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 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०९/ २०१८                                                                          िदनांक २२.०८.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                                        वेळ- दपुारी ०३.०० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा बुधवार िद.२२.०८.२०१८ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य ेदपुारी ०३.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/२३९२/२०१८, 
िद.१४.०८.२०१८ अ वय े सव मा.सद यांना कळिवणते आलेल े होते. यानुसार बुधवार िद.२२.०८.२०१८ रोजी दपुारी ०३.०० 
वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य े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.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य  ०४. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य 
०५. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य   ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या 

                        मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.  
                          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. ी. ताप सखाहारी भोसले व  

मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंग यानंी दरू वनी ारे कळिवल ेहोत,े याची सिमतीन ेन द घऊेन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली. 
             मा.डॉ. मिनषा कायंद,े सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवल े आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या िद.२२ 
ऑग ट,२०१८ रोजी होणा या बठैक चे प  िमळाले. परंतू या बठैक स मी हजर रहाणार नाही. हया संदभात िशवसनेा सिचव 

ी.अिनल देसाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व 
मा.मु यमं यांनी िशवसनेलेा यव थापन सिमतीच े उपा य  पद दे यास संमती िदली होती. परंत ु याबाबत अजनूपयत कोणतीही 
कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक स उपि थत राह यास मला वार य नाही. याची कृपया न द यावी. 

 तसेच मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर,सद य व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर,सद य ह े कुठलीही पवुपरवानगी न घतेा 
सभेसाठी अनपुि थत होते.  

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच ेकामकाज तहकुब करणते येऊन, यानंतर दपुारी ०३.३० 
वाजता सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले. 

सभेच े सु वातीस भारताच े माजी पंत धान कै.मा.अटलिबहारी वाजपेयी, तािमळनाडूच े माजी मु यमं ी 
कै.मा.एम.क नािनधी, कै.मा.खासदार गु दास कामत, माजी ि केटपटू कै.अिजत वाडेकर व केरळमधील परुांम य ेमृ यमुखुी पडले या 
नागरीकांना दांजली वाह यात आली.  

  यानंतर मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१ िदनांक २६.०७.२०१८ रोजी िशड  येथ ेझाले या यव थापन सिमती सभेच ेइितवृ  वाचून कायम करण.े 
िनणय .५०६ िदनांक २६.०७.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेदु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली. 

१) िनणय .४८०  
यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 

१. ५००  णवािहकांचा क  प मा यतेसाठी मा.छाननी सिमतीच े िशफारशीन े शासनाकडे फेर  ताव 
पाठिव यात यावा. 
२. याकामी सं थानन ेपा  सवेाभावी सं थाना येक  पये ५ लाख उपल ध क न दयावेत, उवरीत र कम 
संबधीत सं थेने ावी. 
३. संबधीत सं थेशी करारनामा क न घे यात यावा. 
४. णवाहीकेसाठी मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीच ेBS –VI ह ेमॉडेल िनि त करणते यावे. 
५. येक णवाहीकेस GPS System  बसवनु घे यात यावी. 
६. णवाहीके या न दणी व िव याची जबाबदारी संबधीत सं थेची राहील. 
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७. णवाहीकेवर ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांच ेसौज यान े ‘ ी साई शता दी णवाहीका’ 
असे नमदु कर यात याव.े 

(कायवाही- .अिध क,वाहन िवभाग) 
 
   याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
  यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 

१. ५००  णवािहकांचा क  प मा यतेसाठी मा.छाननी सिमतीच ेिशफारशीन ेशासनाकडे फेर  ताव 
पाठिव यात यावा. 

२. याकामी सं थानने पा  सेवाभावी सं थाना येक  पये ५ लाख उपल ध क न दयावेत, उवरीत 
र कम संबधीत सं थेन े ावी. 

३. संबधीत सं थेशी करारनामा क न घे यात यावा. 
४. णवाहीकेसाठी मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीच े बोलेरो BS –IV ह ेमॉडेल िनि त करणेत यावे. 
५. येक णवाहीकेस GPS System  बसवनु घे यात यावी. 
६. णवाहीके या न दणी व िव याची जबाबदारी संबधीत सं थेची राहील. 
७. णवाहीकेवर ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांच ेसौज यान े‘ ी साई शता दी णवाहीका’ 

असे नमदु कर यात याव.े 
(कायवाही- .अिध क,वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२) िनणय .४९८-  

उपरो  तावावर सिव तर चचा कर यात आली, सं थानच े या क पाच े स लागार आक टे ट 
ी.उदय कापरे यांच ेयावेळी सम  अिभ ाय घे यात आले. उपरो  कामाची िनवीदा थम िद.१५.०३.२०१८ 

रोजी िस द कर यात आली असुन ितची मदुत िद.१७.०४.२०१७ पयत होती. यास थम िद.२५.०४.२०१८ व 
दसु यांदा िद.१०.०५.२०१८ अखेर मदुतवाढ दे यात आली होती. या िनिवदा ि येत एकच िनिवदाधारक पा  
झा यान े दसु यांदा न यान े िद.२५.०५.२०१८ रोजी फेर ई-िनिवदा िस द केली होती. तीचा कालावधी 
िद.२७.०६.२०१८ अखेर होता. यास थम िद.३०.०६.२०१८  अखेर व दसु यांदा िद.०६.०७.२०१८ अखेर 
मदुतवाढ दे यात आली होती. या िनिवदा ि येत चार िनिवदा ा  झा या असनू यापैक  दोन िनिवदाधारक 
तांि क छाननीम य े पा  ठरललेे आहते. सावजिनक बांधकाम िवभागाच े िद.१२.०४.२०१७ रोजीच े शासन 
िनणयातील कलम ३(१) नसुार एखादया कामाची तातडीची िनकड ल ात घतेा ई- िनिवदा ि ये या पिह या 
मागणीम य ेजरी दोन िनिवदा तांि क छाननीम य ेपा  झा यास यांच ेवािण यीक देकार उघड याची तरतुद आह.े 

ी साईबाबा मंिदर दशन रांग क पाच े बांधकाम जुन े सादालय प रसरात िनयोजन असनू या िठकाणी 
असणा या साई साद १ व २ या इमारती िडसबर-२०१७ म य ेसंपणु पाड यात आले या आहते. या इमारतीम य े
साईभ ांकरीता बायोमे ीक पास काउंटस, जनसंपक कायालय, पेड पास ् काऊटर, लाउु काऊंटस, मोबाईल व 
च पल लॉकस, चौकशी व िनवास थान कायालय इ. यव था कायरत होती. सदर इमारत पाड यात आ यामळेु 
सं थानला वर नमदू सव यव था ता परु या व पात इतर  हलवा या लाग या आहते. तसेच आता उ सवांच े
कालावधीत सदर िठकाणी मंडप टाकून दशन रांगेची ता परुती यव था कर यात येत आह.े    

  यामळेु नवीन दशन रांग क पाच ेबांधकाम ह ेतातडीन ेपणु करण ेगरजेच ेअस यान े तावात ा  
होणा या दोन ठेकेदाराच ेवािण यीक दकेार उघड याचा िनणय घे यात आला. याम य ेभान ुकं शन, मुंबई 
यांच े र कम .१०९,६०,४९,८७५/- मा  ह े दर िनमन्तम असनु ते आजच ेसभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
सिमतीन े यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी चचअतंी र कम पय े१०९ कोटी मा  दर दऊे 
केले.  

  तुत करणी शासनान े र कम .११२,४०,९९,०५९/- मा  इत या खचास शासक य मा यता 
िदलेली असनु ा  झाले या िन नतम िनिवदाधारक यांची वाटाघाटी नंतर देकार र कम .१०९ कोटी इतक  
असनु शासक य मा यतेपे ा ३% कमी आह.े यामळेु ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत 
बांधकामाकरीता िन नतम िनिवदाधारक भान ु कं शन, मुंबई यांनी चचअतंी देऊ केलेल े र कम पये १०९ 
कोटी मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन, यांना तातडीन ेकायादशे दे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
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  या ऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
उपरो  तावावर सिव तर चचा कर यात आली, सं थानच े या क पाच े स लागार आक टे ट 

ी.उदय कापरे यांच ेयावेळी सम  अिभ ाय घे यात आले. उपरो  कामाची िनवीदा थम िद.१५.०३.२०१८ 
रोजी िस द कर यात आली असनु ितची मदुत िद.१७.०४.२०१७ पयत होती. यास थम िद.२५.०४.२०१८ व 
दसु यांदा िद.१०.०५.२०१८ अखेर मुदतवाढ दे यात आली होती. या िनिवदा ि येत एकच िनिवदाधारक पा  
झा यान े दसु यांदा न यान े िद.२५.०५.२०१८ रोजी फेर ई-िनिवदा िस द केली होती. तीचा कालावधी 
िद.२७.०६.२०१८ अखेर होता. यास थम िद.३०.०६.२०१८  अखेर व दसु यांदा िद.०६.०७.२०१८ अखेर 
मदुतवाढ दे यात आली होती. या िनिवदा ि येत चार िनिवदा ा  झा या असनू यापैक  दोन िनिवदाधारक 
तांि क छाननीम य े पा  ठरलेले आहते. सावजिनक बांधकाम िवभागाच े िद.१९.०९.२०१७ रोजीच े शासन 
प रप कातील कलम ३(१) नसुार एखादया कामाची तातडीची िनकड ल ात घतेा ई- िनिवदा ि ये या पिह या 
मागणीम य ेजरी दोन िनिवदा तांि क छाननीम य ेपा  झा यास यांच ेवािण यीक दकेार उघड याची तरतुद आह.े 

ी साईबाबा मंिदर दशन रांग क पाच े बांधकाम जुने सादालय प रसरात िनयोजन असनू या िठकाणी 
असणा या साई साद १ व २ या इमारती िडसबर-२०१७ म य ेसंपणु पाड यात आले या आहते. या इमारतीम य े
साईभ ांकरीता बायोमे ीक पास काउंटस, जनसंपक कायालय, पेड पास ्काऊटर, लाउ ु काऊंटस, मोबाईल व 
च पल लॉकस, चौकशी व िनवास थान कायालय इ. यव था कायरत होती. सदर इमारत पाड यात आ यामळेु 
सं थानला वर नमदू सव यव था ता परु या व पात इतर  हलवा या लाग या आहते. तसेच आता उ सवांच े
कालावधीत सदर िठकाणी मंडप टाकून दशन रांगचेी ता परुती यव था कर यात येत आहे.    

  यामळेु नवीन दशन रांग क पाच ेबांधकाम हे तातडीन ेपणु करण ेगरजेच ेअस यान े तावात ा  
होणा या दोन ठेकेदाराच ेवािण यीक दकेार उघड याचा िनणय घे यात आला. याम य ेभान ुकं शन, मुंबई 
यांच े र कम .१०९,६०,४९,८७५/- मा  ह े दर िन नतम असुन ते आजच े सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
सिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी चचअतंी र कम पये १०९.५० कोटी मा  दर 
दऊे केले.  

  तुत करणी शासनान े र कम .११२,४०,९९,०५९/- मा  इत या खचास शासक य मा यता 
िदलेली असुन ा  झाले या िन नतम िनिवदाधारक यांची वाटाघाटी नंतर दकेार र कम .१०९.५०  कोटी इतक  
असुन शासक य मा यतेपे ा ३% कमी आह.े यामळेु ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत 
बांधकामाकरीता िन नतम िनिवदाधारक भान ुकं शन, मुंबई यांनी चचअतंी दऊे केलेले र कम पये १०९.५० 
कोटी मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन, यांना तातडीन ेकायादशे दे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२ िदनांक ३०.०७.२०१८ रोजी िशड  येथ ेझाले या थािनक उपसिमती सभेच ेइितवृ  वाचून कायम करण.े 
िनणय .५०७ िदनांक ३०.०७.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

१ ी साईस च रत पारायण सोहळयाच ेआयोजनासाठी जागेची िन ीती करणेबाबत.  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची  कत ये असतील. 

२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना देवते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

३) अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, 
पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
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४) अिधिनयमाचे कलम१७.(२) ठ- ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची 
िशकवण याबाबत याउपयु  मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य ंथालय चालवील व 
याचा िव तार करील. 

शासन िनणयः- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१/ 
का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच ेअ  य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीन े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाकरीता .३,०२३.१७ कोटी इत  या रकमे  या कृती 
आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा  यता िदली आह.े सदर आराखडयात सं  थानच े थम व ि दतीय 

ाधा  य गटात असे एकुण .१,८२८.३१ कोटी इत  या रकमचेे क  प  तावीत असनू वरीलपकै  ि दतीय 
ाधा  य गटातील .१,२५२.८५ कोटी िनधीची मागणी करणारा  ताव क  शासनास सादर करणते आला आह.े 

तसेच थम ाधा  य गटातील अ.नं. १२ म  य े  िविवध धािमकव सां कृितक काय माचे आयोजनासाठी .२५ 
कोटी मा  अदंािजत खचास मा  यता िमळालेली असनू, पारायण  तसेच िविवध धािमक व  सां  कृितक 
काय मांचे आयोजनािनिम  त ७० िदवसांकरीता मंडप टाकून  यात अनषंुिगक  यव  था परुिवण े तसेच ी 
साईच र  महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार  साईभ  त सामाव ूशकतील असे िनयोजन करण,े अस ेनमदु 
केले आह.े      

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणयः-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१.   
“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.३१ ऑ  टोबर, 

२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े,  

२) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०/०६ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ४४१/९.  
ी साईच र  पारायण सोहळा िद.१६/०८/२०१८ ते िद. २३/०८/२०१८ या कालावधीत आयोिजत 

करणते यावा. ी साईच र  पारायण सोहळा ी साई सादालयासमोरील ी िशवाजी ग दकर यांचे जागेत करणते 
यावा.  

 तावनाः-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ह ेनाट्यरिसक संचाचे सहकायान ेगेली २३ 
वष ी साई स  च रत पारायण सोहळा साजरा करीत आलेले आह.े ी साईबाबा समाधी महो  सवी वषा  या 
िनिम  ताने यावष  महापारायण सोहळा साजरा कर  याचा  मानस अस  याने ी.आ  पासाहबे खंडू कोते, अ  य , 
नाटयरिसक संच ,िशड  यांनी यापवु  मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांना अ ेिषत केले  या िद.०९/०४/२०१८ 
रोजीच ेप ामं  य ेदरवष  ी साईचरी  पारायण सोहळयासाठी पु ष व मिहला िमळून अदंाज े६००० पारायणाथ  
बसतात. यदंा महापारायण सोहळा आयोिजत करावयाचा अस  यान ेयावष चे पारायणाचे िनयोजन ी िशवाजी 
ग दकर, िशड  यांचे ी साई सादालयासमोरील स  ह नं. १६४/०९ मधील जागेत करावे. सदर जागेचे एकूण 

े फळ ५५ गुंठे असनू  याची लांबी ९०० फुट तर ं दी ३०० फुट आह.े यािशवाय आव  यकता वाट  यास ी 
ग दकर यांच ेशेजारील जागा –  लॉट रकामा क न दे  यास तयार आहते. तरी यावष चे ी साई सतच र  पारायण 
सोहळयाच ेिनयोजन िद.१६/०८/२०१८ ते िद.२३/०८/२०१८ या कालावधीत ी िशवाजी ग दकर, िशड  यांच े
जागेत क न तेथ ेमंडप व इतर अनषुंिगक सव सिुवधा उपल  ध क न ा  यातिह िवनतंी, असे कळिवले होते. 

 यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभते सिव  तर  ताव सादर करणते 
आला  यावर िनणय ं .४४१/९ अ  वये -------------- ी साईच र  पारायण सोहळा ी साई 

सादालयासमोरील ी िशवाजी ग दकर यांचे जागेत करणते यावा अस ेठरलेले आह.े   
आता ी तुकाराम शंकरराव ग दकर, अ  य , योगीराज ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड 

ह रनाम स  ताह सिमती िशड  यानंी मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ िेषत केले  या 
िद.१३/०७/२०१८ रोजी  या प ा  दारे,“आ  ही यापवु  आपणास ी साईच र  पारायण सोहळयासाठी 

सादालयासमोरील ी िशवाजी अमतृराव ग दकर व शेळके कुटंूिबयांची जागा िनि त केली होती. परंत ु
सादालयासमोर होणारी गद  ल ात घतेा सदर पारायण  या जागेवर न करता ी रमेश भाऊसाहबे ग दकर व इतर 

यांची सादालयासमोरील पि म बाजलूा असलेली जागा िनि त करीत आहोत अस ेनमदू क न ग दकर बंधनूी 
िह जागा या वष  ी साईच र  पारायणाकरीता िवनामोबदला िदली आह,े अस ेकळिवललेे आह.े 

ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था,िशड  वनाटय रिसक संच तसेच िशड  गाम  थ यांचे संयु  त 
िव माने सन १९९५ पासनू हणजेच गे या २३ वषापासनू दरवष  ावण श.ु१ ते ावण श.ु८/९ या ितथीत 
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सामदुाियक ी साईस च रत पारायण सोहळयाच ेमंिदर प रसरात व आता १६ गुंठे जागते (आताचा ी साईबाबा 
समाधी शता  दी मंडप) आयोजन कर  यात येत होते.  यावष  शता  दी महो  सवी वषाचे िनिम  ताने पारायणाथ चंी 
सं  या समुारे २० हजार पयत जा  याची श  यता नाकारता यते नाही.  

सन २०१७ मधील साईच र  पारायण सोहळयासाठी समुारे ६००० पारायणाथ  पारायणासाठी बसल े
होते व या सोहळयाचे आयोजन ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडपात आयोिजत केले होते आिण यासाठी समुारे 
.१२,७२,२९८.०० मा  इतका  य  खच झालेला आह.े तथािप या वष  समाधी शता  दी वष अस  यान े

पारायणाथ चंी सं  या वाढ  याची श  यता अस  याने पारायणाची  जागा िनि त करण ेआव  यक अस  याने ी 
साई च र  पारायण सोहळयाचे आयोजनाबाबत  या सवसमावेशक बाब वर िनणय होणसेाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद. ०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता. 

  यावर िनणय ं . २९१ अ  वय,े “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात दरवष  माण ेमाह े
ऑग  ट म  य े ी साईचरी  पारायण सोहळयाच ेआयोजन करण ेव  याबाबत  या अनषुिंगक सिुवधा उभारणकेामी 
मा. ी.चं शखेर कदम, उपा  य , मा. ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य व मा. ी. िबपीनदादा को  ह,े सद  य 
यांनी ाम  थांशी चचा क न पारायणा  या तारखा व  थळ याबाबत अिंतम िनणय  यावा, असे ठरले आह.े” 

तसेच मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी ी साई च र  पारायण सोहळयाचे आयोजनासाठी 
जूने सादालय प रसराची जागा यो  य असलेबाबत िनदश िदले आहते. 

आता अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीन े सादालयासमोर होणारी गद  ल ात घतेा सदर पारायण  या 
जागेवर न करता ी रमेश भाऊसाहबे ग दकर व इतर यांची सादालयासमोरील पि म बाजलूा असलेली जागा 
सचूिवलेली आह.े 

याबाबत बांधकाम िवभागास सदर जागचेी पाहणी क न सदर िठकाणी पारायण सोहळयाचे आयोजन 
करता यईेल िकंवा कसे याबाबतचा अहवाल सादर करणबेाबत िद.१३/०७/२०१८ रोजीचे प ा  वय े कळिवल े
आह.े 

बांधकाम िवभागाने िद.१६/०७/२०१८ रोजीचे प ा  वये ी रमेश ग दकर, िशड  व इतर यांचे जागेत 
पारायण सोहळयाच ेआयोजन करावयाचे झा  यास  
१) िद. १६/०८/२०१८ ते िद. २३/०८/२०१८ या कालावधीत योिगराज गगंािगरी महाराज यांच े अखंड 

ह रनाम स  ताहाचे आयोजन ी साई सादालयाजवळील मौजे िनमगांव को-हाळे िशवारातील शेती 
महामंडळाचे जागते करणते येणार आह.े सदर कालावधीतच ी साईच र  पारायण सोहळा अस  यान े

ी साई सादालय समोरील ी रमेश ग दकर व इतर यांचे जागेम  य े आयोजन के  यास दो  ही 
काय मासाठी भािवक मोठया माणात येणार अस  याने  यांची एकाच िठकाणी गद  होईल व ते 
िनयोजनाच े  टीने िजकरीच ेहोईल,  

२) ी साई सादालय समोरील ी ग दकर यांची जागा िशड  शहरा  या ना  या निजकची आह.े जादा 
माणात पाऊस झा  यास या े ात पावसाचे पाणी साच  याची श  यता नाकारता यते नाही.  

३) सदरह े ाम  य ेपारायण करावयाचे झा  यास तेिथल शेताम  य ेकडूिनंबाचे एकूण १३ मोठे उंच झाडे 
आहते.  यामळेु सदरह िठकाणी मडंप उभारणीस अडचण होणार आह.े  याबाबत उपाययोजना करावी 
लागणार आह.े  

४) सदरह े ाम  य ेजवळपास अ  या भागात मु म टाकून जागे  या सपाटीकरणासह रोल ग करावी लागेल.  
५) सदरह े ा  या दि णसे असले  या िशड  शहरा  या ना  यावर भािवकांना ये  या-जा  यासाठी क  चा 

पलु तयार केलेला आह.े सदरह पलुाची आरसीसी पाईप टाकून ं दी वाढवावी लागेल.  
६) ११ ते १२ हजार पारायणाथ  याचंी पाक गं व ् यव  था तसेच टॉयलेट –बाथ मची  यव  था  वतं  

करावी लागले. अस ेनमदू केल ेआह.े 
िवभागाचा अिभ ायः- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात दरवष माण े आयोिजत 

करावया  या पारायण सोहळयासाठी पारायणाथ चंी सं  या ल ात घतेा अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीने 
सचूिवले  या खाजगी जागचेी िनि ती करणपेवु  बांधकाम िवभागान े सदरह े ाम  य े पारायण करावयाच े
झा  यास तेथील शेताम  य ेअसले  या १३ मोठया कडूिनबंा  या झाडामळेु मंडप उभारणीस अडचण होणार आह.े 
तसेच सदरह े ातील जवळपास अ  या भागात मु म टाकून जागे  या सपाटीकरणासह रोल ग करावे लागले. 
 यामळेु सं  थानला अशा खाजगी जागेचा िवकास करणसेाठी शासनाची पुवपरवानगी  यावी लागेल. तरी स  ताह 

सिमतीन ेआता सचूिवले  या जागते पारायण आयोजन करण ेउिचत ठरणार नाही, असे मत आह.े    
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 तावः- ी साईस च रत पारायण सोहळयाचे आयोजन अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीने सचूिवले  या  
ी रमेश भाऊसाहबे ग दकर व इतर याचंे ी साई सादालयासमोरील जागेत करावे िकंवा सं  थानचे जून े
सादालय प रसरात आयोिजत कराव े िकंवा सं  थानचे साईनगर पाठीमागील न  याने अित मण काढले  या 

जागेवर कराव.े   
िनणयाथ सिवनय सादर.   
यावर सिव तर चचा होऊन, ी.रमेश भाऊसाहबे ग दकर  ह ेसदर जागेतील झाडे तोडून देणार आहते, 

तसेच मु म टाकुण देणार आहते. यामळेु िद. १६/०८/२०१८ ते िद. २३/०८/२०१८ या कालावधीत ी 
साईस च रत पारायण सोहळयाच े आयोजन ी साई सादालयासमोरील ी.रमेश भाऊसाहेब ग दकर व इतर 
यांच ेजागेत  क न तेथे मंडप व इतर अनशंुगीक सव सिुवधा उपल ध क न देणसे व याकामी येणा या खचास 
मा यता दे यात यावी तसेच सदरची कायवाही तातडीने कर यात यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                                                                                 (कायवाही- शता दी क  मखु) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
२ ी साईस च रत पारायण कालावधीत ाम थांनी सचुिवलेले काय म िनि त करणेस व मानधन ठरिवणबेाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  
१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या 
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा वय े िव  व त यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  टय े सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतीची कत य ेअसतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

३. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण े व पार पाडण.े व कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी 
साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे  सभेत िनणय 

.४४१/९ खालील माण ेपा रत कर  यात आलेला आह.े  
------------- ी साईस  च रत पारायण सोहळा िद.१६.०८.२०१८ ते िद.२३.०८.२०१८  या 

कालावधीत आयोिजत  कर  यात यावा. ी साईच र  पारायण कालावधीत आयोिजत काय मासाठी येणा-या 
िनमं ीत कलाकार, क तनकार, वचनकार यांच ेिनवास व दशन  यव  था करावी. ी साईच र  पारायण िनमं ण 
पि का,िमरवणकू,फुल सजावट, ासंिगक कमचारी, ना  टा,चहा पाणी व वाहतूक खच इ. बाब साठी समुारे र  कम 
.३५,००,०००/- खचास मा  यता दे  यात आली. समाधी शता  दी वष अस  याने ी साईच र  पारायण 

कालावधीत कलाकारांना ावयाच ेमानधनात यावष  . १० ल  पयत वाढ कर  याची मागणी  नाट्य रिसक सचं 
व ाम  थ यानंी केली. याबाबत नाट्य रिसक संच व ाम  थ यांनी सिव  तर मािहतीसह  ताव 
िद.३०.०६.२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपवू  सादर करावा व कलाकार काय मासाठी ावया  या 
मानधनाबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत िनणय घे  यात यावा असे ठरल.े 

 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा कर  यात येत आह.े यासाठी शता  दीचे संपणू 
वषभरात वगेवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े 
जेणके न संपणू वषभरात िशड म  य े भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा 
अिव  मरणीय होईल या  टीन ेकामकाज चालू आह.े 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे सौज  याने व िशड  ाम  थ तसचे नाट्यरिचक सचं, 
िशड  यांचे  सहकायाने २४ वा साईस  च रत पारायण सोहळा साजरा कर  यात येणार आह.े सदर पारायण 
सोह यात करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी िद.२५.०६.२०१८ रोजीचे  थािनक उपसिमतीचे सभते 
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ठर  या माण े िशड  ाम  थ ( अखंड ह रनाम सिमती व नाटय रिसक संच,िशड  ) यांनी िद.१६.०७.२०१८ चे 
प ा  वये साईस  च रत पारायण कालावधीत आयोिजत करावयाचे सां  कृितक काय म व  यांचे मानधन  
कळिवलेले आह े  याची यादी खालील माण.े 

 

अ.नं.  िदनांक व वेळ कलाकाराच ेनांव िठकाण सपंक काय म कलाकार 
सं  या 

मानधन र  कम . 

०१ गु वार, िद. 
१६.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

ीराम मिहला भजन 
 मडंळ  

गोवा ७८८८२३५२२९ भावगीत,भ  तीगीतां
चा अनमोल ठेवा 

१६ २१,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० रिवराज नासरेी  मुबंई ९८९२३०६१७३ साई भजन सं  या  १२ ८०,०००/- 
०२ शु वार 

िद.१७.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

ाथिमक िवदया मिंदर िशड  ०२४२३-२५५०८६ सां  कृितक 
काय म 

१५० िवनामू  य 

साय.ं६ ते ७ पारायणाथ  मिहला मडंळ  िशड  - हळदीकंुकू - - 
रा ौ ७.३० ते १० ी साद कांबळी  मुबंई ९८२१६५४१८९ धािमक - नाटक-

दवेबाभळी  
२५ १,५००००/- 

०३  शिनवार 
िद.१८.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

कुडाळे  वर िम मडंळ,  कुडाळ ९८२००४११८२ नाटक-दशावतारी ४० ५५,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० ी मनहर उधास,  मुबंई ९८२१०७७५५१  साई भजन १५ िवनामु  य 
०४ रिववार  

िद.१९.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

 वर िन नाद वा वदृ 
वसतंराव आजगांवकर 

मुबंई ९८७०९८६६३२ नाद िव ल िव ल १५ ५०,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० न  वादय वृंद मुबंई ९८७०९८६६३२ महारा   उ  सव २५ ८०,०००/- 
०५ सोमवार 

िद.२०.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

शरद उपा  ये  मुबंई ९२२३३०३१२५ राशी च  ०४ ९५,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० ी मोद पवार  मुबंई ९८६९०२४७४७ सामािजक नाटक- 
अन  या 

२०   १,०१,०००/- 

०६ मगंळवार िद 
२१.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

नर  नािशरकर  
 

नागपरू ९८५०३५२१३० 
९५१८९७६९२५ 

सगंीतमय साई  
िवचार कथा 

०४ ५,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० कलािपिन कोमाकली  
कुमार गंधव सगंीत अकॅडमी 

देवास  
(म. .) 

९८२६०८००४९ 
७०५९५८००४९ 

भजन व अभंग १० ५०,०००/- 

०७ बधुवार 
िद.२२.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

ह रश  वाला मुबंई ९८६७४९१४९९ भजन ०८  ४५०००/- 

रा ौ ७ .३०ते १० सिुनल  सरगम, 
राहल गु  ता  

िद  ली ९२१२७३५१५० ीकृ  ण रासिलला 
व शंकर भगवान 
तांडव नृ  य 

३० ५०,०००/- 

      एकूण . ७,८२,०००/- 
 

उपरो  त कलाकार ऐनवेळेस उपल  ध न झा  यास, खालील माण ेपयायी कलाकारां  या काय माचे 
िनयोजन करता येईल. 

 
पयायी काय म 

अ.न.ं कलाकाराचे नांव िठकाण सपंक काय म कलाकार सं  या मानधन र  कम 
पये 

०१ अजय मोरे  ठाण े ९८१९८७२३६४ साई  वरानंद १८ १४,०००/- 

०२ िविनत कुमार 
शमा  

चंदीगड ९०२३०७०३८२ ी साईबाबांचाजीवनावर लाईट अॅ  ड साऊंड 
शो 

५० ५०,०००/- 

०३ िदलीप शडंगी छ  तीसगड ७३५४४५४४४४ िहदंी साईभजन २५ ३०,०००/- 
०४ अनंत पांचाळ मुंबई ९९३०१२६३२७ िहदंी साईभजन १५ ३०,०००/- 
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०५ ा. चंदन पराजंप े मुंबई ९५८८४३०९५० श  द सरुां  या िहदंोळयावर – भ  तीिगत, 
भावगीत 

१५ ३०,०००/- 

०६ सि चदानंद 
आ  पा 

मुंबई ९८२०१४८६७८ साईभजन सं  या १० -- 

 

िवभागाचा अिभ ाय:-  ी साईस  च रत पारायण सोहळा २०१७ म  य ेआयोिजत केले  या कलाकार 
काय मासाठी र  कम .१,५६,०००/- इतके मानधन आदा कर  यात आलेले आह.े ी साईबाबा समाधी 
महो  सवी वषा  या िनिम  तान े यावष  महापारायण सोहळा साजरा कर  याचा मानस अस  याने कलाकार 
मानधनासाठी यावष   र  कम .१० लाख मा  इतक   तरतुद कर  यात आलेली आह.े  

ी साईस  च रत पारायण सोहळा आयोिजत करणेसाठी जागे  या िनि तीबाबत मा.  यव  थापन 
सिमतीसमोर पुनः  ताव सादर करणते आलेला आह.े  यामळेु ी साईस  च रत पारायण सोह याची जागा 
अजनुपयत िनि त झाललेी नाही. तथािप अखंड ह रनाम स  ताह व ी साईस  च रत पारायण सोहळा या दो  ही 
काय मांचा कालावधी एकच आह.े अखंड ह रनाम स  ताहात दररोज सकाळी ११ ते दपुारी ४ या वळेेत वचन, 
क तनाच े काय म आयोिजत केलेले असतात.  यामळेु साईस  च रत पारायणाचे िठकाणी उपरो  त  तावात  
नमदु ०४ ते ०६ या वेळेत आयोिजत करावया  या सां  कृितक  काय मासाठी भ  तांची फारशी गद  होणार नाही, 
 यामळेु ०४ ते ०६ यावेळेत काय म आयोजीत कराव े िकंवा कस ेयाबाबत िवचार  हावा परंत ु रा ी ७.३० त े

९.३० या वेळेत उपरो  त प ात नमदु केले  या काय मांचे आयोजन करणसे हरकत नाही अस ेमत आह.े  
 ताव – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  ाम  थ व नाट्यरिसक संच यांचे संयु  त 

िव मान े  गेली २३ वष ी साईस  च रत पारायण  सोहळा आयोिजत कर  यात आलेला आह.े ी साईबाबा 
समाधी महो  सवी वषा  या िनिम  ताने यावष   महापारायण सोहळा साजरा कर  याचा मानस अस  याने िशड   

ाम  थ व नाट्यरिसक संच यांनी िद.२५.०६.२०१८ चे  थािनक उपसिमतीचे सभेत ठरले माण ेउपरो  त माण े
सां  कृितक काय माचे आयोजन करणबेाबत सिुचत केले आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.०६.२०१८ 
रोजीच े सभेत ी साईस  च रत पारायण सोह यात आयोिजत करावया  या कलाकार काय मासाठी मानधन 
 हणनू र  कम .१० लाख मा  इत या तरतुदीस मा  यता िदलेली आह.े  

तरी याकामी खालील बाब वर िवचार िविनमय होवनू धोरणा मक िनणय होण ेआव  यक आह.े 
१) िशड  ाम  थ (अखंड ह रनाम सिमती व नाटय रिसक संच,िशड  ) यांनी उपरो  त  तावनते नमदु 

केले  या कलाकारांचे काय म आयोिजत करणबेाबत. 
२) उपरो  त नमदु काय मासाठी र  कम . ७,८२,०००/- मा  इतके मानधन आदा करणबेाबत.  
३) अखंड ह रनाम स  ताहात दररोज सकाळी ११.०० ते दपुारी ४.०० या वेळेत वचन,क तन यासारखे 

धािमक काय म आयोिजत केलेले असतात  यामळेु साईच र  पारायणाचे िठकाणी दपुारी ४.०० ते 
६.०० यावेळेत धािमक व सां  कृितक काय माचे िठकाणी भ  ताचंी फारशी गद  होणार नाही  यामळेु 
दपुारी ४.०० ते ६.०० यावेळेत  काय माचे आयोजन करावे िकंवा कस ेयाबाबत िनणय घेण.े 

४) साईच र  पारायणाच े िठकाणी रा ी ७.३० ते ९.३० या वेळेत उपरो  त नमदु काय माच े आयोजन 
करणबेाबत. 
तरी उपरो  त बाब वर िनणय होणसे सिवनय सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमदु के या माण ेसाईच र  पारायणाच ेिठकाणी िशड  

ाम थ (अखंड ह रनाम सिमती व नाटय रिसक संच,िशड  ) यांनी तावीत के या माण ेकलाकारांच ेपढुील 
काय म आयोजीत करणेस व सदर काय मासाठी र कम .७,८२,०००/-मा  इतके मानधन हणनू दे यात 
यावे, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.      

अ.नं.  िदनांक व वेळ कलाकाराच ेनांव िठकाण सपंक काय म कलाकार 
सं  या 

मानधन र  कम . 

०१ गु वार, िद. 
१६.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

ीराम मिहला भजन 
 मडंळ  

गोवा ७८८८२३५२२९ भावगीत,भ  तीगीतां
चा अनमोल ठेवा 

१६ २१,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० रिवराज नासरेी  मुबंई ९८९२३०६१७३ साई भजन सं  या  १२ ८०,०००/- 
०२ शु वार 

िद.१७.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

ाथिमक िवदया मिंदर िशड  ०२४२३-२५५०८६ सां  कृितक 
काय म 

१५० िवनामू  य 
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साय.ं६ ते ७ पारायणाथ  मिहला मडंळ  िशड  - हळदीकंुकू - - 
रा ौ ७.३० ते १० ी साद कांबळी  मुबंई ९८२१६५४१८९ धािमक - नाटक-

दवेबाभळी  
२५ १,५००००/- 

०३  शिनवार 
िद.१८.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

कुडाळे  वर िम मडंळ,  कुडाळ ९८२००४११८२ नाटक-दशावतारी ४० ५५,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० ी मनहर उधास,  मुबंई ९८२१०७७५५१  साई भजन १५ िवनामु  य 
०४ रिववार  

िद.१९.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

 वर िन नाद वा वदृ 
वसतंराव आजगांवकर 

मुबंई ९८७०९८६६३२ नाद िव ल िव ल १५ ५०,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० न  वादय वृंद मुबंई ९८७०९८६६३२ महारा   उ  सव २५ ८०,०००/- 
०५ सोमवार 

िद.२०.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

शरद उपा  ये  मुबंई ९२२३३०३१२५ राशी च  ०४ ९५,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० ी मोद पवार  मुबंई ९८६९०२४७४७ सामािजक नाटक- 
अन  या 

२०   १,०१,०००/- 

०६ मगंळवार िद 
२१.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

नर  नािशरकर  
 

नागपरू ९८५०३५२१३० 
९५१८९७६९२५ 

सगंीतमय साई  
िवचार कथा 

०४ ५,०००/- 

रा ौ ७.३० ते १० कलािपिन कोमाकली  
कुमार गंधव सगंीत अकॅडमी 

देवास  
(म. .) 

