कायवाही- िवधी अिधकारी)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२७ सं थान प रसरात रे वे बुक ग काऊंटर सु  करणेकामी सेवाधाम इमारतीतील भाडेत वावर वापरास 

देऊ केले या दोन स िवनामु य वापरास देणे. 
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 िनहीत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासनाचे लेखी  पवु मंजरूीने 
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- ी साईबाबा सं  थान प रसरात रे  वे बकु ग काऊंटर सु  करणकेामी सवेाधाम इमारतीतील  
भाडेत  वावर वापरास दवे ूकेले  या दोन  स िवनामु  य वापरास देणेबाबत..  
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 तावना- यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय ं .३३ िनणय 
ं .५४२ अ  वये रे  वेने ितक ट आर णासाठी जागेची मागणी के  यास  यानंाही सवेाधाम इमारतीत जागा 

उपल  ध क न दे  यात यावी,अस ेठरलेले आह.े  या अनषुंगाने रे  व ेिवभागास कळिवणते आले. रे  वे िवभागाने 
 याचंेकडील िद.१३/०९/२०१६ रोजी  या प ा  वये रे  वे ितक ट रझवशन काऊंटरसाठी सवेाधाम इमारतीतील 

दोन मची मागणी केलेली आह.े दर  यानचे काळात मा.िड  हीजनल रे  वे मॅनेजर (कमिशयल) सोलापरू यांनी 
 याचंेकडील िद.२६/१०/२०१६ रोजीचे प  ा  त िद.०६/१२/२०१६  या प ा  वये दवे ू केले  या सवेाधाम 

इमारतीतील दोन म िवनामोबदला वापर  यास दे  याची सं  थानकडे िवनंती केली.  याबाबतचा  ताव 
मा.व ् यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजी  या सभेपढेू सादर करणते आला.  यावर िनणय ं .१९९ 
अ  वये खालील माणे िनणय झालेला आह.े  

  यावर सिव  तर चचा होऊन, साईनगर रे  वे  टेशनवर सं  थान वापरासाठी जागा दणेचेे अटीवर, 
 तावात नमदू केलेले सवेाधाम इमारतीमधील दोन गाळे,रे  वे बकु ग काऊंटरसाठी सावजिनक बांधकाम 

िवभागाने ठरवनू िदले  या भाडे दरा माण ेव मीटर रड ग माण ेिव ुत बील वेगळे आका न ११ मही  याचंे भाडे 
कराराने रे  वेस उपल  ध क न दे  यात यावे.  

  तसचे सवेाधाम इमारतीम  ये साईसवेकांना रहा  याची  यव  था करावयाची अस  यामळेु िविवध 
कमचारी सघंटना , होमगाड,िव तु मंडळ व इतरांना वापरासाठी िदले  या खो  या  वरीत खाली क न घे  यात 
या  या, असे ठरले.  

  उपरो  त ठरावा  या अनषुंगाने साईनगर रे  व े  टेशनवर सं  थान वापरासाठी जागा दणेेचे अटीवर 
 तावात नमदू केलेले सवेाधाम इमारतीमधील दोन गाळे रे  वे  बकु ग काऊंटरसाठी सावजिनक बांधकाम 

िवभागाने ठरवनू िदले  या भाडेदरा माण े  हणजेच ितमहा एका गाळयास .७९२/- अस े एकूण दोन 
गाळयांसाठीचे मािसक भाडे .१,५८४/- इतके व मीटर रड ग माण े िव तु बील वेगळे आका न ११ मही  याचंे 
भाडेकराराने  तािवत असलेचे इकडील प  जा. ं .एसएसएसटी/मालम  ता/२२६/२०१७ िद.१३/०४/२०१७ 
अ  वये मा.िड  हीजनल रे  वे मॅनेजर (कमिशयल) सोलापरू यांना अलाहीदा कळिव  यात आलेले आह.े  

मा.िड  हीजनल रे  वे मॅनेजर (कमिशयल) सोलापरू यांनी इकडील िद.१३/०४/२०१७ रोजी  या  प ा  या  
अनषुंगाने िशड  येथील साईनगर रे  व े  टेशनवर सं  थानचे वापरासाठी जागा उपल  ध क न दे  यात यावी याबाबत 
काहीएक खुलासा केलेला नाही. मा  सं  थानचे सवेाधाम इमारतीतील दोन म िवनामु  य  वापरास िमळणेबाबत 
िसिनयर रे  वे िड  हीजनल मॅनेजर,सोलापरू यांनी  याचंेकडील जा.न.ंSUR/C/Cog/UTS/568/17Date 
03/07/2017 चे प ा  वये िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- सं  थानचे सवेाधाम इमारतीतील दोन म रे  वे बकु ग काऊंटरसाठी 
भाडेत  वावर दणेबेाबत  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये िनणय ं .१९९ माणे अलाहीदा िनणय झालेला आह.े 
तथािप मा.िसिनयर रे  वे िड  हीजनल मॅनेजर,सोलापरू यांनी  याचंेकडील िद.०३/०७/२०१७ रोजीचे प ा  वये 
सदर  या भाडेत  वावर दवे ू केले  या दोन  स िवनामु  य वापरास देणबेाबत िवनंती केलेली आह.े तरी सदरचे 

 तावावर चचा होऊन िनणयाथ सादर.   
िनणय .८१८ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सोयीसाठी सं थान प रसरात रे वे बुक ग काऊंटर सु  

करणेकामी सेवाधाम इमारतीतील दोन खो या रे वे िवभागास िवनामु य वापरास उपल ध क न 
दे यात या या, असे ठरले.             (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  िवषय न.ं२८ सार भारती ॉडका ट ग काप रेशन ऑफ इिंडया, मुंबई यांना भाडेप याने देणेत आले या जागेस 

मुदतवाढ देणे. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे 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  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतदू 
आह.े   

 ताव- सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया, मुबंई यानंा भाडेप याने दणेते आले  या  
जागेस मदुतवाढ देणबेाबत ... 
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 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 २६६.२८ चौमी.मोकळी जागा व ११४.३२ चौमी बांधीव जागा अशी एकुण ३८०.६० चौमी 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 भाडे त  वावर 
दे  यात यावी ठरले आह.े सदर ठरावास अनुस न िद.०९/०६/२००३ रोजीचे प ा  वये मा.धमादाय 
आयु  त ,महारा   रा  य,  मुंबई यांचेकडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया यांना सं  थानची जागा 
भाडे त  वावर देणबेाबत  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.Centerिशड  येथे उभारणेसाठी सं  थानचे अजात नमुद केले माणे जागा भाडयाने दणेेस परवानगी 
िदलेली आह.े  

  सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इंडीया,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 नुतनीकरण कर  यात यावे असा राहील, असे 
इकडील कायालयास कळिवलेले आहे. सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इंडीया, 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 २६६.२८ चौमी. मोकळी 
जागा व ११४.३२ चौमी. बांधीव जागा अशी एकुण ३८०.६० चौमी.सं  थानची जागा व म वापरास दे  यात 
आलेली आह.े 

  यापवु  ठरावा माणे १५ वषासाठी (३-३ वषाचे ट   याने) िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर जागा िदली 
आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयमातील कलम १७(३)  या तरतदुी माणे फ  त  १ 
वष कालावधीसाठी सं  थान िमळकत Lease वर दतेा येते.  या माण े यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१८३ माणे िद.२१/०८/२०१६ ते िद.२०/०७/२०१७ या ११ 
मही  याचंे कालावधीकरीता मदुतवाढ दे  यात आलेली आहे. सदरची मदुत िद.२०/०७/२०१७ रोजी संपु  टात 
आली अस  याने सार भारती,भारतीय सारण िनगम,लघ ु ेपण क ,िशड  यांनी िद.१५/०७/२०१७ रोजीचे 
प ा  वये पढुील कालावधी िद .२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ महीने कालावधीकरीता मदुतवाढ 
िमळणकेामी िवनंती केलेली आह.े  

  सं  थानचे मा.  यव  थापन मंडळाचे िद.११/०५/२००३ व िद. ०५/१०/२००३ चे सभेतील िनणयानसुार 
जागेचे भाडे सावजिनक बांधकाम िवभागाचे माणप ानसुार घेणचेे ठरलेले आहे व  येक ३ वषाने सदर मािसक 
परवाना फ  म  ये १०% वाढ क न  खालील माणे आकारणी कर  यात आलेली आह.े 

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  प ्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 आका न सार भारती ॉडका  ट ग 

काप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांना पुढील िद.२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ मही  याचंे 
कालावधीकरीता मदुतवाढ दतेा येईल. 
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िवभागाचा अिभ ाय- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२००३ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार 
सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया, मुंबई यांना  ततु िमळकत १५ वषासाठी िलज िडडवर देणेस 

मा  यता आहे. मा  सं  थान  या सन २००४  या  अिधिनयमाचे तरतदुीनसुार सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन 
ऑफ इडंीया, मुंबई यांना १ वषापे ा जा  त कालावधीसाठी सं  थान िमळकत िलज िडडवर दतेा येणार नाही. 
त  हा सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया , मुंबई यांना िद.२१/०७/२०१७ ते २०/०६/२०१८ या 
११ मही  याचंे कालावधीसाठी मािसक परवाना फ  .४,८७०/- (अ री .चार हजार आठशे स  तर मा ) व िमटर 
रंडीग माण ेिव तु आकार वेगळा आका न शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे पवूपरवानगीने ११ मही  यांसाठी 

िल  ह अॅ  ड लायसे  स त  वावर मदुतवाढ दणेकेामी व करारनामा क न घेणकेामी  या िनणयाथ सादर.   
िनणय क्र.८१९ यावर सिव तर चचा होऊन, सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया , मुंबई यांना 

िद.२१/०७/२०१७ ते २०/०६/२०१८ या ११ मही  याचें कालावधीसाठी मािसक परवाना फ  .४,८७०/- 
मा  व िमटर रंडीग माणे िव ुत आकार वेगळा आका न शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे 
पूवपरवानगीने िल  ह अॅ  ड लायसे  स त  वावर मुदतवाढ देणेस व यां चेबरोबर कायदेशीर करारनामा 
क न घेणेस मा यता दे यात आली.            (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२९ टेट बँक ऑफ इडंीया , शाखा िशड  यांना सं थानचे साईनाथ छाया इमारतीतील ए.टी.एम. चे जागे या 

वापरास मुदतवाढ देणे. 
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 िनहीत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासनाचे लेखी  पवु मंजरूीने 
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-  टेट बॅकं ऑफ इंडीया, शाखा िशड  यांना सं  थानचे साईनाथछाया इमारतीतील ए.टी.एम.चे 
जागे  या वापरास मदुतवाढ देणेबाबत.. 

 तावना- यापवू   टेट बॅकं ऑफ इिंडया ,शाखा िशड  यांना सं  थान मालक  या िशड  येथील िसटी 
सव न.ं३२ मधील साईनाथछाया या इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी जागा ए.टी.एम.साठी वापरास 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .८७ नसुार मािसक भाडे .६,०००/- इतके 
आका न व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न िद .२८/०७/२०१६ ते िद.२७/०७/२०१७ या एक 
वषाचे कालावधीकरीता मदुतवाढ दे  यात आलेली आह.े  

सदरची मुदत िद.२७/०७/२०१७ रोजी सपं  याने मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  
यांनी सदर ए.टी.एम.वापरास िदले  या जागेस पढुील िद .२८/०७/२०१७ ते िद.२७/०६/२०१७ या ११ मही  याचंे 
कालावधीकरीता मदुतवाढ िमळणकेामी िद.०८/०६/२०१७ रोजी  या  प ा  वये इकडेस िवनंती केलेली आह.े 

यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७/०८/२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय ं .४७९ माणे 
खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन  टेट बॅकं ऑफ इडंीया , शाखा िशड  यांना ए.टी.एम.साठी िदलेली 
सं  थानचे िसटी सव न.ं३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावर िदले  या ९ चौमी. जागा म  यवत  
िठकाणी असनू  या जागेचे भाडे खपूच कमी आहे. याकरीता  यव  थापक,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया , शाखा िशड  
यांचेशी भाडेवाढ करणबेाबत चचा क न सभेसमोर  ताव सादर करावा, अस ेठरले.”  

 या अनषुंगाने व दर  यानचे काळात सदर जागेचे भाडेदर माणप  मा.कायकारी अिभयंता,सावजिनक 
बांधकाम िवभाग, सगंमनेर यांचेकडून ा  त क न घेतलेले असता  यानंी सदर जागेचे मािसक भाडे .१,०५३/- 
इतके िनि त क न इकडेस कळिवले. सदरचे भाडे अ  य  प अस  याने व उ  त िनणया  या अनषुंगाने 
मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इंडीया, शाखा िशड  यांचेशी मािसक भाडेबाबत िद.२४/०१/२०१७ रोजी 
सम  चचा करणते आली असनू  यात शाखािधकारी यांनी उ  त जागेचे भाडे दरमहा ,६,०००/- इतके दे  याचे 
कबलु केले व  यात यापु ढे दरवष  १०% वाढ क न व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आका न करारनामा 
क न देणेबाबत मा  य केलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इंडीया,शाखा िशड  यांचेशी यापवू  
िद.२४/०१/२०१७ रोजी उपरो  त माण े झाले  या चचनसुार सं  था न मालक चे िसटी सव न.ं३२ मधील 



43 
 

{10} 25.09.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी.जागा (एक गाळा) ए.टी.एम.साठी िद.२८/०७/२०१७ ते 
िद.२७/०६/२०१८ या ११ मही  या  या कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  ये १०% वाढ क न 
 हणजेच .६,०००/-+ .६००/- (१०%) = एकूण .६,६००/- (अ री .सहा हजार सहाशे मा ) इतके भाडे 

आकार  यात येवून व मीटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे 
पवूपरवानगीने ११ मही  यासंाठी मदुतवाढ दतेा येईल व िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेता येईल.  

  सदरचा  ताव िनणयाथ सादर.     
िनणय .८२० यावर सिव तर चचा होऊन,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया , शाखा िशड  यांना ए.टी.एम.चे वापरासाठी 

साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावरील िदले या ९ चौमी.जागेस िद.२८/०७/२०१७ ते 
िद.२७/०६/२०१८ या ११ मही  या  या कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  ये १०% वाढ 
क न  हणजेच .६,०००/-+ .६००/-(१०%) = एकूण .६,६००/- मा  भाडे व मीटर रड ग माणे 
िव ुत आकार वेगळा आका न शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे पूवपरवानगीने िल  ह अॅ  ड 
लायसे  स त  वावर मुदतवाढ देणेस व यां चेबरोबर कायदेशीर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात 
आली.                     (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३० ी साईबाबा समाधी शता दी वषासाठी सं थानला िवनामोबदला जमीन वापरास देणेबाबत ा  

झाले या तावां पैक  छाननीअंती यो य असलेले ताव ि वका न, तावकांचा अिभनंदनाचा 
ठराव पारीत करणे. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतदुीनसुार िवकास 
कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थेची उि  टे व 

योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा खरेदी करील.   
 ताव- ी साईबाबा समाधी शता  दी वषासाठी सं  थानला िवनामोबदला जमीन वापरास दणेेबाबत 

ा  त झालेले  ताव ि वकृत करण.े 
 तावना – ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर 

२०१८ या कालावधीत िशड  येथे होणा-या साईभ  तां  या सभंा  य गद चे  यव  थापन कर  या  या ि ने तसचे 
साईभ  तां  या सिुवधे  या ि ने मोफत दशनरांग वेशप  काऊंटर, वाहनतळ, साईभ  तानंा अ  न,िनवारा,वै क य 
सवेा इ.मलुभतू सिुवधा िवनािवलंब उपल  ध क न दे  या  या ि कोनातनू सं  था नला मोठया माणात जमीन ची 
आव  यकता भासणार आह.े  

  िशड  येथील खालील नमदू केले  या िशड  येथील रिहवासी यानंी  यांच े नावासमोर दशिवले  या 
जमीनी/ जागा सं  थानला ी साईबाबा  समाधी शता  दी वषासाठी िवनामोबदला सं  थानला वापरास देणकेामीचे 
इकडेस  ताव सादर केलेले आहते.  

अ.नं जमीन मालकाचे नाव जमीनीचे लोकेशन समाधी मं िदरापासनू 
जमीनीचे अंतर  

सव नं. े  
 

१ ी.िनतीन उ  तमराव कोते व इतर ५  हॉटेल गोरडीया  या पि मेस  समाधी मं िदरापासनू 
नजीकचे अंतरावर  

४/१ पै.  २ एकर  

२ ी.कैलास (बाप)ू गोिवदंराव कोते पा . व 
ी.अिजत झु ंबरलाल कंुकूलोळ व इतर  

नगर-मनमाड साकुरी िशव 
लगत  

१.५ ते २ िकमी.  ११४,११५  ७ एकर  

३ ी.वेणनूाथ सयुभान ग दकर व  
ी.जग  नाथ सयुभान ग दकर  

साईनाथ हॉि पटलचे पि मेस  ५०० मीटर  १४७  ५ एकर  

४ डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर व इतर २   ई रोड  या पवूस  ५०० मीटर  ५/१ व ५/८  २.५ एकर  
५ ी.कमलाकर गणपतराव कोते व इतर  कािलकानगर  १ िकमी.  ५७/६४  २८ फलटॅ 

(५६ 
फलटॅच े 
इमारती  
मधील २८ 
फलटॅ)   
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  उपरो  त अ.न.ं१मधील मौजे िशड  येथील िमळकत सव नं.४/१ मधील े  २ एकर इतके जमीन 
मालक ीमती अचना उ  तम कोते, ी.िनतीन उ  तम कोते, वसतंराव तकुाराम कोते , ीराम वसतंराव कोते, 

ीमती सिंगता िशवाजी कोते व केतन िशवाजी कोते यांनी उ  त े  १ वष कालावधीकरीता (शता  दी 
वषाकरीता) सं  थानला िवनामु  य वापरास देणकेामी अज सादर केलेला आह.े  

           सदर िमळकतीचा ७/१२ उतारा अवलोकन करता सदरची िमळकत अजदार यांची समाईकातील असनू 
७/१२ उता-यावर िह  सवेारी माण े े  दशिवलेले आह.े ७/१२ उता-यावरील क  जेदार सदरी नाव असणा-
यां पैक  सिुशला वसतं कोते या मयत आहते. मा   याचंे पती वसतं तुकाराम कोते व मलुगा ीराम वसतंराव कोत े
यां  या अजावर  वा -या आहते. सिुशला वसतं कोते यां  या वारसाची न द अ ापपयत झालेली िदसनू येत नाही. 
तसचे िशवाजी तकुाराम कोते ह ेदखेील मयत आहते .  याचंी वारस प  नी सिंगता िशवाजी कोते व केतन िशवाजी 
कोते यां  या सदर अजावर  वा -या आहते. िशवाजी तकुाराम कोते यां  या वारसाची न द अ ापपावेतो झालेचे 
िदसनू येत नाही . तसचे  ततु िमळकतीसबंंधात वाद असलेचे िदसनू येत नाही.  

             अजदार व  याचंे कुटंूबातील  येक घटकाचे उ  त े  सं  थानला समाधी शता  दी वषासाठी 
वापरणकेामी दणेेबाबत कोणतीही हरकत नसलेबाबतचे सयंु  त ित ाप  ा  त क न घेवनू सदरचे े  सं  था नला 
समाधी शता  दी वषासाठी साईभ  तां  या सिुवधे  या ि ने मोफत दशनरांग वेशप  काऊंटर  थािपत करणकेामी 
वापरास घेता येईल.  

  उपरो  त अ.न.ं२ मधील िमळकत सव न.ं११४ व ११५ मधील े  ७ एकर इतके जमीन मालक 
ी.कैलास (बाप)ू गोिवंदराव कोते व ी.अिजत झुंबरलाल कंुकूलोळ व इतर यानंी सं  थानला शता  दी 

वषािनिम  त िवनामोबदला वापरास दे  याचे ठरिवलेले आह.े संबंधीत ७/१२ उता-याचे अवलोकन करता सव 
न.ं११४/७७ म  ये अजदार यांचे खालील माणे े  दशिवलेले आह.े  

अ.न.ं  अजदार मालकाचे नाव  सव नं. े  
ह.ेआर 

सहक  जेदार  े  
ह.ेआर 

१ ी.कैलास गोिवंद व सिुम ा कैलास 
कोते  

ी.अिजत झुंबरलाल कंुकूलोळ  

११४/७७  
 
११४/७७  

०.१७  
 
१.०८ 

ी.िनिखल सरेुश बोरावके  ०.३३ 

२ ी.अिजत झुंबरलाल कंुकूलोळ  ११५/१२ ०.२० ी.राज  रावसाहबे व        
ी.िनिखल सरेुश बोरावके  

०.१० 

३ ी.कैलास गोिवंद व सिुम ा कैलास 
कोते  

ी.अिजत झुंबरलाल कंुकूलोळ  

११५/१३ 
११५/१३ 

०.३४ 
१.०६ 

  

४ ी.कैलास गोिवंद व सिुम ा कैलास 
कोते  

११५/१८ ०.५५ ी.िनिखल सरेुश बोरावके  ०.८५ 

 एकूण   ३.४०   
 
               उपरो  त े ापैक  ७ एकर े  अजदार यांनी सं  थानला समाधी शता  दी वषािनिम  त वापरासाठी दवे ू

केलेले आह.े   
     सदर े ाबाबत  थािनक चौकशी केली असता कोटात वाद चाल ूअसलेचे िदसनू येत नाही . तथािप 

सदरचे े  ह े समाईक अस  याने सहक  जेदार यांची समंती घेता येईल. अजदार यांनी मोजणी नकाशा सादर 
केलेला नाही. सं  थानचे कं ाटी मोजणीदार व बांधकाम िवभाग यांचेमाफत सदर े ाची ता  परुती मोजणी क न 
घेवनू े  िनि ती करता येईल. सदरचे े ाचा उपयोग सं  थानला साईभ  तां  या सिुवधसेाठी वाहन पाक गं 
 यव  था करणकेामी करता येईल. 

  उपरो  त अ.न.ं३ मधील िमळकत सव न.ं१४७ े  ५ एकर इतके जमीन मालक ी.जग  नाथ सयुभान 
ग दकर व ी.वेणनूाथ सयुभान ग दकर यांनी सं  थानला एक वषाकरीता िवनामोबदला वापरास दवे ूकेलेले आहे . 
तथािप  यात  यानंी सदर जमीनीकडे पायी जा  यासाठी ी साईनाथ  णालयातनू एक छोटे गेट आह ेते मोठे क न 
जमीनीचा वापर करता येव ू शकतो , असबेाबत नमदू केलेले आहे. सदरचे े  सं  थान मालक चे सव नं.१४८ 
पैक  या िमळकतीचे पि मेस असनू सदर िमळकतीत जाणे-येणे  या र   याबाबत अजदार व सं  थान यांचेत वाद 
चाल ूअसनू मे .राहाता येथील िदवाणी  यायाधीश यांचे कोटात रे.म.ुन.ं२७/२०१२ चा दावा चाल ूआह.े  यामळेु 
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साईनाथ  णालयाचे पि मेस असलेले छोटे गेट मोठे क न सदरचे े  सं  थानने वापरास घेत  यास उ  त दा  यास 
बाध ये  याची श  यता नाकारता येत नाही.  

उपरो  त अ.न.ं४ मधील िमळकत सव न.ं५/१ व ५/८ पैक  े  १०० आर े  जमीन मालक 
डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर, ी. ानदवे भागचंद ग दकर व ी.शंकर जग  नाथ ग दकर यानंी सं  थानला शता  दी 
वषािनिम  त िवनामोबदला वापरास दवेू  केलेले आह.े तथािप  याचंे भाऊ डॉ.सो  याबापू  भागचंद ग दकर यांनी 
 यास हरकत घेतलेली आहे. सदर े ाबाबत िदवाणी  यायालयात वाद चाल ूआहे. अशा प रि थतीत सदरचे े  

वापरास घेण ेिवधी ाहय ठरणार नाही.  
उपरो  त अ.न.ं५ मधील िमळकत सव न.ं५७/६४ मधील िमळकत ही बांधीव असनू  यात एकूण ५६ 

फलॅटस बांधलेले आहते. सदर इमारतीचे उ  तरेकडील भागात २८ फलॅट अजदार ी.कमलाकर गणपत कोते व 
इतर ३ यांनी सं  थानला समाधी शता  दी वषािनिम  त िवनामोबदला वापरास दवे ूकेलेले आहते.  

अजदार यांनी सादर केले  या कागदप ांचे अवलोकन केले असता 
१) ७/१२ उता-यावर ी.कमलाकर व ी.हरीभाऊ गणपतराव कोते यांचे सामाईक िह   याचे े  

०.५६ आर इतके दशिवलेले आह ेव इतर ह  कात गुं ठेवारी िवकास अिधिनयमाखाली असे नमदू केलेले आह.े  
सदर ७/१२ उता-यावर अकृिषक े  अथवा अकृिषक आकारणीची न द नाही.  

२)  िबगरशेती आदेश ीमती प रघाबाई दादा कोते यांचे नावाने असनू े  १ ह.े४१ आर पैक  ६० 
आर (६००० चौमी) इतके रिहवास कारणासाठी अकृिषक वापरास परवानगी दे  यात आलेली आह.े तथािप 
७/१२ उता-यावर अकृिषक न द (िबनशेती) अथवा अकृिषक आकाराची न द नाही.   

३) िशड  नगरपंचायत िशड  यांनी ी.हरीभाऊ व ी.कमलाकर गणपतराव कोते यांचे नावाने 
स.नं.५७/६४ पै.मधील बांधकाम परवानगी जा. ं .नप.ं/बांध/कािव/११/१९३६/२०१३ िद.२७/०२/२०१३ अ  वये 
िनगत केलेली आह.े तथािप  यात े  नमदू केलेले नाही. तसचे नगरपंचायतीने भोगवटा दाखला जा. ं .बांध/ 
टे. ं .८/२/४३३/२०१५ िद.०३/०२/२०१५ िनगत केलेला आह.े  यातदखेील े ाचा उ  लेख िदसनू येत नाही.  

४) मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांनी उपरो  त बांधकाम परवानगी  या अनषुंगाने बांधकाम 
रेखांकन आराखडा मंजरू केलेला आह.े  यावर मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांचेकडील जा.नं.नपं./ 
बांध/कािव/११४३३/२०१५ िद.०३/०२/२०१५ अ  वये बांधकाम परवानगी िदले  या इमारतीस वापर परवाना 
दणेते आले असलेबाबतची न द केलेली आह.े सदर बांधकाम रेखांकनआराखडयात  लॉट एरीया े  ०.७२ आर 
अस ेदशिवलेले आह.े  

  बांधकाम रेखांकन आराखडयात दशिवलेले े , िबगरशेती आदशेात दशिवलेले े  आिण ७/१२ 
उता-यावर दशिवलेले े ाचा व आकाराचा मेळ बसत नाही.  

            सदर िमळकतीबाबत  थािनक चौकशी करता कोटात वाद चाल ूअसलेचे िदसनू येत नाही . सदर बांधीव 
इमारतीस नगरपचंायतने अ ाप कर आकारणी केलेली असलेचे िदसनू येत नाही.  

  तथािप सदरचे २८ फलॅट सं  थानला एक वष या ता  परु  या कालावधीसाठी वापरास घेणकेामी  
नगरपंचायतीचा नाहरकत दाखला ा  त क न घेवून सदरचे फलॅट शता  दी कालावधीत िशड म  ये कत  यावर 
येणा-या शासक य/िनमशासक य कमचारी, सां  कृितक काय म सादर करणा-या कलाकारांसाठी िकंवा साई 
सवेकांसाठी वापरता येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय- ा  त  ताव खालील माण.े  

अ.न.ं अजदार मालकाचे नाव सव नं. े  
ह.ेआर 

(  तािवत) 

 यायालयात 
वाद चाल ू
आह ेकाय 

 ताव 
ि वकारणे यो  य 

आह ेकाय 

१ ी.िनतीन उ  तम कोते व इतर ५  ४/१ पै.  ०.८०   नाही  होय  
२ ी.कैलास (बाप)ू गोिवंद कोते व इतर १ 

आिण  ी.अिजत झुंबरलाल कंुकूलोळ 
व इतर  

११४/७७,११५/१२, 
११५/१३,११५/१८ चे 
एकूण े  ३ हे.४० आर 
पैक    

२.८०  नाही  होय  

३ ी.वेणनूाथ सयुभान ग दकर व  
ी.जग  नाथ सयुभान ग दकर  

१४७ पै.  २.००  होय  नाही  

४ डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर व इतर २   ५/१ व ५/८ पै.  १.००  होय  नाही  
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५ ी.कमलाकर गणपतराव कोते व इतर  ५७/६४ पै.बांधीव 
िमळकत २८ फलॅट  

२८ फलॅट  नाही  होय  

             
उपरो  त अ.नं.१,२ व ५ मधील िमळकती सबंंधात  यायालयात वाद चाल ूअसलेचे िदसनू येत नाही . 

त  हा सदर  या िमळकती सं  थानला समाधी शता  दी वषासाठी िवनामोबदला ि वकारण.े २) सदर िमळकती 
सबंंधात साईबाबा समाधी शता  दी या कालावधीसाठी करारनामा करण.े ३) उपरो  त योजनाथ वापर करणेसाठी 
सदर िमळकत चा आव  यक िवकास व त षुं िगक कामे सं  थानचे बांधकाम िवभागामाफत करण.े ४) सदर 
िमळकत धारकांचा अिभनंदनपर ठराव व तशा आशयाचे प  संबंधीतांना दणेे.  

             यासाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर.   
िनणय .८२१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  

                    (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३१ अिखल महारा  मा यिमक व उ च मा यिमक शाळा मु या यापक संयु  महामंडळ अिधवेशनासाठी 

िनवास, सभागृह व मंडप टाकणेस परवानगी िमळणेबाबत.  
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- अिधिनयमातील िविनयम २१ (१) (ख) म ये भ  तानंा राह  याकरीता व 

वापर कर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधणे व  याची दखेभाल करणे अशी तरतदु आहे. 
 तािवक:- सदंभ य प ानुसार अिखल महारा   मा  यिमक व उ  च मा  यािमक शाळा मु  या  यापक 

सयंु  त महामंडळ अिधवेशन िद.२७/१०/२०१७ ते २९/१०/२०१७ यािदवशी घे  याचे ठरवले आहे, तरी मंजरुी 
प ात आ  ही सम  पहाणी के  या माणे धमशाळा-२ मधील इमारतीतील दोन समोरा समोरील इमारतीत 
िनवास  यव  था अंदाजे १००० पयत व  याचंे सभागहृ व मंडप टाकणसे परवानगी िमळुन िद. २७/१०/२०१७ ते 
२९/१०/२०१७ पयत उपल  ध  हा  यात ही न  िवनंती प ा  दारे इकडील िवभागास कळिवलेले आह.े  

  तसचे उपरो  त माण ेअिधवेशनासाठी अंदाजे ३ ते ४ हजार मु  या  यापक साईभ  त येव ूशकतील असे 
िद.२०/०८/२०१७ चे प ात नमदु केले आहे.  

मागणी:- अिधवेशनासाठी िनवास, सभागहृ व मंडप टाकणेस परवानगी िमळण ेबाबत. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-  

   या दशनासाठी येणा-या साईभ  ताचंी थम ाध  याने धमशाळा िवभागात हॉल दऊेन 
िनवास  यव  था कर  यात येते. ल  नसमारंभ, िशिबरे, सभा, समंेलन अथवा इतर धािमक/ सामािजक काय मांसाठी 
(जागा व हॉलची) परवानगी िदली जात नाही. तसचे इकडील िवभागात सभागहृ ही उपल  ध नाही.  

  तथापी िद. १६/०८/२०१६ रोजीचा मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेितल िवषय न.ं२५ व िनणय .५३४ 
नसुार  साई धमशाळा येथे िश ण, िशबीर,  पधा इ. साठी पाक गंची जागा (कॉ ट असलेली) उपल  ध क न 
दे  यात येव ुनये , अस ेठरले. तसचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचा मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेितल िवषय नं.११४ 
व िनणय .६३४ नुसार  राजक य काय मासाठी साई धमशाळा येथील हॉल देणे यो  य होणार नाही,  याचबरोबर 
एखा ा राजक य काय मासाठी हॉल उपल  ध क न िद  यास, इतरही  याची मागणी करतील व तशी था सु  
होईल. या सव बाब चा िवचार करता उपरो  त  ताव अमा  य करणते आला. 
१) तसचे कायालयाचे वरील हॉल हा भोजनाचा हॉल असनु भोजन गहृ चाल ु नस  या ने स  या वापरात 
नाही. परंत ु   या हॉलम  ये  दारावती िवभागाकडुन ा  त ३२५७ कापसु गा ा हॉलम  ये ठेव  यात आले  या 
आहते. तसचे िवभागाकडील खराब झाले  या व  त ु उदा. खुच , टेबल, बादली, मग, खराब बेडिशट, खराब 
उशीक  हर, इ. व  त ुठेव  यात आले  या आहे.  स  या  याचा  टोअर  हणनु वापर होत आहे. गद  या वेळी  ण 
नातेवाईकांची तसचे प रसरातील येणा-या साईभ  ताचंी िनवास  यव  था कर  यात येत असत.े  
२) अिखल महारा   मा  यिमक व उ  च मा  यिमक शाळा मु  या  यापक सयंु  त महामंडळ यांना येणा-या ३ 
ते ४ हजार मु  या  यापकांचे अिधवेशानासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार सभागहृ व मंडप टाकणे 
करीता परवानगी दतेा येणार नाही अस ेमत आह.े 

   तािवत काय मासाठी हॉल/ जागा उपल  ध क न दे  यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सद  याचंी 
सचुना आहे. सदरील बाब ही धोरणा  मक  व पाची अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .८२२ यावर सिव तर चचा होऊन, अिखल महारा   मा  यिमक व उ  च मा  यािमक शाळा मु  या  यापक 
संयु  त महामंडळ यांना िशड  येथे अिधवेशन घेणेसाठी िद.२७/१०/२०१७ ते २९/१०/२०१७ अखेर, 
यांचे मागणी माणे साईधमशाळा िवभागाकडील दोन समोरा समोरील इमारतीम ये अंदाजे १००० 
य पयतची सशु क िनवास  यव  था तसेच सभागृह व मंडप टाकणेस सशु क परवानगी देणेत यावी, 

असे ठरले.                     (कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३२ साईआ म भ िनवाससाठी लॅि टक व इतर सािह य खरेदी करणे. 

ताव- अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  २००४ मधील २१ (१) (ग) “भ  तानंा दवेते  या 
दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे .” व (२) पोट-
कलम (१) (ख) “भ  तानंा राह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची देखभाल करण.े” 

  ा  तािवकः- सं  थान अिधिनयमातील तरतदुीनुसार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थेमाफत 
भ  ताचंी िनवास  यव  था व  याम  ये िविवध सिुवधा परुिवणते येते .  या अनषुंगाने साईआ म भ  तिनवास 
साईभ  तां  या िनवास  यव  थेसाठी िद.११/०४/२०१३ पासनु सु  कर  यात आलेले असनु या िठकाणी १२ 
इमारतीमधनु १५३६ खो  या आहते. 

