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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१०/२०१७
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क २५.०९.२०१७
वेळ- सकाळी ११.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िदनां क २२.०९.२०१७ रोजी सकाळी ११.००
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी०४/ ३१६७/ २०१७, िदनां क १४ स टेबर, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यां ना कळिव यात आले होते. यानं तर काही अप रहाय
कारणा तव सदरह सभा शु वार िदनां क २२.०९.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० ऐवजी सोमवार िदनां क २५.०९.२०१७ रोजी सकाळी
११.०० वाजता आयोिजत करणेत आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ ३२९६/ २०१७, िदनां क २१ स टेबर,
२०१७ रोजीचे प ा वये कळिवणेत आले होते. यानु सार सदरह सभा सोमवार िदनां क २५.०९.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
०१. मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०४. मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य
०५. मा.डॉ.राज राजाबाली िसंग , 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 ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर
व मा. ी. ताप सखाहारी भोसले व यां नी दूर वनी ारे कळिवले होते.
याच माणे मा.डॉ.मनीषा कायं द,े सद या व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर, सद य यां नी यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे
क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या िद.२५.०९.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. परं तु या बैठक स मी हजर
रहाणार नाही. हया संदभात िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी ी.देव
फडणवीस यां याशी चचा के ली होती व मा.मु यमं यां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती.
परं तु याबाबत कोणतीही कायवाही झालेली नस याने, याचा खेद वाटत आहे. यामुळे या बैठक त उपि थत राह यास मला वार य
नाही, याची कृ पया न द यावी.
मा. ी.रिवं गजानन िमलकर, सद य यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. कृ पया याची न द यावी.
याची सिमतीने न द घेऊन, यां ना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली.
सभेस आव यक गणपुत नस यामुळे िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै , २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनुसार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकु ब करणेत येऊन, यानं तर दुपारी १२.३०
वाजता मा.अ य महोदय यां नी िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०१
िदनां क ०८.०९.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .७९२ िदनां क ०८.०९.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय .७५४यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर
पासून ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृ ती आराखडा सिमतीने िद.३१.०३.२०१७
रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आरखडयास मा यता िदलेली आहे. परं तु सदरह
िनधी अ ाप ा नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन करणे व साईभ ां ना पायुभतू सोयीसुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते.
अशा पा भूमीवर अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळां ना बचेस (बाक) देणक
े ामी अं दाजे
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.९,२३,४३,२४१/- मा आिथक िनधी देणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सां गता
होईपयत सदरह िवषय थिगत ठे व यात यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१
ऑ टोबर पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा
सिमतीने िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आरखडयास
मा यता िदलेली आहे . परं तु सदरह िनधी अ ाप ा नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे
आयोजन करणे व साईभ ां ना पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच
होणार असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर अहमदनगर िज हा प रषद,
ाथिमक शाळां ना बचेस (बाक) देणेकामी अं दाजे .९,२३,४३,२४१/- मा आिथक िनधी देणे उिचत
होणार नाही.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) िनणय .७५५यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर
पासून ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृ ती आराखडा सिमतीने िद.३१.०३.२०१७
रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आरखडयास मा यता िदलेली आहे. परं तु सदरह
िनधी अ ाप ा नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन करणे व साईभ ां ना पायुभतू सोयीसुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते.
अशा पा भूमीवर अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळां ना निवन वग खो या इमारती बां धकामां साठी
र कम .३६ कोटी मा आिथक अनुदान देणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सां गता
होईपयत सदरह िवषय थिगत ठे व यात यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१
ऑ टोबर पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा
सिमतीने िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आरखडयास
मा यता िदलेली आहे . परं तु सदरह िनधी अ ाप ा नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे
आयोजन करणे व साईभ ां ना पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच
होणार असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर अहमदनगर िज हा प रषद,
ाथिमक शाळां ना निवन वग खो या इमारती बां धकामांसाठी र कम .३६ कोटी मा आिथक
अनु दान देणे उिचत होणार नाही.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) िनणय .७५६यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ ऑ टोबर
पासून ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृ ती आराखडा सिमतीने िद.३१.०३.२०१७
रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आराखडयास मा यता िदलेली आहे. परं तु सदरह
िनधी अ ाप ा नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन करणे व साईभ ां ना पायुभतू सोयीसुिवधा पुरिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते.
अशा पा भूमीवर अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळां ना संर ण िभं त चे बां धकाम करणेसाठी र कम
.४२.७८ कोटी मा आिथक अनुदान देणे उिचत होणार नाही. सबब समाधी शता दी महो सवाची सां गता
होईपयत सदरह िवषय थिगत ठे व यात यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१
ऑ टोबर पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा
सिमतीने िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आरखडयास
मा यता िदलेली आहे . परं तु सदरह िनधी अ ाप ा नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे
आयोजन करणे व साईभ ां ना पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच
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होणार असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर अहमदनगर िज हा प रषद,
ाथिमक शाळां ना सं र ण िभं त चे बां धकाम करणेसाठी र कम .४२.७८ कोटी मा आिथक अनु दान
देणे उिचत होणार नाही.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४) िनणय .७५८यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाचा िवचार करता, तािवत जमीन शेतजमीन व पाची
असून ितचा शासना या बाजारमु य दरत याम ये िबनशेती गटात समावेश अस यामुळे तो दर िबनशेती
जमीनीचा आहे. तथािप, सदरची जमीन भिव याम ये सं थान या उपयोगाची अस यामुळे व स :ि थतीत
जिमनीचे व प शेतजमीन अस याने उपरो जिमनी या गट नं बर या लगत या शेतजिमनी या दरा माणे खरे दी
करणेस हरकत नाही, असे सिमती सद यां चे मत झाले. याकरीता सदरह जमीनी या प रसरातील शेतजिमन या
बाजारमू य दरत यातील दरा माणे खरे दी करणेकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता
घेणसे ाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, त कालीन ीसद य सिमती या िद.०३/०८/२०१४ रोजीचे
सभेतील िनणय ं .६३० अ वये तािवत जमीन खरे दी करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. या
ीसद य सिमती या िनणयास अधीन राहन ी.बाबासाहेब बाबु राव ग दकर, रा.िशड यां चे मालक ची
मौजे कनकु री, ता.राहाता येथील गट नं.१४३/अ/१ (जु ना गट नं.१४३/५) शेत जमीन े १.५१.५० आर
खरे दी करणेत यावी, असे ठरले . आजचे सभेत अजदार ी.बाबासाहेब बाबु राव ग दकर, रा.िशड व
इतर उपि थत होते . यां नी सन- २०१७ मधील रे डीरे कनर माणे जमीनीची िकं मत िमळावी, अशी िवनं ती
के ली. परं तु सदरह जमीन खरे दी करावयास मा यता िमळाली, या वेळेस या हणजे च सन- २०१४ या
शासक य दराने सदरह जमीनीची खरे दी करणेत यावी, असे सिमतीचे मत झाले, यास अजदार यां नी
सं मती िदली. तसेच याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता घेणेसाठी ताव
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५) िनणय .७८४मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां नी िद.२८ जुलै , २०१७ रोजी पा रत के ले या शासन
िनणयानु सार सं थानकडे देणगी पाने जमा झाले या सोने-चां द या व तुपैक , िवतळिवणे यो य असले या व तु
िवतळिवणेत येऊन, यापासुन शु द सोने-चां दी ा क न घे याची कायवाही पुण करणेत यावी. यानं तर या शु द
सोने-चां दीपासून सं थानसाठी आव यक असलेली नाणी तयार क न घे यात यावी.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां नी िद.२८ जुलै , २०१७ रोजी पा रत के ले या शासन
िनणयानु सार सं थानकडे देणगी पाने जमा झाले या सोने-चां द या व तुपैक , िवतळिवणे यो य असले या व तु
िवतळिवणेत येऊन, यापासुन शु द सोने-चां दी ा क न घे याची कायवाही पुण करणेत यावी. यानं तर या शु द
सोने-चां दीपासून सं थानसाठी आव यक असलेली नाणी तयार क न घे यात यावी व उव रत सोने-चां दी
िवशेषत: सोने हे मा.पं त धान यां नी तािवत के ले या सु वण ठे व योजनेम ये गुं तिवणेकामी
शासनाकडे ताव सादर करणेत यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(६) िनणय .७८९ी.संजय काळे , कोपरगाव यां नी दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मं डळ, यवतमाळ या सं थेस
आ मह या तां या कु टूं बीयां चे पुनवसनासाठी सं थानमाफत दे यात येणा या िनधीबाबत, मा.उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाम ये पी.आय.एल. एस.टी नं. ३००६०/२०१७ दाखल के लेली असलेची सभेस मािहती
दे यात आली.
यावर अशी चचा झाली क , या पी.आय.एल.वर मा. यायालयाने िनधी दे यास मनाई आदेश िदलेला
नाही. याकरीता पं डीत िदनदयाल सं था, यवतमाळ यां ना िनधी देणसे हरकत नाही. परं तु यापुव पुढील सभेसमोर
यावर चचा करणेत यावी.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
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याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
उपरो माणे झाले या िनणयावर आजचे सभेत िव तृत चचा झाली व या पी.आय.एल.वर मा.उ च
यायालयाचा दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मं डळ, यवतमाळ या सं थेस िनधी दे यास मनाई आदेश नाही. तसेच
सदर िनधी दे यास शासनाने देखील मं जरु ी िदलेली आहे. या बाब चा िवचार करता, दीनदयाल बहउ ेशीय सारक
मं डळ, यवतमाळ यां ना िनधी देणेस हरकत नाही. असे सिमती सद यां चे मत झाले व हा िनधी िवतरण करणेची
पुढील कायवाही शासनाने सु करावी, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम पादु का दशन सोहळा िनयमावली अं तीम होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ.
कलम/
कलम/ तरतूदीचे
पोटकल/
तरतूद
तरतूद .
शीषक
उपकलम .
०१
२१
िव त यव था
१(ख)
ढीव थां नसु ार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजा-अचा,
िनधीचा िवनीयोग
समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
०२
२१
िव त यव था
१ (ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा
िनधीचा िवनीयोग
कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी
सोयी व सुिवधा पुरिवणे
तावना- माहे-ऑ टोबर-२०१७ ते ऑ टोबर-२०१८ या कालावधीम ये सं थानमाफत ीसाईबाबा
समाधी शता दी महो सव साजरा कर यात येणार आहे. यािनिम जे साईभ िशड येथे दशनासाठी येऊ शकत
नाही अशा साईभ ां चे सोईसाठी समाधी शता दी महो सवाचे पा भूमीवर या मु ळ पादुका देश -िवदेशात
िठकिठकाणी ने याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेम ये िनणय झालेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७चे सभेपु ढे िवषय नं.०३ सादर करणेत आला होता. यावर िनणय
.२८० म ये नमूद के यानु सार मं िदर िवभागाने या संबं धीची िनयमावली तयार करावी असा िनणय पारीत करणेत
आलेला आहे. यानु सार मं िदर िवभागामाफत िनयमावली तयार क न मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२०.०८.२०१७ चे सभेम ये ठे व यात आली होती. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ रोजीचे
सभेतील िनणय .६८६ नुसार साईपादुका दशन सोहळा िविवध रा यां म ये आयोिजत कर यासंदभात ा
झाले या तावां ची छाननी सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा को हे व मु य
कायकारी अिधकारी यां ची सिमती गठीत करणेत आली. या सिमतीने साईपादुका दशन सोह यासाठीची
िनयमावली ८िदवसां म ये अं तीम करावी. असे ठरले आहे.
ताव- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७चे िनणयानु सार मं गळवार, िद.०५.०९.२०१७
रोजी सकाळी ११:०० वा लडीबागेतील साईिनवास अितथीगृ ह 0 नं बर येथे छाननी सिमती सद य
मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा को हे, मा. ीमती बल अ वाल (भा. .से), मु य कायकारी
अिधकारी यां नी एक ीतपणे याबाबत सिव तर क न सदर िनयमावलीम ये काही दु या सूिचत के या आहेत.
यानुसार खालील माणे दु ती के लेली िनयमावली अं तीम करणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- वरील िनणयास अनु स न ीसाईबाबां या मुळ पादुका व चां दी या पादुका
देशा-िवदेशाम ये िविवध िठकाणी दशनासाठी उपल ध क न देणेसाठी खालील माणे िनकष व िनयमावली
िनि त करणेबाबत िनणय हावा.
अ) देशा-िवदेशातील पादु का दशन काय मासाठी आयोजकां कडू न खालील माणे यव था होणे
अपेि त आहे अ.नं.
चे पादु का दशन काय मासाठी आव यक असले या यव थेबाबत तपशील.
१) काय माचे िठकाणी
या मु ळ पादु का यित र इतर ितका मक पादु का व ितका मक
समाधी नसावी.
१.सं थानचे ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम होणा-या पादुका दशन सोह याकरीता
ीसाईबाबां या युिझयम हॉलम ये ठे व यातआले या या मु ळ पादुकां पैक एक पादुका भारतात व
भारताबाहेर (परदेशात) समाधी मं िदरातील वापरात नसले या जु या चां दी या पादुका ने यात या यात. या
पादुकां सोबत सं थानची दि णा पेटी व देणगी पु तक ठे व यात यावे . (मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२८/०४/२०१७चे सभेतील िवषय नं.०३, िनणय .२८०नु सार)
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२)

३)

४)

५)

६)

७)

२.पादुका दशन सोह याकरीता या िठकाणी जा याचे िनयोजन आहे , अशा िठकाणी ीसाईबाबां ची
ितका मक समाधी नसावी.
३.पादुका दशनासाठी ने यापुव सं थानचे लेखाशाखेमाफत सं थान खचाने पादुकां चा वषभराकरीता िवमा
उतरिव यात यावा.
४. या पादुका कोण या िठकाणी या यात व कोण या िठकाणी नेऊ नये याबाबत िनणय घेणचे ा अिधकार
पुणपणे ी साईबाबा सं थान िव त यव थेचा राहील.
५.पादुका कोण याही प रि थतीत िनयोिजत िठकाण सोडू न इतरमं िदर अथवा कोणा या घरी नेऊ नयेत.
काय मासाठी शहरा या म यवत िठकाणी जागा उपल ध करावी. (मैदान िकं वा टेडीयम)
१. पादुका दशन काय मासाठी पुरेसे टे ज आयोजकाने तयार करावयाचे आहे.
२. दशनरां गेसाठी पुरेशी रे ल ग यव था आयोजकाने करावयाची आहे.
३. भजनसं या काय मासाठी टेजची यव था आयोजकां नी करावयाची आहे.
४. दशकां ची बैठक यव था आयोजकां नी करावयाची आहे.
५. महा साद व याकरीता आव यक बैठक यव था आयोजकां नी करावयाची आहे.
६. दशनाथ ं भ तां साठी िप या या पा याची यव था आयोजकां नी करावयाची आहे.
७. सं थान काशनां साठी आव यकते माणे टॉल यव था आयोजकां नी क न ावयाची आहे.
८. भ तांसाठी खा पदाथाचे टॉल यव था आयोजकां नी करावयाची आहे.
९. जागोजागी ड टबीनची व व छतागृहां ची यव था आयोजकां नी करावयाची आहे.
१०. टेजवर लाईट व फॅ न यव था यो य या सुर ीततेसह आयोजकां नी करावयाची आहे.
११. टेज डेकोरे शन (शता दी लोगोसह, सं थानचे बॅनरसह), तसेच वनी ेपण यव था आयोजकांनी
करावयाची आहे.
१२.काय माचे िठकाणी आव यक ती सुर ीततेची अि नशमनची उपकरणे ,इ. ची यव था आयोजकां नी
करावयाची आहे.
१३.सं थानचेदणे गी काऊं टर असावे . तसेच पादुकां चे जवळ सं थानमाफतदि णा पेट् या ठे व यात येतील व
याम ये जमा होणारी र कम ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां चेकडे जमा होईल.
िशड येथनू येणा-या मा.अ य , मा.उपा य ,मा.िव त, मा.मु य कायकारी अिधकारी,
मा.उपिज हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी यां ची वतं िनवास यव था व इतर कमचारी वृं दां साठी
वतं िनवास यव था व ना ा, जेवण, चहापानाची यव था आयोजकां नी करावयाची आहे.
या पादुकां चे संर णाकरीता आयोजकां माफत सुरि त जागा असावी व सदर िठकाणी २४तास
सी.सी.िट. ही. कॅ मे-याची यव था असावी. तसेच आव यक व प रपुणसुर ा र कां ची नेमणूक
आयोजकाने करावयाची आहे.
चार व िस ी (शता दी लोगो व िशड मं िदर कळस) इ यादीचे आयोजकां नी सं थानकडु न िस ीचे मॅटर
तपासून के बल ारे ,होड ं ज/बॅनर तयार क न,पॅ लेटस् छापुन ,सोशल िमडीया, हाट् सअॅप व फे सबुक ,इ व
वृ प ातुन काय माची िस ी आपले तरावर िनयोजन करावयाचे आहे .
वाहन यव था करणे.
१. िवमानतळ/रे वे टेशनपासून िनवास यव थेपयत मा.अ य , मा.उपा य , मा.सिमती सद य यां ची
वाहन यव था व काय म थळाचे जवळ िनवास यव था आयोजकां नी करावयाची आहे.
२. िवमानतळ/रे वे टेशन ते िनवास यव थेपयत कमचारीवगासाठी वाहन यव था तसेच अिधकारी/
कमचारी यां ना काय म थळाचे जवळ िनवास यव था आयोजकां नी करावयाची आहे.
३. चे पादुकां साठी सुर ार कां सहीत तीन वाहनाचे िनयोजन करावयाचे आहे. मध या वाहनाम ये
या पादुका असतील यातीलपु ढे व मागे सुर ा वाहन असावे. तसेच आव यक यािठकाणी पादुका
िवमानाने ने यात या यात.
४. पादुका िमरवणू क करीतागाडयां ची यव था सुर ा यं णेसह आयोजकाने करावयाची आहे.
संबं धीत ािधकरणाकडू न आव यक परवानगी घेणते यावी.
१.पोिलस परवानगी घेणवे गद चे िनयोजनाकरीता पुरेसा बं दोब त ठे वणेची कायवाही आयोजकां नी
करावयाची आहे.
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२. नगरपािलका िकं वा त सम कायालयाची परवानगी
३. पादुका दशन सोहळा, िमरवणूक , ीसाई भजन सं या व इतर काय म यां या त सम परवान या सं बं धीत
आयोजकाने िवहीत वेळेत यावया या आहेत.
८) िनमं ण व स कार समारं भबाबत कायवाही करणे.
थािनक आमदार, खासदार, मं ी, थािनक मा यवर, लोक ितनीधी व इतर मह वाचे य ना
आयोजकां नी िनमं ण ावयाचे आहे.
९) दशनाथ ंची सुर ा यव था उ कृ ट असावी. याकरीता आयोजकां नी दशन सोह याचे िठकाणी थमोपचार
क , अॅ युल स सुिवधा, अि नशमन यव था असावी. तसेच पादुका दशन सोह याचे िठकाणी गद चे
िनयोजन कर यात यावे व आप कालीन प र थीतीची उपाययोजना आयोजकां माफत हावी.
१०) िवमा
१) ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या लेखाशाखा िवभागामाफत िशड येथनु
या पादुकां चा िवमा
उतरिव यात येईल. तसेच सं थानमाफत काय माकरीता सं थानचे अिधकारी , पदािधकारी व कमचारी
यां चा वासासह िवमा उतरिव यात यावा.
१) आयोजकाने इ छे माणे आव यकता अस यास पादुका दशन सोह याकरीता येणा -या भ ां चा यो य
तो अपघात िवमा यां चे तरावर उतरिव यात यावा.
११) काय माची परे षा व िनयोजन यो य प दतीने करणेत यावे.
१.काय म दोन ते तीन िदवसीय असेल. यापे ा अिधक नसेल. याम ये काय माचे िठकाणी काकड
आरती व शेजारती करता येणार नाही. काय माचे िठकाणी िशड माझे पं ढरपुर,मा या ह आरती व
धूपारतीची वेळ िशड येथील वेळे माणे असावी व याचे पालन काटे कोरपणे के ले जावे .
२. तसेच काय माची परे षा व काय माचे िनयोजन सं थानचे मं िदर िवभाग व शता दी क हे एक ीत
करतील.
३. काय माचे सु संचलनाकरीता थािनक ादेिशक भाषा व मराठी अथवा िहंदीयापैक एक भाषेचे ान
असले या जाणकार य स आयोजकाने नेमावयाचे आहे.
४. पादुकां चे िमरवणूक साठी बॅ ड, ढोलपथक वा त सम थािनक कलापथके इ. थािनक परवानगी
आयोजकाने यावी.
५. आयोजकाने दशनाथ भ तांना दशनानं तर श य अस यास िवतरणासाठी साद उपल ध क न ावा.
१२) सं थानचे नावलौक कास बाधा येणार नाही याबाबत संबं धीत आयोजकाची जबाबदारी असेल व
याबाबतची खबरदारी व द ता आयोजकां नी यावयाची आहे.
१३) ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे नावाचा इतर खाजगी कामासाठी अथवा उि ां साठी वापर
करता येणार नाही. तसेच सं थानचे नावाचा वापर क न कोण याही कारे आिथक फायदा आयोजकां नी
क नये.
१४) ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीम ये भारताचे बाहेर या पादुका दशन सोह याकरीता
सं थानमाफत जाणारे मा.अ य , मा.उपा य , मा.सिमती सद य,मा.मु य कायकारी अिधकारी,
मा.उपिज हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी, सं थानचे पदािधकारी व कमचारी यां चे VISA व
ितक टाचा खच सं थानमाफत कर यात यावा.
१५) पादुका दशन काय माचे ४ ते ५ िदवस अगोदर सं थानमाफत मा.मु य कायकारी अिधकारी यां चे
सूचनेनु सार काय माची पुवतयारी व इतर मािहती घे यात यावी.
ब) सं थान माफत पादुका दशन व साईभजन सं या काय मासाठी आव यक मनु यबळाचे िनयोजन
शता दी क ामाफत कर यात येईल व काय माचे िनयोजनाचे वेळी शता दी क ाचे आदेशानुसार सं बं धीत
िवभागामाफत आव यकतेनसु ार िविवध िवभागां माफत मनु यबळ उपल ध क न दे यात येईल.
तसेच या मुळ पादुका ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या काय े ाचे बाहेर नेऊ नये, असे न
मत आहे.
िद.२०.०८.२०१७ चे ठरावानुसार मा.छाननी सिमती सद यां ची िद.०५.०९.२०१७ रोजी चचा क न
ीसाईबाबा समाधी शता दी वषाकरीता पादुका दशन सोहळा काय माकरीता िनयमावलीम ये उपरो माणे
दु ती कर यात आलेली आहे . यानु सार सदरची ीसाईबाबा समाधी शता दी पादुका दशन सोहळा िनयमावली
अं तीम होणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .७९३

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम देश-िवदेशाम ये आयोिजत
करावया या पादु का दशन सोहळयाची िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, याम ये भारतामधील
पादु का दशन सोहळयासाठी
या मु ळ पादु का व परदेशामधील पादु का दशन सोहळयासाठी
चां दी या पादु का उपल ध क न दे यात या यात, या दु तीसह यास मा यता दे यात आली. तसेच
पादु का दशन सोहळयासाठी
या पादु कां ची मागणी करणेसाठी ा होणा या अजाची छाननी
करणेसाठी तयार करणेत आले या सिमतीम ये यव थापन सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर यां चा
समावेश करणेत यावा, असे ठरले.
यावेळी पादु का दशन सोहळयासाठी खरे दी करणेत आलेली भारतबच कं पनीची नवीन
वातानु कूलीत बस स टबर मिह या या शेवट या आठवडयाम ये अथवा ऑ टोबर मिह या या
पिह या आठवडयाम ये ता यात िमळ याची श यता आहे , अशी मािहती सभेस दे यात आली.
यावर सभेने अशी चचा के ली क , पादु का दशन सोहळयासाठीची नवीन बस सं थान या
ता यात िमळा यानंतर सदरह बसचे आर.टी.ओ. पािसं ग करणेसाठी ३ ते ४ िदवसां चा कालावधी
लागणार आहे व पािसं ग झा यानं तर समाधी शता दी वषामधील पिह या पादु का दशन सोहळयासाठी
िद.११ ऑ टोबर, २०१७ रोजी गोवा येथे ही बस पाठवावयाची आहे . यामु ळे पादु का दशन
सोहळयासाठी या बसम ये आव यक फेरबदल करणेकामी ४ ते ५ िदवसां चा कमी कालावधी
अस यामु ळे चिलत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबवू न, काम क न घेणे श य होणार नाही.
याकरीता या बस या फेरबदलाचे काम ND’s Art World Pvt. Ltd., Mumbai यां चेकडू न क न
घे यास व याकामी येणा या अं दाजे .८,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख / .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
ी.वाि मक क े, डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पु णे यां ना ायोिगक त वावर मुं बई-िशड
आिण िशड दशन हेिलकॉ टर सेवा सु करणेसाठी परवानगी देणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मां क- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३.०५.२०१७ रोजीचे
सभेतील िनणय .३६४.
तािवक– मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणया वये
ी.वाि मक क े, डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पु णे यां ना सं दभ मां क२ ने साईभ तां या सोईसाठी
ायोिगक त वावर एक मिह यासाठी, स या या सं थान िनयमावली या अिधन राहन, मुं बई-िशड हवाईसेवा सु
करणेस त वतः मा यता दे यात आली असून सं था न हेलीपॅड वापराबाबतची स याची िनयमावली खालील माणे
आहे असे कळिव यात आले होते.
१)
हेलीकॉ टर लॅ ड गसाठी आव यक सव थािनक/शासक य/िनमशासक य परवान या हेलीकॉ टर
कं पनीला घेणे बं धनकारक राहील.
२)
एका लॅ ड ग/ टेकऑफसाठी पये ५०००/- व नाईट हॉ ट अस यास पये २,०००/- अिधकची
र कम लॅ ड ग झा यावर जनसंपक कायालयात रोखीने जमा करावी.
३)
णवाहीका वापर आकार पये १,५००/- िततास या माणे णवाहीका चालकास हेिलपॅडवर रोखीने
आदा करावा.
४)
अि नशमन वापर आकार पिह या तीन तासासाठी पये ४,०००/-, यापुढील ये क तासासाठी पये
१,०००/- तसेच सी.ओ.टू. चा वापर झा यास िनयमा माणे अि नशमन चालक सां गेल या माणे आकार
अि नशमन चालकास हेिलपॅडवर रोखीने आदा करावा लागेल.
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५)
येक लॅ ड गपुव िकमान दोन िदवस आगोदर जनसंपक िवभागाकडे हेलीकॉ ट र लॅ ड गबाबत फॅ स
पाठवून कळिवणे , परवानगी घेणे हेलीकॉ टार कं पनीस बं धनकारक राहील.
६) लॅ ड ग र करावयाचे असेल तर एक िदवस आधी तसे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
यां ना िलखीत कळिवणे आपणास बं धनकारक राहील.
७) हेलीकॉ टर लॅ ड ग व टेक ऑफ करतां ना अपघात होऊन िजिवत हानी अथवा इतर कारची कोणतीही
हानी झा यास यास संबं धीत हेिलकॉ टर कं पनी जबाबदार राहील. याबाबत सं थानची कोणतीही जबाबदारी
राहणार नाही.
८) अित मह वाचे ही.आय.पी.चे िशड भेटी या दर यान अथवा आपतकालीन प रि थतीत सदर हेलीपॅडचा
वापर करणे आव यक असेल यावेळेस लॅ ड ग र करणे िकं वा वेळ बदलणे ही बाब कं पनीवर बं धनकारक
राहील. तशी पुव सुचना सं था न कं पनीस देईल.
९) संर ण िवभागामाफत हे लीपॅडवर सुर ा र कची नेमणूक कर यात येते. या यित र त इतर वाढीव सुर ा
यव था सं बं धीत कं पनीने करावी.
१०) हेलीकॉ टर लॅ ड गसाठी परवानगी देणे अथवा र करणेबाबतचे सव अिधकारी सं थान राखून ठे वत आहे .
११) आप या हेिलकॉ टरला मं िदरावर िघरटया घालता येणार नाही, याबाबत पायलटला सुचना दे याची
जबाबदारी आपली राहील.
सदरचे प ातील अटीस अुनस न ी क े यां नी िदनां क ०७.०९.२०१७ रोजीचे प ाने यांचा खुलासा
कळिवलेला आहे. उपरो त प ातील अट नं बर १, ५, ६, ७, ८, ९, १० मा य असलेबाबत कळिवलेले आहे. अट
नं बर ३ व ४ णवाहीका व अि नशमन यं णा कं पनीकडे उपल ध आहे. तसेच अट नं बर २ बाबत िशड दशन,
आ ही ित तास ६/७ लॅ ड ग/टेकऑफ करतो. यामुळे ित लॅ ड ग/टेकऑफ चाज न लावता आपण ित २४
तासाची एक ठरािवक र कम ठरवून आ हास ावी करण आमचे एक हेिलकॉ टर नेहमी हॉ ट राहणार आहे व
अट नं बर ११ बाबत ही अट मा य आहे पण आ हाला मं िदर प रसरा या १ क .मी.बाहे न (लां बु न) िघरट् या
घाल यास सं थानची काही हरकत नसावी. िशड दशन साठी कं पनीला सं थानकडू न नाहरकत माणप िमळावे
यात नमुद असावे क , १ क .मी.लां बीहन िघरट् या घाल यास सं थान सिमतीची कोणतीही हरकत नाही. वरील
सव अटी व िनयमां चे पालन क न कं पनी त वतः काम कर यास तयार आहे आिण ाबाबत िदनां क
१२.०९.२०१७ पयत करार क न घ्यावा असे कं पनीस वाटते, तसे आ हास कळवावे असे कळिवलेले आहे.
ी.क े यां नी अट नं बर २ म ये नमुद के लेले दर हे ित लॅ ड गचे आहे सदरचे दर २४ तासाकरीता एक
ठरािवक र कम ठरवून ावे असे कळिवले आहे . तथािप सं दभ मां क २ चे प ाने ी.क े यां ना कळिवलेले दर हे
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने ठरलेले असून या माणे सं थान हेलीपॅड वापरासाठी आजतागाय परवान या
दे यात आले या आहेत. यासाठी मा. यव थापन िसिमतीची मा यता घेणे यो य होईल. तसेच अट नं बर ११
बाबत मं िदर प रसरा या १ क .मी.बाहे न िघरट् या घालणेस परवानगी िमळणेबाबत सं थानकडू न नाहरकत
माणप िमळावे असे कळिवलेले आहे. याबाबत मं िदरावर पु पवृ टी करणेबाबत ी साईबाबा पालखी सोहळा
सिमती, पु णे यां नी के लेली िवनं ती मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १७.०७.२०१४ चे िनणय मां क ५८३ अ वये
सुरि तते या टीने अमा य कर यात आली होती. मं िदर प रसरा या १ क .मी. बाहे न िघरट् या घालणेसाठी
ी.क े यां नी िज हा पोिलस मुख यां ची परवानगी घेणे उिचत होईल कारण सं थानमाफत फ त सं थानचे
हेिलपॅड वापरास परवानगी दे यात येते. तसेच याबाबत िदनां क १२ स टे बर २०१७ पयत करार करणेबाबत
ी.क े यां नी कळिवले आहे. तरी ी.क े यां चे मागणीनुसार यांना सं थानचे हेलीपॅड वापरास परवानगी
ावयाची झा यास सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयासाठी सादर करणे उिचत होईल.
िवभागाची मागणी- ी.वाि मक क े, डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पु णे यां ना ायोिगक
त वावर साईभ तांसाठी मुं बई-िशड आिण िशड दशन हेलीकॉ टार सेवा सु करणेसाठी परवानगी देणेबाबत.
िवभागाचा प ट अिभ ाय – मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील
िनणयानु सार ी. वाि मक क े, डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पु णे यां ना मुं बई-िशड हवाईसेवा सु
करणेबाबत जा.नं.एसएसएस/पीआरओ/२१८२/२०१७ िदनां क २२.०७.२०१७ चे प ाने कळिव यात आले होते.
याबाबत ी.क े यां नी अट नं बर २ म ये नमुद के लेले दर हे ित लॅ ड गचे आहे सदरचे दर २४ तासाकरीता एक
ठरािवक र कम ठरवून ावे असे कळिवले आहे . तथािप सं दभ मां क २ चे प ाने ी.क े यां ना कळिवलेले दर हे
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने ठरलेले असून या माणे सं थान हेलीपॅड वापरासाठी आजतागाय परवान या
दे यात आले या आहेत. यासाठी मा. यव थापन िसिमतीची मा यता घेणे यो य होईल. तसेच अट नं बर ११
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बाबत मं िदर प रसरा या १ क .मी.बाहे न िघरट् या घालणेस परवानगी िमळणेबाबत सं थानकडू न नाहरकत
माणप िमळावे असे कळिवलेले आहे. याबाबत मं िदरावर पु पवृ टी करणेबाबत ी साईबाबा पालखी सोहळा
सिमती, पु णे यां नी के लेली िवनं ती मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १७.०७.२०१४ चे िनणय मां क ५८३ अ वये
सुरि तते या टीने अमा य कर यात आली होती. मं िदर प रसरा या १ क .मी. बाहे न िघरट् या घालणेसाठी
ी.क े यां नी िज हा पोिलस मुख यां ची परवानगी घेणे उिचत होईल कारण सं थानमाफत फ त सं थानचे
हेिलपॅड वापरास परवानगी दे यात येते. तसेच याबाबत िदनां क १२ स टे बर २०१७ पयत करार करणेबाबत
ी.क े यां नी कळिवले आहे. ी.क े यां नी यां या उप माचा िव तृत तपशील िदलेला नाही. यांचेकडू न ित
य ती िकती भाडे आकारले जाईल? िदवसातून िकती फे -या मार या जातील? सदर उप मात सं थानची
जबाबदारी काय राहील? इ यादी मािहती मागवून िनणय यावा असे मत आहे. यास मा यता िमळावी, ही िवनं ती.
िनणय .७९४
ी.वाि मक क े , डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पु णे हे सभेसमोर चचसाठी उपि थत राह
शकले नाही, याकरीता सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली. (कायवाही- जनसं पक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
सोनी वािहनीवर दशमी ि एश सतफ मेरे साई- दा और सबु री या सु होणा या मािलके साठी
सं थानची परवानगी व सहकाय िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– सन २००४ या महारा अिधिनयम . १४ मधील ३५७ – (ठ).
ी साईबाबां चे िजवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार व सार करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालिवल व याचा िव तार करील.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . – िद. २३-२४/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय . ०८,
िनणय . ४२६.
ा तािवक– िद. १३/०९/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे ी िननाद वै , दशमी ि एश स यां नी सोनी
वािहनीवर िद.२५ स टबर २०१७ रोजी पासुन सु होणा -या मेरे साई– ा और सबुरी या मािलके साठी
खालील माणे सं थानची परवानगी व सहकाय िमळणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
१) मेरे साई – ा व सबुरी या मािलके त दाखिव यासाठी िशड येथील साईबाबा मं िदर आिण प रसराची
ये असलेले फु टेज आ हांस हवे आहे.
२) २१ स टबर २०१७ रोजी होणा-या प कार प रषदेला उपि थत राहणा-या देशभरातील िविवध युज
चॅने सला मं िदरा या आवारात सदर मािलके तील मुख कलावं तां या मुलाखती िच ीत तु त
मािलका बहसं य े कां पयत पोहोचिव यासाठी उपरो त गो टी गरजे या असुन आपण आ हांस या
परवान या ाल, याब ल आ हाला खा ी वाटते. मु लाखती िच णा दर यान आप या सहकायाब ल
आिण या ोजे टला असले या आिशवादाब ल आ ही आपले ऋणी आहोत.
तसेच िद. २३-२४/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय . ०८, िनणय . ४२६ अ वये “ ी
साईबाबां या िजवनावर सारीत कर यात येणा-या िट. ही. मािलके स ी साईबाबा सं थानचे नाव देणेस परवानगी
देणते यावी व संबं धीतां बरोबर करारनामा करणेबाबत” िनणय घे यात आलेला आहे.
तरी, िद. १३/०९/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे ी िननाद वै , दशमी ि एश स यां नी सोनी वािहनीवर िद.
२५ स टबर २०१७ रोजी पासुन सु होणा -या मेरे साई – ा और सबुरी या मािलके साठी उपरो त के ले या
माग यांबाबत िनणय होणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल.
मागणी– उपरो त ा तािवके त नमुद के या माणे िद. १३/०९/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे ी िननाद
वै , दशमी ि एश स यां नी सोनी वािहनीवर िद. २५ स टबर २०१७ रोजी पासुन सु होणा-या मेरे साई – ा
और सबुरी या मािलके साठी उपरो त के ले या माग यांबाबत िनणय होणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर करत आहे .
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी
क न अनु मान- तां ि क व आिथक.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमु द के या माणे िद.
१३/०९/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे ी िननाद वै , दशमी ि एश स यां नी सोनी वािहनीवर िद. २५ स टबर २०१७
रोजी पासुन सु होणा -या मेरे साई– ा और सबुरी या मािलके साठी उपरो त के ले या माग यांबाबत िनणय
होणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
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िनणय .७९५

यावर सिव तर चचा होऊन, सोनी वािहनीवर दशमी ि एश सतफ मेरे साई- दा और सबु री या सु
होणा या मािलके मु ळे चे िशकवणू क चा व समाधी शता दी महो सवाचा चार व सार हो यास
िनि तच मदत होणार आहे . परं तु यासाठी सं थानमाफत या मािलके स परवानगी देणे उिचत होणार
नाही. परवानगी िद यास या मािलके ची व यामधील यांची जबाबदारी सं थानवर राहील, असे
सिमती सद यां चे मत झाले . याकरीता सदरह मािलके साठी सं थानचा आिशवाद व शु भे छा सोनी
वािहनीस दे यात या या. तसेच यां नी मागणी के ले माणे साईबाबा मं िदर व प रसराची य असलेली
फु टे ज यां ना उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
आरती/ दशन पास या गैरवापरास आळा बसिवणेकामी ऑनलाईन सि हसेस व जनसं पक
कायालयातील काय णालीम ये आव यक बदल/ सु धारणा करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- कलम २१ (१) ग नुसार भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी
िकं वा कोणतेही धािमक काय/समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :- मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०७/११/२००९ रोजीचे सभेतील
िनणय .७९९.
ा तािवक :- साईभ तांना सं थानमाफत पुरिवणेत येत असले या सेवा-सुिवधां चा लाभ इं टरनेट ारे
उपल ध क न देणसे ाठी साईटेक क पाअं तगत “ऑनलाईन सि हसेस” िह काय णाली िवकसीत क न
काया वीत करणेतआलेली आहे. सदर काय णाली ारे साईभ तांना िशड येथे ये याचे अगोदर आरती/दशन
पास, म बुक ग याबरोबरच देणगी, साईलीला, भ तमं डळ सभासद यासार या सुिवधा उपल ध क न दे यात
आले या आहेत. सदर काय णालीस साईभ तांचा ल णीय ितसाद िमळत आहे. तसेच िशड येथे आलेनं तर
साईभ तांना ता काळ दशन यावयाचे अस यास सशु क दशनपास िवतरीत करणेकामी जनसं पक कायालयात
काय णाली काया वीत करणेत आलेली आहे.
“ऑनलाईन सि हसेस” काय णाली ारे साईभ तांना िशड येथे ये याचे ६० िदवस अगोदरपासून
िनयोजीत िदवसापयत उपल धतेनसु ार आरती/दशन पास आर ीत करता येतात. ऑनलाईन सि हसेस या
काय णाली ारे उपल ध सुिवधां चा लाभ घेणक
े ामी साईभ तांना थम काय णालीम ये न दणी (Registration)
करावी लागते. न दणी के लेले साईभ त यांचेसह यांचेबरोबर यांचे कु टुं ब अथवा िम ां साठी (जा तीत जा त ९
य ती) आरती/दशन पास आर ीत क शकतात. तसेच िशड येथे आलेनं तर आरती/दशन पास यावयाचा
झा यास साईभ त थेट जनसंपक िवभागात जाऊन वत:चा फोटो व बोटां चे ठसे देऊन पास घेऊ शकतात.
जनसंपक िवभागातून िवतरीत होणारे एका पासवर जा ती त जा त ९ य ती आरती/दशनास जाऊ शकतात. सदर
दो ही काय णालीत पास आर ीत करणेसाठी काकड आरतीसाठी ित य ती र कम पये ६००/- मा व इतर
आरत साठी ित य ती र कम पये ४००/- मा तसेच दशनसाठी ित य ती र कम पये २००/- मा अशी
र कम आकारली जाते.
स ि थतीत दो ही काय णालीम ये एका य तीस जा तीत जा त ९ य त साठी आरती/दशन पास
संबधत ची मािहती न देता घेता येतो. अनेक वेळेस असे िनदशनास आलेले आहे क , कमीशन एजं ट अथवा
यावसाियक हे सदर काय णाली ारे अनेक य त साठी आरती/दशन पास आर ीत करतात व घाईत असले या
साईभ तांशी संपक साधून सदरचे पास मनमानी िकं मतीस यांना िवकतात. सबब, साईभ तांची फसवणूक होऊन
सं थानचे नावलौक कास बाधा येते. अशा कार या अनेक त ारी साईभ तांमाफत सं थानचे संर ण
िवभागाम ये के या जातात. आरती/दशन पासचा अवैध य त कडू न होणारा दु पयोगास आळा बसणेसाठी
पुढील माणे कायवाहीकरता येईल.
अ.
“ऑनलाईन सि हसेस” या काय णाली ारे आरती/दशन पास आर ीत करणा-या सव साईभ तांसाठी
काय णालीम ये न दणी क ण येक साईभ तास पास घेणे बं धनकारक करता येईल. आरती/दशन पासवर
साईभ तांचा फोटो ि ं ट होत अस याने व येक साईभ तास पास बं धनकारक के याने पास पडताळणीचे वेळी
पास घेतले याच साईभ तास आरती/दशनास वेश देणे सुलभ होईल.
आ.
मोफत दशन पास (टाईम बेस) काऊं टर शेजारी जनसं पक कायालयातून िवतरीत होणारे सशु क
आरती/दशन पास काऊं टर माणेच काऊं टर सु क न या िठकाणी येक साईभ ताचा फोटो व बोटाचे ठसे
घेऊन एका य तीस एक सशु क आरती/दशन पास िवतरीत करता येईल.

{10} 25.09.2017, Shirdi (SPJ.docx)

11

इ.
शासनाचे तसेच सं थानचे िविवध िवभागां कडू न अथवा इतर िठकाणां हन येण-ा या िशफारश ारे
ावयाचे सशु क आरती/दशन पास जनसं पक कायालयातून िवतरीत करता येतील. तसेच मा. मं ी महोदय,
मा. यायालय, मा.खासदार, मा.आमदार व इतर मा यवरां साठी पास घे यासाठी येणारे य तीसही जनसं पक
कायालयातून पास िवतरीत करता येतील. सदरचे णाली ारे पुव माणेच एका पासवर अनेक साईभ तां ना
आरती/ दशनास वेश दे याची सुिवधा सु ठे वता येई ल.
उपरो त माणे कायवाही के यास आरती/दशन पाससं दभात साईभ तांची होणारी फसवणूक थां बनू
गरजवं त साईभ तांनाच सदर सुिवधेचा लाभ प रनामकारक र या घेता येईल. सबब,“ऑनलाईन सि हसेस” व
जनसंपक कायालयातील आरती/दशनपासकाय णालीम ये “अ”,“आ” व “इ” माणे बदल/सुधारणा करणेस
मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी :- आरती/दशन पासचा अवैध य त कडू न होणारा गैरवापरटाळणेकरीता व साईभ तांची
होणारी फसवणूक थां बिवणेकरीता,“ऑनलाईन सि हसेस” व जनसं पक कायालयातील आरती/दशन पास िवतरण
काय णालीम ये पुढील माणे बदल/सुधारणा करणे तावीत आहे.
अ.
“ऑनलाईन सि हसेस” या काय णाली ारे आरती/दशन पास आर ीत करणा-या सव साईभ तांसाठी
काय णालीम ये न दणी क ण येक साईभ तास पास घेणे बं धनकारक करता येईल. आरती/दशन पासवर
साईभ तांचा फोटो ि ं ट होत अस याने व येक साईभ तास पास बं धनकारक के याने पास पडताळणीचे वेळी
पास घेतले याच साईभ तास आरती/दशनास वेश देणे सुलभ होईल.
आ.
मोफत दशन पास (टाईम बेस) काऊं टर शेजारी जनसं पक कायालयातून िवतरीत होणारे सशु क
आरती/दशन पास काऊं टर माणेच काऊं टर सु क न या िठकाणी येक साईभ ताचा फोटो व बोटाचे ठसे
घेऊन एका य तीस एक सशु क आरती/दशन पास िवतरीत करता येईल.
इ.
शासनाचे तसेच सं थानचे िविवध िवभागां कडू न अथवा इतर िठकाणां हन येणा-या िशफारश ारे
ावयाचे सशु क आरती/दशन पास जनसं पक कायालयातून िवतरीत करता येतील. तसेच मा. मं ी महोदय,
मा. यायालय, मा.खासदार, मा.आमदार व इतर मा यवरां साठी पास घे यासाठी येणारे य तीसही जनसं पक
कायालयातून पास िवतरीत करता येतील. सदरचे णाली ारे पुव माणेच एका पासवर अनेक साईभ तां ना
आरती/दशनास वेश दे याची सुिवधा सु ठे वता येईल.
उपरो त माणे काय णालीम ये बदल/सुधारणा करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा
तावमा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम / ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान :- तां ि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत:- आरती/दशन पासचा अवैध य त कडू न होणारा गैरवापरटाळणे
करीता व साईभ तांची होणारी फसवणूक थां बिवणेकरीता,“ऑनलाईन सि हसेस”व जनसंपक कायालयातील
आरती/दशन पास िवतरण काय णालीम ये पुढील माणे बदल/सुधारणा करणे तावीत आहे.
अ.
“ऑनलाईन सि हसेस” या काय णाली ारे आरती/दशन पास आर ीत करणा-या सव साईभ तांसाठी
काय णालीम ये न दणी क ण येक साईभ तास पास घेणे बं धनकारक करता येईल. आरती/दशन पासवर
साईभ तांचा फोटो ि ं ट होत अस याने व येक साईभ तास पास बं धनकारक के याने पास पडताळणीचे वेळी
पास घेतले याच साईभ तास आरती/दशनास वेश देणे सुलभ होईल.
आ.
मोफत दशन पास (टाईम बेस) काऊं टर शेजारी जनसं पक कायालयातून िवतरीत होणारे सशु क
आरती/दशन पास काऊं टर माणेच काऊं टर सु क न या िठकाणी येक साईभ ताचा फोटो व बोटाचे ठसे
घेऊन एका व्य तीस एक सशु क आरती/दशन पास िवतरीत करता येईल.
इ.
शासनाचे तसेच सं थानचे िविवध िवभागां कडू न अथवा इतर िठकाणां हन येण-ा या िशफारश ारे
ावयाचे सशु क आरती/दशन पास जनसं पक कायालयातून िवतरीत करता येतील. तसेच मा. मं ी महोदय,
मा. यायालय, मा.खासदार, मा.आमदार व इतर मा यवरां साठी पास घे यासाठी येणारे य तीसही जनसंपक
कायालयातून पास िवतरीत करता येतील. सदरचे णाली ारे पुव माणेच एका पासवर अनेक साईभ तां ना
आरती/दशनास वेश दे याची सुिवधा सु ठे वता येईल.
उपरो त माणे काय णालीम ये बदल/सुधारणा करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर.
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िनणय .७९६

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत िवतरीत कर यात येत असले या आरती/ दशन पासचा
अवैध य त कडू न होणारा गैरवापर टाळणे व साईभ तांची होणारी फसवणू क थां बिवणे करीता,
तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली. परं तु याम ये येक
साईभ तास असा श द असले या िठकाणी येक साईभ तास (१२ वषाखालील मु ले वगळता) असा
बदल करणेत यावा, असे ठरले .
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
दशनरां ग यव थापन (Time Base) काय णाली अं तगत िवतरीत करणेत येणा या पासचे गैरवापर
टाळणेसाठी करावयाचे कायवाहीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- कलम २१ (१) ग नुसार भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय .५८०
ा तािवक :- साईभ तां या होणा-या गद चे िनयोजन करणेसं दभात दशन रां ग यव थापन (Time
Base) काय णाली काया वीत करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५८० नुसार
जा.नं.एसएसएसटी/ वशी-आयटी/२४६५/२०१६ ने िद.१७ ऑग ट,२०१६ रोजी मे. ि लोक िस यु रटी िस टीम
इंिडया िल., ित पती यां ना पुढील ५ वषाकरीता कायादेश देणते आलेला आहे.
उपरो त कायादेशानुसार सदरची काय णाली िद.१२.१२.२०१६ रोजी पासून काया वीत करणेत
आलेली आहे. काय णाली अं तगत सं थानचे परीसराम ये िविवध िठकाणी पास िवतरण काऊं टर सु करणेत
आलेले आहेत. सदरचे पास घेऊन साईभ त पासवर नमुद के ले या वेश ारावर िनधा रत वेळेत दशनासाठी
येतात. वेश ारावर कं पनीचे कमचा-यां माफत पास पडताळणी क न साईभ तांना दशनासाठी वेश िदला जातो.
स ि थतीत साईभ तांना िवतरीत करणेत येणारे पास दशन झालेनं तर जमा करणेत येत नस याने
साईभ त सदरचे पास दशन झालेनं तर मं िदर परीसराम ये कोठे ही टाकू न देतात. गद चे वेळी अवैध य त कडू न
सदर पास साईभ तांना मनमानी र कमेत िवकू न साईभ तांची फसवणूक करणेत येत अस याचे अनेक वेळेस
िनदशनास आलेले आहे. अशा कार या अनेक त ारी साईभ तांकडू न वेळोवेळी करणेत आले या आहेत.
स या दशनरां ग वेश ारावर पास पडताळणी झालेनं तर सदर या पासची लगेचच पेपर ेडर
(PaparShreddar) या सहा याने िव हेवाट लाव यास सदर पास ारे अवैध य त कडू न साईभ तांची होणारी
फसवणूक थां बू न मं िदर परीसर व छ राहणेस मदत होईल.
मोफत दशन पासची िव हेवाट लावणेकामी वेश ार नं.०१, ०२ व ०३ यािठकाणी उ च तम मतेचे
पेपर ेडर (PaparShreddar) मशीन काया वीत करता येतील. साईभ त दशनरां ग वेश ारावर आलेनं तर
यांचेकडील मोफत दशन पास पडताळणी झालेनं तर यांना परत न करता तेिथल कमचारी सदरचा पास पेपर ेडर
(PaparShreddar) मशीनम ये टाकतील, वापर झाले या मोफत दशनपास ारे अवैध य त कडू न साईभ तांची
होणारी फसवणूक थां बनू मं िदर परीसर व छ राहणेस मदत होईल.
साईभ तांची होणारी फसवणूक थां बनू मं िदर परीसर व छ राहणेकामी व साईभ तांना िवतरीत करणेत
येणा-या मोफत दशनपासची िव हेवाट लावणेकामी दशनरां ग वेश ार नं.०१, ०२ व ०३ या िठकाणी ०५ नग
पेपर ेडर (PaparShreddar) मशीन खरे दी क न काया वीत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता
िमळणेस सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी :- दशन रां ग यव थापन (Time Base) काय णालीअं तगत साईभ तांना िवतरीत करणेत
येणा-या मोफत दशनपासची िव हेवाट लावणेकामी व साईभ तांची होणारी फसवणूक थां बनू मं िदर परीसर व छ
राहणेकामी दशनरां ग वेश ार नं.०१, ०२ व ०३ या िठकाणी ०५ नग पेपर ेडर (PaparShreddar) मशीन
खरे दी क न काया वीत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेस सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम / ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- तां ि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- दशन रां ग यव थापन (Time Base) काय णालीअं तगत
साईभ तांना िवतरीत करणेत येणा-या मोफत दशनपासची िव हेवाट लावणेकामी व साईभ तांची होणारी
फसवणूक थां बनू मं िदर परीसर व छ राहणेकामी दशनरां ग वेश ार नं.०१, ०२ व ०३ या िठकाणी ०५ नग पेपर
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डे र (Papar Shreddar) मशीन खरे दी क न काया वीत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेस
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .७९७ यावर सिव तर चचा होऊन, दशन रां ग यव थापन (Time Base) काय णालीअं तगत साईभ तांना
िवतरीत करणेत येणा या मोफत दशनपासची िव हेवाट लावणेकामी व साईभ तांची होणारी
फसवणू क थां बू न मं िदर परीसर व छ राहणेकामी दशनरां ग वेश ार नं.०१, ०२ व ०३ या िठकाणी ०५
नग पेपर ेडर (PaparShreddar) मशीन खरे दी क न काया वीत करणेस व याकामी येणा या खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
चे समाधी शता दी वषात साईभ ां या होणा या सं भा य गद चे अनु षं गाने साईभ ां साठी
इंटरनेट ारे मोफत दशन पास आर ण सु िवधा ायोिगक त वावर उपल ध क न देणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- कलम २१ (१) ग नुसार भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :०१. मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०७/११/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .७९९.
०२. मा. यव थापन सिमतीचे िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५८०.
ा तािवक :- साईभ तांना सं थानमाफत पुरिवणे त येत असले या सेवा-सुिवधां चा लाभ इंटरनेट ारे
उपल ध क न देणसे ाठी साईटेक क पाअं तगत “ऑनलाईन सि हसेस” िह काय णाली िवकसीत क न
काया वीत करणेतआलेली आहे.तसेच,मा. यव थापन सिमतीचे िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय
.५८० अ वये, साईभ तांसाठी बायोमे ीक आधारीत मोफत दशन पास (टाईम बेस) काय णाली काया वीत
करणेत आलेली आहे.
“ऑनलाईन सि हसेस” काय णाली ारे साईभ तांसाठी आरती/दशन पास, म बुक ग, देणगी,
भ तमं डळ व साईलीला सभासद, पु तक िव इ. सुिवधा उपल ध क न देणते आले या आहेत. सदरचे सुिवधा
इंटरनेट ारे आर ीत करणेत येत अस याने, साईभ तांना िशड येथे ये याचे िनयोजन करणेस सुलभ होऊन वेळेची
बचत होणेस मदत होते.
स ि थतीत “ऑनलाईन सि हसेस” या काय णाली ारे आर ीत होणा-या आरती/दशन पाससाठी,
जनसंपक कायालयातून िवतरीत होणा -या आरती/दशन पास माणे शु क आकारले जाते. सदरची सुिवधा आरती/
दशनचे िनयोजीत तारखे या ६० िदवस अगोदरपासून िनयोजीत तारीख व वेळेपयत उपल धअसते. चे समाधी
शता दी वषात होणारे साईभ तांचे संभा य गद चे अनुषं गाने साईभ तांचे सोयीसाठी सशु क आरती/दशन
पास माणेच मोफत दशन पास (टाईम बेस) आर ीत करणेची सुिवधा इंटरनेट दारे उपल ध क न देणबे ाबत
मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनदशीतकरणेत आलेले आहे.
उपरो त िनदशानुसार सदरची सुिवधा इंटरनेटवर उपल ध क न देणबे ाबत मे. ि लोक िस यु रटी
िसि टम यां चेशी चचा के ली असता यांनी यास असमथता दशिवलेली आहे. सबब, मोफत दशन पास आर ण
सुिवधा स या साईटेक क पाअं तगत काया वीत असले या ऑनलाईन सि हसेस या काय णाली म ये सशु क
आरती/ दशन पास माणेच उपल ध क न देता येईल. सदरकामी काय णालीम ये पुढील माणे कायवाही करता
येईल.
१.
ऑनलाईन सि हसेस या काय णालीम येसदर सुिवधेसाठी सशु क आरती/दशन पासचे पयाया माणेच
“मोफत दशन पास” असा पयाय उपल ध क न देता येईल, तसेच यांचे पासवरही “मोफत दशन पास” असा
उ लेख करता येईल जेणक
े न साईभ त आरतीसाठी आ ह धरणार नाहीत.
२.
सशु कआरती/दशन पास माणेच मोफत दशन पास (टाईम बेस) आर ीत करणेची सुिवधा िनयोजीत
तारखे या ६० िदवस अगोदरपासून दशनाचे वेळेचे १२ तास अगोदरपयत उपल ध क न देता येईल. यामुळे
दशनरां गेत होणा-या गद चे िनयोजन करणे सुलभ होईल.
३.
इंटरनेट ारे आर ीत करावया या पासची सं या िशड येथनु िवतरीत होणा-या मोफत दशन पास (टाईम
बेस) चे एकु ण सं ये या १०% इतक ठे वता येईल.
४.
आर ीत के ले या एका पासवर एका साईभ तास दशनास वेश देता येईल.
५.
पास आर ीत करतेवेळी साईभ तांना ओळखप अपलोड करणे बं धनकारककरता येईल, जेणक
े न
सदर सुिवधेचा गैरवापर होणार नाही.
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६.
इतर सुिवधे माणेच सदर सुिवधेसाठी १० . इंटरनेट चाजस ऑनलाईन आकार यात येईल,जेणक
े न
सदर सुिवधेचा लाभ साईभ त आव यक असेल तरच घेतील.
७.
आर ण ि या पुण झालेनं तर ि ं ट होणा-या पासवर आव यक मागदशक सुचनां चा समावेश करता
येतील.
८.
इंटरनेट ारे आर ीत के लेला मोफत दशन पास घेऊन साईभ त िशड येथे आलेनं तर पासवर नमुद
वेश ारावर जातील. या िठकाणी उपि थत कमचारी िशड येथू न िवतरीत झाले या मोफत दशन पास माणेच
सदर पासची पडताळणी क न साईभ तांना दशन रां गेत वेश देतील.
उपरो त माणे इं टरनेट दारे मोफत दशनपास आर ण णाली सुरळीत सु झालेनं तर साईभ ताकडु न
यांचे वासाचे मा यम, वासाचा कालावधी, वासाची सु वात वेळ इ यादी सारखी मािहती घेऊन
िनयोजनासाठी आव यक असले या मागदशक सुचना यांना एसएमएस दारे देता येतील.
नमुद के ले माणे चे समाधी शता दी वषात होणारे साईभ तांचे संभा य गद चे अनुषं गाने
साईभ तांचे सोयीसाठी इंटरनेट दारे मोफत दशनपास(टाईम बेस)आर ण सुिवधा ायोिगक त वावर उपल ध
क न देता येईल, सदर सुिवधेस साईभ तां कडू न िमळणारा ितसाद पाहन भिव यात याबाबत धोरना मक िनणय
घेता येईल, असे न मत आहे. सबब,साईभ तांचे सोयीसाठी इंटरनेट दारे मोफत दशनपास(टाईम बेस)आर ण
सुिवधा ायोिगक त वावर उपल ध क न देणेसाठी मा यता िमळणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी :- ा तािवके त नमुद के ले माणे चे समाधी शता दी वषात होणारे साईभ तांचे संभा य
गद चे अनुषं गाने साईभ तांचे सोयीसाठीदशनरां ग यव थापन काय णाली अं तगत उपल ध मोफत दशन पास
कोट् यापैक १०%कोटाइंटरनेटवर ऑनलाईन सि हसेस या काय णाली दारे साईभ तांनाआर ीत करणेसाठी
ायोिगक त वावर उपल ध क न देणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
सादर कर यास मा यता असावी, िह िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- तां ि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के ले माणे चे समाधी
शता दी वषात होणारे साईभ तांचे संभा य गद चे अनुषं गाने साईभ तांचे सोयीसाठी दशनरां ग यव थापन
काय णाली अं तगत उपल ध मोफत दशन पास कोट् यापैक १०% कोटा इंटरनेटवर ऑनलाईन सि हसेस या
काय णाली दारे साईभ तांना आर ीत करणेसाठी ायोिगक त वावर उपल ध क न देणसे मा यता िमळणेकामी
सदरचा तावमा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .७९८ यावर सिव तर चचा होऊन, नाममा .१०/- इंटरनेट चाजस आकारणेत येऊन, चे समाधी शता दी
वषात होणा या सं भा य गद या अनु षं गाने साईभ तांचे सोयीसाठी दशनरां ग यव थापन काय णाली
अं तगत उपल ध मोफत दशन पास कोट् यापैक १०% कोटा इंटरनेटवर ऑनलाईन सि हसेस या
काय णाली दारे साईभ तांना आर ीत करणेसाठी, ायोिगक त वावर उपल ध क न देणेकामी
तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
साईआ म भ िनवास िवभागातील िनवास यव थे या सेवाआकारात वाढ करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “भ तांना मं िदरात
देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धिमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .” व
(२) पोट-कलम (१) (ख) “भ तांना राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल
करणे.”
तावनाः- ी साईचें दशनासाठी िशड स येणा-या भ तां या सं ये त िदवसिदवस होणारी वाढ ल ात
घेता भ तांचे िनवास यव थेसाठी ी साई ट, चे नई यां नी िदले या देणगीतुन सं था नने साईआ म भ तिनवास
या भ य वा तुचे बां धकाम के लेले असुन सदर िवभागात दे यात येत असले या िनवास यव थेचा तपशील
खालील माणे.
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१
२