९८२६०८००४९ 
७०५९५८००४९ 

भजन व अभंग १० ५०,०००/- 

०७ बधुवार 
िद.२२.०८.२०१८ 
साय.ं४ ते ६ 

ह रश  वाला मुबंई ९८६७४९१४९९ भजन ०८  ४५०००/- 

रा ौ ७ .३०ते १० सिुनल  सरगम, 
राहल गु  ता  

िद  ली ९२१२७३५१५० ीकृ  ण रासिलला 
व शंकर भगवान 
तांडव नृ  य 

३० ५०,०००/- 

      एकूण . ७,८२,०००/- 

                                                                                                      (कायवाही- शता दी क  मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

िवषय नं.२ िदनांक ३०.०७.२०१८ रोजी िशड  येथ ेझाले या थािनक उपसिमती सभेच ेइितवृ  वाचून कायम करण.े 
िनणय .५०७ िदनांक ३०.०७.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

३ ी साईबाबा समाधी शता दी वष महो सव वषािनमी  िद.१० आ ट बर,२०१८ ते १९ आ ट बर,२०१८ या 
कालावधीम य ेसां कृतीक, धाम क व सामाजीक काय माच ेआयोजनाबाबत. 
 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-  
१) अिधनयामाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदशेास आधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची 
काय मतेने  यव  था पाहण.े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक व पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोजीत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े  भ  तगणानंा आव  यक  या 
सोयी-सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयामा  वय े िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा य कर  यासाठी िव  व  त  यवव  थचेी उ  प न कामी 
लावण,े ही सिमतीची कत  य असतील.   

२) अिधिनयामाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, 
पजूा-अचा समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पा  

३) अिधिनयामाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ग) भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण.े  

४) अिधनयामाच ेकलम १७ मधील पोट कलम (२) (ण) मानवजातीच ेक  याण करणा-या िकंवा मानवाला 
आप ीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  कायास चालना दणेे.  
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५) अिधिनयमाच े कलम २१ (२) पोटकलम (१) म  य े िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतुदी 
के  यानंतर आिण िव  व  त  यव  थे  या उ शेासाठी आिण मंिदरा  या नजीक  या भिव  यातील गरजा, 
आव  यकता व सधुारणा यासाठी त  सम तरतदू के  यानंतर जर िव  व  त  यव  था िनधीम  य,े जादा 
िश  लक राहीली तर,  या जादा िशलक  या काही भागाचा सिमतीस, वेळोवेळी, पढुील माण े सव 
िकंवा कोण  याही योजनासाठी िविनयोग करता येईल.  
२१ (२) पोटकलम (१) (ग) म  य े रा  य शासना  या पवु मंजुरीन े कोणतीही शै िणक सं  था, डा 

अकादमी अथवा सं  था, सावजिनक ंथालय,  णालय, दवाखाना, िनरा ीत अथवा शारीरीक  टया िवकलांग 
 य  तीसाठी आधारगहृ िकंवा धमादाय अथवा धािमक सं  था िकंवा सोसायटी न दणी अिधिनयम १८६० अ  वये 

न दणी केलेली, कला व सािह  य या े ाशी संबंधीत असलेली कोणतीही अ  य िबगर वािणि यक सां  कृितक 
संघटना अथवा सोसायटी  थापन करण े व  याची दखेभाल करण े िकंवा  थािनक नागरी सेवा व सिुवधा 
यां  याम  य े सधुारणा व वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थाना  या सोयीम  य े वाढ हो  यासाठी अशा सं  थाना 
अथवा  य  त ना िकंवा िशड  नगरपंचायतीला िव  तसहा य दणेे.    

शासन िनणयः- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१/ 
का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच ेअ  य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीन े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाकरीता .३,०२३.१७ कोटी इत  या रकमे  या कृती 
आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा  यता िदली आह.े सदर आराखडयात सं  थानचे थम व ि दतीय 

ाधा  य गटात असे एकुण .१,८२८.३१ कोटी इत  या रकमचेे क  प  तावीत असनू वरीलपकै  ि दतीय 
ाधा  य गटातील .१,२५२.८५ कोटी िनधीची मागणी करणारा  ताव क  शासनास सादर करणते आला आह.े 

तसेच थम ाधा  य गटातील अ.नं. १२ म  य े िविवध धािमक व सां कृितक काय माचे आयोजनासाठी .२५ 
कोटी मा  अदंािजत खचास मा  यता िमळालेली असनू, पारायण तसेच िविवध धािमक व सां  कृितक काय मांच े
आयोजनािनिम  त ७० िदवसांकरीता मंडप टाकून  यात अनषुिंगक  यव  था परुिवण े तसचे ी साईच र  
महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार  साईभ  त सामाव ूशकतील असे िनयोजन करण,े अस ेनमदु केले आह.े     

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणय- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय 
मांक १७१ खालील माण ेपारीत झालेला आह.े   

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, 
२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े, असे ठरललेे आह.े    

 तावनाः- ी 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.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े  

यासाठी िशड  यथे े भािवकांकरीता सपंणू वषभर वगेवेग या धािमक व सां  कृितक काय मांच े
आयोजन करणते यते असनू, या काय मांचे आयोजनाबाबतच े ा प वािषक कॅलेडर तयार कर  यात आलेल े
होते.  

 यानसुार शता  दी वषाम  य े िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात 
येत आह.े आता ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव अिंतम ट  यातील धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांचे िनयोजन कर  यात येत आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः- ी साईबाबा समाधी शता दी माह-ेऑ  टोबर-२०१८ म  य े िद.१० ऑ  टोबर, 
२०१८ ते िद.१९ ऑ  टोबर, २०१८  या कालावधीम  य ेसाईभजन सं  या, सां  कृितक काय म, पु  यितथी उ  सव, 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप काय म, मा  यवरां  या ह  ते टपाल ितकट काशन, ी साईबाबा 
शासक य बोिधनीचे उदघाटन या काय मांचे आयोजन करणसे यापवू  मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या समाधी शता  दी समारोपा  या िनिम ाने खालील 
तपिशलात नमदू के  या माण ेकाय म आयोिजत करावे अस ेन  मत आह.े  

अ.नं  िदनांक   तािवत काय ामांचा तपिशल  काय मांचे  तािवत िठकाण 
०१. १०/१०/२०१८  भ  त मंडळाचे सभासदाचे महासंमेलन  साईनगर मैदान िकंवा शता  दी मंडप 

साईआ म भ  तिनवास िकंवा 
शेतीमहामंडळाची जागा  

०२. ११/१०/२०१८  एक िदवसीय अखंड पारायण सोहळा  साईनगर मैदान िकंवा  
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शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास  
०३. १२/१०/२०१८  महाआरो  य िशबीर (र  तदान िशबीर, सव रोग िनदान िशबीर, ने  

तपासणी-ने  श  या व च  म े वाटप अपंग व जयपरू,  लॅ  टीक 
सजरी, कणबिधर यं वाटप, जयपरू फुट िशबीर इ  यादी ) 

साईनगर मैदान 

०४. १३/१०/२०१८  साई सेवक समंेलन  साईनगर मैदान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास  

०५. १४/१०/२०१८  माजी. अ  य , उपा  य  व िव  व  त, माजी. कायकारी अिधकारी, 
उपकायकारी अिधकारी, लेखािधकारी, िनवृ  शासक य अिधकारी व 
अिध क, , अिध क व कमचारी यांचे समंेलन   

साईनगर मैदान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास 

०६. १५/१०/२०१८  जागितक साईमंिदर संमेलन  शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास 
०७. १६/१०/२०१८ ५०० अॅ  बलु  स वाटप काय म (शासन मा  यतेस अिधन राहन चेक 

वाटप) / ी साईबाबा सं  थान कमचारी यांचे  नहे संमेलन.  
साईनगर मैदान 

०८. १७/१०/२०१८ पु  यितथी उ  सव, साईभजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म  साईनगर िकंवा जनेु साई साद िनवास  थान 
मैदान िकंवा शता  दी मंडप  

०९. १८/१०/२०१८  पु  यितथी उ  सव, साईभजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म साईनगर िकंवा जनेु साई साद िनवास  थान 
मैदान िकंवा शता  दी मंडप 

१०. १९/१०/२०१८  पु  यितथी उ  सव, साईभजन सं  या / इतर सां  कृितक काय म  साईनगर िकंवा जनेु साई साद िनवास  थान 
मैदान िकंवा शता  दी मंडप 

 
 तावः- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या अिंतम ट  यातील  िद.१० ऑ  टोबर,२०१८ ते 

िद.१९ ऑ  टोबर,२०१८ या कालावधीतील  यके िदवसाचे काय मांचे  व प व  या  ती, पु  यितथी उ  सवाचे 
 व प, काय मांचे िठकाण, समारोप काय मासाठी िनमं ीत मा  यवरांची िनि ती करण.े काय म िनि त 

झालेनतंर संस ् थानच ेिविवध िवभागामाफत अदंाजप क तयार करण.े यावर सिव  तर चचा होऊन िनणय होणकेामी 
सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढूे सिवनय सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वष महो सव वषािनमी  िद.१० 
आ ट बर,२०१८ ते १९ आ ट बर,२०१८ या कालावधीम य े सां कृतीक, धाम क व सामाजीक काय माच े
आयोजनाबाबत खालील माण ेिशफारशी कर यात आ या. 

 
अ.नं  िदनांक   तािवत काय ामांचा तपिशल  काय मांच े  तािवत िठकाण कायवाही 
०१. १०/१०/२०१८  भ  त मंडळाचे सभासदाच े

महासंमेलन  
साईनगर मैदान िकंवा शता  दी मंडप 
साईआ म भ  तिनवास िकंवा 
शेतीमहामंडळाची जागा/शेती 
महामंडळाची जागा  

.अिध क,आ थापना 
िवभाग 

०२. ११/१०/२०१८  एक िदवसीय अखंड पारायण 
सोहळा  

साईनगर मैदान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास  

.अिध क, शता दी क  
/ .अिध क,मंिदर 
िवभाग 

०३. १२/१०/२०१८  महाआरो  य िशबीर (र  तदान 
िशबीर, सव रोग िनदान िशबीर, ने  
तपासणी-ने  श  या व च  मे 
वाटप अपंग व जयपरू,  लॅ  टीक 
सजरी, कणबिधर यं वाटप, जयपरू 
फुट िशबीर इ  यादी ) 

साईनगर मैदान वै क य अिध ीका,  
ी साईनाथ णालय 

वै क य संचालक,  
ी साईबाबा हॉि पटल 

०४. १३/१०/२०१८  साई सवेक संमेलन  साईनगर मैदान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास  

.अिध क, कामगार 
िवभाग 

०५. १४/१०/२०१८  माजी. अ  य , उपा  य  व 
िव  व  त,माजी.कायकारी 
अिधकारी, उपकायकारी 
अिधकारी, लखेािधकारी, िनवृ  

साईनगर मैदान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास 

जनसंपक अिधकारी, 
जनसंपक िवभाग 
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शासक य अिधकारी व 
अिध क, , अिध क व 
कमचारी यांचे संमेलन   

०६. १५/१०/२०१८  जागितक साईमंिदर संमेलन  शता  दी मंडप साईआ म भ  तिनवास जनसंपक अिधकारी, 
जनसंपक िवभाग 

०७. १६/१०/२०१८ ५०० अॅ  बलु  स वाटप काय म 
(शासन मा  यतसे अिधन राहन चेक 
वाटप) / ी साईबाबा सं  थान 
कमचारी यांचे  नेह संमेलन.  

साईनगर मैदान वै क य संचालक,  
ी साईबाबा हॉि पटल 
.अिध क,वाहन िवभाग 

/ .अिध क, आ थापना 
िवभाग 

०८. १७/१०/२०१८ पु  यितथी उ  सव, साईभजन सं  या 
/ इतर सां  कृितक काय म  

साईनगर िकंवा जनेु साई साद 
िनवास  थान मैदान िकंवा शता  दी मडंप  

.अिध क, शता दी क  
/ .अिध क,मंिदर िवभाग 

०९. १८/१०/२०१८  पु  यितथी उ  सव, साईभजन सं  या 
/ इतर सां  कृितक काय म 

साईनगर िकंवा जनेु साई साद 
िनवास  थान मैदान िकंवा शता  दी मडंप 

.अिध क, शता दी 
क , / .अिध क, मंिदर 
िवभाग  
 

१०. १९/१०/२०१८  पु  यितथी उ  सव, साईभजन सं  या 
/ इतर सां  कृितक काय म  

साईनगर िकंवा जनेु साई साद 
िनवास  थान मैदान िकंवा शता  दी मडंप 

.अिध क, शता दी 
क , .अिध क,मंिदर 
िवभाग 

अ.नं.२ एक िदवसीय अखंड पारायण सोहळा आयोजीत करणबेाबत मंिदर पजुारी यांचेशी चचा क न 
तारीख िन ीत करावी.  

यापवु  सन २०१८ शता दी वषात भारतातील व जगातील साईमंिदराच े ितिनध च े  साई संमेलनाच े
दोन काय म झालेले अस यान े उपरो  तावातील अ.नं.६ ‘ जागतीक साई संमेलन’ या काय माबाबत 
मा. यव थापन सिमती या सभेत चचा क न िनणय घेणते यावा. 

अ.नं.७-  ५०० अॅ  बलु  स वाटप काय म शासन मा  यतेस अिधन राहन िनि त करणते यावा. उवरीत 
काय मांना मा यता दे यात  यावी. 

उपरो  िद.१० ऑ  टोबर,२०१८ ते िद.१९ ऑ  टोबर,२०१८ या कालावधीतील  यके िदवसाच े
काय मांचे  व प व  या  ती, पु  यितथी उ  सवाचे  व प, काय मांचे िठकाण, समारोप काय मासाठी िनमं ीत 
मा  यवरांची िनि ती करणे इ यादी काय म िनि त झालेनंतर सं  थानचे संबधीत िवभागान े अंदाजप क तयार 
क न काय माबाबत पढुील आव यक ती कायवाही करावी. 

या संगी साईबाबांच ेच र ावर आधारीत रांगोळी दशनाचेही आयोजन करणते याव,े तसेच शता दी 
वषािनमी  ी साईबाबा सं  थानच ेअिधकारी व कमचारी तसेच ितिनयु वरील अिधकारी यांना चांदीच ेनाणे 
अथवा इतर व त ुभेट हणनू दे यात यावी.   

उपरो  १ िदवसीय अखंड पारायण सोहळा काय म वगळता उवरीत सव काय म सकाळी १० ते २ 
या एकास ात आयोजीत करावे, अशी उपसिमतीची िशफारस होती.              (कायवाही- शता दी क  मखु) 

यावर सिव तर चचा होऊन, खालील माण ेिनणय घे यात आले. 
 

अ.नं  िदनांक   तािवत काय ामांचा 
तपिशल  

काय मांच े  तािवत 
िठकाण 

यव थापन सिमतीच ेिनणय  कायवाही 

०१. १०/१०/२०१८  भ  त मंडळाच े
सभासदाच ेमहासंमेलन  

साईनगर मैदान िकंवा 
शता  दी मंडप साईआ म 
भ  तिनवास िकंवा 
शेतीमहामंडळाची 
जागा/शेती महामंडळाची 
जागा  

सदर काय म आ ट बर, 
२०१८ नंतर घे यात यावा. 
याएवेजी शालये/  
महािव ालयीन  
िव ा यासाठी िच कला, 
िनबधं, गायन व वकृ व इ. 
पधाच ेआयोजन कराव.े  

 

.अिध क,आ थाप
ना िवभाग 
शै िणक संकुल 
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०२. ११/१०/२०१८  एक िदवसीय अखंड 
पारायण सोहळा  

साईनगर मैदान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म 
भ  तिनवास  

एक िदवसीय अखंड पारायण 
सोहळा १६ गुंठे प रसरात 
आयोिजत करणेत यावा. 

.अिध क, शता दी 
क  / 

.अिध क,मंिदर 
िवभाग 

०३. १२/१०/२०१८  महाआरो  य िशबीर 
(र  तदान िशबीर, सव 
रोग िनदान िशबीर, ने  
तपासणी-ने  श  या 
व च  म े वाटप अपंग व 
जयपरू,  लॅ  टीक सजरी, 
कणबिधर यं वाटप, 
जयपरू फुट िशबीर 
इ  यादी ) 

साईनगर मैदान तावीत के या माणे 
िशबीराऐवजी सांधरेोपन श ऱ्
रि या िशबीर आयोजीत 

कराव.े िशबीराच े िदवशी 
केवळ णांची तपासणी व 
न दणी करावी, व यानंतर या 
मिहनाभरात श ि या पणु 
करा यात. 

वै क य अिध ीका,  
ी साईनाथ णालय 

वै क य संचालक,  
ी साईबाबा 

हॉि पटल 

०४. १३/१०/२०१८  साई सवेक संमेलन  साईनगर मैदान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म 
भ  तिनवास  

सदरचा काय म 
१५.१०.२०१८  
रोजी आयोजीत करावा  

.अिध क, कामगार 
िवभाग 

०५. १४/१०/२०१८  माजी. अ  य , 
उपा  य  व 
िव  व  त,माजी.कायकारी 
अिधकारी, उपकायकारी 
अिधकारी, 
लखेािधकारी, िनवृ  

शासक य अिधकारी व 
अिध क, , अिध क 
व कमचारी यांचे समेंलन   

साईनगर मैदान िकंवा  
शता  दी मंडप साईआ म 
भ  तिनवास 

िद.१३ आ टोबर,२०१८ रोजी 
माजी. अ  य , उपा  य  व 
िव  व  त, माजी.कायकारी 
अिधकारी, उपकायकारी 
अिधकारी, लखेािधकारी, 
िनवृ  शासक य अिधकारी 
यांच ेसंमेलन याव.े  
    -------------------------  
   तसेच िद.१४.१०.२०१८ 
रोजी सं थानमधील अिध क, 

, अिध क व कमचारी याचं े
संमेलन आयोजीत कराव.े 

शता दी क  मखु 
 
 
 
 
 
----------------- 

.अिध क, 
आ थापना िवभाग, 
 

०६. १५/१०/२०१८  जागितक साईमंिदर 
संमेलन  

शता  दी मंडप साईआ म 
भ  तिनवास 

बाहरे या दशेातील मंिदराच े
ितिनधीनां नाताळ या 

सु याम य े येणे श य होते, 
यामळेु सदर काय माच े

आयोजन आ ट बर म य े
करण े उचीत होणार नाही. 
सबब सदर काय म र  करणेत 
यावा. 

जनसंपक अिधकारी, 
जनसंपक िवभाग 

०७. १६/१०/२०१८ ५०० अॅ  बलु  स वाटप 
काय म (शासन 
मा  यतसे अिधन राहन 
चेक वाटप) / ी 
साईबाबा सं  थान 
कमचारी यांच े  नेह 
संमेलन.  

साईनगर मैदान सदर क पास शासनाची 
मा यता िमळा यानंतर 
काय म आयोजीत 
करणेबाबत िनणय यावा. ततु 
थिगत ठेवावा. 

वै क य संचालक,  
ी साईबाबा 

हॉि पटल 
.अिध क, वाहन 

िवभाग/ .अिध क, 
आ थापना िवभाग 

०८. १७/१०/२०१८ पु  यितथी उ  सव, 
साईभजन सं  या / इतर 
सां  कृितक काय म  

साईनगर िकंवा जनेु 
साई साद िनवास  थान 
मैदान िकंवा शता  दी 
मंडप  

तावीत के या माणे  .अिध क, शता दी 
क  / 

.अिध क,मंिदर 
िवभाग 
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०९. १८/१०/२०१८  पु  यितथी उ  सव, 
साईभजन सं  या / इतर 
सां  कृितक काय म 

साईनगर िकंवा जनेु 
साई साद िनवास  थान 
मैदान िकंवा शता  दी 
मंडप 

तावीत के या माणे  .अिध क, शता दी 
क , / .अिध क, 
मंिदर िवभाग  

१०. १९/१०/२०१८  पु  यितथी उ  सव, 
साईभजन सं  या / इतर 
सां  कृितक काय म  

साईनगर िकंवा जनेु 
साई साद िनवास  थान 
मैदान िकंवा शता  दी 
मंडप 

तावीत के या माणे  .अिध क, शता दी 
क , 

.अिध क,मंिदर 
िवभाग 

(कायवाही- शता दी क  मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३ ी साईबाबा पु यितथी उ सव–२०१८ साजरा करणेस व याकामी येणारे खचाच े अदंाजप कास मा यता 

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

कलम न ं १७ (१) म ये खालील माण े तरतूद आह.े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष 
आदशेास  अधीन राहन  सं  थान िव  व  त  यव  थे  यामालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े  यव  था 
पाहण,ेमंदीराम  य े ढी व थनेसुार धािमक िव धी,पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण ेआिण या 
अिधिनयमा  वये  िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह.े ती उि  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  नकामी लावण.े ही सिमतीची कत  य असतील. 

तावना- २१(१)(ख) ढी व थांनुसार,मंिदरातील धािमक िवधी, पजुा-अचा, समारंभ व उ  सव 
अयोिजत करण ेव पार  पाडण ेअशी तरतदू आह.े 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   तफ  बधुवार  िद.१७/१०/२०१८ ते शु वार 
िद.१९/१०/२०१८ या तीन  िदवस ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव साजरा होणार  आह.े  या कालावधीत खालील 

माण ेकाम े व तयारी करावी लागणार आह.े 
 

अ.नं. तपिशल उ  सवासाठी  करावयाची तयारी  व काम े
१. उ  सव िनमं ण पि का  व 

साद  
सं  थान  यव थापनामाफत पवूापार चालत आले  या थे माण े भ  तमंडळाच े  आजीव व 
आ यदाते सभासदांना उ  सवा  या िनमं ण पि का  छपाई क न, पि केबरोबर  उदी साद 
पाठवावा लागतो.यदंाचे ी साईबाबा पु  यितथी  उ  सवात सभासदांना १,८०,००० िनमं ण  
पि का  पाठवा  या लागतील. 
        तसेच नेहमी माण े िनमं ण पि का व उ  सवासंबधीत  मािहती ेस नोट  हणनू वतमान 
प ातूनजनसपंक कायालयामाफत िस  दीस  दे  यात येईल. 

२. उ  सव   यव  था अ) कलाकार काय म 
 बुधवार,िद.१७/१०/२०१८ 

( ारंभ िदवस)  
िन मंि त कलाकारांचा काय म नहेमी  या थे माण े सायंकाळी ७.३० ते रा ौ.१०.०० पयत 
साईनगर मैदानाचे  टेजवर ठेव  यात येतो. आता मा.  यव  थापन सिमती ठरवील  या जागेवर 
आयोिजत करता यईेल. 

गु वार,िद.१८/१०/२०१८ 
(मु  य िदवस) 

िन मंि त कलाकारांचा काय म नहेमी  या थे माण े सायंकाळी ७.३० ते रा ौ.१०.३० पयत 
साईनगर मैदानाचे  टेजवर ठेव  यात येतो. आता मा.  यव  थापन सिमती ठरवील  या जागेवर 
आयोिजत करता यईेल.  
कलाकारांची सेवा हजेरी काय म नेहमी  या थे माण ेरा ी ११.०० ते पहाटे ५.०० या वेळेत 

ी साईबाबा मंिदर शता  दी मंडप (सोळा गुंठे) येथ े आयोिजत करता येईल.समाधी मंिदर 
दशनासाठी रा भर उघडे  रािहल.  

शु वार ,िद.१९/१०/२०१८ 
(सांगता  िदवस) 

िन मंि त कलाकारांचा काय म नहेमी  या थे माण े सायंकाळी ७.३० ते रा ौ.१०.०० पयत 
साईनगर मैदानाचे  टेजवर ठेव  यात येतो. आता मा.  यव  थापन सिमती ठरवील  या जागेवर 
आयोिजत करता यईेल. 
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  ब)       क तन काय म 
 बुधवार,िद.१७/१०/२०१८ 

ते शु वार,िद.१९/१०/२०१८ 
या कालावधीत नहेमी  या 
वेळे माण े क तन काय म 
होतील. 

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवासाठी  तीन  िदवस  िकतन काय म ठेवावयाचा आह.े 
िनमं ीत क तनकारांची व कलाकारांची िनवास  यव  था  सं  थानमाफत  िवनामु  य कर  यात 
येईल. िनमं ीत  क तनकारांचे व कलाकारांचे  मानधन मदंीर िवभागामाफत अदा कर  यात येईल. 
क तनकार  िनि ती  करावयाची आह.े याकामी  वतं   ताव सादर कर  यात आला आह.े 

  क) िविवध िमरवणकूा  
 बुधवार,िद.१७/१०/२०१८ 

ते शु वार, िद.१९/१०/२०१८ 
 

पोथी, फोटो, वीणा, पालखी, रथ,िभ ा झोळी,िसमो  लंघन िमरवणकू थे माण ेकर  यात येतील 
व  यातील  सद  यां  या  सहभागािवषयीचा  ताव  वतं  सादर कर  यात येईल. 
उ  सवाचे पिहले  िदवशी िदनांक.१७/१०/२०१८ रोजी  चे  पालखीचे  गावांतून रा ौ. ९.१५ 
वा िमरवणकू िनघले व दसु-या  िदवशी िद.१८.१०.२०१८ रोजी  चे  रथाची गावांतून रा ौ. 
९.१५ वा िमरवणकू िनघेल. 

  ड) आराधना िवधी 
  आराधना िवधी समाधी मिंदरा  या पिह  या माळयावर कर  यात येईल. सदरह आराधना िवधीच े

थेट (Live telecast) िट  हीवर व इतर मा  यमांना कर  यात येईल.यामळेु समाधी मंिदर 
प रसरातील दरूिच वाणी  या संचावर व सपंणु जगात देखील भ  तांना हा सोहळा  बघता येईल. 
समाधीमंिदर (बटुी वाडयास)१०० वष झा  याने जुनी वा  त ूझाली अस  यामळेु गावकरी व इतर 
यांची वदळ वरती बंद क न लाई  ह दशन देणते येईल. आराधना िवधीकरीता ज े यजमान 
(पितप  नी) यांची साद भोजनाची  यव  था मिंदराचे पिह  या माळयावर हॉलम  य ेकरणते येईल, 
 यांचे िशवाय इतरांना समाधी  मदंीर  हॉलवर वेश िदला जाणार नाही. जे भोजन यजमान, 
ा  हण सवुािसनीनािदले जाते.तेच शाहीभोजन गावकरी व मा  यवर यानंा ीसाई 
सादालय  या  ही.आय.पी. हॉल  या बाजलूा असले  या दोन हॉलम  य ेठरािवक वेळेत दे  यात 

ये  याची  यव  था कर  यात येईल. या िदवशी साईभ  त व गावक-यांसाठी ी साई 
सादालयाम  य ेउ  सवाचे नहेमीचे साद भोजन सं  थानतफ मोफत दे  यात येईल. 

३. अखंड  पारायण   यव  था  उ  सव काळात बधुवार,िद.१७/१०/२०१८ रोजी पहाटे ५.१५ वा ी  दारकामाई मंदीरात ी 
साईच र ाच ेअखंड  पारायणास सु वात होईल. 
     िद.१८/१०/२०१८ रोजी पहाटे५.०० वा पारायण समा  ती होईल. मा.  यव  थापनसिमतीच े
सद  य पिहले ०५ अ  याय वाचतील व उव रतरािहलेले ४८ अ  याय  यके  एक असे ४८ 
साईभ  त  वाचतील. इ  छुक  भ  ताचंी नाव ेिद.१६/१०/२०१८ रोजी अनाऊंसमट सटर मधील 
मदंीर िवभागातील कमचारी याचंकेडे न दवील े जातील.  याच िदवशी सायकंाळी  यां  या 
नावा  या िच या काढून पारायणाकरीता नाव े िनि त केली जातील. पारायणात भाग घेणा-या  

 यके भ  तांस  साद  हणनू  एक ीफळ  दे  यात येईल. 
४. ी साईस  य त पजुा व  

अिभषेक पुजा  
उ  सव काळात बुधवार, िद.१७/१०/२०१८  ते शु वार, िद.१९/१०/२०१८ अखेर ी 
साईस  य त (स  यनारायण पजुा) व अिभषेक पजुा गद चा अदंाज घवेनू बंद िकंवा चाल ूठेवण े
बाबत िनणय घेता येईल. 

५. िव तु रोषणाई  समाधी मंदीर,  दारकामाई, चावडी,  गु  थान व मंदीर प रसरात िव तु रोषणाई कर  यात येईल. 
िव तु िवभागामाफत िव तु रोषणाई िवनामु  य करणा-या मंडळाची नमेणकू कर  यात येईल 
िव तु रोषणाई करणा-या मंडळास िशड  येथ ेिनवास, भोजन,चहा व ना  टयाची  यव  था सं  थान 
माफत िवनामु  य कर  यात येते.मा  क भाडे व जाण-ेये  याचा खच दे  याची था आह.े  

६. गाव जेवण  उ  सवा  या सांगतािदनी नेहमी माण ेगावजेवण दे  यात येईल. 
७. साद- भोजन,चहा, कॉफ , 

दधु, िब  क ट , लाडु  
उ  सव काळात सादालयात िम  टा  नासह भ  तानंा मोफत साद भोजन िदले जाते. मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सद  य व  यांच े कुटंुिबय तसेच िनमिं त कलाकारांना  वतं  साद 

भोजनाची  यव  था कर  यात यईेल. पोलीस कमचारी व उ  सवात काम करणकेरीता 
मदतीसाठीयेणा-या  य  तीची साद भोजनाची  यव  था नहेमी माण ेकेली जाईल. 
सन २०१८ चेदसराउ  सवात तीनही िदवसाचं े साद भोजनात दयावयाचे िम  टां  न पदाथ 

शासक य  तरावर िनि त कर  यात येतील.  या माण ेउ  सवात िम  टा  न  दतेा येईल.  
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साईभ  ताचंे सोयीसाठी चहा, कॉफ , दधू व िब  क टे इ  याद ची सवेा कॅट नम  य े २४ तास 
सिुवधा नेहमी माण ेउपल  ध क न दे  यात येईल. 
 उ  सव काळात लाडू साद िव  जा  तीत जा  त िठकाणी  सु  करणते येईल. या सबंधीत 
िवभागाकडुन  िनयोजन  कर  यात येईल. 

८. संर ण िवभाग  उ  सव काळात समाधी मंदीर व मदंीर प रसरात बंदोब  त ठेवणकेामी सरं ण िवभागात ठेकेदारी 
प  दतीन ेजादा गाड नेम  यात  येतील. तसचे शांतता व सु  यव  था राखणसेाठी परेुसा बंदोब  त 
ठेवणकेामी मा. पोिलस अिध क, अहमदनगर यानंा तसेच काय मासाठी 
 वनी ेपणपरवानगीबाबत मा.पोिलस िन र क, िशड   यांना िवनतंी कर  यात येईल.    

९. लेखाशाखा  उ  सवाचे मु  य िदवशी  मंदीर रा भर उघडे अस  याने देणगीकाऊंटर  तीन िश  टम  य े चाल ू
ठेव  यात यतेील.  

१०. बांधकाम  उ  सव कालावधीत समाधी मदंीर प रसरात व इतर िठकाणी तसचे आव  यकतेनसुार 
मंडप/शािमयाने व कलाकारांसाठी  टेज इ.  यव  थाकेली जाईल. 

११. जादा कं ाटी कमचारी  उ  सवाचे पवुतयारी करणकेामी व उ  सव पार पाडणकेरीता लागणा-या  जादा   कमचारी वग 
आव  यकते नुसार  या  या खा  यास नमे  यात येईल. याकामी कामगार अिधकारी  िविवध  
खा  याकडून आले  या मागणीची छानणी क न   यो  य ते आदेश  पारीत करतील.    

१२. भ  ताचंी ासंिगक  िनवास 
 यव  था  

सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान, साई धमशाळा,  दारावती, साईबाबा भ  त िनवास  थान 
इ. इमारतीमधनू पालखी पदया ी व भ  तांची िनवास  यव  था कर  यात येईल    

१३.  णालय  यव  था  सं  थान माफत मदंीर प रसर,िपंपळवाडी रोड दशन रांग व ी साई सादालय या िठकाणी  
थमोपचार क   सु  कर  यात येतील. तसेच ससु  य अशी  णवािहका  मदंीर प रसरात 

ठेव  यात  येईल.   
१४. पालखी  यव  था  ी पु  यितथी उ  सवात ब-याच िठकाणाहन पाल  या यते असतात,उ  सवात  यणेा-या पाल  या 

ठेव  याची   यव  था  साईधमशाळा  म  य े कर  यात येईल. पालखीधारकांतील पदया ना 
सं  थानमाफत िशड  येथे आलेवर ०१ वेळचे  भोजन साद  हणनू दे  यात यतेे.  यानसुार 
यावष ही १ वेळचे भोजन साद  हणनू दे  यात येईल 

१५ पाणी परुवठा  पाटबंधारे खा  यास उ  सवकाळात कॅनॉल चालू ठेवण े बाबत िवनतंी कर  यात येईल. िनयिमत 
पाणीपुरवठा राहील याची  यव  था कर  यात येईल.  

१६ खचाचे  अदंाजप क  ी साईबाबा पु  यितथी  उ  सव -२०१७ म  य े अदंाजप क य र  कम  . ६४,६५,०००/-  मा   
इत  या र  कमेस मंजुरी दे  यात आली होती.  य ात .६२,७०,४६९/- मा   इतका खच 
झालेला आह.े  
      ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०१८ करीता अदंाजप क य  .१,४९,१५,०००/- मा चा 
खच मंजुरीसाठी सादर केला आह.े 

 
ी पु  यितथी  उ  सव-२०१८ करीता  झालेला खच व अपिे तखच तपिशलवार मािहती खालील माण ेआह.े 

अ.न.ं तपिशल िवभाग ी पु  यितथी उ  सव-२०१७ ी पु  यितथी उ  सव-
२०१८   

अंदाजे खच  य  खच  अंदाजे खच 
१. मंडप, कमानी,  टेज  व इतर   खच  बांधकाम  ६,२५,००० ४,१५,२१८ ६०,००,००० 
२. कलाकार िबदागी – क तनकार व 

िनमंि त कलाकार काय म, आराधन 
िवधी पजुा सािह  य व इतर  

मंदीर  १०,००,००० ८,१९,५९२ १०,००,००० 

३. भ  तांना िम  टा  न खच (गावजेवण व 
मजूरी)  

सादालय ८,००,००० ८,४९,३५१ ८,९०,००० 

४. िव तु रोषणाई,१० िदवसाचा खच 
(जनरेटर भाडे, इधंन इ. खच)  

िव तु १०,५०,००० ११,१२,३४८ २७,००,००० 

५ साऊंड िस  टीम भाडेत  वावर  विन ेपण  - - ५,००,००० 
६  हीडीओ शटु ग संबंधी कामांकरीता सी.सी.टी  ही  - - ३०,००० 
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िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा शता  दी वषाची सांगता ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवाने होणार 

अस  याने, पु  यितथी उ  सवातील खच काही अशंी वाढ  याची श  यता नाकारता यते नाही. 
 ताव- तरी उपरो  माण े ी पु  यितथी उ सव-२०१८ साजरा करणसे, यासाठी वरील माण े

कायवाही करणसे व यासाठी यणेा-या अदंाजे  . १,४९,१५,०००/- (अ री पय े एक कोटी, एकोणप  नास 
लाख, पंधरा हजार) मा  चे खचास मा  यतािमळणसेाठी सादर. 

िनणय .५०८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमदु के या माण े ी साईबाबा पु यितथी उ सव–२०१८ साजरा 
करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र कम . १,४९,१५,०००/- मा  च ेखचास मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही -शता दी क  मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४ ी  पु यितथी उ सव–२०१८ क तनकार ठरिवण ेव मानधन िनि त करणेबाबत. 