साईआ म भ  तिनवास िवभागाम  ये भ  ताचंी गद  वषभर कायम असते.  यामळेु इकडील िवभागातील 
िनवास  यव  थेचा पुण मतेने वापर होत अस  याने खो  यामं  ये साईभ  तां  या वापरासाठी िदलेले  लॅि टक 
सािह  य सतत  या वापरामळेु तटुफुट व खराब होऊन वापरास अयो  य  झालेले आह.े 

साईआ म भ  तिनवास िवभाग सु  होऊन चार वष झालेआहते.  यामळेु िवभाग सु  झाला  या वेळेस 
खरेदी केले  या  लॅि टक बादली, मग, े, आंघोळीचा  टुल, ड  टिबन, डोअरमॅट,  टील  लास, इ  यादी व  तुचंा 
तपिशल खालील माण ेआह.े 

अ.नं व  तुचंे वणन मता 
खरेदी कालावधी 

िदनांक 
ती नग दर 
पये/पैस े

खरेदी नग 
व  त ुवाप न 

झालेले 
कालावधी 

१  लॅि टक  खचु  हाताची २९/०३/२०१५ २५७/- ३०० ०२ वष 

२  लॅि टक बादली  १८ िलटर ०७/०५/२०११ ९८/- १,६९० ०५ वष 
३  लॅि टक बादली  ०२ िलटर १५/१२/२०१६ २०/- १,००० ०९ मिहने 

४  लॅि टक जग ०२  लीटर ०६/०५/२०११ ४६/- १,५५० ०५ वष 

५  लॅि टक मग ०१ लीटर ०६/०५/२०११ १३/- ३,४०० ०५ वष 
६  लॅि टक े लहान ०७/०३/२०१४ १२९/- २,००० ०३ वष 
७ बाथ  टुल - ०६/०५/२०११ ९१/- १,६५० ०५ वष 
८  कुलपेु (िलंक लॉक) डबल लॉक १०/१०/२०११ १६५/- १,७५० ०५ वष 
९ ि टल  लास २५० िम िल २५/०२/२०११ ३०/- ३,५०० ०५ वष 

१० 
रबर मोड डोअर मॅट 
 (कुशन डोअरमॅट) 

२’x१’ .३” २२/०७/२०१४ ११८/- २,००० ०३ वष 

११ पायपसुणी  २’x१’ .३” १५/११/२०१६ ५३/- ४०० ०९ मिहने 
मागणी:- ी साई समाधी शता  दी वष सु  होत अस  याने भ  तां  या गद त वाढ होत आह.े 

भ  तानंासोयी सिुवधा परुिवणेसाठी खालील माण े सािह  यांची आव  यकता आह.े याम  ये सेलो, िनलकमल, 
सु ीम , त  सम दजाचे इ  यादी नांमािकत कंपनीचे सािह  य खरेदी करता येईल. यासाठी   लॅ  टीक व इतर साही  य 
खरदी करणकेामी  थािनक फिनचर दकुानदार यां  याकडे दराबाबतचौकशी केली असता  यानंी खालील 
को  टकात नमदु केले नुसार  लॅि टक सािह  याचंे दर िदलेले आह.े  

अ.नं तपशील वणन/ मता कंपनीचे नाव मागणी नग 
दर ती नग 

पये 
एकुण र  कम 

. 

१.  लॅि टक खचु                    िबगर हाताची 
िनलकमल ५०० ४८० /- २,४०,०००/- 

आरीयन ५०० ३२० /- १,६०,०००/- 
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  उपरो  त को  टकात नमदु केले माण े सेलो , िनलकमल,सु ीम त  सम दजाचे नांमािकत कंप  याचंे 

 लॅि टक सािह  य खरेदी कर  याची आव  यकता आह.े सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी ऑिफस व इतर 
खच,  टेशनरी छपाई, फिनचर खरेदी बजेट .४,००,००,०००/- (अ री पये चार कोटी माञ) मंजरु असनु, सदर 
 लॅ  टीक सािह  य खरेदी चा खच . १९,१०,२००/- िश  लक र  कमेतनु करता येईल. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव नुसार अनुमान:- मा.  यव  थापन मंडळा  या मा  यतेनसुार कायवाही 
करता येईल. 

  िवभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय:- 
१)  उपरो  त मागणी को  टकात नमदु माणे सलेो , िनलकमल, सु ीम , त  सम दजाचे नांमािकत कंप  याचंे 

 लॅि टक सािह  य खरेदी करणेस, 
२)  सदरचे लॅि टक सािह  य खरेदी िवभागामाफत ई-िनवीदा ि या प  दतीने खरेदी करणेस, 
३)  याकामी  येणा-या एकुण अपेि त खच . १९,१०,२०० /- (अ री पये एकोणावीस लाख दहा हजार 

दोनशे माञ) चे खचास,  
उपरो  त  १ ते ३ बाब वर िनणय होणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीसभेसमोर िनणया  तव सादर. 

िनणय .८२३ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवाससाठी तावात नमुद केले माणे नामािंकत 
कंप यां चे लॅि टक व इतर सािह य खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे .१९,१०,२००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३३ कॅ टीन िवभागाकरीता आव यक असलेले पातेले, टेनलेस ि टल टी जार खरेदी करणे. 

ताव- अिधिनयम- २००४ मधील तरतुद- सन २००४ मधील महारा   शासन राजप ातील अिधिनयम १७(१) म  ये 
भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न ा  यात अशी तरतदु कर  यात आलेली आह.े  

   तािवत:- 
  (अ) कॅ  टीन िवभागा माफत साईभ  तानंा चहा,कॉफ ,दधु , तयार कर  याचे काम १) मं िदर परीसरातील 

जनेु सादालय रसोडा २) साईबाबा भ  तिनवास या दोन िठकाणाहन केले जाते. 

सिु म  ५०० ४६० /- २,३०,०००/- 
सेलो ५०० ४७० /- २,३५,०००/- 

Next chair ५०० ४८० /- २,४०,०००/- 

२ 
 लॅि टक बादली  

बाथ म साठी (लाल कलर) 
१७ लीटर महानंदा १,५०० १९५ /- २,९२,५००/- 

३ 
 लॅि टक बादली टॉयलेटसाठी  

(आकाशी कलर) 
०५  लीटर  महानंदा १,५०० ७५ /- १,१२,५००/- 

४ 
 लॅि टक ड  टबीन लहान 

(खोलीम  ये) 
ॉ  टीऑफ स 

िबन 
महानंदा १,६०० ११५ /- १,८४,०००/- 

५  लॅि टक  टुल १८ इचंी  महानंदा ४० २५० /- १०,०००/- 

६  लॅि टक े लहान - १,५०० ११०/- १,६५,०००/- 
७  लॅि टक जग ०२  लीटर महानंदा ७,०० ६८ /- ४७,६०० 

८  लॅि टक मग ०१ लीटर महानंदा १,५०० ४९ /- ७३, ५००/- 

९  कुलपेु (िलंक लॉक) 
०७ िल  हर 
(३ चावीसह) 

िलंक ७,०० १९८/- १,३८,६००/- 

१० ि टल  लास २५० िम ली - ३,००० ३६/- १,०८,०००/- 

११ कुशन डोअरमॅट २’x१’ .३” - १,६०० १८५ /- २,९६,०००/- 

१२ पायपसुणी  २’x१’ .३” - १,५०० १६५ /- २,४७,५००/- 

 एकूण १९,१०,२००/- 
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  मं िदर प रसरातील जनेु सादालय रसोडा येथे तयार होणारे चहा, कॉफ ,दधू ह ेशां ितिनवास /भ  तिनवास 
दशन रांग, साईबाबा कॉ  पले  स (१६ गुं ठे), मु  य कॅ  टीन-जनेु सादालय परीसर, साईआ म धमशाळा, 
 दारावती िनवास  थान, साईबाबा  णालय, साईनाथ  णालय या िठकाणी परुवठा केला जातो . साईबाबा 

भ  तिनवास येथे तयार होणारे चहा, कॉफ , दधू हे साईबाबा भ  त िनवास  थान (५०० म) साईआ म 
भ  तिनवास  थान – G,J िवंग या िठकाणी परुवठा केला जातो. या दोनही िठकाणी चहा,कॉफ  तयार कर  यासाठी 
वापर  यात येणारी अॅ  यिुमिनयमची भांडी ही ०३ ते १० वषापवु  खरेदी कर  यात आलेली होती.  यापैक  
बरीचशी भांडी िनरोपयोगी झा  याने  याचंी िव  कर  यात आलेली आह.े  यामळेु कॅ  टीन िवभागाकडे या दोन 
चहा ब निव  याचे िठकाणी स  या वापरात असलेले पाते  याचंी कमतरता व  सततचे वापरामळेु स  या वापरात 
असलेले अॅ  यिुमिनयम पाते  याचंी झीज होवनु त ेिनकामी होव ुशकतात .या करीता  तसचे २०१७-२०१८ म  ये 

ी साईचंा समाधी शता  दी सोहळा साजरा होत आह े  यासाठी होणारी गद  िवचारात घेवनु चहा , कॉफ  तयार 
कर  यासाठी खालील अ माण ेपाते  याचंी आव  यकता  आह ेस  या आपलेकडे अॅ  यिुमिनयमचे पातेले वापरात 
आहते परंत ु ISO मानांकनाचे  टीने ि टलची भांडी वापरावी लागणार आहते. 

ब) कॅ  टीन िवभागा माफत साईभ  तानंा चहा,कॉफ ,दधु , तयार कर  याचे काम १) मं िदर परीसरातील 
जनेु सादालय रसोडा  

२) साईबाबा भ  तिनवास या दोन िठकाणाहन तयार होणारे चहा,कॉफ ,दधू ह े  टे नलेस ि टल जार  दारे 
परुवठा केला जातो . चहा, दधू , कॉफ  वाटप कर  यासाठी वापर  यात येणारे  टेनलेस ि टल टी जार हे ०५ ते ०६ 
वषापवु   लािसक/ नॅशनल कंपनीचे खरेदी कर  यात आलेले होते.  यापैक  बरेचशे  टेनलेस ि टल टी जार 
िनरोपयोगी झा  याने  याचंी िव  कर  यात आलेली आह.े  यामळेु कॅ  टीन िवभागाकडे या दोन चहा ब निव  याचे 
िठकाणासाठी स  या वापरात येत असले  या  टेनलेस ि टल टी जार ची  सततचे वापरामळेु  यांची झीज, तसचे 
 याचंे िलकेजचे माण यांमळेु  याचंी  कमतरता िनमाण होऊ शकते. 

सन २०१७ - २०१८ म  ये ी साईचंा समाधी शता  दी सोहळा साजरा होत आहे  या बरोबरच ी 
रामनवमी, ी गु पौिणमा, ी पु  यितथी उ  सव, िदपावली व नाताळ सु ी या कालावधीत होणारी चंड सभंा  य 
गद  िवचारात घेवनु  तसचे  गद चे वेळी अित र  त  यव  था  हणनू चहा, कॉफ ,दधू यांचे  टॉल लावणे  झा  यास 
ते सािह  य आप  याकडे उपल  ध असण ेगरजेचे  आह े  या  सव  बाब चा  िवचार  करता  खालील ब माणे  
 टेनलेस  ि टल  टी  जार  आव  यक आहते.  लािसक/ नॅशनल,अनमोल,एम   वेअर अगर इतर त  सम कंप  याचंे 

टी जार बाजारात उपल  ध आहते.  
 टेनलेस ि टल पातेले व  टेनलेस ि टल टी जार यांचे दर  कोपरगाव, सगंमनेर येथील  यापा-यांकडुन 

घेवनू  यांचे  टेनलेस ि टल पाते  याचंे सरासरी  दर  सादर केलेले आहते. व  टेनलेस ि टल टी जार खरेदी कामी 
ई-मेल  दारे दर प के मागवनु आले  या दरप का माणे सरासरी दर नमदु कर  यात आले आहते. 

  िवभागाची मागणी:-  (अ)  टेनलेस ि टल पातेले 

 
   (ब)  टेनलेस ि टल टी जार 

अ. 
 

तपिशल 
कॉकसह, २६ गेज ि टल प याचे. 

मागणी 
नग 

अंदाजे दर 
पये 

एकुण िकंमत 
पये 

अ. 
 

तपिशल 
 टेनलेस ि टल पातेले (  टेलम ३०४, ८-% िनकेल धातु  

असलेले ) टोप 

साईज 
 यास×उंची 

मागणी 
नग 

अंदाजे वजन 
िकलो- ॅम 

०१. २०० िल मतेच,े 6mm. सपाट बडुाचे , 3mm जाडीचे, १० 
झाक  यासह 

३२”×१६” १० ६५०.००० 

०२. १५० िल मतेच,े 6mm.सपाट बडुाचे , 3mmजाडीचे ३०”×१६” ०६ ३३६.००० 
०३. १०० िल मतेच,े 6mm.सपाट बडुाचे , 3mmजाडीचे २७”×१५” ०५ २२५.००० 
०४. २५ िल मतेच,े 6mm.सपाट बडुाचे, 3mmजाडीच े १८”×१४” ०३ ७२.००० 
०५. १० िल मतेच,े जाड बडुाचे  १३”×१०” ०३ ३९.००० 
 एकुण  २७ १३२२.००० 
                                            ित िकलो  दर पये   ५१८.०० 
 अपेि त एकुण खच पये   ६,८४,७९६.०० 
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०१.  टेनलेस ि टल टी जार २५ िल. मतेचा ६० २६८४/- १,६१,०४०/- 
०२.  टेनलेस ि टल टी जार १५ िल. मतेचा ६० २२१४/- १,३२,८४०/- 
०३.  टेनलेस ि टल टी जार १० िल. मतेचा ५० १८५३/- ९२,६५०/- 
०४.  टेनलेस ि टल टी जार ७.५ िल. मतेचा १५ १६७३/- २५,०९५/- 
०५.  टेनलेस ि टल टी जार ५ िल. मतेचा १५ १५२६/- २२,८९०/- 
 एकुण अपेि त खच पये   ४,३४,५१५/- 

  िवभागाचे मत:- िवभागाचे मागणी नसुार  (अ) माणे .६,८४,७९६/- व (ब) माणे 
.४,३४,५१५/- असा एकुण .११,१९,३११/-इतका अपेि त खच असनु  यास व सदर खरेदी, खरेदी 

िवभागामाफत िवहीत प  दतीने खरेदी (वतमान प ात जािहरात/सं  थानचे सकेंत  थळावर मािहती दे  यापासनु ते 
परुवठा आदेश दे  यापयत  या सव समावेशक ि या व खचासह) क न िमळणचेा िवषय मा.  यवसथापन सिमती 
सभे समोर िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय क्र.८२४ यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागाकरीता तावात नमुद केले माणे पातेले, टेनलेस ि टल 
टी जार खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.११,१९,३११/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.           (कायवाही- .अिध क, कॅ टीन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३४ माहे जानेवारी- २०१७ ते एि ल- २०१७ अखेर सादभोजनकामी आले या खचाबाबत. 

ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ सभेतील िनणय ं .८२० नुसार असे ठरले क ,मा. ीसद  य 
सिमती  या िद.१४/०६/२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय ं ३४३अ  वये चे समाधी शता  दी महो  सव 
कालावधीम  ये िद.०१/१०/२०१७ ते १८/१०/२०१८ पयत देणगीदार साईभ  ताचं ेदणेगीतनू मोफत अ  नदान वष 
 हणनू घोिषत करणेस मा  यता दे  यात आलेली आह.े  तसचे अ  नदान फंडामधील िश  लक िनधी व िदवसिेदवस 

मोफत भोजन योजनेम  ये साईभ  ताचंी वाढती देणगी या बाब चा िवचार करता, निवन वषाची साईभ  तानंा भेट 
दे  यासाठी िद.०१/०१/२०१७ पासनू  ायोिगक त  वावर सपंूण िदवस मोफत भोजन चालू  करणते याव.े,सदरह 
योजना थमत:  िद.३०/०९/२०१७ पयत सु  ठेव  यात यावी व या योजनेस भ  ताचंा उ  फुत ितसाद िमळा  यास 
समाधी शता  दी वषानंतरही मोफत सादभोजन योजना चालू  ठेव  यात यावी. परंत ु या योजनेचा लाभ जनरल 
भोजनहॉलम  ये सादभोजन घेणा-या भ  तानंाच राहील.   ही.आय.पी व  ही.  ही.आय.पी सादभोजनासाठी 
पवु माणचे शु  क आकारणे यावे.असा िनणय झालेला  अस  यामळेु माहे- जानेवारी ते एि ल म  ये सादभोजन 
बनिवणकेामी आलेला  य  खचाचा व उ  प  नाचा तपिशल खालील माणे . 

अ)उ  प  नाचा तपिशल 

अ.न.ं उ  प  नाचा तपिशल 
मिहना/वष-२०१७ 
जानेवारी फे ुवारी माच एि ल 

०१ मोफत भोजन योजनेअंतगत जमा 
झालेली दणेगी र  कम 

४४,७३,६४०.०० २८,९५,२७८.०० ४०,०८,९१८.०० ५४,७२,७६५.०० 

०२ िवशेष बैठक  ही.आय.पी.र  कम ४८,५६,२९०.०० ३०,२५,०८०.०० ३६,१९,३१०.०० ३४,८७,५४०.०० 
०३ कायम/कं ाटी /आऊटसोस कमचारी 

व मकुबिधर िवदयाथ  भोजन र  कम 
६९,६५५.०० ६७,६५१.०० ७३,१५४.०० ५६,१८६.०० 

०४ मािसक भोजन पास र  कम २२५.०० २२५.०० ०.०० ०.०० 
एकुण उ  पनाची र  कम = ९३,९९,८१०.०० ५९,८८,२३४.०० ७७,०१,३८२.०० ९०,१६,४९१.०० 

 
ब) सादभोजनकामी आले या खचाचा तपिशल 

अ.न.ं  खचा  या र  कमेचा तपिशल 
मिहना/वष-२०१७ 
जानेवारी फे ुवारी माच एि ल 

०१ धा  य,कडधा  य,डाळी,तपु,मसाले 
वैगरेसाठी आलेला खच 

१,२९,२३,७२९.
०२ 

९५,२८,९३७.२८ १,०५,३०,८३१.१
५ 

१,००,५९,२४१.
८५ 

०२ भाजीपाला खच ९,३४,३९९.८४ ७,२४,७०१.३८ ८,१८,६३२.४३ १०,७३,७१९.३० 
०३ दधु खच  २,८३,४३२.५० १,७५,७०२.८० २,८०,४४०.०० ३,२५,३२७.५० 
०४ गॅस व मिशनरी दु  ती  दखेभाल खच           २५,९७,१०९.२१ १४,३३,३८९.९६ १९,०४,११०.३६ १९,२४,५५१.३६ 
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०५ कायम कमचारी पगार र  कम ६१,४५,५१०.०० ६१,३५,५६८.०० ६१,५६,८९६.०० ६३,०३,९५७.०० 
०६ कं ाटी कमचारी पगार र  कम ३०,३३,०५१.०० २७,५३,८९८.०० ३५,४६,२५१.०० ३८,३५,१२९.०० 
०७ चपाती/परुी,चपाती मिशन चपाती 

मजरुी र  कम 
३,८९,१४३.०० २,७६,९३३.६० ३,७६,१४२.९६ ३,०७,८२२.३८ 

०८ हाऊसिकप ग व जादा वाढपी 
केटरस मजरुी र  कम 

१४,४९,९९९.०० १४,४९,९९९.०० १४,४९,९९९.०० २०,१४,३०८.०० 

०९ िकराणा व भाजीपाला व इतर 
वाहतकु इधंन खच अंदाजे 

१,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० 

१० पाणी खच अंदाज े ४,८०,१८०.०० ४,८०,१८०.०० ४,८०,१८०.०० ४,८०,१८०.०० 
११ लाईट खच २२,४३,५५५.०० १२,३१,९३९.०० १३,३८,५७९.०० ११,१३,०८२.०० 
एकुण खचाची र  कम = ३,०५,८०,१०८.५७ २,४२,९१,२४९.०२ २,६९,८२,०६१.९० २,७५,३७,३१८.३९ 

 
मिहना उ  प  नाचा तपिशल खचाचा तपिशल सादभोजन सं  या ित ताटास आलेला खच 
जानेवारी-२०१७ ९३,९९,८१०.०० ३,०५,८०,१०८.५७ १४,५०,३७८ २१.०८ 
फे ुवारी-२०१७ ५९,८८,२३४.०० २,४२,९१,२४९.०२ ९,९८,९२६ २४.३१ 
माच-२०१७ ७७,०१,३८२.०० २,६९,८२,०६१.९० ११,०१,९९० २४.४८ 
एि ल-२०१७ ९०,१६,४९१.०० २,७५,३७,३१८.३९ ११,२७,२०५ २४.४२ 

क) अ  नदान फंडातील देणगी िवितरी  त मोफत भोजन योजनेअंतगत जमा झालेली देणगी व 
सादभोजन घेणा-या भ  ताचंी सं  या तुलना  मक मािहती. 

मिहना 
सादभोजन 
सं  या 

मोफत भोजन 
देणगी 

मिहना 
सादभोजन 
सं  या 

मोफत भोजन 
देणगी 

जानेवारी-२०१६ १२,७४,९७५ ७४,३७,२९८/- जानेवारी-२०१७ १४,५०,३७८ ४४,७३,६४०/- 
फे वुारी-२०१६ ८,७३,६९७ ३९,८५,८८९/- फे वुारी-२०१७ ९,९८,९२६ २८,९५,२७८/- 
माच-२०१६ ९,८६,८७४ ७३,१४,८३७/- माच-२०१७ ११,०१,९९० ४०,०८,९१८/- 
एि ल-२०१६ ९,८६,३०७ १,१८,५०,७६५/- एि ल-२०१७ ११,२७,२०५ ५४,७२,७६५/- 

मागणीः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार ०१ जानेवारी २०१७ पासनु सु  करणते आलेली  
सं  थानमाफत सपंणू िदवस मोफत योजनेकामी  माहे -जानेवारी-२०१७ ते एि ल-२०१७ अखेर सादभोजनकामी 

ा  त झालेले उ  प  न आिण  याकामी आलेला खच मा.  यव  थापन सिमतीपढेु अवलोकानाथ सादर करणेबाबत... 
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार अनुमानः- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- ०१ जानेवारी २०१७ पासनु सु  करणते आलेली  सं  था नमाफत 

सपंणू िदवस मोफत योजनेकामी माहे -जानेवारी-२०१७ ते एि ल-२०१७ अखेर सादभोजनकामी ा  त झालेले 
उ  प  न आिण  याकामी आलेला खच मा.  यव  थापन सिमतीपढेु अवलोकानाथ सादर करता येईल अस ेन  मत 
आह.े 

  तरी माह-ेजानेवारी-२०१७ ते एि ल-२०१७ अखेर सादभोजनकामी ा  त झालेले उ  प  न आिण 
 याकामी आलेला  य  खच याबाबतची मािहती मा.  यव  थापन सिमतीपढेु अवलोकनाथ सादर.  

िनणय .८२५ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे-जानेवारी-२०१७ ते एि ल-२०१७ अखेर सादभोजनकामी आलेला 
 य  खच व ा  त झाले या देण या याचे अवलोकन करणेत आले. याम ये िद.०१ जानेवारी २०१७ 

पासुन संपूण िदवस मोफत योजना सु  झा यापासुन अ नदान फंडाम ये कमी देण या ा  झा याचे 
िनदशनास आले. अ नदान फंडाम ये देण या ा  होणेसाठी शता दी अ नदान योजना तयार करणेत 
येऊन, साईभ ांना आवाहन करणेत यावे व समाधी शता दी वषाम येही संपुण िदवस मोफत 

सादभोजन साईभ ांना उपल ध क न दे यात यावे. तसेच िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ पासुन मुकबधीर 
िव ालयांना पुरिवणेत येणारे साद भोजन मोफत दे यात यावा. याच माणे सादालयाम ये मोफत 
िन य अ नदानासाठी ा  होणा या देण या व लेखाशाखा िवभागाकडील देणगी काऊंटरवर अ नदान 
फंडाम ये ा  होणा या देण यांचा सिव तर अहवाल पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

     (कायवाही- सादालय िवभाग मखु / मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं३५ माहे जुन २०१७ ते जुलै २०१७ या कालावधीतील योगशाळां चे तपासणी अहवाल मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर. 

ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८०० नुसार “यापढेु मोतीचरु लाडु साद 
िनम ती करीता खरेदी करणते येत असले  यागावरान तपुाचे  येक नमु  याची तपासणी अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड 
क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन क न घे  यात यावी”, असे ठरलेले आह.े 

 यानसुार भांडार िवभागास ा  त होणा-या  येक निवन बॅचचे गावरान तपुाचे नमु  यांची तपासणी 
अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन करणते येत आह.े 
यािशवाय सं  थानची ी साई सादालयातील योगशाळा काया  वीत झालेपासनु िकराणा माल, गावरान तपु व 
खा तेलाचे  येक बॅचचे नमु  यांची तपासणी  याचंेकडुनही केली जात आह.े 

खरेदी िवभागाचे िद.१४.०७.२०१७ रोजीचे मंजरूिटपणीम  ये सं  थानला ा  त होणा-या गावरान तपु व 
खा तेलाची तपासणी रा  य/ क  शासना  या योगशाळेमधनू क न घेणबेाबत िनदश झालेले आहते .  यानुसार 
भांडार िवभागामाफत िद.०१.०८.२०१७ पासनू  या माणे अंमलबजावणी करणते येत आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ अ  वये “सं  थानसाठी 
िकराणा माल अथवा इतर  या सािह  यां  या नमु  याचंी लॅब तपासणी कर  यात येते अशा लॅब तपास  याचंा 
अहवाल सभेसमोर सादर कर  यात यावा”, अस ेठरलेले आहे.  यानुसार माह ेमे २०१७ पयतचे सव योगशाळा 
तपासणी अहवाल यापवु  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते आलेले आहते.  

आता माह े जनु २०१७ ते जलैु २०१७ या कालावधीतील तपासणी अहवालाचे प रिश  ठ यासोबत 
अवलोकनाथ सादर केले आह.े अ  वमेधइिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस, नािसक, यांचे गावरान तपुाचे  येक 
तपासणी अहवालात  “The analysed food sample complies with Food Safety and Standards 
(Food Products Standards and Food Additives) Regulations,2011 (for which limits have 
been mentioned) with respect to the parameters tested.” अस ेनमदु आहे.  

रजनल अॅगमाक लॅबोरेटरी, मुंबई, (Central Govt. Lab.) यांचे गावरान तपुाचे व खा तेलाचे 
तपासणी अहवालात  “The Samples submitted by the party Conform to Agmark specification” 
अस ेनमदु आहे.  

उपरो  त तपासणी अहवालांचे आधारे सदरचे गावरानतपुाचा व खा तेलाचा परुवठा वेळोवेळी 
सं  थानचे िविवध िवभागांना करणते आलेला आह.े  

तरी सोबतचे प रिश  ठ (पा.न.ं१ ते ४) माण े गावरान तपुाचे व खा तेलाचे योगशाळा तपासणी 
अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढेअवलोकनाथ सादर. 

 िनणय .८२६ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जुन- २०१७ ते जुलै- २०१७ या कालावधीतील गावरान तुप व 
खा तेला या नमु यां चे योगशाळकडून ा  झाले या तपासणी अहवालाचे अवलोकन करणेत 
येऊन, याची न द घे यात आली.       (कायवाही- अिध क, भांडार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३६ ी गु थान मंिदराकरीता सो या या पादु का देणगी दाखल ि वकारणेस परवानगी बाबत. 

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

अ.  कलम/तरतदू 
मांक 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकल/उपकलम 
मांक 

तरतदू 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

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

तावना:- चे गु थान मं िदराम ये अ कलकोटचे ी वामी समथ महाराजां या पादकुा पवु पासनु 
थापन कर यात आले या आहते. सदर पादकुा या चांदीम ये तयार कर यात आले या आहते.  

ताव:- साईभ  ी.िचराला िच नारेड्डी यांनी आपले िद.०१/०९/२०१७ रोजीचे प ा वये 
ीगु थान मं िदराचे चांदी या पादकुांवर सो या या पादकुा दणेगीदाखल दणेेबाबत इ छा दिशत केली आह.े 

तरी याबाबत िनणय होणेस िवनंती. 
िवभागचा अिभ ाय:- यापवु  साईभ  ी िवजय कुमार बाल , रा.है ाबाद यांनी यांचे 

िद.२८/०२/२०१७ चे िवनंती अजा वये चे गु थान मं िदरातील फोटोसमोरील चांदी या पादकुांना ७५० ॅम 
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सो याचे पादकुांचे आवरण देणगीदाखल दणेेबाबत इ छा दिशत केली आह.े यासाठी लागणारा सव खच ते 
दे यास तयार आहते. सदर दणेगी ि वकारणकेरीता तावास मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७.०३.२०१७चे 
सभेतील िवषय न.ं१०, िनणय .२४३ नुसार तावात नमदु केले माण े दानशरु साईभ  ी .बी.िवजय कुमार 
यांचेकडुन ीगु थान मं िदरातील चांदी या पादकुांवर ७५० ॅम सो याचे आवरण देणगीदाखल ि वकारणेस 
मा यता दे यात आली आह.े ठरावानसुार जा . .एसएसएस/मं िदर/४७२/२०१७, िद.२६.०४.२०१७ चे ी 
िवजयकुमार बाल  यांना प  दे यात आलेले आह.े यानंतर यांनी याबाबतची आव यक मापेही घेतली आह.े 
परंत,ु अ ापपयत साईभ  ी.बी.िवजयकुमार यांनी पादकुा दणेगीदाखल िदले या नाही.  

तरी आता न याने साईभ  ी.िचराला िच नारेड्डी, रा.ने लरु ह ेदखेील ीगु थान मं िदराचे चांदी या 
पादकुांना सो या या पादकुा दणेगीदाखल देणबेाबत इि छत अस याने यांचेकडुन सो या या पादकुा ि वकारावे, 
अस े न  मत आह.े तसचे ी.बी.िवजयकुमार यांचेकडुन भिव याम ये इतर व त ुदेणगीदाखल दणेेबाबत इ छा 

दिशत के यास ती व त ूदेणगी हणनू ि वकारता येईल . तरी याबाबत िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .८२७ यावर सिव तर चचा होऊन, दानशुर साईभ  ी.िचराला िच नारेड्डी, रा.ने लुर यां चेकडून ीगु थान 

मं िदराचे चांदी या पादु कांना ७५० ॅम सो याचे आवरण देणगीदाखल ि वकारणेस मा यता दे यात 
आली. तथािप, सदरह देणगी ि वकारणेपुव  मं िदर व लेखाशाखा िवभागाने िवहीत कायप दतीची 
अंमलबजावणी करावी, असे ठरले.              (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३७ सं थान णालयातील एक वष प रिव ाधीन कालावधी पुण झाले या कमचा यांना सं थान सेवेत 

कायम करणे. 
ताव- अिधिनयम कलम २००४ तरतुद– कलम १३(४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार 

काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नेमणकू करता येईल.  

परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकंवा ावयाचे असेल,  अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणकू , सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३– “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीने सदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी.”तसचे अट शत . 
८ म  ये “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आहे.  

मा  यव  थापन सिमती सभेतील ठराव- 
१) मा  यव  थापन सिमती िद. १८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ६३०. 
सं  थान  णालयामध ्ये आव  यक असले  या वै क य अिधका-यां  या पदांबरोबरच वै िकय 

सचंालक पद भरणकेामी  तावात नमदु केले माण े कायवाही करणसे व  याकामी येणा-या अपेि त खचास 
मा  यता दे  यात आली. 

२) मा  यव  थापन सिमती िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ५१०. 
िद. २४/०५/२०१६ रोजी सं  थानचे दो  ही  णालयासाठी वै क य सचंालक व इतर २८ पदांसाठी 

घेणते आले  या मलुाखतीचे बंद पाक ट आजचे सभेसमोर उघडणते येऊन,  यामधील उमेदवारांना िमळालेले गुण, 
 याचंी शै िणक अहता, वय, अनभुव व र  त पद ेया सव गो  ट चे सिमतीने अवलोकन केले. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, िनव ड सिमतीने िनयु  तीसाठी िशफारस केलेले उमेदवार व रा  य शासनाचे 
आर णिवषयक तसेच भरती सदंभातील िविवध शासन िनणय / प रपञक यासह सदरह  ताव अंतीम िनणयाथ 

ग ् णालय उपिसमती सभेसमोर सादर करणते यावा, अस ेठरले. 
 तािवक- मा  यव  थापन सिमती िद. १८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ६३० नुसार सं  थान 

 णालयाम  ये आव  यक असले  या वै क य अिधका-यां  या पदांबरोबरच वै िकय सचंालक पद भरणकेामी 
 तावात नमदु केले माणे कायवाही करणेस व  याकामी येणा-या अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली. सदर 

िनणयानुसार सं  थानचे सकेंत  थळावर व वतमानपञाम  ये जािहरात िस  द करणते आली होती. जािहरातीस 
अनसु न आले  या अजदारांचे अज मा डीन बी.जे.एम.सी. पुण ेयांचकेडे तपासणी पाठिवले होते  यातील पाञ 
अजदारां  या िद. २४/०५/२०१६ रोजी मा डीन, बीजेएमसी, पणुे व िस  हील सजन, अहमदनगर यांनी मुलाखती 
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घेऊन मलुाखतीचा िनकाल ि हडीओ िचञीकरणासमोर पाक टात िसल केला . सदरचे बंद पाक ट िद. 
१६/०८/२०१६ रोजीचे मा  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर उघडणेत येऊन  यावर िनणय  ५१० नुसार िद. 
२४/०५/२०१६ रोजी सं  थानचे दो  ही  णालयासाठी वै क य सचंालक व इतर २८ पदासंाठी घेणते आले  या 
मलुाखतीचे बंद पाक ट आजचे सभेसमोर उघडणते येऊन,  यामधील उमेदवारांना िमळालेले गुण,  याचंी 
शै िणक अहता, वय, अनभुव व र  त पद ेया सव गो  ट चे सिमतीने अवलोकन केले. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, िनव ड सिमतीने िनयु  तीसाठी िशफारस केलेले उमेदवार व रा  य शासनाचे 
आर णिवषयक तसेच भरती सदंभातील िविवध शासन िनणय / प रपञक यासह सदरह  ताव अंतीम िनणयाथ 

 णालय उपिसमती सभेसमोर सादर करणते यावा, अस ेठरले. 
  तथािप, िद. ०७/०९/२०१६ रोजी द.ु ०२.०० चे दर  यान  वै क य सचंालक व द ु ०३.३० चे दर  यान 

ी गमे, शासक य अिधकारी यांनी मा उ  च  यायालयाने िनयु  त केले  या त  सिमती  या िशफारसी माणे 
उमेदवारांना नेमणकू आदशे ावेत अस ेमा कायकारी अिधकारी यांचे िनदश आहते अस ेसां िगतले  यानसुार एच 
आर िद. ०८/०९/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये मलुाखतीचे अहवालातील िशफारसीनसुार िनवड केले  या  
उमेदवारांना हजर तारखेपासनू १ प रिव ाधीन कालावधीसाठी िद. १२/०९/२०१६ रोजी नेमणकू आदशे दणेते 
आलेले आह.े  याचंी मािहती खालील माणे आहे.   

