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श्री साईबाबा संस्थान णिश्वस्तव्यिस्था, णशर्डी. 

प्रशासकीय अहिाल - सन २०१७-१८ 

( णिनांक ०१ एणप्रल २०१७ ते णिनांक ३१ मार्च २०१८ ) 

प्रास्ताणिक 

श्री साीबाबांचे सन १८५८ च्या समुारास विरर्डी येथे आगमन झाले. त्यांचा धमि, जात, पंथ, मळूगांि, 

नांि याबद्दल आजही गढूच आह.े त्याबद्दल कुठलीही खात्रीलायक मावहती वमळत नाही. त्यांना “ साईबाबा ” 

ह ेनांि विर्डी येथे आल्यािरच वमळाले. श्री बाबांनी भाविकांमध्ये माणसूकीचा पे्रमभाि जागतृ केला. साीबाबा 

गरीब दीनदबुळयांिर ि प्राणीमात्रांिर पे्रम करत. त्यांच्या अर्डचणी ि संकटकाळात त्यांना मदत करीत असत. 

विर्डी  येथील आपल्या प्रदीर्ि िास्तव्यात त्यांनी अनेक भक्तांचे आजार स्ितः िशु्रषुा करुन बरे केल.े बाबांनी 

स्ि:हस्ताने प्रज्िलीत केलेल्या ि आजवमतीसही अखंर्डपणे प्रज्िलीत असलेल्या धनुीतील उदीच्या सहाय्याने 

अनेक भक्तांचे असाध्य रोग बरे झालेले आहते, होत आहते. अिा या महान अितारी परुुषाची ख्याती लिकरच 

सििदरू जगभर पसरली आवण सििधमीय भक्तलोक त्यांच्याकरे्ड आकवषित झाले. भक्तलोक बाबांचे िभुावििािद 

रे्ण्यासाठी येत ि त्यांच्या चरणी दवक्षणा वकंिा एखादी िस्त ूअपिण करीत. आजही संपणूि जगातनू सििधमािचे 

लोक साीसमाधीच्या दििनास येत आहते. म्हणनू या श्रध्दास्थानांस, बाबांच्या समाधी मंवदरास आज 

विश्वमंवदराचे स्िरुप प्राप्त झाले आह.े 

असे थोर संत श्री साीबाबा ह ेणशर्डी येथे मंगळिार, णि. १५ ऑक्टोबर, १९१८ रोजी पंचत्िात विलीन 

झाल.े तद्नतंर साीभक्तांनी बाबांच्या समाधीचे दििन रे्ण्यास आरंभ केला. वदनांक २७ ऑक्टोबर,  १९१८ पासनू 

साीभक्तांनी एकत्र येऊन “ समथच साईनाथ कोठी ” या नािाने वनधी उभारुन मंवदरात पजेूची व्यिस्था केली. 

मंवदरामध्ये बाबांनी हाताळलेल् या िस्तूही ठेिण्यात आल्या. बाबांची बसण्याची, भक्तांना भेटण्याची जागा ि इतर 

वठकाणांची वनगा राखण्याची व्यिस्था करण्यात आली. 

वदिाणी दािा नं. १३५ / १९२१, वजल्हा न्यायालय, अहमदनगर मधील कलम नं. ९२ नसुार सदर 

वनधीच्या व्यिस्थापनासाठी योजना (Scheme) तयार केली गेली. सदर योजनेत िेळोिेळी सधुारणाही करण्यात 

आल्या. पढेु या सिािचे रुपांतर विश्वस्त संस्थेत होऊन, मुंबी साििजवनक विश्वस्तव्यिस्था अवधवनयम, १९५० 

नसुार, या विश्वस्त संस्थेची नोंदणी सन १९५२ मध्य ेअनकु्रमांक “ ई-६९ (अहमिनगर) ” अन्िये  करण्यात 

आली. 

कायद्याप्रमाणे सादर केलेल् या पवहल्या ताळेबंदामध्ये जंगम मालमता रु. ६,४७,३९५/- ि िावषिक उत्पन्न 

रुपये २,१४,०००/- मात्र असे  नमदू करण्यात आले. काही िषाितच संस्थानच्या उत्पन्नात भरर्ोस िाढ होऊन 

सन १९७३ च्या अखेरीस जंगम मालमत्ता रुपय े ९० लाखापयंत तर िावषिक उत्पन्न रुपये १८ लाखापयिन् त 
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पोहोचल.े ट्रस्टच्या एकूण उत्पन्नात होत असलेली लक्षणीय िाढ तसेच भक्तांची वदिसेंवदिस िाढत असलेली 

संख्या ि त्यांना परुविण्यात येणाऱ्या सवुिधा आवण दिेाच्या रचनेतील महत्िाचे बदल, समाजाच्या धावमिक 

तसेच धमािदाय संस्थांविषयीच्या संकल्पना यांचा विचार करुन जमा झालेला वनधी गोर-गरीब, दीन-दबुळया ि 

गरज ूजनतेच्या कल्याणासाठी उपलब् ध करण्याचे ठरविण्यात आल.े तसेच उत्तम प्रिासन ि वनयंत्रणासाठी मा. 

वदिाणी न्यायालय, मुंबी यांचे वदनांक १९ ऑक्टोबर १९८२ (दािा नं. ३४५७/६०) चे आदिेानसुार योजना 

तयार करण्यात आली.  

      मा. वदिाणी न्यायालय, मुंबी ने तयार केलेल्या योजनेनसुार संस्थान व्यिस्थापनाचा कारभार मा. धमािदाय 

आयकु्त, महाराष्ट्ट्र राज्य, मुंबी यांच्या वनयंत्रणाखाली ि त्यांनी वनयकु्त केलेल्या विश्वस्त मंर्डळामार्ि त सन १९८४ 

ते माह ेऑगष्ट,२००४ अखेर सरुु होता. 

      त्यानंतर, महाराष्ट्ट्र िासनाने, मुंबी साििजवनक विश्वस्तव्यिस्था अवधवनयम, १९५० अन्िये, श्री साीबाबा 

संस्थान, विर्डी या नांिाने नोंदणी झालेली श्री साीबाबा संस्थानची साििजवनक विश्वस्तव्यिस्था पनुि:र्वटत 

करण्याकरीता, आवण विश्वस्तव्यिस्थेला जनतेसाठी अवधक व्यापक कल्याणकारी योजना हाती र्ेणे िक्य व्हािे 

म्हणनू, वतचे अवधक चांगल्या प्रकारे व्यिस्थापन, प्रिासन ि वनयंत्रण करण्यासाठी श्री साईबाबा संस्थान 

णिश्वस्तव्यिस्था, णशर्डी अणिणनयम,२००४ चा कायदा संमत केला.  

उपरोक्त अवधवनयम २००४ नसुार वदनांक २३ ऑगष्ट, २००४ रोजी अवस्तत्िात आलेल्या पवहल्या 

व्यिस्थापन सवमतीव्दारे संस्थानचे व्यिस्थापन ि कामकाज वदनांक २६ माचि, २०१२ अखेर करणेत आल.े  

मा. विधी ि न्याय विभाग, महाराष्ट्ट्र िासन यांचेकर्डील अवधसचूना क्रमांक सासंवि-२०११ / १७५ / २२ 

/ का. सोळा, वदनांक २७ माचि, २०१२ अन्िये निीन व्यिस्थापन सवमती गठीत करणेत आली. तथावप, मा. 

उच्च न्यायालय, मुंबी खंर्डपीठ औरंगाबाद यांनी वदनांक ३० माचि, २०१२ रोजी जनवहत यावचका क्रमांक २७ / 

२०१२ सह वदिाणी अजि क्रमांक ३५४६ / २०१२ या न्यायालयीन दाव्यामध्ये िासनाने वदनांक २७ माचि, 

२०१२ रोजी वनयकु्ती केलेल्या व्यिस्थापन सवमतीस अंतरीम स्थवगती वदली ि संस्थानचे व्यिस्थापन ि 

कामकाज पाहणेसाठी वत्रसदस्यीय सवमतीची वनयकु्ती केली. मा. उच्च न्यायालयाने वनयकु्त केलेली वत्रसदस्यीय 

सवमती वदनांक ३० माचि, २०१२ पासनू वदनांक २७ जलैु, २०१६ अखेर संस्थानचे दनंैवदन कामकाजाचे 

व्यिस्थापन पहात होती.   

दरम्यानचे कालािधीत, म्हणजेच सन २०१६ - १७ या अहिाल सालात, मा. विधी ि न्याय विभाग, 

महाराष्ट् ट्र िासन यांनी िासन वनणिय (अवधसचूना) क्रमांक सासंवि-२०११/१७५/२२/का-१६, वदनांक २८ जलैु, 

२०१६ अन्िये संस्थानचे दनंैवदन कामकाजाचे व्यिस्थापनासाठी मा. व्यिस् थापन सवमती वनयकु्ती केलेली आह.े 

सध्या या िासन वनयकु्त मा. व्यिस्थापन सवमतीमार्ि त संस्थानाचे दनंैवदन कामकाजाचे वनयंत्रण ि वनयोजन 

पहाणेत येत आह.े  याबाबतचा सविस्तर तपिील मा. व्यिस्थापन सवमती या िीषािखाली दणेेत आलेला आह.े  
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श्री के्षत्र णशर्डी रे् महत्ि ि िाणमचक रुढी परंपरा 

 

प्रवतवदनी समुारे ५० हजार भक्त श्री क्षेत्र विर्डी येथे भेट दऊेन, श्री साीबाबांच्या समाधीचे दििन रे्तात. 

उत्सिकाळात तसेच उन्हाळी सटु्टया, दीपािली ि नाताळच्या सटु्टया, गरुुिार ि रवििार तसेच या वदिसांना 

जोरू्डन येणाऱ्या सरकारी सटु्टया इत्यादी काळात श्री के्षत्र विर्डीस भेट दणेाऱ्या साीभक्तांची प्रवतवदन संख्या समुारे 

२ ते ३ लाखांपयिन्त जाते. श्री के्षत्र विर्डी येथे विविध पवित्र स्थाने असनू, साीभक्त यावठकाणी आिजूिन भेट 

दऊेन, आपली मनोकामना पणूि व्हािी म्हणनू श्री साीनंा साकरे्ड र्ालतात.   