ताव- सं  थानमाफत साजरा होणा-या ी पु  यितथी उ  सव २०१८ म  य े (िद. १७,१८,१९ ऑ  टोबर २०१८) म  य े   
खालील क तनकार यांनी क तन सेवेची संधी िमळणबेाबतइमेल  दारे िवनतंी केली आह.े तीन िदवसांचे  तीन 
क तन सवेांच ेसाथीदारांसह मानधन खालील माण.े  

 
अ.नं. िकतनकारांच ेनाव ा  त झालेले  इमेलची 

तारीख  
मानधन 

०१ ह.भ.प. शांत ध ड, शंकरवाडी, िसंधदुगु िद. ०८.०८.२०१८ १८०००/- 
०२ ह.भ.प.  िववेक गोखल,े नरृिसंहवाडी िद.०९.०८.२०१८ ६०,०००/- 
०३ ह.भ.प. डॉ. िदलीप डबीर, नागपरु िद.१०.०८.२०१८ १,००,०००/- 
०४ ह.भ.प. समीहन च  शेखर आठवल,े पंढरपरु िद.११.०८.२०१८ सं  थान देईल ते  

  
सं  थानतफ साजरे के  या जाणा-या उ  सवातील क तन मिंदरा  या उ  तर बाजू  या  टेजवर होत.े 
ह.भ.प. दासगण ू महाराज ित  ठाण, गोरटे यांनी पाठिवले  या क तनकाराच े क तन  ी रामनवमी 

उ  सवात ठेव  यात येते ही परंपरा ह.भ.प. दासगण ूमहाराज यांनी  वतः रामनवमी उ  सवात क तन सेवा दे  यास 
सु वात के  यापासनू आजतागायत अखंडीत सवेा चालू आह.े  यानसुार ह.भ.प. दासगण ूमहाराज ित  ठाण, गोरटे 
यांनी पाठिवले  या क तनकाराचे क तन रामनवमी उ  सवात परंपरेनसुार ठेवले जाते. 

फोटो ि ंट ग, फोटो अ  बम, 
सी.डी/डी.  ही.डी. मेमरी काड खरेदी. 

५. िनमं ण पि का,जािहरात बोड, पो  टेज 
खच, ि टकर , उदी साद भरणे मजूरीसह 
खच   

सामा  य शासन  २५,००,००० २४,४८,७९२ २३,४५,००० 

६. जादा कं ाटी 
कमचारी,  वयंसवेक(िवदयाथ ) मानधन 
खच  
 

साई सादालय,
मंदीर, वाहन 
कॅ  टीन, सर ण 
साईबाबा  
भ  तिनवास,  

२,००,००० ५,६०,१९९ ८,००,००० 

७. पाल  याचे िप  याचे पाणी  यव  था खच  पाणी परुवठा ५०,००० - ३,५०,००० 
८. इतर खच – फिनचर, फो  ड ग टेब  स, 

टेबल  लॉ  स, झालर, खु  या भाडे, े न 
खच भाडो ी मालवाहतुक. काया. वाहन 
खच  

सादालय, 
वाहन िवभाग  

४०,००० ६४,९६९ १,००,००० 

९. मंिदर व मंदीर प रसर फुलांची सजावट 
खच  

बगीचा २,००,००० - - 

१०. पािकग / इतर काय म मालम  ता 
िवभाग 

-- -- २,००,००० 

  एकूण पय े- ६४,६५,००० ६२,७०,४६९ १,४९,१५,००० 
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सं  थानमाफत गु पौिणमा व पु  यितथी उ  सवात क तनकाराचंे ा  त झाले  या सव अज एकि त क न  
क तनकारांचा  ताव  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते  ठेव  यात येतो, सदर  तावावर चचा होऊन यो  य 
क तनकाराची िनवड व  मानधनाबाबत िनणय घे  यात यतेो. 

ी गु पौिणमा व ी पु  यितथी उ  सवात  ी रामनवमी उ  सवा माण ेकोण  याही क तनकाराची क तन 
सेवा कर  याची परंपरा नाही. मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण ेक तनकाराची िनवड  केली  जाते. 

ी पु  यितथी उ  सवात सेवा िदले  या क तनकारांची नांवे खालील माण.े. 
 

अ.नं. क तनकाराचे नाव पु  यितथी उ  सवात क तन सेवा िदलेले साल 
०१ ह.भ.प.शरद महाराज नरेळकर, नांदडे   िद.१/१०/२००६ ते िद.४/१०/२००६   
०२ ह.भ.प.शरद महाराज नरेलकर नांदडे   िद.२०/१०/२००७ ते िद.२३/१०/२००७ 
०३ ह.भ.प.मंदार गंगाधर  यास, ड बीवली  िद.८/१०/२००८ ते िद.१०/१०/२००८  
०४ ह.भ.प. मनोहर िद ीत, औरंगाबाद  िद.२७/०९/२००९ ते िद.२९/०९/२००९  
०५ ह.भ.प. ी. शरद महाराज नरेलकर, नांदडे  िद.१६/१०/२०१० ते िद.१९/१०/२०१०  
०६ ह.भ.प. ी.मनोहर महाराज, कोकलेगांवकर  िद.५/१०/२०११ ते िद.८/१०/२०११  
०७ ह.भ.प.मनोहर वा.कोकलेगांवकर, नांदडे  िद.२३/१०/२०१२ ते िद.२६/१०/२०१२ 
०८ ह.भ.प. मनोहरबुवा बाळकृ  ण िदि त, औरंगाबाद  िद.१२/१०/२०१३ ते िद.१४/१०/२०१३  
०९ ह.भ.प. मनोहरबुवा बाळकृ  ण िदि त , औरंगाबाद िद. ०२/१०/२०१४ ते िद. ०४/१०/२०१४ 
१० ह.भ.प. समीहन च  शेखर आठवल,े पंढरपरु िद. २१/१०/२०१५ ते िद. २४/१०/२०१५   
११ ह.भ.प. मंदार गंगाधर बुआ  यास, ड िबवली िद.१०/१०/२०१६ ते   िद.१३/ १०/ २०१६ 
१२ ह.भ.प. सिमहन च  शेखर आठवल,े पंढरपरु िद.२९/०९/२०१७ ते िद.०२/१०/२०१७ 

 
ी पु  यितथी उ  सव २०१७ म  य े केले  या क तनकारास चार िदवसाचे मानधन १५,००१/- दे  यात 

आले होते.  
िवभागाचा अिभ ाय:- ी पु  यितथी उ  सव २०१८ म  य ेक तनाची सधंी िमळणसेाठी अज केले  या 

चार क तनकारापंैक  ह.भ.प.आठवले यांच े क तन पु  यितथी उ  सव २०१७ म  य े झालेल े आह.े उवरीत तीन 
क तनकारांपैक  २ क तनकार ह.भ.प. िववेक गोखले व ह.भ.प. डॉ. िदलीप डबीर, ह ेनामवत क तनकार असनू 
ह.भ.प. शांत ध ड यांचेबाबत फारशी िस  दी िदसत नाही.  यामळेु फ  त दोन नामंवत क तनकारांची नाव े
िश  लक रािहली आहते.  

शता  दी वषाची सांगता पु  यितथी उ  सवाने होणार अस  याने येणा-या पु  यितथी उ  सवात नहेमी माण े
सवसाधारण क तनकाराचंी क तन े  ठेवणऐेवजी िस  ्   नामवंत िकतनकाराच ेक तन ठेव  यास शता  दी वषात 
साईभ  तानंा क तनातून एक वगे या काराचे बोधन होऊ शकेल. 

ी गु पौिणमा उ  सव २०१८ म  य े नामवंत क तन ह.भ.प.चा द  त आफळे यांचे क तन आयोिजत 
कर  यात आले होते.  यांना मानधन .५१,०००/- आदा कर  यात आले होते.  

चे समोर काय म  सादर करणा-या क तनकार, वचनकार, कलाकार यांची सं  थानमाफत मोफत 
िनवास, भोजन, चहापाणी, ना  टा, दशन इ. सिुवधा करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०७/०३/२०१८ 
रोजीचे सभेत िनणय .१५१ झालेला आह.े  

 ताव–तरी ी पु  यितथी उ  सवासाठी क तनाची संधी िमळणसेाठी आले  या अजातनू एका 
क तनकाराच ेनाव व मानधन िनि त करणसेाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .५०९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी  पु यितथी उ सव–२०१८ साठी अनभुवी क तनकाराची िनवड कर यात यावी, 
तसेच सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर साहबे यांनी नावे सचुवावीत, असे ठरले. 

(कायवाही- शता दी क  मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५ सं थानच ेसाईउ ान इमारतीमधील हॉलकडील बाजुच ेटॉयलेट लॉक नतुनीकरण करणेसाठी .३७,३३,१११/- 

इत या अपेि त अदंाजप क य खचास मा यता दणे.े 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू-अिधिनयमाचे कलम १७ मधील 

पोटकलम (१) म  य े“ भ  तगणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दे  याची तरतुद आह.े  तसेच  
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अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये “मंिदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन करण”े या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या 
िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आह.े 

 तावना– साईउ ान इमारतीचे हॉ  स व खो  यांकरीता  यके मज  यावर जनरल संडास बाथ मची 
 यव  था कर  यात आलेली आह.े सदर िठकाणी असले  या पाणीपरुवठा लाई  स, ेनेज लाई  स या जु  या 

झाले  या आहते.  यामळेु काही िठकाणी पा  याची गळती होते. याकरीता सदर लाई  स तसचे सडंास भांडे बदलण,े 
टाई  स बदलण,े वॉटर फु ग करण,े दरवाजे बदलणे इ. कामे करण े आव  यक आह.े सदर इमारतीमधील 
खो  यांकरीता असले  या जनरल टॉयलेटचे नतूनीकरण सन २०१४ म  य े पणू कर  यात आलेले आह.े हॉ  स 
बाजकूडील टॉयलेट  लॉकच ेनतूनीकरणाचे काम करण ेबाक  आह.े साईभ  ताचंे सिुवधेकरीता सदर नूतनीकरण 
काम करण ेआव  यक आह.े  

हॉ  स बाजुकडील टॉयलेट  लॉक नतूनीकरण करणकेामी सावजिनक बांधकाम िवभागाच े
ईएसएसआर- २०१७-२०१८ चे दरसचुीनसुार खालील माण ेखच अपेि त आह.े  

 
No Description Quantity Unit Rate Amount 
1 Removing existing Dado tiles  535.47 Sqm 24 12851.20 

2 
Removing brick bat waterproofing along 
with flooring tiles 

60.38 Cum 342 20650.00 

3 Removing door frames 72 No 84 6048.00 
4 Removing ventilator (w/c & bath)                          80 No 70 5600.00 

5 
Providing & laying waterproofing for 
w/c,bath, passage &basin area                                              

323.67 Cum 711 230129.00 

6 P & L Vitrified tiles for flooring                            263.39 Sqm 1293 340563.00 

7 
P & L Ceramic tiles having size 30 cm x60 
cm     

807.801 Sqm 1018 822341.00 

8 P & F steel ventilator                                                 44.64 Sqm 1933 86289.10 
9 P & F steel window                                                   25.92 Sqm 3055 79185.60 
10 P & F granite door frame15 cm wide 105.3 Sqm 3380 355914.00 

11 
P & F 30 mm thk. Solid  PVC panel 
internal door shutter                                                                          

88.92 Sqm 3930 349456.00 

12 
P & F Orissa type white glazed earthware 
575 mmW/C pan                                                              

36 No 2570 92520.00 

13 P & F 10 cm PVC Nahani Trap                               80 No 329 26320.00 

14 
P & F white glazed earthenware WASH 
HAND BASIN of 55 cm x40 cm                               

20 No 3266 65320.00 

15 P & F 32 mm dia. Flush valve  56 No 3750 210000.00 
16 P & F C.P. BIB cock  80 No 846 67680.00 
17 P & F CPVC pipe of various sizes       

 
  i) 15 mm dia 63 Rmt 147 9261.00 
  ii) 25 mm dia 35.6 Rmt 209 7440.40 
  iii) 32 mm dia 103.8 Rmt 262 27195.60 
  iv) 40 mm dia 24 Rmt 336 8064.00 
  v) 50 mm dia 50 Rmt 491 24550.00 
18 P & F SWR Pipe110  mm dia.  98.8 Rmt 485 47918.00 
19 P & F SWR Pipe 75 mm dia.  98.8 Rmt 350 34580.00 
20 Disposal of debris up to 3 km 115 Cum 83.3 9581.80 
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  Total Amount(A) 2939458.00 
 Contingencies- on (A) 4% on (A) 1,17,578.00 
 Centage Charges- 5% on (A) 1,46,973.00 
   GST @ 18 %  on (A) 5,29,102.00 
  TOTAL :- 37,33,111.00 

 
िवभागाचा अिभ ाय – साईउ ान इमारतीचे बांधकाम होऊन ३८ वष झाललेी आहते. सदरह इमारतीचे 

हॉ  स  या बाजुच े टॉयलेट  लॉकमधील पा  या  या लाई  स, ेनेज लाई  स, दरवाजे व टाई  स जु  या झाले  या 
आहते.  यामळेु काही िठकाणी पा  याची गळती होते. करीता टॉयलेट  लॉकचे नतूनीकरण करण ेआव  यक आह.े 

 ताव – सं  थानचे साईउ ान इमारतीमिधल हॉ  सकडील बाजु  या जनरल टॉयलेट  लॉकच े नतूनीकरण 
करणसेाठी वर नमदू केले माण ेयणेा-या . ३७,३३,१११/- ल  मा  इ त  या अपेि त अदंाजप क य खचास व 
सदर कामासाठी वतमानप ातील जाहीराती  दारे ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यतेकरीता सदरह  तावावर िनणय 
होणसे िवनतंी.   

िनणय .५१० यावर सिव तर चचा होऊन, साईउ ान इमारतीमधील हॉ  सकडील बाजु  या जनरल टॉयलेट  लॉकच ेनतुनीकरण 
करणसेाठी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणेस व यासाठी येणा या र कम .३७,३३,१११/- मा  अपिे त 
खचास मा यता दे यात आली.                                         (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६ “ ी पु यितथी उ सव-२०१८” करीता  ( ीसाईबाबा समाधी महो सव) ी साई मंिदर, मंिदर प रसरात करावयाच े

१० िदवस िव तु रोषणाईसाठी व येणा या खचाबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा 

िविनयोग पढुील सव  िकंवा   यापैक  कोण  याही योजनांसाठी कर  यात येईल :- 
२१. (१) सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यांपैक  कोण याही 

योजनांसाठी कर यात येईल. 
(क)   मंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचंी देखभाल, यव थापन व शासन ; 
(ख) ढीनसुार व थेनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करण ेव 

पार पाडण े; 
(ग)  भ ानंा मंिदरात देवते या दशनसाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा समारंभ 

कर यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण;े 
 वरील अिधिनयम २१ (१) (ख) व शासन िनणयास अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत 
आहोत. 

ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचमेाफत रामनवमी उ सवात, ी साईबाबा पु यितथी उ सवात ा दो ही 
उ सवात ०३ िदवस सपंणु मिंदर व प रसरात िव तु रोषणाई केली जाते.  

ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव या दो ही उ सवात िव तु रोषणाई व दखेावा उभा 
कर यासाठी ( ा सपोट + मटे रयल भाडे + इधंन वगैरे ) येक उ सवात िमळून . ८ ते ९ लाख खच 
सं थानमाफत केला जातो.  परंतु उ सवात उभार यात येणा-या दखेा यासाठी यापे ा जा त खच येत असतो व 
याचा खच ी दारकामाई मंडळाचे सहकारी वत: सहन करत असतात.  

ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी आता िद.२७-०७-२०१८ रोजी एक व िद.२८-०७-२०१८ अशी दोन 
प े सं थानकडे सादर केली असनू याचा तपिशल खालील माण.े 

  िद.२७-०७-२०१८ रोजीचे प . 
  िवषय :- “ ी पु यितथी उ सव-२०१८” िव तु रोषणाई आिण सजावट कर याबाबत . . . .  
      मा.महोदया, 
  ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१८ म ये ितवषा माण े आ ही, ी दारकामाई मंडळ, याहीवष  

िव तु रोषणाई व सजावट कर यास येत आहोत. 
“ ी दारकामाई मंडळाच े आ  सं थापक कै.बारकुशेठ मांडवकर ह े असनू कै.बारकुशेठ मांडवकर 

यांनी संक प सोड या माण ेव यांनी सु  क न िदले या थेनसुार गे या चाळीस वषापासनू ी साईबाबां या ी 
रामनवमी उ सव व गे या पचंवीस वषापासनू ी पु यितथी उ सव-दसरा उ सव या उ सवांम ये ी साई भ ांम य े
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तसेच िशड या पचं ोशीतील जनतेम य ेउ साहवधक वातावरणाची िनिमती हावी तसेच मनाला आ हाददायक 
वाटावे, याचबरोबर बोधनही हावे, धािमक गो ची मािहती हावी, यासाठी मुंबई येथून येऊन नयनर य िव तु 
रोषणाई व बोधनकारी दखेावे सादर कर याच,े आ ही, ी दारकामाई मंडळा या मा यमातून सात याने य न 
करीत आहोत. कै.बारकुशेठ मांडवकर यांनी दाखिवले या समाजसवेे या पायवाटेव न ही अ पशी सवेा आ ही 

ी साई चरणी जू करीत असतो.  
ी दारकामाई मंडळ ह ेकै.बारकुशेठ मांडवकर यांचे नेतृ वाखाली १५ ते २० िविवध यवसायातील 

साईभ ांनी एक  येऊन थापन झालेले आह.े यांचमेाफत मुंबईतील िविवध िठकाणचे डेकोरेटस व यांच े
कलाकार यांना एक  जमवनू यांना िशड  येथे आणनू िव तु रोषणाई व सजावट कर याचा य न  ी 
दारकामाई मंडळ सतत करीत आह.े 

ी दारकामाई मंडळ हे हौशी साईभ ाचंे मंडळ आह.े या मंडळामाफत कोण याही व पाचा यवसाय 
केला जात नाही. तसचे ह ेमंडळ ी साईचंी सवेा घडावी हणनू फ  िशड  येथील उ सवाचे वेळीच एक  यऊेन 
िव तु रोषणाई करीत असते. याम ये यवसायाचा संबंध नस यान े ी दारकामाई मंडळाचे रिज ेशन कर याचा 
आजपयत संग उदभवला नाही.   

ी दारकामाई मंडळाचे सचंालक ह ेउ सवाचे वेळी मुंबई या िविवध भागातील िविवध डेकोरेटरसशी 
य , अ य , फोन दारे सपंक साधनू यांना िशड  येथील उ सवाचे वेळी एक  आणनू उ सवातील िव तु 

रोषणाई कर याचा य न करीत असते. ह ेिविवध डेकोरेटस तसचे यांचे कमचारी, यांचे अ यंत नाजकू िविवध 
रोषणाईचे सािह य ह ेिशड  येथ ेसखु प आणण,े दखेा यासाठी लागणा-या फळया िशड  येथे मुंबई येथनू भाडयान े
आणण,े उ सवातील काळात डेकोरेटस व कमचारी याचं ेऔषधपाणी व यांचे िकरकोळ वैयि क खच, उ सवात 
रोषणाई करतांना यांना लागणारे िकरकोळ सािह य ह ेसव खच रोखीने करण,े तसेच उ सव संप यानंतर येक 
डेकोरेटसला मंडळातफ भटे व त ू दणे े व पु हा मुंबईस सखु प नेण े ही सव कामे ी दारकामाई मंडळ करीत 
असते. 

सन १९८९ पयत ी दारकामाई मंडळ, मुबंई यांचेमाफत फ  ी रामनवमी उ सवात िव तु रोषणाई 
केली जात होती. तसचे िविवध दखेावे (एकाच वेळी अनेक) उभे केले जात होते. परंतू सन १९८९ साली ७० या 
पु यितथी उ सवात मा. यव थापन मंडळाने िव तु रोषणाई करावयाची ठरिव याने यावेळी कोटेशन मागिवले 
असता फ  िव तु रोषणाईकामी बाहरेील डेकोरेटस / कॉ ॅ टसनी फार मोठया रकमेची मागणी केली होती. 
यामळेु त कालीन मा. यव थापन मंडळाने ी दारकामाई मंडळालाच ७० या पु यितथीला िव तु रोषणाई 

कर यासाठी वत:हन िनमंि त केले होते. व ते हापासनू आतापयत झाले या सव पु यितथी उ सवांम य े ी 
दारकामाई मंडळामाफतच िव तु रोषणाई कर यात यऊेन व दखेावे उभार यात आले होते.  

ी पु यितथी-दसरा उ सवाचे वळेी मुंबई येथे नवरा  उ सव मोठया माणात साजरा केला जात 
अस या कारणान ेडेकोरेटसचे सािह य डेकोरेटसनी िविवध िठकाणी ऑडस ्घेतले या अस याने गुंतललेे असते. 
यामळेु ी पु यितथी-दसरा उ सवात िशड  येथे िव तु रोषणाई कर यासाठी ी दारकामाई मंडळाला बाजारातून 

भाडयान ेरोख र कम दऊेन रोषणाईचे सामान आणावे लागते. कधीकधी रोषणाई करताना अचानक सािह य कमी 
पड यास तातडीने मुंबई येथ ेमाणसू पाठवनू सािह य मागवाव ेलागते. 

परंतू यावष  १० िदवस ी पु यितथी-दसरा उ सव साजरा होत अस याने या ीन ेआ ही तयारी केली 
असनू नवरा ाचे अगोदरच आमच ेकलाकार िशड त दाखल होऊन कामास सु वात करणार आहते. नवरा ाच े
पहीलेच िदवशी सव काम पणू होऊन िव तु रोषणाई चाल ू झाललेी असेल व िव तु रोषणाई ही दरवष पे ा 
मोठया (जादा) माणात करणार आहोत. 

ी साईबाबांचे मदंीर व सं थान मदंीर प रसर यािठकाणी िव तु रोषणाई व दखेावा उभा कर यासाठी 
सजावट कर याकरीता ी साईबाबा सं थानमाफत खालील माण े यव था कर याची आ ही आपणास िवनंती 
करीत आहोत. तसेच,  

(०१). सािह याची न-ेआण कर याकरीता हड असले या भाडो ी ११ (अकरा) क आिण ी 
साईबाबा सं थानचा मोठा क िमळावा. 

(०२). उ सव काळात ०४ नग भाडो ी जनसेट (१२५ के हीएच)े-१२ िदवसाकरीता 
िमळावेत.बाक या यव थेबाबत ( म, व इ यािद) तसेच लागणा-या खचाबाबत आ ही नतंर सिव तर लवकरच 
कळिवत आहोत. मटे रअल मुंबईहन आणतेवेळी दोन ते तीन ट यात आणाव े लागणार आह.े यासाठी का 
पाठिव यासाठी तपशीलवार तारीख नतंर कळिवत आहोत. 
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ी साईबाबा सं थानचे मा.अ य  साहबे, मा.उपा य  साहबे, मा.िव त, मा.मु य कायकारी 
अिधकारी महोदया, मा.उपिज हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी आिण कमचारी यांचे 
गे या अनेक वषापासनू ी दारकामाई मंडळाला उ म कारे मागदशन व सहकाय िमळत आह े आिण ी 
साई छेनसुार यापढुेही िमळत राहो, ही चे चरणी ाथना. 

०२). िद.२८-०७-२०१८ रोजीचे प . 
िवषय:- “ ी पु यितथी उ सव-२०१८” िव तु रोषणाई आिण सजावट कर यासाठी लागणा-या 

खचाबाबत.... 
मा.महोदया, 

ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१८ म ये िव तु रोषणाई व सजावट कर या या िनिम ान े
ितवषा माण ेआ ही याहीवष  िव तु रोषणाई व सजावट कर यास येत आहोत. 

  ी साईबाबांच े मंदीर व सं थान मंदीर प रसर या सव िठकाणी िव तु रोषणाई व दखेावा उभा 
कर यासाठी सजावट कर याकरीता ी साईबाबा सं थानमाफत खालील माण े यव था कर याची आ ही 
आपणास िवनंती करीत आहोत व लागणा-या खचाचा तपिशल दते आहोत.  

 
अ. . तपशील र कम 
१ २३० कलाकारांच ेजाण ेयेण ेसह एस.टी. वास भाडे (येण ेव जाणसेह)           . 

४७० x २३० x २ 
२,१६,२००/-  

२ िव तु रोषणाईसाठी िस रंज, वायर, पॉट लाईट, हलॅोजन, मेटल हलॅाईड, पार लाईटस, 
ट कर, िम सर व इतर भाडो ी सािह य (१० िदवसाकरीता)  

२,५०,०००/- 

३ दखेा यासाठी लॅ टर ऑफ परॅीस, भाडो ी लाकडी फळया, तसेच लायवडु, े म 
कपडा, भसुा, कलथान, लाकडी े म, पी.ओ.पी., मो ड ज व इतर सािह य हमाली, 
उतराई, भराई, चढाई वगैरे (यात दखेा यासाठी लागणा-या जादा लागणा-या इतर 
खचाचा समावेश नाही. तो आ ही सहन करणार आहोत.) (१० िदवसाकरीता) 

३,११,०००/- 

४ मु य देखावा उ सवानंतर काही िदवस भ ानंा पाह यासाठी ठेवावा लागतो, यानतंर 
दखेावा काढणसेाठी आणा या लागणा-या कलाकारांचे गाडी भाडे परतीसह  
( . ४७० x . ४० x २ ) 

०,३७,६००/- 

 एकुण र कम . :- ८,१४,८००/- 
 

ी पु यितथी-दसरा उ सवाचे वळेी मुंबई येथे नवरा  उ सव मोठया माणात साजरा केला जात 
अस या कारणान ेडेकोरेटसचे सािह य डेकोरेटसनी िविवध िठकाणी ऑडस ्घेतले या अस याने गुंतललेे असते. 
यामळेु ी पु यितथी-दसरा उ सवात िशड  येथे िव तु रोषणाई कर यासाठी ी दारकामाई मंडळाला बाजारातून 

भाडयान ेरोख र कम दऊेन रोषणाईचे सामान आणावे लागते. कधीकधी रोषणाई करताना अचानक सािह य कमी 
पड यास तातडीने मुबंई येथे माणसू पाठवनू सािह य मागवावे लागत.े याकामी सं थानकडून रोख र कम िमळण े
अपेि त असते. तसचे, 
(०१). कलाकारांना राह यासाठी उ सव चालू हो यापुव  (काम चालू असताना) दखेावा उभे करणारे कलाकार 

तसेच िव तु रोषणाई करणारे यां यासाठी २५ खो या व उ सव कालावधीत २५ ऐवजी फ  १५ 
खो या िमळा यात. 

(०२). रोषणाईचे सािह य ठेव यासाठी अदंाजे ४० फूट x २० फूटाचा एक हॉल मंदीराचे परीसरात िमळावा. 
(०३). तीवषा माण ेसव कलाकारांना तीन वेळचा चहा, सकाळचा ना ा, व दोन वेळच ेजेवण याची सोय 

हावी. 
(०४). गो टे-०६ फूटी ५० नग, ०८ फूटी ५० नग, १० फूटी ५० नग, १२ फूटी ५० नग उ सवा या 

कालावधीत िमळावेत. 
ी साईबाबा सं थानच े मा.अ य  साहबे, मा.उपा य  साहबे, मा.िव त, मा.मु य कायकारी 

अिधकारी महोदया, मा.उपिज हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी आिण कमचारी यांचे 
गे या अनेक वषापासनू ी दारकामाई मंडळाला उ म कारे मागदशन व सहकाय िमळत आह े आिण ी 
साई छेनसुार यापढुेही िमळत राहो, ही चे चरणी ाथना. 
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उ सवाम ये उभार यात येणा-या एका दखेा यासाठी .१० ते १५ लाख (िव तु रोषणाई यित र ) 
इतका जवळपास खच यतेो व हा खच ी दारकामाई मंडळाचे सहकारी वत: करतात, अस े ी दारकामाई 
मडंळाच े सचंालक यांनी त डी सांिगतले आह.े याम य ेभाडो ी फळया, पी.ओ.पी. तसचे े म कपडा, लाकडी 

े म, लोखंडी े म, मो ड ज तयार करण,े साचे तयार करण,े कंथन लावण,े कलर करण,े मु या मुंबईतून आणनू 
या उ या करण े इ यािद काम े करावी लागतात. येक ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव याम य े

वेगवेगळे दखेावे सादर केले जातात. एकाच कारचा दखेावा पु हा रपीट केला जात नाही.  
  ी पु यितथी उ सव-२०१७ म य ेचार िदवसाकरीता िव तु रोषणाई व उभार यात आले या दखेावा 

करीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांना र कम . ७,११,९२०/- इतक  सं थानमाफत अदा कर यात आलेली 
आह.े तसेच मटे रयल वाहतुक साठी ती क .२९,०००/- ( .एकोणतीस हजार) मा  माण े८ (आठ) सच े
भाडे  .२,३२,०००/- इतका खच आलेला आह.े उ सव कालावधीतील िडझले जनसटे इधंनकामी र कम . 
९१,९६५/- ी पु यितथी उ सव-२०१७ करीता (िव तु रोषणाई व दखेावा खच + मटे रयल वाहतुक खच + 
इधंन खच) सव िमळून एकि त खच र कम . १०,३५,८८५/- झालेला आह.े  

येक उ सवाच े खचाबाबत शासन शाखे या वशी-०५ माफत सं थान या सव िवभागांकडून 
अपेि त खचाचा व मागील वष  झाले या खचाचा तपिशल मागवनू घेऊन तो एकि त क न वशी-०५ माफत 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु ेतो मा यतेसाठी ताव सादर केला जात असतो. 

यावष  बांधकाम-शता दी कडे (बांधकाम-शता दी कडील प  .एसएसएस / बांधकाम-शता दी / 
१०१ / २०१८ िद.१३-०४-२०१८) िव तु िवभागामाफत िद.१६-०४-२०१८ रोजी खालील माण े खचाचा 
तपिशल कळिव यात आला होता.  

 
अ. . तपशील ी पु यितथी उ सव-२०१७ 

साठी अपेि त खच 
(उ सवाचा कालावधी ४ 
िदवस) 

ी पु यितथी उ सव-
२०१७ म य े झालेला 
खच  
(४ िदवसासाठी) 

ी पु यितथी उ सव-
२०१८ साठी 
अपेि त खच (१० 
िदवसासाठी) 

१ िव तु रोषणाई + दखेावा + 
कलाकारांच े येणजेाणचे े भाडे 
+िव तु रोषणाईच े
सािह य+मटे रयल वाहतकु खच 

. ८,००,०००/- . ७,११,९२०/- . २०,००,०००/- 

२ भाडो ी जनसटे भाडे / इधंन खच . २,५०,०००/- . ३,२३,९६५/- . ७,००,०००/- 
 एकुण :- . १०,५०,०००/- . १०,३५,८८५/- . २७,००,०००/- 

   
ी पु यितथी उ सव-२०१८ म ये करावया या िव तु रोषणाई या अदंािजत खचाबाबत ी 

दारकामाई मंडळ यांनी खालील माण ेखच कळिवललेा आह.े या ी पु यितथी उ सव-२०१८ म य ेएकुण १० 
िदवस िव तु रोषणाई करणार असनू ही िव तु रोषणाई ( ी साईचे समाधी शता दी वष अस या कारणान)े मोठया 

माणावर करणार आह.े 
ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी ी पु यितथी उ सव-२०१८ करीता कळिवलेला खच :- 

( ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांना सं थानकडून अदा करावी लागणारी र कम) 
अ. . तपशील र कम 
१ २३० कलाकारांच े जाण े येण े सह एस.टी. वास भाडे (येण े व जाणसेह)           

. ४७० x २३० x २ 
२,१६,२००/-  

२ िव तु रोषणाईसाठी िस रंज, वायर, पॉट लाईट, हलॅोजन, मेटल हलॅाईड, पार 
लाईटस, ट कर, िम सर व इतर भाडो ी सािह य (१० िदवसाकरीता)  

२,५०,०००/- 

३ दखेा यासाठी लॅ टर ऑफ परॅीस, भाडो ी लाकडी फळया, तसेच लायवडु, 
े म कपडा, भसुा, कलथान, लाकडी े म, पी.ओ.पी., मो ड ज व इतर सािह य 

हमाली, उतराई, भराई, चढाई वगैरे ( यात दखेा यासाठी लागणा-या जादा 
लागणा-या इतर खचाचा समावेश नाही. तो आ ही सहन करणार आहोत.) (१० 
िदवसाकरीता) 

३,११,०००/- 
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४ मु य दखेावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो, 
यानंतर दखेावा काढणसेाठी आणा या लागणा-या कलाकारांचे गाडी भाडे 

परतीसह ( . ४७० x . ४० x २ ) 

०,३७,६००/- 

 एकुण र कम .:- ८,१४,८००/- 
 
ब)   या यित र  ी दारकामाई मंडळ, मुबंई यांनी मागणी के या माण े११ नग भाडो ी क, १२५ 

के हीए मतेचे ०४ नग भाडो ी जनसटे तसेच जनरेटरसाठी लागणारे इधंन, सं थानचे टे पोसाठी मुंबई येथे जाण े
व येणसेाठी लागणारे इधंन, टोल व भाडो ी २०० नग गो टे यासाठी अपेि त खच खालील माण:े- 

 
अ. . तपशील अपेि त खच 
१ ११ नग भाडो ी कसाठी अपेि त खच 

( . ३०,०००/- x ११ भाडो ी क) 
. ३,३०,०००/- 

२ ०४ नग भाडो ी जनरेटरसाठी अपेि त खच १२ िदवस 
( . ७,५००/- x १२ िदवस x ४ जनसेट) 

. ३,६०,०००/- 

३ भाडो ी जनरेटरसेट करीता अपेि त इधंन खच (१२ िदवसाकरीता) . ३,००,०००/- 
४ सं थानचे टे पोकरीता मुंबई येथे जाण ेव येणसेाठी अपेि त इधंन खच 

( ित फेरी  .५,५२५/- x ४ फे-या = . २२,१००/-) + 
टोलचा खच ( ित फेरी .५००/- x ४ फे-या = . २,०००/-) 

. ०,२४,१००/- 

५ २०० नग भाडो ी गो टेसाठी लागणारा अपेि त खच  
(गो टे सं या २०० नग x दर . २.५० x ३६ िदवस)  

. ०,१८,०००/- 

 एकुण अपेि त खच र कम  :- . १०,३२,१००/- 
 

क)   सं थानमाफत ी दारकामाई मंडळ, मुबंई यांना परुिवणकेामी िनवास थान, ना ा व चहा यासाठी 
अपेि त खच खालील माण:े- 

 
अ. . तपशील अपेि त खच 
१) (अ). उ सवाचे अगोदर साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथ े िनवास यव थेसाठी 

लागणारा अपेि त खच कालावधी िद.२४-०९-२०१८ ते िद.१६-१०-२०१८ अखेर २५ स् 
(२५ स ्x२३ िदवस x भाडे .१५०/- ितिदन= .८६,२५०/-)   
(ब). उ सव काळात साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथ े िनवास यव थेसाठी 
लागणारा अपेि त खच कालावधी िद.१७-१०-२०१८ ते िद.२१-१०-२०१८ अखेर १५ 

स(्१५ स ्x०५ िदवस xभाडे .१५०/- ितिदन = .११,२५०/-) 

. ९७,५००/- 

२) (अ). िद.२४-०९-२०१८ ते ०४-१०-२०१८ अखेर ना ा पािकटे साठी येणारा अपेि त खच. 
( कलाकार सं या १५० x ११ िदवस x दर . ५/-= . ८,२५०/-) 
 (ब). िद.०५-१०-२०१८ ते २१-१०-२०१८ अखेर ना ा पािकटे साठी येणारा अपेि त खच. 
( कलाकार सं या ८० x १७ िदवस x दर . ५/- = . ६,८००/-) 

. १५,०५०/- 

३) (अ). िद.२४-०९-२०१८ ते ०४-१०-२०१८ अखेर चहा साठी येणारा अपेि त खच.    
(कलाकार सं या १५० x ११ िदवस x ०३ वेळा x दर . २/- = . ९,९००/-) 
(ब). िद.०५-१०-२०१८ ते २१-१०-२०१८ अखेर चहा साठी येणारा अपेि त खच. 
(कलाकार सं या ८० x १७ िदवस x०३ वेळा x दर . २/-= .८,१६०/-) 

. १८,०६०/- 

 एकुण अपेि त खच र कम  :- .१,३०,६१०/- 
 

ी पु यितथी उ सव-२०१८ करीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून िव तु रोषणाई व दखेावा 
उभारणीकामी उपरो माण े (अ) र कम पये ८,१४,८००/- + (ब) र कम पये १०,३२,१००/- (क) र कम 
.१,३०,६१०/-अशी एकुण र कम .१९,७७,५१०/- इतका अदंाजे खच येण ेअपेि त आह.े 
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सं थानचा ०१ मोठा क ०४ वेळेस मुंबई येथ ेवेगवेगळया िदवशी िव तु रोषणाईच ेसािह य आणण ेव 
पोहोच करणकेामी पाठवावा लागणार आह.े तसचे सं थानमाफत दखेावा उभारणीकामी गो टे ०६ फूटी ५० नग, 
०८ फूटी ५० नग, १० फूटी ५० नग, १२ फूटी ५० नग परुवावे लागणार आह.े तसेच कलाकारांना राह यासाठी 
उ सव चाल ू हो यापवु  (काम चालू असताना) दखेावा उभ े करणारे कलाकार तसचे िव तु रोषणाई करणारे 
यां यासाठी २५ खो या व उ सव कालावधीत २५ ऐवजी फ  १५ खो या व रोषणाईचे सािह य ठेव यासाठी 
अदंाजे ४० फूट x  २० फूटाचा एक हॉल मंदीराचे परीसराम ये िवनामु य िमळावा अशी ी दारकामाई मंडळ, 
मुंबई यांनी मागणी केलेली आह.े तसेच तीवषा माण े२३० कलाकारांना तीन वेळचा चहा, सकाळचा ना ा, व 
दोन वेळचे जेवण याची सोय सं थानमाफत िवनामु य करावी असे कळिवले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- ी पु यितथी उ सव-२०१७ म ये ०४ िदवसांकरीता (िव तु रोषणाई+ 
दखेा यासाठी लागणारे सव सािह य+मटे रयल वाहतुक+ भाडो ी जनसटे+भाडो ी  जनसेटसाठी इधंन खच)  सव 
िमळून एकि त खच र कम  .१०,३५,८८५/- इतका झालेला आह.े ी पु यितथी उ सव-२०१८ ( ी साई 
समाधी शता दी महो सव) मोठया माणात साजरा करावयाचा अस याने १० िदवसांकरीता िव तु रोषणाई व 
दखेावा उभारणीकरीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी िद.२७-०७-२०१८ व िद.२८-०७-२०१८ रोजीच े
प ा वये खचाचा ताव सं थानकडे सादर केललेा आह.े सदर उ सवाम य े िव तु रोषणाई व देखावा 
उभारणीकरीता तावात नमदू केले माण े(अ) र कम .८,१४,८००/- + (ब) र कम . १०,३२,१००/- (क) 
र कम .१,३०,६१०/- अशी एकुण र कम .१९,७७,५१०/- इतका अदंाजे खच येण ेअपेि त आह.े  

          ताव:- (०१) ी पु यितथी उ सव-२०१८ ( ी साई समाधी शता दी महो सव) सं थानमाफत मोठया 
माणात साजरा करावयाचा अस याने ी पु यितथी उ सव-२०१८ म ये १० िदवसाकरीता ी दारकामाई 

मंडळ, मुंबई यांचेकडून मोठया माणात िव तु रोषणाई व देखावा उभारणीचे काम क न यावे िकंवा कस े ?  
िकंवा िव तु रोषणाईसाठी बाहरेील लाईट ग डेकोरेटस यांचेकडून ई-िनिवदा बोलवा यात िकंवा कसे ? याबाबत 
िनणय होणसे िवनंती.    
(०२) ी पु यितथी उ सव-२०१८ म ये िव तु रोषणाई  व दखेावा उभारणीकरीता तावात नमदू केले माण े
(अ) र कम .८,१४,८००/- + (ब) र कम . १०,३२,१००/- (क) र कम .१,३०,६१०/- अशी एकुण र कम 
.१९,७७,५१०/- इतका खच येण ेअपेि त आह.े यावर िनणय होणसे िवनंती. 