अ 
न ं

उमेदवाराच ेनाव पदाच ेनाव हजर 
तारीख 

०१ वष 
प रिव ाधीन 
कालावधी 

संपु  टात येत 
अस  याचा 

िदनांक 

प रिव ाधीन 
कालावधीत 
घतेले  या 

अिजत / 
िवनावतेन रजा 

रजेमुळे 
प रिव ाधीन 
कालावधी 

संपु  टात येत 
अस  याचा 

िदनांक 
०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ 
१ डॉ अिजत यशवतं 

पाटील 
नेञिवकार त  ०१/१०/२०१६ ३०/०९/२०१७ अिजत-१२ 

िवनावतेन-०१ 
१३/१०/२०१७ 

२ डॉ किवता शतंनु  
सरवार 

उतीिव ृ ती शा  ञ   ०३/१०/२०१६ ०२/१०/२०१७ अिजत-२० 
िवनावतेन-०१ 

२३/१०/२०१७ 

३ डॉ आ  माराम ल  मण 
धळुगंड 

िनवासी वै क य अिधकारी 
(RMO) 

०१/१०/२०१६ ३०/०९/२०१७ अिजत-०८ 
िवनावतेन-०४ 

१२/१०/२०१७ 

४ डॉ अनघा गिहनीनाथ 
िवखे 

िनवासी वै क य अिधकारी 
(RMO) 

०३/११/२०१६ ०२/११/२०१७ अिजत-१६ 
िवनावतेन-०१ 

१९/११/२०१७ 

५ ी िनखील िपतांबर 
नेतकर 

म  यवत  िनजतुक करण तंञ  १३/०९/२०१६ १२/०९/२०१७ अिजत-२२ ०४/१०/२०१७ 

 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) (सवसाधारण सवेा अटी) िविनयम, २०१३ मधील 

िविनयम २९. महारा   शासनाचे िनयम, िविनयम आिण आदेश लाग ूकरण ेया िशषकाखाली , सं  थानाने तयार 
केले  या िविवध सवेािविनयमात िविनिद  ट तरतदुी नसले  या सव बाबीचे श  य असेल ते  हा आिण सं  थानाला 
यो  य वाटेलअशा माणात महारा   शासना  या कमचा-यांना लाग ूअसले  या प  दती माणचे िनयमन कर  यात 
येईल, अस ेनमदु आहे. 

शासन सवेेतील अिधकारी/ कमचारी यां  या प रवी ाधीन कालाविधबाबतचे शासन िनणय मांक 
प रवी २७१५/ ३०२/आठ िद. २९/०२/२०१६ रोजीचे शासन िनणयातील तरतदू  ३ ब प रवी ाधीन 
कालाविधत कोण  याही  व पाची रजा (नैिम  तीक रजा वगळून) उपभोग  यास  याचा प रवी ाधीन कालाविध 
रजे  या कालावधीएवढा  वाढिव  यात यावा. 

उपरो  त कमचा-यांचा एक वष प रिव ाधीन कालावधी पुण झा  याने  यानंा सं  थान सवेेत कायम 
करणकेामी  याचंे ०१ वष कामकाजाबाबतचा गोपनीय अहवाल संबंधीत कमचा-यांचे िवभाग मखु वै क य 
सचंालक व वै क य अिध ीका यांचेकडून खालील माण े ा  त झालेला आहे.   
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अ 
न ं

उमेदवाराचे व पदाचे नाव गोपनीय अहवाल 

१ डॉ अिजत यशवंत पाटील 
नेञिवकार त , साईनाथ  णालय 

वागणकु चांगली आह.े हकुमा माण,े यो  य रतीने काम करतात, काही करणे 
चाल ूअथवा  तावीत नाही. सं  थान सवेेत कायम करणेस हरकत नाही. 

२ डॉ किवता शंतन ुसरवार 
उतीिव ृ ती शा  ञ  

ी साईबाबा हॉि पटल 

वागणकु चांगली आह.े हकुमा माण,े यो  य रतीने काम करतात, काही करणे 
चाल ूअथवा  तावीत नाही. सं  थान सवेेत कायम करणेस हरकत नाही. 

३ डॉ आ  माराम ल  मण धळुगंड 
िनवासी वै क य अिधकारी (RMO) 
साईनाथ  णालय 

वागणकु चांगली आह.े हकुमा माण,े यो  य रतीने काम करतात, काही करणे 
चाल ूअथवा  तावीत नाही. सं  थान सवेेत कायम करणेस हरकत नाही. 

४ डॉ अनघा गिहनीनाथ िवखे 
िनवासी वै क य अिधकारी (RMO) 

ी साईबाबा हॉि पटल 

वागणकु चांगली आह.े हकुमा माण,े यो  य रतीने काम करतात, काही करणे 
चाल ूअथवा  तावीत नाही. सं  थान सवेेत कायम करणेस हरकत नाही. 

५ ी िनखील िपतांबर नेतकर 
म  यवत  िनजतकु करण तंञ  

ी साईबाबा हॉि पटल 

वागणकु चांगली आह.े हकुमा माण,े यो  य रतीने काम करतात, काही करणे 
चाल ूअथवा  तावीत नाही. सं  थान सवेेत कायम करणेस हरकत नाही. 

 
मागणी- ी साईबाबा सं  थान  णालयातील एक वष प रिव ाधीन कालावधी पणु  झाले  या 

कमचा-यांना सं  थान सवेेत कायम करणबेाबत. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– ी साईबाबा सं  थान  णालयातील एक वष प रिव ाधीन 

कालावधी पुण  झाले  या उपरो  त कमचा-यांना  याचंे ०१ वष प रिव ाधीन कालावधी सपंु  टा त येत अस  याचे 
(  तभं  ७ मधील) लगतचे िदनांकापासनू सं  थान सवेेत कायम करता येईल. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .८२८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या ०५ कमचा यांचा ०१ वष प रिव ाधीन 

कालावधी संपु  टात येत अस  यामुळे यांचा प रिव ाधीन कालावधी संपु ात येत असले या लगतचे 
िदनांकापासून यांना सं  थान सेवेत कायम करणेस मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३८ मा.कामगार यायालय, अहमदनगर युएलपी .१७/ २०१३ ी.पां डुरंग तुकाराम धुमसे, मदतनीस, ी 

साईनाथ णालय िव द कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
लागले या िनकालानुसार कामावर हजर/ जु क न घेणेबाबत. 

ताव- ी पां डुरंग तकुाराम धमुस ेह े िद. ०४.१२.२००६ पासनु ी साईनाथ  णालयात मदतनीस  हणनू कायरत होते. 
वै क य अिध क यांचे िद. २२.०३.२०१२ रोजीचे िनवेदन व िविवध दिैनक वतमानप ात िस  झाले  या 
वृ  तांमधनू अस ेिदसनु येते क , ी. धमुस ेह ेिद. १८.०३.२०१२ रोजी ी साईनाथ  णालयाचे र  तपेढी िवभागात 
रा ी ८ ते सकाळी ८ या ड्युटीत कामावर  हजर होत.े   या ड्यटुीत रा ी १ ते १:३० वाजे  या दर  यान ी. धमुसे 
यांनी  याचंे सह कमचारी ी. िशवाजी क डीबा आवळेकर, र  तपेढी तं , यांना अस ेसां िगतले क, १५ ते २० 
िमनीटांसाठी मी बाहरे जावनू येतो.  यानंतर ी. धमुस ेयांनीसं  थान िनयमानसुार कामावर असताना कामाची जागा 
सोड  यापवू  मु  हमट रिज  टरम  ये न द करण ेआव  यक असताना दखेील ी. धमुस ेयानंी मु  हमट रिज  टरम  ये 
न द न करताच कामाची जागा सोडून गेले.  यानंतर रा ी२:३० ते ३ वाजे  या दर  यान ी. धमुस ेर  तपेढीत परत 
आले. िविवध दिैनक वृ  तप ांमधील वृ  तप ांव न असे िदसनू येते क , ी.धमुस े यांचे राहाता येथील 

ी.रावसाहबे दवेराम कांदळकर यांची प  नी सौ. अिनता िह  याशी अनैितक संब ंध होते.  या सबंंधास ी. 
रावसाहबे कांदळकर यांनी िवरोध केला  हणनू ी. धमुस ेयांनी सौ. अिनता यांचे इतर नातेवाईकां  या मदतीने ी 
रावसाहबे कांदळकर यांना धारदार श  ाने भोसकुन ठार मारले.  यानंतर ी. रावसाहबे कांदळकर यांना सं  थानचे 

 णालयात  आणले होते.   यावेळी डॉ  टरांनी तपासलेनंतर ी. रावसाहबे कांदळकर मतृ झा  याचे घोिषत केले.  
या करणी रावसाहेब कांदळकर यांचे बंध ू ी. अ  णासाहबे कांदळकर  यांनी राहाता पोलीसांकडे या घटनेची 
िफयाद दाखल केलेली आहे.   यानुसार ी. धमुस ेसह ७  जणांवर भारतीय दडं िवधान सिंहता कलम नं. ३०२, 
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१४३, १४७, १४८ कलमां  वये गु  हा दाखल झालेला आहे. सदर करणी ी. धमुसे यांना पोलीसांनी अटक केली 
होती.  पोलीसांनी ी. धमुस े यांना  यायालयासमोर हजर केले असता, मा.  यायालयाने ी. धमुस े यांना २२ 
माचपयत पोलीस क  टडी िदलेली होती. सदरचे घटनेनंतर ी. धमुस े हे सतत , सलग, िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर आहते.  सदर  या घटनेबाबत िद. २०.०३.२०१२ ते िद. २२.०३.२०१२ रोजी  या 
िविवध दिैनक वतमानप ात बात  या िस  झा  या.  यामळेु सं  था न व  णालय शासनाचे नावलौिककास 
बाधा पोहचली आह.े याबाबत इकडील जा.न.ं एसएसएस/ वशी ७बी/ ९४/२०१२ िद.०७.०४.२०१२ व 
एसएसएस / वशी७बी / १६५९/२०१२ िद. २८.०६.२०१२ अ  वये कारण ेदाखवा नोटीस काढून ी.धमुस ेयांचा 
लेखी खुलासा मागिवणते आला होता. ी. धमुस े यांचा िद.१०.०८.२०१२ रोजीचा खुलासा असमाधानकारक 
आह.े  

अशा कारे कामावर असताना व र  ठां  या परवानगीिशवाय िवनाकारण यो  य कारणािशवाय कामाची 
जागा सोडून जाण,े सं  थान  शासन व   यव  थापन यांची बदनामी होईल अस े गैरकृ  य करणे, सतत, 
सलग,िदघकाळ, िवनापरवानगी रजा अजािशवाय गैरहजर राहणे ही ी. धमुस ेयांची कृ  ये इंड  ीयल ए   लॉयमट 
(  टॅ  ड ग ऑडस) अॅ  ट १९४६ खालील  थायी आदशेाचे कलम न.ं २४(ए), २४(एफ),  २४(एच) नुसार गंभीर 
गैरिश  त वतने ठरतात.  ी. धमुस ेयांचे गंभीर गैरवतनाब ल  याचंेवर रीतसर आरोपप  बजावनू खाते चौकशी 
कर  यात आलेली आह.े  चौकशीत   याचंेवरील आरोप शाबीत झालेने ते  दोषी आढळून आह.े सबब, मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद. २७.०४.२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय . ३८१ नसुार जा.न.ंएसएसएस/ वशी७बी/ 

१७४३/ २०१३ िद. २९.०६.२०१३ अ  वये बडतफ कर  यात आलेले आह.े 
उपरो  त सदंभ य प ा  वये ी. धमुसे यांनी मा. कामगार  यायालय, अहमदनगर युएलपी . १७/२०१३ 

ी. पां डुरंग तकुाराम धमुस,े मदतनीस, ीसाईनाथ  णालय िव  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
बाबत िद. १३.०७.२०१७ रोजी  या िनकालाची त इकडील कायालयास िद. ०३.०८.२०१७ रोजी ी. धमुसे 
यांचे िद.०२.०८.२०१७ रोजीचे अजासोबत ा  त झाली आह.े  

मा. कामगार  यायालय, अहमदनगर यांनी खालील माणे आदेश केलेले आहते.  
ORDER 

01. Complaint is partly allowed. 
02. Order dtd. 19.06.2013 terminating the services of the complaint being illegal is 

quashed and set aside. 
03. The Respondent is directed to reinstate the Complainant with continuity but 

without back wages.  
04. No costs.  

ी धमुसे यांना दे  यात आलेली िश ा ही  याचंवेर ठेव  यात आले  या आरोपां  या तलुनेत जा  त 
कडक होती  हणनू मा. कामगार  यायालयाने िश ेचे आदेश र बातल ठरिवलेले आह.े  मा.  यायालयाचा आदशे 
यो  य आह.े तसेच मा.  यायालयाने खाते चौकशीची  कायवाही यो  य ठरिवली आह ेव केवळ िश ेचे आदेश र  
केले आहते.  यामु ळे  तलुनेने सौ  य िश ेचे आदशे न  याने पारीत करता येतील का, याबाबत सं  थान कामगार 
कायदा स  लागार अॅड. अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांचा िद. १४.०८.२०१७ रोजीचे प ा  वये कायदशेीर 
अिभ ाय घे  यात आला.  अॅड. अशोकराव पाटील यांनी िद.  २४.०८.२०१७ रोजी कायदेशीर मत िदले असनु , 
 यात  यांनी “Once the punishment of dismissal is found shocking and disproportionate then 

we have no jurisdiction to substitute the lesser punishment”. असे नमदु केले आहे.  
ी. धमुसे यांनी िद.०५.०९.२०१७ रोजीचा िवनंती अज िदलेले असनु  यात  यानंी, “मला िद. 

१८.०३.२०१२३ रोजी िश  तभंगाची कारवाई  हणनू बडतफ केले होते.  त ार १७/२०१३ मा. कामगार 
 यायालय, अहमदनगर माझा अं ितम आदशे िद. १३.०७.२०१७ रोजी कामावर हजर क न घे  याचा झाला, 
 यानंतर िद. ०२.०८.२०१७ िवनंतीपवूक अज केलेला आह.े तरी मी वारंवार सबंं िधत अिधकारी यांना वारंवार 

भेटत होतो  यानंतर िद. ०५.०९.२०१७ मा या अिधका-यांनी सां िगत  या माणे मी आपणास हमीप  िदलेले 
आह.े  

तरी मा. मेहरबान साहबेांनी मा या हमीप ाचा िवचार क न मला लवकरात लवकर कामावर घे  यात 
यावे ही न  िवनंती” अस े  हटलेले आह.े  
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ी. धमुसे यांनी िद. ०५.०९.२०१७ रोजी . १००/- चे  टॅ  प पेपरवर हमीप  क न िदलेले आह.े   यात 
 यानंी "मी ी. पां डुरंग तकुारा धमुस,े ह ा –मदतनीस, िवभाग – ी साईनाथ  णालय िवभागात सं  थानम  ये 

नोकरी होतो.  मला  यव  थापनाने िद. १८.०३.२०१७ रोजी िश  तभंगाची कारवाई  हणनू बडतफ के  याने मी मा. 
कामगार  यायालय, अहमदनगर येथे सं  थान िव  त ार (य.ुएल.पी.) . १७/२०१३ दाखल केली होती.  
सदर  या त ारीम  ये मा. कामगार  यायालय, अहमदनगर यांनी िद. १३.०७.२०१७ रोजती कामावर हजर क न 
घे  याबाबती  या  यायिनवाडा केलेला आह.े  मी खालील माण ेहमीप  िलहन दते आह.े  

मला िद. २९.०६.२०१२ रोजी बडतफ के  यापासनु ते कामावर हजर होणेचे तारखेपासनु या 
कालावधीतील वेतन िकंवा वेतनापोटी फरक (Back Wages) मागणार नाही. िकंवा यापढुील  यायालयात िकंवा 
सरकारी दरबारी जाणार नाही, अशी हमी दतेो.  

आज रोजी िद. ०५.०९.२०१७ रोजी मौजे िशड  येथील ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यांनी मािगत  या माण ेमी हमीप  राजीखशुीने िलहन दते आहे.  तरी मला लवकरात लवकर कामावर घे  यात 
यावे, ही िवनंती" अस े  हटलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– ी. धमुसे यांना दे  यात आलेली िश ा ही  याचंेवर ठेव  यात 
आले  या आरोपां  या तुलनेत जा  त कडक होती म ्हणनू मा.कामगार  यायालयाने िश ेचे आदेश र बादल 
ठरिवलेले आहे.  यामळेु मा. कामगार  यायालयाचा िद. १३.०७.२०१७ रोजीचा आदशे िवचारात घेता ी. 
पां डुरंग तकुाराम धमुस े यांना बडतफ कालावधीतील वेतनािशवाय सं  थान सवेेत सलग सवेा ध न पन  थापना 
करणबेाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणया  तव सिवनय सादर.  
िनणय .८२९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील िवभागाचा अिभ ाय व मा.कामगार  यायालयाचा 

िद.१३.०७.२०१७ रोजीचा आदेश िवचारात घेता, ी.पां डुरंग तुकाराम धुमसे, मदतनीस यांना बडतफ 
कालावधीतील वेतनािशवाय सं  थान सेवेत सलग सेवा ध न पुन:  थापना करणेत यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३९ पाणी पुरवठा िवभागाकरीता वािषक प दतीने सािह यांची खरेदी करणे. 

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

अ.न.ं 
कलम/
तरतदु 

मांक 

कलम/तरतदुीचे 
शीषक 

पोटकलम/
उपकलम 

मांक 
तरतदू 

०१ १७ 
सिमतीची कत  ये 
व अिधकार  

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  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  तगणानंा 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  थेचे उ  प  न कामी लावणे, 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 याचंे 
यो  य कारे  यव  थापन, देखभाल 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:- ी साइ  या दशनासाठी िशड  येथे येणा-या भ  तानंा िनवासाची सिुवधा उपल  ध  हावी 

 हणनू सं  था नमाफत िनवास  थान इमारत ची उभारणी कर  यात आलेली आह.े सदर इमारतीमधील खो  या/हॉल 
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साईभ  तानंा िनवासासाठी उपल  ध क न दे  यात आले  या आहेत. ी साई मं िदर, दशनरांगे  या इमारती, 
साईआ म भ  तिनवास इमारत, साई धमशाळा इमारत,  दारावती भ  तिनवास इमारत, कमचारी िनवास  थान 
इमारत इ.िठकाणचे इमारतीम  ये वापरासाठी पाणी उपल  ध  हावे यासाठी पाईपलाईन  दारे पा  याचे नळ कने  शन 
दे  यात आलेले आहते. सतत  या वापराने ब-याच िठकाण  या पाईपलाईन, नळ िलकेज होत असतात. पा  याचा 
अप  यय होव ूनये यासाठी सदर पाईपलाईनचे िलकेज झा  यानंतर ते  वरीत बंद क न पाणी परुवठा सरुळीत ठेवणे 
गरजेचे असते. यासाठी आव  यक सािह  य कायम  व पी िवभागाकडे उपल  ध ठेवावे लागते. 

 ताव:- स ि थतीत  लंब ग मे  टेनंसकरीता आव  यक सािह  य पाणी परुवठा िवभागाकडील 
 टोअसम  ये तसचे सं  थानचे मु  य  भांडार िवभागाकडे उपल  ध नाहीत. ऐनवेळी पाईपलाईन िलकेज झा  यास 

पाणी परुवठा खंडीत होव ू नये, पाणी वाया जाव ू नये यासाठी सदरचे सािह  य खरेदी करण े गरजेचे असते. 
िवभागाकडुन आव  यकता भासेल  या वेळी  ताव सादर कर  यात येवनू सािह  याची खरेदी कर  यात येत आह.े 
याम  ये वेळेवर सािह  य उपल  ध होत नसलेने कामे िवहीत मदुतीत पुण करणसे अडचणी येत आहते. 

ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ 
(िवजयादशमी) या कालावधीत साजरे कर  यात येणार आह.े या कालावधीम  ये लाखो साईभ  त ी साईचंे 
महासमाधीचे दशनाथ िशड  येथे भेट दतेील. यामळेु साईभ  तांचे सं  येत वाढ होणार अस  याने ी साईबाबा 
महासमाधी शता  दी वष सन २०१७-२०१८ िनिम  त येणा-या भािवकांना सं  थान प रसरात िनवारा शेड (मंडप 
 यव  था)  तािवत असलेने सदर िनवारा शेडम  ये भािवकांना सरुळीतपण े िप  याचा पाणी परुवठा होणसेाठी 

न  याने ता  परुते  व पात पाईपलाईन टाकून पाणी सिुवधा िनमाण करा  या लागतील. याकरीता सािह  याची 
आव  यकता भासणार आह.े  

मागणी:- सोबत  या यादीनसुार अ.नं.०१ ते अ.नं.५०२ माण ेपाणी परुवठा िवभागाचे दनैं िदन  लंब ग 
मे  टेनंसचे कामासाठी तसचे ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष कालावधीत येणारे सा ईभ  ताकंरीता पाणी 
 यव  था करणेसाठी िविवध कारचे सािह  य खरेदी करावे लागणार आह.े    

िवभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय:- मागील तीन वषापासनू मटेरीयल खरेदी झालेली नाही .  यामळेु 
दनैं िदन कामकाजात अडचणी िनमाण होत आह.े  यामळेु आव  यक मटेरीयल खरेदी करण ेगरजेचे आह.े  तरी 
उपरो  त माण े सोबतचे यादीनसुार अ .न.ं०१ ते अ.नं.५०२ माणे पाणी परुवठा िवभागाचे दैनं िदन  लंब ग, 
इलेि क मे  टेनंसचे कामासाठी तसचे ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष कालावधीत येणारे सा ईभ  ताकंरीता 
पाणी  यव  था करणेसाठी अंदाजे र  कम .१,४४,८४,४५५/- मा  इतका खच अपेि त असनू सदरची खरेदी 
खरेदी िवभागाकडुन करणेस व यासाठी येणारे अंदाजे खचास मंजरुी िमळणेसाठी मा  यते  तव सादर.  

िनणय .८३० यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी पुरवठा िवभागाचे दैनं िदन  लबं ग, इलेि क मे  टेनंसचे कामासाठी 
तसेच ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष कालावधीत येणारे सा ईभ  ताकंरीता पाणी  यव  था 
करणेसाठी तावात नमुद केले माणे वािषक प दतीने सािह यांची खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने 
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .१,४४,८४,४५५/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली.                     (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

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

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०१ िदनांक २१.०९.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .८३१ िदनांक २१.०९.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत “सबका मालीक एक है” या महानाटयाची ि ट 
तपासणेबाबत. 

ी 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 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 
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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 . 

३. 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. 

४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः-  

१) ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या धािमक सां  कृितक व सामािजक 
काय मांची परेषा व  व प ठरिवणकेामी साईभ  त, िशड  ाम  थ तसचे जागितक साई मं िदर 
िव  व  त/पदािधकारी यांचेकडून ा  त झाले  या सचूना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा  मक 
िनणय होणकेामी धािमक सां  कृितक व सामािजक काय मांचे वेळाप क  मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेत सादर करणते आले होते.  यात स  टबर-२०१७ व ऑ  टोबर-२०१८ म  ये या नाटय योगाचा 
समावेश कर  यात आलेला आह.े सदरह  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ 
रोजीचे सभेत िनणय .३५८ अ  वये खालील माण ेसमंत झालेला आहे.  
“..समाधी शता  दी वषाम  ये सादर करावयाच ्या काय माचंी परेषा ठरिवणते येऊन, झाले  या 

चच माण े ता  काळ कायवाही करणसे व  याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा  यता दे  यात आलेली 
आह.े.” 

२) ी साईबाबां  या जीवनावर आधरीत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्याचे सं  थानने आयोजन 
करणबेाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२०/०८/२०१७ रोजी  या सभेत सादर कर  यात 
आला होता. यावर िनणय .६९४ खालील माण ेसमंत झाला आहे. 
“ ी साईबाबां या जीवनावर आधा रत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्याचे समाधी शता दी या 

पा भमूीवर िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोजन करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .९,००,०००/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसचे या नाटय योगातील संग व सवंाद याचे ि ट थािनक उपसिमती 
सभेकडून तपासनू यावी, अस ेठरले.” 

 तावना:- ी. शांत डांग,े कायकारी िनमाता, साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांचे 
िद.२८/११/२०१६ व िद.२२/०७/२०१७ चे प ानसुार साई च र ावर आधारीत ‘सबका मािलक एक ह‘ै  या 

काश (Light) आिण  वनी (Sound) िहदंी महानाट्याचे ीसाईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोजन 
कर  यासाठीचा  ताव िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला होता. 
 यावर िनणय .६९४ अ  वये र  कम .९ लाख मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आहे.  तसेच या 

नाट्य योगातील सगं व सवंाद याचे ि ट थािनक उपसिमती सभेकडून तपासनु यावी , अस ेठरले आह.े 
 तावः- ी साईबाबां  या जीवनावर आधारीत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्याचे सं  थानने 

आयोजन करणेबाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२०/०८/२०१७ रोजी  या सभेत सादर कर  यात 
आला होता. यावर िनणय .६९४ पढुील माण े समंत झाला आहे , “ ी साईबाबां या जीवनावर आधा रत 
‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्याचे समाधी शता दी या पा भमूीवर िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी 
आयोजन करणसे व याकामी येणा या अंदाजे .९,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसचे या 
नाटय योगातील सगं व सवंाद याचे ि ट था िनक उपसिमती सभेकडून तपासनू यावी, अस ेठरले.”  

ी.सोमे र बालपां डे, िद  दशक यांनी पाठिवलेली ‘सबका मािलक एक ह’ै या महानाट्याची ि  ट मा. 
 थािनक उपसिमती सभे या सव सद यांना सभेम ये परुिवणते आली होती.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट्याची ि  ट, मुळ ी 
साईस च र  ंथाचा सखोल अ यास असणा या त ांकडून तपासून घे यात यावी, असे सव सद यां चे 
मत झाले. याकरीता साईच र ाचा अ यास असणारे सं थानमधील कायम कमचारी ी.मोहन यादव, 
जनसंपक अिधकारी व ी.नवदू  मराठे, िलपीक तसेच साईिलला ैमािसकाचे माजी संपादक 

ी.िव ाधर ताठे यां चेकडून सदरह महानाट्याची ि ट तपासून घे यात यावी.  
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तसेच िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी मा यवरां या ह ते ी साईबाबा समाधी शता दी 
महो सवा या वज तंभाचे अनावरण कर यात येणार आहे. यामुळे ‘सबका मािलक एक है’ या 
महानाट्याचे आयोजन िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी न करता पु ढे कर यात यावे, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०२ ी साईबाबा समाधी शता दी वष उदघाटन सोहळा िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी मा.मु यमं ी 

महोदय यांचे मुख उपि थतीत आयोजीत करावया या काय माचे तपशीलवार िनयोजन करणे. 
ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१७ शु वार , िद.२९/०९/२०१७ ते सोमवार, िद.०२/१०/२०१७ 

अखेर असा चार िदवस साजरा कर यात येत आह.े ीसाईबाबा पु यितथी उ सवाचे ततृीय िदवशी रिववार, 
िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ रोजी ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे थम िदवसाने सु वात होत आहे. 
यािनिम  सं थानतफ भ य काय माचे िनयोजन कर यात आलेले आहे. 

ताव:-  
१) िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय, 

महारा  रा य ह ेउ ाटन समारंभाकरीता िशड  येथे येणार आहते. याकरीता खाली नमदू के या माणे 
काय माची परेषेबाबत चचा होऊन िनि त होणसे मा यता िमळणसे िवनंती.  

२) मखु अितथी, मं ी महोदय व इतर मा यवरांचे स कार सािह य िनि त होणेबाबत िनणय होणसे 
िवनंती.  

िवभागाचा अिभ ाय:-  
अ) िद.३०/०९/२०१७ रोजी ीपु यितथी उ सवाचा मु य िदवस अस याने समाधी मं िदर रा भर 

दशनासाठी उघडे अस याने काकड आरती होणार नाही. तसचे िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ चे िदवशी खालील 
काय मांचे िनयोजन करणते याव,े अस ेमत आहे. तरी याबाबत िनणय होणेस िवनंती.  

िमनीट- टू- िमनीट काय म पि का 
अि न शु ॥११ रिववार, िद.०१/१०/२०१७ रोजीचे काय म 
पहाटे ५.०० ते ५.२० वा. ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाची सु वात िनिम  चे समाधी व मतू स स न ांचे 

(गंगा, यमनुा, सर वती, नमदा, िसधंु, कावेरी, तुंगभ ा, इ.) पा याने नान.   
सकाळी५:३०ते 
५.४०वा. 

ची िन याची “िशड  माझे पंढरपरु” आरती (आरतीनंतर दशनरांग सु  होईल) 

सकाळी५.४५ ते ५.५५ 
वा 

मा. यव थापन सिमतीचे वतीने ( ी`पु यितथी उ सव ततृीय िदवस) समाधी मं िदरात ची 
पा पजूा. (पा पजूे या वेळेस दशना या इतर तीनही रांगा चाल ूराहतील)  

सकाळी ६.०५  ते ७ वा चे समाधीस पजुारी यांचेमाफत स न ांचे पा याने समाधी अिभषेक पजूा कर यात येईल.  

सकाळी ६.०० ते ९.०० 
वाजेपयत 

समाधी मं िदरात भजन यानंतर मं ो चार, िशड  माझे पंढरपरु आरती व ललकारी होऊन शता दी 
महो सवाचे वाजाची व फोटोची समाधी मं िदरातनु ी ारकामाई येथे िमरवणकू व तेथनु चे 
रथाम ये फोटो व वज ठेवनु िशड  शहरातनु  िमरवणकू होऊन वज शोभाया ा  लडीबागेत 
येईल.  
(सहभाग:- मा.अ य , उपा य , सव सद य व मु य कायकारी अिधकारी , उपिज हािधकारी 
तसचे उपकायकारी अिधकारी, ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  व िशड  ाम थ 
आिण नाट्यरिसक सचं, िशड  यांचा सहभाग असले.) 

सकाळी ८.०० ते ८.३० 
वाजेपयत 

ीगणशेयाग य - ( ीद  मं िदरासमोरील मोक या जागेत)  
उपासनी क याकुमारी थान, साकुरी, ता.राहाता यांचेमाफत  
मा.अ य  महोदय व इतर यांचे ह ते धान सकं प क न पजूेस सु वात कर यात येईल .     

सकाळी १० ते 
१०.१५वा 
(१५ िमनीटे)  

मा.मा यवर यां चे शुभह ते लडीबागेत वजारोहण काय म.  
( ीगणशे-व ण पजुन , िशड  माझे पंढरपरु आरती व  वजारोहन क न ीफळ फोड यात येईल.) 
(मं िदर िवभाग पौरोिह य-१) ी.बाळासाहेब जोशी, २) ी.अिमत दशेमखु व २ चोपदार हे  
उप थीती.) 

सकाळी १०.१७ ते 
१०.३० वा (१५ िमनीटे)  

मा.मा यवरां चे समाधी मं िदराम ये आगमन, िशड  माझे पंढरपुर आरती, दशन काय म. 
(मा. मखु अितथी व इतर मा यवरांचे आगमन – िनगमन एकूण वेळ १५ िमनीटे) 
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सकाळी १०.३५ ते 
११.३० वा. 

मा.मा यवर यां चे उपि थतीत १६ गुं ठे येथे मु य उदघाटन समारंभ. 

दपुारी १२.१० वाजता ची मा या ह आरती. 
दपुारी ३.१५ ते ४.०० 
वाजेपयत 

१६ गुं ठे जागेत सामिुहक ीसाईनाथ तवन मंजरी पठण काय म.   

दपुारी ४.०० वाजता  समाधी मं िदरात पजुारी यांचेमाफत िन याचे ीसाईस च र ाचे अ याय वाचन. 
दपुारी ४.०० ते ६.०० वा एकादशीिनिम  नामवंत क तनकार यांचे क तन.  
सायंकाळी ६.१५वाजता ची  धपुारती. 

सायं.७.३० ते १०.०० 
वाजेपयत 

सबका मािलक एक महानाट्य काय म.  

रा ौ १०.३० वाजता ची शेजारती.  
 

ब) चे दशनासाठी येणारे मा यवरांचा सं थानचे वतीने यथोिचत स कार कर यात येतो . िद.०१ 
ऑ टोबर, २०१७ रोजी  मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय हे ीसाईबाबा समाधी 
शता दी महो सवाचे उ ाटन काय माकरीता िशड  येथे येणार आहते. मखु मा यवरांचे समवेत इतर मं ी 
महोदय देखील उप थीत असणार आहते. याअनषुंगाने सव मा यवरांचे सं थानचे वतीने स कार कर यात येणार 
आह.े याकामी खालील माण ेिनयोजन करता येईल- 

मखु मा यवरांचे स कारासाठी िनयोजन खालीलपैक  सािह य खरेदी करता येईल- 
१)  मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय यांना ची ५ नंबर पावडर मतू  

लाकडी बॉ सम ये िफट क न दतेा येईल. सदर मतू  वािषक पावडर माबल मतु  परुवठादार यांचेकडुन 
खरेदी करता येतील. 

२)  मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय याचंे स काराकरीता थािनक 
दकुानदार यांचेकडुन ची मकराना यअुर माबल मतू  खरेदी क न लाकडी बॉ सम ये िफट क न 
मा यवरांचा स कार करता येईल. यअुर माबल मतू  खरेदी करणकेामी अंदाजे र कम .५०,०००/-
(अ री पये पं नास हजार मा ) खच अपे ीत आहे.  

३)   मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय यांना थािनक दकुानदार यांचेकडुन 
चे समाधी मं िदराचा दखेावा असलेला काचेचा मोठा आकषक लाईट गचे मं िदराचा मोठा बॉ स दतेा 

येईल. याकामी अंदाजे र कम .३०,००० (अ री पये तीस हजार मा ) खच अपे ीत आह.े   
४)  ीसाईबाबांचा गो डन व आकषक अशी उ च ितची े म िकंवा इ यादी मा. यव थापन सिमती 

ठरवेल या माण ेसािह य खरेदी क न मा यवरांना दतेा येईल. 
मखु मा यवरांचे समवेत येणारे इतर मह वाचे मा यवरांचे स काराचे िनयोजन खालीलपैक  खरेदी करता येईल- 

१)  मखु मा यवरांचे समवेत इतर मह वाचे मा यवरांना ५नंबर अथवा ४नंबर पवडर माबल मतू  लाकडी 
बॉ सम ये फ ट क न िकंवा फ  ४नंबर िकंवा ५ नंबर मतु  िवना बॉ स दतेा येईल.  