श्री के्षत्र णशर्डी येथील िशचनार्ी पणित्र स्थाने 

०१. समािी मंणिर  

ह ेमखु्य मंदीर आह.े मंवदराची ही इमारत नागपरूचे वनस्सीम साीभक्त श्री.गोपाळराि तथा बापसूाहबे बटु्टी 

यांनी बाबांच्या आिीिािदाने बांधलेली आह.े  “  बुट्टी िार्डा  ” या नािानेही ही िास्त ूओळखली जाते. या 

वठकाणी श्री साईबाबांर्ी पणित्र समािी ि मूती आह.े श्री साीचं्या महासमाधीनंतर सरुु असणारे वनत्यक्रम 

पजूा-अचाि, आरत्या, धावमिक उत्सि आवद या वठकाणी वनत्यवनयमाने सरुु आहते. समाधी मंवदरातील दनंैवदन 

कायिक्रम पहाटे ०४.३० ते रात्रौ १०.३० िाजेपयिन्त सलग सरुु असतात. यामध्ये श्रींची पहाटे ०४.३० िा. काकर्ड 

आरती, मंगलस्नान,  दपुारी १२.०० िाजता मध्यान्ह आरती, सयूािस्ताचे िेळी धपूारती ि रात्री १०.३० िाजता 

िेजारती आवद वनत्यक्रमांचा समािेि आह.े  

तसेच, प्रत्येक गरुुिारी रात्रौ ९.१५ िाजता समाधी मंवदरातनू श्री बाबांच्या पवित्र पादकुा, सटका ि 

र्ोटोची वमरिणकू वनर्नू व्दारकामाी मंवदरात जाते ि  तेथनू पालखीने चािर्डी मंवदरापयिन्त जाऊन पनु्हा समाधी 

मंवदरात येते.  

०२. गुरुस्थान मंणिर  

बाबा सोळा िषांचे असताना ज्या वठकाणी प्रथम दृष्टीस पर्डले ते ह ेसमाधी मंवदर पररसरातील वठकाण. 

बाबा ह ेवठकाण त्यांच्या गरुुचे आह,े असे सांगत असत. श्री साीसच्चररत्रात उल्लेख असलेला प्रणसध्ि णनंबिृक्ष 

(णलंब) येथे आह.े या वठकाणी गरुुिारी ि िकु्रिारी उद (लोबान, धपू) जाळल्यास भाविकांचे द:ुखपररहार होते, 

असा श्री साी सच्चररत्राचा दाखला आह.े  

श्री गरुुस्थान मंवदरात दनंैवदन पजूाअचेबरोबरच सकाळी ११.३० िाजता ि सायंकाळी धपूारतीनंतर नैिेद्य 

दाखविला जातो. गरुुस्थान मंवदरासमोर असलेली धनुी दर गरुुिारी ि िकु्रिारी पेटविली जाते. गरुुपौवणिमा 

उत्सिात गरुुस्थान मंवदरात रुद्रावभषेकाची महापजूा करण्यात येते.  
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०३. द्वारकामाई (मशीि)  

बाबा विर्डीस आल्यापासनू समावधस्त होीपयित वदर्िकाळ त्यांचे िास्तव्य सलग ६० िषे समाधी मंवदर 

पररसरात असलेल्या या व्दारकामाीत (मिीद) होते. असंख्य भक्तांना या वठकाणी बाबांनी कृपाप्रसाद वदला. 

बाबा ज्या णशळेिर बसत असत ती येथेच आह.े वििाय बाबांनी प्रज्िवलत केलेली पणित्र िुनी याच वठकाणी 

आजही प्रज्िलीत आह.े भक्तांच्या मनोकामना पणूि करण्यासाठी तसेच विविध आजार बरे करण्यासाठी बाबा 

याच धनुीतून उदी दते असत. आजही भक्तांना वदली जाणारी पणित्र उिी याच धनुीतनू प्राप्त होते. बाबा येथेच 

स्ित: अन्न विजिनू भक्तांना िाढीत असत.  

 व्दारकामाी मंवदर पहाटे ०३.४५ िाजेपासनू रात्रौ ९.३० िाजेपयिन्त उर्रे्ड असते. व्दारकामाी मंवदरात 

दररोज सकाळी ८ िा. न् याहारीचा Z¡doÚ दाखविणेत येतो. त्यानंतर सकाळी ११.३० िाजेचे दरम् यान अखंर्ड 

प्रज्िलीत धनुीपढेु िैश्वदिेपजूा ि श्रींचे तसवबरीची पजूा करणेत येऊन रं्टानाद केला जातो. तसेच सायंकाळी 

धपूारतीनंतर झणुका-भाकरीचा नैिेद्य दाखविला जातो. िर गुरुिारी रात्री वनर्णाऱ्या श्रीं चे पालखीचे आगमन 

lr व्दारकामाीत झालेनंतर रात्रौ ०९.१५ ते रात्रौ ०९.३० िाजेपयिन्त भजन केले जाते.  

०४. र्ािर्डी   

 ह ेवठकाण समाधी मंवदराच्या पिेूला असनू व्दारकामाीपासनू अगदी जिळच आह.े बाबा व्दारकामाीत 

वदिसाआर्ड मुक्काम करीत असत. तसेच प्रत्येक गरुुिारी वमरिणकुीने व्दारकमाीतनू चािर्डीत येऊन मकु्काम 

करीत असत. आताही प्रत्येक गरुुिारी रात्रौ ९.१५ ते १०.०० या िेळेत समाधी मंवदरातनू व्दारकामाीमागे 

चािर्डीकरे्ड पालखी वमरिणकू वनर्त असते. या पालखीत बाबांची तसबीर, सटका ि पादकुा ठेिलेल्या असतात.   

चािर्डी मंवदर पहाटे ०३.४५ िाजेपासनू रात्रौ ९ िाजेपयिन्त उर्रे्ड असते. या िेळेमध्ये दनंैवदन पजूाअचाि 

केली जाते.   

०५. लेंर्डीबाग (प्रिान बाग) 

मंदीर पररसरातच असलेल्या या वठकाणी बाबा रे्रर्टका माराियास जात असत. बाबांनी स्ित: या 

वठकाणी लािलेल्या वपंपळ िकृ्षािेजारी नंिािीप अखंर्डपणे तेित ठेिलेला आह.े वििाय येथे श्री ित्त मंिीर 

असनू बाबांचा आिर्डता र्ोर्डा श्यामकिच (श्यामसुंिर) जिळच वचरवनद्रा र्ेत आह.े तसेच जिळच बाबांची 

णशिर्डी ( णिहीर ) आह.े बाबांच्या िेळचे मुंबी येथील एक भक्त रािबहादरू श्री. मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, यांनी 

लेंर्डीबाग खरेदी करुन साीचरणी अपिण केली म्हणनू या बागेला  “ प्रिान लेंर्डीबाग ” असेही म्हणतात.  

तसेच याच पररसरात भक्तांना श्री  साी सच्चररत्राचे िाचनासाठी पारायि कक्ष उर्र्डणेत आलेला आह.े 

या पारायण कक्षात एकाच िेळेस समुारे ५० भक्त सेिाभािाने पारायण करु िकतात, संस्थानमार्ि त या भक्तांना 

पारायणासाठी संस्थान प्रकावित सिि भाषांमधील साीचररत्र ग्रंथ उपलब्ध करुन वदले जातात.  
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०६. िस्तू संग्रहालय (म्युणियम)  

सन २००३ मध्ये मंदीर पररसरातील दीक्षीतिार््डयात ि त्या िेजारील नव्या इमारतीत िातानकूुलीत 

िस् तूसंग्रहालय (म्युणियम) तयार करणेत आलेले आह.े येथे श्रीं नी िापरलेला अंगरखा, जोरे्ड, वचवलमा, श्रींचे 

महावनिािणानंतर त्यांना ज्या लाकर्डी पलंगािर स्नान र्ालणेत आले तो पलंग तसेच श्री साीबाबांनी 

हाताळलेल्या विविध िस्त,ु सावहत्य, छायावचते्र  इत् यादी एकत्र करुन, मावहतीसह ससुतू्र पध्दतीने ठेिण्यात 

आलेले आह.े िस्त ूसंग्रहालय सिि भक्तांसाठी सकाळी ०६ ते रात्री ०९ िाजेपयंन्त विनामलु्य खलेु असते. 

०७. इतर स्थाने   

श्री साीबाबांच्या सावनध्यात रावहलेले त्यांचे परमभक्त कै. श्री तात्या पाटील  कोते, कै. श्री. भाऊ महाराज 

कंुभार, कै. श्री. व्ही. पद्मनाभ अय्यर, कै. श्री. नानािली, कै. श्री. अब् दलुबाबा यांच्या समाध्या मंदीर पररसरातच 

लेंर्डीबागेजिळ आहते.  

०८. इतर ग्रामिेितांर्ी मंणिरे 

संस्थान मंदीर पररसरातच “ श्री गिेश, श्री शनी ि श्री महािेि ” या ग्रामदिेतांची मंवदरे असनू संस्थान 

मार्ि त त्यांचे नतुनीकरण करण्यात आलेले आह.े मंदीर पररसरानजीकच “ िणक्षिमुखी श्री हनुमान मंिीर ” 

असनू या मंवदरातील दनंैवदन धावमिक विधी, पजूाअचाि संस्थानमार्ि त वनयवमतपणे करणेत येत आह.े श्री हनमुान 

मंवदराचा संस्थानमार्ि त जीणोध्दार करणेत आलेला असनू तेथे प्रिस्त अिा निीन मंवदराची रचना करण्यात 

आलेली आह.े या जीणोध्दार करण्यात आलेल्या मंवदरात श्री हनमुानाची ०५ रु्ट उंचीची सुंदर मतुी बसविणेत 

आलेली आह.े  

०९. श्री खंर्डोबा मंणिर   

ह ेमंदीर विर्डी बसस्थानकाजिळ, श्री साीबाबा रुग्णालयािेजारी आह.े औरंगाबाद वजल्यातील धपूखेर्डा 

येथील चााँद पाटलाचे पत्नीच्या भाच्याचे लग् नाचे  िऱ्हार्ड जेव्हां विरर्डीत आले तेव्हा या मंवदराजिळील 

िटिकृ्षातळी ते उतरले होते. या िऱ्हार्डासोबत आलेले बाल र्कीर जेव्हा मंवदराच्या पटांगणात सिांसमिेत 

उतरले, तेव्हा मंवदराचे पजुारी म्हाळसापती यांनी या बाल र्वकराचे “ आओ साई ” म्हणनू स्िागत केले. 