(०३) ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचकेडून ी पु यितथी उ सव-२०१८ साठी िव तु रोषणाई व दखेावा 
उभारणीचे काम क न यावयाच ेअस यास यासाठी यांनी यांच ेप ात मागणी केले माण े१२ िदवसाकरीता 
०४ नग भाडो ी जनसटेकरीता व ११ नग भाडो ी स करीता िवहीत प दतीने कोटेशन मागवावे िकंवा कसे ? 
यावर िनणय होणसे िवनंती. 
(०४) ी पु यितथी उ सव-२०१८ साठी िव तु रोषणाई व दखेावा उभारणीकामी उपरो  तावावर चचा  
होऊन िनणय होण ेआव यक आह.े  

उपरो  तावावर चचा होऊन िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .५११ यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 

(०१)  ी पु यितथी उ सव-२०१८ ( ी साई समाधी शता दी महो सव)   सं थानमाफत मोठया माणात 
साजरा करावयाचा अस यान े ी पु यितथी उ सव-२०१८ म य े १० िदवसाकरीता ी दारकामाई 
मंडळ, मुंबई यांचेकडून मोठया माणात िव तु रोषणाई व दखेावा उभारणीच ेकाम क न घे यात याव.े       

 (०२)  ी पु यितथी उ सव-२०१८ म य ेिव तु रोषणाई व दखेावा उभारणीकरीता तावात नमदु केले माण े
(अ) र कम .८,१४,८००/-+ (ब) र कम .१०,३२,१००/- (क) र कम .१,३०,६१०/- अशी एकुण 
र कम .१९,७७,५१०/- मा  अपेि त खचास मा यता दे यात आली.    

 (०३) ी दारकामाई मंडळ, मंबई यांचकेडून ी पु यितथी उ सव-२०१८ साठी िव तु रोषणाई व दखेावा 
उभारणीच े काम क न घेणेसाठी यांनी यांच े प ात मागणी केले माण े १२ िदवसाकरीता ०४ नग 
भाडो ी जनसेटकरीता व ११ नग भाडो ी स करीता िवहीत प दतीन ेकोटेशन मागिवणते यावे.  

 (कायवाही- उपकायकारी अिभयंता, िव तु िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.७ ी.चं कांत माणकचदं सरुाणा, कं ाटी प दतीन ेऑफ स अिस टंट, मािहती क , िसकंदराबाद यांचा मदुतवाढ 
िमळणेबाबतचा िद.१२.०६.२०१८ रोजीच ेअजाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड माफत िसकंदराबाद येथे साईभ  तांना सोई-सिुवधा उपल  ध क न 
दणेेसाठी मािहती क  सु  कर  यात आलेले आह.े सदर कायालयात संदभ .०१ िद.१७/१०/२०१० रोजीच े
आदशेान े थम ०१ वषासाठी ी.चं कांत माणकचंद सरुाणा यांची ऑफ स अिस  टंट  हणनू कं ाटी प  दतीने 
एकूण मानधनावर नेमणकू कर  यात आलेली आह.े  यानतंर ी.चं कांत सरुाणा यांना वेळोवेळी मदुतवाढ व 
मानधन वाढ दे  यात आलेली आह.े  यांना स  या संदभ .१० िद.११/१०/२०१७ रोजीच े आदशेान े
िद.२४/०८/२०१७ ते िद.२३/०८/२०१८ अखेर एक वषाकरीता कं ाटी प  दतीने ितमहा .१५,०००/- (अ री 
पये पंधरा हजार मा ) एकूण मानधनावर मदुतवाढ दणेेत आलेली आह.े  यांची कं ाटी प  दतीचे नमेणकू ची 

मदुत िद.२३/०८/२०१८ रोजी सपंत आह.े  
ी.सरुणा यांची मदुत िद.२३/०८/२०१८ रोजी सपंत अस  यान,े  यांनी िद.१२/०६/२०१८ रोजीच े

अजाने स  याचे अटी-शत वर मदुतवाढ िमळणचेी िवनतंी केलेली आह.े तसचे है ाबाद ह े ‘अ’ णेीचे शहर 
अस  याने येथील महागाई  या पटीत उिचत मानधनवाढ िमळणचेी िवनंती केलेली आह.े सदर अजावर 

.अिध क, काशने िवभाग यांनी, ी.सरुाणा यांची िसंकदराबाद येथील सं  थानचे मािहती क ात कायालय 
सहा यक  हणनू कं ाटी प  दतीने मानधन त  वावर नेमणकू कर  यात आलेली असनू,  यांना .१५,०००/- दरमहा 
दे  यात यतेात.  यांची मदुतवाढ िद.२३/०८/२०१८ रोजी संपत अस  याने  यांना मदुतवाढ दणेेस व यो  य 
मानधनवाढ दे  यास हरकत नाही. िसंकदराबाद येथील मािहती क ाव न खालील माण ेवाष क ा  ती व खच 
झा  याचे कळिवले आह.े  

 
०१ ऑनलाईन आरती / दशन बुक ग २१,६५,८००.०० 
०२ ऑनलाईन म बुक ग १०,७०,५२७.०० 
०३ पु  तक िव  ७,४६,८०१.०० 
०४ दणेगी १,४३,२४२.०० 
०५ सि हस चाज १३,८००.०० 
 एकूण ा  ती ४१,४०,१७०.०० 
 वािषक खच  

(Pettycash Exp, Salary 
Exp., Transport Charges) 

४,५७,५३०.०० 

 
 तावः तरी ी. चं कातं माणकचंद सरुाणा, ऑफ स अिस  टंट, िसकंदराबाद यांचे िद.१२/०६/२०१८ 

रोजीचे अजातील िवनतंी व  यावरील .अिध क, काशने िवभाग यांचा अिभ ाय िवचारात घतेा,  यांची मुदत 
संपत असले  या तारखेपासनू पढु ेएक वष कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीन ेमदुतवाढ व मानधनवाढ दणेेबाबत  या 

 तावावर िनणय होणसे िवनतंी.  
िनणय .५१२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.चं कांत माणकचंद सरुाणा, कं ाटी प दतीन े ऑफ स अिस टंट,मािहती क , 

िसकंदराबाद यांच े िद.१२.०६.२०१८ रोजीच ेअजातील िवनंती व यावरील .अिध क, काशन ेिवभाग यांचा 
अिभ ाय िवचारात घतेा, ी.चं कांत माणकचंद सरुाणा यांना यांची मदुत संपत असले या िदनांकापासनू पढु े
एक वष कालावधीसाठी कं ाटी प दतीन े र कम .१८,०००/- मा  मानधनावर मदुतवाढ दे यात यावी, असे 
ठरले.                                                                         (कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.८ सन २०१८ िदपावली िनिम  सं थान कमचा यांना सानु ह अनदुान देणेबाबत. 

ताव-  (अ) अ  य , ी साईबाबा सं  थान कमचारी संघटना, िशड  यांनी जावक मांक ७८/२०१८,िदनांक  
०७ ऑग ,२०१८ रोजीचे िवनंती प ाने खालील माण ेिवनतंी केली आहे - 

“ .. .. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे मा.  यव  थापन  सिमतीन ेव आपण कमचा-
यां  या िहता  या  टीन े वेळोवेळी कर  यात आले  या माग  यांचा तातडीन े िवचार क न कायवाही कर  यात 
आलेली आह.े तसचे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड , माफत दर वष  सं  थानच ेकायम व कं ाटी 
कमचारी यांना िदपावली सानु ह अनदुान िमळत असते  याब ल “ ी साईबाबा सं  थान कमचारी संघटना” 
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आपले व ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे मनःपवुक आभारी आह.े सन २०१८ या वष  
िदपावली िदनांक ०७/११/२०१८ रोजी असनू सं  थानमाफत दरवष  कमचा-यां  या पगारा- इतके सानु ह 
अनदुानाची र  कम िदली जात आह.े परंत ुिदवसिदवस  महागाई मोठ्या माणत वाढलेली  अस  यामळेु िदपावली 
िनिम  त कमचा-यांना सानु ह अनदुानात वाढ क न दोन मिह  यांचे पगाराइतक  र  कम सानु हअनदुान िद  यास 
कमचा-यांना िदपावली ी साईबाबांच ेअिशवादाने व आप  या य  नान ेआनंदान ेसाजरी करता यईेल. 

ी साईबाबा सं  थान  या वतीन े ी साईबाबा समाधी वषास १०० वष पणू झाल े अस  यामळेु सन 
२०१७-२०१८ शता  दी वष साजरे केले जात आह.े या शता  दी वषाम ये  सं  थान कमचा-यांनी सं  थान 

शासना  या सचुनाचंा अवलंब क न चांगली कामिगरी बजावत आह.े  यापवू  ी साईबाबां  या ७५ वी अमतृ 
महो सवािनिम  त ी साईबाबा सं  थानने सव कमचा-यांना भेट व  तू िदललेी होती. या शता  दी वषािनिम  त 
सं  थानमधील कमचा-यांना ी साईचंा आिशवाद  हणनू शता  दी वषकमचा-यां  या कायम  मरणात राहील अशी 
अगळी-वेगळी भेटव  तू  िमळावी.” 

(ब) उपरो  संघटने या मागणीस अनसु न िववेचन असे क ,सन १९७७ पासनू त  कालीन 
मा.  यव  थापन मंडळ/सिमतीच े िनणयानुसार तसचे सं  थानच े  यव  थापन पहाणारे मा.कोट रसी  हर यांच े
अिधकारात व मा.  यायालयाचे िनणयानुसार,सं  थान सेवकांना िदपावली उ  सवािनिम  त दरवष  िदपावलीपवु  
सानु ह अनदुान दणेते यते आह.े  यानतंर सन १९८४ म  य े मा.िसटी िस  हील कोट, मुंबई यांनी सं  थान 
 यव  थापनासाठी ि कम तयार क न, मा.धमादाय आयु  त, महारा   रा  य, मुंबई याचंे िनयं णाखाली त  कालीन 

मा.  यव  थापन मंडळानहेी सं  थानचे  यव  थापन पहात असतांना दरवष  सं  थान सवेकांना सानु ह अनदुान देणसे 
मा  यता िदलेली आह.े  

दर  यानच ेकालावधीत, माह ेऑग  ट, २००४ म  य ेमहारा   शासनाने संस ्थानच ेदनंैिदन  यव  थापन व 
शासन पहाणकेरीता, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम, २००४ (अिधिनयम मांक 

१४) हा कायदा पारीत केला आह.े या अिधिनयमात सं  थान कमचा-यांचे बाबतीत ामु  याने खालील तरतदुी 
करणते आले  याआहते - 

कलम १५- मु  य कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां  या सेवे  या अटी व शत  
या शीषाखालील पोटकलम (३) सिमती  या मु  य कायकारी अिधका-यांच ेआिण इतर अिधका-यांचे व कमचा-
यांचे वतेन व भ  ते आिण इतर खच ह े  यव  थापन िनधीतून दे  यात यतेील.  

कलम १६- सावजिनक िव  व  त  यव  थचेे कमचारी सं  थान िव  व  त  यव  थकेडे नेमनू देण े या 
शीषाखालील “िनयत िदवसा  या लगतपवु  जी  य  ती पवू  या िव  व  त  यव  थे  या सवेते असले आिण  या  या 
कामकाजासंबंधात काम करीत असेल अशी कोणतीही  य  ती ही, िनयत िदवसा  या लगतपूव  तीला जे वेतन 
लाग ूहोते  याच वेतनावर व सेवे  या  याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू सिमती  या िनयं णाखाली, 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कामकाजांशी सबंंधीत अशा सवेेसाठी नेमनू दे  यात आ  याचे व िनयु  त के  याचे 
मान  यात येईल; आिण सेवे  या अशा शत म  य ेरा  य शासना  या पवू मा  यतेखेरीज  या  य  तीचे अिहत होईल 
अशा रतीन ेसिमतीकडून कोणताही बदल कर  यात यणेार नाही िकंवा अशा  य  तीला सेवेतून काढून टाक  यात 
येणार नाही.  

कलम १७- सिमतीची कत  य ेव अिधकार या शीषाखालील पोटकलम (२) (घ) सिमती  या सद  यांना 
व मु  य कायकारी अिधका-याला व इतर अिधकारी व कमचारी यांना  यव  थापन िनधीतनू वेतन, मानधन, फ  व 
भ  ते आिण इतर दये रकमा िनयिमत दान करील.  

तसेच या  यित र  त कलम १५ चे तरतुदीत उ  लखे केले  या  यव  थापन िनधीबाबत या अिधिनयमात 
कलम २२ -  यव  थापन िनधी व  याचा िविनयोग या शीषाखालील तरतुदीत पोटकलम (३) (ख) म  य ेसिमतीच े
इतर अिधकारी व कमचारी यांच ेवेतन व भ  ते देण ेअसे  प  टपण ेनमदू करणते आलेले आह.े 

उपरो  त अिधिनयमातील तरतुदीनसुार, महारा   शासनान े िनयु  त केले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे 
मा  यतेने तसेच महारा   शासनाचे मा  यतेने दरवष  सं  थान सेवकांना िदपावली उ  सवाकरीता  यां  या एकूण 
वा ष क वेतना  या ८.३३%  इतके सानु ह अनदुान दे  यात यते आह.े  

मा.िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील शासन प  . सासंिव -२०११/ ५३८/ . .६९ 
/पनूबांधणी-१२/का.१६, िद.२३/०१/२०१३ चे प ा  वये शासनाने शासना  या चिलत धोरणानसुार कमचा-यांना 
बोनस दे  याचे बंद असतांना सं  थान  या आ  थापनेवरील कमचा-यांना शासनाची मा  यता न घतेा पर पर बोनस 
आदा करणते आला आह ेयाबाबत खुलासा करणते यावा, असे कळिवलेले होते.                                                                                                                                      
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तथापी तदनतंर, मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांनी  यांचेकडील शासन िनणय मांक 
सासंिव १०१६/१४३२/ . .१८२/काया-१६, िद.२९ ऑ  टोबर, २०१६ आिण शासन िनणय . सासंिव 
१०१७/१५३९/ . .१६६/काया-१६,िद.०५ ऑ  टोबर, २०१७ तसेच आता शासन िनणय मांक सासंिव 
१०१८/१९६३/ . .३७/काया-१६, िद.२९ म,े २०१८अ वये अनु मे सन २०१६, सन २०१७ व सन २०१२ ते 
२०१५ या कालावधीतील सानु ह अनदुान वाटपास मा यता िदलेली आह.े   

सन २०१७ म य ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. ०८/०९/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय .७६५नसुार 
व मा. शासनाकडील  िद. ०५ ऑ  टोबर,२०१७चे शासन िनणयानुसार व मा यतेनसुार, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या सेवेतील पा   थायी (कायम) व कं ाटी कमचा-यांना िद.०१/१०/२०१६ ते 
िद.३०/०९/२०१७ या कालावधीत िमळाले या  यां  या एकूण वािषक वेतना  या८.३३% इतके सानु ह अनदुान 
मंजरू कर  यात आलेले होते.याकामीलखेाशाखा िवभागाकडील िदनांक १०/०८/२०१८ रोजीच े
अहवालानसुार,एकूण . ७,७०,९८,०७८/- मा  इतक  र  कम पा  सं थान  थयी (कायम) व अ  थायी (कं ाटी) 
सेवकांना सानु ह अनदुानापोटी आदाकर  यात आलेली आह.े 

(क) उपरो  त व  तुि थती िवचारात घतेा, चिलत प  दती माण े ी साईबाबा सं  थान कमचारी 
संघटनेच े मागणीनसुार सन-२०१८ चे िदपावली उ  सवाचे सानु ह अनदुानाकरीता खाली नमदु केले  या अटी 
शत नसुार सं  थान आ  थापनेवरील  थायी (कायम), अ  थायी (कं ाटी), एकि त मानधन / वेतनावरील कमचा-
यांना सानु ह अनदुान दणेबेाबत  तावीत करणते येत आह.े 

(०१)  सन-२०१८ िदपावली उ  सवािनिम  त सानु ह अनदुानासाठी चिलत िनयमा माण े पा  
ठरणा-या  थायी (कायम) व अ  थायी  (कं ाटी) सं  थान सेवकांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३० स  टबर, 
२०१८ अखेर या कालावधीत  यां  या एकूण वािषक वतेना  या ८.३३ ट  के दरान ेव लेखाशाखेकडील िदनांक 
१०/०८/२०१८ रोजीचे अहवालानसुार अदंाजे र  कम पये ९,५०,००,०००/- मा  (अ री पये नऊ कोटी 
प  नास लाख मा ) इतका खच येणार आह.े  

(०२) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१८ या कालावधीत सं  थान 
आ  थापनेवरील  थायी (कायम) तसेच मानधनावर सेवेत असलेले अिधकारी व कमचारी, कं ाटी प  दतीन े
नेमणकूा दे  यात आलेले अिधकारी / कमचारी, कं ाटी स  लागार / मोजणीदार, डीटीपी ऑपरेटर, ंथपाल, 
अधवेळ सहा यक िश क यांना िदले  या  यां  या एकूण वािषक वतेनाचे / पगारा  या ८.३३ ट  के दराने होणारी 
र  कम अदा करता येईल.  

(०३) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१८ या कालावधीत  या कमचा-
यांवर गैरवतनाचा ठपका ठेवनू अथवा  या कमचा-यांवर िश  तभंगाची कारवाई क न, सेवेतून कमी केललेे 
आह.ेतसेच  या कमचा-यांनी या कालावधीत सं  थान सवेेचा राजीनामा िदला आह,ेअशा कमचा-यांना सानु ह 
अनदुान देय होणार नाही.  

(०४) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१८ या कालावधीत सं  थानला 
कं ाटी प  दतीने कामगार परुिवणसेाठी नमेले  या लेबर व सरु ा कं ाटदारामाफत कामास असले  या कं ाटी 
कुशल, अकुशल व एकि त वेतन / मानधनावरील तसचे माजी सैिनक सरु ा र कासह इतर सरु ा कमचारी यांना 
िदले  या  यां  या एकूण वािषक वतेनाच े८.३३ ट  के दराने होणारी सानु ह अनदुानाची र  कम सबंंधीत कं ाटी 
कामगार यांना कं ाटदारामाफत अदा करता येईल. 

उपरो  त  तावीत केले माण ेिदपावली सन-२०१८ साठी अट-शत .०२ व ०४ नसुार पा  होणा-या 
सं  थानचे  थायी (कायम) व अ  थायी (कं ाटी) कमचा-यांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.३० स  टबर, 
२०१८ या कालावधीत  यां  या एकूण वािषक वतेना  या ८.३३ ट  के दराने अदंाजे र  कम पय े
९,५०,००,०००/- मा  (अ री पये नऊ कोटी प  नास लाख मा ) इतके सानु ह अनदुान वाटप/ आदा 
करणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेस तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने शासनाचे िद. 
२३/०१/२०१३ रोजीचे प ातील िनदशास अनसु न मा. धान सिचव िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांचेकडे मा  यतेसाठी पाठिवणे  या मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .५१३ यावर सिव तर चचा होऊन, िदपावली सन-२०१८ करीता अट-शत .०२ व ०४ नसुार पा  होणा या सं थानच े
थायी (कायम) व अ थायी (कं ाटी) कमचा यांना िद.०१ आ ट बर.२०१७ त े िद.३० स टबर,२०१८ या 

कालावधीतील यां या एकुण वािषक वेतना या ८.३३ ट के दरान े सानु ह अनदुान दे यास मा यता दे यात 
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आली,  त पवु  सदरचा ताव मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग,महारा  शासन यांचेकडे मा यतेसाठी 
सादर करणते यावा, यांच ेमा यतेनंतर पढुील कायवाही कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.९ आयकर  कायदा १९६१ या तरतुदीनसुार सन २०१३-१४ या आिथक वषाच े अखिचत उ प न .३४३.९१ 

कोटी रकमचेा िद.३१.०७.२०१८ अखेर झाले या िवनीयोगा बाबत. 
ताव- आिथक वष २०१३-१४ चे अखिचत उ  प  न .३४४ कोटी आिथक वष २०१८-१९ अखेर िविनयोगाबाबत 

संबधीत िवभागांनी  तावीत व चालू असले  या क  पांवर िद.३१.०३.२०१९ अखेर अपिे त खच कळिवला 
होता. मा.  य.स.िनणय . ४१७/िद.३०.०६.२०१८ अ  वये नमदु केले  या बाब वर  यके मिह  यात होणा-या 
खचाचा तपिशल मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर कर  यात यावा अस े ठरले आह.े  यास अनसु न माह े
जुलै २०१८ अखेर झाले  या खचाचा तपिशल खालील माण:े- 

( पये कोटी म  य े) 

अ.नं. िवभागाचे नांव क  प /  योजनचेे नांव 
क  प 

खच 

िद.३१.०
३.२०१९ 

 तािवत 
खच 

माह े जलैु 
२०१८ 
अखेर 

 य  
खच 

माच 
२०१९ 
अखेर 
करावया
चा खच 

१ पाणीपुरवठा 
िवभाग 

िनळवंडे धरण – ट  पा .१ 
२६६.८८ ६०.००  ६०.०० 

२  वनी ेपण व 
टेिलफोन 
िवभाग 

अ यावत दरु  वनी यं णा  
Public Address System & 
Emergency Call Box 

१.४२ 
२.६० 

१.४२ 
२.६० 

० 
० 

१.४२ 
२.६० 

३ सीसीटी  ही 
िवभाग 

CCTV & Surveillance  
LED Wall Screen 

७२.५८ 
७.९० 

७२.५८ 
७.९० 

० 
० 

७२.५८ 
७.९० 

४ संर ण िवभाग सरु ा सािह  य खरेदी 
 यायाम शाळा सािह  य खरेदी  

१.८५ 
०.७८ 

१.८५ 
०.७८ 

० 
० 

१.८५ 
०.७८ 

५ बांधकाम 
िवभाग 

निवन दशनरांग क  प ११२.४० ७०.००  ०.२१ ६९.७९ 
घनकचरा  यव  थापन क  प  ७.१७  ३.५०  ३.५० 
 वागत कमानी– दोन  १.६७ १.६७  १.६७ 
 कायवॉक १.३० १.००  १.०० 

साई आ म-१ येथ े टे  साईल 
फॅि क शेड उभारण े

१.३६ १.०३ ० १.०३ 

ी साईबाबा समाधी मंिदर 
प रसरातील लोअर गच े
नतुनीकरण करण े(दसुरा ट  पा) 

२.७५ ०.६५ ०.५६ ०.०९ 

साईनाथ  णालयावर वाढीव 
मज  याचे बांधकाम 

४.००  ४.००  ४.०० 

नगरपािलका ह ीतील र  ता .५ 
चे उवरीत काम पणू करण े(ट  पा-
१) 

१.७०  १.७०   १.७०  

मंिदर प रसरातील इमारतीच े
आतील व बाहरेील रंगकाम 
करण.े  

०.६४  ०.६३ ०.२८ ०.३५ 

साई नॉलेज पाक  क  प १६६.३९  १.००   १.००  
 बांधकाम 

िवभाग 
साईबाबा भ िनवास (५०० 
म) नतुनीकरण 

१८.५६  ५.००   ५.००  
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साई सादालय फरशी बदलण े १.९० १.९० ०.३५ १.५५ 
लाडू व बुंदी ोसेिसगं यिुनट १४.४१ ५.००  ५.०० 
साई सादालय आतील व 
बाहरेील रंगकाम करण.े  

०.६२ ०.६२  ०.६२ 

निवन शै िणक संकुल उभारणी १३५ .०० ५.००   ५.००  
नगर-मनमाड र  ता दु  ती व 
सशुोिभकरण 

३.५  ३.५   ३.५  

साई आ म-१ रंगकाम व दु  ती ६.५०  ४.८३   ४.८३  
मौज े िनघोज येथील देणगी 
दाखल िमळाले  या इमारतीत 
(साईपालखी िनवारा) 
आय.एस.ए. अकॅॅडमी सु  
करणकेामी अतंगत फेरबदल 
करण.े 

१०.९३  ३.००    ३.००   

साईनाथ  णालय सव संडास 
बाथ मच ेनतुनीकरण करण.े 

१.३१ १.००  १.०० 

ीसाईच र  पारायणाकरीता 
मंडप व इतर अनषंुिगक सिुवधा 
तयार करण.े  

०.९१  ०.९१  ०.९१ 

ी साईबाबा समाधी मंिदर 
परीसरातील एिैतहािसक 
इमारतीचे सु डीकरण करण.े 

०.७३  ०.५०   ०.५०  ०० 

कंुभमेळा कालावधीत िशड  व 
परीसरात िवकसीत केले  या ०७ 
वाहनतळांच ेकामाबाबत  

२.८९  ०.५२  ०.५२ 

सं  थानमाफत साजरे करणते 
येणारे उ  सव, उ  हाळा व 
पावसाळयाचे कालावधीत 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी मंडप 
 यव  था करण.े  

०.५० ०.५० ०.०८ ०.४२ 

मौज े िनमगांव को-हाळे ह ीतील 
चर र   याचे डांबरीकरण करण.े 

०.५७ ०.५७  ०.५७ 

िशड  वाहतूक आराखडयातील 
र   यांचे कामासाठी अनदुान दणे.े 

१०.०८  १०.०८   १०.०८  

६ मािहती 
तं ान िवभाग 

Oracle License Purchase 
& Support Renewal 

२.९३ १.५६  १.५६ 

Local Servers up 
gradation 

०.८५ ०.८५  ०.८५ 

Software Licenses ०.५० ०.५०  ०.५० 
Desktop Purchase १.०० १.००  १.०० 
OFC ०.५० ०.५०  ०.५० 
Networking Equipment १.२५ १.२५  १.२५ 

७ लेखा - 
अनदुान 
िवभाग 

अनदुान -   
१) िशड  नगरपचंायत अनदुान – 
दनंैिदन व छता 
२) िशड  नगरपचंायत अनदुान – 

 
३.५४ 
१.१० 
०.३३ 

 
३.५४ 
१.१० 
०.३३ 

 
१.१४ 
१.१० 
०.३३ 

 
२.४० 
०० 
०० 
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र  ते 
३) िशड  नगरपचंायत अनदुान – 
शौचालय ेबांधकामासाठी 
अनदुान - इतर सं था शासक य 
वै क य महािव ालय 
यवतमाळ 

 
१३.०० 

 
१३.०० 

 
१३.०० 

 
०० 

शासक य वै क य महािव ालय 
व णालय  नागपरु 

३५.२८ ३५.२८ ३५.२८ ०० 

शासक य वै क य महािव ालय 
व णालय औरंगाबाद 

१५.०० १५.०० १५.०० ०० 

८  णालय े
िवभाग  

ी साईबाबा 
हाॅ पीटल 

ी साईबाबा हाॅ पीटलम य े
वै क य उपचारापोटी दे यात 
येणा या सवलतीचा अपे ीत 
खच. 

१४.०० १४.०० २.३० ११.७० 

ी साईनाथ हाॅ पीटलम य े
वै क य उपचारापोटी दे यात 
येणा या सवलतीचा अपे ीत 
खच. 

५.०० ५.०० ०.१६ ०४.८४ 

ी साईनाथ 
णालय 

अनदुान 
िवभाग 

गरीब व गरजु णांना वै क य 
आथ क अनदुान देण.े 

५.०० ५.०० ०.३३ ४.६७ 

  णालय 
िवभाग  

औषध व सिजकल सािह  य 
खरेदी 

६०.०० ६०.०० ०६.०० ५४.०० 

  हॉि पटल मिशनरी खरेदी, ३०.०० ३०.०० ०४.५५ २५.४५ 
९  िशड  नगरपंचायत – अमतृ 

योजना 
०६.५८ ०६.५८ ०६.५८  

१० वाहन िवभाग वाहन खरेदी ०१.१० ०१.१० ०१.१०  
  एकुणः- ९२३.७६ ४७०.८३ ८८.८५ ३८१.९८ 

 
अशा कारे आिथक वष २०१८-१९ अखेर संबधीत िवभागांनी कळिवले  या  तािवत व चाल ू

असले  या क  पांवर होणा-या  अपेि त खचाचे  तुलनते माह ेजुलै २०१८ अखेर .८८.८५ कोटी खच झाललेा 
आह.े आयकर काय ानसुार सन २०१३-१४ या आिथक वषाची िद.३१.०३.२०१९ अखरे खच करावयाची 
अखिचत र  कम .३४३.९२ कोटी आह.े  यामळेु उवरीत कालावधीत अ ाप .२५५.०७ कोटी खच होण े
आव  यक आह.े उपरो  त माण ेव  तु  थीती मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर आवलोकनाथ  सिवनय सादर.  

िनणय .५१४  यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१८-१९ अखेर तावीत व चाल ूअसले या क पांवर होणा या 
अपेि त खचाच ेतुलनेत माह ेजुलै-२०१८ अखेर .८८.८५ कोटी खच झालेला आहे. आयकर काय ानसुार सन 
२०१३-१४ या आिथक वषाची िद.३१.०३.२०१९ अखेर खच करावयाची अखिचत र कम .३४३.९२ कोटी 
आह.े यामळेु उवरीत कालावधीत .२५५.०७ कोटी खच होण े आव यक अस यान े साईभ ांच े ीन े
आव यक असले या सोयी सिुवधा उपल ध क न देणे,  कॅ सर हॉ पीटलची उभारणी करण,े मेडीकल व निसग 
कॉलेज सु  करण,े यासाठी आव यक असले या जिमनी खरेदी करणे इ यादी साठी अखच त र कमेचा िविनयोग 
करावा असे ठरले.                                                                                 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साईबाबांना अपण केले या व ा या िविनयोगाबाबत. 

ताव-  ी साईबाबांना भेट  व पात साईभ  तांकडुन दररोज मोठया माणात देणगी कांऊ  टरवर चे 
आरतीसाठी 3 मीटरचे साईबाबा ेस,  तसेच भेट  व पात ०१ मीटर व  या आतील मापाच े ॉकेट शॅटीन, तसेच 
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मऊ मखमली शॉल, व साईराम शॉल, अस ेिविवध रंगाचे िडझाईनचेव  े साईभ  ताकडुन देणगीकांऊ  टरवर अपण 
केली जातात. सदरचे व  ांची िकंमतसाईभ  तांनी खरेदी केले  या िकंमतीची पावती बघनु तीच िकंमत  या 
व  ांना िन  चीत केली जाते. तसेच काही साईभ  त  यांनी आणलेली व  े िह दणेगी कांऊ  टरवर न दतेा दि णा 
हड त टाकतात  यामळेु सदरचे व  ांची िकंमत दि णा हडंी मोजणीचे िदवशी व  ाचंे   ा प ल ात घवेनु 
िन  चीत केली जाते.अ  या कारची मािह  याला साधारणपण े गिदनसुार १८ ल  ते २० ल  िकंमतीची व  ,े  
सं  थानला साईभ  तांकडुन ा  त होतात.  यानसुार  यके मिह  याला चे आरतीसाठीच ेव  , ह ेलक  ॉ सोडत 
प तीन ेमिह  याची एकुण तीन आरतीसाठी ९० ते ९३ व  ,े  बाजलुा काढुन उव रत व   िह साद पाने दगेणी 
कांऊ  टरवर ०१ पय े  यादा दराने साईभ  तांस  याची िव  केली जाते. परंत ु मािह  या  या ा  त व  ांपैक  
साधारणपण े१४ ते १५ ल  पयांची िव  दणेगी कांऊ  टरवर केली जाते.  यात सवच व  ाचंी िव  दणेगी 
काऊ  टरवर होत नाही.  हणजेच व   िव चे माणसं  थानला ा  त व  ापंैक  कमी माणात अस  यामळेु 

 यके मिह  यास ा  त उव रतव  ांचा साठा मोठया माणात िश  लक राहात आह.े  याम  य ेिदवसोिदवस मोठी 
वाढ होत आह.ेसदरच े व   साठ वणकु कामी जागा अपरुी पडत असनु मोठया माणात अडचणी िनमाण होत 
आहते.  