२)  मखु मा यवरांचे यांना थािनक दकुानदार यांचेकडुन चे समाधी मं िदराचा दखेावा असलेला काचेचा 
लहान आकषक लाईट गचे मं िदराचा लहान आकाराचा बॉ स दतेा येईल.   

३)  मा. यव थापन सिमती ठरवेल या माण ेसािह य खरेदी क न मा यवरांना दतेा येईल. 
तरी िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजीचे उ ाटन काय माची िमनीट-टू-िमनीट परेषा िनि त होणसे व 

काय माकरीता येणारे मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु मं ी महोदय व इतर मा यवरांचे 
स काराकरीता उपरो  नमदू केलेले सािह य अथवा मा . यव थापन सिमतीने ठरिव या माण े सािह य िनि त 
होणसे व सदर सािह य खरेदी करणकेामी होणा-या खचास मा यता िमळणकेामी िनणय होणेस िवनंती आह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजीचे उ ाटन काय मासाठी 
तािवत मा यवरां या आगमनापासुन ते िनगगनापयत या काय माची सभेने मािहती घेतली. या 

उ ाटन सोहळयाची उपरो  तावाम ये नमुद केले या परेषेमधील सकाळी ०८.०० ते ८.३० वेळेत 
मा.अ य  महोदय व इतर यां चे ह ते धान संक प क न पूजेस सु वात कर यात येईल, याऐवजी 
मा.उपा य  महोदय (सप नीक) व इतर यां चे ह ते धान संक प क न पूजेस सु वात कर यात येईल 
व सकाळी १०.०० ते १०.१५ वेळेत मा.मा यवर यां चे शुभह ते लडीबागेत वजारोहण काय माचे 
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वेळेची िशड  माझे पंढरपुर ही आरती न करता, ीगणेश-व ण पुजन व वजारोहन क न ीफळ 
फोड यात येईल, असा बदल करणेत येऊन, तािवत िमनीट-टू-िमनीट परेषा अंतीम करणेत आली.  

तसेच िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोिजत कर यात येणारे सव सां कृितक व सामािजक 
काय म पु ढे ढकलणेत यावेत. याच माणे मा.रा पती महोदय व इतर मा यवरां चे स काराकरीता 
उपरो  तावाम ये नमूद केले माणे कायवाही करणेस व आव यक असलेले सािह य खरेदी करणेस 
व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी. तसेच टेजवरील मा यवरां या स कारासाठी 
िड हीिनटीचे लहान व मोठे गो ड लेटेड मोमटो खरेदी करणेत यावे. याकरीता येणा या खचास व ती 
भेटव तु मा यवरांना दे यास मा यता ावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

      (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु/ समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०३ ी साईबाबा समाधी शता दी वष उदघाटन सोहळा िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोजीत करणेत 
आले या शोभा या े या िनयोजनास मा यता देणे. 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१  

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा िनिम ाने िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ ते १८  ऑ  ट बर, २०१८ 
अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तासंाठी धािमक, सामाजीक साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव दशिवणा-या भ  य 
 व पा  या काय मांचे आयोजन करणते याव,े  

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८  
शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी सोबत सादर केले  या नमु  यांमधील अ.न.ं 

०३ चा नमनुा सवानमुते मा  य  कर  यात आला. या  वजासाठी भग  या रंगाचे उ  च तीचे रेशमी कापड वापर  यात 
येऊन,  यावर समाधी शता  दीचा लोगो व चा ध ्दा –सबरुी हा मं  छापणते यावा. तसचे  वजाची उंची 
साधारणपण े ६० फुट  हणजेच रामनवमी उ  सवातील िनमोणकर िनशाणाचे उंची इतक  असावी व ऊन, वारा, 
पावसामळु े  वज खराब होईल याकरीता  येक उ  सवा  या वेळसे  वजाचे कापड बदल  यात यावे.  वजाची 
पा पजूा, उभारणी व  तभं सरंजाम बागेत करावी . शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी व 
इतर धािमक, सां  कृितक काय मांचे उदघाटन सगंी मा. मु  यमं ी तसचे सतं मंहत आिद मा  यवरांना तसचे 
समारोपा  या काय मास मा. पंत धान यांना िनमं ीत करणते यावे. याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया 
काय मांसाठी मा  यवरांना िनमं ीत करणते याव.े सदर काय मास िस  दी िमळणसेाठी देशभरातील चॅनल/ 
प कारांना िनमं ीत कराव.े यािशवाय शता  दीचे अनषुंगाने इतर िविवध िवषयावर चचा करणते आली. व उपरो  त 
चचबरोबरच समाधी शता  दी वषाम  ये सादर करावया  या काय माची परेषा ठरिवणते येऊन झाले  या 
चच माण ेता  काळ कायवाही करणेस व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 
३) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६७१. 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ चा उदघाटन समारंभ काय म िद. ०१ 
ऑ  ट बर, २०१७ रोजी गेट न.ं ०३ समारील १६ गुं ठे जागेम  ये करणेस व  यानषुंगाने िनमं ण पि का, मंडप  टेज 
व इतर अनषुं िगक बाबी करणेस, तसचे  यासाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. या 
उदघाटन काय मा  या  टीने िस  दीसाठी Video Clip, Audio Clip, Flex तयार क न घे  यास व  यासाठी 
येणा-या खचासही मा  यता दे  यात आली. तसचे या कामांसाठी येणारा खच दणेगीदार साईभ  त दे  यास इ  छूक 
असतील तर  यांनाही आवाहन करणते यावे, अस े ठरले. याचबरोबर, या उदघाटन काय मा  या िदवशी 
शोभाया ा, ंथिदडंी, साईरथ िमरवणकू आयोिजत करणेस व  यासाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता 
दे  यात आली. 

 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने 
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ 

या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू  सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन 
आह.े 
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सदर काय मांच े  व प व परेषा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड  ाम  थ व साईभ  त यांचेकडून 
ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचा तसेच वेळोवेळी मा. 
 यव  थापन झाले  या बैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 

सभेत सिव  तर   ताव  सादर  करणते  आला  होता.  सदर  सभेतील  िनणय  मांक  १७१  नसुार  शता  दी  
वषाचे  
िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले होत.े  

सदरचे वेळाप क मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर  यात आले 
होते. सदर सभेत शता  दीचे अनषुंगाने िविवध िवषयावं र चचा करणेत आली यावेळी शता  दी वषाची सु वात 
 वजारोहणा  या  काय माने करावी व  वजारोहण काय माचे उदघाटन सगंी मा . मु  यमं ी तसचे सतं मंहत 

आिद मा  यवरांना िनमं ीत कर  यात यावे असे ठरले आहे. यासाठी  वजारोहणापवु   वजाची िशड  गावातनू भ  य 
शोभाया ा काढ  याचे िनयोजन आह.े  

 वज शोभाया ेचा मागः-  वजशोभाया ा ‘िशड  माझे पंढरपरू’ या आरतीनंतर सकाळी ०६.०० 
वाजता सु  होऊन ती समाधी मं िदरातनू - ी ारकामाई- चावडीमाग-पालखी रोड – कािनफनाथ मं िदर – नगर 
मनमाड रोड – बस  थानक – खंडोबा मं िदर – कनकुरी रोड समोरील िवभाजक ओलां डून भजनी मंडळ व चा 
रथ हा फुलमाकट चौकातनू- गेट . ४ मधनू सकाळी ०९.०० वाजता  मं िदर प रसर असा असले. तर बाक  
दखेावे, बॅ  ड पथक,  आिद  ह ेनगर-मनमाड रोड ने पु ढे िनघून जातील.   

 वज शोभाया ेचे सहभागी होणारे कलाकार व त ्यांचा  वजशोभाया ेतील म-  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८ अ  वये वेळाप कास 

मा  यता दे  यात आली आह.े या वेळाप कात शता  दी वषाचे ारंभ िदनी  वजारोहण काय माचा समावेश 
केलेला आह.े या  वजशोभा या ेत खालील माण ेकलाकार सहभागी होणार असनू  यातील काही कलाकारांनी 
( वासखच  हणनू) नाममा  मानधन कळिवलेले आह.े तर बरेचशे कलाकार िवनामु  य सवेा देणार आहते.  

 
अ.नं. 

 
(अ) 

काय माचा तपिशल 
 

(ब) 

कलाकार 
सं  या 
(क) 

मानधन / 
वास खच 

(ड) 

आव  यक 
म / हॉल 

(ई) 

िनवास  थाने 
 

(ऊ) 
०१ िशगं तुतारी ५ – ी. गुरव, कोपरगांव ०७ ५,५००/- १ हॉल साई आ म धमशाळा 
०२ सनई संबळ – २ गट – ी. िवधाटे व  ी. भोसले, राहरी ११ ७,०००/- 
०३ सनई चौघडा – ी. राज  जाधव, पुण े ०६ िवनामु  य १ म शां ितिनकेतन 

०४ कुडाळ - दखेावा – ी. कुडाळकर- ी गणपती-ल  मी-
सर  वती (हालता व चलत दखेावा)  

४५ १,७५,०००/- ३ हॉल साई आ म धमशाळा 

०५ नाद  ह ढोल पथक – ी. खंडेलवाल, पुण े १२० ६०,०००/- ५ हॉल साई आ म धमशाळा 
०६ कुडाळ - दखेावा – ीसाईबाबांची चावडी फेरी ४५ - ३ हॉल - 
०७  वरस ाट बॅ  ड – ी. सोनवणे, सटाणा ३० ३०,०००/- १ हॉल साई आ म धमशाळा 
०८ कुडाळ- दखेावा –कािलया मदन (हालता व चलत 

दखेावा) 
- - --- - 

०९ बॅ  जो ऑक  ा - कैलास वा ळे, िशड   ३० २१,०००/- --  थािनक 
१० आं  दशे   ३० िवनामु  य २ हॉल साई आ म धमशाळा 

आं दशे ीमती सुवणा ी व कलाकार  १० िवनामु  य २ म    साईआ म ०१ 
११ गुजरात - डांगी आिदवासी नृ  य व गरबा नृ  य ३५ िवनामु  य २ हॉल साई आ म धमशाळा 
१२ कनाटक ३५ िवनामु  य २ हॉल साई आ मधमशाळा 
१३ महारा   (साईगंगा ित  ठाण, पुण)े - संत ाने  वर - ३ 

भावडें , गोरा कंुभार, नामदवे, नारदमुनी – गणपती – छ. 
िशवाजी महाराज इ.   

४५ िवनामु  य २ हॉल साई आ म धमशाळा 

१४ तािमळनाडू कला मा  टर, चै  नई ०९५००१९११११ १५ िवनामु  य १ हॉल साई आ मधमशाळा 
१५ कुडाळ - दखेावा – ीसाईबाबा जा  यावर गह दळतांना  - - --- - 
१६ पाल  वर ढोल पथक – ी. सुिमत, मुंबई  १०० ७२,०००/- ४ हॉल साईआ मधमशाळा 
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१७ कुडाळ-दखेावा– ीसाईबाबांच ेिनंबवृ ाखाली आगमन - - - - 
१८ लिेझम पथक – शाळा – ी साईनाथ हाय  कुल, िशड    िवनामु  य --  थािनक 
१९ झांजपथक – सि म  युवक मंडळ, िशड    ६० िवनामु  य --  थािनक 
२० सं  थान भजनीमंडळ  ३० िवनामु  य --  थािनक 
२१ चा साईरथ -- -- -- -- 
२२ जनरेटर -- -- -- -- 

तसचे िशड  व िशड  प रसरातील ाम  थांना पारंपारीक वेषभषुा  हणजेच पु षांसाठी पांढ-या रंगाचे 
धोतर, शट अथवा कुता पायजमा तर मिहलांसाठी नऊ वार साडी प रधान क न सदर या ेत सहभागी क न घेता 
येईल, जेणके न या िविश  ट पेहरावामळेु  वजया ेची शोभा वाढेल. या करीता िशड  ाम  थ यांना आवाहन 
करता येईल. 

उपरो  त माणे  वजशोभा िमरवणकू चे िनयोजन कर  यात येणार असनू िद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी 
 वज या ा िमरवणकू सकाळी ६.०० वाजता िनघणार अस  याने, अनेक कलाकारांना / मंडळांना मु  कामी िशड  

येथे िदनांक ३०/०९/२०१७ रोजी िशड त मु  कामी यावे लागणार आह.े करीता  याचंी वरील त  यात ‘ई’ व ‘ऊ’ 
या रका  यात नमदू के  या माण ेसं  थानमाफत िनवास  यव  थेसह चहापाणी, ना  टा, भोजन साद व दशन  यव  था 
सं  थानमाफत मोफत करावी लागेल.  

तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी  वजया ा िमरवणकू ची सु वात भ  य व आकषक  व पात 
होणसेाठी उपरो  त नमदू केले  या बाब साठी सं  थानचे संबंधीत िवभागांमाफत आव  यक कायवाही होणेसाठी मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िदनांक २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत मा  यता िमळणकेामी  ताव सादर कर  यात आला 

होता,  यावर िनणय माकं ६८१ खालील माण ेझाला आह े:  
“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव िदनांक १ ऑ  टोबर २०१७ रोजी भ  य  वजया ा, ी 

साईच र  ंथ िदडंी, रथ िमरवणकू समाधी मं िदरातनू– ी  दारकामाई– चावडी माग– पालखी रोड– कािनफनाथ 
मं िदर– नगर मनमाड रोड– बस  थानक– खंडोबा मं िदर– गेट .४ मधनू लेड बाग यामाग काढणते यावी व 
तयाम  ये िशड  ाम  थाचंा सहभाग घे  यात यावा, अस े ठरले. तसचे यासाठी  तावात नमदू केले माणे 
कायवाही करणसे व याकामी येणा-या अंदाजे पये ५,२०,५००/- मा चे खचास,  याच माण े सदर 
काय म सगंी उ वणा-या ासिंगक खचास मा  यता दे  यात आली  ” 

  तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव ारंभ िदनी आयोिजत भ  य  वजशोभाया ा व रथ 
िमरवणकू कामी िनमं ि त कलाकारांची उपरो  त माण े  यव  था करणेकामी मा  यते  तव सिवनय सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव ारंभ िदनी आयोिजत 
भ  य  वजशोभाया ा व रथ िमरवणूक साठी तावाम ये नमुद केले या कलाकारांना िनमं ि त क न, 
यांची सेवा घेणेस मा यता दे यात यावी. तसेच सदरह िमरवणूक सेवाधाम इमारतीजवळ आ यानंतर, 
वज व रथ गेट न.ं४ मधून मं िदर प रसराम ये घे यात यावा व उवरीत शोभाया ा ठरले या मागाने चालू  
ावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०४ चे पु यितथी उ सवािनमी  िकतनकार व कलाकार िन ीत करणे व यांचे मानधन ठरिवणेबाबत. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- 
(१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजी खालील माण े िनणय .६८२ समंत झाला 

आह.े 
  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध  तािवत 

धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माची सधुारीत परेषा ठरिव  यात आली. तसचे शता  दी महो  सवाम  ये 
आयोिजत करावया  या धािमक, सामािजक व सां  कृितक काय मासाठीचे कलाकार व  यांचे मानधन याचे 
प रिश  ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय म, कलाकार व  याचंे मानधन  थािनक 
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे  यामधील िवनामु  य सवेा करणा-या कलाकारांना ाधा  य 
दे  यात येऊन, वषभर सधंी दे  यात यावी.काय माची िनि ती झा  यानंतर  याम  ये गरजेनसुार/ प रि थतीनसुार  
आव  यक ते बदल कर  याचे अिधकार  यव  थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि त केले  या सव कार  या काय मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास अस ेसव िमळून 
 येक  एका काय मासाठी जा  तीत जा  त .३ लाख मा च ेखचास तसचे शता  दी वषात आयोजीत केले  या 
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काय मांसाठी  टेज, मंडप, साउंड िस  टीम, िव तु रोषणाई, सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे 
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१७ शु वार , िद.२९/०९/२०१७  ते सोमवार  िद.०२/१०/२०१७  
असा चार िदवस साजरा कर  यात येणार आह.े  यातील िदनांक २९/०९/२०१७ व िदनांक ०१/१०/२०१७ चे 
कलाकार काय मांना यापवु च मा.  यव  थापन सिमतीने मा  यता िदलेली आह.े तथािप उ  सवातील िकतन 
काय म व िदनांक ३०/०९/२०१७ व ०२/१०/२०१७ चे कलाकार काय म िनि त होण ेबाक  आह.े  

िकतन व कलाकार काय मासाठी खालील  यि ं नी सहमती दशिवलेली आह.े 
अ.न.ं कलाकारां चे नाव काय म िदनांक मानधन पये 
(अ) िकतन काय म :- 
१ ह.भ.प. ी.समीहन चं शेखर आठवले, पंढरपरू, 

िज. सोलापरू 
९४२२०६९१५७ 

क तन २९/०९/२०१७ 
 ते  ०२/१०/२०१७  
(४ िदवस) 

‘सं  थानकडून जे 
िमळेल ते’ 

(ब) कलाकार काय म :- 

०२ डॉ.अमतृा व ी. अजय वॉरीयर, बंगळु   
९७४१०२६६५७ 

िविवध भाषेतील 
साईभजन सं  या व 
भि  गीत े

३०/०९/२०१७ िवनामु  य  

०३ ी. िवजय साखरकर, मुंबई   ९८२१३९३३२३ साईभजन सं  या  ०२/१०/२०१७ ४०,०००/- 
०४ ी. जगदीश पाटील, मुंबई – ८०९७२१८१११ साईभजन सं  या  ०२/१०/२०१७ िवनामु  य  
०५ ी पारस जैन, िशड  – ९८२२५४६८१७ साईभजन सं  या  ०२/१०/२०१७ िवनामु  य  

 
(अ) िकतन काय म– ी रामनवमी व गु पौिणमा उ  सवातील िकतनकारांना (तीन िदवस) 

साधारणत: .११,०००/- मानधन दे  यात येते. ी समीहन आठवले, पंढरपरू यांनी पु  यितथी उ  सवात िकतनाची 
सवेा दे  याचे मा  य केले असनू , यावेळी पु  यितथी उ  सव ४ िदवस असनू  यांना पये १५,०००/- इतके मानधन 
दे  यात यावे, अस ेन  मत आह.े  

(ब) कलाकार काय म– (१) िदनांक ३०/०९/२०१७ – सदरह िदवशी डॉ.अमतृा व ी. अजय 
वॉरीयर, बंगळु  ह ेिवनामु  य काय म कर  यास तयार आहते.  यानंा काय म सादर कर  यास सधंी दयावी, असे 
न  मत आह.े  

(२) िदनांक ०२/१०/२०१७ – सदरह िदवशी ी. िवजय साखरकर, मुंबई ह े पये ४०,०००/- मानधन 
घेऊन काय म कर  यास तयार आहते. तसेच उपरो  त त  यातील अ.न.ं ४ ते ५ म  ये नमदू केले  या कलाकारांनी 
मोफत काय म कर  यास सहमती दशिवली आह.े  

  तरी वरील अ व ब याबाबत िनणय होणसेाठी सदरह  ताव मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ 
सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, चे पु यितथी उ सवािनमी  िकतनकार, कलाकार व यांचे 
मानधन खालील माणे िनि त करणेत यावे. तसेच िनि त करणेत आले या िकतनकार/ कलाकारांची 
चहा-ना ा, भोजन, दशन व िनवास यव था सं थानमाफत िवनामु य करणेत यावी.  

(अ) िकतन काय म :- 
अ.न.ं िदनांक व वेळ कलाकारां चे नाव काय म मानधन पये िठकाण 

१ २९/०९/२०१७ 
 ते  
०२/१०/२०१७  
(४ िदवस) 

ह.भ.प. ी. समीहन 
चं शखेर आठवल,े 
पढंरपरू , िज. सोलापरू  
९४२२०६९१५७ 

क तन .१५,०००/-  
(एकि त)  

समाधी मं िदरा 
शजेारील टेज 

(ब) कलाकार काय म :- 
अ.न.ं िदनांक व वेळ कलाकारां चे नाव काय म मानधन पये िठकाण 

०१ २९/०९/२०१७ 
 

मा.  यव  थापन सिमतीन ेठरिवलेल ेकलाकार व मानधन समाधी मं िदरा 
शजेारील टेज 
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०२ ३०/०९/२०१७ 
 

डॉ.अमतृा व ी. अजय 
वॉरीयर, बगंळु   
९७४१०२६६५७ 

िहदंी भाषेतील साईभजन 
सं  या व भि  गीत े

िवनामु  य  समाधी मं िदरा 
शजेारील टेज 

०३ ०२/१०/२०१७ ी. जगदीश पाटील, 
मुंबई– ८०९७२१८१११ 

साईभजन सं  या िवनामु  य १६ गुं ठे प रसर 

 
या माणे िद.०१.१०.२०१७ रोजी १६ गुं ठे प रसराम ये न याने उभार यात आले या 

सभामंडपामधील पिहलाच काय म होणार आहे. तसेच याच िदवशी ी साईबाबा समाधी शता दी 
महो सव- २०१७-१८ चा शुभारंभही होत अस यामुळे िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी सायंकाळी 
०७.०० ते १०.०० या वेळेत ी.सु रेश वाडकर, मुंबई या यात कलाकाराचा साईभजन सं या काय म 
आयोिजत करणेत यावा. यांची दशन/ आरती, साद भोजन व िनवास यव था सं थानमाफत 
िवनामु य करणेत यावी, असे ठरले. तसेच ी.सु रेश वाडकर, मुंबई यांचा काय म आयोजन 
करणेकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.     (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०५ साई नॉलेज पाक क पाचे Concept Desion and Evaluation करणेकामी क प स लागार 

नेमणूक करणेसाठी ा  युनतम िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी करणे. 
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: 

अ)  कलम १७ (सिमतीची कत  ये व अिधकार) -पोटकलम(२)खंड(ठ)- सिमती ी साईबाबांचे जीवन, 
 याचंे काय,  यां  यालीला व िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 

सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील; 
ब)   सिमतीकडून कलम २१ (िव  व  त िनधीचा िविनयोग) - 

१. पोटकलम (१) खंड (ङ) - ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करणे; 
२. पोटकलम (१) खंड (झ)- िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंा िवकास करण ेआिण िव  व  त  यव  थे  या 

योजनांसाठी  थावर िकंवा जंगम मालमत ्तांचे सपंादन करण;े 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय: िदनांक २७/०३/२०१७ िनणय .२५८   

तावना: ी साईबाबांचे समाधीचे दशनासाठी िशड त येणा-या साईभ  तानंा िवरंगळुा 
िमळणबेरोबरच ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय,  यां  या लीला व िशकवण याबाबत माहीती दणेचेे  टीने 
सं  थानमाफत साईगाडनचे उवरीत जागेत साई नॉलेज पाक अंतगत तारांगण, वॅ  स  यिुझयमसह साईसृ  टी क  प 

 तावीत आह.े  यानसुार साई नॉलेज पाकचे कामांसाठी स  लागार सं  थेची नेमणकू करणेसाठी िद . 
१०/०४/२०१७ रोजीचे िटपणी अ  वये, िद.१७/०६/२०१७ अखेर ई-  ताव मागिवणते आले होते. सदरचे 
मदुतीत ०७ सं  थांनी ई-  ताव अपलोड केले होते. सदर  तावाम  ये दोनच स  लागार पा तेचे िनकष पणू करीत 
होते.  पधा  मक दर ा  त होणकेामी िद.१९/०७/२०१७ रोजीचे िटपणीअन ् वये िद.२८/०८/२०१७ अखेर फेर ई-

 ताव मागिवणते आले आहते. याकामी खालील माण े०६ सं  थांनी ई-  ताव अपलोड केले आहते. 
Sr. No. Name & Address of consultant 

1. Suresh babu And Partners, Mumbai  
2. Collage design Pvt. Ltd., Mumbai  
3. SandeepShikre and Associates, Mumbai  
4. The Architect, Jalgaon / Pune  

5. Creative Circle, Nagpur 
6. Om sai Civil Contractor, Panwel 

उपरो  त स  लागारांचे  तावातील तां ीक (Technical bid) मािहतीचा िलफाफा .०१ 
िद.३०/०८/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आला. सदर िलफा यात स  लागार यांनी सादर 
केलेले कागदप ांची छाननी केली असता, खालील तीन स  लागार वािणि यक दकेार (Commercial bid) 
उघडणसेाठी पा  होत अस  याने,  याचंे  तावांचा वािणि यक दकेार (Commercial bid) िद.१६/०९/२०१७ 
रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणते आले असनू,  याचंे दरांचा तपिशल खालील माण ेआह.े  
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Sr. No. Name & Address of consultant Fees Rate (%) Remark 
1. Collage design Pvt. Ltd., Mumbai  1.50%  
2. SandeepShikre and Associates, Mumbai  0.00% L-1 
3. Creative Circle, Nagpur 2.71%  

 ताव: वरील माण ेसाई नॉलेज पाक क  पाचे Concept, Design and Evaluation करणकेामी 
क  प स  लागार सवेेसाठी Sandeep Shikre and Associates, Mumbai यांनी दऊे केलेले दर िन  नतम (L-

1)  व पाचे 0.00% आहते. तरी  याचंे िन  नतम ि वकारणते येऊन,  यानंा कायादशे देणसे मा  यता 
िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साई नॉलेज पाक क  पाचे Concept, Design and 
Evaluation करणेकामी क  प स  लागार सेवेसाठी Sandeep Shikre and Associates, 
Mumbai यांनी देऊ केलेले दर िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन,  यानंा कायादेश देणेत यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.             (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०६ ी साईिलला अंक सभासदांना िवतरण करणेकामी पािकटे (Envelope) िवहीत प दतीने छपाई क न 

पुरवठा होणेकामी ा  युनतम िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी करणे. 
अिधिनयम तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ 

म  ये खालील माणे तरतदू आहे. ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण 
याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार 
करील" 

ठरावः- मा.  यव  थापन सिमती िद.२५.०७.२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय . ६०९ अ  वये यावर 
सिव  तर चचा होऊन, ी साईलीला अंक पाठिवणकेामी  तावात नमदू केले माण े पाक टे छपाई करणकेामी 
िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे . २,९९,०००/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली.  असा िनणय झालेला होता. 

 तािवकः- ी साईलीला  दमैािसक िनयतकािलके पाक टात भ न सवसाधारण टपाला  दारे 
 दमैािसकां  या सभासदांना पो  टाने पाठिवली जातात. वापरात येणारी पाक टांचा िश  लक साठा लवकरच सपंत 

असनू पढुील वषाची तरतदू  ह णनू ी साईलीला- मराठी ०१ लाख व िहदंी-इं जीचे १ लाख ५० हजार पािकटे 
उपल  ध क न देणबेाबत सहा. सपंादक , ी साईलीला, मुंबई कायालय यांनी िद.१०.०६.२०१७ रोजीचे आवक 
प ा  वये कळिवले होत.े 

ी साईलीला िनयतकािलके पाठिवणकेामी पािकटे आव  यक अस  याने खालील माण े त   यात 
छपाई क न घेण ेआह.े      

अ.ंन.ं छपाई तपिशल िश  लक 
साठा 

मागील 
छपाई दर 
(सन-
२०१६) 

 तािवत 
छपाई नग 

 ता
िवत  
अंदाजे 
छपाई 
दर  

अंदाजे एकूण 
 तािवत 

छपाई खच 

०१ साईलीला- मराठी  पाक टे (Envelope) 
पाक टाचा आकार- ११.५ x ८.५+ १.७   लपॅ  
वापरावयाचा कागद- ८० जी.एस.एम. ा ट 

ाऊन पेपर, एक रंगात छपाई   

१०,००० ०.८९ १,००,००० १.२५ १,२५,०००/- 

०२ ी साईलीला- िहदी-इं जी पाक टे 
(Envelope) 
पाक टाचा आकार- ११.५ x ८.५+ १.७  लपॅ  
वापरावयाचा कागद- ८० जी.एस.एम. ा ट 

ाऊन पेपर, एक रंगात छपाई 

७,००० ०.८९ १,५०,००० १.१६ १,७४,०००/- 

     एकूण . २,९९,०००/- 
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ी साईलीला अंक पाक टे छपाईकामी सं  थान सकेंत  थळावर िस  दी दे  यात आलेली होती. तसचे 
सव ि ंटीग ेस यांना ई-मेल व दरु  वनी क न कळिव  यात आलेले होते. ई-िनिवदा अपलोडसाठी िद. 
१८.०८.२०१७ ते २८.०८.२०१७ असा ११ िदवसांचा कालावधी दे  यात आलेला होता.  

मा. खरेदी सिमती िद. ३०.०८.२०१७ रोजीचे सभेत ई-िनिवदतेील तां ि क बीड (Technical Bid) 
उघडून िनिवदतेील अटी/ शत नसुार ०५  पधक िनिवदाकारां  या पवूपा तेिवषयक त  ता कागदप ांची 
लेखाशाखेकडून तपासनू घेतला असता,  याचा अहवाल खालील त   यात िदले माण ेआह.े 

 
अं .नं.  िनिवदाकारांचे नाव पा  / अपा  
०१ मे. वरा ऑफसटे, लोणी  पा  
०२ मे. सं ती ऑफसटे , सोलापरू  पा  

०३ मे.  लािसक  टेशनरीज, कं. मुंबई  पा  
०४ मे. पनुा इन  हलप मॅ  य.ु कंपनी, पणु े  पा  
०५ मे. राजमु ा ऑफसटे , औरंगाबाद पा  

           
  ई-िनिवदतेील तां ि क बीडम  ये (Technical Bid) ०५ पा  िनिवदाकार यांचे िद. १६.०९.२०१७ 

रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेसमोर ई-िनिवदतेील  यावसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले असता, 
िनिवदाकारांचा दरप कांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े    

अ.ं
न.ं 

छपाई तपिशल  तािवत 
छपाई नग 

 लािसक 
 टेशनरीज, 

कं. मुंबई 

राजमु ा 
ऑफसेट, 
औरंगाबा
द 

सं ती 
ऑफसेट, 
सोलापूर 

वरा 
ऑफसेट, 
लोणी 

पुना 
इन  हलप 
मॅ  य.ु 
कंपनी, 
पुण े

०१ साईलीला- मराठी  पाक टे (Envelope) 
पाक टाचा आकार- ११.५ x ८.५+ १.७   लपॅ  
वापरावयाचा कागद- ८० जी.एस.एम. ा ट 

ाऊन पेपर, एक रंगात छपाई   

१,००,००० १.४८ १.५५ १.९४ १.०५  १.५० 

०२ ी साईलीला- िहदी-इं जी  पाक टे 
(Envelope) 
पाक टाचा आकार- ११.५ x ८.५+ १.७  लपॅ  
वापरावयाचा कागद- ८० जी.एस.एम. ा ट 

ाऊन पेपर, एक रंगात छपाई 

१,५०,००० १.४८ १.४९ १.९४ १.१० १.५० 

             
               मागणीः- ी साईभ  तानंा अंक सभासदांना पािकटात पाठिवले जातात. मुंबई कायालय यांचेकडे 

िश  लक साठा अ  यंत कमी अस  याने पाक टे छपाईकामाचा कायादेश पा रत करण ेआव  यक आह.े   
सं  थानचे अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 

आिथक िवषय ई.  छाननी क न अनुमानः- आिथक/ धोरणा  मक  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- ी साईलीला अंक सभासदांना िवतरण करणकेामी पाक टे 

(Envelope)  िवहीत प  दतीने छपाई क न परुवठा होणकेामी ई-िनिवदतेील तां ि क बीडम  ये (Technical Bid) 
पा  िनिवदाकारांचे  यवसाियक बीड उघडले असता, तलुना  मक त   यातील िन  न म दरधारक िनिवदाकार मे. 

वरा ऑफसटे, लोणी यांना कायादशे पा रत करण ेव येणा-या  य  खचास मा  यता िमळणकेामी सदर िवषय 
मा. उपसिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईलीला अंक सभासदांना िवतरण करणेकामी तावात 
नमुद केले माणे पाक टे (Envelope) छपाई क न घेणेकामी, वरा ऑफसेट, लोणी यांचे उपरो  
तुलना मक त याम ये गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,  यानंा कायादेश 
देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

           (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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०७ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ चे अनु षंगाने िविवध धािमक व सां  कृितक 
काय मांकरीता साईआ म भ  तिनवास प रसरात टे  साईल फॅ ीकशेड उभारणेकामी ा  त ई- 
िनिवदां चे वािणि यक देकारांवर िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ मिधल तरतूद:- 
१. अिधिनयम 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  तचेी व कामकाजाची काय मतनेे  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 सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या 
अधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील.  
२. अिधिनयम कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा 
यापैक  कोण याही योजनांसाठी करणचेी तरतदू आह.े यातील पोटकलम (ग) अ  वये, भ  तानंा दवेते  या 

दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा 
परुिवणे.” अशी तरतदू आह.े 
३. अिधिनयम कलम २१ मधील पोट कलम १ (ख), ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा-
अजा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडण.े  

मा. यव थापन सिमती िनणय:- 
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५ जनू , २०१७ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय . २१९ समंत 
करणते आला आह.े  

“ चे समाधी शता  दी वषािनिम  ताने साईभ  तासंाठी मोठमोठ्या कलाकरांचे काय म साईआ म 
भ  तिनवास येथे आयोजीत करावयाचे आहते.  यासाठी  या िठकाणी होणा-या काय मांकरीता डोम  व पाचा 
मंडप सं  थानमाफत खरेदी क न अथवा भाडो ी प  दतीने उभारणेबाबतचा सिव  तर  ताव मा. कायकारी 
अिधकारी यांचे मा  यतेने सभेसमोर सादर करणते यावा.”  
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५ जुलै , २०१७ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय . ५५२ समंत 
करणते आला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, समाधी शता  दी वषामधील िविवध काय मांसाठी साईआ म 
भ  तिनवास पािकगम  ये   तावात नमदू केल  या  पयाय . ०२ नुसार कायवाही करणेस तसचे याकामी िविहत 
प  दतीतने ई-िनिवदांची मागणी करणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेषक खचास मा  यता दे  यात आली.”  