तेव्हांपासनू त्यांचे “ साई ” ह ेनांि प्रचवलत झाले.  

यावििाय विर्डीपासनू पिेुस ०३ वकलोमीटर अंतरािर वबरेगांि बनामध्ये “ श्री णिरभद्र ” या ग्रामदिेतेचे 

मंदीर आह.े  
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संस्थानमार्च त साजरे केले जािारे उत्सि 

 

०१. श्री रामनिमी उत्सि  

श्री रामनिमी उत्सि श्री के्षत्र विर्डी येथे अत्यंत भव्य प्रमाणािर ि उत्साहाने साजरा केला जातो.  श्री 

साीबाबांचे हयातीपासनू विर्डी गािाची यात्रा म्हणनू श्री रामनिमी उत्सि साजरा केला जातो. या उत्सिास 

दिेभरातनू वििेषत: मुंबी येथनू हजारोंच्या संख्येने साीभक्त पदयाते्रने बाबांची पालखी र्ेऊन विर्डीस येतात.  

अहिाल सालात, श्री रामनिमी उत्सि पंचांग ि वतथीप्रमाणे, णिनांक ०३ एणप्रल, २०१७ ते णिनांक 

०५ एणप्रल, २०१७ अखेर तसेच णिनांक २४ मार्च, २०१८ ते णिनांक २६ मार्च, २०१८  अखेर साजरा 

करणेत आला. 

०२. श्री गुरुपौणिचमा उत्सि  

श्री गरुुपौवणिमा उत्सिही श्री क्षेत्र विर्डी येथे उत्साहाने साजरा केला जातो.  श्री साीबाबांनी आपल्या 

हयातीपासनू गरुूविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या भािनेने श्री गरुुपौवणिमा उत्सि साजरा करणेस सरुुिात केली. 

या उत्सिास वििेषत: मुंबी ि कोकणातील कोळी समाज ि तसेच पणुे, औरंगाबाद इत्यादी वठकाणाहून हजारो 

साीभक्त पदयाते्रव्दारे बाबांची पालखी रे्ऊन विर्डीस येतात.  

अहिाल सालात, श्री गुरुपौणिचमा उत्सि पंचांग ि वतथीप्रमाणे णिनांक ०८ जुलै, २०१७ ते णिनांक 

१० जुलै, २०१७ अखेर साजरा करणेत आला.  

०३.  श्री पुण्यणतथी (णिजयािशमी / िसरा) उत्सि  

श्री साीबाबांचे महावनिािण वदनांक १५ ऑक्टोबर, १९१८ साली विजयादिमीस झाले. तेव्हांपासनू 

त्यांचा श्री पणु्यवतथी उत्सि दरिषी विजयादिमीस उत्साहाने साजरा केला जातो. या पणु्यवतथी उत्सिास लाखो 

साीभक्त हजेरी लाितात. बाबा त्यांचे हयातीत दररोज वभक्षा मागनू आणीत. त्याचे प्रतीक म्हणनू या उत्सिात, 

मखु्य वदििी म्हणजे विजयादिमीचे वदििी सकाळी गांिातनू वभक्षा झोळी कायिक्रम आयोवजत केला जातो. या 

कायिक्रमात मा.व्यिस्थापन सवमतीच्या सदस्यांसह, ग्रामस्थ ि साीभक्तही सहभागी होतात. याचवदििी समाधी 

मंवदरात आरािना णििी (श्राध्िणििी) केला जातो.  

अहिाल सालात, श्री पुण्यणतथी (णिजयािशमी) उत्सि पंचांग ि वतथीप्रमाणे णिनांक २९ सप्टेंबर, 

२०१७ ते णिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०१७ अखेर साजरा करणेत आला.  

श्री साीबाबांचे हयातीपासनू ि त्यानंतर आजतागायत िरील तीन उत्सि मोठया उत्साहात साजरे केले 

जातात. या तीनही उत्सिांच्या वनमंत्रण-कायिक्रम पवत्रका ि उदीप्रसाद भक्तमंर्डळाच्या सभासदांना पाठविणेत 

येतो.  
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मा. व्यिस्थापन सवमतीचे मागिदििन ि वनयंत्रणाखाली, उपरोक्त उत्सिांसह अहिाल सालात, गढुीपार्डिा, 

रंगपंचमी, गोकुळअष्टमी, महावििरात्र, श्री दत्त जयंती, कोजावगरी पौवणिमा, आषाढी / कावतिकी एकादिी इत्यादी 

सण-उत्सि रुढी परंपरेनसुार, धावमिक ररती-ररिाजानसुार मोठया उत्साहात साजरे करण्यात आले.   

याव्यवतररक्त साीभक्तांसाठी दणेगी मलु्य आकारुन, स्ितंत्र कक्षामध्ये दररोज सकाळी श्री साीसत्यव्रत 

(सत्यनारायण) पजुा ि अवभषेक पजुा पार पार्डल्या जातात, या दनंैवदन उपक्रमात साीभक्त मोठया प्रमाणािर 

सहभागी होतात.  

श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्थेच्या व्यिस्थापनाखाली असलेल्या सिि मंवदरातील दनंैवदन 

कायिक्रम, पजूा-अचाि, आरत्या आवद बाबी मंवदर विभागामार्ि त वनत्यवनयमाने, अखंर्डीतपणे पार पार्डल्या 

जातात.  
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मा. व्यिस्थापन सणमती  

 सन २०१७-१८ या अहिाल सालात, मा. विधी ि न्याय विभाग, महाराष्ट् ट्र िासन यांनी िासन वनणिय 

(अवधसचूना) क्रमांक सासंवि-२०११/१७५/२२/का-१६, णिनांक २८ जुलै, २०१६ अन्िये संस्थानाचे दैनंवदन 

कामकाजाचे व्यिस्थापनासाठी खालीलप्रमाणे मा. व्यिस् थापन सवमती गठीत केलेली आह.े 
 

 मा. व्यिस्थापन सणमती 

अ.नं. सिस्यारे् नांि पि 

०१ श्री. सुरेश काणशनाथ हािरे अध्यक्ष 

०२ श्री. रं्द्रशेखर लक्ष् मिराि किम उपाध्यक्ष 

०३ र्डॉ. मणनषा शामसुंिर कायंिे सिस्य 

०४ श्री. सणर्न भागित तांबे 
सिस्य 

णिनांक  १०/०७ /२०१७ अखेर (राजीनामा) 

०५ अॅर्ड. मोहन मोतीराम जयकर सिस्य 

०६ श्री. प्रताप सखाहरी भोसले सिस्य 

०७ र्डॉ. राजेंद्र राजाबली णसगं सिस्य 

०८ श्री. भाऊसाहेब राजाराम िाकर्ौरे सिस्य 

०९ श्री. णबणपनिािा शंकरराि कोल्हे सिस्य 

१० श्री. रणिंद्र गजाजन णमलेकर सिस्य 

११ श्री. अमोल गजानन णक तीकर सिस्य 

१२ 
सौ. योणगताताई अभय शेळके पाटील 

अध्यक्ष, णशर्डी नगरपंर्ायत, णशर्डी  

पिणसध्ि सिस्य 

णि. २८ णर्डसेंबर, २०१६ पासून  

 

अहिाल सालात, मा. व्यिस्थापन सवमतीच्या एकूि १३ सिचसािारि सभा झालेल्या आहते.   
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छाननी सणमती 

श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था, विर्डी अवधवनयम, २००४ मधील कलम २१ (२) च्या 

परंतकुानसुार मा. विधी ि न्याय विभाग, महाराष्ट् ट्र िासन यांचेकर्डील िासन वनणिय क्रमांक सासंवि-

१०१६/१३१४/प्र.क्र.१६५/का.१६, वदनांक ०५ जानेिारी, २०१७ अन्िये खालीलप्रमाणे छाननी सणमती गठीत 

करणेत आलेली आह.े    
 

मा. छाननी सणमती 

अ.नं. सिस्यारे् नांि पि 

०१ 
जणस्टस श्री. के. यु. र्ांणििाल,   

माजी न्यायमूती, उच्र् न्यायालय, मंुबई  

अध्यक्ष, छाननी 

सणमती 

०२ श्री. सुरेश काणशनाथ हािरे  सिस्य 

०३ श्री. रं्द्रशेखर लक्ष् मिराि किम  सिस्य  

 

अहिाल सालात, छाननी सवमतीच्या  एकूि ०४ सभा झालेल्या आहते.   