एकु ण इमारती

एकु ण मजले

इमारती-०९(नॉन
एसी)
इमारती-०३(एसी)

तळमजला + ३
(G+३)
तळमजला + ३
(G+३)

येक इमारती एकू ण म एका मम ये
मधील म
सं या
भ तिनवास
सं या
मता
३+२=५
१२८ म
११५२
१२८ म

एकू ण इमारती-१२

३८४
१,५३६

३+२=५

एकू ण होणारी
िनवास
व्यव था

५,७६०
१,९२०
७,६८०

उपरो त माणे एकु ण १५३६ खो या असुन पु ण मतेने िनवास यव था के यास एकु ण ७,६८०
साईभ तांची िनवास यव थाकर यात येते. येक म म ये तीन कॉटची यव था असुन भ तां चे मागणीनुसार
जादा दोन गा ा येक ५०/- सेवाआकार आका न पुरिव या जातात. या िशवाय म म ये िद या जाणा-या
िविवध सुिवधा पुढील माणे .
अ.नं सु िवधा तपशील
१
येक म म ये खालील माण साही य पुरिव यात येते.
अ.नं व तुचे नाव
अ.नं व तुचे नाव
अ.नं व तुचे नाव
नग
नग
नग
१
७
१३
कॉट
३
मग
१
बेडशीट (३+२) ५
२
८
१४
वायर मे ेस ३
ड टबीन
१
चादर (३+२)
५
फोम गादी
३
९
१५
रबर राई ड टू २
अं घोळीचे टुल १
आरसा
१
फो ड गादी
(मागणीनुसार)
४
१० बादली
१६
फायबर उशी ५
१
रॉड
१
(३+२)
५
११ ला टीक खुच २
१७
टील लास
२
व छता गृहात १
बादली
६
१२ उशीक हर
१८
वॉटर जग
१
५
साईबाबा फोटो १
(३+२)
२
सौरऊजा णाली दारे म म ये २४ तास गरम पाणी.
३
भ तांना पही या, दुस-याव ितस-या मज यावर जा ये कर यासाठी २४ तास वयं चिलत िल ट सुिवधा.
४
२४ तास िव तु पुरवठा .
५
एसी म म ये टिकश टॉवेल व हात धुणेसाठी साबण.
६
प रसराम ये साद भोजनाची यव था.
७
या दशनासाठी भ तांना जाणे-येणसे ाठी मोफत बससेवा.
८
भ तांचे सामान म पयत नेणेसाठी लगेज ॉलीची मोफत सुिवधा.
९
जे ठ नागरीक अपं ग, आजारी इ. साईभ तांसाठी बॅटरी कारची मोफत सुिवधा.
१० ऑनलाईन म आर ण सुिवधा.
११ साईभ तांना साईबाबां वर आधारीत भजन/िकतन इ. काय म करावयाचे अस यास अॅ फ िथएटरची सुिवधा.
१२ साईभ तांसाठी सकाळी अ पदरात अ पोपहाराची सुिवधा.
१३ िवभागातील दोन इमारतीत चहा, कॉफ , दुध इ. सुिवधा अ पदरात उपल ध.
१४ गद चे काळात थमोपचार क .
१५ िनसगर य वॉटर फॉल
१६ साईभ तांचे औषध ठे वणेकामी जची यव था.
उपरो त माणे पुरिवणेत येत असले या सेवा-सुिवधा व अ य प दरात िनवास यव था उपल ध
अस याने या िवभागात नेहमीच साईभ तांची मोठ् या माणात िनवासासाठी खो यांची मागणी असते. सदर
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िनवास थानातील १५३६ खो यापैक ९०% खो या ऑनलाईन बुक ग प तीने उपल ध क न दे यात येत असुन
उरले या १०% खो या पॉट बुिकं ग प तीने दे यात येतात.
तावः- साईआ म भ तिनवास िवभागात भ तांसाठी िनवास यव था चालु कर यापुव सदर
इमारत चे बां धकामासाठी ी साई ट, चे नईचे देणगीदार साईभ त ी.के . ही.रमणी यां नी आिथक सहा य
के याने सं थानमाफत िद.०४/०२/२००६ रोजी करारनामा कर यात आला सदर करारना यात साईभ तांना
िनवासासाठी दे यात येणा-या खो यांसाठी आकारणेत येणा-या सेवाआकाराबाबत पुढील माणे काही तरतुदी
कर यात आ या.
The Sansthan will provide the accommodation to the devotees at a concessional
cost, without any profit.
The Sansthan specifically agrees to provide accommodation in Sai Ashram
buildings, to the needy and deserving poor devotees at a subsidized cost including the cost
of all facilities and amenities, as follows.
1.
At least 10 % of the accommodation in Sai Ashram will be given at a cost not
exceeding 10 Rs. per person per day of stay.
2.
At least 40 % of the accommodation in Sai Ashram will be given at a cost not
exceeding 50 Rs. per person per day of stay.
3.
The balance accommodation in SaiAshram, may be given at any nominal cost as
decided by the Sansthan.
परं तु मा. यव थापन सिमती िद.२५/०८/२०१२ चे सभेमधील िनणय .७०२ अ वये सदर
करारना या माणे सेवाआकार िनि त के यास, सार याच आकारा या व टाईप या खो यांसाठी वेगवेगळा सेवा
आकार घेत यास भ तांचे िनवासासाठी खो या देतां ना मोठ् या माणात अडचणी िनमाण होतील तसेच कमी
जा त सेवाआकार घेतां ना भ तांचे म ये गैरसमज िनमाण होईल.
उपरो त प रि थती िवचारात घेऊन िद.२०/०८/२०१२ रोजी ी िशड साई ट, चे नईचे कायकारी
िव व त ी रमणी सो. यां चेशी साईआ म भाग १ व २ मधील खो या व हॉलचे सेवाआकाराबाबत चचा
कर यात आली असुन यानु सार मा. यव थापन सिमती सभेम ये िनणय .७०२ अ वये खालील माणे सेवा
आकार िनि त कर यात आला होता.
१
साईआ म भाग २ मधील ४०९६ बेड ती य ती पये
१०/२
साईआ म भाग १ मधील ११५२ नॉन ए.सी खोली, ती खोली पये
५००/३
साईआ म भाग १ मधील ३८४ ए.सी खोली, ती खोली पये
९००/४
साईआ म भाग १ मधील जादा य त साठी ( येक )
५०/साईआ म भ तिनवास िवभाग िद.११/०४/२०१३ रोजी सु कर यात आला ते हा मा. यव थापन
सिमती िद.२५/०८/२०१२ चे सभेतील िनणय .७०२ माणे ए.सी खोलीसाठी (०३ य त करीता) ९००/- व
नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३ य त करीता) ५००/- तसेच येक जादा य तीस .५०/- मा सेवाआकार
आका यात येत होता.
परं तु साईआ म भ तिनवास िवभाग न याने सु झाला अस याने, िनवासासाठी खो यांची मागणी
करणा-या साईभ तांची सं या कमी होती सुरवाती या कालावधीत जा तीत जा त ४०% खो याचा वापर
साईभ त करीत होते व उव रत खो या रका या राहत हो या पण सव खो यांचा मटन स व इतर खच पुणपणे
ावा लागत अस याने सं थानचे आिथक नुकसान होत होते .
यामुळे , िद.१३/१२/२०१३ रोजी या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय .९८८ अ वये
त कालीन प रि थतीचा िवचार क न िनणय घे यात आला यात,
“साईआ म भ तिनवास येथील िनवास यव थेचा जा तीत जा त साईभ तांनी लाभ यावा व
सं थानचे आिथक नुकसान टाळावे या हेतनु े खो यां चे दर कमी करणे आव यक आहे. यामु ळे िद.०१ जानेवारी
२०१४ पासुन साईआ म भ तिनवासमधील ती ए.सी खोलीसाठी (०३ य त ) ९००/- याऐवजी ५००/- व
ती नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३ य त ) ५००/- याऐवजी .२००/- तसेच जादा य तीस येक .५०/- मा
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अ.नं

सेवाआकार आकार यात यावा जेणक
े न जा तीत-जा त साईभ त या खो यांचा लाभ घेतील व गोर-गरीब
भ तांची िनवासाची सोय होईल.
सदरह िनणय ायोिगक त वावर असून साईआ म भ तिनवासम ये िनवास करणा-या साईभ तांना सव
सोयी-सुिवधा िमळा यानं तर सिमती याचा फे रिवचार क शके ल.” असा िनणय घे यात आला.
उपरो त िनणय ायोिगक त वावर असून हा िनणय घे यामागे िनवास यव थेचा जा तीत जा त
साईभ तांनी लाभ यावा व िनवास यव था पुण मतेने भरली जावी हा हेतु होता . व सदर िनणयानु सार सेवा
आकार कमी के यामुळे िनवास यव था मागणी करणा-या भ तां या सं ये त उ लेखनीय वाढ होऊन सदर हेतु
सा य झा याचे िदसते.
सन २०१६-१७ या आिथक वषात एसी खोलीसाठी ५००/- व नॉन एसी खोलीसाठी २००/सेवाआकार आकार यात येत असुन , ऑनलाईन व पॉट बुक ग दो ही िमळू न सं थानला यातून एकू ण १३ कोटी
५४ लाख ७१ हजार ९३२ मा उ प न झाले आहे. याचबरोबर सदर वषातील िनवास यव थेसाठी आले या
खचाचा तपशील पुढील माणे .
अ.नं
अं दाजे खचाचा तपशील (सन २०१६-१७)
र कम
१
िव तु
२,३७,२२,७४९/२
पाणीपुरवठा
९९,३१,२३१/३
बां धकाम
५,३३,२६०/४
कमचारी वेतन (कायम)
३६,१२,७६९/५
संर ण िवभाग
१,४२,१४,४६१/६
हाऊसिकप ग
४,६५,३५,३१९/७
िकटकनाशक औषध फवारणी
२,८६,६७६/८
वाहन िवभाग
१७,८५,३१७/९
लॉ ी चाजस
२८,६०,५६६/१०
बगीचा
६,९०,२००/११
गादी, बेडशीट, उशी, उशीक हर, चादर, इ.
२,७३,२५,६१४/एकू ण खच .
१३,१४,९८,१६२/सन २०१६-१७ या आिथक वषात िनवास यव थेतनु एकु ण १३ कोटी ५४ लाख ७१ हजार ९३२ मा
उ प न झाले असुन यातुन उपरो त १३ कोटी १४ लाख ९८ हजार १६२ मा खच वजा करता एकू ण झालेले
उ प न .३९ लाख ७३ हजार ७७० मा आहे.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .७०२ अ वये, ए.सी
खोलीसाठी (०३ य त करीता) ९००/- व नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३ य त करीता) ५००/- तसेच येक
जादा य तीस .५०/- मा सेवाआकार िनि त कर यात आला होता, परं तु िनवास यव थेचा पु ण मतेने
साईभ तांनी लाभ यावा व सं थानचे आिथक नुकसान टाळावे या हेतनु े सदर सेवाआकार कमी कर या त येऊन,
मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .९८८ अ वये, ती ए.सी खोलीसाठी (०३ य त ) ९००/- याऐवजी
५००/- व ती नॉन ए.सी खोलीसाठी (०३ य त ) ५००/- याऐवजी .२००/- तसेच जादा य तीस येक
.५०/- मा सेवाआकार कर यात आला. सदर िनणय िनवास यव थेचा जा तीत जा त साईभ तांनी लाभ यावा
या हेतनु े ायोिगक त वावर घे यात आला असुन यामुळे स ि थतीत िनवास यव थेचा पुण मतेने वापर होत
आहे.
तािवत वाढीव सेवाआकारामुळे खालील माणे उ प नात वाढ होईल, याचा सिव तर तपशील
खालील माणे.
खो याचा तपशील
वाढीव तािवत ितिदन
एकावष
वाढीव सेवाआकारापासुन
सेवाआकार
सेवाआकार
कालावधी
िमळणारे उ प न

१
ए.सी ३८४ खो या
३००/१,१५,२००/- ३६५ िदवस
४,२०,४८,०००/२
नॉन.ए.सी११५२ खो या २००/२,३०,४००/- ३६५ िदवस
८,४०,९६,०००/एकु ण १५३६ खो या
--३,४५,६००/--१२,६१,४४,०००/अ री पये बारा कोटी एकस ट लाख चौवेचाळीस हजार मा .
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तथापी, वाढती महागाई, िव तु आकार, साईभ तांना दे यात येणा-या सेवा-सुिवधा, साईबाबा समाधी
शता दी महो सव इ यादीचा िवचार करता उपरो त को टका माणे सेवाआकारात वाढ करणे म ा त आहे. परं तु
स या सं थान अिधन त िविवध भ तिनवास जसे दारावती, साई साद िनवास थान (अितथीगृह) इ यादी
िनवास यव थे या तु लनेत इकडील िवभागातील िनवास यव था सवसाधारण अस याने साईआ म भ तिनवास
मधील ए.सी खोलीचे २४ तासां करीता (०३ य त साठी) ८००/- व नॉन ए.सी खोलीचे २४ तासां करीता (०३
य त साठी) ४००/- तसेच जादा य तीस येक .५०/- मा या माणे सेवा आकार आकारता येईल.
सदरचा ताव धोरणा मक अस याने सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .७९९ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईआ म भ िनवासचा सेवाआकार कमी अस यामु ळे
ते थील िनवास यव थेचा जा तीत जा त साईभ ां ना लाभ होत आहे व सवसामा य साईभ ां ची
िनवासाची सोय होत आहे. याकरीता स या साईआ म भ िनवास या सेवाआकाराम ये कोणतीही
वाढ क नये.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
अकु शल, कु शल व तां ीक पदे आऊटसोस प दतीने भर याबाबतची िनयमावली- २०१७.
तावमहारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे शासन िनणय . सासंिव- २००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा,
मं ालय, मुं बइ-४०० ०३२, िद. ७/८/२००९ रोजी या आदेशा वये ी साईबािबा सं थान िव व त यव था,
िशड चे आ थापनेवरील थायी २९०८ व कं ाटी १९१८ असे एकू ण ४८२६ पदां चे कमचारी आकृ तीबं धास(३४
िवभागां ना) मा यता िदलेली आहे. तथापी, सन २००९ नं तर पुढील काळात मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार
नवीन वाढीव िवभाग दारावती भ त िनवास, नवीन सादालय, साई आ म भ तिनवास, साईआ म धमशाळा,
ी साईबाबा हॉिसपटल, नवीन १०० खाटां ची वाढ, राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजना, ी साईनाथ
हॉ पीटल, नवीन १०० खाटां ची वाढ, बुं दी साद वाटप, च पल टॅ ंड, दशन रां गेत भ तांना गं ध लावणे, साई
समाधी शता दी क नवीन िवभाग कायाि वत कर यात आलेले असुन , िवभागिनहाय स या कमी असले या
३१९ कु शल, अकु शल कं ाटी कमचा-यां चा तपिशल सोबत या त यात जोडलेला आहे.
वरील माणे कमी/आव यकता असलेली ३१९ व पु ढील काळात आव यकतेनसु ार अकु शल, कु शल व
तां ि क पदे ठे केदारामाफत कं ाटी/आऊटसोस प दतीने भर याबाबतची िनयमावली खालील माणे तािवत
कर यात येत आहे.
िनयम
१.
दैनिं दन चालणा-या कामाचे व प िवचारात घेऊन आऊटसोस कमचारी भरती करतां ना कु शल व
तां ि क पदां साठी सं थान िनि त क न देईल या माणे शै िणक पा ता, वयोमयादा, कामाचा अनुभव व इतर
पा ता ाहय धर यात यावी.
२.
ठे केदारामाफत न याने पदिनहाय भरती करतां ना उमेदवारां ची लेखी व त डी प र ा घेणचे ी जाबाबदारी
संबं धीत ठे केदाराची राहील. व पा उमेदवारां ची लेखी व त डी प र ा घेणचे ी जबाबदारी सं बधीत ठे केदाराची
राहील. व पा उमेदवारां ची मेरीट यादी सं थानला सादर करावी लागेल. उमेदवारां ची य त नामािकं त
सं थे माफत लेखी व त डी परी ा पारदशक पधदतीने घेणे सं बं धीत ठे केदारास बं धनकारक राहील.
३.
तसेच अकु शल कं ाटी कम-यास कु शल करावयाचे झा यास यास सं थानने िनि त क न िदलेली
शै िणक पा ता, अनुभव, वयोमयादा व िवभाग मुखाची िशफारस िवचारात घेऊन लेखी व त डी परी ा घेणेची
जबाबदारी सं बं धीत ठे केदराची राहील, व पा उमेदवारां ची मेरीट यादी सं थानला सादर करावी लागेल.
४.
मेरीट यादीनु सार आपणास सं थानला ११ मिहनेचे कराराने कमचारी पुरिवणे बं धनकारक राहील. तसेच
सं थानने िनि त क न िदले या पॉईटवर
ं आव यक तेवढे कमचारी पुरिवणे बं धनकारक राहील. उ सवाचे
कालावधीत संसथानला अित र त कमचा-यां ची गरज भास यास सं थानचे मागणीनु सार आव यक जादा
कमचारी पुरिवणे ठे केदारास / कं ाटदारास बं धनकारक राहील.
५. सं थानने िनि त क न िदलेली कमचारीसं या संबं धीत ठे केदार / कं ाटदाराने न पुरिव यास सं थान िनि त
करील तो दंड अनामत र कमेतनु वजावट क न घे याची ह क सं थानला राहील.
६.
ठे केदार / कं ाटदारास सं थानचे लेखी परवानगीिशवाय पर पर कमचारी भरती करता येणार नाही. तसे
आढळू न आ यास संबं धीत ठे केदाराचा करार र करणेचा / दंड आकार याचा ह क सं थान राखुन ठे वत आहे .
७.
अकु शल, कु शल व तां ि क पदां साठी पा उमेदवारां पैक िशड प रसरातील व राहाता तालु यातील
उमेदवारां स थम ाधा य म व त्या नं तर इतर उमेदवारां स ि दतीय ाधा य म दे यात यावा.
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८.
सव अकु शल, कु शल व तां ीक कमचा-यां ना संबं िधत ठे केदार/ ठे केदारां नी शासनाकडू न वेळोवेळी
लागु कर यात येणा-या िकमान वेतनदरानुसार िकमान वेतन, पेशल अलाऊं स अदा करणे, पीएफ, यवसाय कर
व इतर शासक य कर भरणे, तसेच, कमचा-यां ची वकमेन कॉ पेनसेशन अॅ ट अंतगत िवमा पॉिलसी घेणे , ह ता
भरणे इ. संबं िधत ठे केदार/ ठे केदारां ना बं धनकारक रािहल.
९.
सव अकु शल, कु शल व तां ि क कमचा-यां ना संबं िधत ठे केदार/ठे केदारां नी, कमचा-यां नी य काम
के ले या िदवसां नु सार ८.३३%, इतके सानु ह अनु दान िदपावली सणा या पुव िकमान १५ िदवस अगोदर अदा
करणे सं बं िधत ठे केदार/ ठे केदारां ना बं धनकारक रािहल.
१०.
कं ाटी / आऊटसोस प दतीने नेम यात आले या कमचा-यां ना िवना परवानगी गैर हजेरी, गैर िश त
वतन, व र ठां या सुचना न पाळणे , सुर ा उपाय योजनां चे उ लंघन करणे, गणवेष प रधान नकरणे, ओळखप न
लावणे इ. कोण याही गैरिश त वतनाबाबत, संबं िधत कमचा-यास ता काळ कामाव न कमी करणे संबं िधत
ठे केदार/ ठे केदारां ना बं धनकारक रािहल.
११.
सव अकु शल, कु शल व तांि क कमचा-यां ना ८ तास डयुटी या कालावधीत, डयुटीवर हजर होताना १
वेळा, चार तासां या नं तर मध या सु ीत २ वेळेस व डयु टी संप या नं तर १ वेळ, असे ४ वेळेस बायोमे ीक थं ब
पं च ग करणे बं धनकारक राहील, बायोमे ीक थं ब पं च गनुसारच संबं िधत ठे केदार/ठे केदारां नी िकमान वेतन अदा
करणेबं धनकारक रािहल.
१२.
ठे केदारामाफत अकु शल, कु शल कं ाटी/ आऊटसोस प दतीने नेमणुक स असले या कमचा-यां ना
सं थान िनयमा माणे सं थान हॉ पीट सम ये वै क य सेवा सुिवधा मोफत पुरिवणेत यईल.
१३. ठे केदारामाफत अकु शल, कु शल, कं ाटी/ आऊटसोस प दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी नेम यात
आले या कमचा-यां चे िनधन झा यास याचेवर अवलं िबत/ नातेवाईकां ना ी साईबाबा सं थानम ये कायम
अथवा कं ाटी प दतीने नोकरी माग याचा ह क सां गता येणार नाही.
१४. ठे केदारामाफत कं ाटी/ आऊसोस प दतीने नेम यात आले या अकु शल, कु शलकमचारी व ी साईबाबा
सं थानम ये थेट नोकर व मालक असा कोणताही संबध, ह क सां गता येणार नाही.
उपरो त माणे अकु शल, कु शल व तां ि क पदे आऊटसोस प दतीने भर याबाबत या िनयमावलीस
मान्यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८०० यावर सिव तर चचा होऊन, अकु शल, कु शल व तां ीक पदे आऊटसोस प दतीने भर याबाबत या
उपरो
तािवत िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली. तसेच
आकृ तीबं धास अधीन राहन सं थान णालयां कडील आव यक पदे ता काळ भरणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
सं थान अिधन त सव िनवास थानां या िनवास यव था िवतरणा या िनयमावलीबाबत.
िनणय .८०१ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
सं थान कमचारी “गृ हकज याज सवलत योजना” िनयमावलीबाबत.
िनणय .८०२ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
िविश व पाची देणगी देणा या साईभ ां करीता गो डन काडसारखी योजना सु करणेबाबतचा
ताव फेरसादर.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
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यव थापन सिमतीचा ठराव मां क- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २२.१२.२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय .९०५ व मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१३.
तािवक– मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २२.१२.२०१६ चे सभेत िविश ट व पाची देणगी देणाया साईभ तांस तहयात िवनापास/मोफत दशन/आरतीसाठी वेश दे यात यावा. यासाठी मु य िनि त करणेत
येऊन, गो डन काडसारखी योजना राबिवणेत यावी. याबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा अशा
सुचना के या हो या. उपरो त सुचनानु सार मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०२.२०१७ रोजीचे सभेत
खालील माणे िवषय सादर के ला होता.
ी साईबाबां या दशनासाठी देशा या कानाकोप-यासह जगभरातून साईभ त िशड त येत असतात. ी
साईबाबां या दशनासाठी आलेले हे साईभ त आपआप या इ छाश ती माणे बाबां ना देणगी अपण करतात.
कोणी देणगीपेटीत देणगी टाकतात तर कोणी देणगी काऊं टरकडे देणगी देतात. साईभ तांनी िदले या देणगी
मधूनच ी साईबाबा सं थान साईभ तांसाठी िविवध सुिवधा पुरिवत आहे . तथािप ी साईबाबा सं थानला
मोठया देण या देणा-या देणगीदार साईभ तांना वेगळया सुिवधा उपल ध क न िद यास देणगी दे याचे माण
वाढेल असे वाटते.
याबाबत िस दीिवनायक देव थान, मुं बई यां चेकडे मािहती घेतली असता यांनी उ सवा या िदवशी व
इतर मह वा या िदवशी कोण याही मं िदराम ये भािवकां ना दशन दे याबाबत मागदशक सुचना, महारा शासन
िविध व याय िवभाग .संक ण २०१०/३५/( . .८५)/का.सोळा, मं ालय, मुबं ई िदनांक ०७.०९.२०१० या
शासन िनणयानु सार िस दीिवनायक मं िदरात सु असलेली गो डनकाड योजना बं द के लेली आहे. उपरो त शासन
िनणय खालील माणेशासना या असे िनदशनास आले आहे क , रा यातील मह वा या मं िदरां म ये उ सवा या वेळी व इतर
मह वा या िदवशी काही भ तांना िनयिमत वेश दारातून न सोडता इतर वेश दारातून दशनासाठी वेश िदला
जात अस याने गद या वेळी कायदा व सु यव थेचा न िनमाण होत अस या या अनेक त ारी
सारमा यमां दारे व य ा त होतात. अनेक देव थानांम ये उ सवा या िदवशी अथवा इतर मह वा या
िदवशी ही.आय.पी.दशन तसेच काही िठकाणी शु क, देणगी इ. आका न दशन िदले जाते. सव मह वा या
देव थानां म ये सवसामा य भािवकां ना समानतेने व शां ततेने दशन िदले जावे व कोण याही भािवकास अ य मागाने
दशन दे यात येऊ नये तसेच रां गेचे सुयो य प दतीने िनयोजन करणे आव यक आहे.
शासन िनणय- वरील प रि थतीत पुढील माणे सूचना दे यात येत आहेत.
१)
देव थानातील उ सवा या िदवशी तसेच इतर मह वा या िदवशी कोण याही य तीस िनयिमत
रां गे यित र त अ य कोण याही मागाने दशन घे यास परवानगी दे यात येऊ नये व तशी कोणतीही
वतं यव था कर यात येऊ नये.
२)
कोण याही देव थानाम ये उ सवा या िदवशी व इतर मह वा या िदवशी कोण याही मागाने (शु क,
देणगी, फ इ.) र कम आका न दशनासाठी वेश दे यात येऊ नये.
३)
येक देव थान सिमतीने संबं िधत देव थानातील मह वाचा उ सवाचा िदवस व गद चा िदवस कोणता
आहे याबाबत दशनी भागावर प टपणे िदसेल अशा कारे ठळक अ रात फलक लावणे बं धनकारक
राहील. तसेच याबाबत सिमतीने संबं िधत सहायक धमादाय आयु तांना मािहती देणे आव यक राहील.
४)
कोण याही देव थान सिमतीने मह वा या सणा या िदवशी व इतर के हाही दशनाकरीता पासेस वा
वेश पि का िवतरीत क नयेत.
५)
कोण याही देव थानम ये उ सवा या व इतर मह वा या िदवशी सव भािवकां ना समानतेने एकाच
रां गेतनू वेश दे यात यावा, जेणे क न सवसामा य भािवकां म ये अ याय झा याची भावना िनमाण
होणार नाही. तसेच िव व त, अिधकारी व पोिलस यां नी आप या पदाचा दु पयोग क न भ तां ना
सामा य रां गे यित र त इतर कोण याही मागाने वेश देऊ नये.
उपरो त सूचनां चे काटेकोरपणे पालन क न मह वा या िदवशी तसेच इतर िदवशीही रां गेचे सुयो य
िनयोजन क न सवसामा य भािवकां ना शां ततेने दशन घे याची यव था सव देव थान सिम यांनी करणे आव यक
आहे. सदर सूचनां चे उ लंघन झा यास याची शासनाकडू न गं भीर दखल घे यात येईल व संबं िधतां वर आव यक
कारवाई कर यात येईल. याची सव संबं धीतां नी न द यावी, असा आहे.
तसेच याबाबत आं देशातील ित पती देव थान देणगीदार भ तांना कोण या सुिवधा देते याबाबत
मािहती घेतली असता खालील माणे मािहती ा त झाली आहे.
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अ)
आं देशातील ित पती देव थान देणगीदार साईभ तांना देणगी या माणावर िवशेष दशन /आरती,
साद (भोजन), िनवास आिद सुिवधा उपल ध क न देतात.

पये १ कोटी व यापे ा जा त र कम देणा-या देणगीदारासाठी दे यात येणा-या सवलती
खालील माणे.
१.
येक देणगीदार व यांचे कु टुं ब (कु टुं बाची सं या ५ पे ा जा त नसावी) यां ना ही.आय.पी सुट (
२५००/- शु क असलेल)े ती वष के वळ ०३ िदवस िनवासासाठी दे यात येते.
२. देणगीदार व यांचे कु टुं बास वषातून ०३ वेळेस ेक दशनासाठी ि ह.आय.पी रां गेतनू िनशु क सोडले
जाते.
३. या यित र त देणगीदार व यां या कु टुं बास ०३ िदवस िनशु क सु भात दशनास सोडले जाते .
४. देणगीदारास कोण याही एका तारखेस (देणगीदार ठरवेल या तारखेस) देणगीदाराला वषातून फ त
एकदाच वेद आश वचनम पूजावेदपं डीतां दारे रं गनायकु ला मं डपात िदले जाईल.
५. देणगीदारास भेटी दरमा य १० मोठे लाडू साद पाने िदले जातील.
६. देणगीदारास भेटी दर यान दुप ा व लाऊजपीस बहमान हणून भेट दे यात येईल.
७. देणगीदारा या के वळ पिह या भेटी दर यान ५ ॅमचे सो याचे नाणे व एक सो याचा लेप िदलेले चां दीचे
तबक (मेडल) यावर ीव व देवी प ावती यां ची िच छापलेली असेल ते िदले जाते.
८. उपरो त सवलती हया वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येतात. तर फम या /कं पनी या
नां वे के वळ २० वषाची मयादा आहे.
९. िदलेली देणगी ही करसवलतीस पा असते.
१०. देणगीदारा या भेटी दरमा य यास १० महा साद पाक टे वषातून एकदा दे यात येतात.

पये १० लाख व या वरील देणगीदारां साठी दे यात येणा-या एक समान सवलती खालील
माणे.
१.
पये ५००/- भाडे असले या ही.आय.पी सुटम ये िनशु क वष तून एकदा ३ िदवसासाठी
िनवासासाठी दे यात येते.
२. देणगीदार व यांचे कु टुं बास वषातून ०३ वेळेस ेक दशनासाठी उपल धतेनसु ार सोडले जाते .
३. देणगीदारास भेटी दर यान वषातून एकदा २० लहान लाडू साद पाने िदले जाते.
४. देणगीदारास भेटी िनिम ताने दुप ा व लाऊजपीस बहमान हणून भे ट दे यात येतात.
५. देणगीदारा या के वळ पिह या भेटी दरमा य ५ ॅमचे सो याचे नाणे व एक सो याचा लेप िदलेले चां दीचे
तबक (मेडल) यावर ीव व देवी प ावती यां ची िच छापलेली असेल ते िदले जाते.
६. उपरो त सवलती हया वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येतात. तर फम या /कं पनी या
नावे के वळ २० वषाची मयादा आहे.
७. िदलेली देणगी ही करसवलतीस पा असते.
८. देणगीदारा या भेटी दर यान यास १० महा साद पाक टे वषातून एकदा दे यात येते.

५ लाख व यावरील देणगीदारां ना दे यात येणा-या सवलती खालील माणे
१. देणगीदार व यांचे कु टुं बास ARP काऊं टर दारे ०३िदवस मोफत िनवासाची सोय व ि ह.आय.पी.
यव था उपल धतेनु सार र कम भ न उपल ध क न दे यात येते.
२. देणगीदारा व यां या कु टू िबय यां ना वषातील ०३ िदवस दशन यव था उपल धतेनसु ार कर यात येते.
३. वषातून एका वेळेस साद हणून देणगीदारास १० लहान लाडू साद पाने िदले जाते.
४. देणगीदार भ ताला एक दु प ा व लाऊज पीस वषातून एकदा बहमान हणून िदला जातो.
५. एक सो याने मढवलेले ीव व देवी प ावत चे चां दीचे तबक (मेडल) देणगीदारा या थम भेटी या
वेळेस िदले जाते.
६. उपरो त सवलती हया वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येतात. तर फम या /कं पनी या
नावे के वळ २० वषाची मयादा आहे.
७. िदलेली देणगी ही करसवलतीस पा असते.
८. देणगी िदले या वषात िदले या भेटीत ५ महा साद पािकटे साद हणून िदले जातात.
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ित पती देव थानामाफत उपरो त माणे सवलती देणगीदार भ तांना िद या जातात. या सवलती या
देणगीदार भ तांना दे यात येतात यांना देणगी देतांना देव थानकडू न एक पुि तका दे यात येत,े या पुि तके म ये
यांना िद या जाणा-या सवलत या वेळोवेळी न द घे यात येते.
ब) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १४/११/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .९०७ अ वये ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड माफत ी साईबाबा सं थानला पये २५०००/- िकं वा यापे ा अिधक
देणगी देणा-या (व तू पाने िकं वा रोख र कमे या व पात) देणगीदार साईभ तांना याच िदवसाकरीता ०१ वेळेस
दशन व ०१ वेळेस आरतीची यव था मोफत कर यात येते. याच माणे देणगीदार साईभ तांने साद भोजनाची
मागणी के यास यांची साई सादालयात एकदा साद भोजनाची यव था कर यात येते तसेच देणगीदार
साईभ तांचा शॉल, ीफळ व उदी साद देवनू स कार कर यात येतो.
ित पती देव थान देणगीदारां ना देत असले या सुिवधां चा िवचार करता ी साईबाबा सं थानमाफत
पये १ कोटी व यापे ा जा त देणगी देणा-या साईभ तांना पु ढील सुिवधा ा यात असे वाटते. सदर
सुिवधाबाबतची मािहती व ये कवेळी कोण या सुिवधां चा लाभ घेतला याची न द घेणक
े ामी ित पती
देव थान माणे सं थानचे लेखाशाखा िवभागाने मराठी व इं जी भाषेचा समावेश असलेली पुि तका
देणगीकाऊं टरवर देणगी देतेवेळी देणगीदार भ तांस उपल ध क न ावी. सदर पुि तके म ये देणगीदारासह यां या
कु टूं बातील ०५ अशा एकू ण ०६ य त चे फोटो, प ता, मेल-आयडी, दुर वनी मांक, आधार मांक आिद या
न दी घे यात या यात. पुि तके म ये नमुद िवभागां नी यांचे अख यारीतील सुिवधा देणगीदारास देवू न तशा न दी
सदर पुि तके त करा यात. देणगीनु सार देणगीदार साईभ तांची दशन/आरतीची यव था जनसंपक िवभागामाफत
करणेत येईल. सं थानला मोठया देण या देणा-या देणगीदारां ची ाम याने दशन/आरतीची मागणी मोठया
माणावर असते. मोठया देण या देणारे देणगीदार नेहमीच दशनासाठी येत नाहीत.
I)
ी साईबाबा सं थानला पये १ कोटी व यापे ा जा त देणगी देणा-या देणगीदार भ तांस
खालील माणे सु िवधा सं थानमाफत देता येतील.
१) एका वषात २४ वेळा मोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ त ०१ आरती व ०१ दशन) यव था
नं दीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येईल. तर
फम या /कं पनी या नां वे २० वषाची मयादा राहील.
२) एका वषात २४ वेळेस सलग ०२ िदवसां साठी देणगीदारास सं थानचे िनवास थान िनवासासाठी
िनशु क उपल ध क न देता येईल. यासाठी साईआ म िनवास थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे
ऑनलाईन बुक ग बं द कर यात येवनू सदर इमारतीत चां गले फिनचरसह चां ग या कारचे स तयार
क न देणगीदार साईभ तांना देता येतील. मा याबाबत देणगीदार साईभ ताने आगाऊ सुचना देणे
संबं धीतां वर बं धनकारक राहील.
३) देणगी िदले या िदवशी देणगीदार भ तांस सहकु टूं ब एकदा पा पूजा करता येईल. तसेच यापुढे कमी
गद या कालावधीत वषात एकदा अशी ५ वष पा पूजा करता येईल.
४) देणगी र कम या ोजे टसाठी/व तूसाठी दे यात आली आहे या ोजे टला देणगीदाराचे नां व दे यात
येईल.
५) देणगीदाराचा देणगी देते िदवशी शॉल, उदी साद देऊन स कार कर यात येईल.
६) देणगीदारां स देणगी देतेवेळी २५ लाडू साद पाक टे साद पाने देता येतील.
७) देणगीदारां ची सं थानचे सादालयात तहहयात ( या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील यावेळी)
ही.आय.पी.क ात िवनामु य साद भोजन यव था कर यात येईल.
८) देणगीदारानी िशफारस के ले या य तीची दशन/आरतीची यव था ाधा याने िनयमानुसार सशु क
कर यात येईल.
II)
ी साईबाबा सं थानला पये ५० लाख व यापे ा जा त देणगी देणा-या देणगीदार भ तांस
खालील माणे सु िवधा सं थानमाफत देता येतील.
१)
एका वषात १२ वेळा मोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ त ०१ आरती व ०१ दशन) यव था
नं दीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येईल. तर फम
/कं पनी या नां वे २० वषाची मयादा राहील.
२)
एका वषात १२ वेळेस सलग ०२ िदवसां साठी देणगीदारास सं थानचे िनवास थान िनवासासाठी
उपल ध क न देता येईल. यासाठी साईआ म िनवास थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन
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बुक ग बं द कर यात येवू न सदर इमारतीत चां गले फिनचरसह चां ग या कारचे स तयार क न
देणगीदार साईभ तांस देता येतील. मा याबाबत देणगीदार साईभ ताने आगाऊ सुचना देणे संबं धीतां वर
बं धकारक राहील.
३)
देणगी िदले या िदवशी देणगीदार भ तांस सहकु टूं ब एकदा पा पूजा करता येईल.
४)
देणगीदाराचा देणगी देते िदवशी शॉल, उदी साद देऊन स कार कर यात येईल.
५)
देणगीदारांस देणगी देतेवेळी २० लाडू सादपाक टे साद पाने देता येतील.
६)
देणगीदारां चीसं थानचे सादालयात तहहयात ( या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील यावेळी)
ही.आय.पी.क ात िवनामु य साद भोजन यव था करता येईल.
७)
देणगीदारानी िशफारस के ले या य तीची दशन/आरतीची यव था ाधा याने िनयमानुसार सशु क
कर यात येईल.
III)
ी साईबाबा सं थानला पये १० लाख व यापे ा जा त देणगी देणा-या देणगीदार भ तांस
खालील माणे सु िवधा सं थानमाफत देता येतील.
१)
एका वषात ०४ वेळेसमोफत आरती/दशन (एका िदवसात फ त ०१ आरती व ०१ दशन) यव था
नं दीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय तीक देणगीदारास व फम /कं पनी या नां वे के वळ १०
वषाची मयादा राहील.
२)
एका वषात ०४ वेळेस सलग ०२ िदवसां साठी देणगीदारास सं थानचे िनवास थान िनवासासाठी
उपल ध क न देता येईल. यासाठी साईआ म िनवास थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन
बुक ग बं द कर यात येवू न सदर इमारतीत चां गले फिनचरसह चां ग या कारचे स तयार क न
देणगीदार साईभ तांना देता येतील. मा याबाबत देणगीदार साईभ ताने आगाऊ सुचना देणे
संबं धीतां वर बं धकारक राहील.
३)
देणगीदाराचा देणगी देते िदवशी शॉल, उदी साद देऊन स कार कर यात येईल.
४)
देणगीदारां स देणगी देतेवेळी १० लाडू सादपाक टे साद पाने देता येतील.
५)
देणगीदारां ची सं थानचे सादालयात एका वषात १४ वेळा( या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील
यावेळी) ही.आय.पी.क ात िवनामु य साद भोजन यव था करता येईल.
IV)
ी साईबाबा सं थानला पये ०५ लाख व यापे ा जा त देणगी देणा-या देणगीदार भ तांस
खालील माणे सु िवधा सं थानमाफत देता येतील.
१)
एका वषात ०४ वेळेसमोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ त ०१ आरती व ०१ दशन) यव था
नं दीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय तीक देणगीदारास व फम /कं पनी या नां वे के वळ ०५
वषाची मयादा राहील.
२)
एका वषात ०४ वेळेस सलग ०२ िदवसां साठी देणगीदारास सं थानचे िनवास थान िनवासासाठी
उपल ध क न देता येईल. यासाठी साईआ म िनवास थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन
बुक ग बं द कर यात येवू न सदर इमारतीत चां गले फिनचरसह चां ग या कारचे स तयार क न
देणगीदार साईभ तांना देता येतील. मा याबाबत देणगीदार साईभ ताने आगाऊ सुचना देणे
संबं धीतां वर बं धकारक राहील.
३)
देणगीदाराचा देणगी देते िदवशी शॉल, उदी साद देऊन स कार कर यात येईल.
४)
देणगीदारां स देणगी देतेवेळी ०५ लाडू साद पाक टे साद पाने देता येतील.
५)
देणगीदारां ची सं थानचे सादालयात एका वषात १० वेळा ( या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील
यावेळी) ही.आय.पी.क ात िवनामु य साद भोजन यव था करता येईल.
(वरील I ते IV करीता आयकर खा यातील तरतु दीम ये होणा-या बदलास अनु स न सवलत
अनु ये होईल. तसेच रोख र कम ि वकारणेबाबत आयकर काय ातील तरतु दी लागू होतील.)
ी साईबाबा सं थानला पये ५० लाख पे ा जा त र कमे या (व तू/रोख व पातील)
देण या देणारे देणगीदार/कं प या खालील माणे १)
मे.मिहं ा अॅ ड मिहं ा िल., यां नी सं थानला सुमारे ०२ कोटी पये िकं मतीचा पाणी साठवण तलाव
सं थानला देणगीदाखल िदलेला असून सं थानने सु के ले या अॅ युल स योजनेसाठी २५ अॅ युल स
देणगी दे याची घोषणाही के ली आहे. तसेच यां या कं पनीचे पहीले वाहन सं थानला देणगी दाखल देत
असून आजतागायत यांनी १३ वाहने सं थानला देणगीदाखल िदलेली आहेत.
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२)

