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  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .०८/२०१९                                                                  िदनांक ०७.११.२०१९  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                     वेळ- दुपारी ०१.०० वाजता 

 
ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.०७.११.२०१९ रोजी िशड  येथील सं  थानच े

साईिनवास अितथीगहृाम  य ेदपुारी ०१.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/२८७२/२०१९, 
िद.३०.१०.२०१९ अ वय े सव मा.सद यांना कळिवणते आलेल े होते. यानुसार गु वार िद.०७.११.२०१९ रोजी दपुारी ०१.०० 
वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली. 

 
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होत.े  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य  ०२. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य 
०३. मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंह,सद य              ०४. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद य  
०५. मा. ीमती अचना उ मराव कोते, सद या 
 
                                     मा. ी.दी.म.मगुळीकर,भा. .स.े  

                     मु य कायकारी 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. ी.िबपीनदादा शंकरराव 

को ह ेयांनी दरु वनी दारे कळिवले होते, याची सिमतीन ेन द घऊेन यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली. 
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, यानतंर दपुारी ०१.३० 
वाजता सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले. 

सभेच ेसु वातीस मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी सभेस मािहती िदली क , मा.उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथ े
उ मराव रंभाजी शेळके िव द महारा  रा य व इतर दाखल जनिहत यािचका न.ं१२०/२०१९ वर आज िद.०७.११.२०१९ रोजी 
मा. यायालयात सनुावणी झाली असनु याम य ेमा. यायालयान ेआजच े यव थापन सिमती सभे या अजडयावरील फ  िवषय नं.५ 
व िवषय नं.३६ या िवषयावर िनणय घे यास परवानगी िदलेली आह.े असे सं थानच ेवक ल ॲङ िनतीन भवर यांनी मण वनी दारे 
कळिवल ेआह.े 

मा.उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच ेिनदशानसुार मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  
केली.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िवषय न.ं १ ते ४  यावर कोणतीही चचा न करता सदरचे िवषय थगीत ठेव यात आले. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०५ च य प दतीने मा यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 

अ)  को हापुर व सांगली िज हयातील पुर तांना मदतीकरीता "मु यमं ी सहा यता िनधीसाठी र कम 
.१० कोटी िज हािधकारी को हापुर व सांगली यांना येक  र कम .१ कोटी अशी एकूण र कम 
.१२ कोटी अथसहा य देणेबाबत या तावास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  को हापरु व सांगली िज हयात िद.०४.०८.२०१९ नंतर झाले या अितवृ ीमळेु तेथील न ांना 
महापरु यऊेन दो ही िज हयातील जनतेवर नैसग क सकंट कोसळून मोठया माणात िजिवत व आिथक हानी 
झालेली आह.े तेथील परु तांना मानवते या ीकोनातनू ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड या 
वतीने .१०लाख मा ची औषधे,१ णवाहीका व यासोबत २० डॉ टरांचे पथक काही कालावधीसाठी 
पाठिवणसे तसचे मानवते या ीकोनातून उपरो  िज हयातील परु तांसाठी मदत हणनू, र कम .१० कोटी 
मा  (अ री र  कम पये दहा कोटी) इतक  र कम “मु यमं ी सहा यता िनधी”  महारा  रा य यांचकेडे जमा 
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करणसे मा  यता िमळणकेामी  मा.उ च यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाम  य े िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल 
कर  यात आले होते.  यावर मा.  यायालयाने खालील माण ेआदशे िदलेले आहते. 

मा. उ  च  यायालयाच ेआदशे:- 
 this being a bonafide suggestion and a step forward to provide necessary assistance to 

these flood affected districts, we welcome the suggestion and accordingly we direct the 
applicant-Shirdi Sansthan to provide a financial assistance of Rs.One Crore to each district 
i.e. District Kolhapur and District Sangli and this amount be disbursed in favour of the 
District Collector, Kolhapur, and District Collector, Sangli. 

 On receipt of such amount, the District Collector Kolhapur and the District Collector, 
Sangli to utilize this amount mainly for the fumigation exercise, needless to state that by 
seeking assistance from the Animal Husbandry Department of the Veterinary Department. 