   तावनाः ी साईबाबा यांचे समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आह.े 
 यािनिम  ताने सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८ 

(िवजया दशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाम  ये िशड त येणा-या 
भािवकांसाठी सोयी-सिुवधा उभारण े तसेच सपंणू वषभर वेगवेगळे धािमक व सां  कृतीक काय माचे अयोजन 
क न साई च र ावर आधारीत वेगवेगळे इ  हे  ट तयार क न  याचे सादरीकरण करणे, जेणके न सपंूण वषभर 
िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहील,  या  टीने  य  न कर  यात येत आह.े  याकरीता साईआ म भ  तिनवास 
प रसरात कायम  व पी टे  साईल फॅ ीकचे छत असलेले शेड उभारण े  तावीत आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे उपरो  त िनणयानसुार याकामी वृ  तप ात तसचे 
सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द कर  यात होती. ठेकेदार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  यासाठी अं ितम 
मदूत िद.१४/०९/२०१७ अखेर ठेव  यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणचेी अं ितम मदूतीत खालील ०५ 
ई-िनिवदा अपलोड झाले  या आह.े    

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 
०१  वे  टन आऊट डोअर   चस ा.िल., ठाण े 
०२ पजुा आिकटे  चरल िस  टम ा.िल., मुंबई  
०३ ि च टेनसो   चस ा.िल., वडो ा, गजुरात  
०४  आरएसके इिंजिनअर ग इिंडया ा. िल., पणुे 
०५  सभुाष क    शन कंपनी, ड बीवली 
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सदर ा  त ई-िनिवदांचे तां ीक िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद.१६/०९/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे उघडणते 
आ  या असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता तां ीक छाननी अहवालानसुार 
खालील तीन ठेकेदार पा  झाले आहते.   

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 
०१ वे  टन आऊट डोअर   चस ा.िल., ठाण े 
०२ सभुाष क    शन कंपनी, ड बीवली 
०३ ि च टेनसो   चस ा.िल., वडो ा, गजुरात  

 
उपरो  त ०३ पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई- िनिवदांचा िलफाफा . ०२ (वािण  यीक 

िनिवदा) िद.२१/०९/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले असनू ,  यानंी सादर केले  या 
दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव र  कम  शेरा 

०१ वे  टन आऊट डोअर   चस ा.िल., ठाण े १,६९,९२,३३०/- - 
०२ सभुाष क    शन कंपनी, ड बीवली १,३६,६०,२०१.८० िन  नतम 
०३ ि च टेनसो   चस ा.िल., वडो ा, गजुरात  १,७६,८४,९९८/- - 

 
उपरो  त तपिशलानुसार उपरो  त िनिवदाधारकां पैक  ठेकेदार सभुाष क    शन कंपनी, ड बीवली यांचे 

दर िन  नतम आहते. तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादेश देणेसाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी सिवनय सादर.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ चे अनु षंगाने 
िविवध धािमक व सां  कृितक काय मांकरीता साईआ म भ  तिनवास प रसरात टे  साईल फॅ ीकशेड 
उभारणेकामी सुभाष क    शन कंपनी, ड बीवली यां चे एकि त .१,३६,६०,२०१.८० मा  िन  नतम 
दर ि वकारणेत येऊन,  यानंा कायादेश देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                  (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०८ ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटलकरीता बसिव  यात आले  या सांडपाणी ि या संय  (STP) 

करीता वािषक AMC/ Operation & Maintenance देणेकामी उघड  यात आले  या ई-
िनिवदेबाबत. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटलकरीता बसिव  यात आले  या सांडपाणी ि या संय ाचे एक वष 
कालावधीसाठी AMC/Operation & Maintenance दणेकेरीता िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व 
याकामी येणा या एकुण र  कम  पये १०,०७,०००/- मा चे  (र  कम .  ८८२०००/- AMC/Operation & 
Maintenance +  इतर द ु  तीकरीता १,२५,०००/-) खचास िदनांक २५.७.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेतील िनणय नसुार मा  यता दे  यात आली आहे. सदर मा  यतेनुसार महारा   शासनाचे 
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती. याम  ये ई-
िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनांक ५/०९/२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासनू िदनांक 
१३/०९/२०१७ पयत वेबसाईटवर उपल  ध कर  यात आली होती.  

   यानसुार खालील टडर धारक  यां  या तां ि क िनिवदा ा  त झा  या आहते : 
अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव 
१. Akshay Enterprises, Panvel  ४ Panse Consultant Pune  
२ Aquatech Engineers, Pune  ५ Raveena Watertech,  
३ Green Scientific Development (I) Pvt 

Ltd Mumbai  
६ Yash Enviro Technologies Pune  

 
वरील ा  त ६ ई-िनिवदतेील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनांक १६/९/२०१७ रोजी मा. खरेदी 

सिमतीचे सभेम  ये उघडणते आलेले आहते.  यातील टडर फ  व ई.एम.डी. रकमेचा ऑनलाईन जमा केलेचे 
चलन, कंपनीचा वािषक उलाढाल, अनभुव कामाची यादी , कंपनीचे रिज  शेन सिटिफकेट,.जी.एस.टी. व पी. 

http://www.mahatenders.gov.in
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एफ. नंबर, अंडरटेक ग सिटिफकेट इ  यादी बाबी तपास  या असनू,  यात वरील अ. न.ं५  Raveena 
Watertech,  यांनी कंपनी रिज  टेशन त तां ि क िनिवदासोबत जोडलेली नस  याने  यानंा अपा  ठरवनू उवरीत 
पाच टडरधारक यांचे आिथक (Financial) बीड िदनांक २१/०९/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीत  उघडणते 
आले,  यात खालील माण ेदर ा  त झालेले आहते : 

अ.न.ं ई-िनिवदाधारकांचे नांव एकुण दर  शेरा  
१. Akshay Enterprises, Panvel  14,88,020.00 L5 
२ Aquatech Engineers, Pune  12,46,508.00 L4 
३ Green Scientific Development (I) Pvt Ltd, Mumbai  9,66,900.00 L1 
४. Panse Consultant, Pune  11,90,400.00 L3 
५. Yash Enviro Technologies, Pune 11,87,087.40 L2 

 
उपरो  त आिथक (Financial) बीडमधील अ.न.ं३ मे. ीन साय  टीिफक डे  हलपमट (इ)ं ा. िल. मुंबई 

यांचे  ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटलकरीता बसिव  यात आले  या सांडपाणी ि या संय ाचे एक वष 
कालावधीसाठी AMC/Operation & Maintenance कामांकरीता एकि त र  कम पये ९,६६,९००/-  मा चे 
दर िन  नतम आहते.  

तरी ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील सांडपाणी ि या संय ाचे एक वष 
कालावधीसाठी AMC/Operation & Maintenance दणेकेरीता िन  नतम दरधारक मे. ीन साय  टीिफक 
डे  हलपमट (इ)ं ा. िल. मुंबई यांच ेदराबाबत पिुढल िनणय होणकामी सदरचा  ताव मा. थािनक उप-सिमतीचे 
सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

   यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील सांडपाणी 
ि या संय ाचे एक वष कालावधीसाठी AMC/Operation & Maintenance देणेकामी करीता 

मे. ीन साय  टीिफक डे  हलपमट (इ)ं ा. िल., मुंबई यां चे एकि त .९,६६,९००/- मा  िन  नतम दर 
ि वकारणेत येऊन,  यानंा कायादेश देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.          (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०९ मा.सद यां या सुचनांबाबत.  

  आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनुषंगाने मा.सद यांनी खालील माणे 
िशफारस केली आहे.  

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषातील धािमक, सां कृतीक, सामाजीक व पादकुा  दशन 
सोहळया या काय माची पु तीका आकषक व पात िस द करणसे व याकामी येणा या खचास मा यता 
दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०२ ी साईबाबा समाधी शता दीकरीता वज िनि तीबाबत.  

ताव- ीसाईबाबां या महासमाधीस सन-२०१८ म ये १०० वष पुण होत अस याने ीसाईबाबा सं थानमाफत 
ीसाईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीत साजरा 

केला जाणार आह.े शता दीचे सपंूण वषभर वेगवेग या धािमक व सां कृतीक काय मांचे आयोजन क न सपंूण 
वषभरात िशड म ये भ मय वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल, या 

ीने तयारी कर याचे िनयोजन आह.ेयाकामी बांधकाम-शता दी िवभागामाफत िविवध काय मांचे ा प 
वेळाप क तयार कर यात येऊन दु यांसह मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७चे सभेत िनणय .३५८ 
नसुार समाधी शता दी वषाम ये सादर करावय या काय माची परेषा ठरिवणते येऊन झाले या चच माणे 
ता काळ कायवाही करणसे व याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आलेली आह.े यानसुार 

ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे वेळाप कात अ. .२९) नसुार अ. .०३) माण े वज िनम ती 
करणबेाबत िनदश दे यात आलेले आह.े 

ताव:- ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सु वातीस िद .०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी 
वजारोहन काय माची परेषा व उ ाटन सोहळा काय म िनि त कर यात आलेला आह.े याकामी 
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मा.मु यमं ी महोदय, महारा  रा य यांचे ह ते  ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे वजारोहन क न 
ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवास सु वात कर यात येणार आहे. याकामी जा. .एसएसएसटी/बांधकाम-

शता दी/ १४३१/२०१७, िद.२०.०६.२०१७ यांचे िनदशानुसार ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१७-
१८ करीता वज तयार कर यात आला आहे. सदर वजाची िनि ती होणबेाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िवभागाचा अिभ ाय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभेत िवषय न.ं०४, िनणय 
.६७९ नसुार ीसाईबाबा समाधी शता दी वष उ ाटन सोह याचा व वजारोहन काय माची परेषा ठरिवणते 

आलेली आह.े यानुसार मं िदर िवभागामाफत बांधकाम– शता दी िवभागाचे िनदशानुसार ीसाईबाबा समाधी 
शता दी लोगो असलेला सॅटीन कपड्यावर ९.५ फुट X १५फुट असा भ य आकाराचा वज तयार कर यात 
आलेला आह.े  

तरी मं िदर िवभागामाफत तयार कर यात आलेला वज िनि ती होणेबाबत िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .८३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाईबाबा समाधी शता दी लोगो असलेला सॅटीन कपड्यावर ९.५ फुट 

X १५ फुट असा भ य आकारा या तयार करणेत आले या वजाचे अवलोकन करणेत येऊन, सदरह 
वज यावरील िडझाईनसह अंतीम करणेत आला.            (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०३ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वजारोहण व उदघाटन समारंभ िद.०१.१०.२०१७ रोजीचे 

काय म पि केत मा यवरांचा समावेश करणे व छपाईकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.  
ताव- अ) ीसाईबाबा यां  या समाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पुण होत अस  याने ी साईबाबा सं  थानमाफत 

ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१.१०.२०१७ ते िद.१८.१०.२०१८ या कालावधीत साजरे केले जाणार 
आह.े  

रिववार, िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ रोजी  सकाळी १०:०० वाजता शता  दी महो  सव व उदघाटन 
समारंभ मा. ी.रामनाथ कोिव  द, रा  पती भारत सरकार यांचे शुभह  त े व स  माननीय अितथी मा. ी.सी. 
िव ासागर राव, रा  यपाल महारा   रा  य तसचे मा.दवे  फडणवीस, मु  यमं ी, महारा   रा  य, यांचे 
अ  य तेखाली  तसचे इतर  मा  यवरां  या उपि थतीत कर  याचे िनयोजन आह.े  

ब) ी जग  नाथ सयुभान ग दकर , उपनगरा  य  -िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी  िद.२२.०९.१७ 
रोजीचे प ा  वये सव नगरसवेकांचा काय म पि केत समावेश करणबेाबत  िवनंती केली  आह.े    

सदर काय माची पि का छपाई  क न  मं ी महोदय, िज  हािधकारी, शासक य अिधकारी, नगरा  य , 
नगरसवेक, ाम  थ, अशा काही मह  वा  या मा  यवरांना पाठिवणचेे िनयोजन आह.े  

तरी  सदर काय म पि केत राजिश  टाचार माण े खालील माणे  मा  यवरांचे काय म पि केत 
समावेश करण ेआह.े 

अ.न.ं मा  यवरां चे नाव 
०१ मा. ी.राम नाथ कोिव  द, रा  पती, भारत सरकार यांचे शुभ ह  ते  
०२ मा. ी.सी.िव ासागर राव, रा  यपाल, महारा    रा  य- स  माननीय अितथी  

०३ मा.ना. ी.दवे  फडणवीस, मु  यमं ी, महारा   रा  य - काय माचे अ  य   
 मुख उपि थती 
०४ मा.ना. ा. ी.राम,िशंद,े (जलसधंारण व राजिश  टाचार ) तथा पालकमं ी, अहमदनगर  
०५ मा. ना. ी राधाकृ  ण िवखेपाटील िवरोधी प  नेता, िवधानसभा महारा   रा  य  
०६ मा.ना. डॉ. रणजीत पाटील, रा  यमं ी गहृ (शहरे)  नगरिवकास, िवधी आिण  याय िवभाग 

ससंदीय काय कौश  य िवकास आिण उ ोजकता, माजी सिैनक क  याण  
०७ मा.डॉ.सरेुश कािशनाथ हावरे , अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
०८ मा. ी.चं शेखर ल  मणराव कदम उपा  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
०९ मा.सौ.योिगताताई अभय शेळके पाटील , नगरा  य ा, िशड  नगपंचायत तथा 

 सद  य, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
१० मा.ना.सौ.शािलनीताई िवखे पाटील अ  य ा ,िज  हा प रषद ,अहमदनगर  
११ मा. ी. सदािशवराव लोखं डे, खासदार,िशड  लोकसभा मतदार सघं  
१२ मा.सौ.  नेहलताताई िबपीनदादा को  ह े,आमदार, कोपरगाव, िवधानसभा मतदार सघं  
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१३ मा. ी.समुीत मि लक भा. .स े,मु  य सिचव, महारा   रा  य  
१४ मा. ी.एन.जे. जमादार, धान सिचव, िवधी परामिश िवधी व  याय िवभाग  
१५ मा. ी. महशे झगडे भा. .से, िवभागीय आयु  त , नािशक 
१६ मा. ी.िवनय चौबे भा.पो.से िवशेष पोिलस महािनरी क, नािशक 
१७ मा. ी.अभय महाजन भा. .से., िज  हािधकारी, अहमदनगर  
१८ मा. ी रंजनकुमार शमा भा.पो.स.े, िज  हा पोिलस अिध क, अहमदनगर  
 काय माचे आयोजक  
१९ डॉ.मिनषा शामसुदंर कायंद े, सद  य, 
२० अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य, 
२१ ी. ताप सखाहरी भोसले, सद  य, 
२२ डॉ.राज  राजा बली िसहं , सद  य, 
२३ ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे , सद  य, 
२४ ी.िबपीनदादा शंकरराव को  ह े, सद  य, 
२५ ी.रिवं  गजानन िमलकर, सद  य, 
२६ ी. अमोल गजानन क ितकर, सद  य, 
२७  बल अ वाल भा. .स.े मु  य कायकारी अिधकारी 

उपरो  त त   यात दशिव  या माण े मा  यवरांचे ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सव  वजारोहण व 
उदघाटन समारंभ काय म पि केत समावेश होणसे व छपाईकामी येणा-या यो  य  या खचास मा  यता िमळणेस 
तसचे "ब" म  ये नमदु केले माण ेनगरसवेकांचे नावाचा समावेश करावा िकंवा कस?े यावर  िनणयाथ सादर. 

िनणय .८३३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वजारोहण व उदघाटन समारंभ 
िद.०१.१०.२०१७ रोजीचे काय म पि केत तावात नमुद केले या मा यवरांचा समावेश करणेत 
यावा. तसेच िशड  ाम थ व साईभ , यांचाही उ लेख सदरह पि केम ये करणेत यावा, असे ठरले व 
या िनमं ण पि का छपाई करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०४ नॅशनल लािसकल डा स ॲकॅडमी यांचा लािसकल डा स फे टी हल या काय माचा शता दी 

महो सवाचे धािमक, सां कृितक व सामािजक काय माचे वेळाप कात समावेश करणे.  
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 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 . 

३. 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. 

४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय 

.७५० अ  वये खालील माण ेिनणय समंत झालेला आहे.  
ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 

धािमक, सां  कृितक काय म व पदकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन,  यास अं ितम  व प 
दे  यात आले.  
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 तावनाः- नॅशनल  लािसकल डा  स अॅकडमी, चे  नरायापटना, िज.हसन (कनाटक) यांनी मा. 
कायकारी अिधकारी यांना अ ेिषत केले  या प ात आयोजक ीमती  वाती भार  दाज यांनी शा  ीय नृ  याचे 
(भरतनाटयम) १०५३ योग सादर क न िगनीस बकु ऑफ व  ड रेकॉड म  ये नांव न दणी झालेचे नमदू केले आह.े 
 यानंी चे शता  दी वषाम  ये भारतातील ८ कारचे रा  ीय नृ  य कार एकाच मंचावर दिशत करणचेा  ताव 

सादर केला आह.े सदर शा  ीय नृ  यासाठी नवी िद  ली, आ ा, भोपाल, ि व म, कनाटक, मुंबई, गोवा, 
वाराणसी, िबहार, उ  तर देश, िहमाचल दशे, चे  नई, है ाबाद, काक नाडा आिण केरला इ  यादी वेगवेग या 
िठकाणाव न ०३ ते ४० वष वयोगटातील २०० कलाकार सहभागी होणार अस  याचे सां िगतले आहे व सदर नृ  य 
सादर करणसेाठी िद.१४ व १५ ऑ  टोबर, २०१७  असा दोन िदवसाचा कालावधीची मागणी केलेली आह.े सदर 
काय मासाठी  यानंी मानधनाबाबत कोणताही  उ  लेख केलेला नाही.  

िवभागाचा अिभ ाय- नॅशनल  लािसकल डा  स अकॅडमी, हसन (कनाटक) यानंी च े शता  दी 
वषाम  ये भारतातील ८ कारचे रा  ीय नृ  य कार एकाच मं  यावर २०० कलाकाराकारांचा समहू कला दिशत 
करणार आह.े  

तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे मळु वेळाप कात िद.१४ व १५ ऑ  टोबर २०१७ रोजी  लािसकल डा  स 
फे  टी  हल या काय माचा समावेश करणसेाठी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयाथ सादर.   

िनणय .८३४ यावर सिव तर चचा होऊन, नॅशनल  लािसकल डा  स अॅकडमी, हसन (कनाटक) हे लािसकल डा स 
फे टी हलचा संपुण खच करणार आहेत, यांना फ  जागा उपल ध क न ावयाची अस यामुळे 
यांचे काय माचा शता दी महो सवाचे धािमक, सां कृितक व सामािजक काय माचे 

वेळाप काम ये समावेश करणेस मा यता दे यात आली.  (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०५ साई दा सबुरी, नवी िद ली यांचे “Sai Kids Carnival” या लहाण मुलां या काय माचा ी 

साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे धािमक, सां कृतीक व सामाजीक काय माचे वेळाप कात 
समावेश करणेबाबत.  

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 आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची 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 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 . 

३. 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. 

४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय 

.७५० अ  वये खालील माण ेिनणय समंत झालेला आहे. ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-
१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा 
काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन,  यास अं ितम  व प दे  यात आले.  

 तावनाः- ीमती बी शमा, मु  य सपंादक , साई  दा सबरुी , नवी िद  ली यांनी उपरो  सदंभ य 
प ांनसुार मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना अ ेिषत केले  या प ात, “साई  दा सबरुी हे जागितक दजाचे 
साईबाबानंा समिपत केलेले उ  तम िनयतकालीक असनू साईबाबाशंी सबंधंीत कथा , मािहती, उ ी  ट्ये 
इ  याद ब ल ह ेिनयतकालीक मािहती परुिवते. िहदंी व इं जी दो  ही भाषेम  ये सदर िनयतकालीक एकाच िकंमतीत 
जगभरातील साईभ  तानंा उपल  ध क न दे  यात येते.  
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सन २००७ पासनू साई  दा सबरुी , िद  ली माफत लहान मुलांचे कलेला वाव दणेेसाठी “Sai 
Cultural Festival”  या मा  यमातनू मंच उपल  ध क न दते आह.े  यानंी दािमनी एनजीओ, कॉमन वे  थ गे  स, 
हडा अॅडिमिन  ेशन इ. बरोबर दखेील काम केले आहे.  

साई  दा सबरुी , नवी िद  ली यांनी लहान मलुांसाठी नृ  य, गायन, पट ग, साईबाबांवर अधा रत नाटक 
व लहान मलुांना पा रतोषीक िवतरण इ. काय म  शता  दी वषाम  ये सादर करणेस परवानगी िमळावी” असे 
आशयाचे प  िदलेले आह.े  याबरोबरच  सन २००९ पासनू ‘’Sai Kids Carnival” यश वी झाला आह ेआिण 
आ हाला आनंद होत आह ेक , आ हाला ी साईबाबा शता दी महो सवात काही सामा य मलुां या ितभेचा 
पाया घाल याची संधी िमळावी, अस ेकळिवले आह.े 

यापवु  िद.१४/०३/२०१६ रोजी ीमती बी शमा, मु  य सपंादक , साई  दा सबरुी , नवी िद  ली यांना 
Sai Kid’s Programme करीता खलेु नाट्यगहृ , िशड  येथे अटी व शत वंर दोन िदवस काय म कर  यास 
परवानगी दे  यात आली होती.  

 ताव:- साई  दा सबरुी, नवी िद  ली ह ेलहान मुलांसाठी “Sai Kids Carnival” हा नृ  य, गायन, 
पट ग, साईबाबांवर अधा रत नाटक व लहान मलुांना पा रतोषीक िवतरण इ. काय म  सादर करणार आहते. या 
उ सवात भारतातील सव खास मलुामुल चा सहभाग घे यात येईल आिण यापैक  येकाला साई  दा सबरुी , 
नवी िद  ली माफत मोफत प रवहन (Transportation), अ न (Food), भेट (Gift) आिण इतर सिुवधा 
परुिवणार आहते. 

 यासाठी  यांनी  याचंे २०१७  या “Sai Kids Carnival” चे खालील माण े वेळाप क कळिवले 
आह.े 
 Date : 8th December 2017 

 Venue : Shirdi Sai Palki Gate No.3 

 Timing  : 7.00 pm – 10.00 pm 

 There would be approximately 50-60 participants 
 Participants from all across India 

 Event includes some of the exclusive performances of normal and special kids  

 Our activities includes all those talent seeking things and they are Dancing, 
Singing, Play / Kit 

 We will handle the logistic requirement which includes Musicians, Stage, Sound 

 Gifts and snacks for all the participants 
 

ीमती बी शमा, मु  य सपंादक, साई  दा सबरुी, नवी िद  ली यांचेशी िद.२३/०९/२०१७ रोजी 
“Sai Kids Carnival” काय माबाबत दरु  वनीव न सपंक साधला असता  यांनी सदर काय मासाठी एकुण 
६० िद  यागं व गरीब प रि थतील  मु ले सहभागी होणार असनू सं  थानकडून काय मासाठी  टेज,  वनी  यव  था 
व िनवास  यव  था कर  याबाबत सां िगतले आह.े  

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवात “Sai Kids Carnival” चे आयोजन करावयाचे झा  यास 
साई कॉ   ले  स समोरील १६ गुं ठे जागेत आयोजन करता येईल. तरी सदर  या काय माचा समावेश ी साईबाबा 
समाधी शता  दी महो  सव२०१७-१८ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे 
वेळाप कात करावा िकंवा कस?े यासाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर.     

िनणय .८३५ यावर सिव तर चचा होऊन, साई दा सबुरी, नवी िद ली यांचे “Sai Kids Carnival” या लहाण 
मुलां या काय माचा ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे धािमक, सां कृतीक व सामाजीक 
काय माचे वेळाप काम ये समावेश करणेस व यांचे काय मासाठी सं थानमाफत टेज, वनी व 
िनवास यव था िवनामु य करणेस मा यता दे यात आली.          (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०६ ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनमी  ी रामनवमी उ सवाम ये महारा  कु ती पधा आयोजीत 

करणेबाबत.  
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 

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 देण े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा 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 . 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयः- 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८९  –  
“.. ी रामनवमी उ  सवाम  ये कु  ती  पधा आयोिजत करणेबाबत सिमती सद  य मा. ी. भाऊसाहेब 

वाकचौरे यांनी महारा   केसरी व िहदं केसरी  पधा िशड  येथे आयोिजत करणसेाठी येणा-या खचाचे अंदाजप क 
सबंंधीतांकडून ा  त क न घेऊन मा.  यव  थापन सिमती  या पढुील बैठक त याबाबतचे सादरीकरण व सिव  तर 
सादर करावा..”  

 तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते . 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद. १८ 
ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े 

ी समाधी शता  दी वष अ  यंत भ मय आिण साई  मरणपणू असावा या उ शेाने समाधी शता  दी 
वषात िविवध धािमक-सां  कृितक-सामािजक काय म आयोिजले जाणार आहते. परंत ुयाबरोबरच अशा एखा ा 
काय माचे आयोजन करावे  यायोगे साईबाबां  या  यि म  वा  या एखा ा पैलचूही  मरण होईल, याच उ ेशाने 
िशड  येथे अितशय भ  य अशा कु  ती  पधा भरवा  यात असा मा.  यव  थापन सिमतीची मानस आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे वरील िनणयात ठरले माण े कु  ती  पधचे आयोजन करणकेरीता अपेि त 
खचाचा अंदाज येणकेरीता महारा   रा  य कुि तगीर प रषद यांना प  पाठिव  यात आले होत.े  यानसुार महारा   
रा  य कु  तीगीर प रषदचेे सरिचटणीस यांनी खालील माण ेखचाचे अंदाजप क कळिवलेले आहे :  

अ.न.ं त पिशल अिधकारी/पदािधकारी 
सं  या 

१. अ) तालीम सघं X १६ कु  तीगीर (३३ िज  हा + ११ मनपा) ७२० 
४५ तालीम सघं X २  यव  थापक ९० 
४५ तालीम सघं X २ मागदशक ९० 

२. ब) तां ि क अिधकारी (पंच) १२५ 
३. i. पदािधकारी व ितिनधी ९० 
४. नामां िकत कु  तीगीर ४० 
५. इ) भारतीय कु  ती सघं िनरी क – २ 

    भारतीय शैली कु  ती महासघं – २ 
    महारा   ऑिलप क िनरी क – १ 

०५ 

एकूण सं  या  : ११६० 
 

खचाचे अंदाजप क 
अ.न.ं त पिशल अंदािजत  र  कम 

१. भोजन खच –  पधक सहभाग ११६० X ५ िदवस X पय ४५०/- ती िदन  २६,१०,०००/- 
२ िनवास खच –  ५,००,०००/- 
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अ) खेळाडू, मागदशक  यव  थापक – िनवास  यव  था 
ब) पंच – िनवास  यव  था 
क) पदािधकारी- िनवास  यव  था  

३. वास खच व पंच मानधन – 
अ) पंच (तां ि क अिधकारी) मानधन, बस व रे  व ेभाडे 
ब)   पदािधकारी, नामां िकत कु  तीगर, िनरी क – वास खच 

 
६,००,०००/- 

४. आखाडा(  पधचे  थळ) 
अ) २ गादी + १ माती = ३ आखाडे (५० X १५०) 
ब)   े क गॅलरी – ५० हजार े कांसाठी) 
क)   टेज (४० X २०) 

५१,००,०००/- 

५. वाहन  यव  था 
बस व रे  व े  टेशन ते  पधचे िठकाण व परत बसेस 
बसेस, िमनीबस, समुो इ. 

 

६. अ) ७२० कु  तीगीर, ९० मागदशक, ९०  यव  थापक, १२५ पंच व ९५ पदािधकारी – 
टॅकंसटु (११२० X पये ६५०/-) 

७,२८,०००/- 

ब) पंच – टी शटस, कॅ  स इ. (२०० X ४००/-) ८०,०००/- 
७.  पधचे सािह  य – वाहतकु खच  

अ)  २ मॅटस – (आंतररा  ीय) 
      १ आखाडा – (माती) व वजनकाटे – ६ 

१,००,०००/- 

ब)  वॅटस – ६ सटेस व घडयाळे – ६ नग  
८. गणु प के , वैदयिकय फॉमस,  टेशनरी सिटिफकेटस,  कोरिशट,  टेशनरी व इतर सािह  य ७०,०००/- 
९. बि स े– अ) खेळाडू – मेड  स (पदके) ॉफ ज 

             ब) पाहणे  मतृीिच  ह े
१,५०,०००/- 

१०. उ ाटन, समारोप – मखु पाहणे, बॅडं, हार, गु  छ, नारळ, शाली, फोटो ५०,०००/- 
११. ािव  यधारक – रोख बि से 

थम ३०,०००/- 
ि दतीय २०,०००/-                 ७०,०००/- X १६ वजनगट 
ततृीय १०,०००/-  
ततृीय १०,०००/-                    (गादी व माती  येक  ८ वजन गट) 

११,२०,०००/- 

१२. िस  दी 
पो  टस, बॅनस, कटआऊट इ. 
वाताहार प रषद, िट.  ही. क  हरेज / ४  हीडीओ कॅमेरे व एलईडी िट.  ही. 

 

१३. प  यवहार, पो  टेज, फॅ  स, टाईिपंग, झेरॉ  स ३०,०००/- 
१४. वैदयिकय सिुवधा ५०,०००/- 
१५. रॉय  टी ५,००,०००/- 

एकूण खच : १,२६,१३,०००/- 
 

 तावः- महारा   रा  य कुसतीगीर प रषद यांनी िशड  येथे रामनवमी कालावधीत आयोिजत 
करावया  या कु  ती  पधसाठी उभारावी लागणारी सोयी-सिुवधा इ  यादी बाबी कळिवले  या आहते.  
१) एकूण  पधक (कु  तीगीर  (७२०), नामािकंत कु  तीगीर (४०) व पंच, मागदशक,  यव  थापक) – 
एकूण सं  या- १,१६० 
२) कु  ती  पधसाठी अंदािजत खचः-  

अ.न.ं तपशील अंक  खच पये अ री पये 
१. भोजन खच २६,१०,०००/- स  वीस लाख, दहा हजार 
२. आखाडा (  टेडीयम)  - ५० हजार े कांसाठी ५१,००,०००/- ए  काव  न लाख 
३. खेळाडू व पंचाकरीता ॅकसटु ८,०८,०००/- आठ लाख, आठ हजार 
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४. बि से १५,७०,०००/- पंधरा लाख, स  तर हजार 
५. वास खच, पंच मानधन व वाहन  यव  था ७,००,०००/- सात लाख 
६. िनवास  यव  था ५,००,०००/- पाच लाख 
७. िस  दी ५,००,०००/- पाच लाख 
८. रॉय  टी ५,००,०००/- पाच लाख 
९. इतर (उ ाटन समारोप, वजन काटे, घडयाळे, 

 टेशनरी, पो  टेज, वैदयक य सिुवधा व झेरॉ  स) 
३,२५,०००/- तीन लाख, पंचवीस हजार 

एकूण : १,२६,१३,०००/- एक कोटी, स  वीस लाख, तेरा हजार 

 
वरील माण े महारा   रा  य कुि तगीर प रषद यांनी र  कम . १,२६,१३,०००/- (अ री पये एक 

कोटी, स  वीस लाख, तेरा हजार) मा चे खचाचे अंदाजप क कळिवलेले आह.े  
तरी शता  दी कालावधीत ी रामनवमी उ  सवाम  ये महारा   केसरी  पधचे िशड  येथे आयोजन 

करणकेामी वर नमदू महारा   रा  य कु  तीगीर प रषद यांचेकडून ा  त झाले  या खचाचे  तावावर सिव  तर चचा 
होऊन िनणय होणकेामी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.   

िनणय .८३६ सदरह िवषयावर चचा करणेसाठी आजचे सभेत पै.वैभव िवलास लाडंगे, अहमदनगर िज  हा कु  ती 
संघटना, अहमदनगर हे यां या सहका यांसह उपि थत होते. यांनी शता  दी कालावधीत िशड  येथे 
महारा   केसरी  पधचे आयोजन करावे, अशी िवनंती केली व यासाठी अंदाजे .६०- ७० लाख मा  
खच सं थानने करावा, अशी िवनंती सभेस केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, शता  दी कालावधीत महारा   केसरी  पधचे िशड  येथे आयोजन 
करणेकामी खुपच जा त खच येत आहे. हा खच कमी कसा करता येईल, याचे िववरण पै.वैभव लांडगे, 
अहमदनगर यां चेकडून लेखी व पात यावे, असे ठरले.  (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०७ साईबाबा समाधी शता दी िनिम  होणा या गद या अनुषंगाने सुरि तते या ीने तातडीने सुर ा 

सािह य भाडे त वावर घेणेकामी दरप क (आर.एफ. य.ु) मागिवणे बाबत.  
ताव-  ी साईबाबांच े समाधीचे शता दी महो  ाव आ ट बर २०१७ ते ऑ ट बर २०१८ या कालावधीम ये 

सं थानमाफत साजरा होत आहे. मं िदर परीसरात  या दशनाथ येणा-या साईभ ांची सरुि ते या ीकोनातनू   
सरु ा र कांमाफत िड.एफ.एम.डी. व एच.एच.एम.डी. दारे तसचे यांचेकडील असले या सािह यांची/ 
सामानांची ए  ा-रे बॅगेज कॅनर दारे तपासणी कर यात येते. समाधी शता दी महो  ाव िनिम  ा होणा-या गद या 
अनषुंगाने साईभ ां या सरुि ते या ीकोनातनू तसचे साईभ ांची तपासणी करणकेामी सरं ण िवभागाकडे 
असलेले सरु ा सािह यांची स ि थती खालील माणे आहे.  

 
अ.नं. सरु ा सािह याचे नाव ं एकूण नग बंद ि थतीत चाल ुि थतीत 
०१ ए  ा-रे बॅगेज कॅनर ०२ नग ०२ नग --- 
०२ िड.एफ.एम.डी.  १३ नग १२ नग ०१ नग 
०३ एच.एच.एम.डी. ६० नग २० नग ४० नग 
०४ वॉक  टॉक  ६० नग १५ नग ३५ नग 

  चे मं िदर व मं िदर प रसराचे सरुि तता ही बाब अ यंत मह वाची अस यामळेु सरु ा यं णा, फायर 
से टी, सी.सी.टी. ही. यं णा वगैरे सरु ा िवषयक मागदशनासाठी क  शासना या क ीय औ ोिगक सरु ा बल 
यासार या चांग या सं थेचे  मागदशन घे याची सं थानला  आव  यकता अस याने, यास अनसु न  क ीय 
औ ोिगक सरु ा बलाचे (CISF) अिधकारी यांनी िद.14.01.2016 ते िद.18.01.2016 या कालावधीत तसचे 
महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ (MSSC) यांनी िद.20.09.2016 व िद.21.09.2016 या कालावधीत तसचे 
पोलीस अिध क, रा  ा गु  ावाता िवभाग-िशड , िज हा िवशेष शाखा- अहमदनगर, िशड  पोलीस टेशन व साई 
मं िदर सरु ा यांचेकडील अिधका-यांनी वेळोवेळी मिंदर, मं िदर प रसर तसचे सं थान  सलं न  सव प रसराची पहाणी 
क न आढळुन आले या टुी, उणीवाबाबत सरुि ते या ीने करावया या उपाययोजना व खरेदी करण े
आव यक असलेले सरु ा सािह य इ यादी बाबत सरु ा ऑडीट केले असनू याचा सिव तर सरु ा अहवालही 
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इकडील कायालयाकडे सादर केला असता ामु याने याम ये यांनी खालील माणे मह वा या सचुना  व 
आव  ाक सरु ा सािह यांची गरज अस याचे नमदु केलेले आहे. 