ी.सुधीर भू , मुं बई यां नी ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटलसाठी सुमारे ०१ कोटी पये
िकं मतीचे आय.सी.यु.युिनटचे सािह य देणगी िदलेले आहे.
३)
ी.मुकेश गु ता िद ली यां नी साईबाबा मं िदरासाठी सुमारे ९० लाख पये िकं मतीची वातानुकुलीत
िस टीम देणगी िदलेली आहे.
४)
मॉ टोकाल िल. अहमदाबाद यां नी पावती नं.३५ सीडी-एसी-९२४ िदनां क २२.०५.२०१३ ने पये
५२,३५,०००/- व पावती नं.३५ सीडी-एसी-१२३२ िदनां क०५.११.२०१५ ने पये ७०,००,०००/देणगी िदलेली आहे.
५)
ीमती.हंसा बाका मुं बई यां नी पावती नं.३५ सीडी-एसी-९६५ िदनां क ०९.१०.२०१३ ने पये
५०,००,०००/- देणगी िदलेली आहे.
६)
अनघा संथानम मुं बईयां नी पावती नं.सीसीडीडी-एमयु-१३० िदनां क १०.०६.२०१५ ने पये
५०,००,०००/- देणगी िदलेली आहे.
७)
वग य नामदुराई कनका दुगा है ाबाद यां नी पावती नं. सीएचडीडी-एसी ९५७१ िदनां क ११.०१.२०१६
ने पये १,००,०१,१३३/- देणगी िदलेली आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) यां स पये ०५ लाख व यापे ा जा त रकमेची देणगी
रोख िकं वा व तु व पात देणा-या देणगीदारां ना I ते IV माणे सुिवधा सं थानमाफत िवनाशु क देता येतील.
तसेच वर िनदशीत के ले या देणगीदारां नी सं थानला मोठया रकमे या रोख िकं वा व तू व पात देणगी िदले या
असून यांनाही उपरो त सुिवधा दे यात या यात असे वाटते.
तथािप, मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०२.२०१७ रोजीचे सभेम ये उपरो त िवषयावर,
“िविश ट व पाची देणगी देणा-या साईभ तांसाठी गो डन काडसारखी योजना सु के यामुळे भ तांम ये
भेदभाव होऊ शकतो, असे सिमतीचे मत झाले. तसेच सव मह वा या देव थानां म ये सवसामा य भािवकां ना
समानतेने व शां ततेने दशन िदले जावे व कोण याही भािवकास अ य मागाने दशन दे यात येऊ नये, अशा सुचना
िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां नी यापुव िदले या आहेत. परं तु मोठया व पातील देणगी देणा-या
भ तांचा सन्मान करायला पािहजे, असेही सिमतीस वाटते. याकरीता पये ५ लाख मा रोख अथवा व तु
व पात तसेच साई णवािहका क पासाठी ०१ पे ा जा त णवािहका देणगी व पात देणा-या भ तांना
तावातील IV म ये नमु द के ले माणे सुिवधा दे यात या या व याबाबतचा ताव यव थापन सिमतीसमोर
फे रसादर करणेत यावा, असे ठरले.” असा िनणय झालेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार सदर या िवषयाम ये खालील मु यां वरही
िवचार हावा असे वाटते .
अ) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०२.२०१७ रोजीचे िनणयानुसार ी साईबाबा सं थानला
पये ०५ लाख मा रोख अथवा व तु व पात तसेच साई णवािहका क पासाठी ०१ पे ा जा त
णवािहका देणगी व पात देणगी देणा-या भ तांना खालील माणे सुिवधा सं था नमाफत देता येतील.
१)
एका वषात ०४ वेळेसमोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ त ०१ आरती व ०१ दशन) यव था
नं दीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय तीक देणगीदारास व फम /कं पनी या नां वे के वळ ०५
वषाची मयादा राहील.
२)
एका वषात ०४ वेळेस सलग ०२ िदवसां साठी देणगीदारास सं थानचे िनवास थान िनवासासाठी
उपल ध क न देता येईल. यासाठी साईआ म िनवास थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन
बुक ग बं द कर यात येवू न सदर इमारतीत चां गले फिनचरसह चां ग या कारचे स तयार क न
देणगीदार साईभ तांना देता येतील. मा याबाबत देणगीदार साईभ ताने आगाऊ सुचना देणे
संबं धीतां वर बं धकारक राहील.
३)
देणगीदाराचा देणगी देते िदवशी शॉल, उदी साद देऊन स कार कर यात येईल.
४)
देणगीदारां स देणगी देतेवेळी ०५ लाडू साद पाक टे साद पाने देता येतील.
५)
देणगीदारां ची सं थानचे सादालयात एका वषात १० वेळा ( या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील
यावेळी) ही.आय.पी.क ात िवनामु य साद भोजन यव था करता येईल.
६)
आयकर खा यातील तरतु दीम ये होणा-या बदलास अनु स न सवलत अनु ेय होईल. तसेच
रोख र कम ि वकारणेबाबत आयकर काय ातील तरतु दी लागू होतील.
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ब) उपरो त सुिवधामधील अ.न.२ या सुिवधेसाठी साईआ म भ तिनवास िवभागाकडील ०१
इमारती म ये देणगीदार साईभ तांची यव था करणेबाबत नमुद के ले होते . याऐवजी देणगीदार साईभ तांची
दारावती भ तिनवास थान म ये िवनाशु क िनवासाची यव था करावी असे वाटते.
क) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३०.११.२०१६ रोजीचे सभेत र कम पये २५,०००/- व
यापुढील रकमेची/व तु, सािह याची देणगी देणा-या साईभ तांस २० ॅम वजना या चां दी या ी साई पादुका
तसेच साईच र ं थ व एक ीडी फोटो साद पाने दे यात यावा असे ठरले. उपरो त िनणयाम ये सं थानला ५
लाख पये िकं वा यापे ा जा त देणगी देणा-या साईभ तांनाही सदरची भेट ावी लागणार अस याने वरील १ ते
६ मु ाम ये यांचा सामावेश करावा िकं वा कसे याबाबत िनणय हावा.
ड) याबाबत गजानन महाराज देव थान शेगां वचे ी.भट साहेब यां चेकडे मािहती घेतली असता यांनी
देणगीदार भ तांने िदले या देणगी या १० ट के र कम ते देणगीदार भ तांस (सो या या पादुका, चांदी या
पादुका, साडी, लाऊज पीस, शट पीस आिद सािह य) साद पाने देतात असे सां िगतले आहे. तरी शेगां व
देव थान या धत वर ी साईबाबा सं थानमाफत देणगीदार भ तांना काही सुिवधा देता येतील का याबाबतही
िवचार हावा ही िवनं ती.
इ) तसेच जनसंपक िवभागामाफत िवतरीत कर यात येणा-या पासेसला ही.आय.पी.पास ऐवजी पेशल
दशन पास हणून संबोध यात यावे.
तसेच पये ०१ कोटी, ५० लाख व १० लाख यापे ा जा त देणगी देणा-या साईभ तांसाठी पुव या
िटपणीत नुमद के ले या I, II, III बाबतही पुन च िवचार हावा ही िवनंती.
िवभागाची मागणी- िविश ट व पाची देणगी देणा-या साईभ तांकरीता गो डन काडसारखी योजना
सु करणेबाबतचा ताव फे रसादर करणेबाबत.
िवभागाचा प ट अिभ ाय– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) यां स पये ५ लाख व
यापे ा जा त र कम रोख अथवा व तु व पात तसेच साई णवािहका क पासाठी ०१ पे ा जा त
णवािहका देणगी व पात देणा-या भ तांना ी साईबाबा सं थानमाफत वरील ‘अ’ माणे सुिवधा मोफत
दे यात या यात. देणगीदार भ तांना दे यात येणा-या सुिवधाबाबतची मािहती व येक वेळी कोण या सुिवधां चा
लाभ घेतला याची न द घेणक
े ामी मराठी व इं जी भाषेचा समावेश असलेली पुि तका देणगीकाऊं टरवर देणगी
देतेवेळी लेखाशाखा िवभागाकडू न देणगीदार भ तांस दे यात यावी. सदर पुि तके म ये देणगीदारासह यां या
कु टूबं ातील एकू ण ०६ य त चे फोटो, प ता, मेल-आयडी, दुर वनी मां क, आधार मां क आिद या न दी
घे यात येऊन यापु व देणगी िदले या देणगीदार साईभ तांस तसेच यापुढे देणगी देणा-या साईभ तांस वरील नमुद
सुिवधा (उदा. दशन/आरती यव था जनसंपक िवभाग, िनवास यव था दारावती भ तिनवास, साद भोजन
यव था ी साई सादालय िवभाग, लाडू साद यव था कॅ टीन िवभाग) सं थानमाफत िवनाशु क देता येतील.
सदर या सुिवधां चा लाभ देणगीदारां नी देणगी देतां ना पुि तके त नमुद के ले या य त नाच घेता येईल. तसेच
उपरो त सुिवधा देणगीदारां ना देणेबाबत मािहती तं ान िवभागाकडू न यो य ती संगणक काय णाली तयार क न
संबं धीत िवभागां कडे कायाि वत करता येईल. ी साईबाबा सं थानला पये ०१ कोटी, ५० लाख व १० लाख
यापे ा जा त देणगी देणा-या साईभक् तां साठी पुव या िटपणीत नुमद के ले या I, II, III नं बर या सुिवधाबाबत
पुन च िवचार हावा. तसेच फे रसादर के ले या ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ व ‘इ’ या मु ावरही िवचार हावा असे वाटते. तरी
सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८०३ यावर सिव तर चचा होऊन, िविश व पाची देणगी देणा या दानशु र साईभ ां करीता गो डन
काडसारखी योजना सु करणेकामीची िनयमावली अं तीम करणेसाठी यव थापन सिमतीचे उपा य
मा. ी. चं शेखर कदम यां चे अ य ते खाली मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , मा.ॲङमोहन जयकर,
मा ी.िबपीनदादा को हे व मा. ी. ताप भोसले या सद यां ची सिमती गठीत करणेत आली. या
सिमतीने उपरो िनयमावली अं तीम करावी, असे ठरले.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
सोने, चां दी व इतर मौ यवान धातू या व तू/ सािह य देणगी हणू न ि वकारणेकामी मागदशक त वे वजा-िनयमावली िनि त करणेबाबत.
ताव(अ) िवषयाची पू वपीठीका- (०१) ी े िशड येथे ी साईचें समाधी दशनासाठी देश -िवदेशातून दररोज
हजारो भ येत असतात. ी साईबाबां वर असले या देपोटी िशड येथे येणारे भ सं थान यव थापनास
िविवध व पात देणगी/ दान देत असतात, याम ये िवशेषतः रोख र कम, सोने-चां दीचे मौ यवान अलं कार/ व तू,
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णालयां शी संबं धीत सािह य, िविवध व पातील यं /े उपकरणे यां चा समावेश होतो. यातही ामु याने समाधी
मं िदरासाठी आव यक असणारी िन य वापरातील सोने-चां दीची भां डी / व तू / अलं कार देणक
े डे भ ां चा मोठा
कल असतो. यापैक बरे चसे भ आपले दान दानपेटीत अपण करीत असतात. तर काही भ सम देणगी
कायालयात येऊन वर उ लेख के लेले सोने-चां दी या मौ यवान व तू–अलं कार देणगी हणून देतात.
अशा रतीने ा होणारे सोने-चां दी व तू/ सािह य / अलं कार देणगी हणून वीकारणेकामी मागदशक
त वे-वजा-िनयमावली िनि त करणेसाठी लेखाशाखेकडील िदनां क १५ एि ल, २०१७ रोजीचे मं जरू िटपणीनु सार,
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे ताव िवचाराथ सादर करणेत आला होता.
(०२) सदरह तावावर, मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८ एि ल, २०१७ रोजीचे सभेत िनणय
मां क २८३ खालील माणे पा रत करणेत आलेला आहे “ .. .. सं थानला साईभ ां कडू न देणगी व पात ा होणा-या सोने-चां दी व इतर मौ यवान धातू या
व तु / सािह य देणगी हणून वीकारणेकामी या े ातील त ां चे मागदशनानु सार िनयमावली तयार करणेत
येऊन, ती मा यते तव सिमतीसमोर सादर करणेत यावी, असे ठरले. ”
(०३) मा. यव थापन सिमतीचे उपरो िनणयानु सार, सं थान यव थापनाने िनयु के ले या ०३
सोने-चां दी मु यां कनकार अनु मे , (१) ी. गणेश द ा य नागरे , िशड / (२) ी. सुधीर रमण वडनेरे , संगमनेर
व (३) ी. बाळासाहेब माधवराव नागरे , िशड यां ना लेखाशाखेमाफत िदनां क २९ जून , २०१७ रोजी िवषयां िकत
तावाचे अनुषं गाने, सं थान शासनामाफत तािवत मागदशक त वे-तथा-िनयमावलीचामसुदा सोने-चां दी
व तू देणगी हणून वीका न याचे मु यां कन करणेकामी उिचत आहे िकं वा कसे याबाबत लेखी अिभ ायासाठी
पाठिवणेत आला होता.
(ब)
वर प र छे दां त नमुद के लेनु सार, उपरो ०३ (तीन) सोने-चां दी मु यां कनकार यां नी िदनां क
११ जु ल,ै २०१७ रोजीचे प ानुसार िवषयां िकत तावाचे अनुषं गाने खाली नमूद के ले माणे लेखी अिभ ाय
सादर के ला आहे “ .. .. आपलेकडील िदनां क २९ जून , २०१७ रोजीचे प ासोबत जोडले या प रिश टात नमूद के लेली
तािवत िनयमावली आ ही वाचली आहे.
जे साईभ िन वळ सोने-चां दीपासून बनिवले या व तू देणगी पाने देतात, याचे मु यां कनासाठी
स या कु ठलीही अडचण येत नाही. परं तु जे भ सोने-चां दीसह इतर धातू वाप न, उदा. तां ब,े िपतळ िकं वा लाकू ड
अथवा मौ यवान खडे / र न वाप न व तू देणगी देऊ इि छतात यां चेसाठी आपले कायालयाने तािवत के लेली
िनयमावली उिचत व यो य आहे, असे आमचे मत आहे.”
थोड यात, सोने-चां दी मु यां कनकारां नी सं थान शासनामाफत सोने-चां दी व तु / सािह य / अलं कार
देणगी पाने वीकारणेकामी तािवत करणेत आलेली मागदशक त वे-तथा-िनयमावली उिचत व यो य
असलेबाबत अिभ ाय िदलेला आहे.
(क) वर नमुद के ले या सव िववेचनास अनु स न, एखा ा भ ाने सोने-चां दी व तू / सािह य देणगी
हणून देणचे ी इ छा य के यास अशी सोने -चां दीसह इतर मौ यवान व तू / सािह य वीकारणेसाठी काही
मागदशक त वे-वजा-िनयमावली असणे िहतकारक व गरजेचे आहे.
याम ये खालील मागदशक बाब चा समावेश करता येईल –
०१. जे साईभ सोने-चां दी या मौ यवान धातूपासून बनिवले या व तू / सािह य देणगी पाने देऊ
इि छतात अशा साईभ ां ना उिपज हािधकारी / उपकायकारी अिधकारी / शासक य अिधकारी /
जनसंपक अिधकारी / मंिदर िवभाग मुख यां चेकडेस आपली संक पना मां डणेकामी आमं ि त करावे.
०२. भ देणगी देऊ इि छत असले या सोने-चां दी व तू / सािह यात इतर धातूं चा समावेश होणार असेल
तर यासाठी थािनक सोने-चां दी मु यां कनकारां सह, तो भ यां चेकडू न अशी व तू बनवून घेऊ
इि छत आहे यांचे ितिनधीसह सिव तर चचा करणेत यावी.
०३. संबं िधत भ ाकडू न देणगी बाबतचा ताव लेखी व पात घेऊन, याबाबत थम सं थान शासनास
व शासनाचे सुचनेनु सार यव थापनासही अवगत करावे. आव यकता भास यास याबाबत ताव
सादर क न, रतसर मा यता घेणे िहतावह रािहल. याम ये ामु याने देणगी हणून देणते येणारी व तू /
सािह य कोण-कोणते धातू वाप न बनिवणेत येणार आहे , याचा प ट उ लेख असावा.
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वर नमुद के ले माणे , य काम सु होईल यावेळेस यामधील घटकां चे वतं वजन (उदा. सोने,
चां दी, तां ब,े लाकू ड अथवा इतर) थािनक मु यां कनकारां सह संबं िधत िवभागाचे ितिनधी व भ
अथवा याचे ितिनधीसमोर करणेत येऊन या या न दी ठे वणेत या यात.
०५. अशा देणगी पाने ावयाचे व तूचे काम पू ण झालेनं तर, बाक रहाणारे / उरले या सािह याचेही वतं
वजन व थािनक मु यां कनकारां सह सं बं िधत िवभागाचे ितिनधी व भ अथवा याचे ितिनधी समोर
करणेत येऊन या या न दी ठे वणेत या यात.
अशा िविवध धातू / घटक एक असले या व तूचे / सािह याचे बनिवणेचे संपू ण कामकाज िशड
येथेच करणेत यावे, जेणक
े न याम ये असले या घटक धातूचं े / घटकांचे वतं वजन क न, यां या
उिचत न दी करणे व यानुसार मु यां कन करणे सोयीचे होईल.
०६.
य ात या िदवशी वर नमुद के लेली व तू / सािह य देणगी पाने सं थान शासनाचे अथवा संबं िधत
िवभागाचे ता यात िमळाले यािदवशी, अ.नं. ०४ व ०५ म ये नमू द के ले या न दी ल ात घेऊन,
य वजना माणे व यािदवशी असणारे बाजारभावा माणे िहशोब क न देणगी पावती देणते यावी.
०७. बहतां शी भ सुवणलेप असले या चां दी या व तू देणगी पाने देतात, या व तूं ची देणगी पावती ही
याम ये वापरले या चां दीचे टं चनु सार चां दी व तू हणून करणेत यावी.
०८. बहतां शी भ खडे (Stones)असलेले मुकूट व इतर व तू देणगी पाने देतात, या व तूं ची देणगी पावती
खड् यां चे अं दाजे वजन व तूचे एकू ण वजनातून वजा क न िन वळ सोने -चां दीचे मु यां कन क न,
यानुसार देणगी पावती देणते यावी.
०९. देणगी हणून देणते येणारी व तू / अलं कार समाधी मं िदरात सव थम ी साईचें चरणी ठे वनू नं तर ती
सं थान शासनाकडे जमा करणेची देणगीदार भ ाची इ छा असते. अशा देणगीदार भ ां ना समाधी
मं िदरात यथायो य प दतीने जनसंपक कायालय / देणगी कायालय / संर ण िवभाग यां नी सम वयाने
दशनासाठी पाठवावे. त ं तर संबं िधत भ ां चे इ छे नसु ार,लेखा िवभागामाफत देणगी पावती देणक
े ामी
थािनक सोने-चां दी मु यां कनकार यां ना बोलावून, यांचेकडू न िविहत प दतीने तपासणी क न देणगी
पावती देणचे ी यव था करावी.
१०. देणगी पावती माणे तसेच वेळोवेळी करणेत आले या न दी माणे संबं िधत िवभागां नी अशा व तूं ची
चल-अचल मालम ा न दवहीत उिचत न दी घेणचे ी कायवाही वरीत पूण करावी व कायपूतता
अहवाल मा. कायकारी अिधकारी यां चे अवलोकनाथ सादर करावा.
(क) उपरो माणे सोने-चां दी व तू / सािह य देणगी पाने वीकारणेकामी मागदशक त व-वजा-िनयमावली
िनि त क न कायवाही करणेकामी उपरो
ताव मा. यव थापन सिमतीचे मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .८०४ सोने-चां दी व तू/ सािह य देणगी पाने वीकारणेकामी मागदशक त व-वजा-िनयमावली िनि त
करणेसाठी सदरह ताव उपरो िनणय .८०३ अ वये गठीत करणेत आले या सिमतीसमोर सादर
करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
सा , िज.धु ळे येथील अपु ण जलसं धारण कामासाठी र कम .५० लाख िनधी देणे.
तावसा तालु यातील पां झरा नदीवरील काकसेवड- िचं चपाडा येथील को हापूर टाईप बं धाराचे काम ८० ट के पुण
झाले असून उवरीत २० ट के काम मागील ४ वषापासून अपूण आहे . सदर काम पु ण करणेसाठी सुमारे ५० लाख
पयां ची आव यकता आहे. काम पु ण झालेवर जवळपास ३०० एकर जिमनीला िसंचनाचा फायदा होणार आहे
यासाठी आव यक असणारा ५० लाख इतका िनधी ी साईबाबा सं थान िशड व ी िस ीिवनायक गणपती
यास, मुं बई यां नी उपल ध क न देणचे ी िवनं ती मा. ी डी. एस. अिहरे , िवधानसभा सद य, सा यां नी प ा ारे
मा. मु यमं ी महोदयां कडे के ली आहे. यावर मा. मु यमं ी महोदयां नी ‘मदत करावी’ असे िनदश िदलेले आहेत.
यास अनु स न, िवधी व याय िवभाग यां नी उपरो त संदभ य प इकडील कायालयास पाठिवले
असून यामध्ये यांनी सा तालु यातील पां झरा नदीवरील काकसेवड - िचं चपाडा येथील को हापूर टाईप
बं धा-याचे काम पु ण कर यासाठी आव यक असणारा . ५० लाख इतका िनधी ी साईबाबा सं थान िशड व ी
िस ीिवनायक गणपती मं दीर यास, मुं बई यां याकडू न उपल ध क न दे याची िवनं ती मा. ी अिहरे यां नी के ली
असून यावर मु यमं ी महोदयां नी मदत करावी असे िनदश िदलेले आहेत, असे नमूद क न सदर प पुढील
कायवाही तव पाठिवले आहे.
०४.
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अथ साहा य करणेबाब सं थान अिधिनयमातील तरतु द:१) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव
जातीचे क याण करणा-या िकं वा आप तीम ये सहा य करणा-या कोण याही उदा त कायास चालना देईल."
अशी तरतुद आहे .
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १
या तरतुदीस अधीन राहन िव व त य थेस रा य शासना या पुव मं जरु ीने , आिण रा य शासनाकडू न राजप ात
िस द के ले या आदेशा ारे िविनिद ट कर यात येईल अशा कमाल मयादे या आिण अटी शत या अधीन
राहन, भ तांना पायाभुत सुिवधा पुरिवणे िकं वा या वाढव यासाठी शासक य िवभागां ना, शासक य महामं डळां ना,
शासक य कं प यांना िकं वा शासक य उप मां ना सहायक अनुदान देता येईल.
कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी
के यानं तर, िव व त य थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या
िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा
कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल मा यासाठी थम शासन िनयु त छाननी सिमतीची
िशफारस घेणआ
े व यक आहे.
(एक) रा य शासना या पुव मं जरु ीने , एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त
सोसायटी यां याकडू न कोणतीही शै िणक सं था, िकं वा इतर धमादाय वा धािमक सं था यां ची थापना व
देखभाल करवून घे यासाठी अथवा अ य कोण याही िबगर वािणि यक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखभाल
करवून घे यासाठी अनु दान दे याची तरतुद आहे ." मा यासाठी थम शासन िनयु त छाननी सिमतीची िशफारस
घेणआ
े व यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:अ)
ी साईबाबा सं थान िशड यां नी २०१५-१६ या वषात महारा शासना या जलयु त िशवार योजनेत
सहभाग घेऊन रा यातील ३४ िज हयां ना १ कोटी ित िज हा माणे एकू ण ३४ कोटी र कम अनुदान
के लेले आहेत. याम ये धुळे िज हयासाठी र कम . १ कोटी िदलेली आहे.
आ) दररोज शासक य/िनमशासक य कायालयाकडु न, न दणीकृ त सं थां च,े वैय तीक र या, वेगवेगळया
कारणासाठी अनेक कारचे अनुदान मागणी ताव येत असतात. याम ये एकाच तावाचा िवचार
करता येणार नाही.
इ) आ ट बर २०१७ ते आ ट बर २०१८ या कालावधीत ी साईशता दी वष साजरे कर याचा िनणय
यव थापन सिमतीने घेतलेला आहे. यासाठी िविवध िवकास कामां क रता .३१८६ कोटी पयां चा
कृ तीआराखडा शासनास सादर के लेला आहे. सं थानचा वतःचा िनधीही यासाठी खच होणार
अस याने सा िज. धुळे येथील अपुण जलसं धारण कामासाठी मागणी के ले माणे .५० लाख िनधी
उपल ध क न देणे यो य होणार नाही.
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .८०५ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ आ टोबर
पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा सिमतीने
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आरखडयास मा यता
िदलेली आहे. परं तु सदरह िनधी अ ाप ा नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन
करणे व साईभ ां ना पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर िनधी खच
होणार असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर सा , िज.धु ळे येथील
अपु ण जलसं धारण कामासाठी र कम .५० लाख िनधी देणे उिचत होणार नाही. सबब उपरो
ताव
अमा य करणेत आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
छ पती िमलाराजे सव पचार णालयास ५० बेड अनु दान व पात देणे.
तावमा. ी अमल महादेवराव महािडक, िवधान सभा सद य, दि ण को हापूर यां नी िद. १७.०६.२०१७ रोजी मा. ना.
ी.चं कां त पाटील यां ना प िलहन छ पती िमलाराजे सव पचार णालयास ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां चेकडू न ५० बेड िमळणेबाबत िशफारस हावी असे सुचिवले आहे. त्यानु सार मा. मं ी
महोदय यां नी िद. २१.०६.२०१७ रोजी, मा. ी सुरेश हावरे , अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
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िशड यां ना प पाठिवले असून यात यांनी छ पती िमलाराजे सव पचार गणालयास सं थानमाफत ५० बेड
िमळणेबाबत िशफारस के ली आहे. सदर प ात आ. ी महाडीक यां नी खालील माणे िवनं ती के ली आहे.
को हापूर शहरातील छ पती िमलाराजे णालय हे पि म महारा ातील एकमेव अ ग य णालय
असून , या िठकाणी को हापूर , सातारा, सां गली िसं धदु ुग, र नािगरी तसेच कनाटक सल न बेळगां व िज हयामधून
अनेक ण उपचाराक रता येतात तसेच हे णालय छ पती शाह महाराज वै क य महािव ालयाशी सल न
आहे.
या णालयाम ये उपचाराक रता येणा-या णांची सं या ही िदवसिदवस वाढत असून या िठकाणी
म यमवग य लोक मोठया माणात सेवेचा लाभ घेत आहेत. परं तु णांचा वाढता कल पाहता स य ि थतीत
णालयाम ये ४०० पे ा जा त बेड हे सुयो य ि थतीत नस याने णांची मोठया माणात गैरसोय होत आहे.
तरी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चेकडू न ५० बेड िमळणेबाबत यांनी िवनं ती
के लेली आहे. मा ५० बेडसाठी िकती र कम आव यक आहे. याचा उ लेख के लेला नाही.
अथ साहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतु द:कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी
के यानं तर, िव व त य थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या
िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा
कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल मा यासाठी थम शासन िनयु त छाननी सिमतीची
िशफारस घेणआ
े व यक आहे.
(एक) रा य शासना या पुव मं जरु ीने , एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त
सोसायटी यां याकडू न कोणतीही शै िणक सं था, िकं वा ि डा अकादमी वा सं था सावजिनक वाचनालय,
णालय, दवाखाना, िनरीि त अथवा शारी रक टया िवकलां ग य तीसाठी आधारगृह िकं वा इतर धमादाय वा
धािमक सं था यां ची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अथवा कला वा सािह य े ाशी सं बं िधत असलेली
एखादी न दणीकृ त सावजिनक िव वस्त यव था िकं वा न दणीकृ त सोसायटी यां चेकडू न अ य कोण याही िबगर
वािणि यक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अनुदान दे याची तरतुद आहे ." मा
यासाठी थम शासन िनयु त छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय :अ) दररोज शासक य/िनमशासक य कायालयाकडु न, न दणीकृ त सं थां च,े वैय तीक र या, वेगवेगळया
कारणासाठी अनेक कारचे अनुदान मागणी ताव येत असतात. याम ये एकाच तावाचा िवचार
करता येणार नाही.
आ) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड माफत णालयात वतं अनुदान क थापन कर यात
आलेला आहे. या िवभागामाफत गरजू णां ना वै क य मदत के ली जात आहे. मा अशा कारे एकाच
हॉि पटला मदत के यास महारा ातील अनेक हॉि पटला मदत माग याची श यता नाकारता येत नाही.
इ) आ ट बर २०१७ ते आ ट बर २०१८ या कालावधीत ी साईशता दी वष साजरे कर याचा िनणय
यव थापन सिमतीने घेतलेला आहे. यासाठी िविवध िवकास कामां क रता .३१८६ कोटी पयां चा
कृ तीआराखडा शासनास सादर के लेला आहे. सं थानचा वतःचा िनधीही यासाठी खच होणार
अस याने सबं धीतां ना मदत देणे यो य होणार नाही. असे वाटते.
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८०६ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ आ टोबर
पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा सिमतीने
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आरखडयास मा यता
िदलेली आहे. परं तु सदरह िनधी अ ाप ा नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन
करणे व साईभ ां ना पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर िनधी खच
होणार असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर छ पती िमलाराजे
सव पचार णालयास अनु दान व पात ५० बेड देणे उिचत होणार नाही. सबब उपरो
ताव
अमा य करणेत आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१६

सामा य णालय, खामगाव, िज.बु लढाणा यां ना णां चे नाते वाईकां क रता िनवारा इमारत
बां धकामासाठी र कम .६४.३५ लाख मा अनु दान देणे.
तावमा.ना. ी पां डु रं ग फुं डकर, मं ी कृ षी व फलो पादन, महारा रा य यां नी िद. १७.०७.२०१७ रोजी मा. ी सुरेश
हावरे , अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां ना प पाठवून खालील माणे िवनं ती के लेली
आहे.
बुलढाणा िज हयातील खामगाव येथील, सामा य णालय येथे मोठया माणात, आजुबाजु या
खेडेगावातील गोर-गरीब ण वै क य उपचारासाठी येत असतात. यांचे सोबत यांचे नातेवाईक देखील येत
असतात. यांना येथे िनवा-यासाठी सामा य णालया या प रसरात एखादे िनवारा बां धकाम करणे आव यक
आहे. याक रता सावजिनक बां धकाम िवभागामाफत . ६४.३५ लाख िकं मतीचे अं दाजप क तयार कर यात
आले असून सदरचा िनधी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां चेकडू न उपल ध क न िद यास
णांसोबत येणा-या नातेवाईकां ची ता पुर या व पात िनवासाची सोय करता येईल यासाठी र कम . ६४.३५
लाख मा िनधी सं थानकडू न अनुदान व पात िमळणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
अथ साहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतु द:कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी
के यानं तर, िव व त य थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या
िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा
कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल मा यासाठी थम शासन िनयु त छाननी सिमतीची
िशफारस घेणआ
े व यक आहे.
(एक) रा य शासना या पुव मं जरु ीने , एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त
सोसायटी यां याकडू न कोणतीही शै िणक सं था, िकं वा ि डा अकादमी वा सं था सावजिनक वाचनालय,
णालय, दवाखाना, िनरीि त अथवा शारी रक टया िवकलां ग य तीसाठी आधारगृह िकं वा इतर धमादाय वा
धािमक सं था यां ची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अथवा कला वा सािह य े ाशी सं बं िधत असलेली
एखादी न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त सोसायटी यां चेकडू न अ य कोण याही िबगर
वािणि यक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अनुदान दे याची तरतुद आहे ." मा
यासाठी थम शासन िनयु त छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:अ) दररोज शासक य/िनमशासक य कायालयाकडु न, न दणीकृ त सं थां च,े वैय तीक र या, वेगवेगळया
कारणासाठी अनेक कारचे अनुदान मागणी ताव येत असतात. याम ये एकाच तावाचा िवचार
करता येणार नाही.
आ) आ ट बर २०१७ ते आ ट बर २०१८ या कालावधीत ी साईशता दी वष साजरे कर याचा िनणय
यव थापन सिमतीने घेतलेला आहे. यासाठी िविवध िवकास कामां क रता .३१८६ कोटी पयां चा
कृ तीआराखडा शासनास सादर के लेला आहे. सं थानचा वतःचा िनधीही यासाठी खच होणार
अस याने सबं धीतां ना मदत देणे यो य होणार नाही. असे वाटते.
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८०७ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद.०१ आ टोबर
पासू न ारं भ होत आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य ते खालील कृ ती आराखडा सिमतीने
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकू ण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आरखडयास मा यता
िदलेली आहे. परं तु सदरह िनधी अ ाप ा नाही. या महो सवाम ये िविवध काय मां चे आयोजन
करणे व साईभ ां ना पायु भू त सोयी-सु िवधा पु रिवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर िनधी खच
होणार असू न सं थानला िनधीची कमतरता भासू शकते. अशा पा भू मीवर सामा य णालय,
खामगाव, िज.बु लढाणा यां ना णांचे नाते वाईकां क रता िनवारा इमारत बां धकामासाठी र कम
.६४.३५ लाख मा अनु दान देणे उिचत होणार नाही. सबब उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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सं थान आ थापनेवरील सव थायी कमचा यां ना भरपाई सु ी देणेकामी सेवािविनयमाम ये दु ती
करणे.
िनणय .८०८ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
सं थान िनधीतू न िशड नगरपं चायत ह ीतील थम ाधा य गटातील सहा र यां पैक र ता .९ (नगरमनमाड र यापासू न ल मीनगर वसाहतीतु न पु वकडे जाणारा १८ मी. वळण र ता) चे उवरीत
कामां बाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम २१(२)
अ वये खालील माणे तरतुद आहे .
“...पोटकलम (१) आणी (१क) म ये िनिद के ले या योजनासाठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर
िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य
उ प ना या तीस ट यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा कोण याही
योजनां साठी वापरता व खच करता येईल :(दोन) थािनक नागरी सेवा व सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीस सहा य कर यासाठी.”
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय : िन. .२५९ िद.२७/०३/२०१७
मा. शासन िनणय :
१) . सासंिव-२००६/८७६/का.सोळा िद.०४/०९/२०१४ (अ वये .८८ कोटी खचास मा यता)
२) .सासंिव-२००६/८७६/ . .१३१/का.१६ िद.०८/०६/२०१७ (अ वये .३०.७५ कोटी खचास
मा यता)
तािवक: िशड नगरपं चायतीने त कालीन मा. यव थापन सिमतीस िद.२००६ म ये िशड शहरातील
र ते िवकसीत करणेबाबत िवनं ती के ली होती. यानु सार िशड एकाि मक र ते िवकास योजनेतील थम ाधा य
गटातील ११ र यांपैक ०५ र यांची कामे महारा रा य र ते िवकास महामं डळ, पुणे / मुबं ई यां चेमाफत जून,
२०१२ अखेर िवकसीत करणेत आले आहे. तसेच सदर क पातील उवरीत ०६ र यांचे कामासाठी
सं थानमाफत ठे केदार मे. रोमन टारमॅट िल., नवी मुं बई यां ना .३३,८३,२६,१९९/- चा कायादेश देणते आला
होता. सदरह र यांपैक ०४ र यांची कामे सन २०१४ अखेर पूण कर यात आली असून , या क पातील र ता
.०५ या र याचे सु असले या कामास लगत या मालम ताधारकां नी घेतले या हरकत चे नगरपं चायतीकडू न
िनवारण न झा याने व काही भागातील यायालयीन बाब मुळे ठे केदार यां ना काम पूण करता आले नाही. सदर
र याचे एकु ण १८०० मीटर लां बीपैक सुमारे ९०० मीटर काम पू ण असून, उवरीत ९०० मीटर अं तरातील
खडीकरण पूण असून , डां बरीकरण व इतर अनुषं गीक कामे बाक आहेत. र ता .०९ चा ल मीनगरचा भाग व
र ता .०९ अ या र यांची भूसपं ादन कायवाही पू ण होऊन, िशड नगरपं चायतीमाफत कामासाठी र ते उपल ध
न झा याने ठे केदार यां ना सदरचे काम करता आलेले नाही. सदर क पासाठी भूसं पादन व िवकसनासाठी
आजपावेतो एकु ण .७०,०७,८४,४९९/- इतका खच झालेला आहे.
वरीलपैक र ता .०५ चे उवरीत काम पूण क न घेणक
े ामी ई-िनिवदा मागिवणेस मा. यव थापन
सिमतीचे सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .२५९ अ वये मा यता देणते आली. यानु सार सदर
र याचे उवरीत कामासाठी (डां बरीकरण व इतर अनुषं गीक काम) िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून ,
.१,४२,६२,६५५/- मा चे कामासाठी िन नतम दराचे ठे केदार अमोल क शन अॅ ंड कं . देवळाली वरा यां ना
िद.०१/०९/२०१७ अ वये कायादेश दे यात आला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िविवध िनणयानु सार शासनमा यतेसाठी सादर करणेत आले या
तांवानुसार िशड एकाि मक र ते िवकास योजनेतील थम ाधा य गटातील उपरो त एकू ण ११ र ते सं थान
िनधीतुन िवकिसत करणेचे तावास व .८८ कोटी मा चे खचास उपरो त िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन
िनणया वये मा यता देणते आलेली आहे. यानं तर सदरह क पासाठी र ते भूसपं ादनासाठी लं बीत असले या
दा यातील िनणयानुसार देय असणा-या याजा या रकमेसह वाढीव खचास ( .३०,७५,३३,१४५/-) िद.०८ जू न,
२०१७ रोजीचे आदेशा वये मा यता िदलेली आहे. याम ये सदरह क पातील र ता .०५ व ९ चे उवरीत काम
पूण करणे व र ता .९ अ चे भू सपं ादन व िवकसन खचाचा समावेश आहे.
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िवषयां क त र ता .९ चे एकू ण ८४० मी. लां बीपैक ६४० मी. र यांचे काम पूण असुन सदर र ता
वापरात आहे. या र याचा ल मीनगर व लगतचा भाग तसेच चेनेज ८४० जवळील भाग नगरपं चायतीमाफत
भूसपं ादन का यवाही पू ण होवून कामासाठी उपल ध न झा याने ठे केदार रोमन टारमॅट िल. यां ना सदरचे काम
करता आलेले नाही. र ते िवकसीत करणेचे कामाबाबत लेखापरी णाचे वेळी लेखापरी कां नी भूसपं ादन क न
जागा ता यात िमळा यानं तर ई-िनिवदा काढ यात या यात अशा सूचना के ले या आहेत.
ल मीनगर वसाहतीतील भूसपं ादन कर या त आले या जागेत िवषयां क त र ता .०९ या र याचे १८
मी. दीचे व उवरीत २०० मी. लां बीत कॉ टीकरण व इतर अनुषं िगक कामे करणेसाठी चिलत सन २०१६-१७
चे िज हा दरसूचीनु सार .१,३४,६९,०३४/- खच अपेि त आहे.
ताव : िशड नगरपं चायतीने र ता . ९ (नगर मनमाड र यापासून ल मीनगर वसाहतीतुन पुवकडे
जाणारा १८ मी. वळण र ता) चे उवरीत कामासाठी र ता उपल ध क न िद यानं तर सदर र याचे कामासाठी ईिनिवदा मागिवता येतील.
तरी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८०९ यावर सिव तर चचा् र होऊन, िशड नगरपं चायत ह ीतील थम ाधा य गटातील सहा र यां पैक र ता
.९ (नगर-मनमाड र यापासू न ल मीनगर वसाहतीतु न पु वकडे जाणारा १८ मी. वळण र ता) वरील
अित मण िशड नगरपं चायतीने काढू न िद यानंतर, तो सं थान िनधीतू न िवकसीत करणेबाबतची
पु ढील कायवाही करणेत यावी.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
साई नॉलेज पाक क पाचे करणेकामी क प स लागार नेमणू क करणेसाठी ा ई- तावाचे
वािण यीक देकार उघडू न यावर िनणय घेणे.
िनणय .८१० िद.२१.०९.२०१७ रोजी या थािनक उपसिमती सभेसमोर साई नॉलेज पाक क पाचे करणेकामी क प
स लागार नेमणूक करणेसाठी ा ई- तावाचे वािण यीक देकार उघडू न िनणय झालेला अस यामुळे सदरह
थािनक उपसिमतीचे इितवृ कायम करतेवेळी या िवषयावर चचा करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
िशड बस थानक व भ िनवास इमारतीतील म यवत ओपन-टु - काय भागावर पॉिलकाब नेट डोमचे
छत करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- अिधिनयमाचे कलम –
१७ (१) चे तरतुदीनुसार भ तां ना सोयी सुिवधा पुरिवणे हे यव थापन सिमतीचे कत य अस याने महारा
शासन िवधी व याय िवभाग शासन िनणय .सासंिव.२००६/६०७/(८७) का.सोळा, मं ालय, मुं बई – ४००
०३२ िद.१३/०१/२००९ अ वये िशड येथील बस थानक अ याधुिनक प दतीने बां ध याकरीता
.७,६५,५०,८९८/- मा इत या खचास शासन मा यता दे यात आली आहे.
तावनाः- िशड येिथल स ह .१७१ मधील जागेवर सं थान िनधीतून बस थानक व यावरील
भ तिनवास इमारतीचे बां धकाम ी साईबाबा सं थानतफ ठे केदार मे. पाटील क शन अॅ ड इ ा चर िल.,
पुणे यां चे माफत पू ण कर यात आले आहे. सदर क पासाठी मं जू र िनिवदा र कम .७,६०,९०,०८९/- मा
इतक आहे. परं तू सदरचे खचात बचत होईल असा अं दाज आहे.
सदरह बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे मं जरू आराखडयाम ये ओपन टु काय कोटयाड दशिवणेत
आलेले आहे. यानु सार बस थानक इमारतीचे बां धकाम करणेत आलेले आहे. या क पाचे आिकटे ट काबरे
चौधरी आिकटे टस, नािशक यां नी पावसाचे पाणी आत म ये येऊ नये याकरीता सदरचे ओपन टू काय
कोटयाडवर पॉली काब नेट िसटचे छत उभारणेबाबत कळिवले आहे. तसेच याकामी खचाचे अं दाजप क व
नकाशे सादर के ले आहेत. यानुसार सदर कामासाठी अं दाजे .११,३६,६००/- मा इतका खच अपेि त आहे.
तसेच िवभाग िनयं क, रा.प.अहमदनगर यां नी पावसाचे पाणी आत येत अस याने सदरह ओपन टू काय
कोटयाडवर छत उभारणेबाबत िद.१२/०६/२०१७ रोजीचे प ा वये मागणी के ली आहे.
आिकटे ट यां नी िद.२६/०७/२०१७ रोजी सादर के ले या अं दाजप कानुसार उपरो त माणे ओपन टू
काय कोटयाडवर पॉली काब नेट डोमचे छत उभारणेकामी अं दाजे .११,३६,६००/- मा इतका खच अपेि त
आहे. िशड बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे सु असले या बां धकामाचा खच वर नमू द शासन मा यता
र कम .७,६५,५०,८९८/- मा चे मयादेत राहन य खचात काही माणात बचत होईल असा अं दाज आहे.
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या माणे िश लक राहणा-या मं जरू रकमेतनू उपरो त खच करता येईल. िशड बस थानक व भ तिनवास
इमारतीचा तसेच प रसर िवकास कामासाठी होणा-या खचाचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.
कामाचा तपिशल
अपेि त खच
०१ िशड बस थानक इमारत िस हील वक (अकरावे रिनं ग बील + भावफरक बील + ६,५४,५९,१५६/अं तीम बील अं दाजे १५ ल )
०२ ि ट लाईट के बलकरीता आर सी सी पाईप लाईन टाकणे व यावरील चबरचे बां धकाम
५,०४,९१५/करणे.
०३ बस थानक इमारती व प रसर िव तु ीकरणाचे काम
४९,०९,९६३/०४ सोलर िस टीम बसिवणे.
१३,००,०००/०५ दोन िल टची यव था करणे.
२५,००,०००/०६ जनरे टर व पॅनलकरीता शेड उभारणे.
२,००,०००/एकू ण अपेि त खच . ७,४८,७४,०३४/एकू ण अपेि त पु णाक त र कम . ७,५०,००,०००/शासन मा यते पैक िश लक राहणारी अं दाजे र कम .
१५,५०,८९८/उपरो त माणे िशड बस थानक क पासाठी मा यता दे यात आले या खचाम ये अं दाजे .१५.५०
ल मा बचत होणार आहे. तसेच सदर िनयोिजत पॉिलकाब नेट शीटचे छत हे प या (आर सी सी) व पाचे
नाही ते अधपारदशक अस याने काही माणात सुय काशही येईल. यामुळे सदर छताचे कामासाठी िशड
नगरपं चायत यां चे बां धकाम परवानगीची आव यकता नाही, असे मत आहे.
आिकटे ट यां नी िद.१६/०३/२०१६ रोजीचे प ा वये सदरह कोटयाडवर पॉलीकाब नेट िशटचे छत
के यास तळमज यावरील हॉल व यावरील मज याचे पॅसजे म ये पावसाचे पाणी येणार नाही, यासाठी
पॉलीकाब नेट िशटचे छत तयार करणे आव यक आहे असे नमूद के ले आहे . सदर आयटेमचा इमारत बां धकामाचे
िनिवदेम ये समावेश के लेला न हता. पावसाचे पाणी येऊ नये, तसेच वाशां ची व भ तांची गद वाढ यास यांना
थां ब यासाठी वापर करता यावा यासाठी सदरचे छत तयार करणे आव यक आहे.
तरी सदर कामासाठी येणा-या खचास रा य शासनाची मा यता यावी िकं वा कसे याबाबत िनणय
होणेस, तसेच याकामी येणारे अं दाजे .११,३६,६००/- मा इतके खचास व सदरचे कामासाठी िवहीत प दतीने
ई- िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८११ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड बस थानक व भ िनवास इमारतीतील म यवत ओपन-टु- काय
भागावर तावात नमु द के ले माणे पॉिलकाब नेट डोमचे छत तयार करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .११,३६,६००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली. परं तु सदरह िनणयावर कायवाही करणेपु व िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची
परवानगी घे यात यावी व शासन आदेशानु सार पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
कामगार अिधकारी हे पद ितिनयु भरणेबाबत.
तावमा.ि सद य सिमतीचे िदनां क २७.१०.२०१५ चे सभेतील िनणय .४२५ व मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ
औरं गाबाद यां चे िदनां क ०४ माच, २०१६ चे आदेशानुसार सं था नचे िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारीव
किन ठ कामगारअिधकारी ही र त पदे सरळ सेवेने भरणेकामी वतमानप ात तसेच सं थानचे वेबसाईटवर
जािहरात िस द क न िदनां क ३०.०४.२०१६ अखेर अज मागिवणेतआलेले होते.
सदर जािहरातीस अनु स न ा त झाले या अजाची तपिशलवार मािहती खालील माणे –
अ.न पदनाम
०१.
०२.
०३.

िवधी अिधकारी
कामगार अिधकारी
किन ठ कामगार अिधकारी

िदनां क ३०.०४.२०१६
अखेर आलेले अज
२५
४०
४४
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आलेले अज
०१
००
०२

एकू ण अज
२६
४०
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उपरो त माणे ा त झाले या अजावर कायवाही करणेकामी मा.मुं बई उ च यायालय,खं डपीठ
औरं गाबाद यां चेकडील िदनां क ०४ माच, २०१६ रोजीचेआदेश, मा. शासनाचे िवधी व याय िवभाग, मं ालय
मुं बई यां चेकडील िदनां क २५ ऑ टोबर २०१६ रोजीचा अिभ ाय तसेच मा. धान िज हा व स यायाधीश,
अहमदनगर यां चेकडील िदनां क १० जानेवारी, २०१७ रोजीचेअिभ ाय इ यादी सव बाब वर सं थान अॅड होके ट
पॅनलवरील अॅड.िनतीन भवर औरं गाबाद यां नी िदनां क १५.०२.२०१७ रोजीचे प ा वये िदले या अिभ ायानु सार,
सं थानचे शासक य कामकाज पहाणेकामी शासनाने न याने िनयु त के ले या मा. यव थापन सिमतीने सं बिधत
िवषयातील त ां ची एक िनवड सिमती थापनक न भरतीची िनवड ि या अमलात आणूनपूढील कायवाही
करणेबाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेपढू े सादर करणेत आला
होता. यावर सिमतीने िनणय .१३९ खालील माणे घेतलेला आहे.
िनणय .१३९- यापूव िनणय . ४४ म ये सिमती सद य तथा जे ठ कायदेत मा.अॅड.मोहन जयकर
यां चे अ य तेखाली गठीत करणेत आले या उपसिमतीने िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ
कामगार अिधकारी ही पदे सरळ सेवेने भरणेची कायवाही पू ण करावी, असे ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०२.२०१७चे सभेतील िनणय . ४४ खालील माणे पा रत
झालेला आहे.
िनणय .४४- यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उ च यायालयमुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद येथे ी
साईबाबा सं थानचे पॅनलवर अॅड होके ट हणून िनयु ती करणेकामी अॅड होके ट या मुलाखती घेणक
े ामी सिमती
सद य तथा जे ठ कायदेत अॅड.मोहन जयकर यां चे अ य तेखाली मा. ी चं शेखर कदम.मा. ी भाऊसाहेब
वाकचौरे ,मा. ी िबपीनदादा को हे व मा. ी सिचन तां बे यां ची िवधी सिमती गठीत कर यात आली.या
उपसिमतीने उपरो त कामी ा त अजदारा या अजाची छाननी क न लेखी/त डी प र ा यावीव यानु सार
उमदेवारां ची िनवड क न अं ितम िनणयाथ ताव सिमतीसमोर सादर करावा असे ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनुस न िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार
अिधकारी या पदासाठी ा त झालेले अज .अिध क व शासक य अिधकारी,सामा य शासनिवभाग यां नी
मा.अॅड.मोहन जयकर यां चेकडू न िदनां क ११.०३.२०१७ रोजी मुं बई येथील कायालयात पडताळणी क न घेतले
असून जािहरातीनुसार खालील माणे अज पा /अपा कर यात आलेले आहेत.
अ.न पदनाम
पा /अपा
०१. िवधी अिधकारी
०६ अज पा
०२. कामगार अिधकारी
सव अज अपा
०३. किन ठ कामगार अिधकारी
सव अज अपा
उपरो त ताव मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८.०४.२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर यात आला
असता, यावर िनणय .२८७ खालील माणे पा रत झाला आहे .
िनणय .२८७- यावर सिव तर चचा होऊन सं थानमधील िवधी अिधकारी या पदासाठी सहा उमेदवार
पा आहेत. यामूळे सदरह पद भरणेकामी तावात नमूद के या माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी या पदां साठी आले या अजामधील एकही उमेदवार
पा ठरलेला नाही. याकरीता ही पदे सरळसेवेने भरणेकामी सेवा वेश िनयमातील तरतूद चा फे रआढावा घे यात
येऊन, पुन च वतमानप ात जािहरात िस द कर यात यावी, असे ठरले.
सं थान आ थापनेवर एकू ण ३९ िवभाग कायरत असून या िवभागात एकू ण २०६० कमचारी कायरत
आहेत. सं थानकडे कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी या पदां वर कमचारी कायरत होते परं तू
कामगार अिधकारी या पदावरील कमचा-याची पदो नती झाली तसेच किन ठ कामगार अिधकारी या पदावरील
कमचारी सेवािनवृ त झा याने सदर पदे स या र त आहेत. यामू ळे सं थान कामकाजात अडचण येत आहे.
सं थान आ थापनेवरील थायी कमचा-यां या िविवध कोटात चालू असले या कोट के सेस, सहा यक
कामगार आयु त, उप कामगार आयु त यां चेसमोर कमचा-यां चे त ार अजाबाबत समेट करणे, खातेचौक या,
गैरिश त वतन करणे, िशकाऊ उमेदवार िनयु ती व कं ाटी कमचारी संदभातील कामे इ यादी करणां चे
कायवाही करणेकामी कामगार अिधकारी तातडीने नेमणे आव यक आहे. स या सेवा वेश िनयम, िबं द ु नामावली
अं ितम करणेची कामे चालू आहे. यामुळे कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवेने
भरणेकामी सेवा वेश िनयमातील तरतुतदु चा फे र आढावा घेणते येऊ न, पुन च: वतमानप ात जािहरात िस द
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क न ा त होणा-या अजातील पा उमेदवारां ची पधा परी ा घेणे, मुलाखती घेऊन यां ची िनवड करणे या
ि येला बराच कालावधी लागणार आहे.
याकरीता कामगार अिधकारी या पदावर शासनाचे कामगार िवभागाकडू न ितिनयु तीवर अिधकारी
घेणबे ाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८१२ यावर सिव तर चचा् र होऊन, तावात नमु द के ले माणे कामगार अिधकारी या पदावर शासनाचे
कामगार िवभागाकडू न ितिनयु तीवर अिधकारी घेणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
ी साईबाबा सं थानला देणगी व पात िमळणा या परक य चलना या कायप दतीबाबत.
तावमं दीर व मं दीर प रसरातील दि ाणा पेटयां ची मोजणी आठवडयातून दोन वेळेस होत असते. दि णापेटया उघडू न
याम ये रोख र कम, सोने-चां दी अलं कार- व तु, तां बे िपतळ व तु, कापड व इतर िकरकोळ व तु ा त होत
असतात. याचबरोबर िवदेशी चलनातील नोटा व नाणीदेखील ा त होत असतात. तसेच देणगी व पात देश
िवदेशातून परक य चलन ा त होत असते. परक य चलन, िविनमयन झाले या नोटा व नाणी यां ची चलीत
कायप दती पु ढील माणे.
अ) नोटाः- टपाला ारे व दि ाणापेटी मोजणीम ये िनघालेले सव िवदेशी चलनातील नोटा उपरो त
संदभ . १ या मा. यव थापन मं डळा या सभेतील िनणय . ४४० अ वये लेखाशाखेकडे न द क न, बॅकं
ऑफ बडोदा, नािशक ही सं थानची परक य चलनातील यवहारासंबधीची न दणीकृ त बॅकं अस याने, यांचेकडे
पुढील कायवाहीसाठी पाठिव यात येतात. िवदेशी चलनाची भारतीय चलनात होणारी र कम बॅकं ऑफ बडोदा,
नािशक येथे असले यासं थान या परक य चलन खा यात (Foreign Currency A/c.) जमा के ली जाते. मा
भरणा कर यात आले यापरक य चलनातील नोटां पैक काही नोटां चे जागतीक पातळीवर मू य कमी अस याने
अशा न चाल या-या नोटा, तसेच फाट या व खराब नोटा बॅकं ि वकारीत नाहीत.
ब) िविनमय न झालेले चलनः- सं थानकडे बॅकें कडू न परत आले या, अशा िवदेशी चलनातील न
चालणा-या तसेच फाट या व खराब नोटा पडू न राह याऐवजी, उपरो त संदभ .३ या मा. ि सदसीय
सिमती या सभेतील िनणय . ५९ अ वये लेखाशाखेकडे न द क न, बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक यां चेमाफत
मुं बई येथील अिधकृ त परक य चलन एज सी मे. कॉ स अॅ ड िकं ज ा. िलिमटे ड, मुं बई (Cox and Kings (I)
Pvt. Ltd. Mumbai) यां चेकडे वटिव या या हमीवर (Collection Basis) पाठिव यात येत असतात. तदनं तर
मे. कॉ स अॅ ड िकं ज ा. िलिमटे ड, मुं बई यां चेकडू न याबद यात येणारी भारतीय चलनातील र कम बॅकं ऑफ
बडोदा, नािशक यां चेमाफत तपासून घेऊन ती सं थान या परक य चलन खाते जमा कर यात येत असते. सन२०१६-१७ या आि ाक वषात फाटले या व न चालणा-या िवदेशी चलनातील नोटां पासुन साधारणपणे पये
८६,५५१/- ( अ री पये शहाऐंशी हजार पाचशे एकावन पये मा ) एवढी र कम िमळाली आहे.
क) नाणीः- तसेच दि ाणापेटी मोजणी या वेळी साधारणतः िवस ते पं चिवस देशां चे परक य
चलनातील नाणी ा त होत असतात. या ना यांची िवगतवारी देखील उपरो त संदभ .२ या मा. यव थापन
मं डळा यासभेतील िनणय . ४८६ अ वये लेखाशाखेकडे न द क न,बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक यां चेमाफत
मुं बई येथील अिधकृ त परक य चलन एज सी मे. कॉ स अॅ ड िकं ज ा. िलिमटे ड,(Cox and Kings (I) Pvt.
Ltd. Mumbai) यां चे ितनीधी माफत कर यात येते. िवगतवारी कर यात आले या परक य ना यांची यादी
तयार क न याची एक त बॅकं ऑफ बडोदा व एक त कॉ स अॅ ड िकं ज ा. िल. मुं बई यां ना िदली जाते.
िदले यायादीतील परक य ना याची भारतीय चलनात होणारी र कम कॉ स अॅ ड िकं ज, मुं बई हे बॅकं ऑफ
बडोदा,नािशकमाफत सं थानला कळिवतात. तदनं तर सं थानची मा यता िमळालेनं तर सदर परक य चलनाची
भारतीय चलनात होणारी र कम, बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक येथील सं थान या परक य चलन खा याम ये जमा
के ली जाते. सदर र कम जमा झा यानं तर वीगतवारी क न ठे वलेले परक य चलनातील नाणी बॅकं ऑफ बडोदा,
नािशक यां चे माफत कॉ स अॅ ड िकं ज ा. िल. मुं बई यां ना िदले जातात. सन-२०१६-१७ या आि ाक वषात
परक य ना यापासुन साधारणपणे पये ३,९७,०५३/- ( अ री पये ितन लाख स या णव हजार ेप न पये
मा ) एवढी र कम िमळाली आहे.
उपरो त अ ब व क म ये नमुद के लेली कायप दती येथनू पु ढे ही सु ठे वणे बाबत या तावा वर
िनणय होणे कामी सवीनय सादर.
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िनणय .८१३

ी साईबाबा सं थानला देणगी व पात िमळणा या परक य चलनाची कायप दतीबाबतचा सदरह
ताव उपरो िनणय .८०३ अ वये गठीत करणेत आले या सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. ु प ॅ यु टी इ शु र स क म नु तनीकरणाबाबत.
ताविद.२२-२३/०९/२००१ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय . ४१८ अ वये, िदनां क ०१
ऑ टोबर, २००१ पासुन सं थान कमचा यासां ठी एल.आय.सी. ु प ॅ यु टी योजना (Policy No.635692)
लागु कर यात आलेली आहे . तसेच िनणय . ९३ िद.१२/०३/२०१५ अ वये िदनां क ०१ एि ल, २०१५ पासुन
IRDA या िनयमानु सार नवीन कमचा यां साठी नवीन पु ॅ युटी योजना (Policy No.709002248) लागु
कर यात आलेली आहे.
सदर दो हीही योजनचे नुतनीकरण दरवष ऑ टोबर मिह यात कर यात येत असते . नुतनीकरण करताना
या वषा या अं शदानाची र कम, लाईफ क हर ि मीयम आदा कर यात येतो. मािगल वष मा. यव थापन
सभेतील िनणय .६७८, िद.१९.०९.२०१६ अ वये .२.८५ कोटी र कम िडपॉझीट व ि मीयम हणून भर यास
मा यता िमळाली होती. चालू वषासाठी एल.आय.सी.ऑफ इं डीया, पुणे यां नी िद.०८.०९.२०१७ चे ई-मेल ारे
खालील माणे र कम पु ॅ यु टी योजनेत िडपॉिझट करणेबाबत कळिवलेले आहे.
Policy No:GGCA/635692
Policy No:NGGCA/709002248
Sr Premiun Detail
Amount
Sr Premiun Detail
Amount
1 Current Year Contribution 2,10,47,305.00 1
Current Year Contribution 6,11,448.00
2 Life Cover Premium
18,58,210.00 2
Life Cover Premium
45,321.00
3 GST
3,34,478.00
3
GST
8,158.00
4 Additional Contribution to 61,73,421.00 4
Additional Contribution to 1,92,092.00
Gratuity Fund
Gratuity Fund
Total Amount Payable
2,94,13,414.00
Total Amount Payable
8,57,019.00
Total Amount Payable for both Policies 3,02,70,433.00
उपरो त नमुद र कम सं थानचा खच नसुन एलआयसी पु ॅ युटी योजनेत गुं तवणुक हणुन होते व
यावर वािषक ८.२५% सरासरी दराने याज जमा होते. अशा कारे ३१/०३/२०१७ अखेर ॅ यु टी फं डात एकु ण
र कम .४७,२१,८१,५३४/-मा जमा असून मािगल वष यावर र कम .३,५८,२६,४९७/- मा याज जमा
झाले होते. यामधून ४३ िनवृ झाले या/राजीनामा िदले या कमचा यांना ॅ युटी फं डातील याजातून र कम
.२,४६,८०,८६९/- मा ॅ युटी हणुन दे यात आली व १० मयत झाले या कमचा यां ना (वारसां ना) या या
उवरीत सेवे या माणात लेमची र कम .१५,६२,३२८/- मा ॅ युटी फं डातील र कमे यती र लेम हणून
ा झाली. तरी सालाबाद माणे एलआयसी, पुणे यां चेकडू न उपरो संदिभय प ा ारे कळिवलेली र कम
.३,०२,७०,४३३/-मा एवढी होते. पु णाक त र कम .३,०३,००,०००/- (अ री पये तीन कोटी, तीन लाख)
मा एल.आय.सी. पु ॅ युटी फं डात RTGS ारे वग कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .८१४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे .३,०३,००,०००/- मा र कम एल.आय.सी.
ु प ॅ यु टी फं डात RTGS ारे वग कर यास मा यता दे यात आली. (कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
अमृ तसागर सहकारी दु ध यावसाियक व ि या सं घ मयािदत, अकोले यां चेकडू न दु ध व दु धज य
पदाथ पु रवठा करणेबाबत.
तावअमृतसागर सहकारी दूध या वसाियक व ि या संघ मयािदत, अकोले यां नी िद.१७.०६.२०१७ रोजीचे प ा दारे
आमचा संघ आदीवासी भागाम ये दुध संकलन व िवतरणाचे काम गेली ४० वषापासून करत असून संकलीत
झालेले दुधापासून गणव ता वधक व दजदार असे दुध , ीखं ड, दही, ताक, पनीर, ल सी, व पेढा इ यादी दु धज य
पदाथाची िनिमती करत आहे. आमचे संघाचे सव ि या यु त दुध व दु ध ज य उ पादने रा यभर “अग ती” डॅ ं
या नावाने बाजारपेठेम ये िवकले जात आहे. तरी आपले सं थानसाठी लागणारे दुध व दु धज य पदाथ आ ही
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आमचे संघामाफत वाजवी दराम ये आपले सं थानास पुरवठा करणेस इ छु क आहोत. तरी कृ पया आमचे संघास
आपले सं थानास दुध व दु ध ज य पदाथ पुरवठा करणेची सं धी ावी, अशी िवनं ती के लेली आहे.
मा. उपा य ी.चं शेखर कदम साहेब यां नी अमृतसागर सहकारी दूध या वसाियक व ि या संघ
मयािदत, अकोले यां चे सदर प ावर “िमट गपुढे ठे वावे ” असे िनदश िदलेले आहेत. सोबत प अवलोकनाथ सादर
के लेले आहे.
याबाबतची व तुि थती खालील माणे –
सं थानकडू न दूध वािषक ई-िनिवदा ि ये दारे खरे दी के ले जाते. सं थानची २०१७-१८ ची फे र ईिनिवदा ि या पु ण होऊन, मा. यव थापन सिमतीचे च य प दतीचे अजडयानु सार याकामी मा यता िमळालेली
आहे व यूनतम दरधारकां ना पुरवठा आदेश दे यात आलेले आहेत. तसेच सं थानकडू न इतर दु धज य पदाथ
िकरकोळ व पात िवकत घेतले जात नाहीत.
तथािप अमृतसागर सहकारी दूध या वसाियक व ि या संघ मयािदत, अकोले यां चे प ावरील मा.
उपा य महोदय यां चे िनदशानु सार सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .८१५ यावर सिव तर चचा होऊन, अमृ तसागर सहकारी दु ध यावसाियक व ि या सं घ मयािदत, अकोले
यां चे दु ध व दु धज य पदाथ खरे दी करणेसाठी, यां ना पु ढील वािषक खरे दी ि येम ये सहभागी
होणेबाबत कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
मे.ि ती ॉड टस् ा.िल., साहा, अं बाला (ह रयाणा) यां चे शु द तु प ोसेिसं ग लँटला भेट िदलेचे
अहवालाबाबत.
तावसन २०१७-१८ वषाकरीता गाईचे शु द तूप खरे दीकामी सं था नन फे र ई-िनिवदा ि या के ली होती. याम ये
मे.ि ती ॉड ट् स ा.िल., अं बाला यां चे गाईचे शु द तूपासाठीचे तीन ट याचे दर युनतम होते. याकामी
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत “मे.ि ती ॉड ट् स ा.िल., अं बाला यां ना ३ मिह यांसाठी ायोिगक त वावर
गाईचे शु द तूप पुरवठा करणेकामी पुरवठा आदेश दे या त यावा, याच माणे इ छु क असणारे थािनक सिमती
सद य व सं थान अिधकारी यां नी मे.ि ती ॉड ट् स ा.िल., अं बाला यां या लॅ टला भेट देऊन सं थानला
शु द तूप पुरिवणेकामी ते स म आहेत का ? याची पाहणी करावी.” असा िनणय झाला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे वरील िनणयास अनु स न मा. यव थापन सिमतीचे मा.अ य , मा.उपा य
व सव माननीय सद यांना मे.ि ती ॉड ट् स ा.िल., साहा,अं बाला यां चे लॅ टला भेट देणबे ाबत इ छु क
अस यास दोन िदवसां त कळिवणेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरे दी/२३०५/२०१७ िद.२८.०७.२०१७
चे प ा वये कळिव यात आले होते.
मा.सद य ी.राज िसंग यां नी िद.२९.०७.२०१७ चे प ा वये भेट देणक
े ामी यांना श य नसलेबाबत
कळिवले होते. तसेच मा.उपा य ी.कदम साहेब यां नी सदर भेटीसाठी िद.१०.०८.२०१७ ही तारीख िनि त
के ली होती. यास अनु स न सदर तारखेस मा.सद यांना याकामी वेळोवेळी दुर वनी व न सं पक साधुन वेळ
देणबे ाबत िवनं ती के ली होती.
मा. ी.वाकचौरे साहेब, मा. ी.िबपीनदादा को हे व मा. ी.जयकरसाहेब यांनी सदर तारखेस आ ही
िद लीत आहोत, श य झा यास आ ही तेथे येऊ असे सां िगतले होते. मा.सौ शेळके मॅडम यां नी यांना
वेळेअभावी अं बाला येथे येणे श य नस याचे सां िगतले होते. मा. ी ताप भोसले साहेब यां नी अं बाला येथे
येणेबाबत Confirmation िदले होते.
मा.मु य कायकारी अिधकारी यां नी मु य लेखािधकारी, .अिध क खरे दी व FDA या अिधकायां ना जाणेबाबत िनदश िदले होते. यास अनु स न मा.आयु त, अ न औषध शासन महारा रा य, मुं बई यां ना
िद.०५.०८.२०१७ चे प ाने िवनं ती कर यात आली होती.
मा.आयु त, अ न औषध शासन,महारा रा य, मुं बई यां नी यांचे ादेिशक कायालय नािशक
यां चेमाफत िद.०७.०८.२०१७ चे प ाने ी.िदलीप सोनवणे व ी.देवरे यां ना सदर भेटीसाठी िनयु त के ले होते.
मा.उपा य महोदय यां नी िनि त के ले या िदनां कानु सार मा.उपा य महोदय व ी. ताप भोसले
यां चा िद.१०.०८.२०१७ रोजी जाणे व िद.११.०८.२०१७ रोजी परत येणे असा सदर भेटीचा दौरा िनि त झाला
होता. तथािप ी.भोसलेसाहेब यां चा दौरा कृ ती अ वा थामुळे र झाला होता.
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यानं तर अं ितम ट याम ये खाली नमुद के ले माणे मा.उपा य महोदय व सं थान अिधकारी/कमचारी
व FDA अिधकारी यां नी मे. ि ती ॉड ट् स ा.िल., साहा, अं बाला येथे िद.१०.०८.२०१७ ते १२.०८.२०१७
या कालावधीत भेट िदली होती.
१.
मा. ी.चं शेखर कदम
उपा य
२.
ी.बाबासाहेब घोरपडे
मु य लेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी
३.
अिवनाश कु लकण
.अिध क, खरे दी
४.
ी.िदलीप सोनवणे
अ न सुर ा अिधकारी
५.
ी.संदीप देवरे
अ न सुर ा अिधकारी
वरील भेटीदर यान मा.उपा य , मु य लेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी, .अिध क, खरे दी
यां चे भेटीचा अहवाल प रिश ट "अ” हणून व ी.िदलीप सोनवणे व ी.संिदप देवरे , अ न सुर ा अिधकारी यां नी
के लेले तपासणीचा अहवाल प रिश ट “ब” हणून मा. यव थापन सिमतीपुढे अवलोकनाथ व मािहतीसाठी सादर.
िनणय .८१६ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.ि ती ॉड टस् ा.िल., साहा, अं बाला (ह रयाणा) यां चे शु द तु प
ोसेिसं ग लँटला भेट िदले या अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
ॲड.िनतीन भवर यां ची िविवध १० करणातील वक ल फ अदा करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील कलम १७. (१) रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पहाणे, मंिदराम ये
ढी व थेनसु ार धािमक िव धी पूजा अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो यती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
(२) (च) िव व त यव थेशी संबं िधत असे कोणतेही दावे, खटले व इतर कायदेशीर कायवाही,
यायालयात िकं वा यायािधकरणापुढे िकं वा इतर ािधकरणापुढे दाखल करील व या संबं धात बचाव करील.
ा तिवक– मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद येथे ी साईबाबा सं थानचे िव द दाखल
झाले या खालील त यातील दा यां म ये सं थानचे वतीने अॅड. ी िनतीन भवर, यां नी कामकाज पाहीले आहे,
सं थानचे वतीने कामकाज पाही याबाबत व काही करणात अिभ ाय िद याबाबत खालील त यातील १०
बीलाने वक ल फ ची मागणी के लेली आहे.
अ. .