स ा:ि थती–  ना अपण होणारे व   ह े साईभ  त दणेगी कांऊ  टरवर जमा करतात िकंवा दि णा 
पेटीत टाकतात.  यात मोठया सं  यनेे आरतीसाठीची व  , व ना भेट पान े०१ मीटर व  या आतील मापाच े

ॉकेट शॅटीन, तसेच मऊ मखमली शॉल,  व साईराम शॉल, अस े िविवध रंगाचे िडझाईन व  े यातुन 
आरतीसाठीची मिह  याची एकुण व   व िव  न झालेली व   यांचा साठा मोठया माणात कापड  टोअरला 
िश  लक आह.े िललाव प त बंद अस  यामळेु िदवस िदवस या साठयात मोठी वाढ होतआह.ेतसचेवेळेत िललाव 
न झा  याने ती व  े िदघकाळ पडुन राहातात. व खराब होवनु आिण पडुन रािह  याने ते वापरासाठी यो  य राहात 
नाही.  यासाठी सदरचे व  ाचंा वेळेत िनपटारा होण े अव  यक आह.े स ि थती पहातासं  थानला कापड 
 टोअरम  य े िद.३१/०७/२०१८ अखेर र  कम पये ४१,८२,१६९/- ल  मा . ईतके र  कमेची ४८,१८८ इतके 

व  ांचा साठा उपल  ध आहते. 
अिधिनयमातील तरतदु– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . अिधिनयम २००४ मधील 

कलम १४ (२) ग नसुार मा.  यव  थापन सिमती  या िनयं णास नाशवंत अपणव  तुंची िललावा  दारे िकंवा अ  य 
कारे, िव  हवेाट लाव  याचे आिण  यांचे उ  प  न िव  व  त  यव  थे  या िनधीम  य े जमा कर  याचे अिधन राहन 

याचे अिधकारी मु  य कायकारी अिधकारी यांना आहते.  
िवभागाचा अिभ ाय– ना अपण होणा-या आरतीसाठीची साईबाबा व   तसेच भेट  व पी ०१ मीटर 

व  या आतील मापाचे ॉकेट शॅटीन, तसेच मऊ मखमली शॉल,  व साईराम शॉल, अस ेिविवध रंगाच ेिडझाईन 
व  ांचा व  तुंचा वेळेत िललाव के  यान,े अथवा साईबाबांना चढाव  यासाठी ा  त अपण व  े िह  या  या 
साईभ  तानंाच िवनामु  य परत िद  यास साईभ  तांना याचे मोठया माणात समाधान वाटेल,  तसेच १ िमटर व  या 
आतील मापाच ेसिॅटन  वीकारण ेबंद के  यास व  ाची साठवण करणेकामी जागचेी सम  या िनमाण होणार नाही. 
   ताव- 
१) स  या  या िश  लक व  ांबाबत “ जस ेआह ेतसे व जेथे आह ेतेथनु घऊेन जाण े”या त  वावर जािहर िललाव 
करण.े 
२) १ मीटर लांबी पे ा कमी लांबीचे सिॅटन घेण ेबंद करण,े  
३) साईबाबांना चढिवललेी व   ेिह  या भ  तांनाच  या िदवशी ते उप  थीत अस  यास  यांनापरत 
िवनामु  य दे  यात यावीत. 
४) मा.  यव  थापन सिमतीचे परवानगीिशवाय सव कारचे कापड/कपडे दणेगी कांऊ  टरवर न  
ि वकारणबेाबत िनणय घेण.े 
५) िललावानंतरही ा  त होणारी अपण व  े .२५ हजारापे ा जा  त दणेगी देणा-या साईभ  तानंा भेट  
दणेे.  
६)  कमी िकंमतीची व   ेजसे १ मीटर व  या आतील मापाची शटॅीन इ  यादी मंदीरात दशनाच ेवेळी   
भ  तानंा मागणी माण े साद  हणनु देण.े      
उपरो  त माण ेअ.नं.१ ते ६ चे पयायांबाबत िनणय होणकेामी सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमती समोर िनणयाथ  
सिवनय सादर.  
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िनणय .५१५ यावर सिव तर चचा होऊन, ना अपण होणारी एक मीटर पयत या लांबीची व े साईभ ांना मोफत दे यात 
यावी, एक लाख व यापे ा जा त र कम देणगी देणा-या साईभ ांना मोठ्या आकाराच ेव  भेट हणनू दे यात 
यावे, तसेच सव सिमती सद यांना व मु य कायकारी अिधका यांना  येक मिह याला एक या माण े येक  
१२ व े मा यवरांच ेस कार करणेसाठी दे यास मा यता दे यात आली.  

तसेच मा यवरांना स कार संगी व  दतेांना, सदर व  या आरतीच ेवेळी च ेसमाधीवर व मतु वर 
चढिवले असेल, या वेळचा फोटो दखेील ावा, असे ठरले.                          (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ माह ेएि ल व म े२०१८ जमा-खच त याची न द घणेबेाबत. 

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

 या अनषुगंान ेमाह ेएि ल व म े- २०१८ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार कर  यात 
आल ेअसनू ते मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर न द घणेेसाठी सादर करण ेआव  यक आह.े  जमा- खचाचा 
तपशील खालील माण े– 

अ.नं. मिहना जमा खच 
०१ एि ल - २०१८   ४०,५८,८७, ८२१/- ४९,८२,७६,५२३/- 
०२ मे – २०१८ ४५,९७,५८,२०८/- १५,१८,७५,५५८/- 

 
तरी लखेापु  तका माण े माहे एि ल व म े २०१८ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी 

सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.  
िनणय .५१६  यावर सिव तर चचा होऊन, माह ेएि ल व म े२०१८ जमा-खच रकमेच ेअवलोकन कर यात येऊन न द घणेते 

आली.                                                                                                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ ी साई महासमाधी शता दी महो सव २०१८ िनिम  सं थानमधील अिधकारी/कमचारी यांना साई ितमा 

असलेले २५ ॅम वजनाच ेचांदीच ेनाणे स ेम भेट हणनू देणबेाबत. 
ताव- दररोज देशिवदशेातून असं  य  साईभ  त ी े  िशड  येथे भेट दऊेन साई समाधीच ेदशन घते असतात.स  या ी 

साईबाबां  या समाधीचे शता  दी वष सु  आह.ेया दिुमळ पवणीचा आनंद घतेा यावा यासाठी मोठया सं  यनेे 
साईभ  त ी े  िशड  यथेे  या दशनासाठी यते आहते.सं  थान  यव  थापनामाफत समाधी शता  दी 
सं  मरणीय  हावे  हणनू िविवध/उप म काय  राबिवले जात आहते. 

िशड  येथ े दशनासाठी येणारा भ  त हा सं  थान  या  यके  यव  थचेा क िबंद ू आह.ेसाईभ  तांसाठी 
सोयीसिुवधा उभार  याचे काम सात  यान े होत असते.  या सोयी सिुवधा भ  तानंा परुिव  या जातात  या 
सं  थानम  य े काम करणा-या कमचा-यांमाफत पुरिव  या जातात.साहिजकच इथे काम करणारा कमचारी वग 
सं  थान  या यं णचेा फार मोठा भाग आह.ेसं  थानमाफतही कमचा-यांसाठी अनके सिुवधा आिण क  याणकारी 
योजना परुिव  यात येतात. 

चे ७५ वी पु  यितथी अमतृ महो  सवा िनिम  त  यके कमचा-यास २० ॅम चांदीचे नाण ेस मे भेट 
 व पात दे  यात आले होते. 

मागणी:-आता  या समाधीच े शता  दी वष सु  आह.ेसं  थानमाफत िद.१/१०/२०१७ ते 
िद.३१/१०/२०१८ अखेर ी साई समाधी शता  दी महो  सव साजरा करणते यते आह.ेया शतक महो  सवाचे 
 मरण  हणनू कामावर असले  या  यके कमचा-यास साई ितमा असलेले २५ ॅम वजनाचे चांदीचे नाण े भेट 
 व पात दे  यात याव,ेअसा शासनाचा मानस आह.े  

स  या पये -२५,०००/- व  यापढु ेदेणगी दे  यात येणा-या साईभ  तास २० ॅम वजन असलेली साईचंी 
पादकुा असलेली ितमचेी शु  द चांदीची नाणी स मे भेट  हणनू दे  यात यते असनू सदरची नाणी शासन 
िनणया माण ेशासनाच ेभारत टकसाळ, फोट, मुंबई यांचेकडून तयार क न घे  यात येत आहते. 

 यांचेकडेस ाथिमक चौकशीकामी दरप क मागणी केली असता  यांनी िद.७/८/२०१८ रोजीचे ई मेल 
 दारे चांदीच े२५ ॅम ित ना  यास पये १,७५०/- व  यावर ३% माण ेजीएसटीची र  कम ावी लागेल.तसेच 
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या  यित र  त सु वातीस साई ितमचेी चांदीची डाय बनिवणकेामी येणारा खच वेगळा असेल.अस े कळिवले 
आह.े चांदीची ितमा तयार करणकेामी डाय िडझाईन सोबत जोडली आह.े 

स  या सं  थानम  य े कायम/इनसोस कं ाटी/आऊटसोस कं ाटी/मानधनावरील कमचारी याचंी अदंाजे 
खालील माण ेसं  या आह.े 

अ.नं. तपिशल कमचारी सं  या (अदंाज)े 
१. कायम कमचारी/अिधकारी/ ितिनयु  तीवरील अिधकारी २०६१ 
२. कं ाटी कामगार (इनसोस) २६०० 
३. कं ाटी कामगार (आउटसोस)  १७५० 
४. मानधनावरील कामगार सं  या  ६० 
५. मा.िव  व  त/मा  यवर  २९ 
 एकूण सं  या (अदंािजत )  ६,५०० 

ी साई समाधी शता  दी महो  सवािनिम  त सव कमचा-यांना २५ मॅ वजनाची साई ितमा असलेली 
शु  द चादंीची नाणी भेट  व पात ावयाची झा  यास खालील माण ेकायवाही करावी लागले. 

१.  कमचा-यांना भेट  व पात दणेेकामी २५ मॅ वजनाची साई ितमा असलेली अदंाज ेिकमान 
१००००नग ( नग दहा हजार मा ) शु  द चांदीची नाणी तयार क न  यावी लागतील. 

 सदरची नाणी शासनाच े भारत सरकार टकसाळ, फोट, मुंबई यांचेकडून तयार क न घेता 
येतील.  यासाठी सु वातीस  यांना सदरची नाणी  या  िडझाईनचे डाय तयार करावी लागणार अस  यान े िडझाईन 
अिंतम क न ावी लागणार आह.े  

भारत सरकार टकसाळ, फोट,मुबंई  यांचेकडील िद.७/८/२०१८ चे ाथिमक मािहतीकामी दर 
प कानसुार २५ ॅमचे ित नग नाणीसाठी पये १,७५०/- अिधक ३% जीएसटी या माण े १०००० नग 
नाण साठी अदंािजत र  कम  पये- १,८०,२५,०००/-  खच येईल. 

तसेच  साईभ  तांस स ेम भेट  व पात दे  यात येणा-या २० ॅम चांदीचे नाणी  या पवु  डाय बनिवणसे 
र  कम पय-े१,७१,५९८/- मा  इतका खच आलेला आह.े  यास अनसु न  आता न  याने साई ितमा िडझाईनची 
चांदीची डाय बनिवणकेामी अदंाजे खच-२,००,०००/- मा  अपेि त आह.ेअसा एकूण अदंािजत र  कम पय-े
१,८२,२५,०००/- (अदंाजे अ री र  कम पय े  एक कोटी  याएशी लाख पंचवीस हजार मा .) एवढा खच 
अपेि त आह.े 

कमचा-यांना स ेम भटे  व पात दणेेकामी २५ ॅम वजनाची चांदीची साई ितमा असलेली चांदीची 
नाणी स मे भटे  वा पात देणकेामी खालील प  दती माण ेकायवाही करता  येईल. 

कायम कमचारी - ी साई समाधी शता  दी कालावधीम  य े िकमान सहा मिहन े िकंवा  यापे ा जा  त 
सेवा कालावधीनंतर सवेािनवृ  त झाले  या कमचा-यांस, इनसोस/आऊटसोस/मानधनावरील कमचारी- ी साई 
समाधी शता  दी कालावधीम  य े िकमान सहा मिहन े िकंवा  यापे ा जा  त सवेा िदले  या परंतु स  या कायरत 
असले  या कमचा-यास, उपरो  त नमदू बाब मळेु खालील तपिशला माण ेअदंाज ेखच अपिे त आह.े 
अ.नं. कार कमचारी सं  या 

अदंाजे 
र  कम 

०१. कायम कमचारी/अिधकारी/ ितिनयु  ती वरील 
अिधकारी 

२०६१ ३७,५७,२०३/- 

०२. इनसोस कं ाटी कामगार २६०० ४७,३९,८००/- 
०३. आउटसोस कं ाटी कामगार १७५० ३१,९०,२५०/- 
०४. मानधनावरील कामगार ६० १,०९,३८०/- 
०५ मा.िव  व  त/मा  यवर  २९ ५२,८६७/- 
 एकूण ... ६५०० १,१८,४९,५००/-  

  (अ री र  कम पय ेएक कोटी आठरा लाख एकोणप  नास हजार पाचशे मा  ) 
  वरील माण े कमचारी/कामगार सं  यमे  य े चांदीचे नाणी वाटपाचे वेळी िवभागांकडून माणीत क न 

येणा-या  य  सं  यनेसुार वाटप कर  यास व  यासाठी येणारे  य  खचास मा  यता िमळावी.  स मे भेट वाटप 
झा  यानंतर उव रत  िश  लक राहीलेली चांदीची नाणी बाजारभावा माण े साईभ  तांना साद पाने िवकत 
घेणसेाठी कापड िव  कांऊटरवर िव साठी उपल  ध ठेवता येतील.  
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 ताव- ी साई महासमाधी शता  दी महो  सव २०१८ िनिम  त सं  थानमधील  मा.िव  व  त/मा  यवर व 
अिधकारी/कमचारी यांना साई ितमा असलेले २५ ॅम वजनाचे  चांदीचे  नाण े स ेम भेट  हणनू दणेबेाबत व  
याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणकेामी, तसेच नाणी बनिवणसेाठी सोबत जोडले  या डायच े िडझाईन 
अतंीम करणकेामी, तसेच मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालेनतंर सदरचा  ताव महारा   शासनाच े
मा.िवधी व  यायिवभागाकडे मा  यतेसाठी पाठिवणकेामी, मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर, 

िनणय .५१७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई महासमाधी शता दी महो सव २०१८ िनिम  सं थानच ेसव मा.िव सत्, 
माजी िव त,  मा यवर व ितिनयु वरील शासक य अिधकारी, इतर अिधकारी/कमचारी यांना तावात नमदु 
के या माण े कं ाटी कमचारी १७५० (आऊटसोस) वगळता इतरांना साई ितमा असलेले २५ ॅम वजनाच े
चांदीच ेनाणे स ेम भेट हणनू देणसे मा यता दे यात आली व  याकामी १०,००० चांदीची नाणी नमु या माण े
तयार कर यास येणा या अदंाज े खचास मा यता दे यात आली. सदर चांदी या ना यावर सन १९१८–२०१८ 
असा उ लेख करावा, स ेमभटे हणनू िदले या चांदीची नाणे यितरी  उवरीत चांदीची नाणे साईभ ांना 
िव साठी उपल ध क न दे यात यावी,  तसेच भिव यात दखेील सदर नाण े‘शता दी नाणे’ हणनू िव साठी 
उपल ध कराव.े सदरचा ताव महारा  शासनाच ेमा.िवधी व याय िवभागाकडे मा यतेसाठी पाठिवणेत यावा 
शासनाची  मा यता िमळालेनंतर यानसुार पढुील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.                                                    

(कायवाही-मु यलेखािधकारी)               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ साईभ  कै. ेमबाई दामके, म य दशे यांचा दशनरांगेम य ेमृ य ुझाला अस यान े यांना एक िवशेष बाब हणनू 

अनदुान मंजरू करणेबाबत. 
ताव- िद. १०/०४/२०१८ रोजीचे प  इकडील कायालयास ा  त झाले असनू, सदर प ाम  य े साईभ  त ी राकेश 

दामके यांचे वडील ी शोभाराम दामके, रा.१४३, पालदा नाका, िचतावद काकड, इदंौर. ह ेिद. २५/०३/२०१८ 
रोजी  यांची प  नी मेबाई दामके, व  यांचे िम  आनदं व  यांचे भाऊ पंकज व नातेवाईक ी सरेुश यांचसेमवेत ी 
साईबाबांचे दशनासाठी िशड  येथ े आले होते.  यावेळी रामनवमी अस  याने मिंदर प रसराम  य े गद  होती. 
 याम  य े  यांचे आईला ( ीमती ेमबाई दामके यांना) गद म  य े ध  का लागला असता  या खाली पड  या व 
 यावेळी  यांना ती  असा दय िवकाराचा झटका आला.  याचवळेी  यांना लगचेच मंिदर प रसराम  य ेअसणा-

या  णवाहीकेमधनु  णालयात ने  यात आल.े परंत,ू उपचारापवु च तेथ े  यांचा मृ  य ु झाला. अजदाराने तयाचं े
प ासोबत मयत भ  ताचे मृ  य ु माणप , दशन पास, व सदर साईभ  त अपंग अस  याचे माणप  जोडले आह.े 
सदर साईभ  ताचा मृ  य ुमंिदर प रसरातील ी साईबाबा सं  थान  या दशनरांगेम  य ेझाला अस  यामळेु, अजदारान े
मृ  य ुझाले  या साईभ  तावर अवलबंनू असले  या  यांचे वारसानंा नकुसान भरपाई िकंवा िवमा सरं णाची र  कम 
िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े 

 याअनषंुगान,े सं  थान  या सरं ण िवभागाकडे चौकशी/तपासणी केली असता, िद.२५.०३.२०१८ 
रोजी, िदवसभरातील घडले  या घटनाबाबत  या रिज  टरम  य ेसदर घटनेची न द घतेलेली आह.े    

ी साईबाबां  या दशनाथ येणा-या भ  तांच े सरुि ततेसाठी दरवष  सं  थानमाफत साईभ  ताकरीता 
रा  टीयकृत िवमा कंपनीकंडून अपघाती व घातपाती िवमा पॉलीसी घतेली जाते. याम  य े सदरह ददुवी घटना 
सं  थान मालक चे सव इमारती व  यांचा प रसर, िनवास  थान,े  णालये व गद  या काळात फुटपाथवर िजथपयत 
भ  ताचंी दशन रांग जाईल, ितथपयत तसचे मंिदर प रसर (चावडी,  दारकामाई, गु  थान व  यांचा प रसरात) 
पालखी/रथ िमरवणकू  या िदवशी िशड  गावातील पालखी रोड, ी रामनवमी उ  सवा  या वळेेस बाबां  या 
 नानासाठी कावडीने पाणी आणणारे साईभ  त, खंडोबा मंिदर ते साई समाधी मिंदरापयत पालखी घऊेन येणारे 

साईभ  त, असा वषात एकूण २५ साईभ  तांसाठी एक वषाकरीता कोण  याही वयाचे ी-पु ष भ  तांसाठी एखा ा 
दघुटनेत मृ  य झा  यास रा  ीयकृत िवमा कंपनीकडून अपघाती/घातपाती िवमा संर ण घे  यात येत असते.  यास 
अनसु न सन २०१७-१८ याही वष  अशा कारची िवमा पॉलीसी  घे  यात आललेी होती. 

तथापी, साईभ  त कै. ीमती ेम बाई दामके, म  य दशे, यांचा मृ  य ु हा घातपाती िकंवा अपघाती 
 व पाचा नसनू,  यांचा मृ  य ु हा दय िवकारा  या झट  यान े झाला असलेबाबत, डॉ  टरांनी िदले  या मृ  य ु
माणप ात नमदू केलेले आह.े  यामळेु  यांचा  लेम िवमा कंपनीकडे करता येणार नाही. 

परंत,ु काही िदवसांपवु  सं  थान प रसराम  य े अशाच कारे ी साईसेवक कै. मोद उपा  य,े रोहा, 
रायगड व साईभ  त कै. थालरूी केशवराव, खमाम, आं   दशे, यांचा दय िवकारा  या झट  याने मृ  य ुझाला 
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होता.  यां  या नातेवाईकांना एक िवशेष बाब  हणनु, सं  थानमाफत .२५०००/- दे  यात आले आहते.  याच 
धत वर कै. ीमती ेमबाई दामके, यांना एक िवशेष बाब  हणनू  यां  या कुटंुबास र  कम . २५,०००/- मा  
आिथक मदत देता येईल. असे मत आह.े 

तरी, कै. ीमती मेबाई दामके, म  य दशे,यांचा मृ  य ु दशन रांगते झालेला अस  याने तसचे ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ (ण) नसुार मानवजातीच े
क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े सहायय करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेन या तरतुिदनसुार  यांना िवशषे बाब  हणनू .२५,०००/- मा  मदत देणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमती  या सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.  

िनणय .५१८ यावर सिव तर चचा होऊन, कै. ीमती ेमाबाई दामके, म य दशे यांचा मृ य ुदशन रांगेत झालेला अस यान े
तसेच ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ (ण) नसुार मानवजातीच े
क याण करणा या िकंवा मानवाला आप ीम य ेसहा य करणा या अ य कोण याही उदा  कायास चालना दईेल 
या तरतुदीनसुार यांच ेवारसास िवशेष बाब हणनू .२५,०००/- मा  मदत दे यास मा यता दे यात आली.                                                                          

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ िदनदयाळ बह शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांना आ मह या त प रवारातील मिहलां या पनुवसनासाठी 

दे यात आले या िनधीच ेिवनीयोगासाठी दसु यांदा सहा मिहने मदुतवाढ दणेबेाबत. 
ताव-  दीनदयाळ बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांनी आ मह  या  त शेतकरी प रवारातील 

मिहलां  या पनुवसनासाठी कुटंुब आधार योजने  या मा  यमातून योजना राबिवली आह.े पोिशं ाचा आ  मह  या हा 
कलंक पुस  या  या मा  यमातून  यांना य  न सु  केला आह.े  यास अनसु न  यानी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडे आिथक अनदुान मागणी केली होती.  

    मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- 
               िद.२७.०३.२०१७ रोजी झाले  या  मा.  यव  थापन मंडळाचे बैठक त िनणय . २२९ अ  वये चचा होऊन 

दीनदयाळ बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ ही सं  था आ  मह  या  त शेतकरी प रवारांच े पालक  व 
ि वका न आधार दते आह.े  यामळेु मानव जातीचे क  याण या उ ा  हतेनेू छाननी सिमतीचे मा  यतेन ेदीनदयाळ 
बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ या सं  थसे तुतास . १ कोटी मा  र  कम अनदुान  व पात दे  यात यावी व 
सदरह रकमेचा िवनीयोग ते कशा कारे करणार याबाबतचा यांचेकडून अहवाल घे  यात यावा.  

तसेच सदरह अनदुान दणेेपवु  छाननी सिमती या पवु परवानगीने िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणते यावा, असे ठरल.े  

छाननी सिमतीचा िनणय :-   
आ  मह  या  त शेतकरी कुटंुबातील मिहलांचे पनुवसनासाठी आथ क मदत दणेेबाबत  या  तावावर 

सिव  तर चचा कर  यात येऊन, िद.२७. ०३.२०१७ रोजी झाले  या  मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय . 
२२९ अ  वये र  कम .१ कोटी मा  अनदुान  व पात आिथक मदत िदनदयाळ बहउ शेीय सारक मंडळ, 
यवतमाळ यांना देणसे मा  यता दे  यात आली. परंतु वरील आिथक मदत िवतरण करणपेुव  िदनदयाळ बहउ शेीय 

सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेकडून . १ कोटी मा  रकमेचा िवनीयोग ती सं  था कशा कारे, कोण  या 
क  पातंगत व िकती िदवसात करतील याची मािहती व बाधीत कुटंुबाची यादीसह सादर करावी. तसचे छाननी 

सिमतीच ेमदतीब लच ेिनकष . २ ते ६ यांची पतुता क न घे  यात यावी.  याबाबत सव अटी शत  नमदु क न 
िदनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ यांचेशी करारनामा करणते यावा, अस ेठरले.  

शासन िनणय:-  
१. शासन िनणय . सासंिव-१०१७/९१२/ . .९८/का.१६ िद. ०१ ऑग  ट २०१७ अ  वय े ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ या कलम १७ (१) मधील तरतुदीस अनसु न ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून आ  मह  या  त शतेक-यां  या प रवारातील 
मिहलां  या 
पनुवसनासाठी दीनदयाळ बहउ शेीय सारक मंडळ, िज  हा यवतमाळ या सं  थमेाफत राबिव  यात येणा-या 
‘‘कुटंूब आधार योजना’’ या योजनेसाठी एक िवशेष बाब  हणनू . १ कोटी इतके अथसहा य दे  यास 
शासन मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यामधील अट ं . २ व ३ खालील माण ेआह.े 
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२. ी सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून अथसहा य कर  यात येणा-या  सदर रकमचेा िवनीयोग ६ 
मिह  यां  या कालावधीत ी साईबाबा सं  थानला सादर केले  या यादीतील बािधत कुटंुबासाठी शळेी पालन, 
गोपालन, िकरणा दकुान, आटा च  क , िशवणकाम मिशन इ. उ  प  नाचे साधन उपल  ध क न दे  यासाठी सं थेने 
करण ेबंधनकारक राहील.  
३. ी साईबाबा सं  थानमाफत उपल  ध क न दे  यात येणा-या सदर िनधीचा उपयोग यो  य कारे कर  यात आला 
आह.े याबाबत ी साईबाबा सं  थानकडून दीनदयाळ बहउ शेीय सारक मंडळ या सं  थे  या  कायालयास  य  
भेट दऊेन िनरी ण  व पडताळणी कर  यात येईल. 
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय :-  
मा. छाननी सिमती  या िनणयाच े अनषंुगान े िदनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ या सं  थलेा 
.१.००कोटी देणपेवु  करारना  या  या अटी शत  मा. यव  थापन सिमतीच े िद.२०.०८.२०१७ रोजीच े सभेत 

सादर के  या असता,  यावर िनणय . ७०८ अ  वये चचा होऊन, दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, 
यवतमाळ यांचेशी करावया  या करारना  यातील अटी व शत  यांना मा  यता दे  यात आली.  

करारनामा:-  िद. २४.०८.२०१७ रोजी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांच े तफ मु  यलेखािधकारी 
यांनी व दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांचेतफ सिचव ी िवजय पु षो   म क  ेयाचंेशी अटी 
शत  नसुार करारनामा झाला आह.े  

इडेंि नटी बॉडं:- याबाबत सं  थान पॅनलवरील अडॅ. यांचेशी संपक साधला असता  यांनी दीनदयाल 
बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांना र  कम .१ कोटी दणेेपवु   यांचकेडून तीपतु  बंधप  (इडेंि नटी 
बॉडं) िलहन घणेबेाबत कळिवले आह.े 

 यानसुार िद.०३.१०.२०१७ रोजी दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांच े कडून  
तीपतु  बंधप  (इडेंि नटी बॉडं) िलहन घे  यात आलेला आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- िद.२५.०९.२०१७ रोजी झाले  या  मा.  यव  थापन 
मंडळाच े बैठक त िनणय . ७९२ अ  वये मा. उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद, खंडपीठात सदर अनदुान 
िवतरणासदंभात जनिहत यािचका दाखल केलेबाबत िव  ततृ चचा कर  यात आली. पी. आय. एल. एस. टी न.ं 
३००६०/२०१७ मा. उ  च यायालयाम  य ेदाखल आह.े परंत ुमा. उ  च  यायालयान ेिनधी दे  यास मनाई आदेश 
िदलेला नाही. याक रता पंडीत िदनदयाळ बहउ शेीय सं  था यवतमाळ यांना मंजूर झालेला िनधी दणेसे हरकत 
नाही. अस ेसिमती सद  यांचे मत झाल ेव याबाबतची पढुील कायवाही शासनान ेसु  करावी, असे ठरल.े   

िदनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ या सं  थलेा . १.०० कोटी देणसेाठी मा.  यव  थापन 
सिमती, छाननी सिमती व महार   शासन, यांनी मा  यता िदलेली आह.े तसेच सबंधीतांशी छाननी सिमती  या 
िनणया माण ेकरारनामा, इडेंि नटी बॉडं झालेला आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील चचा:- 
मा  िवधी िवभागाचे िद. ०९.०९.२०१७  रोजी  या िटप  णीनसुार मा. उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद, 

खंडपीठात सदर अनदुान िवतरणासंदभात जनिहत यािचका दाखल के  याचे िदसते.  यासंदभात िद. 
२५.०९.२०१७ रोजीचे सभेत सदरह िवषयावर िव  ततृ चचा झाली. पी. आय. एल. एस. टी न.ं ३००६०/२०१७ 
मा. उ  च यायालयाम  य ेदाखल आह.े परंत ुमा. उ  च  यायालयान े िनधी दे  यास मनाई आदशे िदललेा नाही. 
 यामळेु पंडीत िदनदयाळ बहउ शेीय सं  थसे अनदुान देणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीने सहमती दशिवली आह.े  

र  कम आदा:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया  वय ेदीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ 
यांनी  यांचा बचत खाते नंबर- 34537996235, IFSC- SBIN0011428 असा कळिवला होता. सदरची 
र  कम . १,००,००,०००/- (अ री . एक कोटी मा ) RTGS ारे  टेट बॅकं ऑफ इिंडया, शाखा यवतमाळ 
येथ े बचत खा  याम  य ेिद. ९.१०.२०१७ रोजी जमा झाललेी आह.े 

शासन िनणय अट ं . २:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी िवधी व  याय िवभागाच े
िनणया माण ेदीनदयाल बहउ शेीय सारक मडंळ, यवतमाळ र  कम आदा कर  यात आली. शासन िनणयातील 
अट ं . २ अ  वये “ ी सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून अथसहा य कर  यात येणा-या  सदर रकमेचा 
िवनीयोग ६ मिह  यां  या कालावधीत ी साईबाबा सं  थानला सादर केले  या यादीतील बािधत कुटंुबासाठी शेळी 
पालन, गोपालन, िकरणा दकुान, आटा च  क , िशवणकाम मिशन इ. उ  प  नाच ेसाधन उपल  ध क न दे  यासाठी 
सं थेने करण ेबंधनकारक राहील.” अशी अट घाल  यात आली होती.  
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अहवाल मागणी:- दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांना अनदुान दऊेन तीन मिहन े
झालेनतंर जा. न.ं एसएसएस/वशी-लेखा-अनदुान/५५९४/२०१८ िद. २० जानेवारी २०१८ अ  वये १) सािह  य 
िवतरणाची स ि थती  काय आह े २) िज  हािधकारी यांनी मंजरू केलेली आ  मह  या  त शेतक-यांची मंजरू 
यादीची त पाठवावी. ३) सािह  य िवतरणाची कायवाही सु  केली अस  यास, आतापयत िवतरीत केले  या 
सािह  याचा तपशील खालील नमु  या माण ेपाठिव  यात यावा.  

 
अ न. लाभा थ चंे नाव 

व प  ता 
िज  हािधका  -यां  या 

आ मह  या त शतेक -यां  या 
यादीतील अनु मांक 

वाटप केलेल े
सािह  य 

सािह  याची 
िकंमत 

     
        

तसेच उपरो  त नमु  यातील अहवाल दरमहा १० तारखपेयत पाठिव  यात यावा. अस ेकळिव  यात आल े
होते.  

मािहती:-  यास अनसु न दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांचे िद. ०८.०२.२०१८ 
रोजीचे प  ा  त झाल े असनू सदर प ात  यांनी आमचे सं  थतेफ क पाचे अमंलबजावणीक रता उपसिमती 
 थापन कर  यात आलेली आह.े २) सं  थानला सादर केले  या ३८८ प रवाराचे सव ण सु  केले असनू ७२ 

कटंुब िज  हािधकारी यांनी पा  अस  याचे कळिवले असनू  यापैक  ५२ कुटंुबाची आव  यक कागदप  संकिलत 
कर  यात आली असनू उवरीत प रवारां  या कागदप ाचं ेसंकलनाचे काय चाल ुअसनु सोबत  यवसाय िनि तीच े
काम दखेील सु  आह.े ३) आ  मह  या  त शतेकरी प रवाराक रता आरो  य िशबीराचे आयोजन सं  थे  या 
दीनदयाल बोिधनी म  य ेकर  यात आले असनू  यासाठी पणेु येथील  यातनाम  ीरेाग त  यांनी तपासणी क न 
उपचार केले आहते. ४) पा  कुटंुबातील िव ा  याना शै णीक अथसहा य देखील कर  यात आले. ५) कुटंुब 
आधार योजनचेा एक भाग  हणनू भाऊबीज िनमी  त प रवारांना भेट देवनू साडी चोळी दे  यात आली. ६) पा  
प रवारांच े सव ण तसेच कागदप  े संकलनाच े काम पणु झालेनतंर  यवसाय िनि तीक रता तालुकािनहाय 
बैठक चे आयोजन कर  यात येणार  असनू  यानंतर या प रवारानंा संबंधीत  यवसायाचे त ांकडून िश ण 
दे  याची सु ा सं  थचेी योजना आह.े  यानंतर सबंधीत प रवारांना िनवडले  या यवसायानसुार सहा य कर  यात 
येणार आह.े ७)  पा  प रवारांना व  त ु िवतरीत करतांना ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड च े
पदािधका-यांना िनमं ीत कर  यात येईल अस ेकळिवल ेआह.े  

अहवाल मागणी:-  यानतंर पनु  चः जा.नं.एसएसएस/वशी-लेखा-अनदुान/६८५६/२०१८ िद.२१ माच 
२०१८ अ  वये दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांचेशी शासन िनणयातील अट ं .२ अ  वय े 
“ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून अथसहा य कर  यात येणा-या सदर रकमचेा 
िवनीयोग ६ मिह  यां  या कालावधीत ी साईबाबा सं  थानकडे सादर केले  या यादीतील बािधत कुटंुिबयांसाठी 
शेळी पालन, गोपालन, िकराणा दकुान, आटा च  क , िशवणकाम मिशन इ. उ  प  नाचे साधन उपल  ध क न 
दे  यासाठी सदर सं  थनेे बंधनकारक राहील” अशी तरतुद आह.े  

आपणांस अनदुान िदले  या रकमचेा कालावधी िद. ०८.०४.२०१८ रोजी पणु होत असनू, आपणासं 
यापुव  या पाठिवले  या प ा माण े कायवाही क न, खच झालेला िनधीचे अिंतम िववरण सादर कराव े तसेच 
िश  लक रािहलेला िनधी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड कडे जमा कर  यात यावा. अस े
कळिव  यात आले होते.  

मदुतवाढ िमळणबेाबत प :-  यास अनसु न दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ याचं े
िद.१५.०३.२०१८ रोजीचे प  ा  त झाले असनू  यांनी ९३ प रवार शासक य पा  यादीत अस  याचे आढळून 
आले आहते. कागदप  सकंलनाच ेतसेच या प रवाराशी चचा क न  यवसाय िनि तीचे काय आजही सु  आह.े  

या प रवारासोबत आजपयत झाले  या ाथिमक चचनसुार अिधकतम प रवार शेळीपालन व 
दु ध  यवसाय कर  यात इ छुक आह.े परंत ुयावष  िवशेषतः यवतमाळ िज  हयात अ  यतं कमी पाऊस पड  यामळेु 
भीषण दु  काळ आह.े लोकांना िप  याचे पाणी देखील उपल  ध नाही. अशा अव  थते पशपुालनसारखा  यवसाय 
करण ेअ  यतं अवघड आह.े  याक रता येणा-या पावसाळयाची वाट पहाण े म ा  त आह.े  
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या प रवारा  या मागणीनुसार स  या  या अव  थते शेळीपालन अथवा दु  ध  यवसाय सु  करण े केवळ 
अश  य आह.े  यामळेु  यांनी सं  थलेा पावसाळा सु  झा  यानंतर व परेुश े पाणी व चारा उपल  ध झा  यानंतर 
 यांना शळेीपालन अथवा दु ध  यवसाय सु  करण ेजा  त उपयु  त आिण संयु  तीक होईल. 