मा.उ च यायालय,औरंगाबाद खंडपीठाचे वरील आदेशानसुार, शासन मा  यते  या अिधन राहन 
को  हापरू व सांगली िज  हयातील परु  तांसाठी मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदशेा  वय े
मु  यमं ी सहा यता िनधीसाठी र  कम . १० कोटी, िज  हािधकारी को हापरू व िज  हािधकारी सांगली यांना 

 यके  र  कम . १ कोटी असे एकूण १२ कोटी अथसहा य दे  यास तसचे .१०लाख मा ची औषध,े १ 
णवाहीका व यासोबत २० डॉ टरांचे पथक काही कालावधीसाठी पाठिवणसे मा  यता िमळावी. 

िनणय .४७८/अ यावर सिव तर चचा होऊन, को हापुर व सांगली िज हयातील पुर तांना मदतीकरीता "मु यमं ी 
सहा यता िनधीसाठी र कम .१० कोटी िज हािधकारी को हापुर व सांगली यांना येक  र कम .१ 
कोटी अशी एकूण र कम .१२ कोटी अथसहा य देणेबाबत या तावास चि य प दतीने मा यता 
दे यात आलेली आहे, याचे अवलोकन क न आजचे यव थापन सिमती सभेम ये यास मा यता 
दे यात आली.       

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०५ च य प दतीने मा यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 

ब)  आिथक वष २०१८-१९ या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द घेऊन शासनास सादर कर यास 
मा यता िमळणेबाबत.  

ताव-  महारा   रा  य शासनाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ सं  थानसाठी 
लाग ु केला असनु  यानसुार सं  थानच ेकामकाज सु  आह.े अिधिनयम २००४ म  य ेकलम १७(२)(ग)  मधील 
तरतुदीनसुार “िव  व  त  यव  थे  या िहशोबाची रा  य शासन िनदश दईेल अशा  य कडुन पढुील लगत वषातील 
अशा तारखपेयत वािषक लेखाप र ा कर  याची  यव  था करील व २९(१) मधील तरतुदीनसुार सिमती  या 
िव  व  त  यव  थचेी आिथक ि थती व जमाखचाचा तपिशल दशिवणारा, िद.३१ माच रोजी संपणा-या  यके 
िव ीय वषाचा लेखाप र णाचा अहवाल, तसेच  यांना िव  व  त  यव  थकेडुन आिथक सहा य दे  यात आल े
अशा देणगी ि वकारणा-या सं  थांची (पणू प   यासह) तपिशलवार यादी व असे आिथक सहा य माग  यामागील 
उ शे व सहा याची र  कम याबाबतची मािहती सोबत जोडले  या छाननी सिमतीचा अहवाल, यांसह वािषक 
अहवाल तयार करवनू घईेल आिण  या अहवालाची एक त रा  य शासनाला व एक त धमादाय आयु ाला, 
 या वषा  या ३० स  टबर  या आत सादर करील. ” अशी तरतदु आह.े 

  महारा   रा  य िवधी व  याय िवभाग यांनीसासिंव-१०१९/२८३/ . .५१/का.१६ िद.०७.०८.२०१९ 
अ  वये म.ेमकंूुद एम. िचतळे अनॅ ् ड कं., चाटड अक टंटस,् मुंबई यांची सन २०१८-१९ या आिथक वषाक रता 
वैधािनक लेखाप र क लेखाप र क  हणनु मा  यता िदली होती.  यास अनसु न जा. .एसएसएस/वशी-
लेखा/अलेंप/१७८९/२०१९ िद.०९.०८.२०१९ अ  वये कायादशे दे  यात आला होता. कायादशेास अनसु न 
 यांनी आिथक वष २०१८-१९ चे वैधािनक लेखाप र ण पूण केले असनू वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची 
त  यांनी ई-मले ारे सं  थानला सादर केली आह.े सदर अहवालाची न द घेऊन  याची एक त रा य शासनाला 