िवभागाचे नां व

१
१

२
मालम ता िवभाग.

२

मालम ता िवभाग.

३

आ थापना िवभाग.

४

मालम ता िवभाग.

५

दावा नं बर / ओिपिनयन

३
रट िपटीशन नं. २०४०/२०१४ डॉ. सं तोषकु मार
मािनकचंद लोढा िव द ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड .
रट िपटीशन नं. २०८४/२०१६ चं कां त रितलाल मेहता
िव द ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी पदा बाबतचे
ओिपिनयनचे बील

एफ.ए. एस.टी नं. ६६८८/२०१७ व सी.ए. नं. ६६८९ व
६६९०/२०१७ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड िव द सौ. िनमला कुं दनमल लुनावत.
ी
साईबाबा रट िपटीशन नं. ९१७२/२०१६, िनशा मधुकर बारसे
हॉ पीटल.
िव द ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड .
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वक ल फ चा
तपशील

मागणी
के लेली
वक ल फ .
४
५
ोफे शन /िलगल फ
२३,०००/टेनो, टायप ग, झेरॉ स, २०००/कोट फ व इतर.
ोफे शन /िलगल फ
२३,०००/टेनो, टायप ग, झेरॉ स, २०००/कोट फ व इतर.
ोफे शन /िलगल फ
९,०००/टेनो, टायप ग, झेरॉ स, १,०००/कोट फ व इतर.
ोफे शन /िलगल फ
५४,०००/-

ोफे शन /िलगल फ
२३,०००/टेनो, टायप ग, झेरॉ स, २०००/कोट फ व इतर.

39

६

मालम ता िवभाग.

७

मालम ता िवभाग.

८

रट िपटीशन नं. १०४४२/२०१६ रिवं मनोहर नागपु रे
िव द ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड .

रट िपटीशन नं. १०४४२/२०१६ मधील िस हील अज
.७९३७/२०१७ िशड नगरपं चायत िशड िव द ी
साईबाबा सं थान िव वसत यव था, िशड .
ी
साईबाबा रट िपटीशन नं. ८९८७/२०१६ सु नं दा िकसन जगताप
हॉ पीटल.
िव द ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड .

९

लेखाशाखा िवभाग.

सोने चां दी िवतळवून नानी व पडं ट तयार करणेबाबतचे
ओिपिनयनचे बील.

१०

कामगार िवभाग.

रट िपटीशन नं. ९९६९/२०१६ िकशोर साहेबराव
गवळी, िव द महारा शासन व इतर चे बील.

ोफे शन /िलगल फ
टेनो, टायप ग, झेरॉ
कोट फ व इतर.
ोफे शन /िलगल फ
टेनो, टायप ग, झेरॉ
कोट फ व इतर.
ोफे शन /िलगल फ
टेनो, टायप ग, झेरॉ
कोट फ व इतर.
ोफे शन /िलगल फ
टेनो, टायप ग, झेरॉ
कोट फ व इतर.
ोफे शन /िलगल फ
टेनो, टायप ग, झेरॉ
कोट फ व इतर.
एकु ण

२३,०००/स, २०००/८,०००/स, २०००/२३,०००/स, २०००/९,०००/स, १,०००/२३,०००/स, २०००/२,३४,०००/-

मागणी– मा.उ च यायालयातील वक लास वक ल फ अदा करणेबाबत सं थानचे वक ल फ
शेड्यु ल म ये तरतूद नस याने यापुव अॅड . आर. एन.धोड यां ना पी.आय.एल. १८/२०११ म ये एक ीत .
२०,०००/- वक ल फ अदा के लेली आहे तसेच अॅड. ी एस.आर. चौक दार यां ना रट िपटीशन करीता व
पी.आय.एल. करीता एक ीत . २०,०००/- इतक वक ल फ अदा के लेली आहे, तसेच िस हील अॅ लीके श
म ये यापुव अॅड . िनतीन भवर व अॅड. ी एस.आर. चौक दार यां ना . १०,०००/- माणे वक ल फ अदा
के लेली आहे, िलगल ओिपिनयन बाबत सं थानचे वक ल फ शेड्यु ल म ये In opinion matter fess will be
of Rs. 200/-, No fees for opinion will be paid in running matters which are in the court of
concern Advocate, असे नमुद आहे . सदर फ सन १९९२ साली ठरलेली आहे, तसेच फ त अहमदनगर
िज ातील कोटा पुत मयािदत आहे , मा. उ च यायालयातील वक लास िकती फ ावी याबाबत नमुद के लेले
नाही, यामुळे िकती वक ल फ ावी याबाबत िनणय होणेबाबत.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार अनु मान-अॅड. ी िनतीन भवर यां नी एकु ण दहा करणात
कॉलम नं. ५ म ये दशिव या माणे .२,३४,०००/- वक ल फ ची मागणी के लेली आहे, मा. उ च
यायालयातील वक लास वक ल फ अदा करावी याबाबत सं थानचे वक ल फ शेड्यु ल म ये तरतूद
नस यानेिकती वक ल फ ावी याबाबत िनणय होणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– अॅड. ी िनतीन भवर यां ना एकु ण १० करणात कॉलम नं. ५
म ये दशिव या माणे . २,३४,०००/- वक ल फ ची मागणी के लेली आहे, याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िनणय होवून वक ल फ अदा करणेचे िनणयाथ सादर .
िनणय .८१७ यावर सिव तर चचा होऊन, ॲड.िनतीन भवर यां नी िविवध १० करणांची मागणी के लेली
.२,३४,०००/- मा वक ल फ , यां ना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच यापु ढे येक दा याची एकि त फ ठरवू न घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
सं थान प रसरात रे वे बु क ग काऊं टर सु करणेकामी सेवाधाम इमारतीतील भाडेत वावर वापरास
देऊ के ले या दोन स िवनामु य वापरास देणे.
तावअिधिनयमातील तरतू द - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७
(३) म ये िव व त यव थेम ये िनहीत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासनाचे लेखी पुव मं जरू ीने
असेल याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण
टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ यसं िमत कर यात येणार नाही, अशी तरतूद
आहे.
ताव- ी साईबाबा सं थान प रसरात रे वे बुक ग काऊं टर सु करणेकामी सेवाधाम इमारतीतील
भाडेत वावर वापरास देवू के ले या दोन स िवनामु य वापरास देणेबाबत..
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तावना- यापूव मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय ं .३३ िनणय
ं .५४२ अ वये रे वेने ितक ट आर णासाठी जागेची मागणी के यास यांनाही सेवाधाम इमारतीत जागा
उपल ध क न दे यात यावी,असे ठरलेले आहे. या अनुषं गाने रे वे िवभागास कळिवणेत आले. रे वे िवभागाने
यांचेकडील िद.१३/०९/२०१६ रोजी या प ा वये रे वे ितक ट रझवशन काऊं टरसाठी सेवाधाम इमारतीतील
दोन मची मागणी के लेली आहे. दर यानचे काळात मा.िड हीजनल रे वे मॅनेजर (कमिशयल) सोलापूर यां नी
यांचेकडील िद.२६/१०/२०१६ रोजीचे प ा त िद.०६/१२/२०१६ या प ा वये देवू के ले या सेवाधाम
इमारतीतील दोन म िवनामोबदला वापर यास दे याची सं थानकडे िवनं ती के ली. याबाबतचा ताव
मा.व्यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजी या सभेपढू े सादर करणेत आला. यावर िनणय ं .१९९
अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईनगर रे वे टेशनवर सं थान वापरासाठी जागा देणचे े अटीवर,
तावात नमूद के लेले सेवाधाम इमारतीमधील दोन गाळे ,रे वे बुक ग काऊं टरसाठी सावजिनक बां धकाम
िवभागाने ठरवून िदले या भाडे दरा माणे व मीटर रड ग माणे िव ु त बील वेगळे आका न ११ मही यांचे भाडे
कराराने रे वेस उपल ध क न दे यात यावे.
तसेच सेवाधाम इमारतीम ये साईसेवकां ना रहा याची यव था करावयाची अस यामुळे िविवध
कमचारी संघटना, होमगाड,िव तु मं डळ व इतरां ना वापरासाठी िदले या खो या वरीत खाली क न घे यात
या या, असे ठरले.
उपरो त ठरावा या अनुषं गाने साईनगर रे वे टे शनवर सं थान वापरासाठी जागा देणेचे अटीवर
तावात नमूद के लेले सेवाधाम इमारतीमधील दोन गाळे रे वे बुक ग काऊं टरसाठी सावजिनक बां धकाम
िवभागाने ठरवून िदले या भाडेदरा माणे हणजेच ितमहा एका गाळयास .७९२/- असे एकू ण दोन
गाळयां साठीचे मािसक भाडे .१,५८४/- इतके व मीटर रड ग माणे िव तु बील वेगळे आका न ११ मही यांचे
भाडेकराराने तािवत असलेचे इकडील प जा. ं .एसएसएसटी/मालम ता/२२६/२०१७ िद.१३/०४/२०१७
अ वये मा.िड हीजनल रे वे मॅनेजर (कमिशयल) सोलापूर यां ना अलाहीदा कळिव यात आलेले आहे.
मा.िड हीजनल रे वे मॅनेजर (कमिशयल) सोलापूर यां नी इकडील िद.१३/०४/२०१७ रोजी या प ा या
अनुषं गाने िशड येथील साईनगर रे वे टे शनवर सं थानचे वापरासाठी जागा उपल ध क न दे यात यावी याबाबत
काहीएक खु लासा के लेला नाही. मा सं थानचे सेवाधाम इमारतीतील दोन म िवनामु य वापरास िमळणेबाबत
िसिनयर रे वे िड हीजनल मॅनेजर,सोलापूर यां नी यांचेकडील जा.नं.SUR/C/Cog/UTS/568/17Date
03/07/2017 चे प ा वये िवनं ती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- सं थानचे सेवाधाम इमारतीतील दोन म रे वे बुक ग काऊं टरसाठी
भाडेत वावर देणबे ाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनणय ं .१९९ माणे अलाहीदा िनणय झालेला आहे.
तथािप मा.िसिनयर रे वे िड हीजनल मॅनेजर,सोलापूर यां नी यांचेकडील िद.०३/०७/२०१७ रोजीचे प ा वये
सदर या भाडेत वावर देवू के ले या दोन स िवनामु य वापरास देणबे ाबत िवनं ती के लेली आहे. तरी सदरचे
तावावर चचा होऊन िनणयाथ सादर.
िनणय .८१८ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सोयीसाठी सं थान प रसरात रे वे बु क ग काऊं टर सु
करणेकामी सेवाधाम इमारतीतील दोन खो या रे वे िवभागास िवनामु य वापरास उपल ध क न
दे यात या या, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इंिडया, मुं बई यां ना भाडेप याने देणेत आले या जागेस
मु दतवाढ देणे.
तावअिधिनयमातील तरतू द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३)
म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पूवमं जरू ीने
असेल याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण
टाक यात येणार नाही,िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतूद
आहे.
ताव- सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इंडीया, मुबं ई यांना भाडेप याने देणते आले या
जागेस मुदतवाढ देणबे ाबत...
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तावना- सार भारती (भारतीय सारण िनगम) आकाशवाणी तथा दुरदशन मुं बई यां नी
िद.२१/०४/२००३ रोजीचे प ा वये िशड येथे दुरदशन लघु सारण क उभारणेसाठी सं थानकडे मािसक भाडे
त वावर २६६.२८ चौमी.मोकळी जागा व ११४.३२ चौमी बां धीव जागा अशी एकु ण ३८०.६० चौमी जागा
िमळणेस िवनं ती के लेली होती. सदर तावाबाबत मा. यव थापन मं डळाचे िद.११/०५/२००३ रोजीचे सभेत
ठराव .२०७ अ वये मा.धमादाय आयु त,महारा रा य,मुं बई यां ची पुव मा यता घेवनू जागा भाडे त वावर
दे यात यावी ठरले आहे. सदर ठरावास अनु स न िद.०९/०६/२००३ रोजीचे प ा वये मा.धमादाय
आयु त,महारा रा य, मुं बई यां चेकडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इंडीया यां ना सं थानची जागा
भाडे त वावर देणबे ाबत ताव सादर कर यात आला होता. मा.धमादाय आयु त,महारा रा य, मुं बई यां नी
िद.१०/०७/२००३ रोजीचे आदेशाने सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इंडीया, मुं बई यां ना Low
Power T.V.Centerिशड येथे उभारणेसाठी सं थानचे अजात नमु द के ले माणे जागा भाडयाने देणेस परवानगी
िदलेली आहे.
सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया,यां नी िद.०६/०८/२००३ रोजीचे प ाने (१)
पी.ड यु.डी. यां चेकडू न िनि त झालेले भाडे दे यात येईल, (२) कमीत कमी १५ वषासाठी जागा दयावी लागेल,
(३) करारनामा ३ वष िकं वा ५ वषासाठी कर यात यावा यानं तर नु तनीकरण कर यात यावे असा राहील, असे
इकडील कायालयास कळिवलेले आहे. सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया, यां चे उपरो त
प ाबाबत मा. यव थापन मं डळाचे िद.०५/१०/२००३ रोजीचे सभेत िवषय सादर क न िनणय .४७३ अ वये
सार भारती यां ना १५ वषासाठी जागा भाडयाने देणबे ाबतचा ताव मं जरु झालेला आहे. यानु सार सार भारती
यां ना िद.२२/०८/२००६ पासून स.नं.१४८ धमशाळा स या साईनाथ णालय येथील २६६.२८ चौमी. मोकळी
जागा व ११४.३२ चौमी. बां धीव जागा अशी एकु ण ३८०.६० चौमी.सं थानची जागा व म वापरास दे यात
आलेली आहे.
यापुव ठरावा माणे १५ वषासाठी (३-३ वषाचे ट याने) िल ह अॅ ड लायस स त वावर जागा िदली
आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयमातील कलम १७(३) या तरतुदी माणे फ त १
वष कालावधीसाठी सं थान िमळकत Lease वर देता येते. या माणे यापूव मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१८३ माणे िद.२१/०८/२०१६ ते िद.२०/०७/२०१७ या ११
मही यांचे कालावधीकरीता मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सदरची मुदत िद.२०/०७/२०१७ रोजी सं पु टात
आली अस याने सार भारती,भारतीय सारण िनगम,लघु ेपण क ,िशड यां नी िद.१५/०७/२०१७ रोजीचे
प ा वये पुढील कालावधी िद.२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ महीने कालावधीकरीता मुदतवाढ
िमळणेकामी िवनं ती के लेली आहे.
सं थानचे मा. यव थापन मं डळाचे िद.११/०५/२००३ व िद. ०५/१०/२००३ चे सभेतील िनणयानुसार
जागेचे भाडे सावजिनक बां धकाम िवभागाचे माणप ानुसार घेणचे े ठरलेले आहे व येक ३ वषाने सदर मािसक
परवाना फ म ये १०% वाढ क न खालील माणे आकारणी कर यात आलेली आहे.
१) पिह या ट यातील ३ वषाचे िद.२१/०८/२००३ ते िद.२०/०८/२००६ अखेर पये ३३२५/मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इंडीया, मुं बई यां नी सं थानला िदलेले आहे.
२) दुस-या ट यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००६ ते िद.२०/०८/२००९ अखेर .३३२५/- म ये
१०% वाढ क न हणजेच .३६५७-५० मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया, मुं बई
यां नी सं थानला िदलेले आहे.
३) ितस-या ट प्यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००९ ते िद.२०/०८/२०१२ अखेर .३६५७-५०
म ये १०% वाढ क न हणजेच .४०२४/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया,
मुं बई यां नी सं थानला िदलेले आहे.
४) चौ या ट यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२०१२ ते िद.२०/०८/२०१५ अखेर .४०२४/- म ये
१०% वाढ क न हणजेच .४४२७/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया, मुं बई
यां नी सं थानला िदलेले आहे.
५) पाच या ट यातील तीन वषाचे कालावधीसाठी िद.२१/०८/२०१५ ते िद.२०/०८/२०१८ अखेर
.४४२७/- म ये १०% वाढ क न हणजेच .४८७०/- मािसक भाडे आका न सार भारती ॉडका ट ग
काप रे शन ऑफ इंडीया,मुं बई यां ना पु ढील िद.२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ मही यांचे
कालावधीकरीता मुदतवाढ देता येईल.
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िवभागाचा अिभ ाय- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२००३ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार
सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इंडीया, मुं बई यां ना तुत िमळकत १५ वषासाठी िलज िडडवर देणेस
मा यता आहे. मा सं थान या सन २००४ या अिधिनयमाचे तरतुदीनुसार सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन
ऑफ इंडीया, मुं बई यां ना १ वषापे ा जा त कालावधीसाठी सं थान िमळकत िलज िडडवर देता येणार नाही.
त हा सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इंडीया, मुं बई यां ना िद.२१/०७/२०१७ ते २०/०६/२०१८ या
११ मही यांचे कालावधीसाठी मािसक परवाना फ .४,८७०/- (अ री .चार हजार आठशे स तर मा ) व िमटर
रं डीग माणे िव तु आकार वेगळा आका न शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे पूवपरवानगीने ११ मही यांसाठी
िल ह अॅ ड लायसे स त वावर मुदतवाढ देणक
े ामी व करारनामा क न घेणक
े ामी या िनणयाथ सादर.
िनणय क् र.८१९ यावर सिव तर चचा होऊन, सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इंडीया, मुं बई यां ना
िद.२१/०७/२०१७ ते २०/०६/२०१८ या ११ मही यांचे कालावधीसाठी मािसक परवाना फ .४,८७०/मा व िमटर रं डीग माणे िव ु त आकार वेगळा आका न शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे
पू वपरवानगीने िल ह अॅ ड लायसे स त वावर मु दतवाढ देणेस व यां चेबरोबर कायदेशीर करारनामा
क न घेणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
टे ट बँक ऑफ इंडीया, शाखा िशड यां ना सं थानचे साईनाथ छाया इमारतीतील ए.टी.एम. चे जागे या
वापरास मु दतवाढ देणे.
तावअिधिनयमातील तरतू द - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७
(३) म ये िव व त यव थेम ये िनहीत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासनाचे लेखी पुव मं जरू ीने
असेल याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण
टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ यसं िमत कर यात येणार नाही, अशी तरतूद
आहे.
ताव- टेट बॅकं ऑफ इं डीया, शाखा िशड यां ना सं थानचे साईनाथछाया इमारतीतील ए.टी.एम.चे
जागे या वापरास मुदतवाढ देणेबाबत..
तावना- यापूव टे ट बॅकं ऑफ इंिडया,शाखा िशड यां ना सं थान मालक या िशड येथील िसटी
सव नं.३२ मधील साईनाथछाया या इमारतीतील तळमज यावरील ९ चौमी जागा ए.टी.एम.साठी वापरास
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .८७ नुसार मािसक भाडे .६,०००/- इतके
आका न व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न िद.२८/०७/२०१६ ते िद.२७/०७/२०१७ या एक
वषाचे कालावधीकरीता मुदतवाढ दे यात आलेली आहे.
सदरची मु दत िद.२७/०७/२०१७ रोजी संप याने मा.शाखािधकारी, टेट बॅकं ऑफ इंडीया,शाखा िशड
यां नी सदर ए.टी.एम.वापरास िदले या जागेस पुढील िद.२८/०७/२०१७ ते िद.२७/०६/२०१७ या ११ मही यांचे
कालावधीकरीता मुदतवाढ िमळणेकामी िद.०८/०६/२०१७ रोजी या प ा वये इकडेस िवनं ती के लेली आहे.
यापूव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०८/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं .४७९ माणे
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन टेट बॅकं ऑफ इंडीया, शाखा िशड यां ना ए.टी.एम.साठी िदलेली
सं थानचे िसटी सव नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील तळमज यावर िदले या ९ चौमी. जागा म यवत
िठकाणी असून या जागेचे भाडे खूपच कमी आहे . याकरीता यव थापक, टेट बॅकं ऑफ इंडीया, शाखा िशड
यां चेशी भाडेवाढ करणेबाबत चचा क न सभेसमोर ताव सादर करावा, असे ठरले.”
या अनुषं गाने व दर यानचे काळात सदर जागेचे भाडेदर माणप मा.कायकारी अिभयं ता,सावजिनक
बां धकाम िवभाग, संगमनेर यां चेकडू न ा त क न घेतलेले असता यांनी सदर जागेचे मािसक भाडे .१,०५३/इतके िनि त क न इकडेस कळिवले. सदरचे भाडे अ य प अस याने व उ त िनणया या अनुषं गाने
मा.शाखािधकारी, टेट बॅकं ऑफ इं डीया, शाखा िशड यां चेशी मािसक भाडेबाबत िद.२४/०१/२०१७ रोजी
सम चचा करणेत आली असून यात शाखािधकारी यां नी उ त जागेचे भाडे दरमहा ,६,०००/- इतके दे याचे
कबुल के ले व यात यापु ढे दरवष १०% वाढ क न व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न करारनामा
क न देणेबाबत मा य के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- मा.शाखािधकारी, टेट बॅकं ऑफ इं डीया,शाखा िशड यां चेशी यापूव
िद.२४/०१/२०१७ रोजी उपरो त माणे झाले या चचनुसार सं था न मालक चे िसटी सव नं.३२ मधील
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साईनाथछाया इमारतीतील तळमज यावरील ९ चौमी.जागा (एक गाळा) ए.टी.एम.साठी िद.२८/०७/२०१७ ते
िद.२७/०६/२०१८ या ११ मही या या कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न
हणजेच .६,०००/-+ .६००/- (१०%) = एकू ण .६,६००/- (अ री .सहा हजार सहाशे मा ) इतके भाडे
आकार यात येवू न व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे
पूवपरवानगीने ११ मही यांसाठी मुदतवाढ देता येईल व िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेता येईल.
सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८२० यावर सिव तर चचा होऊन, टे ट बॅकं ऑफ इंडीया, शाखा िशड यां ना ए.टी.एम.चे वापरासाठी
साईनाथछाया इमारतीतील तळमज यावरील िदले या ९ चौमी.जागेस िद.२८/०७/२०१७ ते
िद.२७/०६/२०१८ या ११ मही या या कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ
क न हणजे च .६,०००/-+ .६००/-(१०%) = एकू ण .६,६००/- मा भाडे व मीटर रड ग माणे
िव ु त आकार वेगळा आका न शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे पू वपरवानगीने िल ह अॅ ड
लायसे स त वावर मु दतवाढ देणेस व यां चेबरोबर कायदेशीर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
ी साईबाबा समाधी शता दी वषासाठी सं थानला िवनामोबदला जमीन वापरास देणेबाबत ा
झाले या तावां पैक छाननीअं ती यो य असलेले ताव ि वका न, तावकां चा अिभनं दनाचा
ठराव पारीत करणे.
तावअिधिनयमातील तरतू द– सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतुदीनुसार िवकास
कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची उि टे व
योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा खरे दी करील.
ताव- ी साईबाबा समाधी शता दी वषासाठी सं थानला िवनामोबदला जमीन वापरास देणेबाबत
ा त झालेले ताव ि वकृ त करणे.
तावना – ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम त िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर
२०१८ या कालावधीत िशड येथे होणा-या साईभ तां या संभा य गद चे यव थापन कर या या ि ने तसेच
साईभ तां या सुिवधे या ि ने मोफत दशनरां ग वेशप काऊं टर, वाहनतळ, साईभ तांना अ न,िनवारा,वै क य
सेवा इ.मुलभूत सुिवधा िवनािवलं ब उपल ध क न दे या या ि कोनातून सं था नला मोठया माणात जमीन ची
आव यकता भासणार आहे.
िशड येथील खालील नमूद के ले या िशड येथील रिहवासी यांनी यांचे नावासमोर दशिवले या
जमीनी/ जागा सं थानला ी साईबाबा समाधी शता दी वषासाठी िवनामोबदला सं थानला वापरास देणक
े ामीचे
इकडेस ताव सादर के लेले आहेत.
अ.नं जमीन मालकाचे नाव
जमीनीचे लोके शन
समाधी मं िदरापासून सव नं.
े
जमीनीचे अं तर
१
ी.िनतीन उ तमराव कोते व इतर ५ हॉटेल गोरडीया या पि मेस
समाधी मं िदरापासून ४/१ पै.
२ एकर
नजीकचे अं तरावर
ी.कै लास (बापू) गोिवंदराव कोते पा. व नगर-मनमाड साकु री िशव १.५ ते २ िकमी.
२
११४,११५ ७ एकर
ी.अिजत झु ं बरलाल कुं कू लोळ व इतर लगत
३
ी.वेणनू ाथ सुयभान ग दकर व
साईनाथ हॉि पटलचे पि मेस ५०० मीटर
१४७
५ एकर
ी.जग नाथ सुयभान ग दकर
४
डॉ.एकनाथ भागचं द ग दकर व इतर २ ई रोड या पूवस
५०० मीटर
५/१ व ५/८ २.५ एकर
२८ फलॅट
५
ी.कमलाकर गणपतराव कोते व इतर कािलकानगर
१ िकमी.
५७/६४
(५६
फलॅटचे
इमारती
मधील २८
फलॅट)
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उपरो त अ.नं.१मधील मौजे िशड येथील िमळकत सव नं.४/१ मधील े २ एकर इतके जमीन
मालक ीमती अचना उ तम कोते, ी.िनतीन उ तम कोते, वसंतराव तुकाराम कोते , ीराम वसंतराव कोते ,
ीमती संिगता िशवाजी कोते व के तन िशवाजी कोते यां नी उ त े १ वष कालावधीकरीता (शता दी
वषाकरीता) सं थानला िवनामु य वापरास देणक
े ामी अज सादर के लेला आहे.
सदर िमळकतीचा ७/१२ उतारा अवलोकन करता सदरची िमळकत अजदार यां ची समाईकातील असून
७/१२ उता-यावर िह सेवारी माणे े दशिवलेले आहे. ७/१२ उता-यावरील क जेदार सदरी नाव असणायां पैक सुिशला वसंत कोते या मयत आहेत. मा यांचे पती वसंत तु काराम कोते व मुलगा ीराम वसंतराव कोते
यां या अजावर वा -या आहेत. सुिशला वसंत कोते यां या वारसाची न द अ ापपयत झालेली िदसून येत नाही.
तसेच िशवाजी तुकाराम कोते हे देखील मयत आहेत . यांची वारस प नी संिगता िशवाजी कोते व के तन िशवाजी
कोते यां या सदर अजावर वा -या आहेत. िशवाजी तुकाराम कोते यां या वारसाची न द अ ापपावेतो झालेचे
िदसून येत नाही. तसेच तुत िमळकतीसंबं धात वाद असलेचे िदसून येत नाही.
अजदार व यांचे कु टूं बातील येक घटकाचे उ त े सं थानला समाधी शता दी वषासाठी
वापरणेकामी देणेबाबत कोणतीही हरकत नसलेबाबतचे संयु त ित ाप ा त क न घेवनू सदरचे े सं था नला
समाधी शता दी वषासाठी साईभ तां या सुिवधे या ि ने मोफत दशनरां ग वेशप काऊं टर थािपत करणेकामी
वापरास घेता येईल.
उपरो त अ.नं.२ मधील िमळकत सव नं.११४ व ११५ मधील े ७ एकर इतके जमीन मालक
ी.कै लास (बापू) गोिवं दराव कोते व ी.अिजत झुंबरलाल कुं कू लोळ व इतर यांनी सं थानला शता दी
वषािनिम त िवनामोबदला वापरास दे याचे ठरिवलेले आहे. सं बं धीत ७/१२ उता-याचे अवलोकन करता सव
नं.११४/७७ म ये अजदार यां चे खालील माणे े दशिवलेले आहे.
अ.नं. अजदार मालकाचे नाव
सव नं.
े
सहक जेदार
े
हे.आर
हे.आर
१
ी.कै लास गोिवं द व सुिम ा कै लास ११४/७७ ०.१७
ी.िनिखल सुरेश बोरावके
०.३३
कोते
ी.अिजत झुंबरलाल कुं कू लोळ
११४/७७ १.०८
२
ी.अिजत झुंबरलाल कुं कू लोळ
११५/१२ ०.२०
ी.राज
रावसाहेब
व ०.१०
ी.िनिखल सुरेश बोरावके
३
ी.कै लास गोिवं द व सुिम ा कै लास ११५/१३ ०.३४
कोते
११५/१३ १.०६
ी.अिजत झुंबरलाल कुं कू लोळ
४
ी.कै लास गोिवं द व सुिम ा कै लास ११५/१८ ०.५५
ी.िनिखल सुरेश बोरावके
०.८५
कोते
एकू ण
३.४०
उपरो त े ापैक ७ एकर े अजदार यां नी सं थानला समाधी शता दी वषािनिम त वापरासाठी देवू
के लेले आहे.
सदर े ाबाबत थािनक चौकशी के ली असता कोटात वाद चालू असलेचे िदसून येत नाही . तथािप
सदरचे े हे समाईक अस याने सहक जेदार यां ची संमती घेता येईल. अजदार यां नी मोजणी नकाशा सादर
के लेला नाही. सं थानचे कं ाटी मोजणीदार व बां धकाम िवभाग यां चेमाफत सदर े ाची ता पुरती मोजणी क न
घेवनू े िनि ती करता येईल. सदरचे े ाचा उपयोग सं थानला साईभ तां या सुिवधेसाठी वाहन पाक ंग
यव था करणेकामी करता येईल.
उपरो त अ.नं.३ मधील िमळकत सव नं.१४७ े ५ एकर इतके जमीन मालक ी.जग नाथ सुयभान
ग दकर व ी.वेणनू ाथ सुयभान ग दकर यां नी सं थानला एक वषाकरीता िवनामोबदला वापरास देवू के लेले आहे .
तथािप यात यांनी सदर जमीनीकडे पायी जा यासाठी ी साईनाथ णालयातून एक छोटे गेट आहे ते मोठे क न
जमीनीचा वापर करता येवू शकतो, असेबाबत नमूद के लेले आहे . सदरचे े सं थान मालक चे सव नं.१४८
पैक या िमळकतीचे पि मेस असून सदर िमळकतीत जाणे -येणे या र याबाबत अजदार व सं थान यां चेत वाद
चालू असून मे .राहाता येथील िदवाणी यायाधीश यां चे कोटात रे.मु.नं.२७/२०१२ चा दावा चालू आहे. यामुळे
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साईनाथ णालयाचे पि मेस असलेले छोटे गेट मोठे क न सदरचे े सं थानने वापरास घेत यास उ त दा यास
बाध ये याची श यता नाकारता येत नाही.
उपरो त अ.नं.४ मधील िमळकत सव नं.५/१ व ५/८ पैक े १०० आर े जमीन मालक
डॉ.एकनाथ भागचं द ग दकर, ी. ानदेव भागचं द ग दकर व ी.शं कर जग नाथ ग दकर यांनी सं थानला शता दी
वषािनिम त िवनामोबदला वापरास देवू के लेले आहे. तथािप यांचे भाऊ डॉ.सो याबापू भागचं द ग दकर यां नी
यास हरकत घेतलेली आहे. सदर े ाबाबत िदवाणी यायालयात वाद चालू आहे . अशा प रि थतीत सदरचे े
वापरास घेणे िवधी ाहय ठरणार नाही.
उपरो त अ.नं.५ मधील िमळकत सव नं.५७/६४ मधील िमळकत ही बां धीव असून यात एकू ण ५६
फलॅटस बां धलेले आहेत. सदर इमारतीचे उ तरे कडील भागात २८ फलॅट अजदार ी.कमलाकर गणपत कोते व
इतर ३ यां नी सं थानला समाधी शता दी वषािनिम त िवनामोबदला वापरास देवू के लेले आहेत .
अजदार यां नी सादर के ले या कागदप ां चे अवलोकन के ले असता
१) ७/१२ उता-यावर ी.कमलाकर व ी.हरीभाऊ गणपतराव कोते यां चे सामाईक िह याचे े
०.५६ आर इतके दशिवलेले आहे व इतर ह कात गुं ठेवारी िवकास अिधिनयमाखाली असे नमूद के लेले आहे.
सदर ७/१२ उता-यावर अकृ िषक े अथवा अकृ िषक आकारणीची न द नाही.
२) िबगरशेती आदेश ीमती प रघाबाई दादा कोते यां चे नावाने असून े १ हे.४१ आर पैक ६०
आर (६००० चौमी) इतके रिहवास कारणासाठी अकृ िषक वापरास परवानगी दे यात आलेली आहे. तथािप
७/१२ उता-यावर अकृ िषक न द (िबनशेती) अथवा अकृ िषक आकाराची न द नाही.
३) िशड नगरपं चायत िशड यां नी ी.हरीभाऊ व ी.कमलाकर गणपतराव कोते यां चे नावाने
स.नं.५७/६४ पै.मधील बां धकाम परवानगी जा. ं .नपं./बां ध/कािव/११/१९३६/२०१३ िद.२७/०२/२०१३ अ वये
िनगत के लेली आहे. तथािप यात े नमूद के लेले नाही. तसेच नगरपं चायतीने भोगवटा दाखला जा. ं .बां ध/
टे. ं .८/२/४३३/२०१५ िद.०३/०२/२०१५ िनगत के लेला आहे. यातदेखील े ाचा उ लेख िदसून येत नाही.
४) मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत यां नी उपरो त बां धकाम परवानगी या अनुषं गाने बां धकाम
रे खां कन आराखडा मं जरू के लेला आहे. यावर मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत यां चेकडील जा.नं.नपं./
बां ध/कािव/११४३३/२०१५ िद.०३/०२/२०१५ अ वये बां धकाम परवानगी िदले या इमारतीस वापर परवाना
देणते आले असलेबाबतची न द के लेली आहे. सदर बां धकाम रे खां कनआराखडयात लॉट एरीया े ०.७२ आर
असे दशिवलेले आहे.
बां धकाम रे खां कन आराखडयात दशिवलेले े , िबगरशेती आदेशात दशिवलेले े आिण ७/१२
उता-यावर दशिवलेले े ाचा व आकाराचा मेळ बसत नाही.
सदर िमळकतीबाबत थािनक चौकशी करता कोटात वाद चालू असलेचे िदसून येत नाही . सदर बां धीव
इमारतीस नगरपंचायतने अ ाप कर आकारणी के लेली असलेचे िदसून येत नाही.
तथािप सदरचे २८ फलॅट सं थानला एक वष या ता पुर या कालावधीसाठी वापरास घेणक
े ामी
नगरपं चायतीचा नाहरकत दाखला ा त क न घेवू न सदरचे फलॅट शता दी कालावधीत िशड म ये कत यावर
येणा-या शासक य/िनमशासक य कमचारी, सां कृ ितक काय म सादर करणा-या कलाकारां साठी िकं वा साई
सेवकां साठी वापरता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय- ा त ताव खालील माणे.
ताव
अ.नं.
अजदार मालकाचे नाव
सव नं.
े
यायालयात
ि
वकारणे
यो य
हे.आर
वाद चालू
आहे काय
( तािवत)
आहे काय
१
ी.िनतीन उ तम कोते व इतर ५
४/१ पै.
०.८०
नाही
होय
२
ी.कै लास (बापू) गोिवं द कोते व इतर १ ११४/७७,११५/१२,
२.८०
नाही
होय
आिण ी.अिजत झुंबरलाल कुं कू लोळ ११५/१३,११५/१८ चे
व इतर
एकू ण े ३ हे.४० आर
पैक
३
ी.वेणनू ाथ सुयभान ग दकर व
१४७ पै.
२.००
होय
नाही
ी.जग नाथ सुयभान ग दकर
४
डॉ.एकनाथ भागचं द ग दकर व इतर २
५/१ व ५/८ पै.
१.००
होय
नाही
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५

ी.कमलाकर गणपतराव कोते व इतर

५७/६४
पै.बां धीव २८ फलॅट
िमळकत २८ फलॅट

नाही

होय

उपरो त अ.नं.१,२ व ५ मधील िमळकती संबं धात यायालयात वाद चालू असलेचे िदसून येत नाही.
त हा सदर या िमळकती सं थानला समाधी शता दी वषासाठी िवनामोबदला ि वकारणे. २) सदर िमळकती
संबं धात साईबाबा समाधी शता दी या कालावधीसाठी करारनामा करणे. ३) उपरो त योजनाथ वापर करणेसाठी
सदर िमळकत चा आव यक िवकास व त ुषं िगक कामे सं थानचे बां धकाम िवभागामाफत करणे. ४) सदर
िमळकत धारकां चा अिभनं दनपर ठराव व तशा आशयाचे प सं बं धीतां ना देण. े
यासाठी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८२१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
अिखल महारा मा यिमक व उ च मा यिमक शाळा मु या यापक सं यु महामं डळ अिधवेशनासाठी
िनवास, सभागृ ह व मं डप टाकणेस परवानगी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमातील िविनयम २१ (१) (ख) म ये भ तांना राह याकरीता व
वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल करणे अशी तरतुद आहे .
तािवक:- संदभ य प ानु सार अिखल महारा मा यिमक व उ च मा यािमक शाळा मु या यापक
संयु त महामं डळ अिधवेशन िद.२७/१०/२०१७ ते २९/१०/२०१७ यािदवशी घे याचे ठरवले आहे, तरी मं जरु ी
प ात आ ही सम पहाणी के या माणे धमशाळा-२ मधील इमारतीतील दोन समोरा समोरील इमारतीत
िनवास यव था अं दाजे १००० पयत व यांचे सभागृह व मं डप टाकणेस परवानगी िमळु न िद. २७/१०/२०१७ ते
२९/१०/२०१७ पयत उपल ध हा यात ही न िवनं ती प ा दारे इकडील िवभागास कळिवलेले आहे.
तसेच उपरो त माणे अिधवेशनासाठी अं दाजे ३ ते ४ हजार मु या यापक साईभ त येवू शकतील असे
िद.२०/०८/२०१७ चे प ात नमुद के ले आहे .
मागणी:- अिधवेशनासाठी िनवास, सभागृह व मं डप टाकणेस परवानगी िमळणे बाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतःया दशनासाठी येणा-या साईभ तांची थम ाध याने धमशाळा िवभागात हॉल देऊन
िनवास यव था कर यात येते. ल नसमारं भ, िशिबरे , सभा, संमेलन अथवा इतर धािमक/ सामािजक काय मां साठी
(जागा व हॉलची) परवानगी िदली जात नाही. तसेच इकडील िवभागात सभागृह ही उपल ध नाही.
तथापी िद. १६/०८/२०१६ रोजीचा मा. यव थापन सिमतीचे सभेितल िवषय नं.२५ व िनणय .५३४
नुसार साई धमशाळा येथे िश ण, िशबीर, पधा इ. साठी पाक ंगची जागा (कॉ ट असलेली) उपल ध क न
दे यात येवु नये , असे ठरले. तसेच िद.२५/०७/२०१७ रोजीचा मा. यव थापन सिमतीचे सभेितल िवषय नं.११४
व िनणय .६३४ नु सार राजक य काय मासाठी साई धमशाळा येथील हॉल देणे यो य होणार नाही, याचबरोबर
एखा ा राजक य काय मासाठी हॉल उपल ध क न िद यास, इतरही याची मागणी करतील व तशी था सु
होईल. या सव बाब चा िवचार करता उपरो त ताव अमा य करणेत आला.
१)
तसेच कायालयाचे वरील हॉल हा भोजनाचा हॉल असुन भोजन गृह चालु नस या ने स या वापरात
नाही. परं तु या हॉलम ये दारावती िवभागाकडु न ा त ३२५७ कापुस गा ा हॉलम ये ठे व यात आले या
आहेत. तसेच िवभागाकडील खराब झाले या व तु उदा. खु च , टेबल, बादली, मग, खराब बेडिशट, खराब
उशीक हर, इ. व तु ठे व यात आले या आहे. स या याचा टोअर हणुन वापर होत आहे . गद या वेळी ण
नातेवाईकां ची तसेच प रसरातील येणा-या साईभ तांची िनवास यव था कर यात येत असते.
२)
अिखल महारा मा यिमक व उ च मा यिमक शाळा मु या यापक संयु त महामं डळ यां ना येणा-या ३
ते ४ हजार मु या यापकां चे अिधवेशानासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार सभागृह व मं डप टाकणे
करीता परवानगी देता येणार नाही असे मत आहे.
तािवत काय मासाठी हॉल/ जागा उपल ध क न दे यासाठी मा. यव थापन सिमतीचे सद यांची
सुचना आहे. सदरील बाब ही धोरणा मक व पाची अस याने मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
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िनणय .८२२

यावर सिव तर चचा होऊन, अिखल महारा मा यिमक व उ च मा यािमक शाळा मु या यापक
सं यु त महामं डळ यां ना िशड येथे अिधवेशन घेणेसाठी िद.२७/१०/२०१७ ते २९/१०/२०१७ अखेर,
यां चे मागणी माणे साईधमशाळा िवभागाकडील दोन समोरा समोरील इमारतीम ये अं दाजे १०००
य पयतची सशु क िनवास यव था तसेच सभागृ ह व मं डप टाकणेस सशु क परवानगी देणेत यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
साईआ म भ िनवाससाठी लॅि टक व इतर सािह य खरे दी करणे.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड २००४ मधील २१ (१) (ग) “भ तांना देवते या
दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .” व (२) पोटकलम (१) (ख) “भ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल करणे.”
ा तािवकः- सं थान अिधिनयमातील तरतुदीनु सार ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेमाफत
भ तांची िनवास यव था व याम ये िविवध सुिवधा पुरिवणेत येते . या अनुषं गाने साईआ म भ तिनवास
साईभ तां या िनवास यव थेसाठी िद.११/०४/२०१३ पासुन सु कर यात आलेले असुन या िठकाणी १२
इमारतीमधुन १५३६ खो या आहेत.
साईआ म भ तिनवास िवभागाम ये भ तांची गद वषभर कायम असते. यामुळे इकडील िवभागातील
िनवास यव थेचा पु ण मतेने वापर होत अस याने खो यांम ये साईभ तां या वापरासाठी िदलेले लॅि टक
सािह य सतत या वापरामुळे तुटफु ट व खराब होऊन वापरास अयो य झालेले आहे.
साईआ म भ तिनवास िवभाग सु होऊन चार वष झालेआहेत . यामुळे िवभाग सु झाला यावेळेस
खरे दी के ले या लॅि टक बादली, मग, े, आं घोळीचा टुल, ड टिबन, डोअरमॅट, टील लास, इ यादी व तुचं ा
तपिशल खालील माणे आहे.
व तु वाप न
खरे दी कालावधी
ती नग दर
अ.नं
व तुचं े वणन
मता
खरे दी नग
झालेले
िदनां क
पये/पैसे
कालावधी
१
लॅि टक खुच
हाताची
२९/०३/२०१५
२५७/३००
०२ वष
२
लॅि टक बादली
१८ िलटर
०७/०५/२०११
९८/१,६९०
०५ वष
३
लॅि टक बादली
०२ िलटर
१५/१२/२०१६
२०/१,०००
०९ मिहने
४
लॅि टक जग
०२ लीटर ०६/०५/२०११
४६/१,५५०
०५ वष
५
लॅि टक मग
०१ लीटर
०६/०५/२०११
१३/३,४००
०५ वष
६
लॅि टक े
लहान
०७/०३/२०१४
१२९/२,०००
०३ वष
७
बाथ टुल
०६/०५/२०११
९१/१,६५०
०५ वष
८
कु लुपे (िलं क लॉक)
डबल लॉक १०/१०/२०११
१६५/१,७५०
०५ वष
९
ि टल लास
२५० िम िल २५/०२/२०११
३०/३,५००
०५ वष
रबर मोड डोअर मॅट
१०
२’x१’ .३” २२/०७/२०१४
११८/२,०००
०३ वष
(कु शन डोअरमॅट)
११ पायपुसणी
२’x१’ .३” १५/११/२०१६
५३/४००
०९ मिहने
मागणी:- ी साई समाधी शता दी वष सु होत अस याने भ तां या गद त वाढ होत आहे.
भ तांनासोयी सुिवधा पुरिवणेसाठी खालील माणे सािह यां ची आव यकता आहे. याम ये सेलो, िनलकमल,
सु ीम, त सम दजाचे इ यादी नां मािकत कं पनीचे सािह य खरे दी करता येईल. यासाठी लॅ टीक व इतर साही य
खरदी करणेकामी थािनक फिनचर दुकानदार यां याकडे दराबाबतचौकशी के ली असता यांनी खालील
को टकात नमुद के ले नु सार लॅि टक सािह यांचे दर िदलेले आहे.
अ.नं
१.

तपशील
लॅि टक खुच

वणन/ मता
िबगर हाताची

कं पनीचे नाव

मागणी नग

दर ती नग
पये

एकु ण र कम
.

िनलकमल
आरीयन

५००
५००

४८० /३२० /-

२,४०,०००/१,६०,०००/-
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५
६
७
८

लॅि टक बादली
बाथ म साठी (लाल कलर)
लॅि टक बादली टॉयलेटसाठी
(आकाशी कलर)
लॅि टक ड टबीन लहान
(खोलीम ये)
लॅि टक टु ल
लॅि टक े
लॅि टक जग
लॅि टक मग

९

कु लुपे (िलं क लॉक)

१०
११
१२

ि टल लास
कु शन डोअरमॅट
पायपुसणी

२
३
४

सुि म
सेलो
Next chair

५००
५००
५००

४६० /४७० /४८० /-

२,३०,०००/२,३५,०००/२,४०,०००/-

१७ लीटर

महानं दा

१,५००

१९५ /-

२,९२,५००/-

०५ लीटर

महानं दा

१,५००

७५ /-

१,१२,५००/-

महानं दा

१,६००

११५ /-

१,८४,०००/-

महानं दा
महानं दा
महानं दा

४०
१,५००
७,००
१,५००

२५० /११०/६८ /४९ /-

१०,०००/१,६५,०००/४७,६००
७३, ५००/-

िलं क

७,००

१९८/-

१,३८,६००/-

-

३,०००
१,६००
१,५००

३६/१८५ /१६५ /एकू ण

१,०८,०००/२,९६,०००/२,४७,५००/१९,१०,२००/-

ॉ टीऑफ स
िबन
१८ इंची
लहान
०२ लीटर
०१ लीटर
०७ िल हर
(३ चावीसह)
२५० िम ली
२’x१’ .३”
२’x१’ .३”

उपरो त को टकात नमुद के ले माणे सेलो, िनलकमल,सु ीम त सम दजाचे नां मािकत कं प यांचे
लॅि टक सािह य खरे दी कर याची आव यकता आहे. सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी ऑिफस व इतर
खच, टेशनरी छपाई, फिनचर खरे दी बजेट .४,००,००,०००/- (अ री पये चार कोटी माञ) मं जरु असुन, सदर
लॅ टीक सािह य खरे दी चा खच . १९,१०,२००/- िश लक र कमेतनु करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ठराव नु सार अनु मान:- मा. यव थापन मं डळा या मा यतेनसु ार कायवाही
करता येईल.
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:१) उपरो त मागणी को टकात नमुद माणे सेलो, िनलकमल, सु ीम, त सम दजाचे नां मािकत कं प यांचे
लॅि टक सािह य खरे दी करणेस,
२) सदरचे लॅि टक सािह य खरे दी िवभागामाफत ई-िनवीदा ि या प दतीने खरे दी करणेस,
३) याकामी येणा-या एकु ण अपेि त खच . १९,१०,२०० /- (अ री पये एकोणावीस लाख दहा हजार
दोनशे माञ) चे खचास,
उपरो त १ ते ३ बाब वर िनणय होणेकामी मा. यव थापन सिमतीसभेसमोर िनणया तव सादर.
िनणय .८२३ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवाससाठी तावात नमु द के ले माणे नामांिकत
कं प यां चे लॅि टक व इतर सािह य खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .१९,१०,२००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
कॅ टीन िवभागाकरीता आव यक असलेले पाते ले, टे नलेस ि टल टी जार खरे दी करणे.
तावअिधिनयम- २००४ मधील तरतु द- सन २००४ मधील महारा शासन राजप ातील अिधिनयम १७(१) म ये
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न ा यात अशी तरतुद कर यात आलेली आहे.
तािवत:(अ) कॅ टीन िवभागा माफत साईभ तांना चहा,कॉफ ,दुध, तयार कर याचे काम १) मं िदर परीसरातील
जुने सादालय रसोडा २) साईबाबा भ तिनवास या दोन िठकाणाहन के ले जाते.
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मं िदर प रसरातील जुने सादालय रसोडा येथे तयार होणारे चहा, कॉफ ,दूध हे शां ितिनवास /भ तिनवास
दशन रां ग, साईबाबा कॉ पले स (१६ गुं ठ)े , मु य कॅ टीन-जुने सादालय परीसर, साईआ म धमशाळा,
दारावती िनवास थान, साईबाबा णालय, साईनाथ णालय या िठकाणी पुरवठा के ला जातो. साईबाबा
भ तिनवास येथे तयार होणारे चहा, कॉफ , दूध हे साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) साईआ म
भ तिनवास थान – G,J िवं ग या िठकाणी पुरवठा के ला जातो. या दोनही िठकाणी चहा,कॉफ तयार कर यासाठी
वापर यात येणारी अॅ युिमिनयमची भां डी ही ०३ ते १० वषापुव खरे दी कर यात आलेली होती. यापैक
बरीचशी भां डी िनरोपयोगी झा याने यांची िव कर यात आलेली आहे. यामुळे कॅ टीन िवभागाकडे या दोन
चहा बनिव याचे िठकाणी स या वापरात असलेले पाते यांची कमतरता व सततचे वापरामुळे स या वापरात
असलेले अॅ युिमिनयम पाते यांची झीज होवुन ते िनकामी होवु शकतात.या करीता तसेच २०१७-२०१८ म ये
ी साईचां समाधी शता दी सोहळा साजरा होत आहे यासाठी होणारी गद िवचारात घेवनु चहा, कॉफ तयार
कर यासाठी खालील अ माणे पाते यांची आव यकता आहे स या आपलेकडे अॅ युिमिनयमचे पातेले वापरात
आहेत परं तु ISO मानां कनाचे टीने ि टलची भां डी वापरावी लागणार आहेत.
ब) कॅ टीन िवभागा माफत साईभ तांना चहा,कॉफ ,दुध, तयार कर याचे काम १) मं िदर परीसरातील
जुने सादालय रसोडा
२) साईबाबा भ तिनवास या दोन िठकाणाहन तयार होणारे चहा,कॉफ ,दूध हे टे नलेस ि टल जार दारे
पुरवठा के ला जातो. चहा, दूध, कॉफ वाटप कर यासाठी वापर यात येणारे टे नलेस ि टल टी जार हे ०५ ते ०६
वषापुव लािसक/ नॅशनल कं पनीचे खरे दी कर यात आलेले होते. यापैक बरे चशे टे नलेस ि टल टी जार
िनरोपयोगी झा याने यांची िव कर यात आलेली आहे. यामुळे कॅ टीन िवभागाकडे या दोन चहा बनिव याचे
िठकाणासाठी स या वापरात येत असले या टेनलेस ि टल टी जार ची सततचे वापरामुळे यां ची झीज, तसेच
यांचे िलके जचे माण यां मळु े यांची कमतरता िनमाण होऊ शकते.
सन २०१७ -२०१८ म ये ी साईचां समाधी शता दी सोहळा साजरा होत आहे या बरोबरच ी
रामनवमी, ी गु पौिणमा, ी पु यितथी उ सव, िदपावली व नाताळ सु ी या कालावधीत होणारी चं ड संभा य
गद िवचारात घेवनु तसेच गद चे वेळी अित र त यव था हणून चहा, कॉफ ,दूध यां चे टॉल लावणे झा यास
ते सािह य आप याकडे उपल ध असणे गरजेचे आहे या सव बाब चा िवचार करता खालील ब माणे
टेनलेस ि टल टी जार आव यक आहेत. लािसक/ नॅशनल,अनमोल,एम वेअर अगर इतर त सम कं प यांचे
टी जार बाजारात उपल ध आहेत.
टेनलेस ि टल पातेले व टे नलेस ि टल टी जार यां चे दर कोपरगाव, सगं मनेर येथील यापा-यां कडु न
घेवनू यां चे टे नलेस ि टल पाते यांचे सरासरी दर सादर के लेले आहेत. व टेनलेस ि टल टी जार खरे दी कामी
ई-मेल दारे दर प के मागवुन आले या दरप का माणे सरासरी दर नमुद कर यात आले आहेत.
िवभागाची मागणी:- (अ) टे नलेस ि टल पाते ले
अ.