 ामु याने केले या सुचना – 
१) सं थानचे  सव वेश दारावर बलेुट  फु मोच असणे आव  ाक आहे. 
२) येक वेश दाराने येणा-या साईभ ांची िड.एफ.एम.डी., एच.एच.एम.डी. दारे तपासणी कर यात 

यावी. 
३) सं थानचे  सव  परीसरात फायर ए ट युशर तसचे सीसीटी ही कॅमेरे बसिवणे आव  ाक आह.े 
४) सं थानचे  सव  परीसरात सच लाईटची यव था असणे गरजेचे आहे. 
५) सं थानचे  परीसरात आथ क बाब शी िनगडीत असलेले िठकाणी व  कॅश काऊंटर येथे बंदकुधारी सरु ा  

कमचारी असणे आव  ाक आहे. 
६) मं िदरात दशनाथ येणा-या तसचे सादालयाचे िठकाणी येणा-या साईभ ांच े सािह यांची/ सामानांची 

बॅगेज कॅनर दारे तपासणी होणे अ यंत मह वाचे आहे. 
७) मं िदर व परीसरात २४ तास सीसीटी ही यं णा काया वीत असावी. तसचे सीसीटी ही फुटेजचा साठा 

९० िदवसांपयत राहील अशी यव था असावी.  
८) मं िदरात मोबाईल व इले ॉिन  ा व त ूघेऊन जा यास स  ा मनाई करावी. 
९) मं िदर परीसरात मोबाईल जॅमर काय णाली काया वीत कर यात यावी. इ यादी  

उपरो  ा माणे ामु याने  सरु ा ऑडीट अिधका-यांनी सचुना  केले या आहते. 

 सुर ा ऑडीटनुसार आव  ाक असले या सुर ा सािह यांचा तपिशल खालील माणे –  
 

अ.नं. सरु ा सािह यांचा तपिशल नग 
01. X-Ray baggage inspection systems 

Gate-02  01 Nos. 
Gate-03  01 Nos. 
Gate-04  01 Nos. 
Gate-05  01 Nos. 
Prasadalaya (IN Gate)-01  
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai Dharmashala, 
Dwarawati-03 Nos 

06 

02 DFMD 
Gate-02  02 Nos. 
Gate-03  03 Nos. 
Gate-04  03 Nos. 
Darshan Queue (1&2)-08 Nos 
Prasadalaya (IN Gate)-02 Nos  
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai Dharmashala, 
Dwarawati-06 Nos 

24 

03 Body Scanner 02 
04 VHF  

Static base sets with antenna, battery and accessories 
12 

05 VHF hand set with accessories 75 
 
  करीता साईभ ां या सरुि ते या ीने व शता दी या होणा-या गद या िनयोजनाकामी तातडीची 

गरज हणनू  उपरो  ा माणे सरु ा ऑडीट अहवालात दशिवले या सरु ा सािह  ा खरेदीबाबतचा ताव 
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजी या सभेत सादर केला असता ठराव .४९० अ वये 
खालील माणे सरु ा सािह  ा खरेदी करणकेामी  येणा-या अंदाज े अपेि त खचास मा यता दे यात आलेली 
आहे. 
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Sr. 
No. 

Item Description Qty 
Appr. Amt. 

01. X-Ray baggage inspection systems (Scanner) 04 60,00,000/- 
02. DFMD 40 40,00,000/- 
03. Body Scanner 01 70,00,000/- 
04. VHF (Static base sets with antenna, battery and 

accessories) 
02 69,000/- 

05. VHF hand set with accessories 75 12,00,000/- 
06. HHMD (Hand Held Metal Detector) 40 20,000/- 
  Total 1,82,89,000/- 
 Add 10% as installation / testing charges cable supply, 

laying etc., shall be extra 
+ 18,28,900/- 

  Total 2,01,17,900/- 
 
  न  मत- उपरो  ा माणे सरु ा सािह  ा खरेदी करणकेामी ई-िनिवदा ि येस जादा अवधी लागत 

असलेने, तसचे ०१ ऑ ट बर २०१७ पासनु ी साईबाबा समाधी शता दी वष सु  होत असनु ई-िनिवदा 
होईपयत महारा  शासन खरेदी िनयमावलीतील तरतदु/ िनयम . ४.५ अ वये तातडीची गरज हणनू खालील 
दशिवले माणे सरु ा सािह  ा ०३ मिह यांसाठी भाडे त वावर घेणकेामी परुवठाधारकांकडुन दरप कासाठी िवनंती 
(आर.एफ. य.ु) मागिवता येतील, असे न  मत आहे. 

  तातडीची गरज हणून भाडे त वावर यावयाचे सुर ा सािह याचा तपिशल खालील माणे- 
 

अ.नं. सरु ा सािह याचा तपिशल एकूण नग 
०१ ए  ा-रे बॅगेज कॅनर ०४ नग 
०२ िड.एम.एम.डी. ०९ नग 
०३ एच.एच.एम.डी. १५ नग 
०४ बलेुट  फु जॅकेट १० नग 
०५ बॉ  ा लँकेट ०१ नग 

 
  करीता साईबाबा समाधी शता दी वष ०१ ऑ ट बर २०१७ पासनू सु  होत असलेने होणारी सभंा  ा  

साईभ ांची गद  ल ात घेता तातडीची गरज हणनू उपरो  ा त यात दशिवलेनसुार  सरु ा सािह  ा ०३ 
मिह यांसाठी भाडे त वावर घेणकेामी परुवठाधारकांकडुन दरप कासाठी िवनंती (आर.एफ. य.ु) मागिवणकेामी 
तसचे आर.एफ. य.ु मसु ा माणे अ  ा कालावधीसाठी सं थान या अिधकृत सकेंत थळावर  आर.एफ. य.ु 

िस द ् कर यात आलेली असनू परुिवठाधारकांकडुन दरप के मागिव यात येत असनू  सदरचे तावाबाबत 
केले या कायवाहीस मा.  ाव थापन सिमतीची काय  ार मंजरुी िमळणेस िवनंती. 

िनणय .८३७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा समाधी शता दी िनिम  होणा या गद या अनुषंगाने 
सुरि तते या ीने तातडीने तावात नमुद केलेले सुर ा सािह य भाडे त वावर घेणेकामी दरप क 
(आर.एफ. य.ु) मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- सरं ण िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०८ सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशकेचे ा  नमु ने पाहन 

यास मा यता िमळणे व छपाई सु वात करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम १७ न.ं ठ म  ये खालील माणे 

तरतदू आहे.                   
                " ी साईबाबांच ेजीवन काय,  यां  या िलला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार-

सार करील आिण सािह  य ंथालय चालिवल व  याचा िव  तार करील." 
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   तािवकः- मा.  यव  थापन सिमती िद.०८.०९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७६८ (०५) अ  वये 
ी साई दनैं िदनी व िदनदिशका छपाईकामी िन  न म दरधारक यांचेकडून छपाईकामास लवकरच सु वात करणार 

आह.े   
   तावः- सन-२०१८ चे ी साई दनैं िदनी व िदनदिशकेचे खालील परुवठाधारकांचे िनम म दर मंजरू 

झाले असनू ,  याचंेकडून ा  त झालेले नमनेु  यांचे नावासमोर खालील त   यात दशिव  यात आले आहते.  
 

अ.ंन.ं परुवठाधारकांचे नाव  ा  त छपाई नमनुा तपिशल 
०१ मे. ि ंट  लस ा.िल., मुंबई  १) ी साई दनैं िदनी  िडल  स- क  हर नमुना  

२) ी साईबाबा डायरी पॅकेट साईज- क  हर नमनुा  
०२ मे. चेरी ऑफसटे, सोलापरू      ी साई िदनदिशका ०१ पानी मोठे– नमनुा ा  त      
०३ मे. वेद काश सिुनल द ,  

नवी िद  ली  
१) ी साईबाबा िडल  स वॉल  कॅलडस (८ पेजेस)- छपाई फोटो नमनुा ा  त  
२) ी साईबाबा मेटपेट  कॅलडस  (७ पेजेस)- छपाई फोटो नमनुा ा  त   

०४ मे. सपॅ ि ंट सो  यशुन ा. 
िल., मुंबई   

१) ी साईबाबा ीडी वॉल कॅलडस  (िसगंल पेज)- छपाई फोटो नमनुा ा  त  
२) ी साईबाबा ीडी डे  क कॅलडस (७ पेजेस)- छपाई फोटो नमनुा ा  त 
३) ी साईबाबा  डे  क कॅलडस (७ पेजेस) - छपाई फोटो नमनुा ा  त  
      (कोरोनाडो पेपरवर छपाई)  

 
मागणीः-  ी साई दनैं िदनी व िदनदिशका-२०१८ चे छपाईकामाचे नमनेु पाहन  यास मा  यता घेणे, 

छपाईकामास सु वात करणे आहे. 
सं  थानचे अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी क न शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 

आिथक िवषय इ. छाननी क न अनुमानः- धोरणा  मक  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  टः– सन २०१८ ची ी साई दनैं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा 

िडल  स िदनदिशकाबाबत उपरो  त परुवठाधारकांकडील ा  त नमु ने पाहन  यास मा  यता िमळण े व छपाईस 
सु वात करणेबाबत चा िवषय मा.  यव  थापन सिमती  या सभेत िनणयाथ सादर.   

िनणय .८३८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल  स 
िदनदिशका यांचे पु रवठाधारकांकडून ा  त झाले या नमु यांची पाहणी क न, नमु ने अंतीम करणेत 
आले व या माणे छपाई सु  करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०९ साई कॉ ले स समोरील (१६ गुं ठे) प रसरातील मंडपास नाव देणेबाबत.  

ताव- ी साईबाबा यां या समाधीस िद. १८ ऑ टोबर २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते . यािनिम  ी साईबाबा 
सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर २०१८ या 
कालावधीम ये ‘ ी साईबाबा समाधी शता दी वष’ साजरे केले जाणार आह.े  

या शता  दी वषात साईभ  तासंाठी धािमक, सां  कृितक, सामािजक काय म कर  यात येणार आहते.  
यातील बरेचस े धािमक व सां  कृितक काय म साई कॉ   ले  स (१६ गुं ठे) प रसरात आयोिजत कर  यात येणार 
आहते. यासाठी सं  थानचे १६ गुं ठे प रसराम  ये भ  य मंडप उभार  यात आलेला आह.े  तथािप या मंडपास तथा 
जागेस अदयापपावेतो कोणतेही नाव दे  यात आलेले नाही. सदर मंडपास कायम  व पी नाव दयावयाचे अस  याने 
तसचे मंडप शता  दीचे काय माकरीता वषभर राखीव अस  याने,  यास िविश  ट नावाने सबंोधण े उिचत ठरेल , 
अस े न  मत आह.े  सं  थान मालक  या सदरह मंडपास चे समकालीन भ  ताचंे नांव दयावयाचे ठर  यास, 
बरेचस े भ  ताचंे वंशज यासाठी पाठपरुावा कर  याची श  यता नाकारता येत नाही.  यासाठी मडंपाचे नामकरण 
करणकेरीता खालीलपैक  एक नाव अथवा मा.  यव  थापन सिमतीने सचुिवलेले नांव दे  याची कायवाही करता 
येईल : 

१)...... दधा सबरुी मंडप    २)   ीसाई िशलधी मंडप 
३)...... ीसाई शता  दी मंडप    ४)   सतं ीसाईबाबा मंडप 
५)...... ीसाईबाबा शता  दी महो  सव मंडप  ६)   ीसाई दरबार मंडप 
७)...... ीसाई  दारकामाई मंडप   ८)   ीसाई हनमुान मंडप 
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९)...... ीसाई समाधी शता  दी मंडप   १०) ीसाई कला दालन मंडप 
११).... ीसाई आराधना दालन मंडप   १२) ी साई शारदा कला मं िदर मंडप 

 
तरी उपरो  त नावे तसचे मा.  यव  थापन सिमतीने सचुिवलेले नांव यापैक  एक नांव साई कॉ  पले  स 

समोरील (१६ गुं ठे) प रसरात उभारणते आले  या मंडपास दणेकेामी िनणय होणेस तसचे सदरह नावाचे आकषक 
बोड बांधकाम िवभागामाफत मंडपाचे दशनी भागात लावणसे व याकामी येणा-या अनषुंगीक खचास मा  यता 
िमळणकेामी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु आय  या वेळचा िवषयाम  ये िनणयाथ सादर. 

िनणय .८३९ यावर सिव तर चचा होऊन, साई कॉ ले स समोरील (१६ गुं ठे) प रसराम ये िविवध धािमक, 
सां कृितक काय म करणेसाठी उभारणेत आले या मंडपास “ ी साईबाबा समाधी मंिदर शता दी 
मंडप” व साईआ म भ िनवास येथे उभारणेत आले या मंडपास “साईआ म समाधी शता दी मंडप” 
असे नाव दे यात यावे, असे ठरले.             (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१० ी साई मंिदर सुर ेकरीता महारा  रा य सुर ा महामंडळाची सुर ा घेणेबाबत. 

ताव- ी साई मं िदर व मं िदर प रसरा या सरु ेकरीता महारा  रा  ा सरु ा महामंडळाची सरु ा घेणकेामी 
जा.न.ंएसएसएस/ विश/सरं ण/ ५४२७/२०१५ िद.३१/१२/२०१५ च ेप ाने मा.महा  ाव थापक, महारा  रा  ा 
सरु ा महामंडळ, मुंबई यांना ितमहा येणारा खच व इतर अटी/शत ची मागणी कर यात आलेली होती.  
यानसुार  जा. .म.रा.स.ुम.२०१/२०१६ िद.१६/०१/२०१६ च े प ाने वरी. उपमहा  ाव थाक, म.रा.स.ुम. यांनी 

िस यु रटी  ऑडीटकामी येणारा खच कळिवला होता.  सदरचे खचास मा.  ाव थापन सिमती िद.१६/०८/२०१७ 
च े सभेम ये मा  ाता घेऊन जा.न.ंएसएसएस/विश/सरं ण/३१९२/२०१६ िद.२१/०९/२०१६ नसुार  िस यु रटी  
ऑडीट फ  व रिज टेशन फ  .४७,२५०/- (टॅ  ा कपात क न) म.रा.स.ुम. च ेखा यावर आदा करणते आलेली 
आहे.  

  यानसुार  महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ यांचेकडून मं िदर, मं िदर प रसर व सं थानचे सव इमारतीचे 
िस यु रटी  ऑडीट क न जा. .मरासमु/३४७०/२०१६ िद.०७/११/२०१६ चे प ा वये सरु ा ऑडीट अहवाल 
सादर केला आहे. सदरचे अहवालामा ये ी साईबाबा सं थानला दररोज १३४२ सरु ा कमचा यांची 
आव  ाकता अस याचे कळिवलेले आहे. महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ यांनी सादर केले या िनयमावलीनुसार 
१३४२ सरु ा कमचा यांच े तीन मिह यांच े वेतन “िस यु रटी  िडपॉझीट” हणनु  (िवना सवेा शु क आिण 
रफंडेबल) आिण एक मिह याचे वेतन (सवेा शु कासहीत) ॲड हा  ा हणनू महारा  रा  ा सरु ा  

महामंडळाकडे जमा करावे लागेल, अस े कळिवले आहे. तसचे यांच े अहवालानुसार यांनी “िस यु रटी  
ऑफ सर” हणनु  िनवृ  ा पोलीस अिधकारी (ACP/Dysp पदाचे) यांची व र  अिधकारी हणनू नेमणकु  
कर याची िशफारस कर यात यावी तसचे यांचेकडील ा  ा अहवालानसुार  कमचा यांच े वेतन खालील माणे 
कळिवलेले आहे.  

 

Name of post Chargable Rate Name of post Chargable Rate 
SSO (Rtd.Addi.SP) ८०,०००/- AHG(Armed Head Guard) २४,०००/- 
SSO (Rtd.ACP) ६०,०००/- HG (Head Guard) २१,०००/- 
SSO (Rtd.P.I) ५०,०००/- SG (Security Guard) २०,०००/- 
SO ३३,०००/- LSG (Ladies Security Guard) २०,०००/- 
ASO २७,०००/- ASG(Armed Security Guard) २३,०००/- 
SS ३६,०००/-   

 

महारा  रा  ा सरु ा महामंडळाच े सरु ा ऑडीट अहवालानसुार  १३४२ सरु ा कमचा यांकरीता 
मािसक .३,२४,१९,६५०/- खच कळिवला होता.  िद.१२/०५/२०१७ रोजी मा. ी रंजनकुमार शमा, पोिलस 
अिध क, अहमदनगर यांच े समवेत सरु ा ऑडीट सदंभात बैठक झाली असता बैठक म ये मं िदर सरु ेकरीता 
महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ यांचेमाफत कमचारी घेणबेाबत मत  ा  ा केले.  तसचे िद.०६/०७/२०१७ रोजी 

ी साईबाबा समाधी महो  ाव कृती आराखडया सदंभात मा.ना.दवे  फडणवीस, मु  ामं ी महारा  रा  ा यांच े
अ  ा तेखाली आढावा बैठक झाली असता बैठक म ये ी साईबाबा मं िदर सरु ा  ाव थेतील टुी व शता दी 
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वष िनमी ाने भािवकांची होणारी गद  या सव पा भमुीवर मा.मु  ामं ी महोदय यांनी सरं ण  ाव थेतील टुी 
तातडीने दरु  करणसेाठी शासना या मािहती तं ान गहृ िवभागामाफत िशड  येथे सीसीटी ही यं णा तातडीने 
उभारणे व महारा  रा  ा सरु ा महामंडळाची सरु ा  ाव था उपल  ा क न घेणेबाबत िनदश िदले. 

मा.मु  ामं ी महोदय, महारा  रा  ा व मा.पोिलस अिध क, अहमदनगर यांच े सचुनेनसुार  
उपिवभागीय पोिलस अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांचेमाफत मनु  ाबळासदंभात स ह क न िद.१२/०७/२०१७ 
च े प ा वये साईमं िदर सरु ेकरीता ततु २०४ िनयु  ा  होणबेाबत व उवरीत ट या-ट याने िनयु ची  कायवाही 
होणसे कळिवले होते. यानसुार  मा.  ाव थापन सिमती िद.२५/०७/२०१७ रोजी या सभेम ये मािसक 
.४२,०९,०००/- च े खचास मा  ाता िमळणकेामी ताव सादर केला असता, िनणय .५४१ माणे यावर 

सिव  ार चचा होऊन असे ठरले क , स या सं थानम ये  कायम व कं ाटी सरु ा र कांची सं या  जा  ा 
अस यामळेु सं थानवर मोठया माणावर आिथक भार पडत आह.े  तथािप, मं िदर सरु ा हाही अितशय 

ाधा याचा िवषय आहे. यामळेु  महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ यांच े ५० सरु ा कमचारी व एक सरु ा 
अिधकारी एवढे मनु  ाबळ ी साईबाबा समाधी शता दी महो  ावा या अनषुंगाने सरुवातीस एक वष (िद.०१ 
ऑ टोबर २०१७ त े ३० स टबर २०१८) कालावधीसाठी घेणते यावे व यांचा कामा या अनभुवानसुार  व 
सं थानची  गरज पाहन मनु  ाबळ वाढिवणेबाबत पढुील िनणय घे यात येईल, असे ठरले. 

मा.  ाव थापन सिमती िद.२५/०७/२०१७ च ेसभेतील िनणयानुसार महारा  रा  ा सरु ा मंडळ यांना 
जा.न.ंएसएसएस/ विश/ सरं ण/२८०९/२०१७ िद.२४/०८/२०१७ चे प ा वये मा.  ाव थापक य सचंालक , 
महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ, मुंबई यांना ी साई मं िदराकरीता ०१ सरु ा अिधकारी व ५० सरु ा कमचारी 
(३० पु ष व २० मिहला) िद.०१/१०/२०१७ ते िद.३०/०९/२०१७ पयत परुिवणसे  तयार असलेबाबत समंतीप  
सादर करणसे कळिवणते आले होत.े  

महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ यांचेमाफत ी साईबाबा सं थान िव  ा यव था िशड  करीता 
महारा  रा  ा सरु ा महामंडळाची सरु ा परुिवणे सदंभात चचा कर यासाठी अ  ार मु  ा सिचव (गहृ) यांच े
अ  ा तेखाली िद.२८/०८/२०१७ रोजी यांच े दालनात (२ रा मजला, मु  ा इमारत, मं ालय, मुंबई) येथ े
महासचंालक  तथा  ाव थापक य सचंालक , महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ, मुंबई, आयु  ा, रा  ा गु  ा वाता 
िवभाग, महारा  रा  ा, मुंबई, िज हािधकारी, अहमदनगर, पोिलस अिध क, अहमदनगर, मु  ा कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं थान  िव  ा यव था यांची सयंु क  बैठक आयोजीत कर यात आली होती.  सदरचे 
बैठक म ये साई मं िदराकरीता महारा  रा  ा सरु ा महामंडळाच े०१ अिधकारी व ५० कमचारी नेमणकु बाबत  
सं या  अितशय कमी असनु ी साई मं िदरास ा  ा होणारे धमक  प , स ि  ातीत दशेांत िविवध िठकाणी होत 
असलेले अितरेक  ह ले, बॉ  ा फोटा या घटना, याच माणे अितरे यांनी दशेांतील धािमक  ाळांना टागट 
केलेची प र थीती, जगभराम ये सु  असले या दहशतवादी कारवाया ई.िवषयावर सिव  ार चचा होऊन ी साई 
मं िदराकरीता पोिलस िवभागाने यापवु  कळिवले माणे २०४ कमचारी घेणबेाबत सचुना कर यात आली.   

शता दी महो  ाव २०१७-२०१८ च े िनमी ाने चे दशनाकरीता मोठया माणात गद  होणार असनु  
ी साई मं िदर व साईभ ांची सरु ा ही मह वाची बाब अस याने ी साई मं िदर सरु ेकरीता उपिवभागीय पोिलस 

अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांनी सरु ा र कांची पॉईटंची िन ीती केले माणे खालील तपिशल माणे 
अिधकारी कमचारी व कमचारी घेणे अपेि त आहे. 

अ.नं िठकाण थम स  ि तीय स  ततृीय स  एकुण शेरा 
SG LSG SG LSG SG LSG SG LSG  

१ गेट A  दशन २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
२ गेट B  दशन २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
३ गेट नं.३ आत/बाहरे २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
४ गेट नं.४ आत/बाहरे २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
५ गेट नं.५ बाहरे १ १ १ १ १ १ ३ ३ ि स ग/चेक ग 
६ गेट नं.०२ VIP १ १ १ १ १ १ ३ ३ ि स ग/चेक ग 
७ साई कॉ ले  ा चेक ग पॉईटं २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
८ िपंपळवाडी रोड चेक ग पॉईटं २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
९ ारकामाई चेक ग पॉईटं २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
१० मेन गेट न.ं४ बाहरे  २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
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११ लाडू काऊंटर  पासेस २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
१२ सादालय चेक ग पॉईटं १ २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
१३ सादालय चेक ग पॉईटं २ २ २ २ २ २ २ ६ ६ ि स ग/चेक ग 
  २४ २४ २४ २४ २४ २४ ७२ ७२  

 
SSO ASO SS HG SG LSG Total  
०१ ०२ ०४ ११ ९३ ९३ २०४ २८% Extra सु ीनसुार  

  

अ.नं. तपिशल सं या   ितमाह वेतन ितमाह एकुण खच 

०१. Senior Security Officer (Rtd.ACP) ०१ ६०,०००/- ६०,०००/- 

०२. Asistant Security Officer ०३ २७,०००/- ८१,०००/- 

०३. Security Supervisor) ०४ ३६,०००/- १,४४,०००/- 

०४. Head Guard १० २१,०००/- २,१०,०००/- 

०५. Security Guard ९३ २०,०००/- १८,६०,०००/- 

०६. Ladies Security Guard ९३ २०,०००/- १८,६०,०००/- 

  २०४ एकुण  ४२,१५,०००/- 

 GST १८% ७,५८,७००/- 

अ) दरमहा येणारा अंदाजीत एकुण खच ४९,७३,७००/- 

ब) एक मिह याची ॲड हा  ा पी ावयाची र कम . ४९,७३,७००/- 

क) तीन मिह याची िडपॉिझट र कम . १,२६,४५,०००/- 

ड)  काम सु  होणेपुव  आदा करावयाची ॲड हा  ा व िडपॉिझटची एकुण र कम .  १,७६,१८,७००/- 

 
  तरी १) महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ यांचेमाफत ी साई मं िदर सरु ेकामी वरील तपिशल माणे 

अिधकारी व कमचारी घेणेस व याकामी दरमहा येणारे अंदाजीत खच .४९,७३,७००/- च े खचास मा  ाता 
असावी. २) एक मिह याचे वेतनाची ॲड हा  ा पी ावयाची र कम .४९,७३,७००/- + तीन मिह यांच े
वेतनाची िडपॉझीट हणनु आदा करावयाची र कम .१,२६,४५,०००/- असे एकुण १,७६,१८,७००/-  मा  
महारा  रा  ा सरु ा महामंडळ यांच े खा यावर जमा करणसे मा  ाता असावी. तसचे मा.  ाव थापन सिमती 
मा  ातेनंतर शासन मा  ाते  ाव ताव सादर करणसे मा  ाता असावी.   

िनणय .८४०  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , महारा  रा  ा सुर ा महामंडळ यांचेमाफत ी साई मंिदर 
सुर ेकामी ायोिगक त वावर ३ मिहने कालावधीसाठी १०० सुर ा कमचारी व यानुसार आव यक 
असलेले अिधकारी घे यात यावे. तसेच या महारा  रा  ा सुर ा महामंडळा या कमचा यामं ये 
सं थान कमचा यांचीही नेमणूक करणेत यावी.            (कायवाही- सरं ण  िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं११ सन २०१७-१८ या वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान व सं थान णालये लॉ ीसाठी आव यक 

केिमकल/ िडटज ट संयु  खरेदीबाबत.   
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- १) २१ चा (१) चा (ग)– भ  तानंा मं िदरात दवेते  या दशनासाठी व 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
                            २)  (ख) भ  तानंा रा ह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव त ्याची दखेभाल करण.े 
     मा.  यव  थापन मंडळाचा ठराव – १) िद.२६/०३/२०११ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे 

सभेमधील समंत िवषय नं.३२ व िनणय .२३२. 
                               २) िद.१८/०२/२०१५ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेमधील समंत िवषय न.ं१३ व िनणय 

.४१. 
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      ा  तावीक– ी साईबाबा सं  थानचे ०२ लॉ  ी यु िनट असुन एक  णालय तर दु सरे इकडील िवभागा 
कडे आह.े दोनही यु िनटसाठी आव  यक केिमकल/िडटज  ट पवु  दोन  वतं   ताव ठेवनू खरेदी केल ेजात असे.  

िद.२६/०३/२०११ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये येथनु पु ढे सं  थानचे 
भ  तिनवास  थान,  णालये व इतर िवभागांचा लॉ  ी केिमकल खरेदीकामी एकि त  ताव मा  यतेसाठी सादर 
कर  यात यावा असे ठरले अस  याने िशर   या माणे एकि त खरेदी  ताव सादर केला जातो, खरेदी या 
खरेदी िवभागामाफत केली जाते. 

िद.१८/०२/२०१५ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेमधील िवषय न.ं१३ व िनणय ं .४१ 
नसुार ी सरेुश ा  हणकर यांची सं  थान प रसरात  व  छता व िकडनाशक तां ि क स  लागार   हणनु सवेाभावी 
िनयु  ती कर  यात आलेली अस  याने सदर खरेदीबाबत िशर   या माण े  याचंा लॉ  ी केिमकल व िडटज  टम  ये 
समािव  ट घटकांचे मािहतीबाबत अहवाल मागिव  यात आला  यानंी  याचंा अहवाल िद.०४/०७/२०१७ रोजी  
सं  थानला सादर केला आहे तो सोबत अवलोकनाथ व मािहतीसाठी सादर आह.े  यानुसार आपणास आव  यक 
लॉ  ी केिमकल व िडटज  ट खरेदी करावे लागणार आह.े यासाठी आव  यक  या तरतदुी, रासायिनक घटकांसह 
केिमकल/ िडटज  ट खरेदी व येणा-या अदमास े खचास मा  यतेसाठी िद.१४/०८/२०१७ रोजी सादर कर  यात 
आलेली होती सदर िटपणी वर  

          १) फ  त ई-मेल ारे घेतले  या दरानुसार Estimated Cost काढलेली आह.े दर खपु वेगवेगळे आहते . 
Market Survey आव  यक.  

          २) ई-मेल ारा मागिव  यात आले  या दरप कानसुार अंदािजत र  कम Estimated Cost कशी 
Calculate केली ते  प  ट होत नाही. िनिवदा दर ि वकृतीसाठी Estimated Cost मह   वाची अस  याने 
अंदािजत िकंमत कशी परीगिणत केली याचे  वतं  Sheet अिध क  व शासक य अिधकारी याचंे  वा रीने 
न  ती बरोबर ठेवावे असे वाटते, अस ेिनदश अस  याने  यानुसार सिवनय फेर सादर क ,  

       िवभागाची मागणी – सन २०१५/२०१६ करीता केिमकल/िडटज  ट खरेदी, खरेदी िवभागामाफत ई-
िनिवदा प  दतीने खरेदी कर  यात आलेली होती. आता साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभाग व  णालय 
िवभागांसाठी (साईबाबा भ  तिनवास  थान मागणी प  िद.०३/०७/२०१७ माणे व  णालय मागणी प   
िद.०४/०७/२०१७) सन २०१७/२०१८ या वषाकरीता पढुील माण े िवभागवार लॉ  ी  केिमकल/िडटज  टची 
आव  यकता भासणार आह.े 

  मागील वषाकरीता ई-िनिवदा मागवनु खरेदी कर  यात आले  या केिमकल/िडटज  ट  या खचाचा 
तपिशल.  

साईबाबा भ  तिनवास  थान लॉ  ीकरीता ी साईनाथ  णालयाकडील ला  ीकरीता 
अ.न ं तपिशल दर ित 

िकलो/िलटर 
एकुण 
र  कम 

अ.न ं तपिशल दर ित 
िकलो/िलटर 

एकुण 
र  कम 

१ िडटज  ट पावडर 
– २००० िकलो  

३७/- ७४,०००/- १ िडटज  ट 
पावडर– 
२१६० िकलो  

३७/- ७९,९२०/- 

२ िल  वीड –  
२००० िलटर  

६५/- १,३०,०००/- २ िल  वीड 
(तेलकट डाग 
काढणकेामी)  
४०० िलटर  

४५/- १८,०००/- 

३ िडटज  ट पावडर    
(िसथंॅटीक कपडे 
धु  यासाठी) 
१०० िकलो 

३५/- ३,५००/- ३ पावडर (कपडे 
 यु लाईज 

करणसेाठी)  
१००० िकलो  

५०/- ५०,०००/- 

४ पावडर (कपडे 
 यु लाईज 

करणसेाठी) 
१००० िकलो  

५०/- ५०,०००/- ४ िल  वीड 
(वलुन रग , 
 लॅकेट 

धु  यासाठी)   
४०० िलटर  

१५७/- ६२,८००/- 
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५ िल  वीड (वलुन 
रग,  लॅकेट 
धु  यासाठी) ५० 
िलटर  

१५७/- ७,८५०/- ५ िल  वीड 
(र  ताचे डाग 
काढणसेाठी)  
४०० िलटर 

१४६/- ५८,४००/- 

       साईबाबा भ  तिनवास  थान 
एकुण खच -  

२,६५,३५०/- ी साईनाथ  णालय लॉ  ी 
एकुण खच - 

२,६९,१२०/- 

 
सदरकामी मागील वष  एकुण ५,३४,४७० मा  चे खचास मंजरुी ा  त होती स  या उभय िवभागाकडे 

खालील माण ेकेिमकल/िडटजटचा साठा िश  लक आह.े  
      िवभागांकडील िश  लक साठा- 

 
अ.न ं

 
तपिशल 

साईबाबा भ  तिनवास  थान 
िवभागाकडील 

िद.०३/०७/२०१७ अखेरचा 
िश  लक साठा. 

िकलो/िलटर 

 णालयाकडील 
िद.०४/०७/२०१७ 
अखेरचा िश  लक  

साठा. 
िकलो/िलटर 

१ बेडिशट, उिशक  हर, चादर, गादीक  हर,टॉवेल 
इ.रंगीत/पांढरे कपडे धु  याची पावडर  

६२२ िक. ॅम  ५६५ िक. ॅम   

२ बेडिशट, उिशक  हर, चादर, गादीक  हर,टॉवेल 
इ.रंगीत/पांढरे कपडे धु  याचे िल  वीड  

६२२ िल.िमली  ----- 

३ कपडे  यु लाईज करणेची पावडर  ३४०.१०० िक. ॅम   
३ वलुन रग/  लॅकेंट धु  याचे िल  वीड  १८.१०० िल.िमली  १२० िल.िमली  
४ िसथंॅटीक कपडे धु  याची पावडर  ९८.९०० िक. ॅम   
५ र  ताच,े अ  नाच,े तेलाचे, गंजलेले व इतर डाग 

असणारे कपडे, रंगीत डाग असणारे कपडे  
------ १० िल.िमली. 

नमदु साठा पढुील दोन ते तीन मिहने परेुल इतका आहे  या मु ळे सन २०१७/२०१८ या वषासाठी 
आव  यक केिमकल/ िडटजट खरेदी करावे लागेल. 

     िवभागाची मागणी- साईबाबा भ  तिनवास  थान तथा सं  थान  णालये या िवभागासाठी 
खालील माण ेकेिमकल/ िडटजटची आव  यकता सन-२०१७/२०१८ या वषासाठी आव  यक आहे.               