व एक त धमदाय आयु ानंा सादर करण े आव  यक आह.े अहवालात िनदशनास आणनू िदले  या 
दोष/अपतुतांची दोष दु  ती संबंधीत िवभागांकडून क न दोष दु  ती अहवाल तयार कर  याची कायवाही हाती 
घे  यात येईल. सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम २९(२) नसुार दरवष  सं  थानचा वािषक अहवाल 
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( शासक य अहवाल व लेखाप र ण अहवाल) ा  त झा  यानतंर श  य ितत  या लवकर रा  य िवधी मडंळासमोर 
ठेवण ेबंधनकारक आह.े  

  तरी आिथक वष २०१८-१९  या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द घणेसे व  याची एक त 
रा  य शासनास अिधवेशनात िवधीमंडळा  या सभागहृा  या पटलावर ठेवणकेामी व एक त धमदाय आयु  यांना 
सादर करणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचेसभपेुढे सादर.    

िनणय .४७८/ब यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१८-१९ या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द 
घेऊन शासनास सादर कर यास च य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. याचे अवलोकन 
क न आजचे यव थापन सिमतीचे सभेत यास मा यता दे यात आली.                                        

(कायवाही- लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०५ च य प दतीने मा यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 

क)  आयकर काय ातील तरतुद वये सन २०१८-१९ या आिथक वषातील अखच त उ प ना या  
िविनयोगाबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांस सव मा यमा ारे िमळणारे उ प न ह ेआयकर कायदा 
१९६१ चे कलम १०(२३) (C) (V) अ वये संपूण करमु  आह.े या कलमांतगत सन २००२ म ये सधुारणा 
झाले या असनू, सधुारीत तरतूद पढुील माण ेआह.े  

  “Provided also that the fund of trust or institution [or any university or other 
educational institution or any hospital or other medical institution] referred to in sub-clause 
(iv) or sub-clause (v) [or sub-clause (vi) or sub-clause (VIA)] 

 d) applied its income, or accumulates it for application, wholly and exclusively to the 
objects for which it is established and in a case where more than fifteen percent of its 
income is accumulated on or after the 1st day of April-2002, the period of the accumulation 
of the amount exceeding fifteen percent of its income shall in no case exceed five years.” 

  उपरो  सधुारीत तरतुदीनसुार एका आिथक वषात िमळाले या एकूण उ प नापैक  ८५% उ प  न ह े
याच आिथक वषात खच करण ेबंधनकारक आह.े तथािप ते खच न झा यास या ८५% उ प नापैक  अखिचत 

रािहलेली र कम यापढुील ५ आिथक वषाम ये खच करता येईल व दर यान या रकमेची आयकर कलम ११ 
अ वये िविहत प दतीने गुंतवणकू करावी लागले. पढुील ५ वषा या मदुतीत ही अखिचत र कम पणुपण ेखच न 
झा यास सहा या आिथक वषात ती करपा  हणनू िहशोबात धरली जाईल व या रकमेवर आयकर काय ातील 
तरतुदीनसुार या आिथक वषासाठी लाग ुअसले या मह म आकारणी दरान ेआयकर आकारणी केली जाईल. 

  सं थानचे शासन िनयु  वैधािनक लेखाप र ण पणु झाले असनु सन २०१८-१९ या आिथक वषाच े
आयकर िववरण आयकर कायालयाकडे दाखल करावयाचे आह.े सदर आयकर िववरणासोबत सन २०१८-१९ 
या आिथक वषातील अखिचत उ प नाची र कम कशी व कोण या उ ी ांसाठी खच कर यात येईल याबाबतचा 
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय सोबत जोडणे बंधनकारक असते. पढुील पाच वषात सं थानच ेउ ी ांवर होणा-
या खचाचा ढोबळ मसदुा  तािवत केला आह.े याम ये आिथक वष २०१८-१९ चे अखिचत उ प न .३५० 
कोटी खचा या िनयोजनाचा ढोबळ मसदुा खालील माण े:- 

 
अ.नं. तपिशल 
१ मंिदराची िव त यव थे या मालम ांचा िवकास करण,े थावर िकंवा जगंम मालम ाचंे सपंादन करण,े 

दखेभाल, यव थापन व शासन करण.े   
२ भ ांना साद भोजन दणेआेिण अ नछ  चालिवण,े पाणी योजनेक रता. 
३ भ ांना दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोई व 