०१.
०२.
०३.
०४.
०५.

तपिशल
टे नलेस ि टल पातेले ( टे लम ३०४, ८-% िनके ल धातु
असलेले ) टोप
२०० िल मतेच,े 6mm. सपाट बुडाचे , 3mm जाडीचे, १०
झाक यासह
१५० िल मतेच,े 6mm.सपाट बुडाचे , 3mmजाडीचे
१०० िल मतेच,े 6mm.सपाट बुडाचे , 3mmजाडीचे
२५ िल मतेच,े 6mm.सपाट बुडाचे , 3mmजाडीचे
१० िल मतेच,े जाड बुडाचे
एकु ण
ित िकलो दर पये
अपेि त एकु ण खच पये

अ.

(ब) टे नलेस ि टल टी जार
तपिशल
कॉकसह, २६ गेज ि टल प याचे.

साईज
यास×उं ची

मागणी
नग

अं दाजे वजन
िकलो- ॅम

३२”×१६”

१०

६५०.०००

३०”×१६”
२७”×१५”
१८”×१४”
१३”×१०”

०६
०५
०३
०३
२७

३३६.०००
२२५.०००
७२.०००
३९.०००
१३२२.०००
५१८.००
६,८४,७९६.००

मागणी
नग
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०१.
०२.
०३.
०४.
०५.

टेनलेस ि टल टी जार २५ िल. मतेचा ६०
२६८४/१,६१,०४०/टेनलेस ि टल टी जार १५ िल. मतेचा ६०
२२१४/१,३२,८४०/टेनलेस ि टल टी जार १० िल. मतेचा ५०
१८५३/९२,६५०/टेनलेस ि टल टी जार ७.५ िल. मतेचा १५
१६७३/२५,०९५/टेनलेस ि टल टी जार ५ िल. मतेचा १५
१५२६/२२,८९०/एकु ण अपेि त खच पये
४,३४,५१५/िवभागाचे मत:- िवभागाचे मागणी नुसार (अ) माणे .६,८४,७९६/- व (ब) माणे
.४,३४,५१५/- असा एकु ण .११,१९,३११/-इतका अपेि त खच असुन यास व सदर खरे दी, खरे दी
िवभागामाफत िवहीत प दतीने खरे दी (वतमान प ात जािहरात/सं थानचे संकेत थळावर मािहती दे यापासुन ते
पुरवठा आदेश दे यापयत या सव समावेशक ि या व खचासह) क न िमळणेचा िवषय मा. यवसथापन सिमती
सभे समोर िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय क् र.८२४ यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागाकरीता तावात नमु द के ले माणे पाते ले, टे नलेस ि टल
टी जार खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.११,१९,३११/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, कॅ टीन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
माहे जानेवारी- २०१७ ते एि ल- २०१७ अखेर सादभोजनकामी आले या खचाबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ सभेतील िनणय ं .८२० नु सार असे ठरले क ,मा. ीसद य
सिमती या िद.१४/०६/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं ३४३अ वये चे समाधी शता दी महो सव
कालावधीम ये िद.०१/१०/२०१७ ते १८/१०/२०१८ पयत देणगीदार साईभ तांचे देणगीतून मोफत अ नदान वष
हणून घोिषत करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच अ नदान फं डामधील िश लक िनधी व िदवसेिदवस
मोफत भोजन योजनेम ये साईभ तांची वाढती देणगी या बाब चा िवचार करता, निवन वषाची साईभ तांना भेट
दे यासाठी िद.०१/०१/२०१७ पासून ायोिगक त वावर संपू ण िदवस मोफत भोजन चालू करणेत यावे.,सदरह
योजना थमत: िद.३०/०९/२०१७ पयत सु ठे व यात यावी व या योजनेस भ तांचा उ फु त ितसाद िमळा यास
समाधी शता दी वषानं तरही मोफत सादभोजन योजना चालू ठे व यात यावी. परं तु या योजनेचा लाभ जनरल
भोजनहॉलम ये सादभोजन घेणा-या भ तांनाच राहील. ही.आय.पी व ही. ही.आय.पी सादभोजनासाठी
पुव माणेच शु क आकारणे यावे.असा िनणय झालेला अस यामुळे माहे - जानेवारी ते एि ल म ये सादभोजन
बनिवणेकामी आलेला य खचाचा व उ प नाचा तपिशल खालील माणे .
अ)उ प नाचा तपिशल
मिहना/वष-२०१७
अ.नं. उ प नाचा तपिशल
जानेवारी
फे ु वारी
माच
एि ल
०१ मोफत भोजन योजनेअं तगत जमा ४४,७३,६४०.०० २८,९५,२७८.०० ४०,०८,९१८.०० ५४,७२,७६५.००
झालेली देणगी र कम
०२ िवशेष बैठक ही.आय.पी.र कम
४८,५६,२९०.०० ३०,२५,०८०.०० ३६,१९,३१०.०० ३४,८७,५४०.००
०३ कायम/कं ाटी /आऊटसोस कमचारी ६९,६५५.००
६७,६५१.००
७३,१५४.००
५६,१८६.००
व मुकबिधर िवदयाथ भोजन र कम
०४ मािसक भोजन पास र कम
२२५.००
२२५.००
०.००
०.००
एकु ण उ पनाची र कम = ९३,९९,८१०.०० ५९,८८,२३४.०० ७७,०१,३८२.०० ९०,१६,४९१.००
ब) सादभोजनकामी आले या खचाचा तपिशल
मिहना/वष-२०१७
अ.नं. खचा या र कमेचा तपिशल
जानेवारी
फे ु वारी
०१ धा य,कडधा य,डाळी,तुप ,मसाले १,२९,२३,७२९. ९५,२८,९३७.२८
वैगरे साठी आलेला खच
०२
०२ भाजीपाला खच
९,३४,३९९.८४ ७,२४,७०१.३८
०३ दुध खच
२,८३,४३२.५० १,७५,७०२.८०
०४ गॅस व मिशनरी दु ती देखभाल खच २५,९७,१०९.२१ १४,३३,३८९.९६
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माच
१,०५,३०,८३१.१
५
८,१८,६३२.४३
२,८०,४४०.००
१९,०४,११०.३६

एि ल
१,००,५९,२४१.
८५
१०,७३,७१९.३०
३,२५,३२७.५०
१९,२४,५५१.३६
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०५
०६
०७

कायम कमचारी पगार र कम
कं ाटी कमचारी पगार र कम
चपाती/पुरी,चपाती मिशन चपाती
मजुरी र कम
०८ हाऊसिकप ग व जादा वाढपी
के टरस मजुरी र कम
०९ िकराणा व भाजीपाला व इतर
वाहतुक इंधन खच अं दाजे
१० पाणी खच अं दाजे
११ लाईट खच
एकु ण खचाची र कम =

६१,४५,५१०.०० ६१,३५,५६८.०० ६१,५६,८९६.००
३०,३३,०५१.०० २७,५३,८९८.०० ३५,४६,२५१.००
३,८९,१४३.०० २,७६,९३३.६० ३,७६,१४२.९६

६३,०३,९५७.००
३८,३५,१२९.००
३,०७,८२२.३८

१४,४९,९९९.०० १४,४९,९९९.०० १४,४९,९९९.००

२०,१४,३०८.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

४,८०,१८०.०० ४,८०,१८०.०० ४,८०,१८०.००
२२,४३,५५५.०० १२,३१,९३९.०० १३,३८,५७९.००

४,८०,१८०.००
११,१३,०८२.००

३,०५,८०,१०८.५७ २,४२,९१,२४९.०२ २,६९,८२,०६१.९०

२,७५,३७,३१८.३९

मिहना
जानेवारी-२०१७
फे ु वारी-२०१७
माच-२०१७
एि ल-२०१७

उ प नाचा तपिशल खचाचा तपिशल
सादभोजन सं या
ित ताटास आलेला खच
९३,९९,८१०.००
३,०५,८०,१०८.५७
१४,५०,३७८
२१.०८
५९,८८,२३४.००
२,४२,९१,२४९.०२
९,९८,९२६
२४.३१
७७,०१,३८२.००
२,६९,८२,०६१.९०
११,०१,९९०
२४.४८
९०,१६,४९१.००
२,७५,३७,३१८.३९
११,२७,२०५
२४.४२
क) अ नदान फं डातील देणगी िवितरी त मोफत भोजन योजनेअं तगत जमा झालेली देणगी व
सादभोजन घेणा-या भ तांची सं या तु लना मक मािहती.
सादभोजन
मोफत भोजन
सादभोजन
मोफत भोजन
मिहना
मिहना
सं या
देणगी
सं या
देणगी
जानेवारी-२०१६ १२,७४,९७५ ७४,३७,२९८/जानेवारी-२०१७ १४,५०,३७८
४४,७३,६४०/फे वु ारी-२०१६ ८,७३,६९७
३९,८५,८८९/फे वु ारी-२०१७ ९,९८,९२६
२८,९५,२७८/माच-२०१६
९,८६,८७४
७३,१४,८३७/माच-२०१७
११,०१,९९०
४०,०८,९१८/एि ल-२०१६
९,८६,३०७
१,१८,५०,७६५/- एि ल-२०१७
११,२७,२०५
५४,७२,७६५/मागणीः- मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार ०१ जानेवारी २०१७ पासुन सु करणेत आलेली
सं थानमाफत संपणू िदवस मोफत योजनेकामी माहे -जानेवारी-२०१७ ते एि ल-२०१७ अखेर सादभोजनकामी
ा त झालेले उ प न आिण याकामी आलेला खच मा. यव थापन सिमतीपुढे अवलोकानाथ सादर करणेबाबत...
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मानः- आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ०१ जानेवारी २०१७ पासुन सु करणेत आलेली सं था नमाफत
संपणू िदवस मोफत योजनेकामी माहे -जानेवारी-२०१७ ते एि ल-२०१७ अखेर सादभोजनकामी ा त झालेले
उ प न आिण याकामी आलेला खच मा. यव थापन सिमतीपुढे अवलोकानाथ सादर करता येईल असे न मत
आहे.
तरी माहे-जानेवारी-२०१७ ते एि ल-२०१७ अखेर सादभोजनकामी ा त झालेले उ प न आिण
याकामी आलेला य खच याबाबतची मािहती मा. यव थापन सिमतीपुढे अवलोकनाथ सादर.
िनणय .८२५ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे-जानेवारी-२०१७ ते एि ल-२०१७ अखेर सादभोजनकामी आलेला
य खच व ा त झाले या देण या याचे अवलोकन करणेत आले. याम ये िद.०१ जानेवारी २०१७
पासु न सं पू ण िदवस मोफत योजना सु झा यापासु न अ नदान फं डाम ये कमी देण या ा झा याचे
िनदशनास आले. अ नदान फं डाम ये देण या ा होणेसाठी शता दी अ नदान योजना तयार करणेत
येऊन, साईभ ां ना आवाहन करणेत यावे व समाधी शता दी वषाम येही सं पु ण िदवस मोफत
सादभोजन साईभ ां ना उपल ध क न दे यात यावे . तसेच िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ पासु न मु कबधीर
िव ालयां ना पु रिवणेत येणारे साद भोजन मोफत दे यात यावा. याच माणे सादालयाम ये मोफत
िन य अ नदानासाठी ा होणा या देण या व लेखाशाखा िवभागाकडील देणगी काऊं टरवर अ नदान
फं डाम ये ा होणा या देण यां चा सिव तर अहवाल पु ढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख / मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३५

माहे जु न २०१७ ते जु लै २०१७ या कालावधीतील योगशाळां चे तपासणी अहवाल मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर सादर.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८०० नु सार “यापुढे मोतीचुर लाडु साद
िनम ती करीता खरे दी करणेत येत असले यागावरान तुपाचे ये क नमु याची तपासणी अ वमेध इंिज नीअस अॅ ड
क सलटं टस नािसक, या NABL मा यता ा त योगशाळे कडु न क न घे यात यावी”, असे ठरलेले आहे.
यानुसार भां डार िवभागास ा त होणा-या येक निवन बॅचचे गावरान तुपाचे नमु यां ची तपासणी
अ वमेध इंिज नीअस अॅ ड क सलटं टस नािसक, या NABL मा यता ा त योगशाळे कडु न करणेत येत आहे.
यािशवाय सं थानची ी साई सादालयातील योगशाळा काया वीत झालेपासुन िकराणा माल, गावरान तुप व
खा तेलाचे येक बॅचचे नमु यां ची तपासणी यांचेकडु नही के ली जात आहे.
खरे दी िवभागाचे िद.१४.०७.२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणीम ये सं थानला ा त होणा-या गावरान तुप व
खा तेलाची तपासणी रा य/ क शासना या योगशाळे मधून क न घेणबे ाबत िनदश झालेले आहेत . यानु सार
भां डार िवभागामाफत िद.०१.०८.२०१७ पासून या माणे अं मलबजावणी करणेत येत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ अ वये “सं थानसाठी
िकराणा माल अथवा इतर या सािह यां या नमु यांची लॅब तपासणी कर यात येते अशा लॅब तपास यांचा
अहवाल सभेसमोर सादर कर यात यावा”, असे ठरलेले आहे. यानु सार माहे मे २०१७ पयतचे सव योगशाळा
तपासणी अहवाल यापुव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेत आलेले आहेत.
आता माहे जुन २०१७ ते जुलै २०१७ या कालावधीतील तपासणी अहवालाचे प रिश ठ यासोबत
अवलोकनाथ सादर के ले आहे. अ वमेधइंिज नीअस अॅ ड क सलटं टस, नािसक, यां चे गावरान तुपाचे येक
तपासणी अहवालात “The analysed food sample complies with Food Safety and Standards
(Food Products Standards and Food Additives) Regulations,2011 (for which limits have
been mentioned) with respect to the parameters tested.” असे नमुद आहे .
रजनल अॅगमाक लॅबोरे टरी, मुं बई, (Central Govt. Lab.) यां चे गावरान तुपाचे व खा तेलाचे
तपासणी अहवालात “The Samples submitted by the party Conform to Agmark specification”
असे नमुद आहे .
उपरो त तपासणी अहवालां चे आधारे सदरचे गावरानतुपाचा व खा तेलाचा पुरवठा वेळोवेळी
सं थानचे िविवध िवभागां ना करणेत आलेला आहे.
तरी सोबतचे प रिश ठ (पा.नं.१ ते ४) माणे गावरान तुपाचे व खा तेलाचे योगशाळा तपासणी
अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढेअवलोकनाथ सादर.
िनणय .८२६ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जु न- २०१७ ते जु ल-ै २०१७ या कालावधीतील गावरान तु प व
खा ते ला या नमु यां चे योगशाळकडू न ा झाले या तपासणी अहवालाचे अवलोकन करणेत
येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
ी गु थान मं िदराकरीता सो या या पादु का देणगी दाखल ि वकारणेस परवानगी बाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ. कलम/तरतूद कलम/ तरतूदीचे पोटकल/उपकलम
तरतूद
मां क
शीषक
मां क
०१ २१
िव त यव था
१ (ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा
िनधीचा िवनीयोग
कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी
सोयी व सुिवधा पुरिवणे
तावना:- चे गु थान मं िदराम ये अ कलकोटचे ी वामी समथ महाराजां या पादुका पुव पासुन
थापन कर यात आले या आहेत. सदर पादुका या चां दीम ये तयार कर यात आले या आहेत.
ताव:- साईभ
ी.िचराला िच नारे ड्डी यां नी आपले िद.०१/०९/२०१७ रोजीचे प ा वये
ीगु थान मं िदराचे चां दी या पादुकां वर सो या या पादुका देणगीदाखल देणेबाबत इ छा दिशत के ली आहे.
तरी याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िवभागचा अिभ ाय:- यापुव साईभ
ी िवजय कु मार बाल , रा.है ाबाद यां नी यां चे
िद.२८/०२/२०१७ चे िवनं ती अजा वये चे गु थान मं िदरातील फोटोसमोरील चां दी या पादुकां ना७५० ॅम
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सो याचे पादुकां चे आवरण देणगीदाखल देणेबाबत इ छा दिशत के ली आहे. यासाठी लागणारा सव खच ते
दे यास तयार आहेत. सदर देणगी ि वकारणेकरीता तावास मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७.०३.२०१७चे
सभेतील िवषय नं.१०, िनणय .२४३ नु सार तावात नमुद के ले माणे दानशुर साईभ ी .बी.िवजय कु मार
यां चेकडु न ीगु थान मं िदरातील चां दी या पादुकां वर ७५० ॅम सो याचे आवरण देणगीदाखल ि वकारणेस
मा यता दे यात आली आहे. ठरावानुसार जा. .एसएसएस/मं िदर/४७२/२०१७, िद.२६.०४.२०१७ चे ी
िवजयकु मार बाल यां ना प दे यात आलेले आहे. यानं तर यां नी याबाबतची आव यक मापेही घेतली आहे.
परं त,ु अ ापपयत साईभ ी.बी.िवजयकु मार यां नी पादुका देणगीदाखल िदले या नाही.
तरी आता न याने साईभ ी.िचराला िच नारे ड्डी, रा.ने लुर हे देखील ीगु थान मं िदराचे चां दी या
पादुकां ना सो या या पादुका देणगीदाखल देणबे ाबत इि छत अस याने यां चेकडु न सो या या पादुका ि वकारावे,
असे न मत आहे. तसेच ी.बी.िवजयकु मार यां चेकडु न भिव याम ये इतर व तु देणगीदाखल देणेबाबत इ छा
दिशत के यास ती व तू देणगी हणून ि वकारता येईल. तरी याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८२७ यावर सिव तर चचा होऊन, दानशु र साईभ ी.िचराला िच नारे ड् डी, रा.ने लु र यां चेकडू न ीगु थान
मं िदराचे चां दी या पादु कां ना७५० ॅम सो याचे आवरण देणगीदाखल ि वकारणेस मा यता दे यात
आली. तथािप, सदरह देणगी ि वकारणेपु व मं िदर व लेखाशाखा िवभागाने िवहीत कायप दतीची
अं मलबजावणी करावी, असे ठरले .
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
सं थान णालयातील एक वष प रिव ाधीन कालावधी पु ण झाले या कमचा यां ना सं थान सेवेत
कायम करणे.
तावअिधिनयम कलम २००४ तरतु द– कलम १३(४) मधील सिमतीस सं थान िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक
वाटतील अशा अिधका-यां ची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-याची नेमणूक करता येईल.
परं तु या अिधका-याला िकं वा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयां हन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकं वा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-यां ची िकं वा कमचा-याची नेमणूक , सिमतीकडू न, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबं धानु सार मं जरू कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबं धातील अटी-शत . ३– “सदर पदां वर न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर पदाची आव यकता व
अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदां वर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती करावी.”तसेच अट शत .
८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबं धातील पदे ही एकि त मानधनावर िकं वा कं ाटी प तीने भरावी जेणक
े न
यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमुद आहे .
मा यव थापन सिमती सभेतील ठराव१) मा यव थापन सिमती िद. १८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ६३०.
सं थान णालयामध्ये आव यक असले या वै क य अिधका-यां या पदां बरोबरच वै िकय
संचालक पद भरणेकामी तावात नमुद के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास
मा यता दे यात आली.
२) मा यव थापन सिमती िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ५१०.
िद. २४/०५/२०१६ रोजी सं थानचे दो ही णालयासाठी वै क य संचालक व इतर २८ पदां साठी
घेणते आले या मुलाखतीचे बं द पाक ट आजचे सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील उमेदवारां ना िमळालेले गु ण,
यांची शै िणक अहता, वय, अनुभव व र त पदे या सव गो ट चे सिमतीने अवलोकन के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, िनवड सिमतीने िनयु तीसाठी िशफारस के लेले उमेदवार व रा य शासनाचे
आर णिवषयक तसेच भरती संदभातील िविवध शासन िनणय / प रपञक यासह सदरह ताव अं तीम िनणयाथ
ग्णालय उपिसमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
तािवक- मा यव थापन सिमती िद. १८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ६३० नु सार सं थान
णालयाम ये आव यक असले या वै क य अिधका-यां या पदां बरोबरच वै िकय संचालक पद भरणेकामी
तावात नमुद के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता दे यात आली. सदर
िनणयानु सार सं थानचे संकेत थळावर व वतमानपञाम ये जािहरात िस द करणेत आली होती. जािहरातीस
अनुस न आले या अजदारां चे अज मा डीन बी.जे.एम.सी. पु णे यां चेकडे तपासणी पाठिवले होते यातील पाञ
अजदारां या िद. २४/०५/२०१६ रोजी मा डीन, बीजेएमसी, पुणे व िस हील सजन, अहमदनगर यां नी मु लाखती
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घेऊन मुलाखतीचा िनकाल ि हडीओ िचञीकरणासमोर पाक टात िसल के ला. सदरचे बं द पाक ट िद.
१६/०८/२०१६ रोजीचे मा यव थापन सिमतीचे सभेसमोर उघडणेत येऊन यावर िनणय ५१० नु सार िद.
२४/०५/२०१६ रोजी सं थानचे दो ही णालयासाठी वै क य संचालक व इतर २८ पदांसाठी घेणते आले या
मुलाखतीचे बं द पाक ट आजचे सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील उमेदवारां ना िमळालेले गु ण, यांची
शै िणक अहता, वय, अनुभव व र त पदे या सव गो ट चे सिमतीने अवलोकन के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, िनवड सिमतीने िनयु तीसाठी िशफारस के लेले उमेदवार व रा य शासनाचे
आर णिवषयक तसेच भरती संदभातील िविवध शासन िनणय / प रपञक यासह सदरह ताव अं तीम िनणयाथ
णालय उपिसमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
तथािप, िद. ०७/०९/२०१६ रोजी दु. ०२.०० चे दर यान वै क य संचालक व दु ०३.३० चे दर यान
ी गमे, शासक य अिधकारी यां नी मा उ च यायालयाने िनयु त के ले या त सिमती या िशफारसी माणे
उमेदवारां ना नेमणूक आदेश ावेत असे मा कायकारी अिधकारी यां चे िनदश आहेत असे सां िगतले यानसु ार एच
आर िद. ०८/०९/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये मुलाखतीचे अहवालातील िशफारसीनुसार िनवड के ले या
उमेदवारां ना हजर तारखेपासून १ प रिव ाधीन कालावधीसाठी िद. १२/०९/२०१६ रोजी नेमणूक आदेश देणते
आलेले आहे. यांची मािहती खालील माणे आहे.
अ
नं

उमेदवाराचे नाव

पदाचे नाव

०१ ०२
१ डॉ अिजत यशवंत
पाटील
२ डॉ किवता शंतनु
सरवार
३ डॉ आ माराम ल मण
धुळगं ड
४ डॉ अनघा गिहनीनाथ
िवखे
५
ी िनखील िपतां बर
नेतकर

हजर
तारीख

०३
नेञिवकार त

०४
०१/१०/२०१६

०१ वष
प रिव ाधीन
कालावधी
सं पु टात येत
अस याचा
िदनां क
०५
३०/०९/२०१७

उतीिव ृ ती शा ञ

०३/१०/२०१६

०२/१०/२०१७

िनवासी वै क य अिधकारी ०१/१०/२०१६
(RMO)
िनवासी वै क य अिधकारी ०३/११/२०१६
(RMO)
म यवत िनजतु क करण तं ञ
१३/०९/२०१६

३०/०९/२०१७
०२/११/२०१७
१२/०९/२०१७

प रिव ाधीन
कालावधीत
घेतले या
अिजत /
िवनावेतन रजा
०६
अिजत-१२
िवनावेतन-०१
अिजत-२०
िवनावेतन-०१
अिजत-०८
िवनावेतन-०४
अिजत-१६
िवनावेतन-०१
अिजत-२२

रजेमु ळे
प रिव ाधीन
कालावधी
सं पु टात येत
अस याचा
िदनां क
०७
१३/१०/२०१७
२३/१०/२०१७
१२/१०/२०१७
१९/११/२०१७
०४/१०/२०१७

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) (सवसाधारण सेवा अटी) िविनयम, २०१३ मधील
िविनयम २९. महारा शासनाचे िनयम, िविनयम आिण आदेश लागू करणे या िशषकाखाली, सं थानाने तयार
के ले या िविवध सेवािविनयमात िविनिद ट तरतुदी नसले या सव बाबीचे श य असेल ते हा आिण सं थानाला
यो य वाटेलअशा माणात महारा शासना या कमचा-यां ना लागू असले या प दती माणेच िनयमन कर यात
येईल, असे नमुद आहे .
शासन सेवेतील अिधकारी/ कमचारी यां या प रवी ाधीन कालाविधबाबतचे शासन िनणय मां क
प रवी २७१५/ ३०२/आठ िद. २९/०२/२०१६ रोजीचे शासन िनणयातील तरतूद ३ ब प रवी ाधीन
कालाविधत कोण याही व पाची रजा (नैिम तीक रजा वगळू न) उपभोग यास याचा प रवी ाधीन कालाविध
रजे या कालावधीएवढा वाढिव यात यावा.
उपरो त कमचा-यां चा एक वष प रिव ाधीन कालावधी पु ण झा याने यांना सं थान सेवेत कायम
करणेकामी यांचे ०१ वष कामकाजाबाबतचा गोपनीय अहवाल सं बं धीत कमचा-यां चे िवभाग मुख वै क य
संचालक व वै क य अिध ीका यां चेकडू न खालील माणे ा त झालेला आहे.
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अ
उमेदवाराचे व पदाचे नाव
नं
१ डॉ अिजत यशवं त पाटील
नेञिवकार त , साईनाथ णालय
२ डॉ किवता शं तनु सरवार
उतीिव ृ ती शा ञ
ी साईबाबा हॉि पटल
३ डॉ आ माराम ल मण धुळगं ड
िनवासी वै क य अिधकारी (RMO)
साईनाथ णालय
४ डॉ अनघा गिहनीनाथ िवखे
िनवासी वै क य अिधकारी (RMO)
ी साईबाबा हॉि पटल
५
ी िनखील िपतां बर नेतकर
म यवत िनजतुक करण तं ञ
ी साईबाबा हॉि पटल

गोपनीय अहवाल
वागणुक चां गली आहे. हकु मा माणे, यो य रतीने काम करतात, काही करणे
चालू अथवा तावीत नाही. सं थान सेवेत कायम करणेस हरकत नाही.
वागणुक चां गली आहे. हकु मा माणे, यो य रतीने काम करतात, काही करणे
चालू अथवा तावीत नाही. सं थान सेवेत कायम करणेस हरकत नाही.
वागणुक चां गली आहे. हकु मा माणे, यो य रतीने काम करतात, काही करणे
चालू अथवा तावीत नाही. सं थान सेवेत कायम करणेस हरकत नाही.
वागणुक चां गली आहे. हकु मा माणे, यो य रतीने काम करतात, काही करणे
चालू अथवा तावीत नाही. सं थान सेवेत कायम करणेस हरकत नाही.
वागणुक चां गली आहे. हकु मा माणे, यो य रतीने काम करतात, काही करणे
चालू अथवा तावीत नाही. सं थान सेवेत कायम करणेस हरकत नाही.

मागणी- ी साईबाबा सं थान णालयातील एक वष प रिव ाधीन कालावधी पुण झाले या
कमचा-यां ना सं थान सेवेत कायम करणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी साईबाबा सं थान णालयातील एक वष प रिव ाधीन
कालावधी पु ण झाले या उपरो त कमचा-यां ना यांचे ०१ वष प रिव ाधीन कालावधी संपु टा त येत अस याचे
( तंभ ७ मधील) लगतचे िदनां कापासून सं थान सेवेत कायम करता येईल.
िनणया तव सादर.
िनणय .८२८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या ०५ कमचा यां चा ०१ वष प रिव ाधीन
कालावधी सं पु टात येत अस यामु ळे यां चा प रिव ाधीन कालावधी सं पु ात येत असले या लगतचे
िदनां कापासू न यां ना सं थान सेवेत कायम करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
मा.कामगार यायालय, अहमदनगर यु एलपी .१७/ २०१३ ी.पां डु रं ग तु काराम धु मसे, मदतनीस, ी
साईनाथ णालय िव द कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
लागले या िनकालानु सार कामावर हजर/ जु क न घेणेबाबत.
तावी पां डु रं ग तुकाराम धुमसे हे िद. ०४.१२.२००६ पासुन ी साईनाथ णालयात मदतनीस हणून कायरत होते .
वै क य अिध क यां चे िद. २२.०३.२०१२ रोजीचे िनवेदन व िविवध दैिनक वतमानप ात िस झाले या
वृ तांमधून असे िदसुन येते क , ी. धुमसे हे िद. १८.०३.२०१२ रोजी ी साईनाथ णालयाचे र तपेढी िवभागात
रा ी ८ ते सकाळी ८ या ड् यु टीत कामावर हजर होते. या ड् यटु ीत रा ी १ ते १:३० वाजे या दर यान ी. धुमसे
यां नी यांचे सह कमचारी ी. िशवाजी क डीबा आवळे कर, र तपेढी तं , यां ना असे सां िगतले क, १५ ते २०
िमनीटां साठी मी बाहेर जावून येतो. यानं तर ी. धुमसे यां नीसं थान िनयमानुसार कामावर असताना कामाची जागा
सोड यापूव मु हमट रिज टरम ये न द करणे आव यक असताना देखील ी. धुमसे यांनी मु हमट रिज टरम ये
न द न करताच कामाची जागा सोडू न गेल.े यानं तर रा ी२:३० ते ३ वाजे या दर यान ी. धुमसे र तपेढीत परत
आले. िविवध दैिनक वृ तप ां मधील वृ तप ां व न असे िदसून येते क , ी.धुमसे यां चे राहाता येथील
ी.रावसाहेब देवराम कां दळकर यां ची प नी सौ. अिनता िह याशी अनैितक सं बधं होते. या संबं धास ी.
रावसाहेब कां दळकर यां नी िवरोध के ला हणून ी. धुमसे यां नी सौ. अिनता यां चे इतर नातेवाईकां या मदतीने ी
रावसाहेब कां दळकर यां ना धारदार श ाने भोसकु न ठार मारले. यानं तर ी. रावसाहेब कां दळकर यां ना सं थानचे
णालयात आणले होते. यावेळी डॉ टरां नी तपासलेनं तर ी. रावसाहेब कां दळकर मृत झा याचे घोिषत के ले.
या करणी रावसाहेब कां दळकर यां चे बं ध ू ी. अ णासाहेब कां दळकर यां नी राहाता पोलीसां कडे या घटनेची
िफयाद दाखल के लेली आहे. यानु सार ी. धुमसे सह ७ जणां वर भारतीय दंड िवधान संिहता कलम नं. ३०२,
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१४३, १४७, १४८ कलमां वये गु हा दाखल झालेला आहे. सदर करणी ी. धुमसे यां ना पोलीसां नी अटक के ली
होती. पोलीसां नी ी. धुमसे यां ना यायालयासमोर हजर के ले असता, मा. यायालयाने ी. धुमसे यां ना २२
माचपयत पोलीस क टडी िदलेली होती. सदरचे घटनेनं तर ी. धुमसे हे सतत, सलग, िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर आहेत. सदर या घटनेबाबत िद. २०.०३.२०१२ ते िद. २२.०३.२०१२ रोजी या
िविवध दैिनक वतमानप ात बात या िस झा या. यामुळे सं था न व णालय शासनाचे नावलौिककास
बाधा पोहचली आहे. याबाबत इकडील जा.नं. एसएसएस/ वशी ७बी/ ९४/२०१२ िद.०७.०४.२०१२ व
एसएसएस / वशी७बी / १६५९/२०१२ िद. २८.०६.२०१२ अ वये कारणे दाखवा नोटीस काढू न ी.धुमसे यां चा
लेखी खु लासा मागिवणेत आला होता. ी. धुमसे यां चा िद.१०.०८.२०१२ रोजीचा खु लासा असमाधानकारक
आहे.
अशा कारे कामावर असताना व र ठां या परवानगीिशवाय िवनाकारण यो य कारणािशवाय कामाची
जागा सोडू न जाणे, सं थान शासन व यव थापन यां ची बदनामी होईल असे गैरकृ य करणे, सतत,
सलग,िदघकाळ, िवनापरवानगी रजा अजािशवाय गैरहजर राहणे ही ी. धुमसे यां ची कृ ये इं ड ीयल ए लॉयमट
( टॅ ड ग ऑडस) अॅ ट १९४६ खालील थायी आदेशाचे कलम नं. २४(ए), २४(एफ), २४(एच) नु सार गं भीर
गैरिश त वतने ठरतात. ी. धुमसे यां चे गं भीर गैरवतनाब ल यांचेवर रीतसर आरोपप बजावून खाते चौकशी
कर यात आलेली आहे. चौकशीत यांचेवरील आरोप शाबीत झालेने ते दोषी आढळू न आहे. सबब, मा.
यव थापन सिमतीचे िद. २७.०४.२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय . ३८१ नुसार जा.नं.एसएसएस/ वशी७बी/
१७४३/ २०१३ िद. २९.०६.२०१३ अ वये बडतफ कर यात आलेले आहे.
उपरो त संदभ य प ा वये ी. धुमसे यां नी मा. कामगार यायालय, अहमदनगर यु एलपी . १७/२०१३
ी. पां डु रं ग तुकाराम धुमसे, मदतनीस, ीसाईनाथ णालय िव
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
बाबत िद. १३.०७.२०१७ रोजी या िनकालाची त इकडील कायालयास िद. ०३.०८.२०१७ रोजी ी. धुमसे
यां चे िद.०२.०८.२०१७ रोजीचे अजासोबत ा त झाली आहे.
मा. कामगार यायालय, अहमदनगर यां नी खालील माणे आदेश के लेले आहेत.
ORDER
01. Complaint is partly allowed.
02. Order dtd. 19.06.2013 terminating the services of the complaint being illegal is
quashed and set aside.
03. The Respondent is directed to reinstate the Complainant with continuity but
without back wages.
04. No costs.
ी धुमसे यां ना दे यात आलेली िश ा ही यांचवे र ठे व यात आले या आरोपां या तुलनेत जा त
कडक होती हणून मा. कामगार यायालयाने िश ेचे आदेश र बातल ठरिवलेले आहे. मा. यायालयाचा आदेश
यो य आहे. तसेच मा. यायालयाने खाते चौकशीची कायवाही यो य ठरिवली आहे व के वळ िश ेचे आदेश र
के ले आहेत. यामु ळे तुलनेने सौ य िश ेचे आदेश न याने पारीत करता येतील का, याबाबत सं थान कामगार
कायदा स लागार अॅड. अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां चा िद. १४.०८.२०१७ रोजीचे प ा वये कायदेशीर
अिभ ाय घे यात आला. अॅड. अशोकराव पाटील यां नी िद. २४.०८.२०१७ रोजी कायदेशीर मत िदले असुन ,
यात यांनी “Once the punishment of dismissal is found shocking and disproportionate then
we have no jurisdiction to substitute the lesser punishment”. असे नमुद के ले आहे.
ी. धुमसे यां नी िद.०५.०९.२०१७ रोजीचा िवनं ती अज िदलेले असुन यात यांनी, “मला िद.
१८.०३.२०१२३ रोजी िश तभं गाची कारवाई हणून बडतफ के ले होते . त ार १७/२०१३ मा. कामगार
यायालय, अहमदनगर माझा अं ितम आदेश िद. १३.०७.२०१७ रोजी कामावर हजर क न घे याचा झाला,
यानं तर िद. ०२.०८.२०१७ िवनं तीपूवक अज के लेला आहे. तरी मी वारं वार संबं िधत अिधकारी यां ना वारं वार
भेटत होतो यानं तर िद. ०५.०९.२०१७ मा या अिधका-यां नी सां िगत या माणे मी आपणास हमीप िदलेले
आहे.
तरी मा. मेहरबान साहेबां नी मा या हमीप ाचा िवचार क न मला लवकरात लवकर कामावर घे यात
यावे ही न िवनं ती” असे हटलेले आहे.
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ी. धुमसे यां नी िद. ०५.०९.२०१७ रोजी . १००/- चे टॅ प पेपरवर हमीप क न िदलेले आहे. यात
यांनी "मी ी. पां डु रं ग तुकारा धुमसे, ह ा –मदतनीस, िवभाग – ी साईनाथ णालय िवभागात सं थानम ये
नोकरी होतो. मला यव थापनाने िद. १८.०३.२०१७ रोजी िश तभं गाची कारवाई हणून बडतफ के याने मी मा.
कामगार यायालय, अहमदनगर येथे सं थान िव त ार (यु.एल.पी.) . १७/२०१३ दाखल के ली होती.
सदर या त ारीम ये मा. कामगार यायालय, अहमदनगर यां नी िद. १३.०७.२०१७ रोजती कामावर हजर क न
घे याबाबती या यायिनवाडा के लेला आहे. मी खालील माणे हमीप िलहन देत आहे.
मला िद. २९.०६.२०१२ रोजी बडतफ के यापासुन ते कामावर हजर होणेचे तारखेपासुन या
कालावधीतील वेतन िकं वा वेतनापोटी फरक (Back Wages) मागणार नाही. िकं वा यापुढील यायालयात िकं वा
सरकारी दरबारी जाणार नाही, अशी हमी देतो.
आज रोजी िद. ०५.०९.२०१७ रोजी मौजे िशड येथील ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
यां नी मािगत या माणे मी हमीप राजीखुशीने िलहन देत आहे . तरी मला लवकरात लवकर कामावर घे यात
यावे, ही िवनं ती" असे हटलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी. धुमसे यां ना दे यात आलेली िश ा ही यांचेवर ठे व यात
आले या आरोपां या तु लनेत जा त कडक होती म्हणून मा.कामगार यायालयाने िश ेचे आदेश र बादल
ठरिवलेले आहे. यामुळे मा. कामगार यायालयाचा िद. १३.०७.२०१७ रोजीचा आदेश िवचारात घेता ी.
पां डु रं ग तुकाराम धुमसे यां ना बडतफ कालावधीतील वेतनािशवाय सं थान सेवेत सलग सेवा ध न पन थापना
करणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सिवनय सादर.
िनणय .८२९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील िवभागाचा अिभ ाय व मा.कामगार यायालयाचा
िद.१३.०७.२०१७ रोजीचा आदेश िवचारात घेता, ी.पां डु रं ग तु काराम धु मसे, मदतनीस यां ना बडतफ
कालावधीतील वेतनािशवाय सं थान सेवेत सलग सेवा ध न पु न: थापना करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
पाणी पु रवठा िवभागाकरीता वािषक प दतीने सािह यां ची खरे दी करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:कलम/
पोटकलम/
कलम/तरतुदीचे
अ.नं. तरतुद
उपकलम
तरतूद
शीषक
मां क
मां क
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी
पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
सिमतीची कत ये
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणांना आव यक या
०१
१७
१
व अिधकार
सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती
उ ी टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत ये असतील.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यांचे
सिमतीची कत ये
०२
१७
२ (झ)
यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी
व अिधकार
आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
सिमतीची कत ये
०३
१७
६
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
व अिधकार
आव यक ते सव अिधकार असतील.
तावना:- ी साइ या दशनासाठी िशड येथे येणा-या भ तांना िनवासाची सुिवधा उपल ध हावी
हणून सं था नमाफत िनवास थान इमारत ची उभारणी कर यात आलेली आहे. सदर इमारतीमधील खो या/हॉल
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साईभ तांना िनवासासाठी उपल ध क न दे यात आले या आहेत. ी साई मं िदर, दशनरां गे या इमारती,
साईआ म भ तिनवास इमारत, साई धमशाळा इमारत, दारावती भ तिनवास इमारत, कमचारी िनवास थान
इमारत इ.िठकाणचे इमारतीम ये वापरासाठी पाणी उपल ध हावे यासाठी पाईपलाईन दारे पा याचे नळ कने शन
दे यात आलेले आहेत. सतत या वापराने ब-याच िठकाण या पाईपलाईन, नळ िलके ज होत असतात. पा याचा
अप यय होवू नये यासाठी सदर पाईपलाईनचे िलके ज झा यानं तर ते वरीत बं द क न पाणी पुरवठा सुरळीत ठे वणे
गरजेचे असते. यासाठी आव यक सािह य कायम व पी िवभागाकडे उपल ध ठे वावे लागते.
ताव:- स ि थतीत लंब ग मे टेनं सकरीता आव यक सािह य पाणी पुरवठा िवभागाकडील
टोअसम ये तसेच सं थानचे मु य भां डार िवभागाकडे उपल ध नाहीत. ऐनवेळी पाईपलाईन िलके ज झा यास
पाणी पुरवठा खं डीत होवू नये , पाणी वाया जावू नये यासाठी सदरचे सािह य खरे दी करणे गरजेचे असते.
िवभागाकडु न आव यकता भासेल या वेळी ताव सादर कर यात येवनू सािह याची खरे दी कर यात येत आहे.
याम ये वेळेवर सािह य उपल ध होत नसलेने कामे िवहीत मुदतीत पु ण करणेस अडचणी येत आहेत.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते १८ ऑ टोबर, २०१८
(िवजयादशमी) या कालावधीत साजरे कर यात येणार आहे. या कालावधीम ये लाखो साईभ त ी साईचें
महासमाधीचे दशनाथ िशड येथे भेट देतील. यामुळे साईभ तां चे सं येत वाढ होणार अस याने ी साईबाबा
महासमाधी शता दी वष सन २०१७-२०१८ िनिम त येणा-या भािवकां ना सं थान प रसरात िनवारा शेड (मं डप
यव था) तािवत असलेने सदर िनवारा शेडम ये भािवकां ना सुरळीतपणे िप याचा पाणी पुरवठा होणेसाठी
न याने ता पुरते व पात पाईपलाईन टाकू न पाणी सुिवधा िनमाण करा या लागतील. याकरीता सािह याची
आव यकता भासणार आहे.
मागणी:- सोबत या यादीनुसार अ.नं.०१ ते अ.नं.५०२ माणे पाणी पुरवठा िवभागाचे दैनं िदन लंब ग
मे टेनं सचे कामासाठी तसेच ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष कालावधीत येणारे साईभ तांकरीता पाणी
यव था करणेसाठी िविवध कारचे सािह य खरे दी करावे लागणार आहे.
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- मागील तीन वषापासून मटेरीयल खरे दी झालेली नाही. यामुळे
दैनं िदन कामकाजात अडचणी िनमाण होत आहे. यामुळे आव यक मटेरीयल खरे दी करणे गरजेचे आहे. तरी
उपरो त माणे सोबतचे यादीनुसार अ.नं.०१ ते अ.नं.५०२ माणे पाणी पुरवठा िवभागाचे दैनं िदन लंब ग,
इलेि क मे टेनं सचे कामासाठी तसेच ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष कालावधीत येणारे साईभ तांकरीता
पाणी यव था करणेसाठी अं दाजे र कम .१,४४,८४,४५५/- मा इतका खच अपेि त असून सदरची खरे दी
खरे दी िवभागाकडु न करणेस व यासाठी येणारे अं दाजे खचास मं जरु ी िमळणेसाठी मा यते तव सादर.
िनणय .८३० यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी पु रवठा िवभागाचे दैनं िदन लंब ग, इलेि क मे टे नं सचे कामासाठी
तसेच ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष कालावधीत येणारे साईभ तांकरीता पाणी यव था
करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे वािषक प दतीने सािह यां ची खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१,४४,८४,४५५/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िदनां क २१.०९.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .८३१ िदनां क २१.०९.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
०१
ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत “सबका मालीक एक है ” या महानाटयाची ि ट
तपासणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
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आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
मा. यव थापन सिमती ठरावः१) ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावया या धािमक सां कृ ितक व सामािजक
काय मां ची परे षा व व प ठरिवणेकामी साईभ त, िशड ाम थ तसेच जागितक साई मं िदर
िव व त/पदािधकारी यां चेकडू न ा त झाले या सूचना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा मक
िनणय होणेकामी धािमक सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे वेळाप क मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत सादर करणेत आले होते. यात स टबर-२०१७ व ऑ टोबर-२०१८ म ये या नाटय योगाचा
समावेश कर यात आलेला आहे. सदरह तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७
रोजीचे सभेत िनणय .३५८ अ वये खालील माणे संमत झालेला आहे .
“..समाधी शता दी वषाम ये सादर करावयाच्या काय मांची परे षा ठरिवणेत येऊन, झाले या
चच माणे ता काळ कायवाही करणेस व याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आलेली
आहे..”
२) ी साईबाबां या जीवनावर आधरीत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट् याचे सं थानने आयोजन
करणेबाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमती या िद.२०/०८/२०१७ रोजी या सभेत सादर कर यात
आला होता. यावर िनणय .६९४ खालील माणे संमत झाला आहे .
“ ी साईबाबां या जीवनावर आधा रत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट् याचे समाधी शता दी या
पा भूमीवर िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोजन करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .९,००,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच या नाटय योगातील सं ग व संवाद याचे ि ट थािनक उपसिमती
सभेकडू न तपासून यावी, असे ठरले.”
तावना:- ी. शां त डां गे, कायकारी िनमाता, साई ि एिट ह हीजन, नागपूर यां चे
िद.२८/११/२०१६ व िद.२२/०७/२०१७ चे प ानुसार साई च र ावर आधारीत ‘सबका मािलक एक है‘ या
काश (Light) आिण वनी (Sound) िहंदी महानाट् याचे ीसाईबाबा समाधी शता दी वषात आयोजन
कर यासाठीचा ताव िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर कर यात आला होता.
यावर िनणय .६९४ अ वये र कम .९ लाख मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे. तसेच या
नाट् य योगातील संग व संवाद याचे ि ट थािनक उपसिमती सभेकडू न तपासुन यावी, असे ठरले आहे.
तावः- ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट् याचे सं थानने
आयोजन करणेबाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमती या िद.२०/०८/२०१७ रोजी या सभेत सादर कर यात
आला होता. यावर िनणय .६९४ पुढील माणे संमत झाला आहे , “ ी साईबाबां या जीवनावर आधा रत
‘सबका मािलक एक है’ या महानाट् याचे समाधी शता दी या पा भूमीवर िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी
आयोजन करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .९,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच या
नाटय योगातील संग व संवाद याचे ि ट था िनक उपसिमती सभेकडू न तपासून यावी, असे ठरले.”
ी.सोमे र बालपां ड,े िद दशक यां नी पाठिवलेली ‘सबका मािलक एक है’ या महानाट् याची ि ट मा.
थािनक उपसिमती सभे या सव सद यां ना सभेम ये पुरिवणेत आली होती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ‘सबका मािलक एक है ’ या महानाट् याची ि ट, मु ळ ी
साईस च र ं थाचा सखोल अ यास असणा या त ां कडू न तपासू न घे यात यावी, असे सव सद यां चे
मत झाले. याकरीता साईच र ाचा अ यास असणारे सं थानमधील कायम कमचारी ी.मोहन यादव,
जनसं पक अिधकारी व ी.नवदू मराठे, िलपीक तसेच साईिलला ैमािसकाचे माजी सं पादक
ी.िव ाधर ताठे यां चेकडू न सदरह महानाट् याची ि ट तपासू न घे यात यावी.
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तसेच िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी मा यवरां या ह ते ी साईबाबा समाधी शता दी
महो सवा या वज तं भाचे अनावरण कर यात येणार आहे. यामु ळे ‘सबका मािलक एक है ’ या
महानाट् याचे आयोजन िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी न करता पु ढे कर यात यावे, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा समाधी शता दी वष उदघाटन सोहळा िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी मा.मु यमं ी
महोदय यां चे मु ख उपि थतीत आयोजीत करावया या काय माचे तपशीलवार िनयोजन करणे.
ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१७ शु वार, िद.२९/०९/२०१७ ते सोमवार, िद.०२/१०/२०१७
अखेर असा चार िदवस साजरा कर यात येत आहे. ीसाईबाबा पु यितथी उ सवाचे तृतीय िदवशी रिववार,
िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ रोजी ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे थम िदवसाने सु वात होत आहे .
यािनिम सं थानतफ भ य काय माचे िनयोजन कर यात आलेले आहे .
ताव:१) िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय,
महारा रा य हे उ ाटन समारं भाकरीता िशड येथे येणार आहेत. याकरीता खाली नमूद के या माणे
काय माची परे षेबाबत चचा होऊन िनि त होणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
२)
मुख अितथी, मं ी महोदय व इतर मा यवरां चे स कार सािह य िनि त होणेबाबत िनणय होणेस
िवनं ती.
िवभागाचा अिभ ाय:अ) िद.३०/०९/२०१७ रोजी ीपु यितथी उ सवाचा मु य िदवस अस याने समाधी मं िदर रा भर
दशनासाठी उघडे अस याने काकड आरती होणार नाही. तसेच िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ चे िदवशी खालील
काय मां चे िनयोजन करणेत यावे, असे मत आहे. तरी याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िमनीट- टू - िमनीट काय म पि का
अि न शु ॥११
रिववार, िद.०१/१०/२०१७ रोजीचे काय म
पहाटे ५.०० ते ५.२० वा. ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाची सु वात िनिम चे समाधी व मूत स स न ां चे
(गं गा, यमुना, सर वती, नमदा, िसंध ु, कावेरी, तुं गभ ा, इ.) पा याने नान.
सकाळी५:३०ते
ची िन याची “िशड माझे पं ढरपुर” आरती (आरतीनं तर दशनरां ग सु होईल)
५.४०वा.
सकाळी५.४५ ते ५.५५ मा. यव थापन सिमतीचे वतीने ( ी`पु यितथी उ सव तृतीय िदवस) समाधी मं िदरात ची
वा
पा पूजा. (पा पूजे या वेळेस दशना या इतर तीनही रां गा चालू राहतील)
सकाळी ६.०५ ते ७ वा
चे समाधीस पुजारी यां चेमाफत स न ां चे पा याने समाधी अिभषेक पूजा कर यात येईल.
सकाळी ६.०० ते ९.०० समाधी मं िदरात भजन यानं तर मं ो चार, िशड माझे पं ढरपुर आरती व ललकारी होऊन शता दी
वाजेपयत
महो सवाचे वाजाची व फोटोची समाधी मं िदरातुन ी ारकामाई येथे िमरवणूक व तेथनु चे
रथाम ये फोटो व वज ठे वनु िशड शहरातुन िमरवणूक होऊन वज शोभाया ा लडीबागेत
येईल.
(सहभाग:- मा.अ य , उपा य , सव सद य व मु य कायकारी अिधकारी, उपिज हािधकारी
तसेच उपकायकारी अिधकारी, ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड व िशड ाम थ
आिण नाट् यरिसक संच , िशड यां चा सहभाग असेल.)
सकाळी ८.०० ते ८.३० ीगणेशयाग य - ( ीद मं िदरासमोरील मोक या जागेत)
वाजेपयत
उपासनी क याकु मारी थान, साकु री, ता.राहाता यां चेमाफत
मा.अ य महोदय व इतर यां चे ह ते धान संक प क न पूजेस सु वात कर यात येईल.
सकाळी
१०
ते मा.मा यवर यां चे शु भह ते लडीबागेत वजारोहण काय म.
१०.१५वा
( ीगणेश-व ण पुजन, िशड माझे पं ढरपुर आरती व वजारोहन क न ीफळ फोड यात येईल.)
(१५ िमनीटे )
(मं िदर िवभाग पौरोिह य-१) ी.बाळासाहेब जोशी, २) ी.अिमत देशमुख व २ चोपदार हे
उप थीती.)
सकाळी १०.१७ ते मा.मा यवरां चे समाधी मं िदराम ये आगमन, िशड माझे पं ढरपु र आरती, दशन काय म.
१०.३० वा (१५ िमनीटे ) (मा. मुख अितथी व इतर मा यवरां चे आगमन – िनगमन एकू ण वेळ १५ िमनीटे)
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सकाळी १०.३५ ते
११.३० वा.
दुपारी १२.१० वाजता
दुपारी ३.१५ ते ४.००
वाजेपयत
दुपारी ४.०० वाजता
दुपारी ४.०० ते ६.०० वा
सायं काळी ६.१५वाजता
सायं.७.३० ते १०.००
वाजेपयत
रा ौ १०.३० वाजता

मा.मा यवर यां चे उपि थतीत १६ गुं ठे ये थे मु य उदघाटन समारं भ.
ची मा या ह आरती.
१६ गुं ठे जागेत सामुिहक ीसाईनाथ तवन मं जरी पठण काय म.
समाधी मं िदरात पुजारी यां चेमाफत िन याचे ीसाईस च र ाचे अ याय वाचन.
एकादशीिनिम नामवं त क तनकार यां चे क तन.
ची धुपारती.
सबका मािलक एक महानाट् य काय म.
ची शेजारती.