स्थाणनक उपसणमती  

मा. व्यिस्थापन सवमतीस कामकाजात सहाय्य होणेसाठी, मा. व्यिस्थापन सवमतीचे वदनांक १६ ऑगष्ट, 

२०१६ रोजीचे सभेतील णनिचय क्रमांक ५६५ अन्िये खालीलप्रमाणे स्थाणनक उपसणमती गठीत करणेत 

आलेली आह.े 

मा. स्थाणनक उपसणमती  

अ.नं. सिस्यारे् नांि पि 

०१ श्री. रं्द्रशेखर लक्ष् मिराि किम अध्यक्ष, स्थाणनक उपसणमती 

०२ श्री. सणर्न भागित तांबे 
सिस्य 

णिनांक  १०/०७ /२०१७ अखेर 

०३ श्री. प्रताप सखाहरी भोसले  सिस्य  

०४ श्री. भाऊसाहेब राजाराम िाकर्ौरे  सिस्य  

०५ श्री. णबणपनिािा शंकरराि कोल्हे  सिस्य 

०६ सौ. योणगताताई अभय शेळके पाटील सिस्य  

 

अहिाल सालात, स्थावनक उपसवमतीच्या एकूि १८ सभा झालेल्या आहते.   
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रुग्िालय उपसणमती  

मा. व्यिस्थापन सवमतीस कामकाजात सहाय्य होणेसाठी, मा. व्यिस्थापन सवमतीचे वदनांक १६ ऑगष्ट, 

२०१६ रोजीचे सभेतील णनिचय क्रमांक ५६५ अन्िये खालीलप्रमाणे रुग् िालय उपसणमती गठीत करणेत 

आलेली आह.े  
 

मा. रुग् िालय उपसणमती  

अ.नं. सिस्यारे् नांि पि 

०१ श्री. रं्द्रशेखर लक्ष् मिराि किम अध्यक्ष, रुग् िालय उपसणमती 

०२ श्री. सणर्न भागित तांबे 
सिस्य 

णिनांक  १०/०७ /२०१७ अखेर 

०३ अॅर्ड. मोहन मोतीराम जयकर सिस्य 

०४ श्री. भाऊसाहेब राजाराम िाकर्ौरे सिस्य 

०५ श्री. णबणपनिािा शंकरराि कोल्हे सिस्य 

 

अहिाल सालात, रुग्णालय उपसवमतीच्या एकूि ०१ सभा झाली आह.े  

 

खरेिी उपसणमती  

मा. व्यिस्थापन सवमतीस कामकाजात सहाय्य होणेसाठी, मा. व्यिस्थापन सवमतीचे वदनांक २५ 

रे्ब्रिुारी, २०१७ रोजीचे सभेतील णनिचय क्रमांक २१ अन्िये खालीलप्रमाणे संस्थान आस्थापनेिरील िररष्ठ  - 

कवनष्ट् ठ अवधकारी यांची खरेिी उपसणमती गठीत करणेत आलेली आह.े  

मा. खरेिी उपसणमती  

अ.नं. सिस्यारे् नांि पि 

०१ मुख्य कायचकारी अणिकारी  अध्यक्ष, खरेिी उपसणमती 

०२ उपकायचकारी अणिकारी  सिस्य  

०३ मुख्य लेखाणिकारी  / सिच प्रशासकीय अणिकारी  सिस्य 

०४ 
सबंंणित णिभागारे् अणिक्षक / प्रभारी अणिक्षक / 

णिभागप्रमुख  
सिस्य सणर्ि  

 

अहिाल सालात, खरेदी उपसवमतीच्या एकूि ३४  सभा झालेल्या आहते.  

सन २०१७-२०१८ या अहिाल सालात, उपरोक्त नमदु केलेप्रमाणे मा. व्यिस्थापन सवमती, छाननी 

सवमती, मा. स्थावनक उपसवमती, रुग्णालय उपसवमती आवद कायिरत असणारे सवमत्यांनी र्ेतलेले वनणिय तसेच 

त्यांचे मागिदििनानसुार संस्थानचे दनंैवदन कामकाजाचे व्यिस्थापन करणेत आले आह े/ करणेत येत आह.े  
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णिश्वस्तव्यिस्थेर्ी कतचव्ये ि अणिकार 

श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था विर्डी अवधवनयम, २००४ मधील कलम १७(२) तसेच (सधुारीत) 

कलम २१ (१) ि (२) अन्िये विश्वस्तवनधीच्या विवनयोगासाठी विश्वस्तव्यिस्थेचे ध्येय, उद्दिे ि कायािविषयी 

सविस्तरपणे वििेचन करण्यात आलेले आह.े या प्रमखु कतिव्ये ि अवधकाराबाबत थोर्डक्यात गोषिारा पढुील 

प्रमाणे  : 

(१)  विश्वस्तव्यिस्थेच्या मालमत् तेची दखेभाल, व्यिस्थापन ि प्रिासन पाहणे. मंवदरामध्ये रुढी ि प्रथेनसुार 

Ym{‘©H$ विधी, पजूा-अचाि, समारंभ ि उत्सि आयोवजत करण्यासाठी आवण पार पार्डण्यासाठी योग्य ती 

व्यिस्था करणे. भक्तगणांना आिश्यक त्या सोयी ि सवुिधा उपलब् ध करुन दणेे. श्री साीबाबांचे 

विकिणकुीचा प्रचार करणे, अन्नछत्र चालविणे, भक्तांचे वनिासासाठी ि उपयोगासाठी विश्रामगहृ ेबांधणे 

ि त्याची दखेभाल करणे. या अवधवनयमान्िये विश्वस्तव्यिस्थेचा कारभार ज्या प्रयोजनाथि चालिाियाचा 

आह,े ती उवद्दष्ट े साध्य करण्यासाठी विश्वस्तव्यिस्थेचे उत्पन्न कामी लािणे, ही सवमतीची कतिव्ये 

असतील.  

(२)  विश्वस्तव्यिस्थेच्या मालमत्तांचा विकास करण्याच्या ि योजना राबविण्याच्या प्रयोजनासाठी, तसेच 

विश्वस्तव्यिस्थेची उवद्दष्ट े ि प्रयोजने पार पार्डण्यासाठी आिश्यक त्या स्थािर वकंिा जंगम मालमत्ता 

संपावदत करील वकंिा खरेदी करील.  

(३)  श्री साीबाबांचे जीिन, त्यांचे कायि, त्यांच्या लीला ि त्यांची विकिण या बाबतच्या उपयकु्त मावहतीचा 

प्रचार ि प्रसार करील आवण श्री साी सावहत्य ग्रंथालय चालिील ि त् याचा विस् तार करील. 

(४) श्री साीबाबांच्या भक्तांमध्ये बंधभुाि, एकता, श्रध्दा आवण समता या भािना िाढीस लािणारे उपक्रम 

अथिा कायिक्रम आयोवजत करील वकंिा हाती र्ेील. 

(५)  सिि प्रकारच्या धमिवनरपेक्ष विक्षणास चालना दीेल वकंिा तसे करण्यास सहाय्य करील तसेच, विरर्डी येथे 

िा अन्य वठकाणी, िैक्षवणक संस्था स्थापन करील. 

(६)  मानिजातीचे कल्याण करणाऱ्या वकंिा मानिाला आपत्तीमध्ये सहाय्य करणाऱ्या अन्य कोणत्याही उदात्त 

कायािस चालना दीेल. 

(७)  या अवधवनयमाच्या तरतदुींस अधीन राहून, सवमतीला अवधवनयमाखाली आपली कतिव्ये ि कामे पार 

पार्डण्यासाठी आिश्यक ते सिि अवधकार असतील. 
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प्रशासकीय कामकाज 

मुख्य कायचकारी अणिकारी  

श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था विर्डी, अवधवनयम २००४ मधील कलम १३ अन्िय,े महाराष्ट्ट्र 

िासनाकरू्डन विश्वस्तव्यिस्थेचे दनंैवदन प्रिासनाचे कामकाज पाहणेसाठी कायिकारी अवधकारी या पदािर 

अवधवनयमात असलेल्या तरतदूीनसुार राज्य सरकारच्या सेिेमधील उप-वजल्हावधकाऱ्याच्या दजािपेक्षा कमी दजाि 

नसलेले अवधका-याची प्रवतवनयकु्तीने नेमणकू करणेत येत असे.  

दरम्यानचे कालािधीत, मा. उच्च न्यायालय, मुंबी खंर्डपीठ औरंगाबाद मध्ये दाखल करणेत आलेल्या 

जनवहत यावचका क्रमांक १८/२०११ मधील वदिाणी अजि क्रमांक १२२४० / २०१३ िरील मा. न्यायालयाचे 

आदिेानसुार, संस्थान आस्थापनेिरील कायचकारी अणिकारी या पदािर सामान्य प्रिासन विभाग, महाराष्ट् ट्र  

िासन यांचेकर्डील िासन वनणिय क्रमांक अ.िा.प्र./क्र.एीओ-१११७/५/२०१७, वदनांक ०८ माचि, २०१७ 

रोजीचे आदिेाने, भारतीय प्रशासन सेिेतील अवधका-याची प्रवतवनयकु्तीने नेमणकू करणेत आलेली आह.े   

त्यानंतर, मा. विधी ि न्याय विभाग, महाराष्ट् ट्र िासन या विभागाकर्डील सन २०१७ चा सधुारणा 

अध्यादिे क्रमांक १२, वदनांक १३ जलैु, २०१७ अन्िये, श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था, विर्डी च े

प्रिासन प्रमखु असलेल्या कायिकारी अवधकारी या पदाचे नामावभधान “ मुख्य कायचकारी अणिकारी ” असे 

करणेत आले आह.े   

अहिाल सालात, मा. महाराष्ट्ट्र िासनाकरू्डन प्रवतवनयकु्तीने वनयकु्त करणेत आलेल्या, श्रीमती रुबल 

प्रखेर अग्रिाल, भारतीय प्रशासन सेिा (IAS) या संस्थानचे प्रिासन प्रमखु असलेल्या “ मुख्य कायचकारी 

अणिकारी ” या पदािर वदनांक ०९ माचि, २०१७ पासनू कायिरत आहते. त्या संस्थानचे दनंैवदन कामकाजाचे 

व्यिस् थापन ि वनयंत्रण करीत आहते /  पाहत आहते.  