सिुवधा परुिवण,ेदशनरांग क प. 
४ भ ां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी भ िनवास, िव ामगहृ ेबांधण,े याची दु ती दखेभाल करण,े 

भ ांक रता साईिसटी क प िनिमती .   
५ शासन मा यतेन े न दणीकृत सावजिनक िव त यव था, सोसायटी यांच े शै िणक सं था, ि डा , सं था 

वाचनालय, णालय, दवाखाना, िनराि त अथवा शारीरीक या िवकलांग य साठी आधारगहृ िकंवा इतर 
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धमदाय वा धािमक सं था यांची थापना व दखेभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला व सािह  य े ाशी संबधीत 
असलेली सं था, कोण याही िबगर वािणि यक सां कृितक सघंटनचेी थापना वदखेभाल करवनू घणेे,शै िणक 
संकुल. 

६ थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यां याम य ेसधुारणा व वाढ हो यासाठी, सं थान या सोईमं य ेवाढ हो यासाठी 
िशड  नगर पंचायतीला सहा य करण.े  

७ भ ां या-जनते या सोयीसाठी सं थान या २५ िक.मी. प रसरातील र यांची काम ेकरण.े 
८ मानवजातीच ेक  याण करणा-या िकंवा मानवता आप ीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  कायास 

चालना दणेे.  
९ सं थान या वािषक अदंाजप क य तरतुदीत नमदु केलेनुसार सं  थानच ेिनयोजीत उ ी ांवर खच करण.े  

  
  तरी सं थानच े सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप  आयकर िवभागाकडे दाखल 

कर याकरीता सन २०१८-१९ चे अखिचत उ प न पढुील पाच वषात खच कर या या िनयोजनाचा मसदुा जोडून 
सं थानचे आिथक वष २०१८-१९ चे आयकर िववरणप  आयकर िवभागाकडे दाखल कर यास मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर.   

िनणय .४७८/क यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप  आयकर 
िवभागाकडे दाखल कर  याकरीता सन २०१८-१९ चे अखिचत उ  प  न .३५० कोटी मा  पढुील पाच 
वषात खच कर  या  या िनयोजनाचा उपरो  तावात नमुद के या माणे ढोबळ मसदुा जोडून आिथक 
वष २०१८-१९ चे आयकर िववरणप  आयकर िवभागाकडे दाखल करण ् यास चि य प  दतीने मा  यता 
दे  यात आलेली आहे. याचे अवलोकन क न आजचे यव थापन सिमतीचे सभेत यास मा यता 
दे यात आली.                                                                                       

   (कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

िवषय न.ं०६ ते ३५ यावर कोणतीही चचा न करता सदरचे िवषय थगीत ठेव यात आले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३६ िद.०२ व ०३ िडसबर रोजी िमिल ी तुकडी दारे िशड  येथे दहशतवाद ितबंधक सरावची रंगीत तालीम 

घेणेबाबत 
ताव- नॅशनल िस यु रटी गाड, पालम, नवी िद ली च ेजा. .  नं.UO No.60023/01/2019/Ops/HQ NSG/2407 

िद.३०/०८/२०१९ रोजीचा फॅ  ा  संदेशा ारे  कुलबीर िसंग, पृ कमांडंट यांनी नॅशनल िस यु रटी गाड यांच े
माफतीन े िद.०२ ते ०४ स टेबर, २०१९ रोजी ी साई मंिदर येथील संवेदनशील प रसराची पाहणी करणसे येत 
असलेबाबत कळिवल ेहोते. याकामी संपक अिधका यांची नांव ेकळिवणसे व क फरमेशन लेटर दणेसे कळिवले 
होते.  यानुसार इकडील जा. .एसएसएस/विश/संर ण/२१२८/२०१९ िद.३१/०८/२०१९ च ेप ान ेक फरमेशन 
लेटर दवेनू याम य े संपक अिधकारी हणनु १) ी मधकुर गंगावण,े संर ण अिधकारी २) ी संजय पाटणी, 
सरु ा िनरी क ३) ी भाऊसाहबे सदाफळ, सरु ा अिधकारी, CISS िस यु रटी यांची नेमणकु करणते आलेच े
कळिवणते आले आह.े    