ब) चे दशनासाठी येणारे मा यवरां चा सं थानचे वतीने यथोिचत स कार कर यात येतो. िद.०१
ऑ टोबर, २०१७ रोजी मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय हे ीसाईबाबा समाधी
शता दी महो सवाचे उ ाटन काय माकरीता िशड येथे येणार आहेत. मुख मा यवरां चे समवेत इतर मं ी
महोदय देखील उप थीत असणार आहेत. याअनुषं गाने सव मा यवरां चे सं थानचे वतीने स कार कर यात येणार
आहे. याकामी खालील माणे िनयोजन करता येईलमुख मा यवरां चे स कारासाठी िनयोजन खालीलपैक सािह य खरे दी करता येईल१) मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय यां ना ची ५ नं बर पावडर मूत
लाकडी बॉ सम ये िफट क न देता येईल. सदर मूत वािषक पावडर माबल मुत पुरवठादार यां चेकडु न
खरे दी करता येतील.
२) मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय यांचे स काराकरीता थािनक
दुकानदार यां चेकडु न ची मकराना युअर माबल मूत खरे दी क न लाकडी बॉ सम ये िफट क न
मा यवरां चा स कार करता येईल. युअर माबल मूत खरे दी करणेकामी अं दाजे र कम .५०,०००/(अ री पये पं नास हजार मा ) खच अपे ीत आहे.
३) मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु यमं ी महोदय यां ना थािनक दुकानदार यां चेकडु न
चे समाधी मं िदराचा देखावा असलेला काचेचा मोठा आकषक लाईट गचे मं िदराचा मोठा बॉ स देता
येईल. याकामी अं दाजे र कम .३०,००० (अ री पये तीस हजार मा ) खच अपे ीत आहे.
४)
ीसाईबाबां चा गो डन व आकषक अशी उ च ितची े म िकं वा इ यादी मा. यव थापन सिमती
ठरवेल या माणे सािह य खरे दी क न मा यवरां ना देता येईल.
मुख मा यवरां चे समवेत येणारे इतर मह वाचे मा यवरां चे स काराचे िनयोजन खालीलपैक खरे दी करता येईल१)
मुख मा यवरां चे समवेत इतर मह वाचे मा यवरां ना ५नं बर अथवा ४नं बर पवडर माबल मूत लाकडी
बॉ सम ये फ ट क न िकं वा फ ४नं बर िकं वा ५ नं बर मुत िवना बॉ स देता येईल.
२)
मुख मा यवरां चे यां ना थािनक दुकानदार यां चेकडु न चे समाधी मं िदराचा देखावा असलेला काचेचा
लहान आकषक लाईट गचे मं िदराचा लहान आकाराचा बॉ स देता येईल.
३) मा. यव थापन सिमती ठरवेल या माणे सािह य खरे दी क न मा यवरां ना देता येईल.
तरी िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजीचे उ ाटन काय माची िमनीट-टू-िमनीट परे षा िनि त होणेस व
काय माकरीता येणारे मा.रा पती महोदय, मा.रा यपाल महोदय, मा.मु मं ी महोदय व इतर मा यवरां चे
स काराकरीता उपरो नमूद के लेले सािह य अथवा मा. यव थापन सिमतीने ठरिव या माणे सािह य िनि त
होणेस व सदर सािह य खरे दी करणेकामी होणा-या खचास मा यता िमळणेकामी िनणय होणेस िवनं ती आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजीचे उ ाटन काय मासाठी
तािवत मा यवरां या आगमनापासु न ते िनगगनापयत या काय माची सभेने मािहती घेतली. या
उ ाटन सोहळयाची उपरो
तावाम ये नमु द के ले या परे षेमधील सकाळी ०८.०० ते ८.३० वेळेत
मा.अ य महोदय व इतर यां चे ह ते धान सं क प क न पू जेस सु वात कर यात येईल, याऐवजी
मा.उपा य महोदय (सप नीक) व इतर यां चे ह ते धान सं क प क न पू जेस सु वात कर यात येईल
व सकाळी १०.०० ते १०.१५ वेळेत मा.मा यवर यां चे शु भह ते लडीबागेत वजारोहण काय माचे
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वेळेची िशड माझे पं ढरपु र ही आरती न करता, ीगणेश-व ण पु जन व वजारोहन क न ीफळ
फोड यात येईल, असा बदल करणेत येऊन, तािवत िमनीट-टू -िमनीट परे षा अं तीम करणेत आली.
तसेच िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोिजत कर यात येणारे सव सां कृ ितक व सामािजक
काय म पु ढे ढकलणेत यावेत. याच माणे मा.रा पती महोदय व इतर मा यवरां चे स काराकरीता
उपरो
तावाम ये नमू द के ले माणे कायवाही करणेस व आव यक असलेले सािह य खरे दी करणेस
व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी. तसेच टे जवरील मा यवरां या स कारासाठी
िड हीिनटीचे लहान व मोठे गो ड लेटेड मोमटो खरे दी करणेत यावे. याकरीता येणा या खचास व ती
भेटव तु मा यवरां ना दे यास मा यता ावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख / समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ी साईबाबा समाधी शता दी वष उदघाटन सोहळा िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोजीत करणेत
आले या शोभा या े या िनयोजनास मा यता देणे.
मा. यव थापन सिमती ठरावः१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा िनिम ाने िद.०१ ऑ ट बर, २०१७ ते १८ ऑ ट बर, २०१८
अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ तांसाठी धािमक, सामाजीक साईबाबां ची िशकवण, सेवाभाव दशिवणा-या भ य
व पा या काय मां चे आयोजन करणेत यावे,
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८
शता दी वषाचे सु वातीस करावया या वजारोहणासाठी सोबत सादर के ले या नुम यां मधील अ.नं.
०३ चा नमुना सवानुमते मा य कर यात आला. या वजासाठी भग या रं गाचे उ च तीचे रे शमी कापड वापर यात
येऊन, यावर समाधी शता दीचा लोगो व चा ध्दा –सबुरी हा मं छापणेत यावा. तसेच वजाची उं ची
साधारणपणे ६० फु ट हणजेच रामनवमी उ सवातील िनमोणकर िनशाणाचे उं ची इतक असावी व ऊन, वारा,
पावसामुळ े वज खराब होईल याकरीता येक उ सवा या वेळसे वजाचे कापड बदल यात यावे. वजाची
पा पूजा, उभारणी व तंभ संरजाम बागेत करावी. शता दी वषाचे सु वातीस करावया या वजारोहणासाठी व
इतर धािमक, सां कृ ितक काय मां चे उदघाटन संगी मा. मु यमं ी तसेच संत मं हत आिद मा यवरां ना तसेच
समारोपा या काय मास मा. पं त धान यां ना िनमं ीत करणेत यावे. याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया
काय मां साठी मा यवरां ना िनमं ीत करणेत यावे. सदर काय मास िस दी िमळणेसाठी देशभरातील चॅनल/
प कारां ना िनमं ीत करावे. यािशवाय शता दीचे अनुषं गाने इतर िविवध िवषयावर चचा करणेत आली. व उपरो त
चचबरोबरच समाधी शता दी वषाम ये सादर करावया या काय माची परे षा ठरिवणेत येऊन झाले या
चच माणे ता काळ कायवाही करणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
३)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६७१.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ चा उदघाटन समारं भ काय म िद. ०१
ऑ ट बर, २०१७ रोजी गेट नं. ०३ समारील १६ गुं ठे जागेम ये करणेस व यानुषं गाने िनमं ण पि का, मं डप टेज
व इतर अनुषं िगक बाबी करणेस, तसेच यासाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली. या
उदघाटन काय मा या टीने िस दीसाठी Video Clip, Audio Clip, Flex तयार क न घे यास व यासाठी
येणा-या खचासही मा यता दे यात आली. तसेच या कामां साठी येणारा खच देणगीदार साईभ त दे यास इ छू क
असतील तर यांनाही आवाहन करणेत यावे, असे ठरले. याचबरोबर, या उदघाटन काय मा या िदवशी
शोभाया ा, ं थिदंडी, साईरथ िमरवणूक आयोिजत करणेस व यासाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली.
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस ऑ टोबर-२०१८ म ये १०० वष पू ण होत अस याने
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८
या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. यासाठी शता दीचे संपू ण वषभर
वेगवेगळया धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजन करणेत येत असून संपू ण वषभरात िशड म ये भ तीमय
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल, या टीने तयारी करणेचे िनयोजन
आहे.
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सदर काय मां चे व प व परे षा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड ाम थ व साईभ त यां चेकडू न
ा त झाले या सूचना वजा ताव, जागितक साईमं दीर िव व त प रषदम ये झालेली चचा तसेच वेळोवेळी मा.
यव थापन झाले या बैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे
सभेत सिव तर ताव सादर करणेत आला होता. सदर सभेतील िनणय मां क १७१ नुसार शता दी
वषाचे
िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक,
सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे ा प वेळाप क तयार करणेत आले होते.
सदरचे वेळाप क मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर यात आले
होते. सदर सभेत शता दीचे अनुषं गाने िविवध िवषयावं र चचा करणेत आली यावेळी शता दी वषाची सु वात
वजारोहणा या काय माने करावी व वजारोहण काय माचे उदघाटन संगी मा. मु यमं ी तसेच संत मं हत
आिद मा यवरां ना िनमं ीत कर यात यावे असे ठरले आहे. यासाठी वजारोहणापुव वजाची िशड गावातून भ य
शोभाया ा काढ याचे िनयोजन आहे.
वज शोभाया ेचा मागः- वजशोभाया ा ‘िशड माझे पं ढरपूर’ या आरतीनं तर सकाळी ०६.००
वाजता सु होऊन ती समाधी मं िदरातून - ी ारकामाई- चावडीमाग-पालखी रोड – कािनफनाथ मं िदर – नगर
मनमाड रोड – बस थानक – खं डोबा मं िदर – कनकु री रोड समोरील िवभाजक ओलां डू न भजनी मं डळ व चा
रथ हा फु लमाकट चौकातून- गेट . ४ मधून सकाळी ०९.०० वाजता मं िदर प रसर असा असेल. तर बाक
देखावे, बॅ ड पथक, आिद हे नगर-मनमाड रोड ने पु ढे िनघू न जातील.
वज शोभाया ेचे सहभागी होणारे कलाकार व त्यां चा वजशोभाया ेतील ममा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८ अ वये वेळाप कास
मा यता दे यात आली आहे. या वेळाप कात शता दी वषाचे ारं भ िदनी वजारोहण काय माचा समावेश
के लेला आहे. या वजशोभा या ेत खालील माणे कलाकार सहभागी होणार असून यातील काही कलाकारां नी
( वासखच हणून ) नाममा मानधन कळिवलेले आहे. तर बरे चशे कलाकार िवनामु य सेवा देणार आहेत.
अ.नं.
(अ)
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३

१४
१५
१६

काय माचा तपिशल

कलाकार
सं या
(ब)
(क)
िशंग तु तारी ५ – ी. गु रव, कोपरगां व
०७
सनई सं बळ – २ गट – ी. िवधाटे व ी. भोसले, राहरी ११
सनई चौघडा – ी. राज जाधव, पु णे
०६
कु डाळ - देखावा – ी. कु डाळकर- ी गणपती-ल मी- ४५
सर वती (हालता व चलत देखावा)
नाद ह ढोल पथक – ी. खं डेलवाल, पु णे
१२०
कु डाळ - देखावा – ीसाईबाबां ची चावडी फे री
४५
वरस ाट बॅ ड – ी. सोनवणे, सटाणा
३०
कु डाळ- देखावा –कािलया मदन (हालता व चलत देखावा)
बॅ जो ऑक ा - कै लास वा ळे , िशड
३०
आं देश
३०
आं देश ीमती सु वणा ी व कलाकार
१०
गु जरात - डां गी आिदवासी नृ य व गरबा नृ य
३५
कनाटक
३५
महारा (साईगं गा ित ठाण, पु ण)े - सं त ाने वर - ३ ४५
भावंडे , गोरा कुं भार, नामदेव, नारदमु नी – गणपती – छ.
िशवाजी महाराज इ.
तािमळनाडू कला मा टर, चै नई ०९५००१९११११
१५
कु डाळ - देखावा – ीसाईबाबा जा यावर गह दळतां ना पाल वर ढोल पथक – ी. सु िमत, मुं बई
१००

मानधन /
वास खच
(ड)
५,५००/७,०००/िवनामु य
१,७५,०००/-

आव यक
म / हॉल
(ई)
१ हॉल

(ऊ)
साई आ म धमशाळा

१ म
३ हॉल

शां ितिनके तन
साई आ म धमशाळा

६०,०००/३०,०००/-

५ हॉल
३ हॉल
१ हॉल
---

साई आ म धमशाळा
साई आ म धमशाळा
-

२१,०००/िवनामु य
िवनामु य
िवनामु य
िवनामु य
िवनामु य

-२ हॉल
२ म
२ हॉल
२ हॉल
२ हॉल

थािनक
साई आ म धमशाळा
साईआ म ०१
साई आ म धमशाळा
साई आ मधमशाळा
साई आ म धमशाळा

िवनामु य
७२,०००/-

१ हॉल
--४ हॉल

साई आ मधमशाळा
साईआ मधमशाळा
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१७
१८
१९
२०
२१
२२

कु डाळ-देखावा– ीसाईबाबां चे िनं बवृ ाखाली आगमन
लेिझम पथक – शाळा – ी साईनाथ हाय कु ल, िशड
झां जपथक – सि म यु वक मं डळ, िशड
सं थान भजनीमं डळ
चा साईरथ
जनरे टर

६०
३०
---

िवनामु य
िवनामु य
िवनामु य
---

------

थािनक
थािनक
थािनक
---

तसेच िशड व िशड प रसरातील ाम थांना पारं पारीक वेषभुषा हणजेच पु षां साठी पां ढ-या रं गाचे
धोतर, शट अथवा कु ता पायजमा तर मिहलां साठी नऊ वार साडी प रधान क न सदर या ेत सहभागी क न घेता
येईल, जेणक
े न या िविश ट पेहरावामुळे वजया ेची शोभा वाढेल. या करीता िशड ाम थ यां ना आवाहन
करता येईल.
उपरो त माणे वजशोभा िमरवणूक चे िनयोजन कर यात येणार असून िद. ०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी
वज या ा िमरवणूक सकाळी ६.०० वाजता िनघणार अस याने, अनेक कलाकारां ना / मं डळां ना मु कामी िशड
येथे िदनां क ३०/०९/२०१७ रोजी िशड त मु कामी यावे लागणार आहे. करीता यांची वरील त यात ‘ई’ व ‘ऊ’
या रका यात नमूद के या माणे सं थानमाफत िनवास यव थेसह चहापाणी, ना टा, भोजन साद व दशन यव था
सं थानमाफत मोफत करावी लागेल.
तरी ी साईबाबा समाधी शता दी वजया ा िमरवणूक ची सु वात भ य व आकषक व पात
होणेसाठी उपरो त नमूद के ले या बाब साठी सं थानचे सं बं धीत िवभागां माफत आव यक कायवाही होणेसाठी मा.
यव थापन सिमतीचे िदनां क २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत मा यता िमळणेकामी ताव सादर कर यात आला
होता, यावर िनणय मांक ६८१ खालील माणे झाला आहे :
“ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव िदनां क १ ऑ टोबर २०१७ रोजी भ य वजया ा, ी
साईच र ं थ िदंडी, रथ िमरवणूक समाधी मं िदरातून– ी दारकामाई– चावडी माग– पालखी रोड– कािनफनाथ
मं िदर– नगर मनमाड रोड– बस थानक– खं डोबा मं िदर– गेट .४ मधून लेड बाग यामाग काढणेत यावी व
तयाम ये िशड ाम थांचा सहभाग घे यात यावा, असे ठरले. तसेच यासाठी तावात नमूद के ले माणे
कायवाही करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये ५,२०,५००/- मा चे खचास, याच माणे सदर
काय म संगी उ वणा-या ासंिगक खचास मा यता दे यात आली ”
तरी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव ारं भ िदनी आयोिजत भ य वजशोभाया ा व रथ
िमरवणूक कामी िनमं ि त कलाकारां ची उपरो त माणे यव था करणेकामी मा यते तव सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव ारं भ िदनी आयोिजत
भ य वजशोभाया ा व रथ िमरवणू क साठी तावाम ये नमु द के ले या कलाकारां ना िनमं ि त क न,
यां ची सेवा घेणेस मा यता दे यात यावी. तसेच सदरह िमरवणू क सेवाधाम इमारतीजवळ आ यानं तर,
वज व रथ गेट नं.४ मधू न मं िदर प रसराम ये घे यात यावा व उवरीत शोभाया ा ठरले या मागाने चालू
ावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
चे पु यितथी उ सवािनमी िकतनकार व कलाकार िन ीत करणे व यां चे मानधन ठरिवणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:(१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजी खालील माणे िनणय .६८२ संमत झाला
आहे.
“ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषभर आयोिजत कर यात येणा-या िविवध तािवत
धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय माची सुधारीत परे षा ठरिव यात आली. तसेच शता दी महो सवाम ये
आयोिजत करावया या धािमक, सामािजक व सां कृ ितक काय मासाठीचे कलाकार व यांचे मानधन याचे
प रिश ट ब, क ड व ई सोबत सादर के लेले आहे. या यादीतील काय म, कलाकार व यांचे मानधन थािनक
उपसिमतीने छाननी क न काय म िनि त करावे यामधील िवनामु य सेवा करणा-या कलाकारां ना ाधा य
दे यात येऊन, वषभर संधी दे यात यावी.काय माची िनि ती झा यानं तर याम ये गरजेनसु ार/ प रि थतीनुसार
आव यक ते बदल कर याचे अिधकार यव थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले.
या िनि त के ले या सव कार या काय मां साठी, अपवाद वगळता मानधन व वास असे सव िमळू न
येक एका काय मासाठी जा तीत जा त .३ लाख मा चे खचास तसेच शता दी वषात आयोजीत के ले या
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काय मां साठी टेज, मं डप, साउं ड िस टीम, िव तु रोषणाई, सीसीटी ही, सुर ा यव था, आव यक जादाचे
मनु यबळ यावर होणारा खच व इतर अनुषं िगक खचासही मा यता दे यात आली.
ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१७ शु वार, िद.२९/०९/२०१७ ते सोमवार िद.०२/१०/२०१७
असा चार िदवस साजरा कर यात येणार आहे. यातील िदनां क २९/०९/२०१७ व िदनां क ०१/१०/२०१७ चे
कलाकार काय मां ना यापुव च मा. यव थापन सिमतीने मा यता िदलेली आहे. तथािप उ सवातील िकतन
काय म व िदनां क ३०/०९/२०१७ व ०२/१०/२०१७ चे कलाकार काय म िनि त होणे बाक आहे.
िकतन व कलाकार काय मासाठी खालील यि ं नी सहमती दशिवलेली आहे.
अ.नं.
कलाकारां चे नाव
काय म
िदनां क
मानधन पये
(अ) िकतन काय म :१
ह.भ.प. ी.समीहन चं शेखर आठवले, पं ढरपूर, क तन
२९/०९/२०१७
‘सं थानकडू न जे
िज. सोलापूर
ते ०२/१०/२०१७ िमळे ल ते’
९४२२०६९१५७
(४ िदवस)
(ब) कलाकार काय म :०२

०३
०४
०५

डॉ.अमृता व ी. अजय वॉरीयर, बं गळु
९७४१०२६६५७

िविवध
भाषेतील
साईभजन सं या व
भि गीते
ी. िवजय साखरकर, मुं बई ९८२१३९३३२३ साईभजन सं या
ी. जगदीश पाटील, मुं बई – ८०९७२१८१११ साईभजन सं या
ी पारस जैन, िशड – ९८२२५४६८१७
साईभजन सं या

३०/०९/२०१७

िवनामु य

०२/१०/२०१७
०२/१०/२०१७
०२/१०/२०१७

४०,०००/िवनामु य
िवनामु य

(अ) िकतन काय म– ी रामनवमी व गु पौिणमा उ सवातील िकतनकारां ना (तीन िदवस)
साधारणत: .११,०००/- मानधन दे यात येते. ी समीहन आठवले, पं ढरपूर यां नी पु यितथी उ सवात िकतनाची
सेवा दे याचे मा य के ले असून , यावेळी पु यितथी उ सव ४ िदवस असून यांना पये १५,०००/- इतके मानधन
दे यात यावे, असे न मत आहे.
(ब) कलाकार काय म– (१) िदनां क ३०/०९/२०१७ – सदरह िदवशी डॉ.अमृता व ी. अजय
वॉरीयर, बं गळु हे िवनामु य काय म कर यास तयार आहेत. यांना काय म सादर कर यास संधी दयावी, असे
न मत आहे.
(२) िदनां क ०२/१०/२०१७ – सदरह िदवशी ी. िवजय साखरकर, मुं बई हे पये ४०,०००/- मानधन
घेऊन काय म कर यास तयार आहेत. तसेच उपरो त त यातील अ.नं. ४ ते ५ म ये नमूद के ले या कलाकारां नी
मोफत काय म कर यास सहमती दशिवली आहे.
तरी वरील अ व ब याबाबत िनणय होणेसाठी सदरह ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ
सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, चे पु यितथी उ सवािनमी िकतनकार, कलाकार व यां चे
मानधन खालील माणे िनि त करणेत यावे. तसेच िनि त करणेत आले या िकतनकार/ कलाकारां ची
चहा-ना ा, भोजन, दशन व िनवास यव था सं थानमाफत िवनामु य करणेत यावी.
(अ) िकतन काय म :अ.नं. िदनां क व वेळ
कलाकारां चे नाव
काय म
मानधन पये
िठकाण
१
२९/०९/२०१७ ह.भ.प. ी.
समीहन
क तन
.१५,०००/- समाधी मं िदरा
ते
चं शेखर
आठवले,
(एकि त)
शेजारील टेज
०२/१०/२०१७ पंढरपूर , िज. सोलापूर
(४ िदवस)
९४२२०६९१५७
(ब) कलाकार काय म :अ.नं. िदनां क व वेळ
कलाकारां चे नाव
काय म
मानधन पये
िठकाण
०१

२९/०९/२०१७ मा. यव थापन सिमतीने ठरिवलेले कलाकार व मानधन
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०२

०३

३०/०९/२०१७ डॉ.अमृता व ी. अजय िहंदी भाषेतील साईभजन िवनामु य
वॉरीयर, बंगळु
सं या व भि गीते
९७४१०२६६५७
०२/१०/२०१७ ी. जगदीश पाटील, साईभजन सं या
िवनामु य
मुं बई– ८०९७२१८१११

समाधी मं िदरा
शेजारील टेज
१६ गुं ठे प रसर

या माणे िद.०१.१०.२०१७ रोजी १६ गुं ठे प रसराम ये न याने उभार यात आले या
सभामं डपामधील पिहलाच काय म होणार आहे. तसेच याच िदवशी ी साईबाबा समाधी शता दी
महो सव- २०१७-१८ चा शु भारं भही होत अस यामु ळे िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी सायं काळी
०७.०० ते १०.०० या वेळेत ी.सु रेश वाडकर, मुं बई या यात कलाकाराचा साईभजन सं या काय म
आयोिजत करणेत यावा. यां ची दशन/ आरती, साद भोजन व िनवास यव था सं थानमाफत
िवनामु य करणेत यावी, असे ठरले. तसेच ी.सु रश
े वाडकर, मुं बई यां चा काय म आयोजन
करणेकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
साई नॉलेज पाक क पाचे Concept Desion and Evaluation करणेकामी क प स लागार
नेमणू क करणेसाठी ा यु नतम िनिवदाधारकां शी वाटाघाटी करणे.
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:
अ) कलम १७ (सिमतीची कत ये व अिधकार) -पोटकलम(२)खं ड(ठ)- सिमती ी साईबाबां चे जीवन,
यांचे काय, यां यालीला व िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई
सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील;
ब) सिमतीकडू न कलम २१ (िव व त िनधीचा िविनयोग) १.
पोटकलम (१) खं ड (ङ) - ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे;
२.
पोटकलम (१) खं ड (झ)- िव व त यव थे या मालम तांचा िवकास करणे आिण िव व त यव थे या
योजनां साठी थावर िकं वा जं गम मालमत्तां चे संपादन करणे;
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय: िदनां क २७/०३/२०१७ िनणय .२५८
तावना: ी साईबाबां चे समाधीचे दशनासाठी िशड त येणा-या साईभ तांना िवरं गळु ा
िमळणेबरोबरच ी साईबाबां चे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व िशकवण याबाबत माहीती देणचे े टीने
सं थानमाफत साईगाडनचे उवरीत जागेत साई नॉलेज पाक अं तगत तारां गण, वॅ स युिझयमसह साईसृ टी क प
तावीत आहे. यानुसार साई नॉलेज पाकचे कामां साठी स लागार सं थे ची नेमणूक करणेसाठी िद.
१०/०४/२०१७ रोजीचे िटपणी अ वये, िद.१७/०६/२०१७ अखेर ई- ताव मागिवणेत आले होते. सदरचे
मुदतीत ०७ सं थां नी ई- ताव अपलोड के ले होते. सदर तावाम ये दोनच स लागार पा तेचे िनकष पूण करीत
होते. पधा मक दर ा त होणेकामी िद.१९/०७/२०१७ रोजीचे िटपणीअन्वये िद.२८/०८/२०१७ अखेर फे र ईताव मागिवणेत आले आहेत. याकामी खालील माणे ०६ सं थां नी ई- ताव अपलोड के ले आहेत.
Sr. No. Name & Address of consultant
1.
Suresh babu And Partners, Mumbai
2.
Collage design Pvt. Ltd., Mumbai
3.
SandeepShikre and Associates, Mumbai
4.
The Architect, Jalgaon / Pune
5.
Creative Circle, Nagpur
6.
Om sai Civil Contractor, Panwel
उपरो त स लागारां चे तावातील तां ीक (Technical bid) मािहतीचा िलफाफा .०१
िद.३०/०८/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेत उघडणेत आला. सदर िलफा यात स लागार यां नी सादर
के लेले कागदप ां ची छाननी के ली असता, खालील तीन स लागार वािणि यक देकार (Commercial bid)
उघडणेसाठी पा होत अस याने, यांचे तावां चा वािणि यक देकार (Commercial bid) िद.१६/०९/२०१७
रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणेत आले असून, यांचे दरां चा तपिशल खालील माणे आहे.
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Sr. No. Name & Address of consultant
Fees Rate (%) Remark
1.
Collage design Pvt. Ltd., Mumbai
1.50%
2.
SandeepShikre and Associates, Mumbai 0.00%
L-1
3.
Creative Circle, Nagpur
2.71%
ताव: वरील माणे साई नॉलेज पाक क पाचे Concept, Design and Evaluation करणेकामी
क प स लागार सेवेसाठी Sandeep Shikre and Associates, Mumbai यां नी देऊ के लेले दर िन नतम (L1) व पाचे 0.00% आहेत. तरी यांचे िन नतम ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश देणसे मा यता
िमळणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साई नॉलेज पाक क पाचे Concept, Design and
Evaluation करणेकामी क प स लागार सेवेसाठी Sandeep Shikre and Associates,
Mumbai यां नी देऊ के लेले दर िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश देणेत यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी साईिलला अं क सभासदां ना िवतरण करणेकामी पािकटे (Envelope) िवहीत प दतीने छपाई क न
पु रवठा होणेकामी ा यु नतम िनिवदाधारकां शी वाटाघाटी करणे.
अिधिनयम तरतु द – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ
म ये खालील माणे तरतूद आहे . ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण
याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार
करील"
ठरावः- मा. यव थापन सिमती िद.२५.०७.२०१७ रोजी या सभेतील िनणय . ६०९ अ वये यावर
सिव तर चचा होऊन, ी साईलीला अं क पाठिवणेकामी तावात नमूद के ले माणे पाक टे छपाई करणेकामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे . २,९९,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली. असा िनणय झालेला होता.
तािवकः- ी साईलीला दैमािसक िनयतकािलके पाक टात भ न सवसाधारण टपाला दारे
दैमािसकां या सभासदां ना पो टाने पाठिवली जातात. वापरात येणारी पाक टां चा िश लक साठा लवकरच संपत
असून पुढील वषाची तरतूद ह णून ी साईलीला- मराठी ०१ लाख व िहंदी-इं जीचे १ लाख ५० हजार पािकटे
उपल ध क न देणबे ाबत सहा. संपादक, ी साईलीला, मुं बई कायालय यां नी िद.१०.०६.२०१७ रोजीचे आवक
प ा वये कळिवले होते.
ी साईलीला िनयतकािलके पाठिवणेकामी पािकटे आव यक अस याने खालील माणे त यात
छपाई क न घेणे आहे.
अं.नं.

छपाई तपिशल

०१

साईलीला- मराठी पाक टे (Envelope)
१०,०००
पाक टाचा आकार- ११.५ x ८.५+ १.७ लॅप
वापरावयाचा कागद- ८० जी.एस.एम. ा ट
ाऊन पेपर, एक रं गात छपाई
ी साईलीला- िहदी-इं जी पाक टे ७,०००
(Envelope)
पाक टाचा आकार- ११.५ x ८.५+ १.७ लॅप
वापरावयाचा कागद- ८० जी.एस.एम. ा ट
ाऊन पेपर, एक रं गात छपाई

०२

िश लक
साठा

मागील
छपाई दर
(सन२०१६)

तािवत
छपाई नग

अं दाजे एकू ण
तािवत
छपाई खच

१,००,०००

ता
िवत
अं दाजे
छपाई
दर
१.२५

०.८९

०.८९

१,५०,०००

१.१६

१,७४,०००/-

१,२५,०००/-

एकू ण . २,९९,०००/-
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ी साईलीला अं क पाक टे छपाईकामी सं थान संकेत थळावर िस दी दे यात आलेली होती. तसेच
सव ि ं टीग ेस यां ना ई-मेल व दुर वनी क न कळिव यात आलेले होते. ई-िनिवदा अपलोडसाठी िद.
१८.०८.२०१७ ते २८.०८.२०१७ असा ११ िदवसां चा कालावधी दे यात आलेला होता.
मा. खरे दी सिमती िद. ३०.०८.२०१७ रोजीचे सभेत ई-िनिवदेतील तां ि क बीड (Technical Bid)
उघडू न िनिवदेतील अटी/ शत नुसार ०५ पधक िनिवदाकारां या पूवपा तेिवषयक त ता कागदप ां ची
लेखाशाखेकडू न तपासून घेतला असता, याचा अहवाल खालील त यात िदले माणे आहे.
अं.नं.
०१
०२
०३
०४
०५

पा / अपा
पा
पा
पा
पा
पा

िनिवदाकारां चे नाव
मे. वरा ऑफसेट, लोणी
मे. सं ती ऑफसेट , सोलापूर
मे. लािसक टेशनरीज, कं . मुं बई
मे. पुना इन हलप मॅ यु. कं पनी, पुणे
मे. राजमु ा ऑफसेट , औरं गाबाद

ई-िनिवदेतील तां ि क बीडम ये (Technical Bid) ०५ पा िनिवदाकार यां चे िद. १६.०९.२०१७
रोजीचे मा. खरे दी सिमती सभेसमोर ई-िनिवदेतील यावसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले असता,
िनिवदाकारां चा दरप कां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अं. छपाई तपिशल
नं.

तािवत
छपाई नग

१,००,०००
०१ साईलीला- मराठी पाक टे (Envelope)
पाक टाचा आकार- ११.५ x ८.५+ १.७ लॅप
वापरावयाचा कागद- ८० जी.एस.एम. ा ट
ाऊन पेपर, एक रं गात छपाई
०२ ी साईलीला- िहदी-इं जी पाक टे १,५०,०००
(Envelope)
पाक टाचा आकार- ११.५ x ८.५+ १.७ लॅप
वापरावयाचा कागद- ८० जी.एस.एम. ा ट
ाऊन पेपर, एक रं गात छपाई

लािसक राजमु ा सं ती
वरा
टेशनरीज, ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट,
कं . मुं बई
औरं गाबा सोलापू र लोणी
द
१.४८

१.५५

१.९४

१.०५

पु ना
इन हलप
मॅ यु.
कं पनी,
पु णे
१.५०

१.४८

१.४९

१.९४

१.१०

१.५०

मागणीः- ी साईभ तांना अं क सभासदां ना पािकटात पाठिवले जातात. मुं बई कायालय यां चेकडे
िश लक साठा अ यंत कमी अस याने पाक टे छपाईकामाचा कायादेश पा रत करणे आव यक आहे.
सं थानचे अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच
आिथक िवषय ई. छाननी क न अनु मानः- आिथक/ धोरणा मक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ी साईलीला अं क सभासदां ना िवतरण करणेकामी पाक टे
(Envelope) िवहीत प दतीने छपाई क न पुरवठा होणेकामी ई-िनिवदेतील तां ि क बीडम ये (Technical Bid)
पा िनिवदाकारां चे यवसाियक बीड उघडले असता, तुलना मक त यातील िन न म दरधारक िनिवदाकार मे.
वरा ऑफसेट, लोणी यां ना कायादेश पा रत करणे व येणा-या य खचास मा यता िमळणेकामी सदर िवषय
मा. उपसिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईलीला अं क सभासदां ना िवतरण करणेकामी तावात
नमु द के ले माणे पाक टे (Envelope) छपाई क न घेणेकामी, वरा ऑफसेट, लोणी यां चे उपरो
तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश
देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०७

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ चे अनु षं गाने िविवध धािमक व सां कृितक
काय मां करीता साईआ म भ तिनवास प रसरात टे साईल फॅ ीकशेड उभारणेकामी ा त ईिनिवदां चे वािणि यक देकारां वर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ मिधल तरतू द:१.
अिधिनयम कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था
पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण
पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अधिनयमा वये िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२.
अिधिनयम कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा
यापैक कोण याही योजनां साठी करणेची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (ग) अ वये, भ तांना देवते या
दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा
पुरिवणे .” अशी तरतूद आहे.
३.
अिधिनयम कलम २१ मधील पोट कलम १ (ख), ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पुजाअजा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५ जून , २०१७ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय . २१९ समं त
करणेत आला आहे.
“ चे समाधी शता दी वषािनिम ताने साईभ तांसाठी मोठमोठ् या कलाकरां चे काय म साईआ म
भ तिनवास येथे आयोजीत करावयाचे आहेत. यासाठी या िठकाणी होणा-या काय मां करीता डोम व पाचा
मं डप सं थानमाफत खरे दी क न अथवा भाडो ी प दतीने उभारणेबाबतचा सिव तर ताव मा. कायकारी
अिधकारी यां चे मा यतेने सभेसमोर सादर करणेत यावा.”
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५ जु लै , २०१७ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय . ५५२ समं त
करणेत आला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी शता दी वषामधील िविवध काय मां साठी साईआ म
भ तिनवास पािकगम ये तावात नमूद के ल या पयाय . ०२ नु सार कायवाही करणेस तसेच याकामी िविहत
प दतीतने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा-या सवसमावेषक खचास मा यता दे यात आली.”
तावनाः ी साईबाबा यां चे समाधीस िद.१८ ऑ टोबर २०१८ रोजी १०० वष पू ण होत आहे.
यािनिम ताने सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते १८ ऑ टोबर २०१८
(िवजया दशमी) अखेर साजरे कर यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी शता दी वषाम ये िशड त येणा-या
भािवकां साठी सोयी-सुिवधा उभारणे तसेच संपणू वषभर वेगवेगळे धािमक व सां कृ तीक काय माचे अयोजन
क न साई च र ावर आधारीत वेगवेगळे इ हे ट तयार क न याचे सादरीकरण करणे, जेणक
े न संपू ण वषभर
िशड म ये भ तीमय वातावरण राहील, या टीने य न कर यात येत आहे. याकरीता साईआ म भ तिनवास
प रसरात कायम व पी टे साईल फॅ ीकचे छत असलेले शेड उभारणे तावीत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे उपरो त िनणयानुसार याकामी वृ तप ात तसेच
सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात होती. ठे केदार यां ना ई-िनिवदा अपलोड कर यासाठी अं ितम
मूदत िद.१४/०९/२०१७ अखेर ठे व यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणेची अं ितम मूदतीत खालील ०५
ई-िनिवदा अपलोड झाले या आहे.
अ.नं. ठे केदारां चे नां व / गां व
०१
वे टन आऊट डोअर चस ा.िल., ठाणे
०२
पुजा आिकटे चरल िस टम ा.िल., मुं बई
०३
ि च टेनसो चस ा.िल., वडो ा, गुजरात
०४
आरएसके इंिजिनअर ग इंिडया ा. िल., पुणे
०५
सुभाष क शन कं पनी, ड बीवली
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सदर ा त ई-िनिवदां चे तां ीक िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे िद.१६/०९/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे उघडणेत
आ या असून ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता तां ीक छाननी अहवालानुसार
खालील तीन ठे केदार पा झाले आहेत.
अ.नं.
ठे केदारां चे नां व / गां व
०१
वे टन आऊट डोअर चस ा.िल., ठाणे
०२
सुभाष क शन कं पनी, ड बीवली
०३
ि च टेनसो चस ा.िल., वडो ा, गुजरात
उपरो त ०३ पा ताधारक ठे केदार यां नी सादर के लेला ई- िनिवदां चा िलफाफा . ०२ (वािण यीक
िनिवदा) िद.२१/०९/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आले असून , यांनी सादर के ले या
दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.नं. ठे केदारां चे नां व / गां व
र कम
शेरा
०१
वे टन आऊट डोअर चस ा.िल., ठाणे
१,६९,९२,३३०/१,३६,६०,२०१.८०
िन नतम
०२
सुभाष क शन कं पनी, ड बीवली
०३
ि च टेनसो चस ा.िल., वडो ा, गुजरात १,७६,८४,९९८/उपरो त तपिशलानु सार उपरो त िनिवदाधारकां पैक ठे केदार सुभाष क शन कं पनी, ड बीवली यां चे
दर िन नतम आहेत. तरी याकामी िन नतम दराचे ठे केदार यां ना कायादेश देणेसाठी सदरील िवषय मा. यव थापन
सिमतीकडे िशफारस करणेकामी सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ चे अनु षं गाने
िविवध धािमक व सां कृ ितक काय मां करीता साईआ म भ तिनवास प रसरात टे साईल फॅ ीकशेड
उभारणेकामी सु भाष क शन कं पनी, ड बीवली यां चे एकि त .१,३६,६०,२०१.८० मा िन नतम
दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटलकरीता बसिव यात आले या सां डपाणी ि या सं य (STP)
करीता वािषक AMC/ Operation & Maintenance देणेकामी उघड यात आले या ईिनिवदेबाबत.
ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटलकरीता बसिव यात आले या सां डपाणी ि या सं य ाचे एक वष
कालावधीसाठी AMC/Operation & Maintenance देणक
े रीता िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या एकु ण र कम पये १०,०७,०००/- मा चे (र कम . ८८२०००/- AMC/Operation &
Maintenance + इतर दु तीकरीता १,२५,०००/-) खचास िदनां क २५.७.२०१७ रोजीचे मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िनणय नुसार मा यता दे यात आली आहे. सदर मा यतेनु सार महारा शासनाचे
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. याम ये ईिनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनां क ५/०९/२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासून िदनां क
१३/०९/२०१७ पयत वेबसाईटवर उपल ध कर यात आली होती.
यानुसार खालील टडर धारक यां या तां ि क िनिवदा ा त झा या आहेत :
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
१. Akshay Enterprises, Panvel
४ Panse Consultant Pune
२
Aquatech Engineers, Pune
५ Raveena Watertech,
३
Green Scientific Development (I) Pvt ६ Yash Enviro Technologies Pune
Ltd Mumbai
वरील ा त ६ ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनां क १६/९/२०१७ रोजी मा. खरे दी
सिमतीचे सभेम ये उघडणेत आलेले आहेत. यातील टडर फ व ई.एम.डी. रकमेचा ऑनलाईन जमा के लेचे
चलन, कं पनीचा वािषक उलाढाल, अनुभव कामाची यादी, कं पनीचे रिज श
े न सिटिफके ट,.जी.एस.टी. व पी.
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एफ. नं बर, अं डरटेक ग सिटिफके ट इ यादी बाबी तपास या असून , यात वरील अ. नं.५ Raveena
Watertech, यां नी कं पनी रिज टेशन त तां ि क िनिवदासोबत जोडलेली नस याने यांना अपा ठरवून उवरीत
पाच टडरधारक यां चे आिथक (Financial) बीड िदनां क २१/०९/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीत उघडणेत
आले, यात खालील माणे दर ा त झालेले आहेत :
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
एकु ण दर
शेरा
१.
Akshay Enterprises, Panvel
14,88,020.00 L5
२
Aquatech Engineers, Pune
12,46,508.00 L4
३
Green Scientific Development (I) Pvt Ltd, Mumbai 9,66,900.00 L1
४.
Panse Consultant, Pune
11,90,400.00 L3
५.
Yash Enviro Technologies, Pune
11,87,087.40 L2
उपरो त आिथक (Financial) बीडमधील अ.नं.३ मे. ीन साय टीिफक डे हलपमट (इं) ा. िल. मुं बई
यां चे ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटलकरीता बसिव यात आले या सां डपाणी ि या सं य ाचे एक वष
कालावधीसाठी AMC/Operation & Maintenance कामां करीता एकि त र कम पये ९,६६,९००/- मा चे
दर िन नतम आहेत.
तरी ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल येथील सां डपाणी ि या सं य ाचे एक वष
कालावधीसाठी AMC/Operation & Maintenance देणक
े रीता िन नतम दरधारक मे. ीन साय टीिफक
डे हलपमट (इं) ा. िल. मुं बई यां चे दराबाबत पुिढल िनणय होणकामी सदरचा ताव मा. थािनक उप-सिमतीचे
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटल ये थील सां डपाणी
ि या सं य ाचे एक वष कालावधीसाठी AMC/Operation & Maintenance देणेकामी करीता
मे. ीन साय टीिफक डे हलपमट (इं) ा. िल., मुं बई यां चे एकि त .९,६६,९००/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
मा.सद यां या सु चनां बाबत.
आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनु षं गाने मा.सद यां नी खालील माणे
िशफारस के ली आहे.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषातील धािमक, सां कृ तीक, सामाजीक व पादुका दशन
सोहळया या काय माची पु तीका आकषक व पात िस द करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता
दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
ी साईबाबा समाधी शता दीकरीता वज िनि तीबाबत.
तावीसाईबाबां या महासमाधीस सन-२०१८ म ये १०० वष पु ण होत अस याने ीसाईबाबा सं थानमाफत
ीसाईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीत साजरा
के ला जाणार आहे. शता दीचे संपू ण वषभर वेगवेग या धािमक व सां कृ तीक काय मां चे आयोजन क न संपू ण
वषभरात िशड म ये भ मय वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल, या
ीने तयारी कर याचे िनयोजन आहे.याकामी बां धकाम-शता दी िवभागामाफत िविवध काय मां चे ा प
वेळाप क तयार कर यात येऊन दु यां सह मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७चे सभेत िनणय .३५८
नुसार समाधी शता दी वषाम ये सादर करावय या काय माची परे षा ठरिवणेत येऊन झाले या चच माणे
ता काळ कायवाही करणेस व याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार
ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे वेळाप कात अ. .२९) नुसार अ. .०३) माणे वज िनम ती
करणेबाबत िनदश दे यात आलेले आहे.
ताव:- ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सु वातीस िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी
वजारोहन काय माची परे षा व उ ाटन सोहळा काय म िनि त कर यात आलेला आहे. याकामी
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मा.मु यमं ी महोदय, महारा रा य यां चे ह ते ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे वजारोहन क न
ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवास सु वात कर यात येणार आहे . याकामी जा. .एसएसएसटी/बां धकामशता दी/ १४३१/२०१७, िद.२०.०६.२०१७ यां चे िनदशानु सार ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१७१८ करीता वज तयार कर यात आला आहे. सदर वजाची िनि ती होणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िवभागाचा अिभ ाय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभेत िवषय नं.०४, िनणय
.६७९ नुसार ीसाईबाबा समाधी शता दी वष उ ाटन सोह याचा व वजारोहन काय माची परे षा ठरिवणेत
आलेली आहे. यानु सार मं िदर िवभागामाफत बां धकाम– शता दी िवभागाचे िनदशानु सार ीसाईबाबा समाधी
शता दी लोगो असलेला सॅटीन कपड् यावर ९.५ फु ट X १५फु ट असा भ य आकाराचा वज तयार कर यात
आलेला आहे.
तरी मं िदर िवभागामाफत तयार कर यात आलेला वज िनि ती होणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाईबाबा समाधी शता दी लोगो असलेला सॅटीन कपड् यावर ९.५ फु ट
X १५ फु ट असा भ य आकारा या तयार करणेत आले या वजाचे अवलोकन करणेत येऊन, सदरह
वज यावरील िडझाईनसह अं तीम करणेत आला.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वजारोहण व उदघाटन समारं भ िद.०१.१०.२०१७ रोजीचे
काय म पि के त मा यवरां चा समावेश करणे व छपाईकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअ) ीसाईबाबा यां या समाधीस सन २०१८ म ये १०० वष पु ण होत अस याने ी साईबाबा सं थानमाफत
ीसाईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१.१०.२०१७ ते िद.१८.१०.२०१८ या कालावधीत साजरे के ले जाणार
आहे.
रिववार, िद.०१ ऑ टोबर २०१७ रोजी सकाळी १०:०० वाजता शता दी महो सव व उदघाटन
समारं भ मा. ी.रामनाथ कोिव द, रा पती भारत सरकार यां चे शु भह ते व स माननीय अितथी मा. ी.सी.
िव ासागर राव, रा यपाल महारा रा य तसेच मा.देव फडणवीस, मु यमं ी, महारा रा य, यां चे
अ य तेखाली तसेच इतर मा यवरां या उपि थतीत कर याचे िनयोजन आहे.
ब) ी जग नाथ सुयभान ग दकर, उपनगरा य -िशड नगरपं चायत, िशड यां नी िद.२२.०९.१७
रोजीचे प ा वये सव नगरसेवकां चा काय म पि के त समावेश करणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
सदर काय माची पि का छपाई क न मं ी महोदय, िज हािधकारी, शासक य अिधकारी, नगरा य ,
नगरसेवक, ाम थ, अशा काही मह वा या मा यवरां ना पाठिवणेचे िनयोजन आहे.
तरी सदर काय म पि के त राजिश टाचार माणे खालील माणे मा यवरां चे काय म पि के त
समावेश करणे आहे.
अ.नं.
मा यवरां चे नाव
०१ मा. ी.राम नाथ कोिव द, रा पती, भारत सरकार यां चे शु भ ह ते
०२ मा. ी.सी.िव ासागर राव, रा यपाल, महारा रा य- स माननीय अितथी
०३ मा.ना. ी.देव फडणवीस, मु यमं ी, महारा रा य - काय माचे अ य
मु ख उपि थती
०४ मा.ना. ा. ी.राम,िशं द,े (जलसंधारण व राजिश टाचार ) तथा पालकमं ी, अहमदनगर
०५ मा. ना. ी राधाकृ ण िवखेपाटील िवरोधी प नेता, िवधानसभा महारा रा य
०६ मा.ना. डॉ. रणजीत पाटील, रा यमं ी गृह (शहरे ) नगरिवकास, िवधी आिण याय िवभाग
संसदीय काय कौश य िवकास आिण उ ोजकता, माजी सैिनक क याण
०७ मा.डॉ.सुरेश कािशनाथ हावरे , अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
०८ मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम उपा य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
०९ मा.सौ.योिगताताई अभय शेळके पाटील , नगरा य ा, िशड नगपं चायत तथा
सद य, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
१० मा.ना.सौ.शािलनीताई िवखे पाटील अ य ा ,िज हा प रषद ,अहमदनगर
११ मा. ी. सदािशवराव लोखं ड,े खासदार,िशड लोकसभा मतदार संघ
१२ मा.सौ. नेहलताताई िबपीनदादा को हे ,आमदार, कोपरगाव, िवधानसभा मतदार संघ
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१३
१४
१५
१६
१७
१८

मा.
मा.
मा.
मा.
मा.
मा.

ी.सुमीत मि लक भा. .से ,मु य सिचव, महारा रा य
ी.एन.जे. जमादार, धान सिचव, िवधी परामिश िवधी व याय िवभाग
ी. महेश झगडे भा. .से, िवभागीय आयु त, नािशक
ी.िवनय चौबे भा.पो.से िवशेष पोिलस महािनरी क, नािशक
ी.अभय महाजन भा. .से., िज हािधकारी, अहमदनगर
ी रं जनकु मार शमा भा.पो.से., िज हा पोिलस अिध क, अहमदनगर
काय माचे आयोजक
१९ डॉ.मिनषा शामसुदं र कायं दे , सद य,
२० अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य,
२१
ी. ताप सखाहरी भोसले, सद य,
२२ डॉ.राज राजा बली िसंह , सद य,
२३
ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य,
२४
ी.िबपीनदादा शं करराव को हे , सद य,
२५
ी.रिवं गजानन िमलकर, सद य,
२६
ी. अमोल गजानन क ितकर, सद य,
२७
बल अ वाल भा. .से. मु य कायकारी अिधकारी
उपरो त त यात दशिव या माणे मा यवरां चे ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव वजारोहण व
उदघाटन समारं भ काय म पि के त समावेश होणेस व छपाईकामी येणा-या यो य या खचास मा यता िमळणेस
तसेच "ब" म ये नमुद के ले माणे नगरसेवकां चे नावाचा समावेश करावा िकं वा कसे? यावर िनणयाथ सादर.
िनणय .८३३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वजारोहण व उदघाटन समारं भ
िद.०१.१०.२०१७ रोजीचे काय म पि के त तावात नमु द के ले या मा यवरां चा समावेश करणेत
यावा. तसेच िशड ाम थ व साईभ , यां चाही उ लेख सदरह पि के म ये करणेत यावा, असे ठरले व
या िनमं ण पि का छपाई करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
नॅशनल लािसकल डा स ॲकॅ डमी यां चा लािसकल डा स फे टी हल या काय माचा शता दी
महो सवाचे धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय माचे वेळाप कात समावेश करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
मा. यव थापन सिमती ठरावः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय
.७५० अ वये खालील माणे िनणय संमत झालेला आहे .
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध
धािमक, सां कृ ितक काय म व पदुका दशन सोहळा काय मां बाबत सिव तर चचा होऊन, यास अं ितम व प
दे यात आले.
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तावनाः- नॅशनल लािसकल डा स अॅकडमी, चे नरायापटना, िज.हसन (कनाटक) यां नी मा.
कायकारी अिधकारी यां ना अ ेिषत के ले या प ात आयोजक ीमती वाती भार दाज यां नी शा ीय नृ याचे
(भरतनाटयम) १०५३ योग सादर क न िगनीस बुक ऑफ व ड रे कॉड म ये नां व न दणी झालेचे नमूद के ले आहे.
यांनी चे शता दी वषाम ये भारतातील ८ कारचे रा ीय नृ य कार एकाच मं चावर दिशत करणेचा ताव
सादर के ला आहे. सदर शा ीय नृ यासाठी नवी िद ली, आ ा, भोपाल, ि व म, कनाटक, मुं बई, गोवा,
वाराणसी, िबहार, उ तर देश, िहमाचल देश, चे नई, है ाबाद, काक नाडा आिण के रला इ यादी वेगवेग या
िठकाणाव न ०३ ते ४० वष वयोगटातील २०० कलाकार सहभागी होणार अस याचे सां िगतले आहे व सदर नृ य
सादर करणेसाठी िद.१४ व १५ ऑ टोबर, २०१७ असा दोन िदवसाचा कालावधीची मागणी के लेली आहे. सदर
काय मासाठी यांनी मानधनाबाबत कोणताही उ लेख के लेला नाही.
िवभागाचा अिभ ाय- नॅशनल लािसकल डा स अॅकडमी, हसन (कनाटक) यांनी चे शता दी
वषाम ये भारतातील ८ कारचे रा ीय नृ य कार एकाच मं यावर २०० कलाकाराकारां चा समूह कला दिशत
करणार आहे.
तरी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ म ये आयोिजत करावया या धािमक,
सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे मुळ वेळाप कात िद.१४ व १५ ऑ टोबर २०१७ रोजी लािसकल डा स
फे टी हल या काय माचा समावेश करणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .८३४ यावर सिव तर चचा होऊन, नॅशनल लािसकल डा स अॅकडमी, हसन (कनाटक) हे लािसकल डा स
फे टी हलचा सं पु ण खच करणार आहेत, यां ना फ जागा उपल ध क न ावयाची अस यामु ळे
यां चे काय माचा शता दी महो सवाचे धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय माचे
वेळाप काम ये समावेश करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
साई दा सबु री, नवी िद ली यां चे “Sai Kids Carnival” या लहाण मु लां या काय माचा ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे धािमक, सां कृ तीक व सामाजीक काय माचे वेळाप कात
समावेश करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
मा. यव थापन सिमती ठरावः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय
.७५० अ वये खालील माणे िनणय संमत झालेला आहे . ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, सां कृ ितक काय म व पादुका दशन सोहळा
काय मां बाबत सिव तर चचा होऊन, यास अं ितम व प दे यात आले.
तावनाः- ीमती बी शमा, मु य संपादक, साई दा सबुरी, नवी िद ली यां नी उपरो संदभ य
प ां नसु ार मा. मु य कायकारी अिधकारी यां ना अ ेिषत के ले या प ात, “साई दा सबुरी हे जागितक दजाचे
साईबाबांना समिपत के लेले उ तम िनयतकालीक असून साईबाबांशी संबधं ीत कथा , मािहती, उ ी ट् ये
इ याद ब ल हे िनयतकालीक मािहती पुरिवते . िहंदी व इं जी दो ही भाषेम ये सदर िनयतकालीक एकाच िकं मतीत
जगभरातील साईभ तांना उपल ध क न दे यात येते.
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सन २००७ पासून साई दा सबुरी, िद ली माफत लहान मु लां चे कलेला वाव देणेसाठी “Sai
Cultural Festival” या मा यमातून मं च उपल ध क न देत आहे. यांनी दािमनी एनजीओ, कॉमन वे थ गे स,
हडा अॅडिमिन ेशन इ. बरोबर देखील काम के ले आहे.
साई दा सबुरी, नवी िद ली यां नी लहान मुलां साठी नृ य, गायन, पट ग, साईबाबां वर अधा रत नाटक
व लहान मुलां ना पा रतोषीक िवतरण इ. काय म शता दी वषाम ये सादर करणेस परवानगी िमळावी” असे
आशयाचे प िदलेले आहे. याबरोबरच सन २००९ पासून ‘’Sai Kids Carnival” यश वी झाला आहे आिण
आ हाला आनं द होत आहे क , आ हाला ी साईबाबा शता दी महो सवात काही सामा य मुलां या ितभेचा
पाया घाल याची सं धी िमळावी, असे कळिवले आहे.
यापुव िद.१४/०३/२०१६ रोजी ीमती बी शमा, मु य संपादक, साई दा सबुरी, नवी िद ली यां ना
Sai Kid’s Programme करीता खुले नाट् यगृह , िशड येथे अटी व शत ंवर दोन िदवस काय म कर यास
परवानगी दे यात आली होती.
ताव:- साई दा सबुरी, नवी िद ली हे लहान मु लां साठी “Sai Kids Carnival” हा नृ य, गायन,
पट ग, साईबाबां वर अधा रत नाटक व लहान मुलां ना पा रतोषीक िवतरण इ. काय म सादर करणार आहेत. या
उ सवात भारतातील सव खास मुलामु ल चा सहभाग घे यात येईल आिण यापैक येकाला साई दा सबुरी,
नवी िद ली माफत मोफत प रवहन (Transportation), अ न (Food), भेट (Gift) आिण इतर सुिवधा
पुरिवणार आहेत .
यासाठी यांनी यांचे २०१७ या “Sai Kids Carnival” चे खालील माणे वेळाप क कळिवले
आहे.