 

उपकायचकारी अणिकारी 

संस्थानच ेिाढते कामकाजाचे स्िरुप पहातां, तत्कालीन कायिकारी अवधकारी ( सध्या मखु्य कायिकारी 

अवधकारी ) यांचे सहाय्यासाठी ि संस्थानाचे दैनंवदन कामकाजाचे व्यिस्थापनासाठी ि वनयंत्रणासाठी मा. विधी 

ि न् याय विभाग, महाराष्ट्ट्र िासन यांचेकर्डील वदनांक १८ माचि, २००९ रोजीचे आदिेान्िये उपकायचकारी 

अणिकारी ह ेतहसीलदार संिगाितील पद वनमािण करणेत आलेले आह.े 

अहिाल सालात, मा. महाराष्ट्ट्र िासनाकरू्डन प्रवतवनयकु्तीने वनयकु्त करणेत आलेल्या, र्डॉ. संणिप 

बाळासाहेब आहेर (तहणसलिार) यांनी उपकायचकारी अणिकारी या पदाचे कामकाज पावहले आह.े  
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मा. महाराष्ट्र शासनामार्च त संस्थान आस्थापनेिर प्रणतणनयुक्तीने असिारे इतर अणिकारी 

(अ) संस्थान आस्थापनेिरील लेखा िाखा ि संरक्षण विभाग या महत्िाचे ि संिेदनिील असणारे विभागाचे 

दनंैवदन कामकाजाचे प्रभािी वनयोजन ि वनयंत्रण व्हािे म्हणनू मा. महाराष्ट्ट्र िासनामार्ि त या विभागाचे प्रमखु 

म्हणनू खाली नमदू केलेल्या अवधका-यांची संस्थान आस्थापनेिर प्रवतवनयकु्तीने वनयकु्ती करणेत आलेली आह.े  
 

अ.नं. 
प्रणतणनयुक्तीने णनयुक्त करिेत आलेल्या  

अणिका-यारे् नांि ि शासकीय पिनाम /  णिभाग  

ससं्थान आस्थापनेिरील 

पिनाम ि णिभागारे् नांि  

ससं्थान सेिेत हजर  

िाल्यार्ा णिनांक 

०१ 
श्री. बाबासाहबे बाळकृष्ट्ण र्ोरपरे्ड 

सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्ट्र वित्त ि लेखा सेिा, महाराष्ट्ट्र राज्य  

मखु्य लेखावधकारी,  

लेखािाखा 
वद. ११ जलैु, २०१६ 

०२ श्री. मधकुर लक्ष्मण गगंािण े 

पोवलस उपवनररक्षक, गहृ विभाग, महाराष्ट् ट्र राज् य  

संरक्षण विभाग प्रमखु, 

संरक्षण विभाग  
वद. ०३ एवप्रल, २०१५  

 

(ब) श्री साईबाबा समािी शताब्िी महोत्सि  हा वदनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१७ ते वदनांक १८ ऑक्टोबर, 

२०१८ या कालािधीत साजरा करणेत येत आह.े या िताब्दी िषािचे वनवमत्ताने संस्थान व्यिस्थापनामार्ि त 

भक्तांना उपलब्ध करुन द्याियाचे मलुभतू सेिा-सवुिधा, विविध धावमिक, सांस्कृवतक ि सामावजक कायिक्रमाच े

वनयोजन ि वनयंत्रण, बांधकाम विकास प्रकल्प B. विकसनिील कामांसाठी  मा. विधी ि न्याय विभाग, महाराष्ट् ट्र 

िासन यांचेकर्डील िासन वनणिय क्रमांक सासंवि-२०१६ / ४०९ / प्र. क्र. ६६ / का.१६, वदनांक ३० मे, २०१७  

अन्िय ेखाली नमदू केलेल्या अवधका-यांची प्रवतवनयकु्तीने संस्थान आस्थापनेिर वनयकु्ती करणेत आलेली आह.े  
 

अ.नं. 
प्रणतणनयुक्तीने णनयुक्त करिेत आलेल्या 

अणिका-यारे् नांि ि शासकीय पिनाम /  णिभाग 

ससं्थान आस्थापनेिरील 

णिभागारे् नांि 

ससं्थान सेिेत हजर 

िाल्यार्ा णिनांक 

०१ 
श्री. रवि सवतष र्लेु  

कायिकारी अवभयंता, साििजवनक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्ट्र राज् य   

कायिकारी अवभयंता,  

बांधकाम विभाग (स्ितंत्र)  
वद. २९ जनू, २०१७  

०२ 
श्री. प्रवदप मावणकराि मरंुबीकर  

वजल्हा िल्यवचवकत्सक, साििजवनक आरोग्य विभाग, महाराष्ट् ट्र राज् य  

वजल्हा िल्य वचवकत्सक   

रुग्णालये विभाग  
वद. २७ नोव्हें., २०१७ 

०३ 
श्री. धनंजय सकुदिे वनकम  

उप वजल्हावधकारी, महसलू ि िन विभाग, महाराष्ट् ट्र राज्य  

उप वजल्हावधकारी ,  

सामान्य प्रिासन विभाग 
वद. १२ जलैु, २०१७  

०४ 
श्री. मनोज रर्नुाथ र्ोरे्ड पाटील  

उप वजल्हावधकारी, महसलू ि िन विभाग, महाराष्ट्ट्र राज्य  

उप वजल्हावधकारी,  

सामान्य प्रिासन विभाग 
वद. १३ जलैु, २०१७ 

०५ 
श्री. आनंद अप्पासाहबे भोीटे  

उपविभागीय पोवलस अवधकारी, गहृ विभाग, महाराष्ट् ट्र राज्य  

पोवलस उपअवधक्षक,  

संरक्षण विभाग  
वद. ०९ नोव्हें., २०१७  

०६ 
श्री. चतेन प्रभाकर खैरनार  

उप अवभयंता, साििजवनक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्ट्र राज् य 

उप अवभयंता,   

बांधकाम विभाग (स्ितंत्र) 
वद. ०८ ऑगष्ट, २०१७  

०७ 
श्री. रविंद्र िामन भामरे  

उप अवभयंता, साििजवनक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्ट्र राज् य 

उप अवभयंता,   

बांधकाम विभाग (स्ितंत्र) 
वद. २६ जलैु, २०१७  
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प्रशासनार्ी रर्ना 

 

मखु्य कायिकारी अवधकारी यांच्या मागिदििन-तथा-वनयंत्रणाखाली, उपवजल्हावधकारी, उपकायिकारी 

अवधकारी, प्रिासकीय अवधकारी, विभागप्रमखु ि इतर कमिचारी ह े विश्वस्तव्यिस्थेचे दनंैवदन कायािलयीन 

कामकाज सरुळीतररत्या पार पार्डीत आहते.  

विश्वस्तव्यिस्थेचे दनंैवदन कामकाजाचे ससुतु्रीकरण व्हािे यासाठी कामाचे स्िरुपानसुार ि कामकाजात 

सरळता, सलुभता यािी या दृष्टीने ि भक्तांच्या सोयी-सवुिधेिी वनगर्डीत कामांच्या दृष्टीने विविध विभागांची 

रचना केलेली आह.े सध्या खालीलप्रमाणे विभाग कायिरत असनू त्यांचेमार्ि त खाली नमदू केल्याप्रमाणे सेिा 

दणेेत येत आहते.   

 

(अ) ससं्थानरे् िैनंणिन कामकाज पार पार्डिेसाठी कायचरत असिारे णिभाग 

 

अ.नं. णिभागारे् नांि कायच / सेिा तपशील 

०१ सामान्य प्रिासन िाखा 

 

कायािसन १ - आस्थापना - कमिचारीविषयक सिि प्रिासकीय कामे. 

कायािसन ५ - उत्सि ि इतर सामावजक, धावमिक कायिक्रम कामकाज 

कायािसन ६ - कमिचारी पाल्य िैक्षवणक िलु्क परतािा 

कायािसन ८ - भक्तमंर्डळ सभासद विषयक कामकाज. 

कायािसन ९ - आिक पत्रव्यिहाराविषयक कामकाज  

कायािसन १० (अ/ब/क) - कमिचारी पगारवबले ि त्यासंबंधीत इतर कामकाज. 

कायािसन ११ -  जािक पत्रव्यिहाराविषयक कामकाज  

कायािसन १२ -  टंकलेखन / झेरॉक्स विभाग 

कायािसन (विस्त) – कमिचारी गैरविस्तितिनाबाबत कामकाज    

०२ मागासिगि कक्ष  संस्थान आस्थापनेिरील अवधकारी-कमिचारी यांची १०० वबंद ूनामािली, कमिचारी 

आरक्षणानसुार नेमणकूा-पदोन्नती साखळी वनवित करणे आवद कामकाज पहाणे.  

०३ विधी विभाग (कायािसन २) संस्थानसंबंवधत सिि प्रकारचे विधी ि न्यायालयीनविषयक  काम पाहणे. 

०४ सभाकामकाज विभाग (कायािसन ४) मा. व्यिस्थापन सवमतीसह अवधवनयमातील तरतदुीनसुार स्थापन करणेत 

आलेल्या विविध सवमत्या यांचे सभा कामकाज विषयक काम पाहणे. 

०५ कामगार विभाग (कायािसन ७अ) संस्थान आस्थापनेिर काम करणाऱ्या कमिचारी रजा, सटु्टया, विस्त, गैरितिन, 

दरं्ड, खातेवनहाय चौकिी ि न्यायालय विषयक काम पाहणे. 

०६ जनसंपकि  विभाग ( कायािसन १३) साीभक्तांना श्रीं चे दििन विनासायास ि सलुभ ररतीने व्हािे म्हणून सोयी-

सवुिधा दणेेकामी कामकाज, मान्यिरांच्या विर्डी भटेीविषयक कामकाज, 

संस्थान विषयक मावहती ि प्रवसध्दी विषयक काम पाहणे. 
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अ.नं. णिभागारे् नांि कायच / सेिा तपशील 

०७ अ) लेखािाखा रोख, मवनऑर्डिर, चेक/र्डी.र्डी. िस्तु रुपाने दणेग्या वस्िकारणे, दवक्षणापेटया 

मोजणी, सोने, चांदी, कापर्ड दणेगी, परुिठादारांची वबले आदा करणे, सिि 

वहिोब ठेिणे, गुंतिणूक वनयोजन करणे इ. 

ब) अंतगित लेखापररक्षण कक्ष संस्थान चल-अचल मालमत्तेची पर्डताळणी ि जळुिणी विषयक कामे करणे, 

लेखापररक्षणास सहाय्य करणे इ. 

क) आवथिक अनदुान कक्ष  अवधवनयमातील तरतदुीनसुार आवथिक अनदुान आदा करणे.  

०८ मालमत् ता विभाग  संस्थान मालकीचे जंगम ि स्थािर मालमते्तचे जतन ि संरक्षण करणे,  संस् थान 

व्यिस् थापनासाठी विकास कामांचे दृष्ट् टीने आिश् यक जवमनीचे संपादन करणे, जमीन 

महसलू विषयक बाबींमध् ये ससुतु्रीकरण करुन जमीन महसलु विषयक कामे  पहाणे.  