याकामी संर ण िवभाग िद.३१/०८/२०१९ च े िटपणी अ वय े संबंधीत अिधकारी यांची िनवास, 
भोजन, दशन-आरती, वाहन  ाव था करणबेाबत मा  ाता घेवनू संबंधीत िवभागानंा कळिवणते आल े होते.  
तथापी दर यानच ेकालावधीत गणशेो  ाव अस यान ेसंबंधीत अिधकारी यांनी िशड  येथ ेये याच े र  कर यात 
आलचे े कळिवले होत.े  यानंतर संबंधीतांनी िद.१६/०९/२०१९ रोजी दरु वनी ारे िद.१६/०९/२०१९ ते 
िद.१८/०९/२०१९ अखेर तीन िदवस िशड  येथ े येत असलेबाबत कळवनू िद.१६/०९/२०१९ व 
िद.१७/०९/२०१९ रोजी साई मिंदराची व सं थानच े इतर मह वाच े िवभागाची पाहणी केली आह.े  व 
िद.१७/०९/२०१९ रोजी मा.मु  ा कायकारी अिधकारी महोदय व उपिवभागीय पोलीस अिधकारी तसेच इतर 
अिधका यांसमवेत बैठक घऊेन बैठक म य े िडसबर मिह याच े पिह या आठवडयाम य े साई मंिदर िशड  येथ े
िमली ीच ेपथका ारे दहशतवाद ितबंधक सरावाची रंगीत तालीम घेणार अस याचे चचा केली.  यानंतर संबंधीत 
अिधकारी यांनी िद.१८/०९/२०१९ रोजी िशड  िवमानतळाची पहाणी क न रवाना झाले. 

आता नॅशनल िस यु रटी गाड,पालम,नवी िद ली यांनी जा.25023/05/2019/Trg/HQNSG/3607 
िद.३०/०९/२०१९ रोजीच े फॅ  ा संदेशानसुार ी साई मंिदर िशड  येथ े िद.०२ व ०३ िडसबर २०१९ रोजी 
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िमली ी तुकडी ारे दहशतवाद ितबंधक रंगीत तालीम घे यात येणार असलेबाबत कळिवले असनु िशड  साई 
मंिदर या िश णासाठी िनवडल ेगेले या उ ी ापैक  एक ल  आह.े  सरावामळेु मंिदरातील िनयमीत कामांना 
बाधा येणार नाही.   वरील बाबी ल ात घतेा साई बाबा मंिदर प रसर, िशड  येथे सराव घे यास परवानगी ावी व 
याकामी खालील माण ेपतुता करावी असे कळिवल ेआह.े 

१) संबंधीत ल याच े य ुि ंट व लोअर लॅन उपल  ा क न ावेत. 
२) टा क फोस करीता सयुो  ा पाक गं व शासनीक िठकाण उपल  ा क न ावे. 
३) सरावास सहा  ा कर यासाठी यो  ा मािहतगार  ा  ावा.  
 
NSG च े संपक अिधकारी हणनु मेजर Sidram Solaka (Mobile No.7400428262) यांची 

आपल ेअिधका यांशी ाथिमक चचा/रेक  कर यासाठी नेमणकु कर यात आलेच ेकळिवल ेआह.े 
नॅशनल िस यु रटी गाड, पालम, नवी िद ली मारफ्त िद.०२ व ०३ िडसबर २०१९ रोजी िशड  येथे 

िमली ी तुकडी ारे दहशतवाद िवरोधी सरावाची रंगीत तालीम घे यास परवागी दतेा येईल व याकामी ी साई 
मंिदर प रसराच ेनकाशाची य ुि ंट (िनळे मु ण) बांधकाम िवभागामाफत संबंधीतास उपल  ा क न देता यईेल.   