Date : 8th December 2017

Venue : Shirdi Sai Palki Gate No.3

Timing : 7.00 pm – 10.00 pm

There would be approximately 50-60 participants

Participants from all across India

Event includes some of the exclusive performances of normal and special kids

Our activities includes all those talent seeking things and they are Dancing,
Singing, Play / Kit

We will handle the logistic requirement which includes Musicians, Stage, Sound

Gifts and snacks for all the participants
ीमती बी शमा, मु य संपादक, साई दा सबुरी, नवी िद ली यां चेशी िद.२३/०९/२०१७ रोजी
“Sai Kids Carnival” काय माबाबत दुर वनीव न संपक साधला असता यां नी सदर काय मासाठी एकु ण
६० िद यांग व गरीब प रि थतील मु ले सहभागी होणार असून सं थानकडू न काय मासाठी टेज, वनी यव था
व िनवास यव था कर याबाबत सां िगतले आहे.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवात “Sai Kids Carnival” चे आयोजन करावयाचे झा यास
साई कॉ ले स समोरील १६ गुं ठे जागेत आयोजन करता येईल. तरी सदर या काय माचा समावेश ी साईबाबा
समाधी शता दी महो सव२०१७-१८ म ये आयोिजत करावया या धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे
वेळाप कात करावा िकं वा कसे? यासाठी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८३५ यावर सिव तर चचा होऊन, साई दा सबु री, नवी िद ली यां चे “Sai Kids Carnival” या लहाण
मु लां या काय माचा ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे धािमक, सां कृ तीक व सामाजीक
काय माचे वेळाप काम ये समावेश करणेस व यां चे काय मासाठी सं थानमाफत टे ज, वनी व
िनवास यव था िवनामु य करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
ताव-

अ.नं.
१.
२

ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनमी ी रामनवमी उ सवाम ये महारा कु ती पधा आयोजीत
करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयःमा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८९ –
“.. ी रामनवमी उ सवाम ये कु ती पधा आयोिजत करणेबाबत सिमती सद य मा. ी. भाऊसाहेब
वाकचौरे यां नी महारा के सरी व िहंद के सरी पधा िशड येथे आयोिजत करणेसाठी येणा-या खचाचे अं दाजप क
संबं धीतां कडू न ा त क न घेऊन मा. यव थापन सिमती या पुढील बैठक त याबाबतचे सादरीकरण व सिव तर
सादर करावा..”
तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद. १८
ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे.
ी समाधी शता दी वष अ यंत भ मय आिण साई मरणपूण असावा या उ श
े ाने समाधी शता दी
वषात िविवध धािमक-सां कृ ितक-सामािजक काय म आयोिजले जाणार आहेत. परं तु याबरोबरच अशा एखा ा
काय माचे आयोजन करावे यायोगे साईबाबां या यि म वा या एखा ा पैलचू ही मरण होईल, याच उ ेशाने
िशड येथे अितशय भ य अशा कु ती पधा भरवा यात असा मा. यव थापन सिमतीची मानस आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे वरील िनणयात ठरले माणे कु ती पधचे आयोजन करणेकरीता अपेि त
खचाचा अं दाज येणक
े रीता महारा रा य कु ि तगीर प रषद यां ना प पाठिव यात आले होते. यानुसार महारा
रा य कु तीगीर प रषदेचे सरिचटणीस यां नी खालील माणे खचाचे अं दाजप क कळिवलेले आहे :
अ.नं.
तपिशल
अिधकारी/पदािधकारी
सं या
१. अ) तालीम संघ X १६ कु तीगीर (३३ िज हा + ११ मनपा)
७२०
४५ तालीम संघ X २ यव थापक
९०
४५ तालीम संघ X २ मागदशक
९०
२. ब) तां ि क अिधकारी (पं च)
१२५
३. i.
पदािधकारी व ितिनधी
९०
४. नामां िकत कु तीगीर
४०
५. इ) भारतीय कु ती संघ िनरी क – २
०५
भारतीय शैली कु ती महासंघ – २
महारा ऑिलप क िनरी क – १
एकू ण सं या :
११६०
खचाचे अं दाजप क
तपिशल
भोजन खच – पधक सहभाग ११६० X ५ िदवस X पय ४५०/- ती िदन
िनवास खच –
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३.

४.

५.

६.

७.

८.
९.
१०.
११.

१२.

१३.
१४.
१५.

अ) खेळाडू , मागदशक यव थापक – िनवास यव था
ब) पं च – िनवास यव था
क) पदािधकारी- िनवास यव था
वास खच व पं च मानधन –
अ) पं च (तां ि क अिधकारी) मानधन, बस व रे वे भाडे
ब) पदािधकारी, नामां िकत कु तीगर, िनरी क – वास खच
आखाडा( पधचे थळ)
अ) २ गादी + १ माती = ३ आखाडे (५० X १५०)
ब) े क गॅलरी – ५० हजार े कां साठी)
क) टेज (४० X २०)
वाहन यव था
बस व रे वे टे शन ते पधचे िठकाण व परत बसेस
बसेस, िमनीबस, सुमो इ.
अ) ७२० कु तीगीर, ९० मागदशक, ९० यव थापक, १२५ पं च व ९५ पदािधकारी –
टॅ ंकसुट (११२० X पये ६५०/-)
ब) पं च – टी शटस, कॅ स इ. (२०० X ४००/-)
पधचे सािह य – वाहतुक खच
अ) २ मॅटस – (आं तररा ीय)
१ आखाडा – (माती) व वजनकाटे – ६
ब) वॅटस – ६ सेटस व घडयाळे – ६ नग
गुण प के , वैदयिकय फॉमस, टेशनरी सिटिफके टस, कोरिशट, टेशनरी व इतर सािह य
बि से – अ) खेळाडू – मेड स (पदके ) ॉफ ज
ब) पाहणे मृतीिच हे
उ ाटन, समारोप – मुख पाहणे , बॅड,ं हार, गु छ, नारळ, शाली, फोटो
ािव यधारक – रोख बि से
थम ३०,०००/ि दतीय २०,०००/७०,०००/- X १६ वजनगट
तृतीय १०,०००/तृतीय १०,०००/(गादी व माती येक ८ वजन गट)
िस दी
पो टस, बॅनस, कटआऊट इ.
वाताहार प रषद, िट. ही. क हरे ज / ४ हीडीओ कॅ मेरे व एलईडी िट. ही.
प यवहार, पो टेज, फॅ स, टाईिपं ग, झेरॉ स
वैदयिकय सुिवधा
रॉय टी
एकू ण खच :

६,००,०००/५१,००,०००/-

७,२८,०००/८०,०००/१,००,०००/-

७०,०००/१,५०,०००/५०,०००/११,२०,०००/-

३०,०००/५०,०००/५,००,०००/१,२६,१३,०००/-

तावः- महारा रा य कु सतीगीर प रषद यां नी िशड येथे रामनवमी कालावधीत आयोिजत
करावया या कु ती पधसाठी उभारावी लागणारी सोयी-सुिवधा इ यादी बाबी कळिवले या आहेत.
१)
एकू ण पधक (कु तीगीर (७२०), नामािकं त कु तीगीर (४०) व पं च, मागदशक, यव थापक) –
एकू ण सं या- १,१६०
२) कु ती पधसाठी अं दािजत खचःअ.नं. तपशील
अं क खच पये अ री पये
१. भोजन खच
२६,१०,०००/- स वीस लाख, दहा हजार
२. आखाडा ( टे डीयम) - ५० हजार े कां साठी
५१,००,०००/- ए काव न लाख
३. खेळाडू व पं चाकरीता ॅकसुट
८,०८,०००/- आठ लाख, आठ हजार
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४.
५.
६.
७.
८.
९.

बि से
१५,७०,०००/वास खच, पं च मानधन व वाहन यव था
७,००,०००/िनवास यव था
५,००,०००/िस दी
५,००,०००/रॉय टी
५,००,०००/इतर (उ ाटन समारोप, वजन काटे , घडयाळे ,
३,२५,०००/टेशनरी, पो टेज, वैदयक य सुिवधा व झेरॉ स)
एकू ण : १,२६,१३,०००/-

पं धरा लाख, स तर हजार
सात लाख
पाच लाख
पाच लाख
पाच लाख
तीन लाख, पं चवीस हजार
एक कोटी, स वीस लाख, ते रा हजार

वरील माणे महारा रा य कु ि तगीर प रषद यां नी र कम . १,२६,१३,०००/- (अ री पये एक
कोटी, स वीस लाख, तेरा हजार) मा चे खचाचे अं दाजप क कळिवलेले आहे.
तरी शता दी कालावधीत ी रामनवमी उ सवाम ये महारा के सरी पधचे िशड येथे आयोजन
करणेकामी वर नमूद महारा रा य कु तीगीर प रषद यां चेकडू न ा त झाले या खचाचे तावावर सिव तर चचा
होऊन िनणय होणेकामी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .८३६ सदरह िवषयावर चचा करणेसाठी आजचे सभेत पै.वैभव िवलास लांडगे , अहमदनगर िज हा कु ती
सं घटना, अहमदनगर हे यां या सहका यां सह उपि थत होते. यां नी शता दी कालावधीत िशड येथे
महारा के सरी पधचे आयोजन करावे, अशी िवनं ती के ली व यासाठी अं दाजे .६०- ७० लाख मा
खच सं थानने करावा, अशी िवनं ती सभेस के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, शता दी कालावधीत महारा के सरी पधचे िशड येथे आयोजन
करणेकामी खु पच जा त खच येत आहे. हा खच कमी कसा करता येईल, याचे िववरण पै.वैभव लां डगे,
अहमदनगर यां चेकडू न लेखी व पात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
साईबाबा समाधी शता दी िनिम होणा या गद या अनु षं गाने सु रि तते या ीने तातडीने सु र ा
सािह य भाडे त वावर घेणेकामी दरप क (आर.एफ. यु.) मागिवणे बाबत.
तावी साईबाबां चे समाधीचे शता दी महो ाव आ ट बर २०१७ ते ऑ ट बर २०१८ या कालावधीम ये
सं थानमाफत साजरा होत आहे. मं िदर परीसरात
या दशनाथ येणा-या साईभ ां ची सुरि ते या ीकोनातून
सुर ा र कां माफत िड.एफ.एम.डी. व एच.एच.एम.डी. दारे तसेच यां चेकडील असले या सािह यां ची/
सामानां ची ए ा-रे बॅगेज कॅ नर दारे तपासणी कर यात येते. समाधी शता दी महो ाव िनिम ा होणा-या गद या
अनुषं गाने साईभ ां या सुरि ते या ीकोनातून तसेच साईभ ां ची तपासणी करणेकामी संर ण िवभागाकडे
असलेले सुर ा सािह यां ची स ि थती खालील माणे आहे.
अ.नं. सुर ा सािह याचे नावं
एकू ण नग
बं द ि थतीत
चालु ि थतीत
०१ ए ा-रे बॅगेज कॅ नर
०२ नग
०२ नग
--०२ िड.एफ.एम.डी.
१३ नग
१२ नग
०१ नग
०३ एच.एच.एम.डी.
६० नग
२० नग
४० नग
०४ वॉक टॉक
६० नग
१५ नग
३५ नग
चे मं िदर व मं िदर प रसराचे सुरि तता ही बाब अ यं त मह वाची अस यामुळे सुर ा यं णा, फायर
से टी, सी.सी.टी. ही. यं णा वगैरे सुर ा िवषयक मागदशनासाठी क शासना या क ीय औ ोिगक सुर ा बल
यासार या चां ग या सं थेचे मागदशन घे याची सं थानला आव यकता अस याने, यास अनुस न क ीय
औ ोिगक सुर ा बलाचे (CISF) अिधकारी यां नी िद.14.01.2016 ते िद.18.01.2016 या कालावधीत तसेच
महारा रा ा सुर ा महामं डळ (MSSC) यां नी िद.20.09.2016 व िद.21.09.2016 या कालावधीत तसेच
पोलीस अिध क, रा ा गु ावाता िवभाग-िशड , िज हा िवशेष शाखा- अहमदनगर, िशड पोलीस टेशन व साई
मं िदर सुर ा यां चेकडील अिधका-यां नी वेळोवेळी मंिदर, मं िदर प रसर तसेच सं थान संल न सव प रसराची पहाणी
क न आढळु न आले या टु ी, उणीवाबाबत सुरि ते या ीने करावया या उपाययोजना व खरे दी करणे
आव यक असलेले सुर ा सािह य इ यादी बाबत सुर ा ऑडीट के ले असून याचा सिव तर सुर ा अहवालही
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इकडील कायालयाकडे सादर के ला असता ामु याने याम ये यां नी खालील माणे मह वा या सुचना व
आव ाक सुर ा सािह यां ची गरज अस याचे नमुद के लेले आहे.

ामु याने के ले या सु चना –
१) सं थानचे सव वेश दारावर बुलेट फु मोच असणे आव ाक आहे.
२)
येक वेश दाराने येणा-या साईभ ां ची िड.एफ.एम.डी., एच.एच.एम.डी. दारे तपासणी कर यात
यावी.
३) सं थानचे सव परीसरात फायर ए ट यु शर तसेच सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणे आव ाक आहे.
४) सं थानचे सव परीसरात सच लाईटची यव था असणे गरजेचे आहे.
५) सं थानचे परीसरात आथ क बाब शी िनगडीत असलेले िठकाणी व कॅ श काऊं टर येथे बं द ुकधारी सुर ा
कमचारी असणे आव ाक आहे.
६) मं िदरात दशनाथ येणा-या तसेच सादालयाचे िठकाणी येणा-या साईभ ां चे सािह यां ची/ सामानां ची
बॅगेज कॅ नर दारे तपासणी होणे अ यं त मह वाचे आहे.
७) मं िदर व परीसरात २४ तास सीसीटी ही यं णा काया वीत असावी. तसेच सीसीटी ही फु टेजचा साठा
९० िदवसां पयत राहील अशी यव था असावी.
८) मं िदरात मोबाईल व इले ॉिन ा व तू घेऊन जा यास स ा मनाई करावी.
९) मं िदर परीसरात मोबाईल जॅमर काय णाली काया वीत कर यात यावी. इ यादी
उपरो ा माणे ामु याने सुर ा ऑडीट अिधका-यां नी सुचना के ले या आहेत.

सु र ा ऑडीटनु सार आव ाक असले या सु र ा सािह यां चा तपिशल खालील माणे –
अ.नं. सुर ा सािह यां चा तपिशल
01. X-Ray baggage inspection systems
Gate-02 01 Nos.
Gate-03 01 Nos.
Gate-04 01 Nos.
Gate-05 01 Nos.
Prasadalaya (IN Gate)-01
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai Dharmashala,
Dwarawati-03 Nos
02
DFMD
Gate-02 02 Nos.
Gate-03 03 Nos.
Gate-04 03 Nos.
Darshan Queue (1&2)-08 Nos
Prasadalaya (IN Gate)-02 Nos
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai Dharmashala,
Dwarawati-06 Nos
03
Body Scanner
04
VHF
Static base sets with antenna, battery and accessories
05
VHF hand set with accessories

नग
06

24

02
12
75

करीता साईभ ां या सुरि ते या ीने व शता दी या होणा-या गद या िनयोजनाकामी तातडीची
गरज हणून उपरो ा माणे सुर ा ऑडीट अहवालात दशिवले या सुर ा सािह ा खरे दीबाबतचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजी या सभेत सादर के ला असता ठराव .४९० अ वये
खालील माणे सुर ा सािह ा खरे दी करणेकामी येणा-या अं दाजे अपेि त खचास मा यता दे यात आलेली
आहे.
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Sr.
No.
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Item Description

Qty

X-Ray baggage inspection systems (Scanner)
04
DFMD
40
Body Scanner
01
VHF (Static base sets with antenna, battery and 02
accessories)
VHF hand set with accessories
75
HHMD (Hand Held Metal Detector)
40
Total
Add 10% as installation / testing charges cable supply, +
laying etc., shall be extra
Total

Appr. Amt.
60,00,000/40,00,000/70,00,000/69,000/12,00,000/20,000/1,82,89,000/18,28,900/2,01,17,900/-

न मत- उपरो ा माणे सुर ा सािह ा खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा ि येस जादा अवधी लागत
असलेने, तसेच ०१ ऑ ट बर २०१७ पासुन ी साईबाबा समाधी शता दी वष सु होत असुन ई-िनिवदा
होईपयत महारा शासन खरे दी िनयमावलीतील तरतुद/ िनयम . ४.५ अ वये तातडीची गरज हणून खालील
दशिवले माणे सुर ा सािह ा ०३ मिह यां साठी भाडे त वावर घेणक
े ामी पुरवठाधारकां कडु न दरप कासाठी िवनं ती
(आर.एफ. यु.) मागिवता येतील, असे न मत आहे.
तातडीची गरज हणू न भाडे त वावर यावयाचे सु र ा सािह याचा तपिशल खालील माणे अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५

सुर ा सािह याचा तपिशल
ए ा-रे बॅगेज कॅ नर
िड.एम.एम.डी.
एच.एच.एम.डी.
बुलेट फु जॅकेट
बॉ ा लँकेट

एकू ण नग
०४ नग
०९ नग
१५ नग
१० नग
०१ नग

करीता साईबाबा समाधी शता दी वष ०१ ऑ ट बर २०१७ पासून सु होत असलेने होणारी संभा ा
साईभ ां ची गद ल ात घेता तातडीची गरज हणून उपरो ा त यात दशिवलेनसु ार सुर ा सािह ा ०३
मिह यां साठी भाडे त वावर घेणक
े ामी पुरवठाधारकां कडु न दरप कासाठी िवनं ती (आर.एफ. यु.) मागिवणेकामी
तसेच आर.एफ. यु. मसु ा माणे अ ा कालावधीसाठी सं थान या अिधकृ त संकेत थळावर आर.एफ. यु.
िस द् कर यात आलेली असून पुरिवठाधारकां कडु न दरप के मागिव यात येत असून सदरचे तावाबाबत
के ले या कायवाहीस मा. ाव थापन सिमतीची काय ार मं जरु ी िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८३७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा समाधी शता दी िनिम होणा या गद या अनु षं गाने
सु रि तते या ीने तातडीने तावात नमु द के लेले सु र ा सािह य भाडे त वावर घेणेकामी दरप क
(आर.एफ. यु.) मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशके चे ा नमु ने पाहन
यास मा यता िमळणे व छपाई सु वात करणेबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम १७ नं. ठ म ये खालील माणे
तरतूद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन काय, यां या िलला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चारसार करील आिण सािह य ं थालय चालिवल व याचा िव तार करील."
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तािवकः- मा. यव थापन सिमती िद.०८.०९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७६८ (०५) अ वये
ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका छपाईकामी िन न म दरधारक यां चेकडू न छपाईकामास लवकरच सु वात करणार
आहे.
तावः- सन-२०१८ चे ी साई दैनं िदनी व िदनदिशके चे खालील पुरवठाधारकां चे िनम म दर मं जरू
झाले असून , यांचेकडू न ा त झालेले नमुने यां चे नावासमोर खालील त यात दशिव यात आले आहेत.
अं.नं.
पुरवठाधारकां चे नाव
०१ मे. ि ं ट लस ा.िल., मुं बई १)
२)
०२ मे. चेरी ऑफसेट, सोलापूर
०३ मे. वेद काश सुिनल द , १)
नवी िद ली
२)
०४ मे. सॅप ि ं ट सो युशन ा. १)
िल., मुं बई
२)
३)

ा त छपाई नमुना तपिशल
ी साई दैनं िदनी िडल स- क हर नमु ना
ी साईबाबा डायरी पॅकेट साईज- क हर नमुना
ी साई िदनदिशका ०१ पानी मोठे – नमुना ा त
ी साईबाबा िडल स वॉल कॅ लडस (८ पेजेस)- छपाई फोटो नमुना ा त
ी साईबाबा मेटपेट कॅ लडस (७ पेजेस)- छपाई फोटो नमुना ा त
ी साईबाबा ीडी वॉल कॅ लडस (िसंगल पेज )- छपाई फोटो नमुना ा त
ी साईबाबा ीडी डे क कॅ लडस (७ पेजेस)- छपाई फोटो नमुना ा त
ी साईबाबा डे क कॅ लडस (७ पेजेस) - छपाई फोटो नमुना ा त
(कोरोनाडो पेपरवर छपाई)

मागणीः- ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका-२०१८ चे छपाईकामाचे नमुने पाहन यास मा यता घेणे,
छपाईकामास सु वात करणे आहे .
सं थानचे अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी क न शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच
आिथक िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- धोरणा मक
िवभागाचा अिभ ाय/ प टः– सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा
िडल स िदनदिशकाबाबत उपरो त पुरवठाधारकां कडील ा त नमु ने पाहन यास मा यता िमळणे व छपाईस
सु वात करणेबाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमती या सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .८३८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स
िदनदिशका यां चे पु रवठाधारकां कडू न ा त झाले या नमु यां ची पाहणी क न, नमु ने अं तीम करणेत
आले व या माणे छपाई सु करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
साई कॉ ले स समोरील (१६ गुं ठ)े प रसरातील मं डपास नाव देणेबाबत.
तावी साईबाबा यां या समाधीस िद. १८ ऑ टोबर २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत . यािनिम ी साईबाबा
सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर २०१८ या
कालावधीम ये ‘ ी साईबाबा समाधी शता दी वष’ साजरे के ले जाणार आहे.
या शता दी वषात साईभ तांसाठी धािमक, सां कृ ितक, सामािजक काय म कर यात येणार आहेत.
यातील बरे चसे धािमक व सां कृ ितक काय म साई कॉ ले स (१६ गुं ठ)े प रसरात आयोिजत कर यात येणार
आहेत. यासाठी सं थानचे १६ गुं ठे प रसराम ये भ य मं डप उभार यात आलेला आहे. तथािप या मं डपास तथा
जागेस अदयापपावेतो कोणतेही नाव दे यात आलेले नाही. सदर मं डपास कायम व पी नाव दयावयाचे अस याने
तसेच मं डप शता दीचे काय माकरीता वषभर राखीव अस याने, यास िविश ट नावाने संबोधणे उिचत ठरे ल ,
असे न मत आहे. सं थान मालक या सदरह मं डपास चे समकालीन भ तांचे नां व दयावयाचे ठर यास,
बरे चसे भ तांचे वं शज यासाठी पाठपुरावा कर याची श यता नाकारता येत नाही. यासाठी मंडपाचे नामकरण
करणेकरीता खालीलपैक एक नाव अथवा मा. यव थापन सिमतीने सुचिवलेले नां व दे याची कायवाही करता
येईल :
१)...... दधा सबुरी मं डप
२) ीसाई िशलधी मं डप
३)...... ीसाई शता दी मं डप
४) संत ीसाईबाबा मं डप
५)...... ीसाईबाबा शता दी महो सव मं डप
६) ीसाई दरबार मं डप
७)...... ीसाई दारकामाई मं डप
८) ीसाई हनुमान मं डप
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९)...... ीसाई समाधी शता दी मं डप
११).... ीसाई आराधना दालन मं डप

१०) ीसाई कला दालन मं डप
१२) ी साई शारदा कला मं िदर मं डप

तरी उपरो त नावे तसेच मा. यव थापन सिमतीने सुचिवलेले नां व यापैक एक नां व साई कॉ पले स
समोरील (१६ गुं ठ)े प रसरात उभारणेत आले या मं डपास देणक
े ामी िनणय होणेस तसेच सदरह नावाचे आकषक
बोड बां धकाम िवभागामाफत मं डपाचे दशनी भागात लावणेस व याकामी येणा-या अनुषं गीक खचास मा यता
िमळणेकामी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े आय या वेळचा िवषयाम ये िनणयाथ सादर.
िनणय .८३९ यावर सिव तर चचा होऊन, साई कॉ ले स समोरील (१६ गुं ठ)े प रसराम ये िविवध धािमक,
सां कृ ितक काय म करणेसाठी उभारणेत आले या मं डपास “ ी साईबाबा समाधी मं िदर शता दी
मं डप” व साईआ म भ िनवास येथे उभारणेत आले या मं डपास “साईआ म समाधी शता दी मं डप”
असे नाव दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
ी साई मं िदर सु र ेकरीता महारा रा य सु र ा महामं डळाची सु र ा घेणेबाबत.
तावी साई मं िदर व मं िदर प रसरा या सुर ेकरीता महारा रा ा सुर ा महामं डळाची सुर ा घेणक
े ामी
जा.नं.एसएसएस/ विश/संर ण/ ५४२७/२०१५ िद.३१/१२/२०१५ चे प ाने मा.महा ाव थापक, महारा रा ा
सुर ा महामं डळ, मुं बई यां ना ितमहा येणारा खच व इतर अटी/शत ची मागणी कर यात आलेली होती.
यानुसार जा. .म.रा.सु.म.२०१/२०१६ िद.१६/०१/२०१६ चे प ाने वरी. उपमहा ाव थाक, म.रा.सु.म. यां नी
िस यु रटी ऑडीटकामी येणारा खच कळिवला होता. सदरचे खचास मा. ाव थापन सिमती िद.१६/०८/२०१७
चे सभेम ये मा ाता घेऊन जा.नं.एसएसएस/विश/संर ण/३१९२/२०१६ िद.२१/०९/२०१६ नुसार िस यु रटी
ऑडीट फ व रिज टेशन फ .४७,२५०/- (टॅ ा कपात क न) म.रा.सु.म. चे खा यावर आदा करणेत आलेली
आहे.
यानुसार महारा रा ा सुर ा महामं डळ यां चेकडू न मं िदर, मं िदर प रसर व सं थानचे सव इमारतीचे
िस यु रटी ऑडीट क न जा. .मरासुम /३४७०/२०१६ िद.०७/११/२०१६ चे प ा वये सुर ा ऑडीट अहवाल
सादर के ला आहे. सदरचे अहवालामा ये ी साईबाबा सं थानला दररोज १३४२ सुर ा कमचा यां ची
आव ाकता अस याचे कळिवलेले आहे. महारा रा ा सुर ा महामं डळ यां नी सादर के ले या िनयमावलीनु सार
१३४२ सुर ा कमचा यां चे तीन मिह यां चे वेतन “िस यु रटी िडपॉझीट” हणुन (िवना सेवा शु क आिण
रफं डेबल) आिण एक मिह याचे वेतन (सेवा शु कासहीत) ॲड हा ा हणून महारा रा ा सुर ा
महामं डळाकडे जमा करावे लागेल, असे कळिवले आहे. तसेच यां चे अहवालानु सार यां नी “िस यु रटी
ऑफ सर” हणुन िनवृ ा पोलीस अिधकारी (ACP/Dysp पदाचे) यां ची व र अिधकारी हणून नेमणुक
कर याची िशफारस कर यात यावी तसेच यां चेकडील ा ा अहवालानुसार कमचा यां चे वेतन खालील माणे
कळिवलेले आहे.
Name of post
Chargable Rate
SSO (Rtd.Addi.SP)
८०,०००/SSO (Rtd.ACP)
६०,०००/SSO (Rtd.P.I)
५०,०००/SO
३३,०००/ASO
२७,०००/SS
३६,०००/-

Name of post
AHG(Armed Head Guard)
HG (Head Guard)
SG (Security Guard)
LSG (Ladies Security Guard)
ASG(Armed Security Guard)

Chargable Rate
२४,०००/२१,०००/२०,०००/२०,०००/२३,०००/-

महारा रा ा सुर ा महामं डळाचे सुर ा ऑडीट अहवालानुसार १३४२ सुर ा कमचा यां करीता
मािसक .३,२४,१९,६५०/- खच कळिवला होता. िद.१२/०५/२०१७ रोजी मा. ी रं जनकु मार शमा, पोिलस
अिध क, अहमदनगर यां चे समवेत सुर ा ऑडीट संदभात बैठक झाली असता बैठक म ये मं िदर सुर ेकरीता
महारा रा ा सुर ा महामं डळ यां चेमाफत कमचारी घेणबे ाबत मत ा ा के ले. तसेच िद.०६/०७/२०१७ रोजी
ी साईबाबा समाधी महो ाव कृ ती आराखडया संदभात मा.ना.देव फडणवीस, मु ामं ी महारा रा ा यां चे
अ ा तेखाली आढावा बैठक झाली असता बैठक म ये ी साईबाबा मं िदर सुर ा ाव थेतील टु ी व शता दी
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वष िनमी ाने भािवकां ची होणारी गद या सव पा भुमीवर मा.मु ामं ी महोदय यां नी संर ण ाव थेतील टु ी
तातडीने दुर करणेसाठी शासना या मािहती तं ान गृह िवभागामाफत िशड येथे सीसीटी ही यं णा तातडीने
उभारणे व महारा रा ा सुर ा महामं डळाची सुर ा ाव था उपल ा क न घेणेबाबत िनदश िदले.
मा.मु ामं ी महोदय, महारा रा ा व मा.पोिलस अिध क, अहमदनगर यां चे सुचनेनसु ार
उपिवभागीय पोिलस अिधकारी, िशड भाग, िशड यां चेमाफत मनु ाबळासंदभात स ह क न िद.१२/०७/२०१७
चे प ा वये साईमं िदर सुर ेकरीता तुत २०४ िनयु ा होणेबाबत व उवरीत ट या-ट याने िनयु ची कायवाही
होणेस कळिवले होते. यानुसार मा. ाव थापन सिमती िद.२५/०७/२०१७ रोजी या सभेम ये मािसक
.४२,०९,०००/- चे खचास मा ाता िमळणेकामी ताव सादर के ला असता, िनणय .५४१ माणे यावर
सिव ार चचा होऊन असे ठरले क , स या सं थानम ये कायम व कं ाटी सुर ा र कां ची सं या जा ा
अस यामुळे सं थानवर मोठया माणावर आिथक भार पडत आहे. तथािप, मं िदर सुर ा हाही अितशय
ाधा याचा िवषय आहे. यामुळे महारा रा ा सुर ा महामं डळ यां चे ५० सुर ा कमचारी व एक सुर ा
अिधकारी एवढे मनु ाबळ ी साईबाबा समाधी शता दी महो ावा या अनुषं गाने सुरवातीस एक वष (िद.०१
ऑ टोबर २०१७ ते ३० स टबर २०१८) कालावधीसाठी घेणते यावे व यां चा कामा या अनुभवानुसार व
सं थानची गरज पाहन मनु ाबळ वाढिवणेबाबत पुढील िनणय घे यात येईल, असे ठरले.
मा. ाव थापन सिमती िद.२५/०७/२०१७ चे सभेतील िनणयानु सार महारा रा ा सुर ा मं डळ यां ना
जा.नं.एसएसएस/ विश/ संर ण/२८०९/२०१७ िद.२४/०८/२०१७ चे प ा वये मा. ाव थापक य संचालक,
महारा रा ा सुर ा महामं डळ, मुं बई यां ना ी साई मं िदराकरीता ०१ सुर ा अिधकारी व ५० सुर ा कमचारी
(३० पु ष व २० मिहला) िद.०१/१०/२०१७ ते िद.३०/०९/२०१७ पयत पुरिवणेस तयार असलेबाबत संमतीप
सादर करणेस कळिवणेत आले होते.
महारा रा ा सुर ा महामं डळ यां चेमाफत ी साईबाबा सं थान िव ा यव था िशड करीता
महारा रा ा सुर ा महामं डळाची सुर ा पुरिवणे संदभात चचा कर यासाठी अ ार मु ा सिचव (गृह) यां चे
अ ा तेखाली िद.२८/०८/२०१७ रोजी यां चे दालनात (२ रा मजला, मु ा इमारत, मं ालय, मुं बई) येथे
महासंचालक तथा ाव थापक य संचालक, महारा रा ा सुर ा महामं डळ, मुं बई, आयु ा, रा ा गु ा वाता
िवभाग, महारा रा ा, मुं बई, िज हािधकारी, अहमदनगर, पोिलस अिध क, अहमदनगर, मु ा कायकारी
अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव ा यव था यां ची संयु क बैठक आयोजीत कर यात आली होती. सदरचे
बैठक म ये साई मं िदराकरीता महारा रा ा सुर ा महामं डळाचे ०१ अिधकारी व ५० कमचारी नेमणुक बाबत
सं या अितशय कमी असुन ी साई मं िदरास ा ा होणारे धमक प , स ि ातीत देशां त िविवध िठकाणी होत
असलेले अितरे क ह ले, बॉ ा फोटा या घटना, याच माणे अितरे यां नी देशां तील धािमक ाळां ना टागट
के लेची प र थीती, जगभराम ये सु असले या दहशतवादी कारवाया ई.िवषयावर सिव ार चचा होऊन ी साई
मं िदराकरीता पोिलस िवभागाने यापुव कळिवले माणे २०४ कमचारी घेणबे ाबत सुचना कर यात आली.
शता दी महो ाव २०१७-२०१८ चे िनमी ाने चे दशनाकरीता मोठया माणात गद होणार असुन
ी साई मं िदर व साईभ ां ची सुर ा ही मह वाची बाब अस याने ी साई मं िदर सुर ेकरीता उपिवभागीय पोिलस
अिधकारी, िशड भाग िशड यां नी सुर ा र कां ची पॉईटची
ं िन ीती के ले माणे खालील तपिशल माणे
अिधकारी कमचारी व कमचारी घेणे अपेि त आहे.
अ.नं
िठकाण
थम स
ि तीय स
तृतीय स
एकु ण
शेरा
SG LSG SG LSG SG LSG SG LSG
१
गेट A दशन
२
२
२
२
२
२
६
६
ि स ग/चेक ग
२
गेट B दशन
२
२
२
२
२
२
६
६
ि स ग/चेक ग
३
गेट नं.३ आत/बाहेर
२
२
२
२
२
२
६
६
ि स ग/चेक ग
४
गेट नं.४ आत/बाहेर
२
२
२
२
२
२
६
६
ि स ग/चेक ग
५
गेट नं.५ बाहेर
१
१
१
१
१
१
३
३
ि स ग/चेक ग
६
गेट नं.०२ VIP
१
१
१
१
१
१
३
३
ि स ग/चेक ग
७
साई कॉ ले ा चेक ग पॉईटं २
२
२
२
२
२
६
६
ि स ग/चेक ग
८
िपं पळवाडी रोड चेक ग पॉईटं २
२
२
२
२
२
६
६
ि स ग/चेक ग
९
ारकामाई चेक ग पॉईटं
२
२
२
२
२
२
६
६
ि स ग/चेक ग
१० मेन गेट नं.४ बाहेर
२
२
२
२
२
२
६
६
ि स ग/चेक ग
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११
१२
१३

लाडू काऊं टर पासेस
सादालय चेक ग पॉईटं १
सादालय चेक ग पॉईटं २

SSO
०१
अ.नं.
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.

अ)
ब)
क)
ड)

ASO
०२

२
२
२
२४

२
२
२
२४
SS
०४

२
२
२
२४
HG
११

तपिशल
Senior Security Officer (Rtd.ACP)
Asistant Security Officer
Security Supervisor)
Head Guard
Security Guard
Ladies Security Guard

२
२
२
२४

२
२
२
२४
SG
९३

२
२
२
२४
LSG
९३

सं या
०१
०३
०४
१०
९३
९३
२०४

६
६
६
७२
Total
२०४

६
६
६
७२

ि स ग/चेक ग
ि स ग/चेक ग
ि स ग/चेक ग

२८% Extra सु ीनुसार

ितमाह वेतन
६०,०००/२७,०००/३६,०००/२१,०००/२०,०००/२०,०००/एकु ण
GST १८%
दरमहा येणारा अं दाजीत एकु ण खच
एक मिह याची ॲड हा ा पी ावयाची र कम .
तीन मिह याची िडपॉिझट र कम .
काम सु होणेपु व आदा करावयाची ॲड हा ा व िडपॉिझटची एकु ण र कम .

ितमाह एकु ण खच
६०,०००/८१,०००/१,४४,०००/२,१०,०००/१८,६०,०००/१८,६०,०००/४२,१५,०००/७,५८,७००/४९,७३,७००/४९,७३,७००/१,२६,४५,०००/१,७६,१८,७००/-

तरी १) महारा रा ा सुर ा महामं डळ यां चेमाफत ी साई मं िदर सुर ेकामी वरील तपिशल माणे
अिधकारी व कमचारी घेणेस व याकामी दरमहा येणारे अं दाजीत खच .४९,७३,७००/- चे खचास मा ाता
असावी. २) एक मिह याचे वेतनाची ॲड हा ा पी ावयाची र कम .४९,७३,७००/- + तीन मिह यां चे
वेतनाची िडपॉझीट हणुन आदा करावयाची र कम .१,२६,४५,०००/- असे एकु ण १,७६,१८,७००/- मा
महारा रा ा सुर ा महामं डळ यां चे खा यावर जमा करणेस मा ाता असावी. तसेच मा. ाव थापन सिमती
मा ातेनं तर शासन मा ाते ाव ताव सादर करणेस मा ाता असावी.
िनणय .८४० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , महारा रा ा सु र ा महामं डळ यां चेमाफत ी साई मं िदर
सु र ेकामी ायोिगक त वावर ३ मिहने कालावधीसाठी १०० सु र ा कमचारी व यानु सार आव यक
असलेले अिधकारी घे यात यावे. तसेच या महारा रा ा सु र ा महामं डळा या कमचा यांम ये
सं थान कमचा यां चीही नेमणू क करणेत यावी.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
सन २०१७-१८ या वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान व सं थान णालये लॉ ीसाठी आव यक
के िमकल/ िडटज ट सं यु खरे दीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- १) २१ चा (१) चा (ग)– भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व
ाथनेसाठी िकं वा कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
२) (ख) भ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व त्याची देखभाल करणे.
मा. यव थापन मं डळाचा ठराव – १) िद.२६/०३/२०११ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे
सभेमधील संमत िवषय नं .३२ व िनणय .२३२.
२) िद.१८/०२/२०१५ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेमधील संमत िवषय नं.१३ व िनणय
.४१.
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ा तावीक– ी साईबाबा सं थानचे ०२ लॉ ी यु िनट असु न एक णालय तर दु सरे इकडील िवभागा
कडे आहे. दोनही यु िनटसाठी आव यक के िमकल/िडटज ट पुव दोन वतं ताव ठे वनू खरे दी के ले जात असे .
िद.२६/०३/२०११ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये येथनु पु ढे सं थानचे
भ तिनवास थान, णालये व इतर िवभागां चा लॉ ी के िमकल खरे दीकामी एकि त ताव मा यतेसाठी सादर
कर यात यावा असे ठरले अस याने िशर या माणे एकि त खरे दी ताव सादर के ला जातो, खरे दी या
खरे दी िवभागामाफत के ली जाते.
िद.१८/०२/२०१५ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेमधील िवषय नं.१३ व िनणय ं .४१
नुसार ी सुरेश ा हणकर यां ची सं थान प रसरात व छता व िकडनाशक तां ि क स लागार हणुन सेवाभावी
िनयु ती कर यात आलेली अस याने सदर खरे दीबाबत िशर या माणे यांचा लॉ ी के िमकल व िडटज टम ये
समािव ट घटकां चे मािहतीबाबत अहवाल मागिव यात आला यांनी यांचा अहवाल िद.०४/०७/२०१७ रोजी
सं थानला सादर के ला आहे तो सोबत अवलोकनाथ व मािहतीसाठी सादर आहे. यानु सार आपणास आव यक
लॉ ी के िमकल व िडटज ट खरे दी करावे लागणार आहे. यासाठी आव यक या तरतुदी, रासायिनक घटकां सह
के िमकल/ िडटज ट खरे दी व येणा-या अदमासे खचास मा यतेसाठी िद.१४/०८/२०१७ रोजी सादर कर यात
आलेली होती सदर िटपणी वर
१) फ त ई-मेल ारे घेतले या दरानु सार Estimated Cost काढलेली आहे. दर खुप वेगवेगळे आहेत .
Market Survey आव यक.
२) ई-मेल ारा मागिव यात आले या दरप कानुसार अं दािजत र कम Estimated Cost कशी
Calculate के ली ते प ट होत नाही. िनिवदा दर ि वकृ तीसाठी Estimated Cost मह वाची अस याने
अं दािजत िकं मत कशी परीगिणत के ली याचे वतं Sheet अिध क व शासक य अिधकारी यांचे वा रीने
न ती बरोबर ठे वावे असे वाटते, असे िनदश अस याने यानु सार सिवनय फे र सादर क ,
िवभागाची मागणी – सन २०१५/२०१६ करीता के िमकल/िडटज ट खरे दी, खरे दी िवभागामाफत ईिनिवदा प दतीने खरे दी कर यात आलेली होती. आता साईबाबा भ तिनवास थान िवभाग व णालय
िवभागां साठी (साईबाबा भ तिनवास थान मागणी प िद.०३/०७/२०१७ माणे व णालय मागणी प
िद.०४/०७/२०१७) सन २०१७/२०१८ या वषाकरीता पुढील माणे िवभागवार लॉ ी के िमकल/िडटज टची
आव यकता भासणार आहे.
मागील वषाकरीता ई-िनिवदा मागवुन खरे दी कर यात आले या के िमकल/िडटज ट या खचाचा
तपिशल.
साईबाबा भ तिनवास थान लॉ ीकरीता
ी साईनाथ णालयाकडील ला ीकरीता
अ.नं तपिशल
दर
ित एकु ण
अ.नं तपिशल
दर
ित एकु ण
िकलो/िलटर र कम
िकलो/िलटर र कम
१
िडटज ट पावडर ३७/७४,०००/- १
िडटज ट
३७/७९,९२०/– २००० िकलो
पावडर–
२१६० िकलो
२
िल वीड –
६५/१,३०,०००/- २
िल वीड
४५/१८,०००/२००० िलटर
(तेलकट डाग
काढणेकामी)
४०० िलटर
३
िडटज ट पावडर ३५/३,५००/३
पावडर (कपडे ५०/५०,०००/(िसंथॅटीक कपडे
यु लाईज
धु यासाठी)
करणेसाठी)
१०० िकलो
१००० िकलो
४
पावडर (कपडे ५०/५०,०००/- ४
िल वीड
१५७/६२,८००/यु लाईज
(वुलन रग,
करणेसाठी)
लॅकेट
१००० िकलो
धु यासाठी)
४०० िलटर
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५

िल वीड (वुलन १५७/७,८५०/५
रग,
लॅकेट
धु यासाठी) ५०
िलटर
साईबाबा भ तिनवास थान २,६५,३५०/एकु ण खच -

िल वीड
१४६/५८,४००/(र ताचे डाग
काढणेसाठी)
४०० िलटर
ी साईनाथ णालय लॉ ी २,६९,१२०/एकु ण खच -

सदरकामी मागील वष एकु ण ५,३४,४७० मा चे खचास मं जरु ी ा त होती स या उभय िवभागाकडे
खालील माणे के िमकल/िडटजटचा साठा िश लक आहे.
िवभागां कडील िश लक साठासाईबाबा भ तिनवास थान
णालयाकडील
अ.नं
तपिशल
िवभागाकडील
िद.०४/०७/२०१७
िद.०३/०७/२०१७ अखेरचा
अखेरचा िश लक
िश लक साठा.
साठा.
िकलो/िलटर
िकलो/िलटर
१
बेडिशट, उिशक हर, चादर, गादीक हर,टॉवेल ६२२ िक. ॅम
५६५ िक. ॅम
इ.रं गीत/पां ढरे कपडे धु याची पावडर
२
बेडिशट, उिशक हर, चादर, गादीक हर,टॉवेल ६२२ िल.िमली
----इ.रं गीत/पां ढरे कपडे धु याचे िल वीड
३
कपडे यु लाईज करणेची पावडर
३४०.१०० िक. ॅम
३
वुलन रग/ लॅकें ट धु याचे िल वीड
१८.१०० िल.िमली
१२० िल.िमली
४
िसंथॅटीक कपडे धु याची पावडर
९८.९०० िक. ॅम
५
र ताचे, अ नाचे, तेलाचे, गं जलेले व इतर डाग -----१० िल.िमली.
असणारे कपडे, रं गीत डाग असणारे कपडे
नमुद साठा पुढील दोन ते तीन मिहने पुरेल इतका आहे या मु ळे सन २०१७/२०१८ या वषासाठी
आव यक के िमकल/ िडटजट खरे दी करावे लागेल.
िवभागाची मागणी- साईबाबा भ तिनवास थान तथा सं थान णालये या िवभागासाठी
खालील माणे के िमकल/ िडटजटची आव यकता सन-२०१७/२०१८ या वषासाठी आव यक आहे.
अ.नं.
धु यासाठीचे कपडे
अं दाजे
अं दाजे
अं दाजे
अं दाजे
एकु ण
आव यक
आव यक
आव यक
आव यक
मागणी
िडटज ट पावडर िल वीड
िडटज ट
िल वीड
िकलो /
(िकलो/ ॅम)
(िलटर/
पावडर
(िलटर/
िलटर
िमली)
(िकलो/ ॅम)
िमली)
साईबाबा भ तिनवास थान सं थान णालये
सव कारचे कपडे – बेडिशट, २००० िकलो ---१
२६०० िकलो ---४६००
उिशक हर, चादर, गादीक हर,
िक. ॅ
टॉवेल.इ. रं गीत/पां ढरे धु यासाठी
सव कारचे कपडे – बेडिशट, ----२
२०००
----३०० िलटर २३००
उिशक हर, चादर, गादीक हर,
िलटर
िलटर
टॉवेल.इ. रं गीत/ पां ढरे धु यासाठी
३
र ताचे, अ नाचे, तेलाचे, गं जलेले व ---------११०० िल. ११००
इतर डाग असणारे कपडे, रं गीत डाग
िलटर
असणारे कपडे
४
वुलन रग, लॅकेट
-------७०० िल. ७०० िलटर
५
कपडे यु लाई ड करणेसाठी
१००० िकलो --१३०० िकलो --२३००
िक. ॅ
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सदर खरे दीकामी िवचारात घेतले जाणारे अदमासे दर िनि त करतां ना य माकट सव व दर प के
यां चा िवचार कर यात आला. िद.१०.०९.२०१७ रोजी इकडील िवभागाचे ितिनधीने नािशक येथे जाऊन
आव यक के िमकल/ िडटजट दराबाबत पहाणी / अ यास के लेला आहे. यानु सार खालील माणे अं दाजे िकमं ती
िनि त क न तावीत Estimated Cost काढली आहे, तपशीलवार िववरण खालील माणे.
अ.
नं

१

२

३

४

५

धु यासाठीचे कपडे

अं दाजे
आव यक
िडटज ट
पावडर
(िकलो/ ॅ
म)

अं दाजे मागील
दरप क धारकां नी िदलेले दर
आव य मं जु र दर गजानन रोहीत
नेह
क
. पै.से इं ड ीय एजि स एं टर ायजे
िल वीड
ल
ज,
स,
(िलटर/
स लायस नािसक नािसक
िमली)

एकू ण
तािव
पये.पै त
से अदामा
से
सरासरी
िकमं त
. पै.

सव कारचे कपडे –
बेडिशट, उिशक हर, चादर,
गादीक हर,
टॉवेल.इ.रं गीत/पां ढरे
धु यासाठी
सव कारचे कपडे –
बेडिशट, उिशक हर, चादर,
गादीक हर,
टॉवेल.
इ.रं गीत/पां ढरे धु यासाठी
र ताचे,अ नाचे,तेलाचे,गं ज
लेले व इतर डाग असणारे
कपडे, रं गीत डाग असणारे
कपडे
वुलन, रग, लॅकें ट.इ.

४६००
िकलो

----

३७.००

११५/ती
िकलो

९९/ती
िकलो

२९७/ती िकलो

५११/ १७०/ ७,८२,०००
- ती /िकलो

-----

२३०० ६५.००
िलटर

२१०/ती
िलटर

१९२/ती
िलटर

----

४०२/ २०१/ ४,६२,३००
- ती /िलटर

-----

११०० १४६.०
िलटर ०

२२८/ती
िलटर

३७०/ती
िलटर

३०५/ती िलटर

९०३/ ३०१/ ३,३१,१००
- ती /िलटर

----

७००
िलटर

१५७.०
०

२३००
िकलो

-----

५०.००

२४६/ती
िलटर
१५५/ती
िकलो

-----

कपडे
यु लाई ड
करणेसाठी

१९८/ती
िलटर
७१/ती
िकलो

४४४/ २२२/ १,५५,४००
- ती /िलटर
४२३/ १४१/ ३,२४,३००
- ती /िकलो

, नािसक

१९७/ती िकलो

एकु ण
होणारी
र कम

२०,५५,१००/
-

एकु ण पये -

अ री अपे ीत अं दाजे िकमं त पये – वीस लाख प चावन हजार शं भर मा .

यापुव सं था नने नेमले या स लागाराचे अिभ ायानु सार सदरह खरे दी करतेवेळी खाली िद या माणे
समािव ट घटकां चा िवचार करावा लागेल.
१) समािव ट घटक ट के वारीसह व इतर आव यक माणप े ( ी. सु रेश ा हणकर, तां ि क
स लागार यां चे अहवालानु सार) –
अ.नं धु यासाठीचे कपडे
रसायनाचा ि यािशल घटक व ि यािशल शेरा
कार
घटकां चे माण ट के (%)
१
२
३
४
५
सव कारचे कपडे – िडटज ट
१
सोडीयम लॉ रल बेनझेन सलफे ट १०- कमी
झाग
बेडिशट, उिशक हर, चादर, पावडर
२० %
परीमाणकारक रं गास
गादीक हर,
टॉवेल.इ.
सोडीयम मेटा िसिलके टे ड २० -३० % हािनकारक नसणारा
रं गीत/पां ढरे धु यासाठी
सोडीयम हो सा मेटा फॉ फाइट १०-२० % सव कार या
कपडयां साठी.
सोडीयम कारबोनेट १०-२० %
सोडीयम ायपॉली फॉ फे ट ०५-१० %
सव कारचे कपडे – िल वीड
२
इथा सीलॅरल अ कोहोल ०५ – १० % सव
कारचे
बेडिशट, उिशक हर, चादर, व प साबण पॉलीइथीलीन ालयकाल ०१-०५ % कपडयां साठी
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गादीक हर, टॉवेल.इ. रं गीत/
पां ढरे धु यासाठी

३

र ताचे, अ नाचे तेलाचे, िल वीड
गं जलेले व इतर डाग व प साबण
असणारे कपडे रं गीत डाग
असणारे कपडे

४

वुलन, रग, लॅकें ट.इ.

िल वीड
व प साबण

५

कपडे यु लाईज करणेसाठी

पावडर

फॉटीअॅसीड/पोटॅिशयम सा ट १५१८%
टे ाकाल ०५-०७ %
इडीटीए ०० -०५ %
सोडीयम मेटा सीलीके ट ०५-१०%
आर.ओ.पाणी १०-५५%
पोटॅिशयम इ झाईम ०१-०२ %
लायपेज ०५-१० %
१-४ डी लुकॅन लुकॅनो हाय ोलेज ०५१० %
टे ाकाल १०-२० %
सोडीयम लॉ रज बे झाइम स फे ट २०३० %
सोडीयम स फे ट ३०-४४ %
ए झाइ स, ि लच व चमकवणारा
घटकनसलेला व पी एच युटरन
नसलेला इथॅनन व यु याल टर १०%
या कमी पेिसिफक गॅि हडी १.००३
+/- ०.०१ व पुनपणे पा यात
िवरघळणारा
मु य िकमान घटक फॉम क अॅिसड १२
%, िस ीक अॅिसड १ ते ५ % िकमान
माण असलेले व इतर घटक
पयावरणास हानीकारक नसणारे पा यात
पुणपणे िवरघळणारा.

वयं मचलीत मा ा,
कमी झाग, अ यंत
प रणामकारक
सुरि त.

र ताचे डाग, मातीचे,
जेवणाचे, तेलाचे,
गं जलेले व इतर डाग
रं गीत
डागां ना
सुरि तपणे
धु यासाठी.