ते  हा आपणांस िवनंती क , सदर प रवाराचंे पनुवसनाक रता “कटंुब आधार योजनेअतंगत” सं  थसे 
ा  त झाले  या िनधीचा िवनीयोग कर  यासाठी ६ मिहने मदुतवाढ िमळावी अशी िवनंती केली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०२.०५.२०१८ चे बैठक त िनणयाथ सादर केला असता यावर िनणय ं . ३०५ अ  वय ेखालील माण ेिनणय 
झालेला आह.े “िदनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांना कुटंूब आधार योजनेअतंगत दे यात 
आले या आ मह या त शेतकरी प रवारातील मिहलां या पनुवसन िनधीच े िवनीयोगास ६ मिहन े मदुतवाढ 
दे यास व तसा ताव मा यतेसाठी शासनाकडे सादर कर यास मा यता दे यात आली. तसेच शासन िनणयातील 
तरतुदी माण ेव करारना यातील  अटी व शत नसुारच सदरची र कम खच कर यात यावी याबाबत संबधीतांना 
सचुीत कर यात याव,े” असे ठरल.े       

तसेच जा.न.एसएसएसटी/वशी/लेखा-अनदुान/९३९/२०१८ िद. २५ म.े २०१८ अ  वय े करारनामा, 
ितपतु  बंधप  व शासन िनणया  यित र  त इतर बाब वर खच कर  यात येऊ नय,े सदर खच अमा  य कर  यात 

येईल याबाबत सं  थसे कळिवण ेआलेले आह.े  
मदुतवाढीबाबत शासनास प :- मा  यव  थापन सिमतीचे सभेच ेमा  यतेन ेजा.न.एसएसएस/वशी-लेखा- 

अनदुान/९३१/२०१८ िद. २४ म.े २०१८ अ  वये  िदनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांना कुटंूब 
आधार योजनेअतंगत दे यात आले या आ मह या त शेतकरी प रवारातील मिहलां या पनुवसन िनधीच े
िवनीयोगास ६ मिहन े मदुतवाढ दे याचा  ताव मा यतेसाठी शासनाकडे सादर कर यात आला होता.  यावर 
शासनान ेखालील माण ेिनणय घेतला आह.े  

शासन िनणय:- उपरो  त संदभ ं .३ अ  वय े आ  मह  या  त शतेकरी प रवारातील मिहलां  या 
पनवुसनासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे माफत दीनदयाल बहउ िेशय सारक मंडळ, 
यवतमाळ यांना . १ कोटी इत  या रकमे  या िवनीयोगा  या कालावधीस पढुील ६ मिह  यांची मदुतवाढ दे  यात 
आलेली आह.े मदुवाढ िद. ३१ जुलै २०१८ पयत राहील असा शासन िनणय  पारीत झाला आह.े  यानसुार 
दीनदयाल बहउ िेशय सारक मंडळ, यवतमाळ यांचेकडून खालील माण ेमािहती मागिव  यात आली होती.  

सं  थसे प :- िवधी व  याय िवभागा या शासन िनणयानुसार जा. न. एसएसएसटी/वशी/लेखा-अनदुान/ 
३१२३/२०१८ िद. ३१.०७.२०१८ अ  वये प  यवहार केला, असनू अथसहा य उपयोिगता माणप , 
लेखाप र ण अहवाल, ितपतु  बंधप  व करारानामा अटी शत नसुार पतुता अहवाल मागणी केली होती.  

मदुतवाढीबाबत सं  थचेे पु  हा प :- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  कडून सं  थलेा िद. 
०९.१०.२०१७ रोजी िनधी  ा  त झाललेा होता. िवधी व  याय िवभागाचा शासन िनणय . सासंिव-
१०१७/९१२/ . .९८/का.१६ िद. ०१ ऑग  ट २०१७. नसुार र  कम िवनीयोग मदुत िद. ०८.०४.२०१८ पयत 
होती,  यामळेु मदुतवाढ  हणजे िद. ०७.१०.२०१८ पयतचा कालवधी सं  थसे अपे ीत होता परंत ुिवधी व  याय 
िवभागाचा शासन िनणय . सासिंव-१०१७/९१२/ . .९८/का.१६ िद. ३० जुलै २०१८ चे शासन िनणयानुसार 
र  कम िवनीयोग कालावधीस ६ मिहने मदुतवाढ दे  यात आली असनू ही मदुत वाढ िद. ३१ जुल ै२०१८ पयत 
राहील अस ेकळिवले आह.े  यामळेु आम  या िद. १५ माच २०१८ चे प ा  वय ेकेललेी मागणी मंजरू होऊन मुदत 
वाढ िमळावी अशी िवनंती केली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  कडून  दीनदयाल बहउ िेशय 
सारक मंडळ, यवतमाळ  सं  थलेा िद. ०९.१०.२०१७ रोजी र  कम . १ कोटी िनधी  िवतरीत केलेला आह.े  

सदर िनधीचा िवनयोग िद. ३० जुलै २०१८  या शासननिनणयानसुार ६ मिह  यांत करण े अपेि त होते, मा  
सं  थनेे या कालावधीत िवनीयोग न करता आणखी ६ मिहने मदुतवाढीची मागणी केलेली आह.े सदर िवनंतीनसुार 
शासनाने िद. ३०. ०७. २०१८  या शासनिनणयानुसार ६ मिहने मदुतवाढ मंजरू केली आह.े सं  थलेा अनदुान 
िवतरीत होऊनही १० मिह  यांचा कालावधी झाला आह.े आता सं  थेला अनदुानाचा िवनीयोग कर  यासाठी परेुसा 
कालावधी िमळाललेा आह.े  यामळेु या सं  थलेा यापढु ेअनदुानाचा िवनीयोग कर  यासाठी  यां  या िवनंतीनसुार 
६ मिहने मुदतवाढ दणे े यो य होणार नाही.िश  लक अनदुान दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ यवतमाळ 
यांचेकडून परत मागिवणते यावे.दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ यवतमाळ या सं  थशेी केले  या करारनामा, 

ितपतु  बंधप  व शासनिनणयातील अटी शत  पतुता व झाले  या खचाचे उपयोिगता माणप  मागिव  यात 
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याव.ेसं  थनेे सादर केलेले उपयोिगता माणप , िज  हािधकार च े लाभाथ  यादीतील नाव, िदलेला लाभ, 
लेखाप र ण अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेन ेशासनास सादर कर  यात येईल. 

ताव:- दीनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ यवतमाळ यांना अनदुान िवनीयोगासाठी ६ मिहन े
मदुतवाढ देणचेा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .५१९ यावर सिव तर चचा होऊन, िदनदयाल बहउ शेीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांना अनदुान िविनयोगासाठी सहा 
मिहने मदुतवाढ दे यात आली, यांनी सदर योजनेची आव यक ती कायवाही पणु केली असनु, स टबर-२०१८ 
म य े ते िनधीचा िविनयोग करणार आह.े यामळेु यांना १ ऑग ट,२०१८ पासनू पढुील सहा मिहने मदुतवाढ 
दे याचा ताव शासनाकडे पाठिवणेत यावा, असे ठरले.                               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ नंदी ाम वै क य सहकारी सं था मयािदत, नांदडे यांच े ी गु जी सहकार णालय यांना कॅथ लॅब व िसटी कॅन 

उपकरणासाठी र कम .३.६५ कोटी आिथक मदत िमळणे या तावावर िनणय होणेबाबत. 
ताव-  अ  य  नंदी ाम वै क य सहकारी सं  था मयािदत नांदेड यांनी  यांचे िद. ३०.०५.२०१८ ( ा  त िद. 

२१.०६.२०१८) चे प ा  वये सं  थे  या नांदडे येथ ेसु  होत असले  या ीगु जी सहकार  णालयाला कॅथलॅब व 
सीटी  कॅन मशीनसाठी . ३.६५ कोटी एवढया अथसहा याची मागणी केली आह.े मा. मु  यमं ी महोदय, यांनी 
 यासाठी िशफारस केली आह.े 

नंदी ाम वै क य सहकारी सं  था मयािदत नांदेड ही सेवाभावी वृ  तीने काम करणारी सं  था असनू 
सामािजक जाणीव ठेवनू सवसामा  यांसाठी सवसिुवधांनी ससु  जीत असे अ  याधिुनक असे ीगु जी सहकार 

 णालय सु  करीत आह.े सदरह  णालय ह े सपंणूतः सामािजक जा णीव ठेवनू चालिवले जाणार असनू 
गोरगरीब, म  यमवग य व इतर  णांसाठी ह ेवरदान ठरणार आह ेया  णालयात सव शाखाचंे त  डॉ टरांसोबतच 
अ  याधिुनक यं सामु ी राहील तसचे सरुवातीला १५० खाटांच ेव पणु िव  तार झा यानंतर ३०० खाटांची सिुवधा 
असणार आह.े अस े  यांचे  तावात नमदू केले आह.े  

  मागणी:- ी गु जी सहकार  णालय यांनी कॅथ लॅब व िसटी कॅन मशीनसाठी एकूण खच . ३ .६५ 
कोटी      (कॅथ लॅबसाठी . १.६५ कोटी + सीटी  कॅन मशीनसाठी . २ कोटी) िमळणबेाबत ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िवनतंी केली आह.े  

                            सं  थनेे सी.टी कॅन व कॅथलॅब साठी दरप के सादर केलेली आहते  याचा तपशील खालील माण े 
अ.न. उपकरण कंपनी तांि क वणन दरप क 
1 CT 

scanne
r 

MEDIRAYS New Insitum 64S (64 slice) CT 
scanner with standard accessories 
& 100 KVA Online UPS system 

Rs.2,25,00,000/- 

2 Cathla
b 

Allengers Model : Allengers Life FP  
Series :Photon F80 
Mobile Cathlab 80KW with FPD 

Rs. 1,65,00,000/-  

Total Rs. 3,90,00,000/- 
 

अथसहा य करणबेाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद:- 
अिधिनयम कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म  य े िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा 

तरतुदी 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  यांपे ा अिधक नसले एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी 
पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता यईेल.    

(एक) रा  य शासना  या पवु मंजुरीन,े 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 सबंंिधत असलेली 
एखादी न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक संघटनचेी  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतुद आह.े"  मा  
यासाठी थम शासन िनयु  त छाननी सिमतीची िशफारस घेण ेआव  यक आह.े   
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िवभागाचा अिभ ाय:- नदंी ाम वै क य सहकारी सं  था मयािदत नांदडे ही सं  था २०१७ म  य े
न दणीकृत झालेली आह.े  

मा. छाननी सिमतीचे िनयमावलीनसुार सबंधीत सं  थचेे मागील तीन वषाचे लेखाप र ण अहवाल सादर 
करण ेअपेि त आह.े मा  सं  था न दणीकृत होऊन एकच वष झालेले अस  याने मागील तीन वषाचे लेखाप र ण 
अहवाल उपल  ध नाहीत. 

सं  थे  या  णालयाची अ ाप उभारणी झाली नाही  हणजे सं  थे  या  य  कामकाजाला  अ ाप 
सरुवात झालेली नाही. 

सं  थान  या अिधिनयमातील कलम २१(२) पोटकलम (१) मधील तरतुदीनसुार न दणीकृत सावजिनक 
िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांना अनदुान दे  याची तरतुद आह.े नंदी ाम वै क य सहकारी 
सं था मयािदत, नांदडे ही सं  था सोसायटी अॅ ट हा १८६० नसुार न दणीकृत नसनू महारा   सहकारी सं  था 
अिधिनयम, १९६० अ  वये न दणीकृत आह.े यामळेु अिधिनयमानसुार सदर सं  था ही आिथक सहा य 
दणेेबाबत  या िनकषात अपा  ठरत आह.े 

रा  याम  य े  टमाफत, सहकारी सं  थामाफत अनेक  णालये चालिव  यात येत आहते तेही अशीच 
मागणी क  शकतील.   

आ  ट बर २०१७ ते आ  ट बर २०१८ या कालावधीत ी साई समाधी शता  दी वष साजरे कर  याचा 
िनणय  यव  थापन सिमतीने घतेलेला आह.े  यासाठी िविवध िवकास कामांक रता .३०२३ कोटी पयांचा 
कृतीआराखडयास शासनान े  मा  यता िदलेली आह.े परंत ु िनधी ा  नाही  यामळेु सं  थानचा  वतःचा िनधीही 
खच होणार अस  यान ेसबंधीतांना मदत दणेे यो  य होणार नाही. 

उपरो  त व  तुि थती िवचारात घतेा सदर सं  थलेा अनदुान मंजरू करण े उिचत होणार नाही असे मत 
आह.े 

 ताव:- नंदी ाम वै क य सहकारी सं  था मयािदत, नांदेड यांचे ीगु जी सहकार  णालय यांना कॅथ 
लॅब व सीटी कॅन उपकरणासाठी र  कम . ३.६५ कोटी आिथक मदत िमळणे  या  तावावर िनणय होणसे 
िवनंती. 

िनणय .५२० यावर सिव तर चचा होऊन, नंदी ाम वै क य सहकारी सं था मयािदत, नांदडे यांच े ी गु जी सहकार णालय 
यांना कॅथ लॅब व िसटी कॅन उपकरणासाठी र कम .३.६५ कोटी आिथक मदत दणेेबाबत मा. मु यमं ी महोदय 
यांची िशफारस अस यान े त वता मा यता दे यात आली.  तथापी सदर णालयाची न दणी सोसायटी ॲ ट 
१९६० नुसार झालेली अस यान ेआथ क अनदुान दतेा येईल काय ? याबाबत शासनाच ेमागदशन घे यासाठी  
िवधी व याय िवभागाकडे  ताव सादर करणते यावा, असे ठरले.                   (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना दये असले या सन २०१७-१८ या आिथक वषा या मालम ा करावरील दडंनीय 

र कम .१,०१,५०१/- ( .एक लाख एक हजार पाचशे मा ) भरणबेाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ 

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

 तावना– िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  यांचेकडील िद.२२/०६/२०१८ रोजी  या प ां  वये सन 
२०१८-१९  या आिथक वषाचे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यां  या एकूण १३० मालम  तांवरील 
संकिलत कर, िश ण कर,रोजगार हमी कर,वृ  कर,अि नशमन कर इ.कराची आकारणी मागणीची एकूण र  कम 
.९८,४१,३००/- (अ री .अ या  णव लाख ए  केचाळीस हजार तीनशे मा ) इतक  कळिवललेी असनू 
 यासोबत  यांनी मालम  ता  कराची यादी व बील ेसादर केललेी आहते.  

तसेच सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे िशड  बस  थानक भोगवटादार ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांच ेनावे मालम  ता ं .बी १००१४९४ चे कराचे बील र  कम .४,११,३२६/- (अ री 
.चार लाख अकरा हजार तीनश ेस  वीस मा ) इतक  कळिवललेी असनू  यासोबत मालम  ता कराची यादी व 

बील सादर केलेल ेआह.े    
उपरो  त बीलांवरील रकमेचा चेक बीले िमळा  यापासनू १५ िदवसांच ेआत नगरपचंायत कायालयात 

भरणा के  यास नगरपचंायत अिधिनयम १९६५ च े कलम १५०(३) अ  वये स ंकिलत करावर १% सटू दे  याची 
तरतूद आह,े अस ेनगरपचंायतन ेकळिवलेले आह.े  
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 या माण ेसकंिलत करावर १% सूट र  कम .४९,३४४/- इतक  वजा क न र  कम .९७,९१,९५६/- 
इतक  होत आह.े तसेच िशड  बस  थानक मालम  ता ं .बी १००१४९४ चे संकिलत करावर १% सटू र  कम 
.२,०८५/- वजा क न र  कम .४,०९,२४१/- इतक  होत आह.े  

मा  िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे करांचे सादर केले  या 
बीलाम  य े सन २०१७-१८ या वषाचे मालम  ता करावरील दडंनीय  याजाची र  कम .१,०१,५०१/- इतक  
थकबाक   हणनू दशिवलेली आह.े  

मागील सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे कराची र  कम भरणा करणे  या संदभात मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७६७ माण े सं  थानमाफत िशड  नगरपंचायतीस 
वेळोवेळी बराचसा िनधी िदला जातो. याकरीता िशड  नगरपचंायतीने सं  थान इमारत चा कर माफ करावा,असे 
 यांना कळिवणते याव,े असबेाबत िनणय झालेला आह.े सदर िनणया माण े नगरपचंायतबरोबर प  यवहार 

केलेला आह.े तरीदखेील मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी उपरो  त िद.०५/१२/२०१७ रोजी  या 
प ा  वये मालम  ता व इतर करांची मळु र  कम .१,०२,६६,०७३/- वरील  याजासह होणारी र  कम 
.१,०३,६८,७३१/- इतक  व प रवहन महामंडळाच े इमारतीची मळु र  कम ,४,०७,२५३/- वरील  याजासह 

होणारी र  कम .४,११,३२६/- इतक  नगरपचंायतीकडे भरणा करणबेाबत कळिवललेे आह.े  
या  तव उपरो  त मालम  ता कराची सन २०१७-१८ या वषाची  याजासह होणारी कराची र  कम 

.१,०३,६८,७३१/- इतक  व प रवहन महामंडळाचे इमारतीची  याजासह होणारी कराची र  कम .४,११,३२६/- 
इतक  िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना अदा करणकेामी  या िनणयाथ सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०८/१२/२०१७ रोजी  या सभेपढूे सादर करणते आला.  यात िनणय ं .१०५८ माण ेखालील माण े िनणय 
झालेला आह.े  

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

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

उ  त िनणया  या अनषुगंाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचंी िशड  यथेील मालम  ता  
कराची सन २०१७-१८ या आिथक वषाची मालम  ता कराची र  कम .१,०२,६६,०७३/- (अ री .एक कोटी 
दोन लाख सहासष ् ट  हजार याह  तर मा ) तसेच िशड  येथील महारा   रा  य माग प रवहन महामडंळ यांच े
मालक चे िमळकतीमधील सं  थान  या  ता  यात असले  या भ  तिनवास इमारती  या सन २०१७-१८ या वषाची 
मालम  ता   कराची र  कम .४,०७,२५३/- इतक   RTGS ारे नगरपंचायत,िशड  यांचेकडेस अलाहीदा अदा 
कर  यात आलेली असनू उपरो  त करा  या रकमा नगरपचंायतीस अदा करणकेामी नगरपचंायतीबरोबर सं  थानचा 
प  यवहार चाल ूहोता. अशा कालावधीसाठी उ  त करा  या रकमेवर दडंनीय  याजाची र  कम आकारणी करण े
िवधी ाहय ठरत नाही. तरी िद.०५/१२/२०१७ रोजी  या प ात नमदू केले माणचेी दंडनीय  याजाची र  कम 
आकारणी क  नय े असबेाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना इकडील प  ं .एसएसएसटी/ 
मालम  ता/५०७५ /२०१७  िद.२२/१२/२०१७ अ  वये अलाहीदा कळिवणते आलेले आह.े  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम २१ मधील तरतुदीनुसार 
तसेच मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१४/११/२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय ं .१००९ माण े सं  थान 
िमळकतीचे सबंंधातील िनयमानकूुल शासक य अथवा िनमशासक य कर,भाडे,भरपाई,आकार व इतर शासनास 
दये असले  या रकमा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यांचे  तरावर शासनास अदा करावे, असबेाबतचा िनणय 
झालेला आह.े  यास अनसु न नगरपंचायत,िशड  यांनी सन २०१८-१९ या आिथक वषाची सादर केले  या 
मालम  ता कराचे बीलांम  य ेदशिवलेली खालील त   यात नमदू केले माणचेी दडंाची र  कम (थकबाक ) व १% 
संकिलत करावरील सटु र  कम वजा क न उव रत र  कम .१,००,९९,६९६/- इतक  RTGS ारे वग करणते 
आलेली आह.े  

सन २०१८-१९ या आिथक वषाची मालम  ता कराची र  कम 
अ.न.ं  मालम  ता 

तपिशल  
थकबाक  र  कम चाल ूमागणी र  कम एकूण र  कम १% सटु र  कम थकबाक  व १% 

सटूीची एकूण 
र  कम 
(रकाना ३+ ६)  

थकबाक  व १% सटु 
वजा क न 
नगरपंचायतीस अदा 
केलेली र  कम 
(रकाना ५-७)  
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ एकूण १३० 

मालम  ता  
.९७,४२८/-  .९७,४३,८७२/-  .९८,४१,३००/- .४९,३४४/-  .१,४६,७७२/-  .९६,९४,५२८/-  

२ एस.टी. 
बस  थानका
तील 
भ  तिनवास 
इमारत  

.  ४,०७३/-  .  ४,०७,२५३/-  .  ४,११,३२६/-  .  २,०८५/-  .      ६,१५८/-  .  ४,०५,१६८/-   

 एकूण  .१,०१,५०१/-  .१,०१,५१,१२५/- .१,०२,५२,६२६/- .५१,४२९/-  .१,५२,९३०/-  .१,००,९९,६९६/-  

  
सन २०१७-१८ या वषाचे सं  थानच े मालम  ता कराचे रकमेवरील दडंनीय  याजाची र  कम 

.१,०१,५०१/- (उपरो  त दशिवलेली थकबाक ) इतक  माफ करणते यावी. सदर दडंनीय  याजाची र  कम व 
१% सटुची  र  कम वजा जाता उव रत सन २०१८-१९ या आिथक वषाची मालम  ता कराची र  कम 
.१,००,९९,६९६/- इतक  RTGS ारे नगरपचंायत,िशड  यांना अदा करणते आलेली आह े व उ  त सन 

२०१७-१८ ची दडंनीय  याजाची र  कम माफ करणकेामी इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/१८०७/ 
२०१८ िद.१३/०७/२०१८ अ  वये मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना कळिवणते आलेल ेआह.े  

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

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

राहीलेली र  कम .१,०१,५०१/- चा चेक नगरपंचायतीकडे जमा करावा, असेबाबत इकडेस कळिवललेे आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय- नगरपचंायत,िशड  यांनी उपरो  त माण े थकबाक पोटी दशिवलेली र  कम 

.१,०१,५०१/- इतक  नगरपंचायतीस अदा न के  यास सॉफटवअेर णालीमळेु सदर  या थकबाक  रकमेत 
यापूढेही वाढ हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. या  तव सदरची र  कम .१,०१,५०१/- इतक  
लेखाशाखमेाफत RTGS ारे नगरपंचायतीस अदा करण ेउिचत होईल.  

िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना सन २०१७-१८ या आिथक वषा  या करांचे रकमेवरील दडंनीय 
 याजाची (थकबाक  दशिवलेली) र  कम .१,०१,५०१/- (अ री .एक लाख एक हजार पाचशे एक मा ) 

इतक  अदा करणकेामी  या  िनणयाथ सादर. 
िनणय .५२१ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना सं थानकडून वेगवेगळया कामासाठी मोठया 

माणात आिथक िनधी उपल ध क न िदलेला आह.े िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना दये असले या सन २०१७-
१८ या आिथक वषा या मालम ा करावरील दडंनीय र कम .१,०१,५०१/- मा  माफ करणेबाबत सव सिमती 
सद यांनी मा.अ य ,नगरपंचायत तथा सिमती सद या यांना िवनंती केली असता दडंनीय र कम .१,०१,५०१/- 
मा  माफ करणेबाबत िनयमातील तरतदुीनसुार तपासनु कायवाही कर याच ेमा य केले.                            

(कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय  नं.१७ बांबूपासुन बनिवले या व तूंच ेिव साठी गाळा उपल ध क न दणेबेाबत मा.मॅनेिजंग डायरे टर, महारा  रा य 

बांब ुडे हलपमट बोड, नागपरु यांचकेडील प  एमडी/ एमबीडीबी/ सी.नं.19/ 207/ 2018-19, िद.12.07.2018. 
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 

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

 तावना - मा.मॅनिेजंग डायरे  टर,महारा   रा  य बांब ु डे  हलपमट बोड,नागपरू यांनी  यांचेकडील प  
एमडी/एमबीडीबी/ सी.नं.१९/२०७/२०१८-१९ िद.१२/०७/२०१८ अ  वये बांबपुासनू व  तू बनिवणारे कारागीर 
यांच ेजीवनमान उंचावण ् यासाठी  यांना मदत  हावी या ि कोनातनू  यांनी बांबुपासनू ह  तकेलेतून बनिवले  या 
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व  तू िव  करणकेामी सं  थान प रसरात जागा/गाळा उपल  ध क न दणेकेामी सं  थानकडे िवनतंी केलेली असनू 
 यात  यांनी सं  थान मालक  या जमीन म  य ेबांबचुी लागवड के  यास  यापासनू सशुोभीकरणािशवाय सं  थानला 

उ  प  नाचे साधन देखील िनमाण होईल, असबेाबत सिुचत केलेले आह.े  
उ  त प ा  या अनषुगंाने सं  थानचे बगीचा िवभागाने  यांचेकडील िद.३१/०७/२०१८ रोजी कायालयीन 

िटपणी सादर क न  यात “महारा   बांबु डे  हलपमट बोड नागपरू यांचे प ानसुार ह  तकलेतून बनिवले  या 
बांबु  या व  तूंची िव  करणकेामी साईबाबा भ  तिनवास  थान येथ ेमालम  ता िवभागामाफत जागा उपल  ध क न 
दवेनू  यांना सदर व  तचूी िव  करणकेामी परवानगी देता येईल. तसचे सदर व  तूं  या िव बाबत महारा   बांब ु
डे  हलपमट बोड,नागपरू यां  या पढुील कायवाहीबाबत जाणनू घणेेकामी  यांना प  यवहार करता यईेल. तरी 
 यास मा  यता असावी,”असबेाबत नमदू केलेले आह.े सदर िटपणीवर मा.उपिज  हािधकारी यांनी मालम  ता 

िवभागामाफत एक गाळा दे  याबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करावा, अस ेसिुचत केलेले 
आह.े 

 या अनषंुगान े पढुील कायवाही करणकेामी सदर  या िटपणीची छायांिकत त बगीचा िवभागामाफत 
मालम  ता  िवभागाकडे ा  त झालेली आह.े  

सदर िटपणीच े अनषंुगान े इकडील जा. ं .एसएसएसटी/मालम  ता/१२९२/२०१८  िद.०४/०८/२०१८ 
अ  वये साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) या िठकाणी उ  त व  तू िव साठी गाळा उपल  ध क न दतेा 
येईल िकंवा कस?ेअस  यास गाळयाचे आकारमान िकती राहील? याबाबतच े .अिध क,साईबाबा 
भ  तिनवास  थान (५०० म) यांच ेअिभ ाय मागिव  यात आल.े  

तदनषंुगान े साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) िवभागाकडील जा. ं .१४/७६ िद.०४/०८/२०१८ 
रोजी  या   प ा  वय े इकडेस अहवाल ा  त झाला असनू  यात  यांनी “आज िद.०४/०८/२०१८ रोजी दपुारी 
०२.३० वाजता मा. ी.टी.एस.के.रेड्डी,मॅनेिजगं डायरे  टर,महारा   बांब ु डे  हलपमट बोड,नागपरू व  यांचे इतर 
अिधकारी यांनी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) या िठकाणी सम  येवनू पाहणी क न ए िवगं तळमाळा 
(आतील बाजचूा) गाळा नं.ए-१ ची मागणी केली आह.े सदर गाळयाचे आकारमान ११x१८=१९८ चौ.फूट इतके 
असनू सदर  या गाळयाम  य े सामा  य शासन (आ  थापना) िवभागाचे सािह  य ठेवलेले आह.े आ  थापना 
िवभागास कळवनू सदरचा गाळा खाली क न बांबपुासनू बनिवले  या व  तू िव साठी महारा   बांब ुडे  हलपमट 
बोड,नागपरू यांना उपल  ध क न दतेा येईल,” असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े    

िवभागाचा अिभ ाय– मा.मॅनेिजगं डायरे  टर,महारा   बांबु डे  हलपमट बोड,नागपरू यांचे उपरो  त 
िद.१२/०७/२०१८ रोजी  या प ाच ेअनुषगंाने व सं  थानचे साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागाचे अिभ ाया माण े
कारािगरांनी बांबूपासनू ह  तकलेतनू बनिवले  या व  तूंची िव  करणेकामी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० 
म) येथील ए िवंग तळमाळा, आतील बाजचूा गाळा न.ंए-१ आकारमान ११x१८=१९८ चौ.फूट असलेला गाळा 

११ मिह  याच ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारावर सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील  या मािसक भाडेदरान े
व िव तु बील वेगळे आका न गाळा वापरासाठी दतेा येईल.  

कारािगरांनी बांबूपासनू ह  तकलेतनू बनिवले  या व  तूंची िव  करणकेामी साईबाबा भ  तिनवास  थान 
(५०० म) येथील ए िवंग तळमाळा, आतील बाजचूा गाळा न.ंए-१ आकारमान ११x१८=१९८ चौ.फूट 
असलेला गाळा ११ मिह  यांचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारावर सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील  या 
मािसक भाडेदराने व िव तु बील वेगळे आका न मा.मॅनिेजंग डायरे  टर,महारा   बांब ु डे  हलपमट बोड,नागपरू 
यांना गाळा वापरासाठी दणेे  या िनणयाथ सादर.   

िनणय .५२२ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.मॅनेिजंग डायरे टर, महारा  बांब ु डे हलपमट बोड, नागपुर यांना बांबुपासुन 
ह तकेलतनू बनिवले या व तुंची िव  करणकेामी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथील ए िवंग 
तळमाळा, आतील बाजुचा गाळा नं.ए-१, आकारमान ११x१८=१९८ चौ.फुट असलेला गाळा ११ मिहन े
कालावधीसाठी िल ह ॲ ड लायस स त वावर दे यात यावा, याकामी सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून 
मािसक भाडे िन ीत क न घे यात याव,े व िमटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आकार यात याव,े असे ठरले.                                                         

(कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय  नं.१८ ी साईनाथ णालयात माह ेएि ल २०१७ ते माच २०१८ अखेर णांवर मोफत वै िकय उपचार पोटी खच 
झालेली र कम .३,३२,८१,७२६/- मा  चॅ रटी खाती खच  टाकणे बाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 
िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसाह य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल.  

 यव  थापन सिमती ठराव . –  १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय 
. ९४४.  २) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २४/०२/२०१६ रोजी  या िनणय . ०६. 

 तावीक– ी साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न गरीब व गरज ु  णानंा मोफत उपचार परुिव  या  या 
 टीने ी साईनाथ  णालय  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय . ९४४ नसुार 

िद. ०१/०१/२०१७ रोजी पासनु संपणुपण े मोफत उपचार सु  केलेले आह.े मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. 
२४/०२/२०१६ रोजी  या िनणय . ०६ नसुार िद. ०१/०३/२०१७ रोजी पासनु ी साईनाथ णालय भरती होणा-
या  णांना आव  यकते माण ेउपचारासाठी लागणारे र  त व र  तघटक मोफत दे  यात यते आहते. 

ी साईनाथ  णालयात माह.े एि ल २०१७ ते माच २०१८ अखेर अिथक वषात ओपीडी व आयपीडी 
 णांवर मोफत तपासणी, श  ि या वर झाले  या खचाची र  कमचेा तपिशल खालील दशिवले  या को  टका 
माण ेआह.े  

अ.नं मिहना अंत  ण र  कम बा  ण र  कम औषधांवर खच 
केलेली र  कम 

एकुण पये 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
०१ एि ल – २०१७ ९,४८,१६३/- ९,४७,९२१/- १०,५२,९१७/- २९,४९,००१/- 
०२ मे – २०१७ १०,१३,३६८/- १०,५३,१५९/- १२,२०,३१४/- ३२,८६,८४१/- 
०३ जनु – २०१७ ९,७७,६०१/- १०,३७,५२८/- ५,९५,२४५/- २६,१०,३७४/- 
०४ जलैु – २०१७ १०,९८,४२५/- ११,७०,६५३/- ६,०५,३८१/- २८,७४,४५९/- 
०५ ऑग  ट – २०१७ ९,९८,२३०/- १३,१८,१४२/- ६,३३,०९७/- २९,४९,४६९/- 
०६ स  टबर – २०१७ ९,११,१८४/- १२,७४,५९७/- ३,३९,९४२/- २५,२५,७२३/- 
०७ ऑ  टोबर – २०१७ ७,५०,६७५/- ९,४९,८२४/- ३,८६,५२३/- २०,८७,०२२/- 
०८ नो  हबर – २०१७ ९,२२,५१२/- १२,१५,५६३/- ९,४९,६५६/- ३०,८७,७३१/- 
०९ िडसबर – २०१७ १०,२०,६३०/- १०,११,१९६/- ७,०१,६३४/- २७,३३,४६०/- 
१० जानेवारी – २०१८ १४,१६,५०८/- १०,१४,८४६/- ८,३५,९०६/- ३२,६७,२६०/- 
११ फे वुारी – २०१८ ९,९९,९१९/- १०,३१,२३६/- ५,५३,३८५/- २५,८४,५४०/- 
१२ माच – २०१८ ९,५८,८६३/- ९,६०,१९९/- ४,०६,७८४/- २३,२५,८४६/- 

एकुण  १,२०,१६,०७८/- १,२९,८४,८६४/- ८२,८०,७८४/- ३,३२,८१,७२६/- 
 

िवभागाच ेमत / अिभ ाय - आिथ क वष २०१७ – २०१८ म  य ेमाह ेजनु २०१७ पासनु चॅ रटीम  य े
अतं  ण, बा  ण व औषध ेअशा ित  ही खचचा र  कम एक ीत क न अदंाजप कात चॅ रटी खाते न दणी क न 
सादर करणते आले परंत ुएि ल २०१७ व म े२०१७ ची  णांना दे  यात आलेली औषधांची र  कम  न द घे  यात 
आली न  हती. सन २०१७ - २०१८ म  य े ी साईनाथ  णालयातील अतं  ण, बा  ण व औषधांवर एकुण 
र  कम . ३,३२,८१,७२६/- इतक  मोफत वै िकय उपचारापोटी खच झाललेी आह.े 

 ताव–सदर र  कम चॅ रटी  हणनु खच  टाकण ेआव  यक आह.े तरी को  टकात दशिवले  या माण े
मागील आिथक वषात र  कम . ३,३२,८१,७२६/- इतक  ी साईनाथ  णालया  या गरीब व गरज ु  णां  या 
मोफत वै िकय उपचारापोटी खच झालेली आह.े सदर र  कम न द घऊेन खचास मा  यता असावी.    

सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर.  
िनणय .५२३  यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईनाथ णालयात माह ेएि ल २०१७ ते माच २०१८ अखेर णांवर मोफत 

वै िकय उपचारापोटी झाले या खचाची  र कम .३,३२,८१,७२६/- मा ची न द घे यात येऊन सदरची र कम  
चॅ रटी खाती खच  टाकणेस मा यता दे यात आली.     (कायवाही- .वै क य अिधि का, ी साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१९ सन २०१७-१८ मधील (Annual Rate Contract) वािषक खरेदीमधील मंजरु दराने औषधे, सिजकल, 
लॅबोरॅटरी सािह य अितरी  (मंजरू नग सं येपे ा जा त नग) खरेदीबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :-  (०१) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय 

मांक ०५ अ  वये औषधे अित र  त खरेदीबाबत – नवीन िनयमावली नसुार वािषक औषधांच ेपरुवठा आदेश 
िद यानतंर पढुील सहा मिह  यातच अित र  त औषध ेखरेदी करता येणार आह.े परंत ुब-याच वेळा वािषक औषध े
खरेदीचा कालावधी संपनू पढुील वािषक खरेदीस िवलंब लाग  याने वािषक औषधांची वषाची मागणी संपते 
यासाठीकमीत कमी एक वषाचा कालावधी पणु होऊन जातो तसेच कधी कधी संसगज  य रोगाचंी लागण 
झा  यामळेु सु  दा वािषक मागणी संपणू वािषक मागणी करावी लागते. त  हा वािषक खरेदीकामी मा.  यव  थापन 
सिमती सभेन े िदले  या मंजरूी अतंगत ती औषधे / सिजकल सािह  य मंजरू दराने अित र  त खरेदीस मंजूरी 
िमळालेली आह.े  
(०२) मा.  यव  थापन सिमती सभा  िद.३०/०१/२०१५ िनणय मांक २६ Clause No.9 अ  वये मागणी 
केले  या औषधां  या साठयापैक  .२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या औषधांची अितरी  त मागणी करावयाची 
झा यास दनैिंदन कामाची गैरसोय होऊ नय,े हणनू ती मा. कायकारी अिधकारी यांच ेमंजुरीने खरेदी क न केवळ 
न द घे यासाठी / मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपढुे न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावे, असे ठरले 
आह.े 
(०३) िद.३०/११/२०१६ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय .७५६(५) अ  वये ी साईबाबा व ी 
साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन२०१६-१७) या वषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह य खरेदी 
करणकेामी तावात नमदु केले या कायवाहीच ेअवलोकन करणते येऊन,  णालय उपसिमतीन ेखालील माण े
िशफारशी के या, या मा  य कर  यात आ या आहते. 