०९ अवभलेख कक्ष संस्थानकर्डील जनु्या िस्तुंचा वललाि करणे ि संस्थानमधील अ,ब,क,र्ड 

प्रकारचे रेकॉर्डि ठेिणे ि जतन करणे. 

१० मावहती तंत्रज्ञान विभाग सॉफ्टिेअर, हार्डििेअर रे्डव्हलपमेंट, मेंन्टेनन्स ि नेटिकीगं, िेबसाीट रे्डव्हलपमेंट 

बाबतची सिि कामे, संस्थानविषयक मावहतीबरोबरच श्री साीचंे जीिनािरील 

प्रकािने िेबसाीटिर उपलब्ध करुन देणे. 

११ मंदीर विभाग श्रींची दनंैवदन पजुा अचाि (अवभषेक पजूा, श्री साी सत्यव्रत पजूा), श्री साीचं्या 

सिि आरत्या,  दििनास येणाऱ्या भक्तांना सलुभतेने दििन उपलब्ध होील याची 

तजिीज करणे, श्रींचे रामनिमी, गरुुपौवणिमा, पणु्यवतथी (दसरा) ि  इतर उत्सि 

साजरे करणे. 

१२ प्रकािने विभाग श्रींचे संस्थान प्रकावित िेगिेगळे र्ोटो, त्यांचे िेगिेगळया भाषेतील चररत्र , 

पोथी, दनंैवदनी,वदनदवििका यांचे छपाीचे संबंधीत सिि कामे पहाणे ि भक्तांना 

विक्री करीता उपलब्ध करणे. 

१३ आरोग्य विभाग मंदीर,वनिासस्थाने ि इतर पररसर ी. वठकाणी स्िच्छता ि इतर तद्नषुंवगक कामे.  

१४ संरक्षण विभाग  मंदीर पररसर,वनिासस्थान,प्रसादालय ि इतर वठकाणी भक्तांचे ि संस्थान 

मालमत्तेचे संरक्षण व्यिस्था ि भक्तांची सलुभ दििन व्यिस्था करण.े 

१५ र्ायर अॅण् र्ड सेफ्टी विभाग  मंवदर, मंवदर ि संस् थान पररसरातील संस् थान मालकीचे चल-अचल संपत् तीचे आग, 

नैसवगिक आपत्तीपासनू संरक्षण करणे, त् यासाठी उपाययोजना करणे, अग्नीिमन यंत्रणा 

कायािन्िीत ठेिणे आवद.  

१६ बांधकाम विभाग 

 

मंदीर, दििनलाीन, वनिासस्थाने, उपहारगहृ,े प्रसादालय, रुग्णालय, िैक्षवणक 

संकुल इत्यादी संस्थान इमारती ि मालमत्तेची वनगा, दरुुस्ती दखेभाल, 

आिश्यक ती नविन बांधकामे करणे, विविध विकास प्रकल्पांसाठी जवमनींची 

खरेदी / भसंूपादन करणे, जवमनीविषयक बाबी हाताळणे. 

१७ पाणी परुिठा विभाग भक्त, रुग्णालय,वनिासस्थान,प्रसादालय  ि संस्थान सिि कायािलये ि इतर 

वठकाणी स्िच्छ ि वनजंतकु पाण्याचा परुिठा करणे. 

१८ बगीचा विभाग मंदीर ि पररसरात रु्लझारे्ड, िकृ्ष तसेच श्रींचेसाठी हार ि त्यासाठी लागणारी 

रु्ले यांचे संगोपन करणे ि बगीचा विषयक कामे करणे, विविध उत्सिात ि 

कायिक्रमप्रसंगी रु्लांची सजािट करणे. 

१९ विद्यतु विभाग मंदीर पररसर, दििन रांगा, वनिासस्थाने, प्रसादालय, रुग्णालये ि इतर पररसर  

या सिि वठकाणी विद्यतु पुरिठा सरुळीत चालू ठेिणे, उत्सि ि इतर कायिक्रम 

प्रसंगी विद्यतु रोषणाी करणे. 
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२० मेकॅवनकल विभाग  विविध विभागांकरे्ड असलेले िातानकूुवलन यंते्र, प्रसादालयाकर्डील यंत्रसामगु्री, गॅस 

प्लॅन्ट ि इतर यंत्रसामगु्रीचे देखभाल-दरुुस्तीसह इतर अनुषंवगक कामकाज पहाण.े  

अ.नं. विभागाचे नांि कायि / सेिा तपिील 

२१ ध्िनीक्षेपण विभाग मंदीरात होणाऱ्या दनंैवदन आरत्या, भजने ि विविध कायिक्रम यासाठी 

ध्िनीक्षेपण व्यिस्था, संस्थान आयोवजत कायिक्रमांचे छायावचते्र काढणे,  

कायिक्रमांचे रेकॉर्डींग ि प्रसारण करणे यासंबंधी कामे. 

२२ सीसीटीव् ही  कंट्रोल  सेल  मंवदर ि मवदर पररसराची दहितिादी कृत् यांपासनू रक्षण व् हािे म् हणून कायािन् िीत 

करणेत आलेल् या सीसीटीव् ही यंत्रणेचे वनयंत्रण करणे ि अंतगित ि ~{hJ©V सुरक्षा 

विभागांिी समन् िय साधनू सीसीटीव् ही यंत्रणा कायिरत ठेिणे.  

२३ साीबाबा भक्तवनिासस्थान विभाग भक् तांना विनासायास ि सलुभतेने मार्क दरात वनिासस् थाने सवुिधा उपलब् ध 

व् हािी म् हणून सदरहू स्ितंत्र ०५ वनिासस्थाने विभाग ह े २४ तास कायिरत 

आहते. या वनिासस्थानांमधील वनिासी खोल्या भक्तांना ऑनलाीनÛmao तसेच 

समक्ष येणारे भक्तांना  प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य तत्िािर उपलब् ध करुन 

वदल्या जातात.   

२४ साीप्रसाद वनिासस्थान विभाग 

२५ व्दारािती वनिासस्थान विभाग 

२६  साीआश्रम भक् तवनिास 

२७  साी धमििाळा  

२८ प्रसादालय विभाग भक्तांना सकाळी १० ते रात्रौ १० पयंत प्रसाद भोजनाची व्यिस्था करणे. 

२९ कॅन्टीन विभाग   भक्तांसाठी चहा, कॉर्ी, दधु, पॅकेज्र्ड विवकंग िॉटर, लारु्ड प्रसाद, बुंदी प्रसाद  

ि नाष्टा पावकटे उपलब्ध करुन दणेे.  

३० लारू्ड  ि बर्ी प्रसाद वनवमिती विभाग  साीभक् तांकरीता प्रसाद रुपाने उपलब् ध करुन द्याियाचे लारू्ड वनवमितीचे संपणूि 

प्रवक्रयेिर एकसंर् वनयंत्रण ि दखेरेख ठेिनू, भक् तांना विनासायास ि सलुभ 

ररतीने लारू्ड प्रसाद / बुंदी प्रसाद उपलब् ध करुन दणेे.  

३१ खरेदी विभाग प्रसादालयात प्रसादभोजन ि कॅन्टीन विभाग या विभागासाठी आिश्यक 

असणाऱ्या मालांची खरेदी ि तसेच संस्थानचे इतर कायािलयास दरुुस्ती 

दखेभालीसाठी लागणाऱ्या िस्त ुि स्टेिनरी विषयक खरेदीचे कामे करणे. 

३२ भांर्डार विभाग विविध कायािलयासाठी कामाच्या द्दवष्टने खरेदी केलेल्या मालाची नोंद / साठा 

रे्ऊन मागणी पत्रकानुसार विविध विभागांना माल परुविणे. 

३३ िाहन विभाग श्री साीबाबा भक्तवनिासस्थान विभाग या वठकाणाहून दििनासाठी मंवदर 

पररसरापयिन्त, प्रसाद भोजनासाठी श्री साीप्रसादालय विभागापयिन्त भक्तांची 

मोर्त ने-आण करणे, नगरसलू ि साीनगर विर्डी रेल्िेस्टेिन येथून भक्तांची           

ने-आण करणे. रुग्णालयासाठी अॅम्बुलन्स, िैक्षवणक संकुलासाठी स्कुल बस 

ि कायािलयीन कामकाजासाठी िाहने परुविणे, िाहनांची दरुुस्ती दखेभाल 

करणे इत्यादी. 

३४ मुंबी कायािलय  दादर, मुंबी येथे विश्वस्तव्यिस्थेच्या स्ि:मालकीचे “साीवनकेतन”  इमारतीत सरुु 

आह.े साीवलला मावसक छपाी ि वितरण विषयक कामे, देणग्या वस्िकारणे, 

मंत्रालयासंबंधातील कामे करणे आवद. 

 

(ब) संस्थान संर्णलत इतर उपक्रमांतगचत शैक्षणिक संकुल 

अ.नं. णिभागारे् नांि कायच / सेिा तपशील 

३५ श्री साीबाबा औद्योवगक प्रविक्षण संस्था, 

विर्डी. 

औद्योवगक प्रविक्षण कें द्रामध्ये विद्याथी - विद्यावथंनींना विविध प्रकारचे 

व्यिसाय आधाररत १२ तांवत्रक अभ्यासक्रमांचे विक्षण वदले जाते. 

३६ श्री साीबाबा इवंग्लि वमर्डीअम स्कुल, 

विर्डी. 

इवंग्लि वमर्डीअम स्कुलमध्ये विद्याथी - विद्यावथिनींना ज्यवुनअर के.जी. ते इयत्ता 

१० िी पयित इगं्रजी माध्यमातनू विक्षण वदले जाते. 

३७ श्री साीबाबा कन्या विद्या मंदीर ि कवनष्ट् ठ 

महाविद्यालय,  विर्डी 

कन्या विद्या मंदीर मध्ये इयत्ता ५ िी ते  इयता १० िी पयित विद्यावथिनींना 

मोर्त विक्षण वदले जाते.  
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कवनष्ठ महाविद्यालयामध्ये विद्याथी - विद्यावथिनींना कला, िावणज्य ि   विज्ञान 

िाखेचे विक्षण वदले जाते. 