----

वरील माणे िकमान घटक असणारे व पयावरणास हािनकार नसणारे तसेच पा यात पुणपणे िवरघळणारे
असणे अ याव यक आहे. असे यांनी यांचे अहवालाम ये नमुद के ले आहे.
२) BIS (Bureau of Indian Standards) या सं थे ारे वेळोवेळी सं शोिधत मानं का माणे
(IS 4955:2001) असलेबाबतचा दाखला सल न असणे गरजे चे आहे.
३) लॉ ी उ पादने ECOMARK असावीत तसेच याबाबत स म दाखला असावा.
छाननी क न अनु मान- उपरो त माणे लॉ ी के िमकल/िडटज ट खरे दी नमुद अिधिनयमातील
तरतुदीस अनु स न तथा संमत यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार व साईभ तांच,े णांचे सोयी सुिवधेसाठी करता
येईल. सदर खरे दीकामी अं दाजे .२०,५५,१००/- (अ री पये वीस लाख पं चावन हजार शं भर मा ) खच
अपेि त आहे. सदर खचाची तरतुद संबं िधत िवभागां चे सन २०१७/२०१८ चे अं दाजप काम ये कर यात
आलेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त माणे िवभागिनहाय के िमकल/िडटज ट िह दु तान युिनिल हर,
ीिलयं ट बायो ल ड ए स ा, हॅनीश, उजाला, युरे स, बायो सुड , िव ो इंडीया िल., गोदरे ज कझुमर ॉड ट िल.
या ॅ डेड कं पनीचे िकं वा त सम कं पनीचे खरे दी के यास आपणास धुलाईबाबत आव यक तसे परीणाम समोर
येतील तसेच संबं िधत कं पनीचे मागदशनही लाभेल असे न मत आहे.
करीता१)
साईबाबा भ तिनवास थान तथा सं थान णालये या िवभागां साठी आव यक के िमकल/िडटज ट
खरे दीकामी येणा-या अं दाजे खचास
२)
जनसंपक िवभागामाफत वतमान प ात शासक य दराने जािहरात िस द करणेस
३)
यापक तथा सवदुर िस दीसाठी सदरकामी िवहीत के ली जाणारी जािहरात सं थानचे वेब साईटवर
मािहती तं ान िवभागामाफत Upload करणेस
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४)

खरे दी, खरे दी िवभागामाफत ई-िनिवदा प दतीने कर यास
मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८४१ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान व सं थान
णालये लॉ ीसाठी आव यक के िमकल/ िडटज ट सं यु खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे २०,५५,१००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
ी साईबाबा समाधी शता दी वषासाठी सं थानला िवनामोबदला जमीन वापरास देणेबाबत
डॉ.एकनाथ भागचं द ग दकर व िवजयकु मार मोहन बाल यां चा िद.२०/०९/२०१७ रोजीचा सं यु त अज.
तावअिधिनयमातील तरतू द– सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतुदीनु सार िवकास
कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची उि टे व
योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा खरे दी करील.
ताव- ी साईबाबा समाधी शता दी वषासाठी सं थानला िवनामोबदला जमीन वापरास देणेबाबत
डॉ.एकनाथ भागचं द ग दकर व जयकु मार मोहन बाल ,रा.िशड यां चा ताव ि वकृ त करणेबाबत..
तावना – ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम त िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर
२०१८ या कालावधीत िशड येथे होणा-या साईभ तां या संभा य गद चे यव थापन कर या या ि ने तसेच
साईभ तां या सुिवधे या ि ने वाहनतळ सुिवधा िवनािवलं ब उपल ध क न दे या या ि कोनातून सं था नला
मोठया माणात जमीन ची आव यकता भासणार आहे.
िशड येथील खालील नमू द के ले या रिहवासी यां नी यांचे नावासमोर दशिवले या जमीनी/जागा
सं थानला ी साईबाबा समाधी शता दी वषासाठी िवनामोबदला सं थानला वापरास देणक
े ामीचा इकडेस ताव
सादर के लेला आहे.
अ.नं जमीन मालकाचे नाव
जमीनीचे लोके शन
समाधी मं िदरापासून सव नं.
े
जमीनीचे अं तर
१
डॉ.एकनाथ भागचं द ग दकर व
साईआ म-१ चे जवळ सुमारे १.५ िकमी.
१८७/२/२ ०.३०
शोभा एकनाथ ग दकर (समाईक)
आर
२
ी.िवजयकु मार मोहन बाल व
साईआ म-१ चे जवळ सुमारे १.५ िकमी.
१८७/२/३ ०.३०
बी.आर.मोहन राव (समाईक)
आर
िवषयां िकत अजाचे अवलोकन के ले असता
१) डॉ.एकनाथ भागचं द ग दकर व िवजयकु मार मोहन बाल करीता हणून डॉ.एकनाथ भागचं द ग दकर
यां नी वा री के लेली आहे.
२) अजासोबत सादर के ले या ७/१२ उता-याचे अवलोकन के ले असता यात सव नं.१८७/२/२ े
०.३० आर एकनाथ भागचं द ग दकर व शोभा भागचं द ग दकर यां चे समाईक िह यात दशिवलेले आहे.
३) तसेच सव नं.१८७/२/३ चे ७/१२ उता-याचे अवलोकन के ले असता े ०.३० आर इतके
िवजयकु मार मोहन बाल व बी.आर.मोहन राव यां चे समाईक े दशिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त िमळकती संदभात थािनक चौकशी के ली असता यायालयात वाद
चालू अस याचे िदसून येत नाही. तथािप उ त जमीनीचे संबं धीत क जेदार व सहक जेदार यां चे वा रीने अज
सादर के लेला नाही.फ त एक क जेदाराने अजावर वा री के लेली आहे. त हा सव क जेदार व सहक जेदार
यां चे वा रीचा अज ा त क न यावा लागेल व करारनामा देखील सव क जेदार व सहक जेदार यां चेबरोबर
करावा लागेल. त ाप उ त े वापरासाठी ि वकृ त करावयाचे झा यास सदर माणे पुतता क न घेता येईल.
१) त हा सदर या िमळकती सं थानला समाधी शता दी वषासाठी िवनामोबदला ि वकारणे.
२) सदर िमळकती संबं धात साईबाबा समाधी शता दी या कालावधीसाठी करारनामा करणे.
३) उपरो त योजनाथ वापर करणेसाठी सदर िमळकतीचा आव यक तो िवकास व त ुषं िगक कामे
सं थानचे बां धकाम िवभागामाफत करणे.
४) सदर िमळकत धारकां चा अिभनं दनपर ठराव व तशा आशयाचे प संबं धीतांना देण.े
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सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८४२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषाम ये साईभ ां ना िविवध सु िवधा
पु रिवणेसाठी डॉ.एकनाथ भागचं द ग दकर व िवजयकु मार मोहन बाल यां ची तािवत जमीन
िवनामोबदला वापरासाठी घे यास व यासाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
ी साई सादालयात चालू असले या सं पू ण िदवस मोफत भोजन योजनेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द :- सन-२००४ चा महारा अिधिनयम ं .१४(भाग-४) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के ले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील २१(१घ) नूसार भ तां ना
जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे.
तािवक :- संदिभय अ.नं.१ नु सार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड माफत साजरे
कर यात येणारे साईबाबा समाधी वष (०१ आ टोबर २०१७ ते १८ ऑ टोबर २०१८) देणगीदार साईभ तांचे
देणगीतून मोफत अ नदान वष हणून घोिषत करणेतस मा यता िमळालेली होती.
ी साई सादालयात संपु ण िदवस मोफत भोजन योजना सु करणेबाबत संदिभय अ.नं.२ नु सार ,
मा. ीसद य सिमती िद.१४/०६/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं .३४३ अ वये, “ चे समाधी शता दी
महो सव कालावधीम ये िद.०१/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ पयत देणगीदार साईभ तांचे देणगीतून मोफत
अ नदान वष घोिषत करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच अ नदान फं डामधील िश लक िनधी व
िदवसिदवस मोफत भोजन योजनेम ये साईभ तांची वाढती देणगी या बाबीचा िवचार करता नवीन वषाची
साईभ तांना भेट देणसे ाठी िद.०१ जानेवारी २०१७ पासून ायोिगक त वावर संपु ण िदवस मोफत सादभोजन
चालू करणेत यावे . सदरह योजना थमतः िद.३०/०९/२०१७ पयत सु ठे वणेत यावी व या योजनेस भ तां चा
उ फु त ितसाद िमळा यास समाधी शता दी वषानं तरही मोफत साद भोजन योजना सु ठे व यात यावी, परं तू या
योजनेचा लाभ जनरल भोजन हॉलम ये सादभोजन घेणा-या भ तांनाच राहील. ही.आय.पी. व ही.आय.पी.
सादभोजनासाठी पुव माणेच शु क आकारणेत यावे.” असे ठरलेले आहे.
यानूसार मा. यव थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ चे सभेतील िनणय .८२० नु सार, ०१ जानेवारी
२०१७ पासून ी साई सादालयात सं पणु िदवस मोफत सादभोजन सु करणेत आलेले असून ते आज पावेतो
चालू आहे .
परं तु सदरह योजना ायोिगक त वावर िद.३०/०९/२०१७ पयत सु ठे वेणते यावी व या योजनेस
भ तांचा उ फु त ितसाद िमळा यास समाधी शता दी वषानं तरही मोफत साद भोजन योजना चालू ठे व यात
यावी, असे नमूद के लेले अस यामुळे सन-२०१६ मधील माहे जानेवारी-२०१६ ते ऑग ट-२०१६ तसेच सन२०१७ मधील माहे जानेवारी-२०१७ ते ऑग ट -२०१७ अखेर “मोफत सादभोजन योजना” अं तगत जमा
झालेली देणगी र कम व सादभोजनघेणा-या भ तांची सं या याबाबतची तुलना मक माहीती खालील माणे
अवलोकनाथ सादर करीत आहोत.
अ)
सन-२०१६ म ये मोफत सादभेाजन योजनेअं तगत जमा देणगी र कम व सादभोजन घेणाया भ तांची सं या मिहना
सादभोजन
मोफत सादभोजन योजने जमा देणगी
सं या
र कम
जानेवारी-२०१६
१२, ७४, ९७५
७३,३७,२९८/फे वु ारी-२०१६
८,७३,६९७
३९,८५,८८९/माच-२०१६
९,८६,८७४
७३,१४,८३७/एि ल-२०१६
९,८६,३०७
१,१८, ५०, ७६५/मे-२०१६
१३,२०,५४३
९०,६२,७६६/जुन -२०१६
१०,६९,५२३
६३,५२,९२१/-
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जुलै -२०१६
१०,२०,१३४
१,१२,७२,५७३/ऑग ट-२०१६
१०,३७,८४०
५५,६२,२९०/एकु ण =
८५,६९,८९३
६,२७,३९,३३९/ब)
सन-२०१७ म ये मोफत सादभेाजन योजनेअं तगत जमा देणगी र कम व सादभोजन घेणाया भ तांची सं यामिहना
सादभोजन सं या
मोफत सादभोजन योजनेत देणगी र कम
जानेवारी-२०१७
१४,५०,३७८
४४,७३,६४०/फे वु ारी-२०१७
९,९८,९२४
२८,९५,२७८/माच-२०१७
११,०१,९७३
४०,०८,९१८/एि ल-२०१७
११,२७,१४२
५४,७२,७६५/मे-२०१७
१२,५४,९४३
३८,२२,९९८/जुन -२०१७
१३,५४,६७१
४४,३८,११२/जुलै -२०१७
१३,८३,१२७
६९,३७,७४८/ऑग ट-२०१७
१२,५८,९५२
४१,८४,२१९/एकु ण =
९९,३०,११०
३,६२,३३,६७८/वरील अ) व ब) चे अवलोकन करता, सन-२०१७ म ये मोफत सादभोजन योजनेअं तगत जमा होणाया देणगी रकमेम ये जवळपास मोठया माणात घट झालेली असून सादभोजन घेणा-या भ तांची सं या मा
वाढलेली आहे. हणजेच मोफत सादभेाजन योजनेअं तगत जमा होणारी देणगी मागील वषाचे तु लनेत कमी
झालेली आहे. हणजेच, िद.०१ जानेवारी २०१७ पासून ायोिगक त वावर सु करणेत आले या संपु ण िदवस
मोफत सादभोजन योजनेम ये ऑग ट-२०१७ पयत अवलोकन करता देणगीदार भ तांचा उ फु त ितसाद
िमळत नाही. असे िदसून येत आहे.
मागणी:- मा. यव थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ चे सभेतील िनणय .८२० नु सार, सं थानमाफत
ायोिगक त वावर ०१ जानेवारी २०१७ पासून ते िद.३०/०९/२०१७ पयत ी साई सादालयात संपु ण िदवस सु
असलेले मोफत भोजन िद.०१/१०/२०१७ पासून पुढे सु ठे वावे िकं वा कसे ? याबाबत िनणय होणेकामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान:- आिथक व धोरणा मक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- उपरो त ा तिवक नूसार अ) व ब) चे अवलोकन करता, माहे
जानेवारी २०१७ पासून ते आजतागायत मोफत सादभेाजन योजनेअं तगत जमा होणारी देणगी मागील वषाचे
तुलनेत मोठया माणात कमी झालेली असून जेवण घेणा -या भ तांची सं या मा मागील वषाचे तुलनेत मोठया
माणात वाढलेली आहे. हणजेच, िद.०१ जानेवारी २०१७ पासून ायोिगक त वावर सु करणेत आले या
संपणु िदवस मोफत सादभोजन योजनेम ये देणगीदार भ तांचा उ फु त ितसाद िमळत नाही. असे िदसून येत
अस याने, मा. यव थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ चे सभेतील िनणय .८२० नु सार, सं थानमाफत ायोिगक
त वावर िद.०१ जानेवारी २०१७ पासून ते िद.३०/०९/२०१७ पयत ी साई सादालयात संपु ण िदवस सु
असलेले मोफत भोजन िद.०१/१०/२०१७ पासून पुढे चालू ठे वावे िकं वा कसे ? याबाबत िनणय होणेकामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८४३ उपरो िवषय नं.३४ वरील चच या वेळी िनणय .८३४ अ वये समाधी शता दी वषाम ये ी साई
सादालयात सं पु ण िदवस सु असलेले मोफत भोजन िद.०१/१०/२०१७ पासू न पु ढे चालू ठे वणेस
मा यता दे यात आलेली आहे.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे उ ाटनाचा काय म साईनगर मैदानात आयोिजत
करणेबाबत.
तावी साईबाबा शता दी महो सवी वषाचे उ ाटन िदनां क १ आ टोबर २०१७ रोजी मानिनय रा पती महोदय,
भारत गणरा य यां चे शुभह ते कर याचे सं थानचा मानस आहे. उ ाटन सोहळा साई कॉ ले स समोरील १६ गुं ठे
प रसरात आयोिजत कर यात आलेला होता व या दौ-याबाबत मा. रा पती महोदय यां चा िशड चा संभा य दौरा
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िमिनट टु िमिनट ोगाम सं थानकडू न शासनाकडे पाठिवणेत आलेला होता. या दौ-याबाबत पोलीस अिध क,
अहमदनगर यां नी यांचेकडील प
मां क िजिवशा/ महामहीम रा पती दौरा/६२१४/२०१७, िदनां क
२१/०९/२०१७ अ वये शासनास संभा य दौ-या दर यान होणार काय म थळाबाबत अिभ ाय िदलेले असून ,
यात यांनी काय माचे िठकाण हे सुर े या ीने यो य नस याने दुस-या िठकाणी काय म घेणे यो य राहील
असे अिभ ाय िदलेले आहेत.
उपरो त अिभ ायानुसार मा. उपसिचव, साम य शासन िवभाग, महारा शासन यां नी यांचेकडील
प कमां क िटआरएस-२०१७/ . .१६२/३०/ िदनां क २१/०९/२०१७ अ वये मा. रा पती यां या अहमदनगर
(िशड ) येथील तािवत दौ-या या अनुषं गाने िनयोिजत काय म थळाबाबतची िनि ती ता काळ क न
शासनास अहवाल सादर करणेबाबत कळिव यात आले आहे. याच माणे काय म थळाची िनि ती तातडीने
क न िज हािधकारी कायालयास पाठिवणेबाबत मा. िज हािधकारी यां ची सूिचत के ले आहे. तसेच काय म
थळ िनि त क न पुन : च िमिनट टु िमिनट काय म अहवाल ता काळ पाठिवणेस िज हािधकारी तथा िज हा
दंडािधकारी यां चे कायालय यां नी प . वाक /कािव/७७९/२०१७ िद. २३/०९/२०१७ नुसार कळिवले आहे .
वरील शासनाचे प ानुसार मा. रा पती यां चे काय माचे िठकाण साई कॉ ले स समोरील १६ गुं ठे
प रसरात न घेता साईनगर मैदानावर घेता येईल. सदरचे बदलास व याअनुषं गाने होणा-या खचास व कायवाहीस
मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागेल.
तरी मा.रा पती यां चे िदनां क १ आ टोबर २०१७ रोजी होणा-या काय माचे िठकाण शासनाने
कळिवलेनु सार सुरि ते या टीने साई कॉ ले स समोरील १६ गुं ठे प रसरात न घेता साईनगर मैदान येथे घेणसे व
याअनुषं गाने करावयाचे कायवाहीस व सवसमावेशक ( ाऊं ड ले हिलं ग, मं डप, साऊं ड िस टीम, सुर ा,
बॅरीके टीग व इतर) खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनणयाथ
सादर.
िनणय .८४४ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.िज हािधकारी तथा दंडािधकारी, अहमदनगर व मा.पोलीस अिध क,
अहमदनगर यां नी िद.२३.०९.२०१७ चे प ाने सु िचत के लेनु सार स मा. रा पती यांचा िदनां क १
आ टोबर २०१७ रोजी होणारा काय माचे िठकाण सु रि ते या टीने साई कॉ ले स समोरील १६
गुं ठे प रसरात न घेता साईनगर मैदान ये थे आयोिजत करणेस व याअनु षं गाने कायवाही करणेस तसेच
खाली नमु द के ले या अं दाजे खचास मा यता दे यात आली.
अ.नं.
खचाची बाब
तपशील
अं दाजे खच
अ) टे ज खच१ साईनगर मैदान सुधारणा
लां बी २९० के .फु ट
५,००,०००/ं दी २९० के .फु ट
(एकू ण-८७,००० के . फु ट)
मु म टाकणे, रोलर, हाय ेटर
रोल गने सपाटीकरण व दबाई.
२ सुपर चर मं डप
१०० x ३०० के .फु ट
१२००,०००/३ कापट
३०,००० के .फु ट
१,५०,०००/४
टेज
२०x८० के .फु ट
२,००,०००/(एकू ण-१६०० के .फु ट)
५
टेजवरील मा यवरां साठी डनलपचा लेदर सोफा
२० नग
१,००,०००/मु
य
मं
ड
पाम
ये
मा.रा
पती,
मा.रा
यपाल,
६
३० नग
१,००,०००/मा.मु यमं ी या स माननीय अितथ साठी डनलप
सोफा.

७
८
९
१०
११
१२

टीलचे सोफासेट
लाईट व जनरे टर यव था
फायबर चेअर
टेजपुढील बी बॅरीगेट
ा सपोट खच, बॅक ाप पडदे, फॅ न, कु लर
लायवु डचे िफ स टेअरके स
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१०० नग
१०० नग
३००० नग

६०,०००/२०,०००/३०,०००/३०,०००/७५,०००/१,००,०००/-
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१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

१० फु ट उं चीचे १२०० फु ट पाट शन
मिहला चेक ग कॅ बीन
वायरलेस कं ोल बुथ
मु य मं डपाबाहेर डा या उज या दो ही बाजुने
अितरी २ पाईप मं डप
LED Wall साठी रायझर
इले ॉिनक िमडीयासाठी डबल रायझर
मु य मं डपाम ये ४ फु ट उं चीचे २००० फु ट
बॅरेकेड ग

१,५०,०००/१,२०,०००/२०,०००/१,१०,०००/-

४ नग

४ नग

३५,०००/१५,०००/१०,०००/एकु ण

ब) टे ज डेकोरे शनसाठीचा खच१
लॅटफॉम ६०x८०x१४ GI Metal fremwork
with marin padal Inculding Transport &
labour
२ Decoration & Exculzation of Stage,
providing decoretive FRP Arches,
Backdrop, ODM, Dadolows, pentizy,
freming, labour & Transport

३,५०,०००/-

१०,००,०००/-

एकु ण
क) फोटो ाफ १ Photography
२ Videography & Video wall live stand
streaming

३०,२५,०००/-

१३,५०,०००/५०,०००/२,२५,०००/-

अं दाजे एकु ण खच . ४६,५०,०००/तसेच उपरो कामकाज हे िद.२९.१०.२०१७ पयत पु ण क न, सु र ीतते या ीने यो य या
तपास या व रं गीत तालीमसाठी पोलीस िवभागास उपल ध क न ावयाचे अस यामु ळे सदरह
कामकाज चिलत प दतीने कोटे शन/ ई-िनिवदा ि या राबवू न करणे श य होणार नस याने,
तातडीची बाब हणू न उपरो त यामधील अ मधील कामे मा.िज हािधकारी यां नी सु चिवलेले
अहमदनगर येथील मेह े मं डप ॲ ड डेकोरे टस यां चेकडू न व ब मधील कामे ND’s Art World Pvt.
Ltd., Mumbai यां चेकडू न क न घेणेस तसेच अ, ब व क मधील कामे क न घे यासाठी येणा या
अं दाजे .४६,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाची जािहरात वतमानप ात थेट िस दीस देणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मां क– मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १५.०९.२०१२ चे सभेतील
िनणय मां क ७८६.
तािवक– १) उपरो त संदभ मां क १ चे प ाने बां धकाम-शता दी क ाने कळिवलेनु सार ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सवाची जािहरात वतमानप ात थेट िस द करणेबाबत कळिवलेले आहे. तथािप,
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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) या जािहराती मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १५.०९.२०१२
चे सभेतील िनणया वये शासक य दराने िस दीसाठी िद या जातात. तथािप, मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क
३१.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय मां क ६१९ अ वये मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यां ना िदनां क ३०.०९.२०१६ रोजी सं थान या जािहराती यावसाियक दराने देणेबाबत मागदशन/ िमळणेबाबत
प िदले होते. यानुसार सं दभ मां क ३ अ वये िवधी व याय िवभागाने .सासंिव-२०१६/१४२७/ . .१७६/
का.१६ िदनां क २१.०४.२०१७ चे प ा त झाले असून सदर प ात खालील माणे अिभ ाय िदलेले आहेत .
“िद.२९.११.२०१६ रोजी मं ीप रषदेने घेतले या िनणयानुसार िद.३०.०३.२०१६ या शासन िनणयात
सुधारणा कर यात आली असून सव शासक य िवभागां नी आिण यां या िनयं णाखालील मं डळे/ महामं डळे/
ािधकरण/उप म यां नी यां या दशनी जािहराती (Display Advertisement) तयार कर याचे, िवतरणाचे व
सवकष जाहीरात मोिहमा आखणी व अं मलबजावणीचे काम मािहती व जनसं पक महासं चालनालया माफत
करावे. कोण याही परीि थतीत ही कायवाही वतं पणे कर यात येवू नये अशा प ट सूचना िद.०५.०१.२०१७
या शासन िनणयात दे यात आ या आहेत.
ी साईबाबा सं थान िशड या जािहराती पूव वतमानप ां या थािनक ितिनध माफत यावसायीक
दराने िस दीसाठी दे यात येत हो या. यव थापन सिमती या सन २०१२ या िनणयानुसार सं थान या
जािहराती शासक य दराने िस दीसाठी दे यात येत आहेत. सं थान या जािहराती पुव यावसायीक दराने टाई स
पु , दै.लोकमत व दै.सकाळ या वृ तप ां ना िवतरीत के यामुळे आता सदर वृ तप े सं थान या जािहराती
शासनमा य दराने ि वकारत नाहीत. शासनमा य यादीवरील उवरीत जी वृ तप े सं थान या जािहराती शासनमा य
दराने ि वकार यास तयार आहेत या वृ तप ां ना सं थान या जािहराती िवतरीत कर यात येतील.
महासंचालनालया या शासनमा य यादीत रा याबाहेरील वृ तप समािव ट नाहीत. सं थान या देश पातळीवरील
िविवध जािहराती डीए हीपी दराने वीकारणा-या वृ तप ां ना करता येतील. शासन मा य यादीवरील जी वृ तप े
शासक य दराने जािहरात वीकारत नाहीत ही बाब नवीन शासक य जाहीरात धोरणात िवचाराथ ठे व यात येईल.
मािहती व जनसंपक महासंचालनालया या जािहरात शाखेने िदले या पूवपृ ठावरील अिभ ायां स अनुस न ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या जािहराती दे याबाबत कायवाही कर यात यावी.”असे
कळिवले होते.
यानुसार िवधी व याय िवभागाचे वर नमुद के लेले िदनां क २१.०४.२०१७ रोजीचे प मा. यव थापन
सिमतीचे िदनां क २३.०५.२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर यात आले होते. सदर प ावर मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत, “सं थानम ये राबिव यात येणा-या मोठया क पां या जािहराती यावसाियक दराने िद यास, ठे केदार /
पुरवठाधारकां चा उ फु त ितसाद िमळे ल, असे सिमतीचे मत आहे. याकरीता सं थान या मोठया क पां या
जािहराती यावसाियक दराने िस द करणेबाबत मा.आयु त, मािहती व जनसंपक सं चनालय यां चेकडू न
मागदशन घे यात यावे.” असा िनणय घे यात आलेला असून सदर िनणयाचे अनुषं गाने मा.आयु त, मािहती व
जनसंपक संचनालय यां ना जा.नं.एसएसएस/पीआरओ/१९५६/२०१७ िदनांक ११.०७.२०१७ रोजी मागदशन व
भेटीसाठी वेळ िमळणेबाबत कळिवलेले आहे. मा अ ापपयत यांचेकडू न उ तर अ ा त आहे.
२) बां धकाम-शता दी क ाने कळिव यानु सार ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाची जािहरात
(आितल ०१ पान) या आकारमानात वतमानप ात थािनक ितिनध माफत िस द करणेसाठी खालील माणे
अं दाजे खच अपेि त आहे.
अ) अहमदनगर आवृ तीचे दर
अ.नं. वतमानप ाचे नां व आवृ ती
अं दाजे अपेि त खच
एक पान
०१ सावमत
अहमदनगर
८५,०००/०२ लोकमत
अहमदनगर
४,७८,०००/०३ सकाळ
अहमदनगर
४,०५,०००/०४ पुढारी
अहमदनगर
२,०५,०००/०५ पु यनगरी
अहमदनगर
१,६५,०००/०६ लोकस ता
अहमदनगर
२,९७,०००/०७ महारा टाई स
अहमदनगर
२,१५,०००/-

अं दाजे अपेि त खच
आध पान
४३,०००/२,४०,०००/२,१०,०००/२,१०,०००/८३,०००/१,४९,०००/१,१०,०००/-
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अं दाजे अपेि त खच
पाव पान
२२,०००/१,२५,०००/१,०५,०००/१,०५,०००/४२,०००/७५,०००/५५,०००/-
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०८
०९
१०
११
१२
१३
१४

िद य मराठी
के सरी
भात
जयबाबा
नवामराठा
समाचार
नगर टाइ स

अहमदनगर
अहमदनगर
अहमदनगर
अहमदनगर
अहमदनगर
अहमदनगर
अहमदनगर
एकू ण र कम पये

३,१७,०००/१,६०,०००/२,१५,०००/७५,०००/८५,०००/८५,०००/८५,०००/२८,७२,०००/-

ब) महारा
अ.नं. वतमानप ाचे नां व
०१ सावमत+देशदुत
०२ लोकमत
०३ सकाळ
०४ पुढारी
०५ पु यनगरी
०६ लोकस ता
०७ महारा टाई स
०८ िद य मराठी
०९ के सरी
१०
भात
११ सामना
१२ गां वकरी
१३ टाई स ऑफ इंिडया
एकू ण र कम पये

१,५९,०००/८०,०००/१,१०,०००/३८,०००/४३,०००/४३,०००/४३,०००/१५,६१,०००/-

आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती
महारा सव आवृ ती

क) भारत
अ.नं. वतमानप ाचे नां व
०१ टाई स ऑफ इंिडया
०२ इंिडयन ए स ेस
०३ दैिनक भा कर पु
एकू ण र कम पये

आवृ ती
इंिडया सव आवृ ती
इंिडया सव आवृ ती
इंिडया सव आवृ ती

८०,०००/४०,०००/६०,०००/२०,०००/२२,०००/२२,०००/२२,०००/७,९५,०००/-

अं दाजे अपेि त खच
६,८५,०००/९०,५०,०००/८५,८०,०००/८५,८०,०००/३३,००,०००/५६,०८,०००/३७,९५,०००/४२,०४,०००/७,००,०००/९,९०,०००/१५,६७,०००/१,६०,०००/१,०२,८०,०००/५,७४,९९,०००/-

अं दाजे अपेि त खच
४,१२,५०,०००/७३,५७,०००/१,८६,५०,०००/६,७२,५७,०००/-

३) शासक य दारने जािहराती िस द करणेपवु सं था न या जािहराती उपरो त वतमानप ात
िस दीसाठी ावया या झा यास वतमानप ां या थािनक ितिनधीमाफत िस दीसाठी दे यात येत हो या.
या माणे इंडीयन ए स ेस व लोकस ता या वतमानप ासाठी ी.सीताराम चां डे (विनता अॅड हटायिझं ग एज सी,
आ वी), सकाळ या वतमानप ासाठी ी.सितष वैजापूरकर (वैजापूरकर अॅड हटायिझं ग एज सी, राहाता),
लोकमत या वतमानप ासाठी ी. मोद आहेर, (अ वमेघ अॅड.एज सी, िशड ), िद यमराठी या वतमानप ासाठी
ी.नवनाथ िदघे, टाइ स ऑफ इंडीया व महारा टाई स या दैिनकां साठी कोठारी अॅड.एज सी, ीरामपूर , सावमत
या वतमान प ासाठी सावमत कायालय िशड , सामना या वतमानप ासाठी ी.अशोक सदाफळ, पुढारी या
वतमानप ासाठी ी. िवण ताटू , भात या वतमानप ासाठी ी.राजकु मार जाधव, के सरी व पु यनगरी या
वतमानप ासाठी ी.बाबा मिणयार, जन वास या दैिनकासाठी ी.नानासाहेब जवरे यां ना िस दीसाठी देता
येतील. सदर या जािहरातीचे अहमदनगर आवृ ती, सव महारा आवृ ती व ऑल इंिडया आवृ तीचे रे टकाड
माणे असलेले दरानुसार अं दाजे अपेि त खच नमुद के लेला आहे.
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४) सदरची जािहरात िस द करणेकामी जािहरातीचा मसुदा शता दी क ाने मा यता घेवनू लवकरात
लवकर जनसंपक िवभागाकडे सादर करावा.
तरी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाची जािहरात िस दीस देतां ना वरील १ ते ४ मु ाचा
िवचार क न वतमानप ां चे थािनक ितिनध माफत िस दीसाठी देणेस मा यतेसाठी सिवनय सादर.
मागणी- ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाची जािहरात वतमानप ात थेट िस दीस देणबे ाबत.
िवभागाचा प ट अिभ ाय – ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाची जािहरात वतमानप ात थेट
िस दीस देणबे ाबत कळिवले आहे. १) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १५.०९.२०१२ चे सभेतील िनणय
मां क ७८६ सं थान या जािहराती शासक य दराने िस दीसाठी दे यात येतात.याबाबत शासनाने िदले या
२१.०४.२०१७ या प ावर िवचार हावा. २) बां धकाम-शता दी क ाने सदरची जािहरात थेट वतमानप ात
िस द करणेबाबत कळिवले आहे. यानु सार अहमदनगर आवृती, महारा रा य व संपु ण देशात िस द होणाया वतमानप ाचे रे टकाडनु सार दर नमुद के लेले आहे. रे टकाडनुसार नमुद के ले या उपरो त दरावर ५% जीएसटी
आका न येणारी बीले आदा करावी लागतील. ३) शासक य दराने जािहरात िस दीस देणपे वु ी साईबाबा
सं थान या जािहराती वतमानप ां या थािनक ितिनध माफत िस दीस दे यात येत हो या यानु सार सदरची
जािहरात वतमानप ां या थािनक ितिनध माफत िस दीस देणेस ४) शता दी क ाने जािहरातीचा मसुदा मा य
क न जनसंपक िवभागाकडे तातडीने सादर करणेबाबत आदेश हावेत.
तरी सदरची जािहरात िसध्दीस देणक
े ामी वरील १ ते ४ बाबत िनणय होणेसाठी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .८४५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या िद.०५.०१.२०१७ रोजी या शासन िनणयानु सार
सं थानला यावसाियक दराने जािहराती देता येणार नाहीत, सबब उपरो
ताव अमा य करणेत
आला.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
कला, वािण य व िव ान शाखेचे व र ठ महािव ालय सु करणेबाबत.
ताविशड म ये इ.१२ वी नं तर या उ च िश णाची सुिवधा नस याने िशड तील व प रसरातील िव ा यानां उ च
िश णासाठी बाहेरगां वी जावे लागते. यामुळे िव ा याची िवशेषतः मुल ची सुरि तता धो यात आलेली आहे.
यांना सुरि त जीवन जगता यावे व पुढील िश ण घेता यावे यासाठी िशड त व र ठ महािव ालय (िसिनअर
कॉलेज) असणे गरजेचे आहे. याबाबत िशड व प रसरातील िविवध सामािजक संघटनां नी माच, िनदशने क न ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चेमाफत व र ठ महािव ालय सु कर याची मागणी के लेली आहे.
याबाबत िविवध वृ तप ां म ये बात या िस झाले या आहेत.
यानुसार ी साईबाबा सं था नमाफत खालील माणे कायवाही करणेत आलेली होती.
१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.०१.२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .५७(४) अ वये स या सं थानचे
ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाम ये इ.१२ वी पयत कला, वािण य व िव ान शाखां या
िश णाची सुिवधा उपल ध आहे. यापु ढील िश ण घे यासाठी िव ा याना बाहेरगावी जावे लागत
आहे. पु ढील िश णाची सुिवधा सं थानने सु के यास थािनक व प रसरातील िव ा याना िश णाची
चां गली सोय उपल ध होईल. या टीने कला, वािण य व िव ान या तीनही शाखां चे पदवीपयतचे
िश णाची सुिवधा सं थानमाफत सु करणेसाठी सिव तर ताव तयार क न तो मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादर करावा, असे ठरले.
२.
यानुसार सं था नचे ितिनध नी िद.२६ ऑग ट, २०१४ रोजी सािव ीबाई फु ले पु णे िव ापीठ येथे
सम जाऊन चचा के ली असता, व र ठ महािव ालय सु करणेक रता तालुकावार बृ द आराखडा
िद.३० स टबर, २०१४ अखरे िव ापीठाचे वेबसाईटवर (www.unipune.ac.in) िस होइल. बृ द
आराखडयात तालु याक रता महािव ालय मं जरु असेल, तर यानुसार िद.०१ ऑ टोबर ते ३१
ऑ टोबर, २०१४ अखेर ऑनलाईन अज मागिव यात येतील असे कळिवले.
३.
यानुसार ी साईबाबा सं था नचे कला, वािण य व िव ान शाखेचे व र ठ महािव ालय सन २०१५१६ म ये सु करणेक रता राहाता तालु या या बृ द आराखडयात समावेश करणेबाबत, कु लसिचव
सािव ीबाई फु ले पु णे िव ापीठ यां चेशी इकडील जा. .एसएसएस/किन ठ/३०३५/२०१४
िद.२२.०९.२०१४ अ वये प यवहार करणेत आलेला होता.
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४.

५.

६.

७.

८.

९.

१०.

११.

१२.

१३.

तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.११.२०१४ चे सभेतील िनणय .९६४ नु सार ी साईबाबा
सं थानचे व र ठ महािव ालय सु करणेक रता जागा िनि त करणेत यावी व यानं तर व रष्ठ
महािव ालय सु करणेसाठी शासनास काय आव यक आहे यासह सिव तर फे र ताव सादर करणेत
यावा, तसेच जोपयत शासनाचे बृ द आराखाडयाम ये न द होणेसाठी ऑनलाईन अज करणेस व
याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली.
सन २०१५-१६ क रता राहाता तालु यासाठी कला वािण य व िव ान शाखेचे नवीन महािव ालय
बृ द आराखडयात समािव ट कर यात आला व यानु सार िविहत नमु यातील ताव िद.३१
ऑ टोबर, २०१४ रोजी िव ापीठाकडे सादर कर यात आलेला होता.
दाखल तावानुसार िव ापीठाने िद.१४.०१.२०१५ रोजीचे प ा वये डॉ.शिमला चौधरी, बबनराव
घोलप कॉलेज, सां गवी, पुणे यां चे अ य तेखाली त सिमती गठीत क न यांचेकडू न अहवाल
मािगतला. याबाबत डॉ.चौधरी यां चेशी सं थानचे ितिनधी यां नी फोनवर व इमेल ारे संपक साधून
िशड येथे भेट दे याची िवनं ती के ली, परं तू त सिमतीने िशड येथे भेट िदलेली नाही. तसेच िव ापीठाने
िद.१३.०२.२०१५, िद.०१.०४.२०१५ रोजीचे मरण प ा वये डॉ.शिमला चौधरी, बबनराव घोलप
कॉलेज, सां गवी, पुणे यां ना िशड येथे य भेट देऊन अहवाल देणेबाबत कळिवलेले होते. मा सदर
त सिमतीने िशड येथे भेट िदलेली नाही.
दर यानचे काळात सं थानमाफत जा.नं.एसएसएस/किन ठ/४५१७/२०१५ िद.१३ नो हबर, २०१५,
जा.नं.एसएसएस/ किन ठ ५८५३/२०१६ िद.२१ जानेवारी, २०१६ अ वये मा.कु लसिचव, यां चेशी
प यवहार क न व र ठ महािव ालयास मा यता िमळणेबाबत िवनं ती कर यात आलेली आहे.
सं थान या ितनीध नी िद.११.०५.२०१६ रोजी सािव ीबाई फु ले, पुणे िव ापीठ येथे सम जाऊन
नवीन महािव ालय सं ल नता क ाचे ी.रानवडे साहेब यां चेशी चचा के ली असता, यांनी शासन
प रप क .उिशप/१११३/ .४०५/िविश-३/मं ालय िव तार, मुं बई िद.२९ एि ल, २०१५ नुसार नवीन
महािव ालयां ना मा यता न दे याचा िनणय शासन तरावर घे यात आलेला आहे. सदरचा िनणय
मा.उ च यायालयात सादर के लेला आहे. यामुळे सन २०१५ म ये सं थान या अजा माणे कायवाही
होऊ शकली नाही, असे कळिव यात आले.
यानं तर जा.नं.एसएसएस/किन ठ/१५३०/२०१६ िद.०१ जु ल,ै २०१६, जा.न.एसएसएस/ किन ठ/
२७०५/ २०१६ िद.३१ ऑग ट, २०१६ अ वये मा.कु लसिचव, सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठ
यां चेशी प यवहार क न सन २०१७-१८ म ये व र ठ महािव ालय सु करणेकामी राहाता
तालु याचा बृ द आराखडयात समावेश करणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
दर यानचे काळात िद.२९ जुलै , २०१६ रोजी शासनाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेचे
कामकाज पाहणेसाठी निवन यव थापन सिमतीची नेमणूक के ली आहे. यानं तर मा.उपा य महोदय,
यां नी देखील जा. .एसएसएस/किन ठ/३१६९/२०१६ िदनां क १९.०९.२०१६ अ वये मा. ी.िवनोदजी
तावडे साहेब, िश णमं ी, महारा रा य यां चेकडे ताव सादर के लेला होता.
तसेच जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/१२७, १२८ व १२९/२०१७ िद.०७ एि ल, २०१७ अ वये
मा.संचालक, महािव ालय व िव ापीठ िवकास महामं डळ, मा.कु लगु व मा.कु लसिचव यां चेकडे ी
साईबाबा सं थानचे कला, वािण य व िव ान शाखेचे व र ठ महािव ालय सु करणेक रता राहाता
तालु या या बृ द आराखडयात समावेश कर याबाबत ताव सादर कर यात आलेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेतील िनणय क.४४४ अ पसे सं थानचे कला,
वािण य, िव ान शाखेचे व र ठ महािव ालय सु करणेस तसेच यासाठी राहाता तालु याचा बृ द
आराखडयात समावेश करणेकामी सािव ीबई फु ले पुणे िव ापीठ यां चेकडे पाठपुरावा करणेत येऊन,
पुढील शै िणक वषाम ये शासन मा यता िमळवून व र ठ महािव ालय सु करता येईल, अशी
कायवाही करणेत यावी, असे िनदश िदलेले आहेत.
यानं तर जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/८२४/२०१७ िद.१७ मे, २०१७ तसेच जा. .एसएसएस/
सा शा/ आ था/१०८३/२०१७ िद.०१ जुन , २०१६ अ वये मा.कु लगु तसेच ती ही िवभागां या
अिध ठता यां ना ी साईबाबा सं थानचे कला, वािण य व िव ान शाखेचे व र ठ महािव ालय सु
करणेक रता राहाता तालु या या बृ द आराखडयात समावेश कर याबाबत ताव सादर कर यात
आलेला होता.
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१४.

यानं तर मा.कायकारी अिधकारी महोदया यां नी पुणे िव ापीठ येथे जाऊन मा.कु लगु , पुणे िव ापीठ
यां चे सम भेट घेऊन जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/१५१४/२०१७ िद.२१ जू न, २०१७ रोजीचे
प ा वये ी साईबाबा सं थानचे कला, वािण य व िव ान शाखेचे व र ठ महािव ालय सु
करणेक रता राहाता तालु या या बृ द आराखडयात समावेश कर याबाबत िवनं ती के लेली आहे.
उपरो त झाले या कायवाहीनुसार सािव ीबाई फु ले पु णे िव ापीठामाफत सन २०१८-१९ क रता नवीन
महािव ालय सु करणेकामी तयार कर यात आले या ब द आराखडयाम ये राहाता तालु यासाठी ०२ कला,
वािण य, िव ान शाखेचे महािव ालय सु करणेबाबत समावेश कर यात आलेला आहे. सदरचे Notification
जािहरात मां क ५०/ िद.१२.०९.२०१७ अ वये िव ापीठाचे संकेत थळावर िस कर यात आलेले आहे.
सदर Notification नुसार िद.३० स टबर, २०१७ रोजी सां य.०६.०० वा. पयत ऑनलाईन प तीने तसेच
अजा या ०४ सा ं िकत ती िव ापीठाचे िश ण िवभागात सम सादर करणेबाबत नमुद के लेले आहे .
सन २००४ चा महारा अिधिनयम मां क १४ ( ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
अिधिनयम २००४) मधील तरतुद .१७ (१) व १७ (२) (ढ) नु सार सव कार या धम िनरपे िश णास चालना
देईल िकं वा तसेच कर यास सहा य क रल. तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था थापन करील,
असे नमुद के लेले आहे.
तरी अिधिनयमातील तरतुदीनुसार नवीन व र ठ महािव ालय सु करणेकामी अज भरावयाची
कायवाही करता येईल. सदरचा ऑनलाईन अज भरणेबाबत िव ापीठाने व महारा शासन उ च व तं िश ण
िवभाग शासन िनणय .एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मिश-४, िद.१५ स टबर, २०१७ रोजीचे शासन िनणयांम ये
मागदशन के लेले आहे. तसेच िव ापीठाचे संकेत थळावर देखील याबाबत मागदशन के लेले आहे.
ी साईबाबा सं थानमाफत सदर अज भरतां ना खालील बाब वर धोरणा मक िनणय होणे अपेि त
आहे.
१.
तािवत व र ठ महािव ालयाचे नां व ठरिवणे. सदरचे नां व ठरिव याबाबत मा. यव थापन
सिमतीचे सभेत िनणय घेता येईल, असे न मत आहे.
२.
तािवत व र ठ महािव ालयासाठी इमारत/ जागा िनि त करणे. - साईभ त ी.के . ही.रमणी
यां चेकडू न साईआ म ०१ व साई धमशाळा या दोन इमारती ी साईबाबा सं थानला देणगी व पात
िमळाले या आहेत. सदर इमारत चे ह तांतरण करतां ना के ले या करारना याम ये सदरची इमारत
साईभ तां यित र त इतर कोण याही गो ट साठी वाप नये, असे नमुद के लेले आहे . मा स या साई
धमशाळा इमारत िनमगां व-को-हाळे येथे इमारत मां क D म ये किन ठ महािव ालय भरिव यात येत
आहे. यामुळे व र ठ महािव ालय सु करणेकामी दाखल करावया या ऑनलाईन तावाम ये स या
साई धमशाळा िवभागाकडील इमारत .C ही इमारत तािवत करता येईल. याबाबत साईभ त
ी.के . ही.रमणी यां नी काही आ ेप घेत यास व र ठ महािव ालयास मं जरु ी िमळे पावेतो (माहे
जानेवारी-२०१८ अखेर) िशड शहरात, भाड् याने अथवा सं थानचे मालक चे जागेचा िवचार करता
येईल.
सबब व र ठ महािव ालयाक रता ऑनलाईन ताव दाखल कर याची अं ितम मुदत ही
िद.३० स टबर, २०१७ अस याने अ यंत कमी अवधीम ये दुसरी इमारत तािवत क न, याचे
कागदप े जमा करणे िजक रीचे होऊ शकते. यामु ळे स ि थतीम ये ऑनलाईन ताव दाखल
करतां ना साई धमशाळा इमारत .C ही व र ठ महािव ालयासाठी तािवत इमारत हणून दाखिवता
येईल, असे न मत आहे.
३.
तािवत व र ठ महािव ालयासाठी िश क व िश के तर कमचा-यां चा आकृ तीबं ध िनि त
करणे. – सदरबाबत राहाता व कोपरगां व तालु यातील त य त चे (व र ठ महािव ालयाचे ाचाय,
सेवािनवृ त ाचाय) मागदशन घेतले असता. यांनी िव ाथ सं या, ती ही शाखम ये िशकिवले जाणारे
िवषय, दुस-या व ितस-या वषासाठी िनि त होणारे पशेल िवषय यां चा सवागीन अ यास क न,
आकृ तीबं ध िनि त करावा लागेल. तसेच व र ठ महािव ालयाचे येक वषासाठी िव ाथ सं ये नसु ार
िश कां चा व िश के तर कमचारी यां चा आकृ तीबं ध िनि त होत असतो. (उदा.जसे िव ान शाखेचे
दुस-या वषात २० मुलां ची एक बॅच असते, तर ितस-या वषासाठी १५ मुलां ची एक बॅच असते. असे
येक िवषयासाठी वेगवेग या बॅचेस असतात.) यामुळे स या मा. यव थापन सिमतीचे सभे या
मा यतेने ऑनलाईन ताव सादर करतां ना ढोबळमानाने िश क सं या नमुद करता येईल. तसेच पुढील
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मा. यव थापन सिमतीचे सभेत व र ठ महािव ालयाक रता आव यक असणारा िश क व िश के तर
कमचा-यां चा आकृ तीबं ध तपिशलवार सादर करता येईल, असे न मत आहे.
४. रा ीयकृ त/शेडयु ल बॅकें म ये र कम .७,००,०००/- मा चे िफ स िडपॉिझट (ठे व िनधी)
ठे वणे. तसेच ठे वलेला ठे व िनधी िव ापीठा या पु व परवानगी िशवाय न काढ याबाबतचे
सबं धीत रा ीयकृ त बॅकें चे व सं थेचे सं यु त आ वासन प िव ापीठास सादर करणे.–
सदरबाबत लेखाशाखे माफत र कम .७,००,०००/- मा चे िफ स िडपॉिझट रा ीयकृ त/ शेडयु ल
बॅकें म ये वरीत ठे वणेबाबत कायवाही करता येईल. तसेच सदरचे िडपॉिझट िव ापीठाचे पुव परवानगी
िशवाय न काढ याबाबत सबं धीत बॅकें चे व सं थानचे आ वासन प िव ापीठास सादर करता येईल,
असे न मत आहे.
५. महािव ालय सु करावया या अ यास माचा तपिशल – नवीन महािव ालय सु करणेकामी
इरादाप मागतां ना प रिश ट अ मधील अ. .७ म ये महािव ालय सु करावया या अ यास मां चा
तपिशल देणे बं धनकारक आहे, तरी नवीन महािव ालयाम ये कला, वािण य व िव ान शाखेचे कोणते
िवषय अ यापनासाठी यावेत, याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
६. जागा उपल ध असलेबाबतचे कागदप े - नवीन महािव ालय सु करणेकामी इरादाप मागतां ना
प रिश ट ब मधील अ. .१३ (१)(ड) म ये नवीन महािव ालय सु कर यासाठी बृहत
आराखडयाम ये िनि त के ले या िबं द ु या िठकाणी जागा उपलबध अस यासं दभात िकमान ३ एकर
जागा सं थे या नावावर असले या सरकारी कागदप ां ची मािणत त जोडणे बं धनकारक आहे, तरी
याकामी सं थानमाफत शै िणक संकु लासाठी िशड नगर पं चायत ह ीम ये स ह .२१२/२१३ ही
साडे पाच एकर जागा आरि त के लेली आहे. सदर जागेचे कागदप े सादर करता येतील.
७. मा.मु य कायकारी अिधकारी यां ना अिधकार दान करणेबाबत- सदरचा ऑनलाईन अज
भरतां ना महारा शासन उ च व तं िश ण िवभाग शासन िनणय .एनजीसी २०१७/(२९/१७)/
मिश-४, िद.१५ स टबर, २०१७ रोजीचे शासन िनणयां म ये नमुद के ले या बाब ची पुतता करणेकामी
काही बाब वर तातडीने िनणय होणे अपेि त आहे. तरी याबाबतचे अिधकार मा.मु य कायकारी
अिधकारी यां ना दान होणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
८. व र ठ महािव ालय सु करणेकामी आव यक अनुषं िगक खचास मा यता िमळणे. – याम ये
ऑनलाईन फॉम भरतां ना आव यक चलन भरणे (अं दाजे .३५,०००/-) तसेच िविवध हमीप
देणक
े ामी र कम .१००/- मा टॅ प पेपर आणणे. तसेच याअनुषं िगक खचाकामी लेखाशाखेमाफत
अं दाजे र कम .५०,०००/- मा पयत अॅड हा स घेऊन, सव कायवाही करता येईल, असे न मत
आहे.
तरी उपरो त नमुद अ. .०१ ते ०८ बाबत िनणय होऊन, कला, वािण य व िव ान शाखेचे नवीन
व र ठ महािव ालय सु करणेकामी ऑनलाईन ताव दाखल करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८४६ यावर सिव तर चचा होऊन, महािव ालयाचे नाव ी साईबाबा कला, िव ान व वािण य
महािव ालय असे ठरिवणेत आले. याकामी तावीत इमारत/ जागा हणू न ता पु र या व पात साई
धमशाळा येथील २ इमारती नमु द करणेत या यात. तसेच तावात नमु द के ले माणे व
िद.१५.०९.२०१७ रोजीचे शासन िनणयानु सार कायवाही करणेकामी मु य कायकारी अिधकारी यां ना
अिधकार दान करणेत येऊन, वरी महािव ालय सु करणेसाठी आव यक असले या
आकृ तीबं धाबाबतचा सिव तर ताव पु ढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले. याच माणे
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
मौजे िनमगां व को-हाळे येथील सं थान मालक चे गट नं. ८७, ८८ पै मधील े २४०००
चौ.मी.जिमनीचे रे खां कन मं जू र करणेकामी सहा यक सं चालक, नगर रचना, अहमदनगर यां ना िवकास
शु क अदा करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतू दः- अिधिनयमाचे कलम २१
मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन

{10} 25.09.2017, Shirdi (SPJ.docx)

100

व शासन करणे व खं ड (ग) अ वये भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक
काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे या योजनां साठी िव व त यव थेचा िनधी
सिमतीकडू न खच कर याची तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय .७७१ संमत
झालेला आहे.
“... यावर सिव तर चचा होऊन, साद लाडू िनिमतीकामी वतं फु ड ोसेिसंग युिनटचे बां धकाम
करणेसाठी आिकटे ट नेमणूक करीता वतमान प ातील जाहीर सुचने ारे आिकटे चरल स लागारां कडू न ई –
िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली.”
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय .३२२(३०) संमत
झालेला आहे.
“... यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगां व – को-हाळे गट नं.८७,८८ मधील जागेत साद लाडू
िनिमतीसाठी वतं फु ड ोसेिसंग युिनट उभारणेकरीता आिकटे चरल स लागार नेमणूक साठी िन नतम दरधारक
यां चे दर ि वकारणेत येऊन, यांना नेमणूक प दे यात यावे, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
तावनाः ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे मालक चे मौजे िनमगां व को-हाळे
येथील गट नं.८७,८८ पै. मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी वतं फु ड ोसेिसंग युिनट उभारणेकामी
इमारतीचे बां धकाम करणे तावीत आहे. यासाठी सदर जिमनीचे रे खां कनास मं जरु ी िमळणेकामी इकडील
जा.नं.१२५९/२०१७ िद.०७/०६/२०१७ रोजीचे प ा वये उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग िशड यां चेकडे
ताव सादर करणेत आला होता. मा. सहा यक संचालक, नगर रचना यां नी यांचेकडील जा.नं.२०९१
िद.२१/०७/२०१७ रोजीचे प ा वये उप िवभागीय अिधकारी िशड भाग िशड यां ना अ िे षत के ले या प ा वये
तावातील टु ची पुतता करणेबाबत कळिवले होते . याबाबत इकडील जा.नं.२८७३/२०१७ िद.२८/०९/२०१७
रोजीचे प ा वये तावातील टु ची पुतता क न अहवाल उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग िशड यां चेकडे
सादर के ला होता. सदरह अहवाल उपिवभागीय अिधकारी यां चेमाफत जा.नं.४७०/२०१७ िद.२९/०८/२०१७
रोजीचे प ा वये सहा यक संचालक, यां चेकडे तां ि क छाननीसाठी पाठिवणेत आला.
मा.सहा यक संचालक, नगर रचना, अ.नगर यां नी िवकास परवानगी करणाची तां ि क टया छाननी
के ली असून , िवहीत िनयमा माणे ते यो य आढळू न आलेले आहे. या िवकास परवानगीसाठी .३१,६८,०००/इतके िवकास शु क भरणे आव यक आहे. या िवकास शु काचा भरणा के यानं तरच िवकास परवानगी
करणाची िशफारस संबं धीत महसूल िवभागास कर यात येईल. तसेच सदरची र कम नोटीस िमळा यापासून ३०
िदवसां चे आत अदा न के यास यापुढील कालावधीसाठी ितवष १८% दराने दंडणीय याज वसूल के ले जाईल
असे कळिवले आहे.
सं थान मालक चे मौजे िनमगां व को-हाळे गट नं.८७, ८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी
वतं फु ड ोसेिसंग युिनट उभारणेकामी इमारतीचे बां धकाम करणेकामी आिकटे ट सुिशल देशमुख यां चेमाफत
इमारतीचे बां धकाम आराखडे तयार करणेत येत आहेत. सदरचे आराखडयास बां धकाम परवानगीसाठी ताव
उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग िशड यां चेकडे सादर करावा लागेल. त पुव सदर रे खां कनाचे िवकास
परवानगीसाठी िवकास शु क .३१,६८,०००/- मा भरावे लागेल.
तावः- तरी वर नमूद के ले माणे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील सं थान मालक चे गट नं.८७,८८
े २४००० चौ.मी. जिमनीचे रे खां कन मं जरू करणेसाठी िवकास शु क .३१,६८,०००/- मा सहा यक
संचालक,नगर रचना, अहमदनगर यां ना अदा करणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८४७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील सं थान
मालक चे गट नं.८७,८८ े २४००० चौ.मी. जिमनीचे रे खां कन मं जू र करणेसाठी सहा यक सं चालक,
नगर रचना, अहमदनगर यां ना .३१,६८,०००/- मा िवकास शु क आदा करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य महोदय यां चे
परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले .
िनणय .८४८ शासनामाफत वेळोवेळी िस द करणेत येणारे शासन िनणय ई-मेल ारे सव सिमती सद यां ना मािहतीसाठी
पाठिवणेत यावेत.
(कायवाही- सव िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .८४९ िद.१३.१०.२०१७ रोजी पणजी, गोवा येथे होणा या पादुका दशन सोहळयाचे आयोजक, साईसेवा ट, गोवा
देश यां नी सिमती सद यां ना अशी िवनं ती के ली क , यापुव सन- २००९ म ये गोवा येथील पादुका दशन
सोहळया या वेळेस दशनाथ ंना साद पाने, लाडू साद व उदी पािकटे िदली होती, या माणे याही वेळेस
दशनासाठी येणा या साईभ ां ना साद पाने वाटप करणेसाठी दोन लाख बुं दी साद व दोन लाख उदी साद
पािकटे िमळावीत.
यावर चचा होऊन असे ठरले क , गोवा येथे होणा या पादुका दशन सोहळयाकरीता आयोजकां या
मागणी माणे लाडू साद पािकटां ऐवजी, िदड लाख बुं दी साद पािकटे, िदड लाख उदी साद पािकटे व ५० हजार
सुठं साखर पािकटे िवनामु य उपल ध क न दे यात यावीत. परं तु सदरह साद पािकटे िशड येथनू घेऊन जाणेची
पुण यव था आयोजकां नी करावी.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग, मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .७९२ ते ८४९ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर सायं काळी ०५.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/ीमती बल अ वाल (भा. .से.)
मु यकायकारी अिधकारी

वा रत/(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
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