ब याचशा नामांिकत णालयांम य ेजनरीक औषध ेवापरली जातात. यामळेु सं थान णालयांकरीता 
ाधा यान े जनरीक औषध े खरेदी करावीत. काही जनरीक औषधांचा णांवर भाव होत नाही, अस े डॉ टस 

सांगतात, अशी औषध े संबंधीत कंपनीकडून बदलून घे यात यावी व तरीही त ारी आ यास सदरह औषध 
िनमाती कंपनीस काळया यादीत टाक यात याव.े  

औषध खरेदी ि या राबिवणपेुव  कोक ळा बेन हॉि पटल, नागपरु, बी हॉल ि लिनक, पणु,े माऊट 
अब,ु राज थान अशा नामांिकत तसेच रा य शासन/ भारतीय ल करां या णालयांम य े वापर यात येणा या 
औषधांची व औषध खरेदी ि येची मािहती संकलीत क न, उपकायकारी अिधकारी, मु यलेखािधकारी तथा 

शासक य अिधकारी, णालय वै िकय संचालक यांनी औषध खरेदी करणकेामी अटी/ शत  िनि त क न सभे 
समोर ताव सादर करावा. तोपयत औषधां अभावी णांची गैरसोय होऊ नय,े याकरीता स याच ेमंजरु िन नतम 
दरान ेऔषधे खरेदी कर यात यावीत, असे ठरले आह.े 

 यानसूार सन २०१५ – २०१६ म  य े मंजरू दरान े औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य अित र  त खरेदी कर  यात आलेली आह.े  याचा तपशील खालील माण े– 

 
अ. नं. मंजरू िट  पणीची िदनांक  तावाची र  कम . 
१ िद.२३/०५/२०१६ ७१८५३०२.०० 
२ िद.१२/११/२०१६ ११८९८८३७.०० 
३ िद.०९/०२/२०१७ १७०३८८०२.०० 
४ िद.०१/०६/२०१७ ७८९८५६८.०० 
५ िद.०५/१२/२०१७ २०५८२२९६.०० 
६ िद.१३/०४/२०१८ १६४४१३७.०० 
 एकूण र  कम  ६६२४७९४२.०० 

 
ा  तािवक :- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता दैनिंदन वापरासाठी लागणा-या औषध,े 

सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी सन २०१७-१८ या वषाकरीता 
वािषक िनिवदतेील दरानेएकुण र  कम .४४०८५७०२८.२४ इत  या र  कमचे े परुवठा आदेश दे  यात आलेल े
आहते,  याचा तपशील खालील माण े–  
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अ. नं. परुवठा आदशेाची 

िदनांक 
परुवठा आदेशाची र  कम मा.  यव  थापन सिमती सभेची मा  यता 

१ २८/०७/२०१७ १६४९५१४९९.०८ िद.२५/०७/२०१७ िनणय .५२४ (A-१४) 
२ ०७/१२/२०१७ २२९७४९४३४.७५ िद.१४/११/२०१७ िनणय .१००६ (०१) 
३ १६,१७,/०१/२०१८ ४६५५५०७.०० िद.०८/१२/२०१७ िनणय .१०५१ (१३) 
४ १५/०१/२०१८ २७७०८७१.८६ िद.२५/१२/२०१७ रोजीची मंजरू िट  पणी  
५ १०/०४/२०१८ १७११४२५७.९८ िद. ०२/०४/२०१८ रोजीची मंजरू िट  पणी  
६ २३,२४/०४/२०१८ २१६१५४५७.५७ िद.०४/०४/२०१८ िनणय .२२५ (२३) 
 एकूण र  कम  ४४०८५७०२८.२४  

 
सन २०१७ -१८ या वषाकरीता वािषक औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 

िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी मजंरु र  कम .५५,९१,९१,८३६/- इतक  आह े  यामधनू .४४०८५७०२८.२४ 
इत  या र  कमचे े परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू .११,८३,३४,८०७.७६ इतक  र  कम िश  लक आह,े 
 यामळेु आपणास अितरी  त खरेदी ही िश  लक र  कमतेुन करता येणार आह.े 

सदर परुवठा आदशेा माण ेपरुवठाधारकांकडून मालाचा पुरवठा चाल ुआह,े तर  यातील काही मालाचा 
परुवठा पणु झाललेा आह.े  यापकै  स  या सोबत  या यादीतील औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब  केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  याद चा औषधांचा भांडारात साठा िश  लक नाही, सदर साठयाची वािषक 
मागणी पणु झाललेी आह.े तथािप सदरह औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ 
सािह  य ह ेदनैिंदन वापरासाठी आव  यक अस  यामळेु त  हा गरज पाहता काही औषध े/ सिजकल सािह  य मंजरु 
दराने खरेदी कर  याचा  ताव आह.े सदर औषधे / सिजकल सािह  य ह ेआपण जर मंजरु दरा  यितरी  त खरेदी 
केले तर  यासाठी जा  त खच यऊेन  यात सं  थानचे नुकसान होणार आह.े  यामळेु सदर मटेरीयल ह ेमजंरु दरानचे 
खरेदीचे  तािवत कर  यात येत आह.े तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पढुील वािषक खरेदीचा 
कालावधी बघता वािषक मंजुर नग सं  या  यितरी  त जा  त नग सं  याची मागणी कर  यात आलेली आह.े 

सन २०१८-१९ या वषाकरीता लागणारे औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 
िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामीचा  ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात येत असनू  यासाठी कालावधी 
लागणार आह.े वािषक खरेदीमधील काही औषध ेही वािषक मागणीपे ा कमी लागतात तर काही औषधे ही मुळ 
मागणीपे ा जा  त लागतात, अशी औषधे मंजुर दरान े (Annual Rate Contract) खरेदी कर  याचा  ताव 
आह.े सन २०१७-१८ या वािषक खरेदीम  य ेर  कम .४४०८५७०२८.२४इत  या मंजुर र  कमचे ेपरुवठा आदेश 
दे  यात आललेे असनू यावष  आतापयत अितरी  त औषधे खरेदीचा  ताव ठेव  यात आलेला नाही 

मागणी – सोबत  या त   यात दशिव  या माण.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान :- अिधिनयमातील सिमतीच ेकत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण) अ  वय ेमानवजाती  या 
क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल असा आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े महारा   शासना  या राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअतंगत  ण दाखल होत असतात. सदर योजनअेतंगत होणा-या श  ि या व उपचार चाल ु
असताना  ण पणु बरा होऊन िडसचाज िद  यापासनू १ वषासाठी औषधे मोफत दयावी लागतात,  यामळेु 
औषधांचा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो.  

महा  मा फूले जीवनदायी योजने अतंगत  णांना िदले  या औषधांचा परतावा शासनाकडून सं  थानला 
िमळत असतो. तसेच िद.०१/०१/२०१७ पासनू ी साईनाथ  णालय ह े पूणतः मोफत सवेा दे  यात यते 
अस  यापासनू तेथील  णांची सं  या िदवसिदवस वाढत असनू  यासाठी सु  दा लागणारी औषधे / सिजकल  
सािह  यांचा खप वाढलेला आह.े  यामळेु जशी जशी लागतील तशी तशी औषध े वािषक मंजरु दरान े खरेदी 
कर  यात यतेील. कारण एकाच वळेेस खरेदी क न ठेव  यास ती मदुतबाहय हो  याची श  यता नाकारता येत नाही, 
 यामळेु सं  थानच ेमोठे अिथक नुकसान हो  याची श  यता असते.  
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तसचे सन २०१८-१९ या वषा  या पढुील वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामी बराच कालावधी लागणार आह,े  यामळेु  णांना 
उपचारासाठी लागणा-या औषधांची गैरसोय होऊ नये  हणनू सोबत  या यादीतील औषध े सन २०१७-१८ या 
वषातील मंजरु दराने खरेदी क न दतेा येतील.  यामळेु मंजरु दराने सोबत  या त   यातील औषध ेतातडीने खरेदी 
करणचेे गरजचेे आह.े  

तरी सन २०१७-१८  या वािषक मंजरु दरान ेव सदर वषा  या वािषक औषध ेखरेदीकामी मंजुर र  कम 
.५५,९१,९१,८३६/- पैक  िश  लक र  कम .११,८३,३४,८०७.७६ मधनू सोबत  या त   यातील औषध े

तातडीने मंजरू दराने अित र  त खरेदी करणते आलेली असनू व याकामी आले  या र  कम .१,४५,११,११४/- च े
खचाचा  ताव न द घणेसेाठी सिवनय सादर. 

 ताव –सन २०१७-१८  या मजंूर दराने मंजूर नगापे ा जा  त नग खरेदी करणसे व  या अनशंुगान े
येणा-या र  कम .१,४५,११,११४/- चे खचाचा  ताव न द घणेसेाठी सिवनय सादर. 

िनणय .५२४ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या मंजरू दरान े  कर यात आलेली तातडीची अित र  औषधे 
खरेदीची न द घे यात येऊन, याकामी आले या र कम .१,४५,११,११४/-मा च े खचास मा यता दे यात 
आली.                                                                                             (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय  नं.२० ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव शासिकय पदांवर (मळु िकंवा भारी/अित र ) असले या 

डॉ टरांना ो साहन भ ा (इ सटी ह) लाग ूकरणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थमेाफत ी साईबाबा  णालय व ी साईनाथ  णालय ही दोन 

 णालय े चालिवली जात आहते. सदर  णालयांम  य े वगेवेगळया आजारांवर िविवध तपास  या/ उपचार/ 
श  ि या के  या जातात. िशड सार  या लहान गावात सपुर  पशेािलटी दजा  या वै क य सवेा उपल  ध क न 
दे  या  या  टीन े व  यासाठी आव  यक असलेले डॉ  टस उपल  ध होवनू ते िटकून राहणसेाठी ी साईबाबा 

 णालयातील डॉ  टरांना  यांचे मािसक वतेना  यित र  त  णांकडून आकार  यात येणा-या िबलातील काही 
िविश  ट र  कम ो  साहन भ  ता  हणनू िदली आह.े तसेच ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना ो  साहन भ  ता, 
(इ सटी  ह) लाग ुकरण ेतसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ  णायातील सव शासक य पदांना वेतना  यितरी  त 

ो  साहन भ  ता दयावे असा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढुे सादर केले असनु  उपरो  त 
संदभ कं. २ अ  वय,े यावर  सिव  तर चचा होऊन अस ेठरले क , ी साईनाथ  णालयाम  य े  णांना िवनामु  य 

 णसवेा उपल  ध  क न िदली जाते.  यामळेु या  णालयाम  य े  णांची सं  या जा  त असते. सदरह   णालय 
ामीण भागातील अस  यामळेु त  डॉ  टस कमी वेतनावर काम करत ना हीत व ी साईबाबा हॉि पटलमिधल 

डॉ  टरां  या वेतनाबरोबर तुलना  करीत आहेत. ी साईनाथ  णालयाम  य े  णसेवा सपंणुपण े मोफत केललेी 
अस  याने सदर डॉ  टरांना  णां  या िबला  या रकमतेुन इ  स  ट  ह दणे े श  य  नाही.  यामळेु एक िवशेष बाब 
 हणनू व ी साईबाबा  णालयाशी तुलना क न ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना  यांचे मळु वेतन + ेड प े

यावर २००% असा िफ  स इ  स  ट  ह लागु करणते यावा. हा इ  स  ट  ह लाग ु के  यास सं  थानवर अदंाजे ित 
माह .१२ लाख मा  आिथक बोजा पडेल,  यास मा  यता दे  यात आली.  

तसेच न  याने भरती होणा-या  थायी, मानधनावर, कं ाटी वै क य अिधकारी  याच माण े ी साईबाबा 
व ी साईनाथ  णालयातील सव शासक य पदांना  तावात नमदु केले  या िनयमावली माण ेइ  स  ट  ह लाग ु
करणते यावा व ७ वा वेतन आयोग लाग ूझा  यानंतर या इ  स  ट  हम  य ेबदल करणसेाठी  ताव सभेसमोर सादर 
करणते यावा, असे ठरले. 

   यानसुार सदर  ताव मा.िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई येथे पाठवले असनु सदंभ . ४ अ  वय े
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयामिधल डॉ  टरांना मासीक वेतना  यतीरी  त ोतसाहन भ  ता अदा 

करणबेाबत खालील माण ेशासन आदेश पारीत कर  यात आलेला आह.े 
  शासन िनणय:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  अिधिनयम, २००४  या कळम १७ (२) 

(ण) मधील तरतुदीनसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  सचंलीत ी साईबाबा  णालयातील 
डॉ टसना मािसक वेतना  यितरी  त ो  साहन भ  ता (Incentive) मंजरु कर  याबाबत खालील माण े मा  यता 
दे  यात येत आह.े 
१. ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालयातील डॉ  टरांना ो  साहन भ  ता अदा कर  याबबात  यव  थापन 
सिमतीन ेघतेले  या िनणयास काय  तर मा  यता दे  यात यते आह.े  
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२. ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालया माण े ी साईनाथ  णालयांतील डॉक् टरांना ो  साहन भ  ता लाग ु
कर  यास मा  यता दे यात यते आह.े 
३. द  ही  णालयातील डॉ  टसना ो  साहन भ  ता अदा कर  याबाबतची िनयमावली/अटी व शत  तसेच 

ो  साहन भ  याचे दर  यव  थापन सिमती  या मा  यतेने िन  चीत कर  यात यावेत. 
  उपरो  त शासन िनणयाम  य ेनमदु के  या माण े ी साईबाबा सपुर  पिेशिलटी  णालयातील डॉ  टरांना 

ो  साहन भ  ता अदाकरण ेसाठी वेळोवेळी मा.  यव  थापन सिमती  या मा  यतेनसुार ो  साहन भ  ता अदा केला 
जात आह.े तसचे ी साईनाथ  णालयासाठी िद.२३.१०.२०१७ रोजी  या  झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या 
सभेतील िनणय . ८६८ च ेिनयमावली/अटी व शत नसुार डॉ  टरांना  याचे मळु वतेन + ेड प ेयावर २००% 
असा िफ  स इनसिट  ह िद.२७/०६/२०१८ रोजी पासनु िदले जाणार आह.े  

  तसचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील सव शासक य पदानंा  तावात नमदु केले  या 
िनयमावली माण ेइ  सिट  ह लागु राहील. 

  परंतु ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील सव शासक य पदांवर काम करणारे डॉ  टस ह े
अित र  त कायभार िकंवा भारी  हणनू कामकाज पाहत आहते. 

   यानसुार अित र  त भार िकंवा भारी पदावर असले  या सव शासक य पदासाठी ो  साहन भ  ता 
दणेेस उ  लेख नसलेमळेु ो  साहन भ  ता ावा िकंवा कस?े 

 िवभागाचे अिभ ाय:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील सव शासक य पदासाठी मजंरु झालेला 
ो  साहन भ  ता अित र  त/ भारी पदावर असले  या सव शासक य पदांना खालील माण ेदे  यात यावा. 
१.  अित र  त िकंवा भारी पदावर कायरत असले  या सव शासक य पदांना सदंभ .२ अ  वये ो  साहन 

भ  ता देता येईल. 
२. जे वै क य अिधकारी अित र  त/ भारी शासक य पदांवर कायरत आहते. व  यां  या मूळ पदाला 
ो  साहन भ  ता लाग ूअसेल तर कोण  याही एकाच पदाचा (मळु िकंवा भारी / अित र  त) ो  साहन भ  ता देय 

होईल. कोण  या एकाच पदाचा ो  साहन भ  ता लाग ू करणचेा संपणू अिधकार मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
यांना राहील.  
३.  या  वै क य अिधका-यांकडे अित र  त / भारी शासक य पदाचा कायभार सोपिवलेला असेल व 
 यां  या मळू पदाला ो  साहन भ  ता लागू नसेल तर अित र  त / भारी शासक य पदाचा िनयमा माण े ो  साहन   

भ  ता देता येईल. 
४. िद.२३.१०.२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िवषय नं.२२ िनणय .८६८ 

म  य े मु ा .६ अ  वये शासना  या मंजुरी आदशेा  या िदनांकापासनु ो  साहन भ  ता लाग ुहोईल,अस ेनमुद केले 
आह.े  यानसुार िद.२७/०६/२०१८ रोजी झाले  या शासनाचे आदेशानसुार ो  साहन भ  ता ावा लागणार आह.े 
परंत ु अक  ट ग  या  टीकोनातून िवचार के  यास िद.०१/०७/२०१८ पासनू ो  साहन भ  ता दणेकेामी  िनणय 
घेता येईल व ो  साहन भ  ता दणेेकामी बनिव  यात आले  या िनयमावलीतील म.ु ं .६ म  य ेतशा  व पाचा बदल 
कर  यात यावा, अस ेवाटत.े 
५. अशा अित र  त / भारी शासक य पदांवर कायरत असले  या वै क य अिधका-यांचा ो  साहन 

भ  ता हा स ि थतीला असले  या (िद.०१/०७/२०१८  या ) मळू वेतन + ेड पे  या २००% असेल. 
६. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील अित र  त / भारी शासक य पदावर काम करणा-या सव 
वै क य अिधका-यांना ो  साहन भ  ता दे  यात येईल. तसेच अशा पदांवर नवीन भत  होईल  यावेळी याबाबत 
वेळोवेळी प रि थती अनसुार िनणय घेणते येईल. 

  तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढुे िनणयाथ सादर.  
िनणय .५२५ यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 

१. अित र  िकंवा भारी पदावर कायरत असले या सव शासक य पदांना संदभ .०२ 
(िद.२३.१०.२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िवषय नं.२२ िनणय .८६८) 
अ वये ो साहन भ ा  दे यास मा यता दे यात आली. 

२. ज े वै क य अिधकारी अित र  / भारी शासक य पदांवर कायरीत आहते व यां या मळू पदाला 
ो साहन भ ा लाग ूअसेल तर कोण याही एकाच पदाचा (मळु िकंवा भारी/अित र ) ो साहन भ ा 

दये होईल. कोण याही एकाच पदाचा ो साहन भ ा लाग ूकरणचेा संपणु अिधकार मा.मु य कायकारी 
अिधकारी यांना राहील. 
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३. या वै क य अिधका यांकडे अित र  / भारी शासक य पदाचा कायभार सोपिवलेला असेल व 
यां या मळु पदाला ो साहन भ ा लाग ूनसेल तर अित र  / भारी शासक य पदाचा िनयमा माण े
ो साहन भ ा दतेा येईल.  

४. संदभ .०२ (िद.२३.१०.२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िवषय नं.२२ 
िनणय .८६८) च े िनणयाम य ेम य ेमु ा .६ अ वय ेशासना या मंजरूी आदशेा या िदनांकापासनू 

ो साहन भ ा लाग ु होईल, असे नमदु केले आह.े यानसुार िद.२७.०६.२०१८ रोजी झाले या 
शासनाच ेआदशेानसुार ो साहन भ ा ावा लागणार आहे. परंत ुअकौ ट ग या ीकोनातून िवचार 
के यास िद.०१.०७.२०१८ पासनू ो साहन भ ा लाग ू करण े यो य रािहल. सबब ो साहन भ ा 
दणेेकामी बनिव यात आले या िनयमावलीतील मु ा .६ म य ेतशा व पाचा बदल कर यात यावा. 

५. अशा अित रक्त / भारी शासक य पदांवर कायरत असले या वै क य अिधका यांचा ो साहन 
भ ा हा स ि थतीला असले या (िद.०१.०७.२०१८ या) मळु वेतन+ ेड प े या २०० % दे यात 
यावा. 

६. ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील अित र  / भारी शासक य पदावर काम करणा या सव 
वै क य अिधका यांना ो साहन भ ा दे यात येईल. तसेच अशा पदांवर निवन भत  होईल यावेळी 
याबाबत वेळोवेळी प रि थती अनसुार िनणय घे यात यावा. 

७. तसेच शासना या धोरणानसुार डॉ टसना यापवु  ो साहनपर तीन व सहा वेतनवाढी मंजरू कर यात 
आ या आहते. आता वतं  ो साहन भ ा मंजरू कर यात आ यान ेिद.०१.०७.२०१८ पासनू 

ो साहनपर दे यात आले या वेतनवाढी र  कर यात या यात.       
       (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य े जुन-२०१८ मिह यात वै िकय िबलात दे यात आलेली 

सवलत र कम .८९,६६,३८३/- ची न द घऊेन खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या सबंंिधत 

मा.  य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार 
उप.वै.सचंालक/व.ैसंचालक यांना दे  यात आललेे आहते  यांचे गरै हजेरीत वै. शासक/जनसपंक अिधकारी यांना 
अिधकार सपुतु्   कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात यतेे.  

जनसंपक अिधकारी/सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक 
कागदप ांसह सवलत मंजुरी करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत 
दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात 
आले  या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात यऊेन आिथक वषा  या शेवटी 
एकि त अहवाल मा.  य.स.चे सभे समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह े स  टबर 
२०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर 
महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण ेमाह े जुन २०१८ म  य े ी साईबाबा 
हॉि पटलला ओपीडी  ण १४,२४० व १,०८९ आयपीडी  णांपैक  ३,५९६ ओपीडी व ६५६ आयपीडी 

 णांना वै िकय िबलात एकुण .८४,०५,३३३/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपढेीम  य े
गरीब व गरजु  णांना वै क य िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ 
संमत झाला आह,े जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची 
िसकल सले आजारा  या  णांना मोफत र  त देणेबाबत िटपणी माण े एकुण ३७२  णाना र  कम 
.५,६१,०५०/- इतक  मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतच ेिववरण खालील माण–े 

ी साईबाबा हॉि पटल 
 
अ.नं. 

 णांची गटवारी लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ 
गरीब/दा र य रेषेखालील 

 णांना िदलेली सवलत र  कम 
११३ ९,९७,२०३/-              -    ९,९७,२०३/- 

२ 
आिथक  टया दबुल 
घटकातील  णांना िदलेली 

३३८ २७,८७,०२४/- १२,८५,४१६/- १५,०१,६०८/- 
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सवलत र  कम 

३ 
सकृत दशनी गरीब  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१५ १४,४९९/- - १४,४९९/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेल े
 ण, साई भ  त, सा  वी क  या 

कुमारी, आ म, डायलेिसस, 
िहमोिफलीया, शालेय पोशन 
आरेा  ययोजना इ. 

६९२ ५६,९१,६८२/- ३६,४८,६५७/- २०,४३,०२५/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना 
आरो  य योजना आयपीडी 

 णांना िदलेली सवलत 
३२८ 

१,५८,००,४९९/
- 

१,३४,९८,७३६/
- 

२३,०१,७६३/- 

६ 
महा  मा फुले आरो  या योजना 
ओपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२,७६६ १५,४७,२३५/- - १५,४७,२३५/- 

 एकुण 
४,२५२ 

२,६८,३८,१४२/
- 

१,८४,३२,८०९/
- 

८४,०५,३३३/- 

 
 (ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४२ ४२,८००/- - ४२,८००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ७ ६,६००/- - ६,६००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २६ २,६००/- - २,६००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १४१ २,९८,८५०/- - २,९८,८५०/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ५ ३,६००/- - ३,६००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  १ १२००/- - १२००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १५० २,०५,४००/- - २,०५,४००/- 
 एकुण ३७२ ५,६१,०५०/- - ५,६१,०५०/- 
                एकुण अ+ब ४,६२४ २,७३,९९,१९२/- १,८४,३२,८०९/- ८९,६६,३८३/- 

 
 ताव - उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य ेमाह ेजनु २०१८ म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .८९,६६,३८३/-
ची न द घऊेन, िदले  या सवलतीस मा  यता िमळणबेाबत सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर. 

िनणय .५२६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य े जुन-२०१८  म य े वै िकय 
िबलात िविहत प दतीन े दे यता आले या र कम .८९,६६,३८३/- मा  सवलतीची न द घे यात येऊन, सदर 
रकमेस मा यता दे यात आली.                                                                  (कायवाही-वै क य संचालक) 

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

आय या वेळेचा 
िवषय नं.०१ शासन िनणय/प रप के यांच ेवाचन. 

ताव-  महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े 
कामकाजा सबंंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प  ा  त होतात. सदर प ांची एकि त र  या मागासवग 
क ाकडे न द घऊेन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी संबंधीत िवभागाकडे पाठिव  यात येते. सदर शासन 
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प ावर संबंधीत िवभागाने काय कायवाही केली आहे  याबाबतचा अहवाल  यके मिह  यास व र  ठांकडे सादर 
कर  यात येतो. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ चे सभते आय  या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६  
"सं  थानचे कामकाजासंबंधी शासनाचे िनणय,प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती सद  यांना 
बठैक  या अजडयासोबत दे  यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के याचं ेवाचन असा िवषय अजडयाम  य े
स मािव  ट कर  यात यावा."असा झालेला आह.े 

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार िद.२६/०७/२०१८ ते िद. २१/०८/२०१८ अखेर या 
कालावधीत महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
कामकाजासंदभात खालील माण े ा  त झालेली प  ेसोबत सादर केलेली आहते. 

 

अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक 
िवषय 

 

०१ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/६५६/ 

. .५६/का.१६  िद.१२/०७/२०१८ 
२६/०७/२०१८ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचतेफ 
निवन कला, वािण  य व िव ान शाखचेे व र  ठ 
महािव ालय सु  कर  यास व  यासाठी आव  यक 
असले  या आकृतीबंधास शासक य मा  यतेबाबत  

०२ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/७७४/ 

. .८०/का.१६  िद.०२/०८/२०१८ 
१५/०८/२०१८ 

िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीतील म  यवत  
ओपन टू  काय भागावर पॉलीकाब नटे डोमच े छत 
कर  यासाठी येणा-या खचास मा  यता दणेबेाबत  

०३ 
 
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/४९९/ 

. .३८/का.१६  िद.०२/०८/२०१८ 
१६/०८/२०१८ 

ी साईबाबा  णालयातील रेिडओलॉजी िवभागातील जनु े
सी.टी.  कॅन मिशन परत (Buyback) कर  यास मा  यता 
दे  याबाबत  

०४ 
.ससिंव-१०१८/१७१/ . .६४/का.१६ 

िद.३०/०७/२०१८ 
१६/०८/२०१८ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  साईउ ान 
इमारतीतील िशड  पो  ट ऑिफसच े वापरात असले  या 
जागेस मदुतवाढ देणबेाबत  

०५ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/०४/ 

. .०२/ का.१६  िद.१६/०८/२०१८ 
२०/०८/२०१८ 

अपारंपारीक ऊजा अतंगत ी साईबाबा सं  थानकरीता १० 
मेगावॅट मतेची सोलर पी.  ही.िस  टीम बसिव  यासाठी 
येणा-या खचास मंजरूी दे  याबाबत  

०६ 
शासन आदेश .सासंिव-१०१८/ ४४३/ 

. .६०/ का.१६  िद.१४/०८/२०१८ 
२१/०८/२०१८ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  येथील कं ाटी 
कमचा-यांना  यां  या पा  यांचा सन २०१७-१८ या वषाचा 
शै िणक शु  क परतावा कर  याबाबत.  

०७ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/ १०३१/ 

. .११३/ का.१६  िद.२०/०८/२०१८ 
२२/०८/२०१८ 

ी साईबाबा समाधी वषािनमी  त योगीराज सदगु  
गंगािगरीजी महाराज १७१ अखंड ह रनाम स  ताहासाठी 
सिमतीस .७५ ल  मा  इतके अथसहा य करणबेाबत  

 
िनणय .५२७  यावर सिव तर चचा होऊन,  शासनाच े िवधी व याय िवभागाकडून सं थान कामकाजासंबधी ा  झालेले 

उपरो  शासन िनणय व प रप क यांच ेवाचन क न यांची न द घे यात आली. 
(कायवाही- .अिध क,मागासवग क ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०२ ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१८ च ेकालावधीत माह ेऑगसट् स टबर मिह याम य े च ेपादकुा 

दशन सोहळयाच ेआयोजन करणसंेबधी दशेातील िविवध रा य,े शहरे व आयोजक इ. बाबी िनि त करणेसाठी 
िद.१३.०८.२०१८ रोजी झाले या मा.पादकुा दशन सोहळा छाननी सिमती इितवृ ाबाबत.  

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.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ या 
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी संपणू वषभर वगेवेग या 
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धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू,  याचाच एक भाग  हणनू महारा  ासह सपंणू 
दशेभरातील िविवध रा  यांम  य े ी साईबाबा पादकुा दशन सोहळा याकाय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०/०८/२०१७ रोजीच े सभतेील िनणय .६८७ अ  वय े चे पादकुा 
दशन सोहळा आयोिजत करणकेामी ा  त झालेले अज ह ेपादकुा दशन सोह या  या अजाची छाननी करणकेामी 
गठीत कर  यात आले  या सिमतीसमोर सादर करावेत व या सिमतीन े पादकुा दशन सोह याची परेषा ठरवनू 
 याचा  ताव पुढील सभेसमोर सादर करावा असे ठरलेले आह.े  

 यानसुार चे पादकुा दशन सोहळयाचे काय माचे आयोजन होणसेाठी शिनवार, िद.१३/०८/२०१८ 
रोजी सकाळी ११.०० वाजता बैठक पार पडलेली असनू, या बैठक स खालील माण े ी साईबाबा सं  थानच ेमा. 
िव  व  त व अिधकारी/कमचारी उपि थत होते.  

मा. ी. िबपीनदादा को  ह,े अ  य , पादकुा अज छाननी सिमती. 
मा. ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य, पादकुा अज छाननी सिमती.  
मा. ीमती, बल अ वाल, भा. .से, मु  य कायकारी अिधकारी,  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तथा सद  य पादकुा दशन छाननी सिमती. 
मा. ी. धनंजय िनकम, उपिज  हािधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
मा. ी. मनोज घोडे पाटील, उपिज  हािधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
मा. ी. बाबासाहबे घोरपडे, . उपकायकारी अिधकारी  
मा. ी. सयुभान गम,े शासक य अिधकारी 

ी. राजितलक बागव,े .अिध क, शता  दी क   
ी. अतुल कंुभकण, िलिपक-टंकलेखक, शता  दी क  

ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम ान ेपादकुा दशन सोहळा आयो िजत करणसेाठी सपंणू मािहती सादर केलेले 
अजधारकांना पादकुा दशन सोह या  या अजाची छाननी करणसेाठी गठीत करणते आले  या सिमतीसमोर 
चचसाठी बोलिवणते आलेले होते.  यानसुार उपि थत आयोजक व  यांच े ितिनधी यांची न द घे  यात आली 
असनू,  याचा तपिशल खालील त   यात दशिवलेला आह.े  
 
अ.नं. शहर मंिदर/  टचे नांव ितिनधीच ेनांव बैठक स 

उपि  थती 
०१. सांगली ी साई राम मंिदर, संजयनगर ी राजाराम माने व इतर हजर  
०२. िजंतुर ी साईबाबा मंिदर ी. नदंलाल 

िबहारीलाल भतूडा 
हजर  

०३. क  याण ी सतं राममा ती समाधी सं  थान --- गैरहजर  
०४. बोरीवली ी साई मंडळ ी. िवलास परळकर हजर  
अ.नं. शहर मंिदर/  टचे नांव ितिनधीच ेनांव बैठक स 

उपि  थती 
०५ िस  नर ी सदगु  चॅ रटेबल  ट  ी. राज  च  हाणके हजर  
०६. जयपरू ी िशड  साईनाथ सामािजक िवकास 

सिमती  
--- गैरहजर  

०७. िभलवाडा िशव साई मंिदर  ी. रमेश पाटील हजर  
०८. ित परू ी िशड  साई िपठम  ट ---- गैरहजर  
०९. क र ी िशड  साई चॅ रटेबल  ट ी. नटराजन हजर   
१०. रायपरू ी साई अनरुाग सवेा सिमती डॉ. निवन गु  ता हजर  
११. िहंगोली  ी सदगु  साईसेवा सं  थान ी साई साद 

को  तावार 
हजर  

 
मा. पादकुा दशन सोहळा छाननी सिमती अ  य  व सद  य यांनी िविवध रा  यातील उपि थत 

 तावधांरक / आयोजकांशी िविवध मु ांवर चचा क न खालील माण ेिनणय घतेलेले आहते.   
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अ)  सांगली, िजंतुर, िहंगोली या िठकाणी आयोजीत करावया  या चे पादकुा दशन सोह याबाबत सपंणू 
मािहती घेऊन पादकुा दशन सोहळयाची तारीख  यानंतर िनि त करावी. तसेच तािमळनाडू रा  यातील क र, 
मदरुाई, ित परु, इ  यादी िठकाणी चे पादकुा दशन काय मांच े आयोजन करणसेाठी  यांना पढुील बैठक त 
एकि त बोलिव  यात याव.े  
ब)  मा. पादकुा दशन सोहळा छाननी सिमतीने आयोजकानंी पाठिवले  या  तावाची छाननी तथा 
आयोजकांशी चचा क न खालील िठकाणी पादकुा दशन सोह या काय म आयोजीत कर  याचे िनि त केल.े 

 
अ.नं. रा  य शहर आयोजक/  टचे / 

मंिदराचे नांव 
मा. छाननी सिमती माफत 
िनि त कर  यात आलेली 
िदनांक व मिहना 

िक.मी. वासाचे 
साधन  

माह-ेऑग  ट-२०१८  
०१. महारा    िस  नर  ी सदगु  

चॅ रटेबल  ट  
िद.३० ऑग  ट, २०१८  ६५ साईरथ 

माह-ेस  टबर-२०१८  
०२. छ  तीसग

ड 
रायपरू ी साई अनरुाग 

सेवा सिमती  
िद. ०८ स  टबर, २०१८  ८७७ साईरथ / 

िवमान 
०३. राज  थान  िभलवा

डा  
िशव साई मिंदर, 
( ी िशड  साईबाबा 
भ  त प रवार सेवा 
सं  था)  

िद.२९ ते ३० स टबर,२०१८    ६१८ साईरथ/ 
िवमान 

माह-ेऑ  टोबर-२०१८  
०४. महारा    बोरीवली  ी साई मंडळ, 

बोरीवली  
िद.०६/१०/२०१८ रोजी 
(सं  या ४.०० ते रा ौ 
०९.०० पयत)  
िद.०७/१०/२०१८ रोजी  
(सकाळी ०९.०० ते 
रा ौ०७.००)  

२५० साईरथ  

 
मा. पादकुा अज छाननी सिमतीने िनि त केले  या पादकुा दशन सोह याचे िठकाणांची पवू पहाणी दौ-

याम  य े अथवा  य  दौ-याम  य े आयोजकांबाबत अथवा आयोजनाब ल ितकुल अहवाल ा  त झा  यास 
िकंवा काही अप रहाय कारणांमळेु दौ-याची तारीख बदलावयाची गरज भास  यास दौरा र  कर  याचे िकंवा 
तारखांम  य ेबदल कर  याचे अिधकार मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना दे  यात आले.  

तरी मा. पादकुा दशन अज छाननी सिमती  या िद. १३/०८//२०१८ रोजी  या बैठक चे इितवृ  तातील 
िशफारसी मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढू ेिनणयाथ सादर.  

िनणय . ५२८  यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१३.०८.२०१८ रोजी झाले या मा.पादकुा दशन सोहळा छाननी सिमती न े
खालील त यात दशिवले माण े ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१८ च ेकालावधीत माह ेऑग ट, 
स टबर, ऑ टोबर -२०१८ या मिह याम य े च े पादकुा दशन सोहळयाच े आयोजन करणसे मा यता दे यात 
आली.  

अ.नं. रा  य शहर आयोजक/  टचे / 
मंिदराचे नांव 

मा. छाननी सिमती माफत िनि त 
कर  यात आलेली िदनांक व मिहना 

माह-ेऑग  ट-२०१८  
०१. महारा    िस  नर  ी सदगु  चॅ रटेबल  ट  िद.३० ऑग  ट, २०१८  
माह-ेस  टबर-२०१८  
०२. छ  तीसग

ड 
रायपरू ी साई अनरुाग सेवा 

सिमती  
िद. ०८ स  टबर, २०१८  

०३. राज  थान  िभलवा िशव साई मंिदर, ( ी िद.२९ ते ३० स टबर,२०१८ 
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डा  िशड  साईबाबा भ  त 
प रवार सेवा सं  था)  

माह-ेऑ  टोबर-२०१८  
०४. महारा    बोरीवली  ी साई मंडळ, बोरीवली  िद.०६/१०/२०१८ रोजी (सं  या 

४.०० ते रा ौ ०९.०० पयत)  
िद.०७/१०/२०१८ रोजी  (सकाळी 
०९.०० ते रा ौ०७.००)  

   
तसेच मा.पादकुा दशन सोहळा छाननी सिमतीच े िशफारशी नसुार िद. १४/०९/२०१८ ते िद. 