अ.न.ं धु  यासाठीचे कपडे अंदाजे 
आव  यक 

िडटज  ट पावडर 
(िकलो/ ॅम) 

अंदाजे 
आव  यक 
िल  वीड 
(िलटर/ 
िमली) 

अंदाजे 
आव  यक 
िडटज  ट 
पावडर 

(िकलो/ ॅम) 

अंदाजे 
आव  यक 
िल  वीड 
(िलटर/ 
िमली) 

एकुण 
मागणी 
िकलो / 
िलटर 

  साईबाबा भ  तिनवास  थान सं  थान  णालये  
१ सव कारचे कपडे – बेडिशट, 

उिशक  हर, चादर, गादीक  हर, 
टॉवेल.इ. रंगीत/पांढरे धु  यासाठी  

२००० िकलो ---- २६०० िकलो ---- ४६००  
िक. ॅ 

२ सव कारचे कपडे – बेडिशट, 
उिशक  हर, चादर, गादीक  हर, 
टॉवेल.इ. रंगीत/ पांढरे धु  यासाठी 

----- २००० 
िलटर 

----- ३०० िलटर २३०० 
िलटर 

३ र  ताच,े अ  नाचे, तेलाचे, गंजलेले व 
इतर डाग असणारे कपडे, रंगीत डाग 
असणारे कपडे 

--- ---- -----  ११०० िल. ११०० 
िलटर  

४ वलुन रग,  लॅकेट  --- --- ---- ७०० िल. ७०० िलटर 
५ कपडे  यु लाई  ड करणेसाठी  १००० िकलो --- १३०० िकलो --- २३०० 

िक. ॅ 
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सदर खरेदीकामी िवचारात घेतले जाणारे अदमास ेदर िनि त करतांना  य  माकट सव व दर प के 
यांचा िवचार कर  यात आला.  िद.१०.०९.२०१७ रोजी इकडील िवभागाचे ितिनधीने नािशक येथे जाऊन 
आव  यक केिमकल/ िडटजट दराबाबत पहाणी / अ  यास केलेला आह.े  यानुसार खालील माण ेअंदाजे िकमंती 
िनि त क न  तावीत  Estimated Cost काढली आहे, तपशीलवार िववरण खालील माण.े 

अ.
न ं

धु  यासाठीचे कपडे अंदाजे 
आव  यक 
िडटज  ट 
पावडर 

(िकलो/ ॅ
म) 

अंदाजे 
आव  य

क 
िल  वीड 
(िलटर/ 
िमली) 

मागील 
मंजुर दर 

. पै.से 

दरप क धारकांनी िदलेले दर एकूण 
पये.पै
से 

 तािव
त 

अदामा
से 

सरासरी  
िकमंत 

. पै. 

एकुण 
होणारी 
र  कम 

गजानन 
इंड  ीय
ल 
स  लायस
, नािसक  

रोहीत 
एजि स
ज, 
नािसक   

 नेह 
एं  टर ायजे
स,  
नािसक   

१ सव कारच े कपडे – 
बेडिशट, उिशक  हर, चादर, 
गादीक  हर, 
टॉवले.इ.रंगीत/पांढरे 
धु  यासाठी  

४६०० 
िकलो 

---- ३७.०० ११५/- 
ती 

िकलो 

९९/- 
ती 

िकलो 

२९७/- 
ती िकलो 

५११/
- 

१७०/
- ती 
िकलो  
 

७,८२,०००
/- 

२ सव कारच े कपडे – 
बेडिशट, उिशक  हर, चादर, 
गादीक  हर, टॉवले. 
इ.रंगीत/पांढरे धु  यासाठी 

----- २३०० 
िलटर 

६५.०० २१०/- 
ती 

िलटर 

१९२/- 
ती 

िलटर 

---- ४०२/
- 

२०१/
- ती 
िलटर  
 

४,६२,३००
/- 

३ र  ताच,ेअ  नाच,ेतेलाचे,गंज
लले े व इतर डाग असणारे 
कपडे, रंगीत डाग असणारे 
कपडे  

----- ११०० 
िलटर 

१४६.०
० 

२२८/- 
ती 

िलटर 

३७०/- 
ती 

िलटर 

३०५/- 
ती िलटर 

९०३/
- 

३०१/
- ती 
िलटर  
 

३,३१,१००
/- 

४ वलुन, रग,  लॅकेंट.इ. ---- ७०० 
िलटर 

१५७.०
० 

१९८/- 
ती 

िलटर 

२४६/- 
ती 

िलटर 

----- ४४४/
- 

२२२/
- ती 
िलटर  

१,५५,४००
/- 

५ कपडे  यु लाई  ड 
करणेसाठी  

२३०० 
िकलो 

----- ५०.०० ७१/- 
ती 

िकलो 

१५५/- 
ती 

िकलो 

१९७/- 
ती िकलो 

४२३/
- 

१४१/
- ती 
िकलो  

३,२४,३००
/- 

                        एकुण पये - २०,५५,१००/
- 

अ री अपे ीत अंदाजे िकमंत पये – वीस लाख प  चावन हजार  शंभर  मा . 

         
यापवु  सं  था नने नेमले  या स  लागाराचे अिभ ायानुसार सदरह खरेदी करतेवेळी खाली िद  या माणे 

समािव  ट घटकांचा िवचार करावा लागेल. 
१)  समािव  ट घटक ट  केवारीसह व इतर आव  यक माणप े ( ी. सु रेश ा  हणकर, तां ि क 

स  लागार यां चे अहवालानुसार) –  
अ.न ं धु  यासाठीचे कपडे रसायनाचा 

कार 
ि यािशल घटक व ि यािशल 
घटकांचे माण ट  के (%) 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ 
१ सव कारचे कपडे – 

बेडिशट, उिशक  हर, चादर, 
गादीक  हर, टॉवेल.इ. 
रंगीत/पांढरे धु  यासाठी  

िडटज  ट 
पावडर  

सोडीयम लॉ रल बेनझेन सलफेट १०-
२० % 

कमी झाग 
परीमाणकारक रंगास 
हािनकारक नसणारा 
सव कार  या  
कपडयांसाठी. 

 सोडीयम मेटा िसिलकेटेड २० -३० % 
सोडीयम हो  सा मेटा फॉ  फाइट १०-२० % 
सोडीयम कारबोनेट १०-२० % 
सोडीयम ायपॉली फॉ  फेट ०५-१० % 

२ सव कारचे कपडे – 
बेडिशट, उिशक  हर, चादर, 

िल  वीड 
व प साबण  

इथा  सीलॅरल अ  कोहोल ०५ – १० % सव कारचे 
कपडयांसाठी पॉलीइथीलीन ालयकाल ०१-०५ % 
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गादीक  हर, टॉवेल.इ. रंगीत/ 
पांढरे धु  यासाठी 

फॉटीअॅसीड/पोटॅिशयम सा  ट १५-
१८% 

 वयंमचलीत मा ा, 
कमी झाग, अ  यंत 
प रणामकारक 
सरुि त. 

टे ाकाल ०५-०७ % 
इडीटीए ०० -०५ % 
सोडीयम मेटा सीलीकेट ०५-१०% 
आर.ओ.पाणी १०-५५% 

३ र  ताच,े अ  नाचे तेलाचे, 
गंजलेले व इतर डाग 
असणारे कपडे रंगीत डाग 
असणारे कपडे  

िल  वीड 
व प साबण  

पोटॅिशयम इ  झाईम ०१-०२ % र  ताचे डाग, मातीच,े 
जेवणाचे, तेलाचे, 
गंजलेले व इतर डाग 
रंगीत डागांना 
सरुि तपण े
धु  यासाठी.  

लायपेज ०५-१० % 
१-४ डी  लकॅुन  लकॅुनो हाय ोलेज ०५-
१० % 
टे ाकाल १०-२० % 
सोडीयम लॉ रज बे  झाइम स  फेट २०-
३० % 
सोडीयम स  फेट ३०-४४ % 

४ वलुन , रग,  लॅकेंट.इ. िल  वीड 
व प साबण 

ए  झाइ  स, ि लच व चमकवणारा 
घटकनसलेला व पी एच  यटुरन 
नसलेला इथॅनन व यु  याल  टर १०%  
 या कमी  पेिसिफक गॅि हडी १.००३ 

+/- ०.०१ व पनुपण े पा  यात 
िवरघळणारा  

---- 

५ कपडे  यु लाईज करणेसाठी  पावडर  मु  य िकमान घटक फॉम क अॅिसड १२ 
%, िस ीक अॅिसड १ ते ५ % िकमान 

माण असलेले व इतर घटक 
पयावरणास हानीकारक नसणारे पा  यात 
पणुपण ेिवरघळणारा . 

 

   
वरील माण ेिकमान घटक असणारे व पयावरणास हािनकार नसणारे तसचे पा  यात पणुपणे िवरघळणारे  

असणे अ  याव  यक आह.े अस े  यानंी  याचंे अहवालाम  ये नमदु केले आहे. 
२) BIS (Bureau of Indian Standards) या सं  थे ारे वेळोवेळी संशोिधत मानंका माणे 

(IS  4955:2001) असलेबाबतचा दाखला सल  न असणे गरजेचे आहे. 
३) लॉ  ी उ  पादने ECOMARK असावीत तसेच याबाबत स म दाखला असावा. 
छाननी क न अनुमान- उपरो  त माणे लॉ  ी केिमकल/िडटज  ट खरेदी नमदु अिधिनयमातील 

तरतदुीस अनुस न तथा समंत  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार व साईभ  ताचं,े  णाचंे सोयी सिुवधेसाठी करता 
येईल. सदर खरेदीकामी अंदाजे .२०,५५,१००/- (अ री पये वीस लाख पं  चावन हजार शंभर मा ) खच 
अपेि त आह.े सदर खचाची तरतदु सबंं िधत िवभागांचे सन २०१७/२०१८ चे अंदाजप काम  ये कर  यात 
आलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त माण े िवभागिनहाय केिमकल/िडटज  ट िह  द ु  तान यिुनिल  हर, 
ीिलयंट बायो  ल  ड ए  स ा,  हनॅीश, उजाला,  यरेु  स, बायो सडु, िव ो इडंीया िल ., गोदरेज कझमुर ॉड  ट  िल. 

या ॅ  डेड कंपनीचे िकंवा  त  सम कंपनीचे खरेदी के  यास आपणास धलुाईबाबत आव  यक तस ेपरीणाम समोर 
येतील तसेच सबंं िधत कंपनीचे मागदशनही लाभेल अस ेन  मत आह.े 

                         करीता- 
१) साईबाबा भ  तिनवास  थान तथा सं  थान  णालये या िवभागांसाठी आव  यक केिमकल/िडटज  ट 

खरेदीकामी येणा-या अंदाजे खचास  
२) जनसपंक िवभागामाफत वतमान प ात शास क य दराने जािहरात िस  द करणेस  
३)  यापक तथा सवदरु िस  दीसाठी सदरकामी िवहीत केली जाणारी जािहरात सं  थानचे वेब साईटवर 

मािहती तं ान िवभागामाफत Upload करणसे  
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४) खरेदी, खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा प  दतीने कर  यास  
मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .८४१ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान व सं थान 
णालये लॉ ीसाठी आव यक केिमकल/ िडटज ट संयु  खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-

िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे २०,५५,१००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.   
              (कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१२ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषासाठी सं  थानला िवनामोबदला जमीन वापरास देणेबाबत 

डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर व िवजयकुमार मोहन बाल  यांचा िद.२०/०९/२०१७ रोजीचा संयु  त अज. 
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतदुीनुसार िवकास 

कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थेची उि  टे व 
योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या  जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा खरेदी करील.   

 ताव- ी साईबाबा समाधी शता  दी वषासाठी सं  थानला िवनामोबदला जमीन वापरास दणेेबाबत 
डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर व  जयकुमार मोहन बाल ,रा.िशड  यांचा  ताव ि वकृत करणबेाबत..  

 तावना – ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर 
२०१८ या कालावधीत िशड  येथे होणा-या साईभ  तां  या सभंा  य गद चे  यव  थापन कर  या  या ि ने तसचे 
साईभ  तां  या सिुवधे  या ि ने वाहनतळ सिुवधा  िवनािवलंब उपल  ध क न दे  या  या  ि कोनातनू सं  था नला 
मोठया माणात जमीन ची आव  यकता भासणार आह.े  

  िशड  येथील खालील नमूद केले  या रिहवासी यांनी  याचंे नावासमोर दशिवले  या जमीनी/जागा 
सं  थानला ी साईबाबा समाधी शता  दी वषासाठी िवनामोबदला सं  थानला वापरास दणेकेामीचा इकडेस  ताव 
सादर केलेला आह.े  

अ.नं जमीन मालकाचे नाव  जमीनीचे लोकेशन  समाधी मं िदरापासनू 
जमीनीचे अंतर  

सव नं.  े   
 

१ डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर व  
शोभा एकनाथ ग दकर (समाईक)  

साईआ म-१ चे जवळ  समुारे १.५ िकमी.  १८७/२/२  ०.३० 
आर  

२ ी.िवजयकुमार मोहन बाल  व  
बी.आर.मोहन राव (समाईक)  

साईआ म-१ चे जवळ  समुारे १.५ िकमी.   १८७/२/३ ०.३० 
आर   

 
   िवषयां िकत अजाचे अवलोकन केले असता  

१) डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर व िवजयकुमार मोहन बाल  करीता  हणनू डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर 
यांनी  वा री केलेली आह.े 

२) अजासोबत सादर केले  या ७/१२ उता-याचे अवलोकन केले असता  यात सव न.ं१८७/२/२ े  
०.३० आर एकनाथ भागचंद ग दकर व शोभा भागचंद ग दकर यांचे समाईक िह   यात दशिवलेले आह.े  

३) तसचे सव नं.१८७/२/३ चे ७/१२ उता-याचे अवलोकन केले असता े  ०.३० आर इतके 
िवजयकुमार मोहन बाल  व बी.आर.मोहन राव यांचे समाईक े  दशिवलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त िमळकती सदंभात  थािनक चौकशी केली असता  यायालयात वाद 
चाल ूअस  याचे िदसनू येत नाही. तथािप उ  त जमीनीचे सबंंधीत क  जदेार व सहक  जेदार यांचे  वा रीने अज 
सादर केलेला नाही.फ  त एक क  जेदाराने अजावर  वा री केलेली आहे. त  हा सव क  जेदार व सहक  जेदार 
यांचे  वा रीचा अज ा  त क न  यावा लागेल व करारनामा दखेील सव क  जेदार व सहक  जेदार यांचेबरोबर 
करावा लागेल. त ाप उ  त े  वापरासाठी ि वकृत करावयाचे झा  यास सदर माणे पतुता क न घेता येईल.  

   १) त  हा सदर  या िमळकती सं  थानला समाधी शता  दी वषासाठी िवनामोबदला ि वकारण.े 
२) सदर िमळकती सबंंधात साईबाबा समाधी शता  दी या कालावधीसाठी करारनामा करण.े  
३) उपरो  त योजनाथ वापर करणेसाठी सदर िमळकतीचा आव  यक तो िवकास व त षुं िगक काम े

सं  थानचे बांधकाम िवभागामाफत करण.े  
४) सदर िमळकत धारकांचा अिभनंदनपर ठराव व तशा आशयाचे प  सबंंधीतानंा दणे.े  
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  सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .८४२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाम ये साईभ ांना िविवध सु िवधा 

पुरिवणेसाठी डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर व िवजयकुमार मोहन बाल  यांची तािवत जमीन 
िवनामोबदला वापरासाठी घे यास व यासाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता 
दे यात आली.               (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१३ ी साई सादालयात चालू  असले  या संपूण िदवस मोफत भोजन योजनेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन-२००४ चा महारा   अिधिनयम ं .१४(भाग-४) म  ये महारा   िवधान 
मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  थापीत केले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१(१घ) नसूार भ  तांना 
जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण.े 

   तािवक :- सदंिभय अ .न.ं१ नुसार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   माफत साजरे 
कर  यात येणारे साईबाबा समाधी वष (०१ आ  टोबर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८)  देणगीदार साईभ  ताचंे 
दणेगीतनू मोफत अ  नदान वष  हणनू घोिषत करणतेस मा  यता िमळालेली होती.    

  ी साई सादालयात सपंुण िदवस मोफत भोजन योजना सु  करणबेाबत सदंिभय अ.नं.२ नुसार , 
मा. ीसद  य सिमती िद.१४/०६/२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय ं .३४३ अ  वये, “ चे समाधी शता  दी  
महो  सव कालावधीम  ये िद.०१/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ पयत देणगीदार साईभ  ताचंे देणगीतनू मोफत 
अ  नदान वष घोिषत करणेस मा  यता दे  यात आलेली आह.े तसेच अ  नदान फंडामधील िश  लक िनधी व 
िदवसिदवस मोफत भोजन योजनेम  ये साईभ  ताचंी वाढती दणेगी या बाबीचा िवचार करता नवीन वषाची 
साईभ  तानंा भेट देणसेाठी िद.०१ जानेवारी २०१७ पासनू ायोिगक त  वावर  सपंुण िदवस मोफत सादभोजन 
चाल ूकरणते यावे . सदरह योजना थमतः िद.३०/०९/२०१७  पयत सु  ठेवणते यावी व या योजनेस भ  तांचा 
उ  फुत ितसाद िमळा  यास समाधी शता  दी वषानंतरही मोफत साद भोजन योजना सु  ठेव  यात यावी, परंत ूया 
योजनेचा लाभ जनरल भोजन हॉलम  ये सादभोजन घेणा-या भ  तानंाच राहील.  ही.आय.पी. व  ही.आय.पी. 

सादभोजनासाठी पवु माणचे शु  क आकारणते यावे.” असे ठरलेले आह.े  
   यानसूार मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ चे सभेतील िनणय .८२० नुसार, ०१ जानेवारी 

२०१७ पासनू ी साई सादालयात संपणु िदवस मोफत सादभोजन सु  करणते आलेले असनू ते आज पावेतो 
चाल ूआहे.  

  परंत ु सदरह योजना ायोिगक त  वावर िद.३०/०९/२०१७ पयत सु  ठेवेणते यावी व या योजनेस 
भ  ताचंा उ  फुत ितसाद िमळा  यास समाधी शता  दी वषानंतरही मोफत साद भोजन योजना चालू  ठेव  यात 
यावी, अस ेनमदू केलेले अस  यामळेु सन-२०१६ मधील माह ेजानेवारी-२०१६ ते ऑग  ट-२०१६ तसचे सन-
२०१७ मधील माह े जानेवारी-२०१७ ते ऑग  ट -२०१७ अखेर “मोफत सादभोजन योजना” अंतगत जमा 
झालेली देणगी र  कम व सादभोजनघेणा-या भ  ताचंी सं  या याबाबतची तलुना  मक माहीती खालील माणे 
अवलोकनाथ सादर करीत आहोत.  
अ) सन-२०१६ म  ये मोफत सादभेाजन योजनेअंतगत जमा देणगी र  कम व  सादभोजन घेणा-
या भ  ताचंी सं  या - 

मिहना सादभोजन 
सं  या 

मोफत सादभोजन योजने जमा देणगी 
र  कम  

जानेवारी-२०१६ १२, ७४, ९७५ ७३,३७,२९८/- 
फे वुारी-२०१६ ८,७३,६९७ ३९,८५,८८९/- 
माच-२०१६ ९,८६,८७४ ७३,१४,८३७/- 
एि ल-२०१६ ९,८६,३०७ १,१८, ५०, ७६५/- 
मे-२०१६ १३,२०,५४३ ९०,६२,७६६/- 
जनु-२०१६ १०,६९,५२३ ६३,५२,९२१/- 
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जलैु-२०१६ १०,२०,१३४ १,१२,७२,५७३/- 
ऑग  ट-२०१६ १०,३७,८४० ५५,६२,२९०/- 
एकुण = ८५,६९,८९३ ६,२७,३९,३३९/- 

ब) सन-२०१७ म  ये मोफत सादभेाजन योजनेअंतगत जमा देणगी र  कम व  सादभोजन घेणा-
या भ  ताचंी सं  या- 

मिहना सादभोजन सं  या मोफत सादभोजन योजनेत देणगी र  कम 
जानेवारी-२०१७ १४,५०,३७८ ४४,७३,६४०/- 
फे वुारी-२०१७ ९,९८,९२४ २८,९५,२७८/- 
माच-२०१७ ११,०१,९७३ ४०,०८,९१८/- 
एि ल-२०१७ ११,२७,१४२ ५४,७२,७६५/- 
मे-२०१७ १२,५४,९४३ ३८,२२,९९८/- 
जनु-२०१७ १३,५४,६७१ ४४,३८,११२/- 
जलैु-२०१७ १३,८३,१२७ ६९,३७,७४८/- 
ऑग  ट-२०१७ १२,५८,९५२ ४१,८४,२१९/- 
एकुण = ९९,३०,११० ३,६२,३३,६७८/- 

 
  वरील अ) व ब) चे अवलोकन करता, सन-२०१७ म  ये  मोफत सादभोजन योजनेअंतगत जमा होणा-

या दणेगी रकमेम  ये जवळपास मोठया माणात घट झालेली असनू सादभोजन घेणा-या भ  ताचंी सं  या मा  
वाढलेली आहे.  हणजेच मोफत सादभेाजन योजनेअंतगत जमा होणारी दणेगी मागील वषाचे तुलनेत कमी 
झालेली आह.े  हणजेच, िद.०१ जानेवारी २०१७ पासनू ायोिगक त  वावर सु  करणते आले  या सपंुण िदवस 
मोफत सादभोजन योजनेम  ये ऑग  ट-२०१७ पयत अवलोकन करता दणेगीदार भ  ताचंा उ   फुत ितसाद 
िमळत नाही. अस ेिदसनू येत आहे.     

  मागणी:- मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ चे सभेतील िनणय .८२० नुसार, सं  थानमाफत 
ायोिगक त  वावर ०१ जानेवारी २०१७ पासनू ते िद.३०/०९/२०१७ पयत ी साई सादालयात सपंुण िदवस सु  

असलेले मोफत भोजन  िद.०१/१०/२०१७ पासनू पढेु सु  ठेवावे िकंवा कस े ? याबाबत िनणय होणकेामी सदरचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर.  

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार अनुमान:- आिथक व धोरणा  मक  
    िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- उपरो  त ा  तिवक नसूार अ) व ब) चे अवलोकन करता, माहे 

जानेवारी २०१७ पासनू ते आजतागायत मोफत सादभेाजन योजनेअंतगत जमा होणारी देणगी मागील वषाचे 
तलुनेत मोठया माणात कमी झालेली असनू जेवण घेणा -या भ  ताचंी सं  या मा  मागील वषाचे तलुनेत मोठया 

माणात वाढलेली आह.े  हणजेच, िद.०१ जानेवारी २०१७ पासनू ायोिगक त  वावर सु  करणते आले  या 
सपंणु िदवस मोफत सादभोजन योजनेम  ये  देणगीदार भ  ताचंा उ   फुत ितसाद िमळत नाही. अस े िदसनू येत 
अस  याने, मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ चे सभेतील िनणय .८२० नुसार, सं  थानमाफत ायोिगक 
त  वावर िद.०१ जानेवारी २०१७ पासनू ते िद.३०/०९/२०१७ पयत ी साई सादालयात सपंुण िदवस सु  
असलेले मोफत भोजन िद.०१/१०/२०१७ पासनू पढेु चाल ूठेवावे िकंवा कसे ? याबाबत िनणय होणकेामी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर.   
िनणय .८४३ उपरो  िवषय न.ं३४ वरील चच या वेळी िनणय .८३४ अ वये समाधी शता दी वषाम ये ी साई 

सादालयात संपुण िदवस सु  असलेले मोफत भोजन िद.०१/१०/२०१७ पासून पु ढे चालू  ठेवणेस 
मा यता दे यात आलेली आहे.      (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१४ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे उ ाटनाचा काय म साईनगर मैदानात आयोिजत 

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा शता  दी महो  सवी वषाचे उ ाटन िदनांक १ आ  टोबर २०१७ रोजी मानिनय रा  पती महोदय, 

भारत गणरा  य यांचे शभुह  त ेकर  याचे सं  थानचा मानस आह.े उ ाटन सोहळा साई कॉ   ले  स समोरील १६ गुं ठे 
प रसरात आयोिजत कर  यात आलेला होता व या दौ-याबाबत मा. रा  पती महोदय यांचा िशड चा सभंा  य दौरा 
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िमिनट टु िमिनट ोगाम सं  थानकडून शासनाकडे पाठिवणते आलेला होता. या दौ-याबाबत पोलीस अिध क, 
अहमदनगर यांनी  याचंेकडील प  मांक िजिवशा/ म हामहीम रा  पती दौरा/६२१४/२०१७, िदनांक 
२१/०९/२०१७ अ  वये शासनास सभंा  य दौ-या दर  यान होणार काय म  थळाबाबत अिभ ाय िदलेले असनू, 
 यात  यानंी काय माचे िठकाण ह ेसरु े  या  ीने यो  य नस  याने दसु -या िठकाणी काय म घेण ेयो  य राहील 

अस ेअिभ ाय िदलेले आहते.  
  उपरो  त अिभ ायानसुार मा . उपसिचव, साम  य शासन िवभाग, महारा   शासन यांनी  याचंेकडील 

प  कमांक िटआरएस-२०१७/ . .१६२/३०/ िदनांक २१/०९/२०१७ अ  वये मा. रा  पती यां  या अहमदनगर 
(िशड ) येथील  तािवत दौ-या  या अनषुंगाने िनयोिजत काय म  थळाबाबतची िनि ती ता  काळ क न 
शासनास अहवाल सादर करणेबाबत कळिव  यात आले आह.े  याच माण ेकाय म  थळाची िनि ती तातडीने 
क न िज  हािधकारी कायालयास पाठिवणबेाबत मा. िज  हािधकारी यांची सिूचत केले आह.े तसेच काय म 
 थळ िनि त क न पनु:  च िमिनट टु िमिनट काय म अहवाल ता  काळ पाठिवणसे िज  हािधकारी तथा िज  हा 

दडंािधकारी यांचे कायालय यांनी प  .  वाक /कािव/७७९/२०१७ िद. २३/०९/२०१७ नसुार कळिवले आहे. 
  वरील शासनाचे प ानसुार मा. रा  पती यांचे काय माचे िठकाण साई कॉ   ले  स समोरील १६ गुं ठे 

प रसरात न घेता साईनगर मैदानावर घेता येईल. सदरचे बदलास व  याअनषुंगाने होणा-या खचास व कायवाहीस 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागेल. 

  तरी मा.रा  पती यांचे िदनांक १ आ  टोबर २०१७ रोजी होणा-या काय माचे िठकाण शासनाने 
कळिवलेनुसार सरुि ते  या  टीने साई कॉ   ले  स समोरील १६ गुं ठे प रसरात न घेता साईनगर मैदान येथे घेणसे व 
 याअनषुंगाने करावयाचे कायवाहीस व सवसमावेशक ( ाऊंड ले  हिलंग, मंडप, साऊंड िस  टीम, सरु ा, 

बॅरीकेटीग व इतर) खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .८४४ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.िज  हािधकारी तथा दडंािधकारी , अहमदनगर व  मा.पोलीस अिध क, 
अहमदनगर यांनी िद.२३.०९.२०१७ चे प ाने सुिचत केलेनुसार स मा. रा  पती याचंा िदनांक १ 
आ  टोबर २०१७ रोजी होणारा काय माचे िठकाण सुरि ते  या  टीने साई कॉ   ले  स समोरील १६ 
गुं ठे प रसरात न घेता साईनगर मैदान येथे आयोिजत करणेस व  याअनु षंगाने कायवाही करणेस तसेच 
खाली नमुद केले या अंदाजे खचास मा  यता दे यात आली.  

अ.नं. खचाची बाब तपशील अंदाज ेखच 
अ) टेज खच-  

१ साईनगर मैदान सधुारणा  लांबी २९० के.फुट 
ं दी २९० के.फुट  

(एकूण-८७,०००  के. फुट) 
मु म टाकणे, रोलर, हाय ेटर 
रोल गने सपाटीकरण  व दबाई. 

५,००,०००/-  

२ सपुर  चर मंडप १०० x ३०० के.फुट १२००,०००/- 
३ कापट ३०,००० के.फुट १,५०,०००/- 
४ टेज २०x८० के.फुट 

(एकूण-१६०० के.फुट) 
२,००,०००/- 

५ टेजवरील मा यवरांसाठी डनलपचा लेदर सोफा २० नग १,००,०००/- 
६ मु य मंडपाम य े मा.रा पती, मा.रा यपाल, 

मा.मु यमं ी या स माननीय अितथ साठी डनलप 
सोफा.  

३० नग १,००,०००/- 

७ टीलचे सोफासटे १०० नग ६०,०००/- 
८ लाईट व जनरेटर यव था १०० नग २०,०००/- 
९ फायबर चेअर ३००० नग ३०,०००/- 

१० टेजपढुील बी बॅरीगेट  ३०,०००/- 
११ ा सपोट खच, बॅक ाप पडद,े फॅन, कुलर  ७५,०००/- 
१२ लायवुडच ेिफ स टेअरकेस  १,००,०००/- 
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१३ १० फुट उंचीचे १२०० फुट पाट शन  १,५०,०००/- 
१४ मिहला चेक ग कॅबीन ४ नग १,२०,०००/- 
१५ वायरलेस कं ोल बथु   २०,०००/- 
१६ मु य मंडपाबाहरे डा या उज या दो ही बाजनेु 

अितरी  २ पाईप मंडप 
 १,१०,०००/- 

१७ LED Wall साठी रायझर ४ नग ३५,०००/- 
१८ इले ॉिनक िमडीयासाठी डबल रायझर   १५,०००/- 
१९ मु य मंडपाम ये ४ फुट उंचीच े २००० फुट 

बॅरेकेड ग 
 १०,०००/- 

  एकुण ३०,२५,०००/- 
ब) टेज डेकोरेशनसाठीचा खच-  

१ लॅटफॉम ६०x८०x१४ GI Metal fremwork 
with marin padal Inculding Transport & 
labour 

 ३,५०,०००/- 

२ Decoration & Exculzation of Stage, 
providing decoretive FRP Arches, 
Backdrop, ODM, Dadolows, pentizy, 
freming, labour & Transport 

 १०,००,०००/- 

  एकुण १३,५०,०००/- 
क) फोटो ाफ - 

१ Photography  ५०,०००/- 
२ Videography & Video wall live stand 

streaming  
 २,२५,०००/- 

  अंदाज ेएकुण खच . ४६,५०,०००/- 
  तसेच उपरो  कामकाज हे िद.२९.१०.२०१७ पयत पुण क न, सुर ीतते या ीने यो य या 

तपास या व रंगीत तालीमसाठी पोलीस िवभागास उपल ध क न ावयाचे अस यामुळे सदरह 
कामकाज चिलत प दतीने कोटेशन/ ई-िनिवदा ि या राबवून करणे श य होणार नस याने, 
तातडीची बाब हणून उपरो  त यामधील अ मधील कामे मा.िज हािधकारी यांनी सुचिवलेले 
अहमदनगर येथील मेह े मंडप ॲ ड डेकोरेटस यांचेकडून व ब मधील कामे ND’s Art World Pvt. 
Ltd., Mumbai यांचेकडून क न घेणेस तसेच अ, ब व क मधील कामे क न घे यासाठी येणा या 
अंदाजे .४६,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१५ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाची जािहरात वतमानप ात थेट िस  दीस देणेबाबत.   

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (१) म  ये 
“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 करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १५.०९.२०१२ चे सभेतील 
िनणय मांक ७८६. 

 तािवक– १) उपरो  त सदंभ मांक १ चे प ाने बांधकाम-शता  दी क ाने कळिवलेनुसार ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाची जािहरात वतमानप ात थेट िस  द करणबेाबत कळिवलेले आह.े तथािप, 
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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड )  या जािहराती मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १५.०९.२०१२ 
चे सभेतील िनणया  वये शासक य दराने िस  दीसाठी िद  या जातात. तथािप, मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक 
३१.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ६१९ अ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांना िदनांक ३०.०९.२०१६ रोजी सं  थान  या जािहराती  यावसाियक दराने दणेेबाबत मागदशन/ िमळणबेाबत 
प  िदले होते.  यानसुार संदभ मांक ३ अ  वये िवधी व  याय िवभागाने .सासिंव-२०१६/१४२७/ . .१७६/ 
का.१६ िदनांक २१.०४.२०१७ चे प  ा  त झाले असनू सदर प ात खालील माण ेअिभ ाय िदलेले आहते.  

“िद.२९.११.२०१६ रोजी मं ीप रषदनेे घेतले  या िनणयानसुार िद.३०.०३.२०१६  या शासन िनणयात 
सधुारणा कर  यात आली असनू सव शासक य िवभागांनी आिण  यां  या िनयं णाखालील मंडळे/ महामंडळे/ 

ािधकरण/उप म यांनी  यां  या दशनी जािहराती (Display Advertisement) तयार कर  याचे, िवतरणाचे व 
सवकष जाहीरात मोिहमा आखणी व अंमलबजावणीचे काम मािहती व जनसंपक महासंचालनालया माफत 
करावे. कोण  याही परीि थतीत ही कायवाही  वतं पण ेकर  यात येवू  नये अशा  प  ट सचूना िद.०५.०१.२०१७ 
 या शासन िनणयात दे  यात आ  या आहते.  

ी साईबाबा सं  थान िशड  या जािहराती पवू  वतमानप ां  या  थािनक ितिनध माफत  यावसायीक 
दराने िस  दीसाठी दे  यात येत हो  या.  यव  थापन सिमती  या सन २०१२  या िनणयानसुार सं  थान  या 
जािहराती शासक य दराने िस  दीसाठी दे  यात येत आहते. सं  थान  या जािहराती पवु   यावसायीक दराने टाई  स 
पु , द.ैलोकमत व द.ैसकाळ या वृ  तप ांना िवतरीत के  यामळेु आता सदर वृ  तप े सं  थान  या जािहराती 

शासनमा  य दराने ि वकारत नाहीत. शासनमा  य यादीवरील उवरीत जी वृ  तप े सं  थान  या जािहराती शासनमा  य 
दराने ि वकार  यास तयार आहते  या वृ  तप ांना सं  थान  या जािहराती िवतरीत कर  यात येतील. 
महासचंालनालया  या शासनमा  य यादीत रा  याबाहरेील वृ  तप  समािव  ट नाहीत. सं  थान  या देश पातळीवरील 
िविवध जािहराती डीए  हीपी दराने  वीकारणा-या वृ  तप ांना करता येतील. शासन मा  य यादीवरील जी वृ  तप े 
शासक य दराने जािहरात  वीकारत नाहीत ही बाब नवीन शासक य जाहीरात धोरणात िवचाराथ ठेव  यात येईल. 
मािहती व जनसपंक महासचंालनालया  या  जािहरात शाखेने िदले  या पवूपृ  ठावरील अिभ ायांस अनसु न ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या जािहराती दे  याबाबत कायवाही कर  यात यावी.”असे 
कळिवले होते. 