टा क फोस करीता पाक ग व शासनीक िठकाणाबाबत िद.१२/१०/२०१९ रोजी मेजर िसदराम 
सोलंका यांचेशी मो.नं. ७४००४२६२८२ वर दरु वनी ारे संपक केला असता यांनी ऑपरेशनम य ेसमुारे १६० 
अिधकारी व कमचारी यांचा सहभाग असणार असनू समुारे २० लहान मोठे वाहन ेअसतील अशी मािहती िदली 
आह.े  तसेच सदरचा ो ाम िन ीतीच ेतारख ेअगोदर आ ही  ा  पाहणी क न, चचा क न पढुील सचुना दवे ू
असे सांिगतल.े 

यानुषगंान े टा क फोसकरीता मिंदराच े लगत असलेला गेट नं.०४ च े बाहरेील बाजसु रोड व 
ि कोणमधील जागा पाक गं करीता उपल  ा क न देता येईल व शासक य कामकाजाकरीता सं थानच े साई 
सभागहृ (0 नंबर िमट ग हॉल) उपल  ा क न देता येईल. सं थानमाफत संपक अिधकारी हणनु खालील 
अिधकारी व कमचा यांची नेमणकु करता येईल, असे न  मत आह.े 

१) ी मधकुर गंगावण,े संर ण अिधकारी 
२) ी संजय पाटणी, सरु ा िनरी क 
३) ी भाऊसाहबे सदाफळ, सरु ा अिधकारी, CISS िस यु रटी. 
तरी नॅशनल िस यु रटी गाड, पालम,नवी िद ली यांच े माफतीन े िद.०२ व ०३ िडसबर २०१९ रोजी 

अथवा सदर तारखेत बदल झा यास यानंतर जी तारीख िन ीत कर यात येईल या तारखेस िमली ी तुकडी ारे 
साई मंिदर िशड  येथे दशहवाद िवरोधी सरावाची रंगीत तालीम घे यास व याकामी येणारे अिधकारी व कमचारी 
यांना वरील माण े पाक ग, शासक य कामाकरीता हॉल/साईसभागहृ, मंिदर प रसराच े य ु ि टं नकाश,े 
आव  ाकतेनसुार िनवास, भोजन इ यादी सिुवधा सं थानमाफत मोफत उपल  ा क न दणेकेामी सदरच ेिवषयावर 
सिव  ार चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .४७९ यावर सिव तर चचा होऊन, नशॅनल िस यु रटी गाड, पालम, नवी िद ली यांचे माफत िद.०२ व ०३ 
िडसबर २०१९ रोजी अथवा सदर तारखेत बदल झा यास यानंतर जी तारीख िन ीत कर यात येईल 
या तारखेस शेजारती झा यांनतर रा ौ ११ ते पहाटे ४ वाजेपयत िशड  येथे दहशतवाद ितबंधक 

सरावाची रंगीत तालीम घेणेकामी खालील माणे यव था कर यात यावी, असे ठरले. 
१. शासक य कामकाजाकरीता सं थानचे साई सभागृह उपल ध क न दे यात यावे. 
२. सं थानमाफत सपंक अिधकारी हणून ी.मधुकर गंगावणे,सरं ण अिधकारी, ी.सजंय 

पाटणी,सरु ा िनरी क व ी.भाऊसाहेब सदाफळ, सरु ा अिधकारी, CISS िस यु रटी यांची 
िनयु  कर यात यावी. 

३. आव यकतेनसुार दारावती येथे िनशु क िनवास यव था कर यात यावी. 
४. ी साई सादालयाम ये िनशु क भोजन यव था कर यात यावी. 
५. पाक गंची यव था चार नंबर गेटसमोरील ि कोणाचे जागेत कर यात यावी. 
६. सबंधीतांना मंिदर प रसराचे यु ि ंट नकाशे उपल ध क न दे यात यावे. 

                                  (कायवाही-सरं ण िवभाग/ मंिदर िवभाग/ साई साद िनवास थान/ दारावती 
िनवास थान/ ी साई सादालय/ बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं३७ ते ५० यावर कोणतीही चचा न करता सदरचे िवषय थगीत ठेव यात आले. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                       वरील िनणय .४७८ ते ४७९ सवानमुते घे  यात आल.े 

            यानंतर दपुारी ०३.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
                                                              
 
 
                                                                वा रीत/-                               वा रीत/- 
                       (दी.म.मगुळीकर,भा. .स)े                   (सरेुश हावरे) 
                                                 मु य कायकारी अिधकारी             अ य  
                                                           ी   साईबाबा   सं थान िव त यव था,  िशड . 