(क) संस्थान संर्णलत इतर उपक्रमांतगचत रुग्िालये 

अ.नं. णिभागारे् नांि कायच / सेिा तपशील 

३८  श्री साीनाथ रुग्णालय, विर्डी 

(३०० खाटांचे) 

आवथिकदृष्टया दबुिल रुग्णांबरोबरच उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांना 

विनामलु्य िैद्यकीय सेिा दणेे, विहीत वनयमाप्रमाणे आवथिक िैद्यकीय अनुदान 

दणेे आवद.  

३९  श्री साीबाबा सपुर स्पेिावलटी हॉस्पीटल, 

विर्डी.  (२५५ खाटांचे) 

मार्क दरात िैद्यकीय सेिा दणेे, आवथिकदृष्टया दबुिल गरज ूरुग्णांना विनामुल्य 

िैद्यकीय सेिा दणेे, विहीत वनयमानुसार emgH$s¶ आवथिक सिलत योजनांचा 

रुग्णांना लाभ दणेे आवद.  

 

मा. विधी ि न्याय विभाग, महाराष्ट्ट्र िासन यांचेमार्ि त संस्थान कमिचाऱ्यांचा विभागिार ि 

िेतनशे्रणीवनहाय ४८२६ कमचर्ारी संख्येर्ा पदवनहाय सििसमािेिक आकृतीबंध मंजरू असनू, या 

आकृतीबंधानसुार, संस्थानची पदवनहाय ि िेतनशे्रणीवनहाय स्थायी कमचर्ारी संख्या २९०८ ि कंत्राटी 

कमचर्ारी संख्या १९१८ मंजरू करण्यात आलेली आह.े 

 

अहिाल सालात, विश्वस्तव्यिस्थेच्या आस्थापनेिर, णिनांक ३१ मार्च, २०१८ अखेर मखु्य कायिकारी 

अवधकारी ि इतर पदांिर मा. महाराष्ट्ट्र िासनाकरू्डन प्रवतवनयकु्तीिर आलेल्या ११ अवधकाऱ्यांसह, संस्थान 

सेिेतील प्रिासकीय अवधकारी, विभागप्रमखु यांचेसह विविध शे्रणीतील एकूि २०३७ स्थायी कमचर्ारी सेिेत 

आहते.  
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संस्थान कमचर्ा-यांना िेिेत येिा-या सोयी-सुणििा 

  

संस् थान आस्थापनेिरील सिि स्थायी कमिचाऱ्यांना खालीलप्रमाणे िेतन ि इतर सवुिधा दणेेत येतात :  

* महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या सहाव्या िेतन आयोगाप्रमािे िेतन ि भते्त. 

* णिपािली सानुग्रह अनुिान.   * मोर्त िैद्यकीय सेिा. 

* गृहकजाचिरील व्याजािर ५० टक्के अनुिान. * गु्रप गॅ्रच्युइटी. 

* पाल्यांर्ा शैक्षणिक शुल्क परतािा.  * अद्ययाित णनिासस्थाने. 

* कामगार नुकसान भरपाई कायद्यांतगचत समूह णिमा.  

      यावििाय, श्री साीभक्तांच्या िाढत्या गदीमळेु त्यांना आिश्यक मलूभतू सोयी-सवुिधा ( प्रसाद भोजन, 

वनिास, सरुक्षा, िीज-पाणी इत् यादी ) उपलब्ध करुन दणेेसाठी संस् थान आस्थापनेिरील विविध विभागांना 

कामाचे सोयीनसुार, बाय एजन्सी / ठेकेदारांमार्ि त कुिल-अकुिल कंत्राटी कमिचारी तसेच सरुके्षसाठी सरुक्षा 

कमिचारी ि माजी सैवनक कंत्राटी सरुक्षा कमिचारी मनषु्ट्यबळ उपलब् ध करुन वदले जात आह.े   

त्याचा गत ०३ िषािचा गोषिारा खालीलप्रमाणे  - 
 

अ.नं. िषच 

कंत्राटी (अस्थायी मनुष्ट्यबळ) कमचर्ारी  

कुशल कंत्राटी 

कमचर्ारी 

अकुशल कंत्राटी 

कमचर्ारी 

कंत्राटी सरुक्षा कमचर्ारी 

(कुशल + अकुशल) 
एकूि 

०१ सन २०१५-२०१६ ५५३ १०२० ७५१ २३२४ 

०२ सन २०१६-२०१७ ६४२ ११४५ ८०८ २५९५ 

०३ सन २०१७-२०१८ ६४० ११४२ ८३४ २६१६ 

 

बाय एजन्सी / ठेकेदारामार्ि त परुविण् यात येणा-या कंत्राटी कमिचा-यांना वकमान िेतन कायद्यानसुार मंजरू 

असलेल्या वकमान िेतनात ४० टक्के िाढ करुन िेतन आदा करणेत येत आह.े या व्यवतररक्त या कंत्राटी     

कमिचा-यास सानगु्रह अनदुान, पाल्यांचा िैक्षवणक िलु्क परतािा, मोर्त िैद्यकीय सेिा, रुपये १० लाख मात्र 

पयिन्तचा िैयवक्तक कमिचारी विमा इ. सवुिधा उपलब् ध करुन दणेेत येत आहते.  

तसेच रुग्णालये विभाग, साीआश्रम भक्तवनिास, साी धमििाळा, व्दारािती, प्रसादालय या विभागांमध्ये 

बायस्त्रोत कमिचारी ठेकेदारांकरू्डन (Through Outsource Labour Contractor) स्िच्छता ि त्या अनषंुवगक 

इतर कामे करुन र्ेणेसाठी बायस्त्रोत कंत्राटी कमिचारी (Outsource Contract Labour) वनयकु्त करणेत 

आलेले आहते. या बायस्त्रोत कंत्राटी कमिचारी यांना बाय एजन्सी / ठेकेदारामार्ि त वकमान िेतन कायद्यानसुार 

िेतन ि सानगु्रह अनदुान आदा करणेत येत आह.े   
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भक्तमंर्डळ 

पिूी मा. वदिाणी न्यायालय, अहमदनगर यांनी श्री साीबाबा संस्थान, विर्डीचे व्यिस्थापनासाठी तयार 

केलेल्या ि मान्य केलेल्या योजनेनसुार ि आताचे अवधवनयमातील तरतदुीनसुार श्री साीभक्तांचे भक्तमंर्डळ 

अवस्तत्िात असनू, या भक्तमंर्डळ सभासदत्िाचे आश्रयिाते, आजीि ि सिचसािारि (िाणषचक) सभासि 

असे तीन प्रकार उपलब्ध आहते.  

भक्तमंर्डळाचे सिि सभासदांना संस्थानमार्ि त साजऱ्या करण्यात येणाऱ्या तीनही उत्सिाची वनमंत्रणपवत्रका 

ि उदीप्रसाद पोष्टाने पाठविला जात आह.े  

मा. महाराष्ट् ट्र िासनाने श्री साीबाबा संस् थान विश् िस्तव्यिस् था, विर्डी अवधवनयम – २००४ मध् य ेनमदु 

केलेप्रमाणे, संस् थान व्यिस् थापनाने णिनांक ०१ जानेिारी, २०१५ पासून भक्तमंर्डळ सभासदत् िाबाबत नव् याने 

वनयमािली अंमलात आणलेली आह.े या वनयमािलीनसुार खाली नमदु केलेल् या सभासदांचे प्रकारानसुार 

सभासद िलु् कात िाढ करणेत आलेली आह.े  

अहिाल िषिअखेर वदनांक ३१ माचि, २०१८ रोजी भक्तमंर्डळाची सभासदांची संख्या खालीलप्रमाणे 

आह े: 

अ. 

नं. 
सभासि प्रकार 

सभासि शुल्क 

रुपये 

णि. ३१ मार्च, 

२०१६ अखेर जुने 

सभासि 

निीन िालेले 

सभासि 

कमी िालेले 

सभासि 

णि. ३१ मार्च, 

२०१८ अखेर 

सभासि 

(अ) णिनांक ३१ णर्डसेंबर, २०१४ पयचन्तरे् (जुने िगचिी िरानुसार) 

01 आश्रयिाते सभासि 
१,५००/- 

(एका िेळेस) 
३७,५६६ -- २६७ ३७,२९९ 

02 आजीि सभासि 
२५१/- 

(एका िेळेस) 
१,७३,४३९ -- २,७४१ १,७०,६९८ 

एकुि (अ) - २,११,००५ -- ३,००८ २,०७,९९७ 

(ब)  णिनांक ०१ जानेिारी, २०१५ पासून (निीन िगचिी िरानुसार) 

01 

आश्रयिाते सभासि 

(२० िषाचरे् 

कालाििीसाठी) 

५,००,०००/- ४ २ -- ६ 

02 

आजीि सभासि 

(१५ िषाचरे् 

कालाििीसाठी) 

५०,०००/- ३६० २२३ २ ५८१ 

03 

सिचसािारि सभासि 

(१ िषाचरे् 

कालाििीसाठी) 

३,०००/- १०४ १५९ -- २६३ 

एकुि (ब) - ४६८ ३८४ २ ८५० 

भक्तमंर्डळार्ी एकूि सभासि सखं्या (अ+ब) - २,११,४७३ ३८४ ३,०१० २,०८,८४७ 
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णिश्वस्तव्यिस्थेमार्च त िेिेत येिाऱ्या सेिा-सुणििा 

 

श्री के्षत्र विरर्डी येथे भेट देणाऱ्या साीभक्तांना विविध प्रकारच्या सेिा-सवुिधा परुविण्यात येतात. त्याचा 

थोर्डक्यात गोषिारा पढुीलप्रमाणे :  

णनिासस्थान सुणििा 

विश्वस्तव्यिस्थेकरू्डन साीभक्तांच्या सोयीसाठी सिि मलुभतू सेिा २४ तास उपलब्ध करविण्यात 

आलेल्या आहते. या सेिेत अत्यंत महत्िाच्या अिा वनिासव्यिस्थेसाठी विविध प्रकारची, अद्ययाित 

सोयींनीयकु्त पररपणूि वनिासस्थाने, सिि स्तरातील साीभक्तांना त्यांच्या आवथिक क्षमतेनसुार उपलब्ध आहते. 