 यानसुार िवधी व  याय िवभागाचे वर नमदु केलेले िदनांक २१.०४.२०१७ रोजीचे प  मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िदनांक २३.०५.२०१७  रोजीचे सभेत सादर कर  यात आले होते. सदर प ावर मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेत, “सं  थानम  ये राबिव  यात येणा-या मोठया क  पां  या जािहराती  यावसाियक दराने िद  यास, ठेकेदार / 
परुवठाधारकांचा उ   फुत ितसाद िमळेल, असे सिमतीचे मत आहे. याकरीता सं  थान  या मोठया क  पां  या 
जािहराती  यावसाियक दराने िस  द करणेबाबत मा.आयु  त, मािहती व जनसपंक संचनालय यांचेकडून 
मागदशन घे  यात यावे.” असा िनणय घे  यात आलेला असनू सदर िनणयाचे अनषुंगाने मा.आयु  त, मािहती व 
जनसपंक सचंनालय यांना जा.न.ंएसएसएस/पीआरओ/१९५६/२०१७ िदनाकं ११.०७.२०१७ रोजी मागदशन व 
भेटीसाठी वेळ िमळणेबाबत कळिवलेले आह.े मा  अ ापपयत  याचंेकडून उ  तर अ ा  त आह.े  

२) बांधकाम-शता  दी क ाने कळिव  यानुसार ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाची जािहरात 
(आितल ०१ पान) या आकारमानात वतमानप ात  थािनक ितिनध माफत िस  द करणेसाठी खालील माणे 
अंदाजे खच अपेि त आह.े  

 
अ) अहमदनगर आवृ  तीचे दर 

अ.न.ं वतमानप ाचे नांव  आवृ  ती  अंदाजे अपेि त खच 
एक पान  

अंदाजे अपेि त खच 
आध पान 

अंदाजे अपेि त खच 
पाव पान 

०१ सावमत अहमदनगर ८५,०००/- ४३,०००/- २२,०००/- 
०२ लोकमत अहमदनगर ४,७८,०००/- २,४०,०००/- १,२५,०००/- 
०३ सकाळ अहमदनगर ४,०५,०००/- २,१०,०००/- १,०५,०००/- 
०४  पढुारी अहमदनगर २,०५,०००/- २,१०,०००/- १,०५,०००/- 
०५ पु  यनगरी अहमदनगर १,६५,०००/- ८३,०००/- ४२,०००/- 
०६ लोकस  ता अहमदनगर २,९७,०००/- १,४९,०००/- ७५,०००/- 
०७ महारा   टाई  स अहमदनगर २,१५,०००/- १,१०,०००/- ५५,०००/- 
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०८ िद  य मराठी अहमदनगर ३,१७,०००/- १,५९,०००/- ८०,०००/- 
०९ केसरी अहमदनगर १,६०,०००/- ८०,०००/- ४०,०००/- 
१० भात अहमदनगर २,१५,०००/- १,१०,०००/- ६०,०००/- 
११ जयबाबा अहमदनगर ७५,०००/- ३८,०००/- २०,०००/- 
१२ नवामराठा अहमदनगर ८५,०००/- ४३,०००/- २२,०००/- 
१३ समाचार अहमदनगर ८५,०००/- ४३,०००/- २२,०००/- 
१४ नगर टाइ  स अहमदनगर ८५,०००/- ४३,०००/- २२,०००/- 

एकूण र  कम पये  २८,७२,०००/- १५,६१,०००/- ७,९५,०००/- 

 
ब) महारा    

अ.न.ं वतमानप ाचे नांव           आवृ  ती  अंदाजे अपेि त खच  

०१ सावमत+दशेदतु   महारा   सव आवृ  ती ६,८५,०००/- 
०२ लोकमत            महारा   सव आवृ  ती ९०,५०,०००/- 
०३ सकाळ            महारा   सव आवृ  ती ८५,८०,०००/- 
०४  पढुारी            महारा   सव आवृ  ती ८५,८०,०००/- 
०५ पु  यनगरी            महारा   सव आवृ  ती ३३,००,०००/- 
०६ लोकस  ता            महारा   सव आवृ  ती ५६,०८,०००/- 
०७ महारा   टाई  स            महारा   सव आवृ  ती ३७,९५,०००/- 
०८ िद  य मराठी            महारा   सव आवृ  ती ४२,०४,०००/- 
०९ केसरी            महारा   सव आवृ  ती ७,००,०००/- 
१० भात            महारा   सव आवृ  ती ९,९०,०००/- 
११ सामना            महारा   सव आवृ  ती १५,६७,०००/- 
१२ गांवकरी            महारा   सव आवृ  ती १,६०,०००/- 
१३ टाई  स ऑफ इिंडया   महारा   सव आवृ  ती १,०२,८०,०००/- 
एकूण र  कम पये  ५,७४,९९,०००/- 

 
क) भारत 

अ.न.ं वतमानप ाचे नांव           आवृ  ती  अंदाजे अपेि त खच  
०१ टाई  स ऑफ इिंडया    इिंडया सव आवृ  ती  ४,१२,५०,०००/- 
०२ इिंडयन ए  स ेस    इिंडया सव आवृ  ती  ७३,५७,०००/- 
०३ दिैनक भा  कर पु    इिंडया सव आवृ  ती  १,८६,५०,०००/- 
एकूण र  कम पये  ६,७२,५७,०००/- 

 
३) शासक य दारने जािहराती िस  द करणपेवु  सं  था न  या जािहराती उपरो  त वतमानप ात 

िस  दीसाठी ावया  या झा  यास वतमानप ां  या  थािनक ितिनधीमाफत िस  दीसाठी दे  यात येत हो  या. 
 या माणे इडंीयन ए  स ेस व लोकस  ता या वतमानप ासाठी ी.सीताराम चां डे (विनता अॅड  हटायिझंग एज  सी, 

आ  वी), सकाळ या वतमानप ासाठी ी.सितष वैजापरूकर (वैजापरूकर अॅड  हटायिझंग एज  सी, राहाता), 
लोकमत या वतमानप ासाठी ी. मोद आहरे, (अ  वमेघ अॅड.एज  सी, िशड ), िद  यमराठी या वतमानप ासाठी 

ी.नवनाथ िदघे, टाइ  स ऑफ इडंीया व महारा   टाई  स या दिैनकांसाठी कोठारी अॅड.एज  सी, ीरामपरू, सावमत 
या वतमान प ासाठी सावमत कायालय िशड , सामना या वतमानप ासाठी ी.अशोक सदाफळ, पढुारी या 
वतमानप ासाठी ी. िवण ताटू, भात या वतमानप ासाठी ी.राजकुमार जाधव, केसरी व पु  यनगरी या 
वतमानप ासाठी ी.बाबा मिणयार, जन वास या दिैनकासाठी ी.नानासाहबे जवरे यांना िस  दीसाठी दतेा 
येतील. सदर  या जािहरातीचे अहमदनगर आवृ  ती, सव महारा   आवृ  ती व ऑल इिंडया आवृ  तीचे रेटकाड 

माण ेअसलेले दरानसुार अंदाजे अपेि त खच नमदु केलेला आहे.  
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४) सदरची जािहरात िस  द करणकेामी जािहरातीचा मसदुा शता  दी क ाने मा  यता घेवनू लवकरात 
लवकर जनसपंक िवभागाकडे सादर करावा .  

तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाची जािहरात िस  दीस दतेांना वरील १ ते ४ मु ाचा 
िवचार क न वतमानप ांचे  थािनक ितिनध माफत िस  दीसाठी दणेेस मा  यतेसाठी सिवनय सादर.  

मागणी- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाची जािहरात वतमानप ात थेट िस  दीस देणबेाबत. 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय – ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाची जािहरात वतमानप ात थेट 

िस  दीस देणबेाबत कळिवले आहे. १) मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १५.०९.२०१२ चे सभेतील िनणय 
मांक ७८६ सं  थान  या जािहराती शासक य दराने िस  दीसाठी दे  यात येतात.याबाबत शासनाने िदले  या 

२१.०४.२०१७  या प ावर िवचार  हावा. २) बांधकाम-शता  दी क ाने सदरची जािहरात थेट वतमानप ात 
िस  द करणबेाबत कळिवले आह.े  यानुसार अहमदनगर आवतृी, महारा   रा  य व सपंुण दशेात िस  द होणा-

या वतमानप ाचे रेटकाडनुसार दर नमदु केलेले आह.े रेटकाडनसुार नमदु केले  या  उपरो  त दरावर ५% जीएसटी 
आका न येणारी बीले आदा करावी लागतील. ३) शासक य दराने जािहरात िस  दीस देणपेवु  ी साईबाबा 
सं  थान  या जािहराती वतमानप ां  या  थािनक ितिनध माफत िस  दीस दे  यात येत हो  या  यानुसार सदरची 
जािहरात वतमानप ां  या  थािनक ितिनध माफत िस  दीस देणेस ४) शता  दी क ाने जािहरातीचा मसदुा मा  य  
क न जनसपंक िवभागाकडे तातडीने सादर करणबेाबत आदेश  हावेत.  

तरी सदरची जािहरात िसध ् दीस देणकेामी वरील १ ते ४ बाबत िनणय होणेसाठी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 

िनणय .८४५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या िद.०५.०१.२०१७ रोजी  या शासन िनणयानुसार 
सं थानला यावसाियक दराने जािहराती देता येणार नाहीत, सबब उपरो  ताव अमा य करणेत 
आला.                (कायवाही- जनसपंक अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१६ कला, वािण  य व िव ान शाखेचे व र  ठ महािव ालय सु  करणेबाबत. 

ताव- िशड म  ये इ.१२ वी नंतर  या उ  च िश णाची सिुवधा नस  याने िशड तील व प रसरातील िव ा  यानां  उ  च 
िश णासाठी बाहरेगांवी जावे लागत.े  यामळेु िव ा  याची िवशेषतः मलु ची सरुि तता धो  यात आलेली आहे. 
 यानंा सरुि त जीवन जगता यावे व पढुील िश ण घेता यावे यासाठी िशड त व र  ठ  महािव ालय (िसिनअर 

कॉलेज) असण ेगरजेचे आह.े याबाबत िशड  व प रसरातील िविवध सामािजक सघंटनांनी माच, िनदशने क न ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत व र  ठ महािव ालय सु  कर  याची मागणी केलेली आह.े 
 याबाबत िविवध वृ  तप ांम  ये बात  या िस  झाले  या आहते.  

 यानसुार ी साईबाबा सं  था नमाफत खालील माण ेकायवाही करणते आलेली होती.  
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.०१.२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .५७(४) अ  वये स  या सं  थानचे 

ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाम  ये इ.१२ वी पयत कला, वािण  य व िव ान शाखां  या 
िश णाची सिुवधा उपल  ध आहे. यापुढील िश ण घे  यासाठी िव ा  याना बाहरेगावी जावे लागत 
आह.े पुढील िश णाची सिुवधा सं  थानने सु  के  यास  थािनक व प रसरातील िव ा  याना िश णाची 
चांगली सोय उपल  ध होईल. या  टीने कला, वािण  य व िव ान या तीनही शाखांचे पदवीपयतचे 
िश णाची सिुवधा सं  था नमाफत सु  करणेसाठी सिव  तर  ताव तयार क न तो मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढेु सादर करावा , अस ेठरले.  

२.  यानसुार सं  था नचे ितिनध नी िद.२६ ऑग  ट, २०१४ रोजी सािव ीबाई फुले पुण े िव ापीठ येथे 
सम  जाऊन चचा केली असता, व र  ठ महािव ालय सु  करणके रता तालकुावार बृ द आराखडा  
िद.३० स  टबर, २०१४ अखरे िव ापीठाचे वेबसाईटवर (www.unipune.ac.in) िस  होइल. बृ द 
आराखडयात तालु  याक रता महािव ालय मंजरु असेल, तर  यानसुार िद.०१ ऑ  टोबर ते ३१ 
ऑ  टोबर, २०१४ अखेर ऑनलाईन अज मागिव  यात येतील अस ेकळिवले.  

३.  यानसुार ी साईबाबा सं  था नचे कला, वािण  य व िव ान शाखेचे व र  ठ महािव ालय सन २०१५-
१६ म  ये सु  करणके रता राहाता तालु  या  या बृ द आराखडयात समावेश करणेबाबत,  कुलसिचव 
सािव ीबाई फुले पुण े िव ापीठ यांचेशी इकडील जा. .एसएसएस/किन  ठ/३०३५/२०१४ 
िद.२२.०९.२०१४ अ  वये प  यवहार करणते आलेला होता. 

http://www.unipune.ac.in)
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४. तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.११.२०१४ चे सभेतील िनणय .९६४ नुसार ी साईबाबा 
सं  थानचे व र  ठ महािव ालय सु  करणके रता जागा िनि त करणते यावी व  यानंतर व रष ्ठ 
महािव ालय सु  करणसेाठी शासनास काय आव  यक आहे यासह सिव  तर फेर  ताव सादर करणते 
यावा, तसचे जोपयत शासनाचे बृ द आराखाडयाम  ये न द होणसेाठी ऑनलाईन अज करणसे व 
याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.  

५. सन २०१५-१६ क रता राहाता तालु  यासाठी कला वािण  य व िव ान शाखेचे नवीन महािव ालय 
बृ द आराखडयात समािव  ट कर  यात आला व  यानुसार िविहत नमु  यातील  ताव िद.३१ 
ऑ  टोबर, २०१४ रोजी िव ापीठाकडे सादर कर  यात आलेला होता. 

६. दाखल  तावानसुार िव ापीठाने िद .१४.०१.२०१५ रोजीचे प ा  वये डॉ.शिमला चौधरी, बबनराव 
घोलप कॉलेज, सांगवी, पणु े यांचे अ  य तेखाली त  सिमती गठीत क न  याचंेकडून अहवाल 
मािगतला. याबाबत डॉ.चौधरी यांचेशी सं  थानचे ितिनधी यांनी फोनवर व इमेल ारे सपंक साधनू 
िशड  येथे भेट दे  याची िवनंती केली, परंत ूत  सिमतीने िशड  येथे भेट िदलेली नाही. तसचे िव ापीठाने 
िद.१३.०२.२०१५, िद.०१.०४.२०१५ रोजीचे  मरण प ा  वये डॉ.शिमला चौधरी, बबनराव घोलप 
कॉलेज, सांगवी, पणु ेयांना िशड  येथे  य  भेट दऊेन अहवाल देणेबाबत कळिवलेले होते. मा  सदर 
त  सिमतीने िशड  येथे भेट िदलेली नाही.  

७. दर  यानचे काळात सं  थानमाफत जा.न.ंएसएसएस/किन  ठ/४५१७/२०१५ िद.१३ नो  हबर, २०१५, 
जा.न.ंएसएसएस/ किन  ठ ५८५३/२०१६ िद.२१ जानेवारी, २०१६ अ  वये मा.कुलसिचव, यांचेशी 
प  यवहार क न व र  ठ महािव ालयास मा  यता िमळणेबाबत िवनंती कर  यात आलेली आह.े  

८. सं  थान  या ितनीध नी िद.११.०५.२०१६ रोजी सािव ीबाई फुले, पणु े िव ापीठ येथे सम  जाऊन 
नवीन महािव ालय संल  नता क ाचे ी.रानवडे साहबे यांचेशी चचा केली असता,  यानंी शासन 
प रप क .उिशप/१११३/ .४०५/िविश-३/मं ालय िव  तार, मुंबई िद.२९ एि ल, २०१५ नसुार नवीन 
महािव ालयांना मा  यता न दे  याचा िनणय शासन  तरावर घे  यात आलेला आहे. सदरचा िनणय 
मा.उ  च  यायालयात सादर केलेला आह.े  यामळेु सन २०१५ म  ये सं  थान  या अजा माणे कायवाही 
होऊ शकली नाही, अस ेकळिव  यात आले.  

९.  यानंतर जा.न.ंएसएसएस/किन  ठ/१५३०/२०१६ िद.०१ जुलै, २०१६, जा.न.एसएसएस/ किन  ठ/ 
२७०५/ २०१६ िद.३१ ऑग  ट, २०१६ अ  वये मा.कुलसिचव, सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठ 
यांचेशी प  यवहार क न सन २०१७-१८ म  ये व र  ठ महािव ालय सु  करणकेामी राहाता 
तालु  याचा बृ द आराखडयात समावेश करणबेाबत िवनंती केलेली आह.े  

१०. दर  यानचे काळात िद.२९ जलैु , २०१६ रोजी शासनाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थेचे 
कामकाज पाहणेसाठी निवन  यव  थापन सिमतीची नेमणकू केली आहे.  यानंतर मा.उपा  य  महोदय, 
यांनी देखील जा. .एसएसएस/किन  ठ/३१६९/२०१६ िदनांक १९.०९.२०१६ अ  वये मा. ी.िवनोदजी 
तावडे साहेब, िश णमं ी, महारा   रा  य यांचेकडे  ताव सादर केलेला होता.  

११. तसचे जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/१२७, १२८ व १२९/२०१७ िद.०७ एि ल, २०१७ अ  वये 
मा.सचंालक , महािव ालय व िव ापीठ िवकास महामंडळ, मा.कुलगु  व मा.कुलसिचव यांचेकडे ी 
साईबाबा सं  थानचे कला, वािण  य व िव ान शाखेचे व र  ठ महािव ालय सु  करणके रता राहाता 
तालु  या  या बृ द आराखडयात समावेश कर  याबाबत  ताव सादर कर  यात आलेला आह.े  

१२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेतील िनणय क.४४४ अ  पसे सं  थानचे कला, 
वािण  य, िव ान शाखेचे व र  ठ महािव ालय सु  करणसे तसचे  यासाठी राहाता तालु  याचा बृ द 
आराखडयात समावेश करणकेामी सािव ीबई फुले पणुे िव ापीठ यांचेकडे पाठपरुावा करणते येऊन, 
पढुील शै िणक वषाम  ये शासन मा  यता िमळवनू व र  ठ महािव ालय सु  करता येईल, अशी 
कायवाही करणते यावी, अस ेिनदश िदलेले आहते.  

१३.  यानंतर जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/८२४/२०१७ िद.१७ मे, २०१७ तसचे जा. .एसएसएस/ 
सा शा/ आ  था/१०८३/२०१७ िद.०१ जनु, २०१६ अ  वये मा.कुलगु  तसचे ती  ही िवभागां  या 
अिध  ठता यांना ी साईबाबा सं  थानचे कला, वािण  य व िव ान शाखेचे व र  ठ महािव ालय सु  
करणके रता राहाता तालु  या  या बृ द आराखडयात समावेश कर  याबाबत  ताव सादर कर  यात 
आलेला होता.  
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१४.  यानंतर मा.कायकारी अिधकारी महोदया यांनी पणुे िव ापीठ येथे जाऊन मा.कुलगु , पणु े िव ापीठ 
यांचे सम  भेट घेऊन  जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/१५१४/२०१७ िद.२१ जून, २०१७ रोजीचे 
प ा  वये ी साईबाबा सं  थानचे कला, वािण  य व िव ान शाखेचे व र  ठ महािव ालय सु  
करणके रता राहाता तालु  या  या बृ द आराखडयात समावेश कर  याबाबत िवनंती केलेली आह.े  
उपरो  त झाले  या कायवाहीनसुार सािव ीबाई फुले पुण ेिव ापीठामाफत सन २०१८-१९ क रता नवीन 

महािव ालय सु  करणकेामी तयार कर  यात आले  या ब द आराखडयाम  ये राहाता तालु  यासाठी ०२ कला, 
वािण  य, िव ान शाखेचे महािव ालय सु  करणेबाबत समावेश कर  यात आलेला आहे. सदरचे Notification 
जािहरात मांक ५०/ िद.१२.०९.२०१७ अ  वये िव ापीठाचे सकेंत  थळावर िस  कर  यात आलेले आह.े  
सदर Notification नसुार िद.३० स  टबर, २०१७ रोजी सांय.०६.०० वा. पयत ऑनलाईन प तीने तसचे 
अजा  या ०४ सा ं िकत ती िव ापीठाचे िश ण िवभागात सम  सादर करणबेाबत नमदु केलेले आहे.  

सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ ( ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
अिधिनयम २००४) मधील तरतदु .१७ (१) व १७ (२) (ढ) नुसार सव कार  या धम िनरपे  िश णास चालना 
दईेल िकंवा तसचे कर  यास सहा य क रल. तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था  थापन करील, 
अस ेनमदु केलेले आहे.  

  तरी अिधिनयमातील तरतदुीनसुार नवीन व र  ठ  महािव ालय सु  करणकेामी अज भरावयाची 
कायवाही करता येईल. सदरचा ऑनलाईन अज भरणेबाबत िव ापीठाने व महारा   शासन उ  च व तं  िश ण 
िवभाग शासन िनणय .एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मिश-४, िद.१५ स  टबर, २०१७ रोजीच ेशासन िनणयामं  ये 
मागदशन केलेले आह.े तसचे िव ापीठाचे सकेंत  थळावर देखील  याबाबत मागदशन केलेले आह.े  

ी साईबाबा सं  थानमाफत सदर अज भरतांना खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय होण े अपेि त 
आह.े  

१.  तािवत व र  ठ महािव ालयाचे नांव ठरिवणे. सदरचे नांव ठरिव  याबाबत मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेत िनणय घेता येईल, अस ेन  मत आहे.  

२.  तािवत व र  ठ महािव ालयासाठी इमारत/ जागा िनि त करणे. -  साईभ  त ी.के.  ही.रमणी 
यांचेकडून साईआ म ०१ व साई धमशाळा या दोन इमारती ी साईबाबा सं  थानला दणेगी  व पात 
िमळाले  या आहते. सदर इमारत चे ह  तातंरण करतांना केले  या करारना  याम  ये सदरची इमारत 
साईभ  तां  यित र  त इतर कोण  याही गो  ट साठी वाप  नये, अस ेनमदु केलेले आहे. मा  स  या साई 
धमशाळा इमारत िनमगांव-को-हाळे येथे इमारत मांक D म  ये किन  ठ महािव ालय भरिव  यात येत 
आह.े  यामळेु व र  ठ महािव ालय सु  करणकेामी दाखल करावया  या ऑनलाईन  तावाम  ये स  या 
साई धमशाळा िवभागाकडील इमारत .C ही इमारत  तािवत करता येईल.   याबाबत साईभ  त 

ी.के.  ही.रमणी यांनी काही आ ेप घेत  यास व र  ठ महािव ालयास मंजरुी िमळेपावेतो (माहे 
जानेवारी-२०१८ अखेर) िशड  शहरात, भाड्याने अथवा सं  थानचे मालक चे जागेचा िवचार करता 
येईल.  

सबब व र  ठ महािव ालयाक रता ऑनलाईन  ताव दाखल कर  याची अं ितम मदुत ही 
िद.३० स  टबर, २०१७ अस  याने अ  यंत कमी अवधीम  ये दसुरी इमारत  ता िवत क न,  याचे 
कागदप े जमा करण े िजक रीचे होऊ शकते.  यामु ळे स ि थतीम  ये ऑनलाईन  ताव दाखल 
करतांना साई धमशाळा इमारत .C ही व र  ठ महािव ालयासाठी  तािवत इमारत  हणनू दाखिवता 
येईल, अस ेन  मत आह.े  

३.  तािवत व र  ठ महािव ालयासाठी िश क व िश केतर कमचा-यांचा आकृतीबंध िनि त 
करणे. – सदरबाबत राहाता व कोपरगांव तालु  यातील त   य  त चे (व र  ठ महािव ालयाचे ाचाय, 
सवेािनवृ  त ाचाय) मागदशन घेतले असता.  यानंी िव ाथ  सं  या, ती  ही शाखम  ये िशकिवले जाणारे 
िवषय, दसु -या व ितस-या वषासाठी िनि त होणारे  पशेल िवषय यांचा सवागीन अ  यास क न, 
आकृतीबंध िनि त करावा लागेल. तसचे व र  ठ महािव ालयाचे  येक वषासाठी िव ाथ  सं  येनसुार 
िश कांचा व िश केतर कमचारी यांचा आकृतीबंध िनि त होत असतो. (उदा.जसे िव ान शाखेचे 
दसु -या वषात २० मलुांची एक बॅच असत,े तर ितस-या वषासाठी १५ मलुांची एक बॅच असत.े असे 

 येक िवषयासाठी वेगवेग या बॅचेस असतात.)  यामळेु स  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या 
मा  यतेने ऑनलाईन  ताव सादर करतांना ढोबळमानाने िश क सं  या नमदु करता येईल. तसचे पढुील 
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मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत व र  ठ महािव ालयाक रता आव  यक असणारा िश क व िश केतर 
कमचा-यांचा आकृतीबंध तपिशलवार सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

४. रा  ीयकृत/शेडयुल बॅकेंम  ये र  कम .७,००,०००/- मा चे िफ  स िडपॉिझट (ठेव िनधी) 
ठेवणे. तसेच ठेवलेला ठेव िनधी िव ापीठा  या पुव परवानगी िशवाय न काढ  याबाबतचे 
सबंधीत रा  ीयकृत बॅकेंचे व सं  थेचे संयु  त आ  वासन प  िव ापीठास सादर करणे.– 
सदरबाबत लेखाशाखे माफत र  कम .७,००,०००/- मा चे िफ  स िडपॉिझट रा  ीयकृत/ शेडयुल 
बॅकेंम  ये  वरीत ठेवणबेाबत कायवाही करता येईल. तसचे सदरचे िडपॉिझट िव ापीठाचे पवु परवानगी 
िशवाय न काढ  याबाबत सबंधीत बॅकेंचे व सं  थानचे आ  वासन प  िव ापीठास सादर करता येईल, 
अस ेन  मत आहे.   

५. महािव ालय सु  करावया  या अ  यास माचा तपिशल – नवीन महािव ालय सु  करणकेामी 
इरादाप  मागतांना प रिश  ट अ मधील अ. .७ म  ये महािव ालय सु  करावया  या अ  यास मांचा 
तपिशल देण ेबंधनकारक आह,े तरी नवीन महािव ालयाम  ये कला, वािण  य व िव ान शाखेचे कोणते 
िवषय अ  यापनासाठी  यावेत, याबाबत िनणय होणेस िवनंती.  

६. जागा उपल  ध असलेबाबतचे कागदप े- नवीन महािव ालय सु  करणकेामी इरादाप  मागतांना 
प रिश  ट ब मधील अ. .१३ (१)(ड) म  ये नवीन महािव ालय सु  कर  यासाठी बहृत 
आराखडयाम  ये िनि त केले  या िबंद ु  या िठकाणी जागा उपलबध अस  यासंदभात िकमान ३ एकर 
जागा सं  थे  या नावावर असले  या सरकारी कागदप ांची मािणत त जोडण ेबंधनकारक आह,े तरी 
याकामी सं  थानमाफत शै िणक सकुंलासाठी िशड  नगर पंचायत ह ीम  ये स  ह .२१२/२१३ ही 
साडे पाच एकर जागा आरि त केलेली आह.े सदर जागेचे कागदप े सादर करता येतील.  

७. मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांना अिधकार दान करणेबाबत- सदरचा ऑनलाईन अज 
भरतांना महारा   शासन उ  च व तं  िश ण िवभाग शासन िनणय .एनजीसी २०१७/(२९/१७)/ 
मिश-४, िद.१५ स  टबर, २०१७ रोजीचे शासन िनणयांम  ये नमदु केले  या बाब ची पतुता करणकेामी 
काही बाब वर तातडीने िनणय होण े अपेि त आह.े तरी  याबाबतचे अिधकार मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी यांना दान होणबेाबत िनणय होणेस िवनंती.   

८. व र  ठ महािव ालय सु  करणेकामी आव  यक अनषंुिगक खचास मा  यता िमळणे. – याम  ये 
ऑनलाईन फॉम भरतांना आव  यक चलन भरण े (अंदाजे .३५,०००/-) तसचे िविवध हमीप  
दणेकेामी र  कम .१००/- मा   टॅ  प पेपर आणण.े तसचे  याअनषुं िगक खचाकामी लेखाशाखेमाफत 
अंदाजे र  कम .५०,०००/- मा  पयत अॅड  हा  स घेऊन, सव कायवाही करता येईल, असे न  मत 
आह.े  
तरी उपरो  त नमदु अ. .०१ ते ०८ बाबत िनणय होऊन, कला, वािण  य व िव ान शाखेचे नवीन 

व र  ठ महािव ालय सु  करणकेामी ऑनलाईन  ताव दाखल करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 
िनणय .८४६ यावर सिव तर चचा होऊन, महािव ालयाचे नाव ी साईबाबा कला, िव ान व वािण य 

महािव ालय असे ठरिवणेत आले. याकामी तावीत इमारत/ जागा हणून ता पुर या व पात साई 
धमशाळा येथील २ इमारती नमुद करणेत या यात. तसेच तावात नमुद केले माणे व 
िद.१५.०९.२०१७ रोजीचे शासन िनणयानुसार कायवाही करणेकामी मु य कायकारी अिधकारी यांना 
अिधकार दान करणेत येऊन, वरी  महािव ालय सु  करणेसाठी आव यक असले या 
आकृतीबंधाबाबतचा सिव तर ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले. याच माणे 
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

                                                    (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१७ मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थान मालक चे गट नं. ८७, ८८ पै मधील े  २४००० 

चौ.मी.जिमनीचे रेखांकन मंजूर करणेकामी सहा यक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर यांना िवकास 
शु  क अदा करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदः- अिधिनयमाचे कलम २१ 
मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये, मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन 
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व शासन करणे व 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 परुिवण े या योजनांसाठी िव  व त  यव  थेचा िनधी 
सिमतीकडून खच कर  याची तरतदु आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः- 
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत खालील माण े िनणय .७७१ समंत 
झालेला आह.े 

“... यावर सिव  तर चचा होऊन, साद लाडू िनिमतीकामी  वतं  फुड ोसिेसगं यिुनटचे बांधकाम 
करणसेाठी आिकटे  ट नेमणकू करीता वतमान प ातील जाहीर सचुने ारे आिकटे  चरल स  लागारांकडून ई – 
िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.” 
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत खालील माण ेिनणय .३२२(३०) समंत 
झालेला आह.े 

“... यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव – को-हाळ ेगट न.ं८७,८८ मधील जागेत साद लाडू 
िनिमतीसाठी  वतं  फुड ोसिेसगं यिुनट उभारणकेरीता आिकटे  चरल स  लागार नेमणकू साठी िन  नतम दरधारक 
यांचे दर ि वकारणते येऊन,  यानंा नेमणकू प  दे  यात यावे, अशी उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.” 

 तावनाः ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे 
येथील गट नं.८७,८८ पै. मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी  वतं  फुड ोसिेसगं यिुनट उभारणकेामी 
इमारतीचे बांधकाम करण े  तावीत आह.े  यासाठी सदर जिमनीचे रेखांकनास मंजरुी िमळणकेामी इकडील 
जा.न.ं१२५९/२०१७ िद.०७/०६/२०१७ रोजीचे प ा  वये उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांचेकडे 

 ताव सादर करणते आला होता. मा. सहा यक सचंालक , नगर रचना यांनी  याचंेकडील जा.न.ं२०९१ 
िद.२१/०७/२०१७ रोजीचे प ा  वये उप िवभागीय अिधकारी िशड  भाग िशड  यांना अ  िेषत केले  या प ा  वये 

 तावातील टु ची पतुता करणेबाबत कळिवले होते . याबाबत इकडील जा.न.ं२८७३/२०१७ िद.२८/०९/२०१७ 
रोजीचे प ा  वये  तावातील टु ची पतुता  क न अहवाल उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांचेकडे 
सादर केला होता. सदरह अहवाल उपिवभागीय अिधकारी यांचेमाफत जा.न.ं४७०/२०१७ िद.२९/०८/२०१७ 
रोजीचे प ा  वये सहा यक सचंालक , यांचेकडे तां ि क छाननीसाठी पाठिवणते आला. 

  मा.सहा यक सचंालक , नगर रचना, अ.नगर यांनी िवकास परवानगी करणाची तां ि क  टया छाननी 
केली असनू, िवहीत िनयमा माणे ते यो  य आढळून आलेले आह.े या िवकास परवानगीसाठी .३१,६८,०००/- 
इतके िवकास शु  क भरणे आव  यक आह.े या िवकास शु  काचा भरणा के  यानंतरच िवकास परवानगी 

करणाची िशफारस सबंंधीत महसलू िवभागास कर  यात येईल. तसचे सदरची र  कम नोटीस िमळा  यापासनू ३० 
िदवसांचे आत अदा न के  यास  यापढुील कालावधीसाठी ितवष १८% दराने दडंणीय  याज वसलू केले जाईल 
अस ेकळिवले आह.े 

  सं  थान मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे गट नं.८७, ८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी 
 वतं  फुड ोसिेसगं यिुनट उभारणकेामी इमारतीचे बांधकाम करणकेामी आिकटे  ट सिुशल दशेमखु यांचेमाफत 

इमारतीचे बांधकाम आराखडे तयार करणते येत आहते. सदरचे आराखडयास बांधकाम परवानगीसाठी  ताव 
उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांचेकडे सादर करावा लागेल. त  पवु  सदर रेखांकनाचे िवकास 
परवानगीसाठी िवकास शु  क .३१,६८,०००/- मा  भरावे लागेल.  

 तावः- तरी वर नमदू केले माण ेमौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थान मालक चे गट न.ं८७,८८ 
े  २४००० चौ.मी. जिमनीचे रेखांकन मंजरू करणेसाठी िवकास शु  क .३१,६८,०००/- मा  सहा यक 

सचंालक ,नगर रचना, अहमदनगर यांना अदा करणेबाबत िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .८४७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थान 

मालक चे गट न.ं८७,८८ े  २४००० चौ.मी. जिमनीचे रेखांकन मंजूर करणेसाठी सहा यक संचालक, 
नगर रचना, अहमदनगर यांना .३१,६८,०००/- मा  िवकास शु  क आदा करणेस मा यता दे यात 
आली.                 (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१८ आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य  महोदय यांचे 

परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले. 
िनणय .८४८ शासनामाफत वेळोवेळी िस द करणते येणारे शासन िनणय ई-मेल ारे सव सिमती सद यांना मािहतीसाठी 

पाठिवणते यावेत.                    (कायवाही- सव िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .८४९ िद.१३.१०.२०१७ रोजी पणजी, गोवा येथ े होणा या पादकुा  दशन सोहळयाचे आयोजक, साईसवेा ट, गोवा 

दशे यांनी सिमती सद यांना अशी िवनंती केली क , यापवु  सन- २००९ म ये गोवा येथील पादकुा  दशन 
सोहळया या वेळेस दशनाथ नंा  साद पाने, लाडू साद व उदी पािकटे िदली होती, या माणे याही वेळेस  
दशनासाठी येणा या साईभ ांना साद पाने वाटप करणसेाठी दोन लाख बुंदी साद व दोन लाख उदी साद 
पािकटे िमळावीत.   

यावर चचा होऊन अस े ठरले क , गोवा येथे होणा या पादकुा  दशन सोहळयाकरीता आयोजकां या 
मागणी माण ेलाडू साद पािकटांऐवजी, िदड लाख बुंदी साद पािकटे, िदड लाख उदी साद पािकटे व ५० हजार 
सुठं  साखर पािकटे िवनामु य  उपल ध क न दे यात यावीत. परंत ुसदरह साद पािकटे िशड  येथनू  घेऊन जाणचेी 
पणु यव था आयोजकांनी करावी.  

(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग, मं िदर िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
वरील िनणय .७९२ ते ८४९ सवानमुते घे  यात आले. 

यानंतर सायंकाळी ०५.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 
        

वा रत/-            वा रत/-  
                             ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)         (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी                 अ य  
            ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड  
 