१७/०९/२०१८  याकालावधीत खालील त यात नमदु के या माण े च ेपादकुा दशन सोहळयाच ेआयोजन 
करणसे मा यता दे यात आली. 

 
अ.नं. रा  य शहर आयोजक/  टचे / 

मंिदराचे नांव 
मा. छाननी सिमती 
माफत िनि त 
कर  यात आलेली 
िदनांक व मिहना 

िक.मी.  वासाच े
साधन  

१ तिमळनाडू  ीरंगम  ी साई फाउंडेशन  १४ स टबर २०१८ १०६६ साईरथ / 
िवमान/ 
वाहना दारे  

२ क र  िशड  साई चॅ रटेबल 
ट  

१५ स टबर २०१८ ७५ 

३ ि परू िशड  साई िपठम ट  १६ स टबर २०१८ ८० 
४ कोइमतरु  िशड  साईबाबा दहेोती १७ स टबर २०१८ ६५ 

 
  तसेच पादकुा दशन सोहळा शता दी वष समा ीनंतरही भिव यात पढुे सु  ठेवावेत, असे ठरले.                                                                                             

(कायवाही-शता दी क  मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०३ ी साईबाबा पु यितथी उ सव व ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप कालावधीत आयोिजत 

करावया या सां कृतीक काय मांच ेकलाकार व यांच ेमानधन िनि त करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ 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 आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय :- 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८२  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय . ७५०  
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ८१ 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . १५१  

 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीन े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा कर  यात येत आह.े यासाठी शता  दीचे संपणू 
वषभरात वगेवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े 
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जेणके न संपूण वषभरात िशड म  य े भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा 
अिव  मरणीय होईल या  टीन ेकामकाज चालू आह.े 

ी साईबाबा समाधी  शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांचे ा प वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.०९.२०१७ रोजीचे सभेत िनणय . ७५० 
अ  वये मा  यता िमळाललेी असनु याम  य े  िद. १० ते १९ ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीत िविवध कारच े
सां  कृितक काय म आयोिजत करावेत अस ेठरले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव कालावधीतील कलाकार काय म नेहमीच े
थे माण े साईनगर मैदानावर आयोिजत कर  यात यतेात. शता  दी वषाची सांगता पु  यितथी उ  सवाने होणार 

अस  याने साईभ  ताचंी मोठ्या माणात गद  हो  याची श  यता अस  याने कलाकारांचे काय माची जागा िनि त 
करावी लागणार आह.े  

ी साईबाबा स  च रत पारायण सोह यात सां  कृितक काय म आयोिजत कर  यात आले होते तथािप 
शासनान ेरा  ीय दखुवटा जाहीर के  याने सदरच ेकाय म र  कर  यात आले आहते. परंत ुकाय म र  झाल ्यान े
िनमं ीत कलाकारांनी शता  दी वषात ी साईबाबाचंी सेवा कर  याची संधी िमळावी अस े दरू  वनीव न िवनंती 
केली आह.े  यातील खालील नमदु केलेले काही नामंवत कलाकारांचे काय म उपरो  त कालावधीत आयोिजत 
करता येतील.  

 
अ.नं. कलाकाराचे नांव िठकाण काय म 

१ 
ी साद काबंळी  मुंबई धािमक - नाटक-

दवेबाभळी  
२ कुडाळे  वर िम मंडळ,  कुडाळ नाटक-दशावतारी 
३ ी मनहर उधास,  मुंबई साई भजन 

४ 
 वर िन नाद वा वदृ 

वसतंराव आजगांवकर 
मुंबई नाद िव ल िव ल 

५ न  वादय वृंद मुंबई परंपरा महारा  ाची 

६ 
ी मोद पवार  मुंबई सामािजक नाटक- 

अन  या 

७ 
कलािपिन कोमाकली  
कुमार गंधव यां  या क  या 

दवेास  
(म. .) 

भजन व अभंग 

 
यािशवाय खाली नमदु केले  या कलाकारांचहेी काय म आयोिजत करता येतील. 

 
अ.नं. कलाकाराचे नांव िठकाण काय म 

१ 
ी राहल दशेपांडे /  

महशे काळे 
मुंबई भ  तीगीत व नाट्यगीत 

२ ी  हरीहरण मुंबई भ  तीगीत 

३ 
ी िशव मणी मुंबई इटंरनॅशनल म मा  टर –

यजुन 
४ ी  शंकर महादवेन  मुंबई भ  तीगीत 

५ 
ी. एस.पी. 

बालसु  यम 
तिमळना
डु  

भ  तीगीत 

६ ी  सखुिवंदर िसंग मुंबई भ  तीगीत 

७ 
ी अजय अतलु मुंबई भ  तीगीत, भावगीत, भजन 

सं  या  

८ 
ीमती आशा भोसल े मुंबई भ  तीगीत, भावगीत, भजन 

सं  या  
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९ 
ी  सदुशे भोसल े मुंबई भ  तीगीत, भावगीत, भजन 

सं  या  
१० ी साईबाबा - िहदंी नाटक  मुंबई नाटक 
११ ीमती अनरुाधा पौडवाल मुंबई भजन सं  या  
१२ ी सरेुश वाडकर मुंबई भजन सं  या  
१३ िनतीन मकेुश  मुंबई भजन सं  या  

 
उपरो  त नावांिशवाय मा.  यव  थापन सिमतीने सचुिवलेले कलाकार काय म ही आयोिजत करता येतील.  

 ताव:- तरी ीसाईबाबा पु  यितथी उ  सव व ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप कालावधीत 
आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी खालील बाबीवरं िनणय होण ेआव  यक आह.े  
१) िद. १० ते १९ ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीत आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी 
जागेची िनि ती करण.े 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.०९.२०१७ रोजीच े सभेत ठरले माण े िद. १० ते १९ ऑ  टोबर 
२०१८ या पणु दहा िदवसा  या कालावधीत सां  कृितक काय म आयोिजत करावते िकंवा कस े
३) मा.  यव  थापन सिमती  या मा  यतेने ी साईच र  पारायण कालावधीत आयोिजत केले  या िनमिं त 
कलाकारांच े काय म  यावेत िकंवा न  यान ेकलाकार िनि तीकरावी  
४) िनमं ीत कलाकारांच ेमानधन िनि त करण े

तरी ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव व ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप 
कालावधीतआयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी उपरो  त ् नमदु बाब वर धोरणा  मक िनणय 
होणसेाठी सिवनय सादर. 

िनणय .५२९ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईबाबा पु यितथी उ सव व ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१८ 
समारोप कालावधीत आयोिजत करावया या सां कृतीक काय माबाबत सतावातील कलाकार हे िकती 
मानधन घेणार हे िवचा न नामांक त कलाकारांच ेकाय म िन ीत क न मा. थािनक उपसिमती सभेपढु े ताव 
सादर करावा, असे ठरले.                                                                      (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०४ आयकर िवभागाकडून आले  या आिथक वष २०१२-१३ चे फेर कर िनधारण नोटीस बाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  चे आिथक  यवहारांचे िवहीत प  दतीने वैधािनक 
लेखाप र ण कर  यात यऊेन, वािषक कर िववरणप  भर  यात यतेे. अशा कारे आिथक वष  २०१२-१३ च े
वािषक कर िव वरणप  िवहीत वळेेत दाखल कर  यात आले असनु, आयकर िवभागाकडून  याचे कर िनधारण 
सु  दा कर  यात आल ेआह.े  

तथापी िद.०३.०८.२०१८ रोजीच ेमा.उपआयु  त (आयकर िवभाग), िपरामल चबर, लालबाग मुंबई. 
यांनी आिथक वष २०१२-१३ चे संबधीत फेर कर िनधारणाक रता आव  यक कागदप ांची मागणी केली आह.े 
आिथक वष २०१४-१५ कर िनधारण कर  यात येऊन .१८३.८६ कोटी देय भरणबेाबत िद.३१.२१.२०१७ रोज 
कर िनधारण आदेश कर  यात आला आह,े या माण े आिथक वष २०१२-१३ चे फेर कर िनधारण कर  याचे  
आयकर िवभागाचे िनयोजन याव न  प  ट होत आह.े 

    आिथक वष २०१४-१५ संबधीत  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला होता. 
यावर मा.उ  च  यायालय मुंबई येथे रीट यािचका दाखल करण,े जे  ठ नामांिकत िविध ाचं े िनयु  ती करण,े 
आव  यकता भास  यास आयकर लवादाकडे आयकर दाखल करण े तसेच सिमती सद  य अडॅ. मोहन जयकर 
यांनी यासाठी सम  वय करण ेअसा िनणय संमत झाला होता.  याच माण ेआिथक वष २०१२-१३ चे फेर कर 
िनधारण करणकेामी, कर िनधारण आदेश झा  यानतंर यो  य ती कायवाही करणसे मा  यता िमळणबेाबत  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसादर.  

िनणय .५३० यावर सिव तर चचा कर यात आली आिथक वष २०१२-१३ व यापढुीलही वषा संबंधीत आले या नोटीसी 
संदभात आव यकते नसुार फेर कर िनधारण करणे, अिपल, आव यकतेनसुार मा. उ च यायालयात याचीका 
दाखल करणबेाबत तसेच यासाठी कर स लागार, सी.ए., िवधी ांची िनयु  करण,े यांच ेमानधन ठरिवणबेाबत 
िनणय घे याच ेअिधकार सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांना दे यात याव ेअसे ठरले. 
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   तसेच हटॅ कर वसलुीबाबत या नोटीशी िव द मा.मुंबई उ च यायालयात दाखल केलेली रट 
याचीका औरंगाबाद खंडपीठाकडे वग झाली असुन यासाठी औरंगाबाद येथील ॲङआर.एन.धोड यांचेशी चचा 
झाली असुन यांना सव मािहती दे यात आली आह.े असे मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी नमदु केले, तसेच 
ॲङआर.एन.धोड यांना वक लप  देणेबाबत सचुीत केले, यास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०५  सं थानमाफत सन २०१८-१९ या वषभरात साजरे करणते येणारे उ सव तसेच उ हाळा व पावसाळा कालावधीत 

साईभ ांच े सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनषुंगीक यव था उभारणकेामी अंदाजे र  कम . ६३,८६,७१८/- 
इत  या अपेि त अंदाजप क य खचास मा  यता दणे.े 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतदू- अिधिनयमा  या कलम २१ मधील 
पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजुा- अचा, समारंभ व 
उ  सव आयोजीत करण े व पार पाडण”े या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग 
कर  याची तरतूद आह.े  

  तसेच अिधिनयमा  या पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “ भ  तानंा मंिदरात दवेेते  या दशनासाठी व 
मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समांरभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण”े या 

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतूद आह.े” 
   तावनाः- सं  थान माफत वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव तसेच िदपावली, नाताळ, उ  हाळा, 

पावसाळयाचे कालावधीत, तसचे सं  थान माफत वळेोवळेी आयोिजत िविवध काय माच ेवळेी मडंप  यव  था 
केली जाते. याकामी ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप, बॅरेकेड ग,  टेज, कनात, कमानी इ. अनषंुगीक 
 यव  था करणते येते.  

  सं  थानमाफत सन २०१७-२०१८ या कालावधीत साजरे करणते यणेारे उ  सव तसेच उ  हाळा व 
पावसाळयाचे कालावधीत मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करणेकामी ठेकेदार ऋतूजा मंडप डेकोरेटस, 
औरंगाबाद यांना इकडील जा.नं.४४३० िद.१८/११/२०१७ रोजीचे कायादशेा  वये दणेते आले होते. ठेकेदार यांचा 
मंडप  यवस ्थेचा कालावधी िद.३०/०९/२०१८ पयत आह.े करीता सन २०१८-२०१९ या वषभरात 
सं  थानमाफत साजरे करणेत येणारे उ  सव, िदपावली, नाताळ तसचे उ  हाळा व पावसाळया  या कालावधीत 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करण ेआव  यक आह.े सदर  यव  था करणकेामी येणा-
या खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

 ०१) ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१८ िनिम  त साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनषुगंीक  यव  थाः-   
 
          ०१) एम.एस .पाईपकै  या वाप न वरील बाजूने ताडप ी व आितल बाजुने सशुोिभत काडप असलेले मडंप. 

 

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. एम.एस .पाईपकै  या वाप न वरील बाजून े

ताडप ी व आितल बाजनेु सशुोिभत काडप 
असलेले मंडप. 

९११७.०० 
चौ. फुट 

१७/१०/२०१८ 
ते 

१९/१०/२०१८ 
अखेर  

०३ िदवस 

४.०३ .चौ. 
फुट . िदवस 

१,१०,२२४.५३ 

२. पाईप / बांब ुव गो  टे वाप न वरील बाजून े
ताडप ी व आितल बाजनेु सशुोिभत कापड 
असलेले मंडप.  

६६३३५.०० 
चौ. फुट 

४.०३ .चौ. 
फुट . िदवस 

८,०१,९९०.१५ 

३. साईनगर मैदानावर कलाकारांच े
काय मासाठी  टेज  यव  थाः-  

६००.  
चौ. फुट 

२७.५० .चौ. 
फुट . िदवस 

४९,५००.०० 

४. दशन रांगेसाठी व ी साई सादालय येथ े
ितक ट रेिलंगसाठी बॅरेकेट ग करणःे 

३०००  
रिनगं फुट 

१४.६६ .र. 
फुट . िदवस 

१,३१,९४०.०० 

एकूण र  कम . १०,९३,६५५.०० 
   

०२)  िदपावली सु ीचे कालावधीत तसेच िडसबर २०१८ मधील नाताळ सु ी व नववषा िनिम  ताने 
साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  थाः-  
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  अ) िदपावली मंडप  
 

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. ताडप ीचे छत असललेे कापडी मंडप 

उभारण े
१३,०५५.०० 
चौ. फुट 

िद.०७/११/२०१८ 
ते २१/११/२०१८ 
अखेर १५ िदवस. 

१.०२ .चौ. 
फुट . िदवस 

१,९९,७४१.५० 

एकूण र  कम . (अ) १,९९,७४१.०० 
 
ब) नाताळ मंडप  
 

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप 

(एम.एस. पाईप व कै  याचे   चर 
असलेले ) 

१४३४३.०० 
चौ. फुट 

िद.२५/१२/२०१८ 
ते 

िद.०२/०१/२०१९ 
अखेर ०९ िदवस. 

१.४७ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,८९,७५८.०० 

२. ी साई सादालयातील भोजन 
ित ालय रेल गला सरं ण कठडे 

बांधण े कामी बांबचुी ४ फुटी उंचीची 
बॅरेकेड ग करण.े 

६५१ 
र. फुट 

४.९० 
.र. फुट 
. िदवस 

२८,७०९.१० 

३. साईनगर मैदानाकडे जाणारा र   यावर 
 वागत कमान उभारण.े  

(१ िदवस) साईज -२०’x१५’ 

०१ 
नग 

०१ िदवस १६५०/- 
. नग 

१,६५०.०० 

४. साईनगर मदैान येथे िशड  महो  सव 
काय मासाठी ीन मसह  टेजची 
उभारणी करण े ( १ िदवस) साईज - 
३०’x२०’ 

६००.०० 
चौ. फुट 

०१ िदवस २७.५० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१६,५००.०० 

एकूण र  कम . (ब) २,३६,६१७.०० 
एकूण र  कम . (अ+ब)  ४,३६,३५८.०० 

 

  ०३)  ी रामनवमी उ  सव २०१९ िनिम  त करावयाची  यव  थाः-  
        (अ) मंिदर प रसर, साई धमशाळा तसेच पालखी  वागतासाठी करावयाचे मंडप,  टेज, बॅरेकेड ग इ.  यव  था 
         करणे.   

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. मंगल कायालय, लडीबाग तसेच 

पालखी  वागतासाठी मंडप, कनात व 
िबछायतीसह उभारण,े  

३३९०.०० 
चौ. फुट 

िद.१२/०४/२०१९ 
ते 

िद.१४/०४/२०१९ 
अखेर ०३ िदवस 

४.०० .चौ. फुट 
. िदवस 

४०,६८०.००  

२. साईनगर मैदानावर कलाकारांच े
काय मासाठी ३०x२० साईजचे  टेज 
व इतर  यव  था करण.े 

६००.००  
चौ. फुट 

२७.५० .चौ. 
फुट . िदवस 

४९,५००.०० 

३. दशन व भोजन  यव  थसेाठी बॅरेकेड ग 
 यव  था. 

११००.००  
र. फुट 

१४.६६ 
.र. फुट . 
िदवस 

४८,३७८.०० 

४. कु  ती ाऊंडवर १ िदवसाकरीता मंडप 
उभारण.े 

४७२५.००  
चौ. फुट 

१ िदवस २.६४ .चौ. फुट 
. िदवस 

१२,४७४.०० 

एकूण र  कम . (अ) १,५१,०३२.०० 
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(ब) मुंबई येथनू पायी पालखी घवेनू येणारे साईभ  त यांचे सोयीसाठी कापडी / शािमयाना मंडप, कनात,  
      िबछायत तसेच िव तुीकरणासह  यव  था करणे.  

१) मुंबई ते िस  नर मागावर   
 

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. मुंबई ते िशड  मागावर खड  गोलभान, कसारा 

बायपास, लितफवाडी पोलीस  टेशन,  घोटी 
येथ े कापडी मंडप, कनात व िबछायतीसह 
तसेच जनरेटर, लाईट  यव  थसेह. 

३१५९०.०० 
चौ. फुट 

िद.०६/०४/२०१९ 
ते 

िद.१०/०४/२०१९ 
अखेर ०५ िदवस 

१.१० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,७३,७४५.०० 

२. िस  नर ते वावी मागावर  िस  नर एमआयडीसी, 
खोपडी द  त मंिदराजवळ, पांगरी ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे जागेत व 
वावी येथ े मंडप, कनात व िबछायतीसह तसचे 
जनरेटर, लाईट  यव  थसेह. 

७६,६४८.०० 
चौ. फुट 

िद.७/०४/२०१९ 
ते 

िद.११/०४/२०१९ 
अखेर ०५ िदवस 

१.१० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

४,२१,५६४.०० 

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
३. वावी त े िशड  मागावर पाथरे वनराई 

हॉटेलजवळ   , ी च धर  वामी महानभूाव 
मंिदर, दिुशंगवाडी िज  हा प रषद शाळेम  य,े 
मलढोन फाटा ी. पवार याचंे जागेम  य,े झगडे 
फाटा, येथे मंडप, कनात व िबछायतीसह तसचे 
जनरेटर, लाईट  यव  थसेह. 

२५,३२३.५० 
चौ. फुट 

िद.०८/०४/२०१९ 
ते 

िद.१२/०४/२०१९ 
अखेर ०५ िदवस. 

१.१० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,३९,२७९.०० 

एकूण – (ब) ७,३४,५८८.०० 
एकूण र  कम . (अ+ब) ८,८५,६२०.०० 

 

 ०४) सन २०१९ मिधल उ  हाळया  या कालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनषुगंीक  यव  थाः-  
       (ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप (बांब ुब   याचे   चर असलेले ) उभारणे. 

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
अ) मंिदर प रसर, साई सादालय व भ  तिनवास 

(५०० म) प रसरात ताडप ीच े छत 
असलेले कापडी मंडप (बांब ु ब   याचे 
  चर असलेले ) उभारण.े  

५५,९३५.०० 
चौ. फुट 

िद.०१/०३/२०१९ 
ते  

िद.१५/०६/२०१९ 
अखेर एकूण १०७ 

िदवस 

०.२० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

११,९७,००९.०० 

ब) समािध मंिदर उ  तर बाजू चावडीगेट ते 
नगर ार गेटपयत एम .एस.पाईप व कै  यांचे 

  चर असलेल े कापडी मंडप उभारणे  .  
(१८’ उंचीचा) 

६५६७.०० 
चौ. फुट 

०.२० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,४०,५३३.८० 

एकूण र  कम . - १३,३७,५४३.०० 
 

 ०५) ी गु पौिणमा उ  सव २०१९ िनिम  त साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  थाः- 
 

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. एम.एस .पाईपकै  या वाप न वरील बाजनेू 

ताडप ी व आितल बाजुन ेसशुोिभत काडप 
असलेले मंडप. 

१०६०८.०० 
चौ. फुट 

िद.१५/०७/२०१९ 
ते 

िद.१७/०७/२०१९ 
अखेर ३ िदवस 

४.०३ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,२८,२५०.७२ 

२. पाईप/ बांब ु व गो  टे वाप न वरील बाजून े
ताडप ी व आितल बाजनु े सशुोिभत कापड 
असलेले मंडप.  

६७८३.०० 
चौ. फुट 

४.०३ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

८२,००,६.४७ 

३. पालखी पदया ी साईभ  ताचंे िनवास  थानी 
ताडत ीछत, कनात व िबछाईत इ.  यव  थसेह 

७२००.०० 
चौ. फुट 

४.०३ 
.चौ. फुट 

८७,०४८.०० 



61 
 

{09} 22.08.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

िशंगवे नाईक, गहुा ता. राहरी, िनमळ िपं ी ता. 
राहाता यथेे मंडप उभारणी करण.े 

. िदवस 

४. दशन रांगेसाठी व ी साई सादालय येथे 
ितक ट रेिलंगसाठी बॅरेकेट ग करणःे 

६३५ रिनगं 
फुट 

१४.६६ 
.र. फुट 
. िदवस 

२७,९२७.३० 

एकूण र  कम . ३,२५,२३२.०० 
 

 ०६) सन २०१९ मिधल पावसाळया  या कालावधीत साईभ  तांच ेसोयीसाठी मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  थाः-             

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
अ) मंिदर प रसर, साई सादालय व भ  तिनवास 

(५०० म) प रसरात ताडप ीच े छत असलले े
कापडी मंडप उभारणे.  
(बांब ुब   याचे   चर असलेले)  

३१४५३ 
चौ. फुट ०१/०७/२०१९ 

त े
३०/०९/२०१९ 

अखेर 
एकूण ९२ िदवस 

०.२४ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

६,९४,४८२.२४ 

ब) समाधी मंिदर उ र बाजसू गेट न.ं३ त े गेट न.ं४ 
पयत ताडप ीच े छत असलले े कापडी मंडप 
उभारण.े (एम.एस.पाईप व कै यां चे चर) 

६३९०.०० 
चौ. फुट 

०.२४ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,४१,०९१.२० 

एकूण र  कम . - ८,३५,५७३.०० 

 
 ०७) सन २०१८-२०१९ मिधल उ  सव व सटुयांचे कालावधीत सं  थान प रसरात साईभ  तांचे ता  परुते िनवास  
        यव  थेकरीता मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  थाः-              

अ.नं. मंडपाच ेिठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर 
.चौ.फुट 

र  कम 

 एम.एस.पाईप कै  या / बांब ुब  यांचे   चर सशुोिभत कापड असलले े मंडप उभारणे. (िबछायत व कनातीसह)  
१)  साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) येथे  

45’ x 325’ , साई धमशाळा यथेे  
90’ x 60’ – 2 No.,  90’ x 35’ – 1 No. 
जनेु सादालय यथेील मैदानावर  
150’ x 60’ x 3 Nos. 

५५५७५ 
चौ. फुट 

०३ िदवसांकरीता  
 

७.०० ३,८९,०२५.०० 

 ०५ िदवसांकरीता  ८.५० ४,७२,३८७.०० 
 ०८ िदवसांकरीता  ११.०० ६,११,३२५.०० 

एकूण र  कम . - १४,७२,७३७.०० 
एकूण पणुाक त र  कम . (१ ते ७) ६३,८६,७१८.०० 

 

   उपरो  त माण ेसं  थान माफत वषभरात साजरे करणते यणेारे उ  सव, उ  हाळया  या व पावसाळया  या 
कालावधीत साईभ  तांचे सिुवधेकरीता उन, वारा, पाऊस यापासनू सरं ण होणकेामी सं  थान प रसरात तसेच पायी 
पालखी घऊेन येणारे साईभ  ताचंे िनवास  यव  थकेरीता ता  परुते पालखी मागावर मंडप  यव  थकेरीता र  कम 
.६३,८६,७१८/- मा  खच अपिे त आह.े 

   तसेच वषभरात साईभ  तांचे व इतर िवभागाचे मागणीनसुार धािमक, सां  कृितक काय मासाठी तसेच 
उदघाटन े इ. करीता आव  यकतेनसुार मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करावयाची झा  यास ती याच मंजूर दरान े
क न घेता येईल. 

    ताव-सं  थान माफत वषभरात साजरे करणेत येणारे उ  सव, उ  हाळया  या व पावसाळया  या 
कालावधीत साईभ  ताचंे सिुवधेकरीता मंडप व इतर  यव  था तसेच उ  सव व सटुयांच ेकालावधीत ता  परुते िनवास 
 यव  था करणकेामी येणारे अदंाजे र  कम .६३,८६,७१८/- मा चे खचास व सदर  यव  थसेाठी वतमानप ात 

तसेच सं  थानचे संकेत  थळावर जािहरात िस  द क न ई –िनिवदा मागिवणसे मा  यतेकरीता सदरह  तावावर 
िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .५३१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत सन २०१८-१९ या वषभरात साजरे करणेत येणारे उ सव तसेच 
उ हाळा व पावसाळा कालावधीत साईभ ांच े सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनषुंगीक यव था उभारणकेामी 
अदंाज ेर  कम . ६३,८६,७१८/- इत  या अपेि त अदंाजप क य खचास त वत: मा यता दे यात आली. तसेच 
पु यितथी उ सव २०१८ साठी सुधारीत अदंाजप क तयार करणते याव,े असे ठरले.  

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.०६ िसटी कॅन व एम.आर.आय.मिशन कॅिनंगच ेदराबाबत. 

ताव- ी साईबाबा हॉ  पीटलकरीता म.े िव ो िजई हे  थकेअर ा.िल. बगंलोर यांना जा. .१००६/२०१८ 
िद.१५/०६/२०१८ नसुार १२८  लाईस िसटी  कॅन मिशन व जा. .१००३/२०१८ िद.१५/०६/२०१८ नसुार 3T 
एम.आर. आय मिशन करीता परुवठा आदशे दे  यात आलेला आह.े तसेच निवन मिशन बसिव  याकरीता 
स  याची रेिडओलॉजी िवभागात अ ावतीकरण कर  यासाठी उपरो  त परुवठा आदेशात टन क  कामाचे देखील 
कायादशे दे  यात आले आहते. सदर टन क  काम पुण क न निवन मिशन बसिव  यासाठी कंपनीला 
वेळाप कानसुार अदंाजे साडे तीन मिहने  हणजेच िद.०५/१२/२०१८ पयत कालावधी लागले.  सदर कालावधीत 

ी साईबाबा हॉ  पीटलमधीलिसटी  कॅन व एम.आर.आय  कॅिनंग  या  सिुवधा उपल  ध नसतील.  यामळेु सदर 
कालावधीत  णांना िशड  प रसरातील जवळ  या िसटी  कॅन व एम.आर.आय सटरला  कॅिनगंकरीता पाठिवण े
आव  यक आह.े  

 यानसुार कोपरगांव येथील गणपती िसटी  कॅन सटर व कोपरगांव एम.आर.आय सटर यांच ेिसटी  कॅन 
व एम.आर.आय  कॅिनंगच ेदर तसेच वरा मेडीकल  ट यांचेकडून िसटी  कॅन व एम.आर.आय  कॅिनंगचे दर 
मागिव  यात आले आह.े  यांचा तुलना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

CT-SCAN 
Sr. No Test Name ShriSaibaba 

Hospital 
Pravara Medical 
Trust, Loni 
Plain/Contrast 

Ganpati Scan 
Centre, 
Kopargaon 

1  Brain  1350 1200 1800 
2  Brain P+C  1550 1700 2800 
3  Brain 3D face   2010 1600 - 
4  3D Face  1550 2000 3200 
5  PNS  1550 1200 3200 
6  Temporal Bone  1550 1600/2100 3200 
7  Thorax (P or P+C) 2200 1600/2750 3800 
8 Abdomen (P or 

P+C) 
2750 1600/2100 3800 

9 Pelvis (P or P+C) 2750 2100 - 
10 Kub Plane  2750 1600 - 
11 IVP  5500 2850 - 
12 Abdomen & Pelvis 

(P or P+C) 
5500 1600 5800 

13 Neck (P or P+C) 2200 1600/2100 3800 
14 Coronary Angio 2750 2850 - 
15 Peripheral Angio 

Upper or Lower 
Limb 

5500 2750 - 

16 Aortogram 5500 2850 - 
17 Pulmonary Angio 2750 2750 - 
18 Brain Angio 2750 2750 - 
19 Spine ( Single 

spine) 
2750 1600/2300 - 

20 Spine with 
Screening of whole 
spine  

5500 1600 - 

21 Joint (Any) 2450 1600/2100 - 
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                     M.R.I 

Sr. No Test Name ShriSaibaba 
Hospital,  
Shirdi. 

Pravara Medical 
Trust, Loni 

Kopargaon 
MRI Centre, 
Kopargaon 

1 Screening Brain   1100 2000(Single Part) 1800 
2 Brain   2750 500(Addl.Region) 2750 
3 Brain (P+C) 3300  3500 
4 Brain  Angiography 3300  3300 

5 
Brain 
Vengfiography 

3300  3300 

6 
Brain with 
Screening of Whole  

3850  4500 

7 Brain Orbit  2750  2750 

8 
Only Angio (Head 
Neck)  

1100  1500 

9 Only Veno 1100  1500 
10 Brain with CISS   2750  2750 
11 Brain with Pitutary 3850  3850 

12 
Brain with 
Spectroscopy 

3850  3850 

13 Orbit  2750  2750 

14 
Screening of Whole 
Spine  

1100  1800 

15 
Screening of Whole 
Spine & Screening 
Brain 

1650  3500 

16 
Screening of Whole 
Spine & Screening 
Pelvis  

1650  3000 

17 
Screening Brain 
Angio 

1650  2750 

18 
Screening Brain 
Veno 

1650  2750 

19 
Lumbo – Sacral 
Spine  

2750  2750 

20 
Lumbo – Sacral 
Spine with SCR of 
Whole Spine 

3300  3300 

21 Cervical Spine 2750  2750 

22 
Cervical Spine with 
SCR of Whole 
Spine 

3300  3300 

23 
Dorso Lumber 
Spine 

2750  2750 

24 Dorso Lumber 3300  3300 
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Sr. No Test Name ShriSaibaba 
Hospital,  
Shirdi. 

Pravara Medical 
Trust, Loni 

Kopargaon 
MRI Centre, 
Kopargaon 

Spine with SCR of 
Whole Spine 

25 Abdomen  3300  3300 
26 Pelvis 3000  3000 
27 Abdomen & Pelvis 3850  3850 
28 Brachial Plexus 3300  3300 
29 CV Junction 2750  2750 
30 Chest 3000  3000 
31 Fistulagram 3850  3850 
32 Joint ( Any) 3300  3300 
33 Leg 3300  3300 
34 MRCP 3850  3850 
35 Neck 3300  3300 
36 Paranasal Sinuses 2750  2750 
37 Perianal Region 3850  3850 
38 Contrast ( Any) 550  750 

उपरो  त माण े िशड  प रसरात उपल  ध असले  या सी.टी  कॅन व एम.आर. आय  कॅिनंग सटरचे दर 
आहते. ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य े उपरो  त  कॅिनगंकरीता बाहय  ण िवभागातील  ण  यांचे इ  छा व 
सिुवधानसुार कॅिनगंकरीता उपरो  त दोन सटरपैक  कुठेही जाऊ शकतात. परंत ु ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य े
दाखल झाले  या अतंगत  णांना ऑपरेशनपुव व प  चात तसचे इतर अतंगत  णांना िन  न  तम दर असले  या 

वरा मेडीकल  ट, लोणी येथ े  कॅिनंगकरीता पाठिवता येईल. तसचे महा  मा  योितबा फुले जनआरो  य अतंगत 
येणा-या  णांना तेथ ेजाणयेेण ेकरीता मोफत अॅ  बलू  स देण ेव  कॅिनगं  या दरा इतक  रक् कम ती मिहना वरा 
मेडीकल  ट लोणी यानंा अदा करता येईल अस ेमत आह.े                

तरी उपरो  तपैक  िसटी कॅन व एम.आर.आय  कॅिनगंच े वरा मेडीकल  ट लोणी यांच ेदर िन  न  तम 
असनु   यांचेकडे ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य ेदाखल झाले  या अतंगत  णांना  कॅिनंग कर  यासाठी पाठिव  यास 
व अतंगत  णांपैक  महा  मा  योितबा फुल े जनआरो  य अतंगत यणेा-या  णांना तेथ े जाणे येणकेरीता मोफत 
अॅ  बलू  स दणेसे व वरा मेडीकल  ट लोणी यांना  कॅिनंगचे दर ित मिहना अदा करणसेाठी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीपढुे अवलोकनाथ सादर.  

िनणय .५३२ यावर सिव तर चचा होऊन, िसटी कॅन व एम.आर.आय कॅिनंगच े वरा मेडीकल ट लोणी यांच ेदर िन न म 
असुन यांचेकडे ी साईबाबा हॉ पीटल म य ेदाखल झाले या अतंगत णांना कॅिनंग कर यासाठी पाठिव यास 
व अतंगत णांपैक  महा मा योितबा फुले जनआरो य योजन ेअतंगत येणा-या णांना तेथे जाण ेयेण ेकरीता 
मोफत ॲ बुल स दणेसे व वरा मेडीकल ट लोणी यांना कॅिनंगच े दर ित मिहना अदा करणेस मा यता 
दे यता आली, तसेच यासाठी येक मिह याला येणा या खचाचा तपिशल यव थापन सिमतीपढु ेसादर करणेत 
यावा, असे ठरले.                                                                                  (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 

आय या वेळेचा 
िवषय नं.०७ िनणय .५३३ नकु याच केरळ रा यात आले या अितवृ ीमळेु रा यातील जनतेवर नैसिगक संकट कोसळून मोठया 

माणात िजिवत व आिथक हानी झालेली आह,े मानवते या ीकोणातून ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 
िशड या वतीने मदत हणनू . ५ कोटी (अ री पये पाच कोटी मा ) इतक  र कम शासना या पवू मा यतेने 
‘मु यमं ी केरळ परु त सहायता िनधी’ (Chief Minister Kerala Flood Relief Fund)  यांचकेडे जमा 
करणसे मा यता दे यात आली.                                                                 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय नं.०८ िनणय .५३४ ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल मधील जे डॉ टस ड्यटुी यित र  बाहेर खाजगी 

ॅ टीस करतात अशा डॉ टरांचा अहवाल पढुील सभेपढु ेसादर कर यात यावा.  
ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल मधील दनंैिदन शासक य कामकाजात गैरिश त 

वतन करणा-या कमचा-या िव द अनु म ेडॉ. िवजय नरोडे, व डॉ. मैथीली िपतांबरे, यांनी यो य ती कायवाही 
करावी.                                                         (कायवाही- ी साईबाबा हॉ पीटल , ी साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०९ िनणय .५३५ ‘साई मिहमा ’ या काय मासाठी साई आ म येथील ॲि पिथएटरची जागा Immersity Info Tech. 

Pvt.Ltd., Mumbai या कंपनीस B.O. त वावर दणेबेाबतचा करारनामा मसु ास शासनान े मा यता िदलेली 
असून Immersity Info Tech. Pvt.Ltd., Mumbai यांनी तयार केले या करारना या या मसु ा माण े
करारनामा करावा अशी मागणी केलेली आहे. यावर शासनाने मा यता िदलेला मसदुा व Immersity Info 
Tech. Pvt.Ltd., Mumbai यांनी िदलेला मसदुा ह े दो हीही करारनामा मसदुा शासनाकडे पाठवनू मागदशन 
यावे.                                                                                         (कायवाही- विन ेपन िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .५०६ ते ५३५  सवानमुते घे  यात आल.े 

यानंतर सायंकाळी ०६.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 
 
                                                                  वा रीत/-                              वा रीत/-         
                              ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)        (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी               अ य  
                                        ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड . 