तसेच अवतमहत्िाच्या व्यक्तींसाठी िातानकूुलीत कक्ष तयार करण्यात आलेले आहते. सध्या विश्वस्तव्यिस्थेकरे्ड 

उपलब्ध असलेली वनिासस्थाने, त्यांचे प्रकार, खोल्यांची संख्या, सेिाआकार आवद मावहती दििविणारा तक्ता 

पढुीलप्रमाणे :  

अ.नं. णनिास  सकुंलार्ी नांिे प्रकार एकूि खोल्या 
सेिा आकार / 

प्रणत णििस 

(अ) साईप्रसाि णनिासस् थान णिभाग – २,६४,६९६ भक् तांनी णनिासव्यिस्थेर्ा लाभ घेतला. 

०१ श्री साीवनिास अवतथीगहृ िातानकूुलीत सटू २४ रु.८००/-  

०२ साीप्रसाद १ इमारत या ०२ इमारतींचे जागेिर संस्थान व्यिस्थापनामार्ि त निीन दििन रांग प्रकल्पाच े

बांधकाम सरुु करणते आले असल्यान,े अनकु्रम े वदनांक ३१ म,े २०१७ ि 

वदनांक ३१ जलैु, २०१७ पासनू या इमारतींचा िापर बंद करणते आलेला असनू, 

सदर इमारती आता अवस्तत्चात नाहीत.   

०३ साीप्रसाद २ इमारत 

०४ साीउद्यान इमारत  हॉल १२ रु.४००/- 

मध् यम खोल् या  २० रु.१००/- 

लहान खोल् या  १६ रु.०५०/- 

लॉकसि ९९ रु.१०/-  प्रत् यकेी  

०५ साीनाथ मंगल कायािलय  माह ेऑगष्ट, २०१७ पासनू या इमारतीचा िापर कॅन्टीन विभाग ि लारू्ड प्रसाद 

विक्री काऊंटरसाठी करणते येत असल्याने, या इमारतीचा िापर वनिासाकरीता  

बंद करणते आलेला आह.े 

०६ साीनाथ छाया इमारत  हॉल (२०० व् यक् ती) ०१ रु.१०००/- 

०७ िांतीवनकेतन इमारत  मध् यम खोल् या  १५ रु.२००/-  ि  रु.३००/- 

०८ समपिण इमारत  साध् या खोल् या  ०२ रु.२००/- 

०९ सेिाधाम इमारत साध् या खोल् या  ६० रु.०५०/- 
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(ब) श्री साईबाबा भक् तणनिासस् थान णिभाग – १३,८१,९२४ भक् तांनी णनिासव्यिस्थेर्ा लाभ घेतला.  

१० श्री साीबाबा भक् तवनिासस् थान  िातानकूुलीत खोल् या  ८ रु.५५०/-   

िातानकूुलीत खोल् या ३ रु.९००/- 

खोल् या (०४ कॉटस)्   २०१ रु.१५०/-  

खोल् या (०३ कॉटस)्  २३१ रु.१२५/-  

खोल् या (०६ कॉटस)्  २ रु.५००/- 

खोल् या (०७ कॉटस)्  १ रु.२००/- 

खोल् या (११ कॉटस)्  २० रु.४५०/- 

खोल् या (१२ कॉटस)्  २ रु.५००/- 

 

अ.नं. णनिास  सकुंलार्ी नांिे प्रकार एकूि खोल्या 
सेिा आकार / 

प्रणत णििस 

११ श्री साीबाबा भक् तवनिासस् थान  

पढुे सरुु  ..  

कॉट विरहीत खोल् या  १६ रु.१००/- 

हॉल्स (५० व्यक्ती)  २ रु.५००/-  

साधे हॉल्स (५०व्यक्ती)  ४ रु.२००/- 

लॉकसि  १९८ प्रती व् यक् ती रु.१०/-  

स्टोअसि  २२ गाद्या / उिा ि इतर सावहत् य ठेिणेसाठी  

इतर  २३ सरुक्षारक्षक,पोवलस ि इतर यांना िास्तव्यासाठी   

दकुान गाळे  १५ कायािलयीन िापरासाठी  

(क) व्िारािती भक् तणनिासस् थान णिभाग – ०६,९३,३९४ भक् तांनी लाभ घेतला. 

१२ व् दारािती भक् तवनिासस् थान  िातानकूुलीत खोल् या ८० रु.९००/- 

साध् या खोल् या  २३६ रु.५००/- 

(र्ड) साईआश्रम भक् तणनिासस् थान णिभाग – २७,१८,१३४ भक् तांनी लाभ घेतला. 

१३ साीआश्रम भक् तवनिासस् थान  

एकुण १२ इमारती  

िातानकूुलीत खोल् या  ३८४ रु.५००/- (०३ व् यक् तींकरीता) 

मध् यम खोल् या  ११५२ रु.२००/- (०३ व् यक् तींकरीता) 

(इ) साई िमचशाळा णिभाग – ५,६४,८८० साईभक् तांनी णनिासव्यिस्थेर्ा लाभ घेतला.  

१४ साी धमििाळा  

 

हॉल् स  १९२  साीभक्तांना प्रवत व्यक्ती रु.10/- या 

प्रमाणे हॉल्स  तात् परुत् या वनिासासाठी 

उपलब् ध करुन देणेत येत आह.े अपंग 

व्यक्ती, रुग ्णांचे नातेिाीक आवदंना 

विनामलु् य वनिासाची व्यिस् था उपलब् ध 

करुन देणेत येत आहे.  
 

सध् या साी धमििाळा विभागाकर्डील एकुण ०६ इमारतींपैकी ०१ इमारत (३२ हॉल्स) श्री साीबाबा 

कवनष्ट् ठ महाविद्यालयासाठी उपलब् ध करुन दणेेत आलेली आह.े  

सिि साीभक्तांची वनिास व्यिस्था व्हािी, त्यांना विनासायास वनिासस्थाने उपलब्ध व्हािीत या हतेनेू 

भक्तांना एका िेळेस जास्तीत जास्त ०२ वदिस राहण्यासाठी परिानगी वदली जाते. तसेच आिश्यकतेप्रमाणे अल्प 
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दरात जादा गाद्या, चादरी उपलब्ध करुन वदल्या जातात. या सिि वनिासस्थानांमधनू २४ तास पाणी ि विद्यतु 

सवुिधा उपलब्ध करुन दणे्यात आलेली आह.े 

 

सुलभ शौर्ालय ि प्रसािनगृह  

जे साीभक्त मकु्कामी न थांबता, दििन र्ेऊन लगेचच परतणार आहते, अिा भक्तांसाठी प्राथवमक सवुिधा 

उपलब् ध करुन देण्यासाठी सलुभ इटंरनॅिनल या सेिाभािी संस्थेने संस्थानच्या अथिसहाय्यातून १२० प्रसाधनगहृ े

ि १२० िौचालयाची सोय असलेली दोन मजली सलुभ िौचालयाची इमारत बांधलेली असनू, सलुभ 

इटंरनॅिनलमार्ि त सदर वठकाणी दनंैवदन व्यिस्थापन केले जाते.  

 

अल्पोपहार सणुििा  

संस्थान पररसरातील तसेच दििन रांगेतील भक्तांना उपहारगहृाव्दारे (कॅन्टीन) २४ तास चहा, कॉर्ी, दधू, 

वबवस्कटे ि वमनरल िॉटर सवुिधा परुविली जाते. तसेच सकाळी ०६ ते १० यािेळेत नाष्टा पावकटे ठेकेदारांकरू्डन 

तयार करुन रे्ऊन साीभक्तांना उपलब्ध केली जातात. उपहारगहृामार्ि त उपलब्ध करुन दणेेत येणारे सिि पदाथि 

सिलतीच्या ि िाजिी दरामध्ये भक्तांसाठी उपलब्ध आहते. नाष्टा पावकटाच्या एका पावकटात परुी, सकुी भाजी, 

वमष्टान्न असे पदाथि उपलब्ध करुन वदले जातात. उपहारगहृात पाले, वब्रटावनया, सनवर्स्ट आवद कंपन्यांची 

वबवस्कटे कंपनी दरात उपलब्ध करुन वदली जातात.  

 

प्रसाि लारू्ड सुणििा 

श्री साीबाबांचा प्रसाद म्हणनू साीभक्तांना प्रत्येकी  समुारे ५० ग्रॅम िजनाचे ०३ मोतीचरू लारू्डचे पावकट 

रुपये २५/- या सिलतीच्या दरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येते. मोतीचरू लारू्ड िधु्द तपूात काज,ू बेदाणे, िेलची 

आवद सकुामेव्यांसह बनविले जात असल्याने, ते अत्यंत चविष्ट असतात. भक्तांना लारू्ड प्रसाद सोबत रे्ऊन जाणे 

सोयीचे व्हािे यासाठी ह े लारू्ड चांगले सकुिनू पेपर वपििीत पॅक केले जातात. यामळेु प्रसाद लारंू्डना 

साीभक्तांकरू्डन मोठया प्रमाणािर मागणी असते. प्रवतवदनी सरासरी २५ ते ३० हजार लारू्ड पावकटांची  मागणी 

होत असल्याने, साीभक्तांना ते सलुभपणे उपलब्ध व्हािेत म्हणनू एका स्ितंत्र कंत्राटदारांमार्ि त प्रसाद लारू्ड तयार 

करुन र्ेणेत येत आहते.   

याकामी लारू्ड  ि बर्ी प्रसाद वनवमिती विभाग हा स्ितंत्रररत् या कायािन्िीत करणेत आलेला असनू, 

उपहारगहृ (कॅन्टीन) विभागाचे समन्ियाने लारू्ड ि बुंदी प्रसाद पावकटांचे विवहत पध् दतीने वितरण केले जात आह.े 

श्री साीभक्तांना श्रीं चे दििन झालेनंतर प्रत्येकी ५० ग्रॅम बुंदी प्रसाद पावकट प्रसादरुपाने िाटप करणेत येत आह.े    

अहिाल सालात, गेल्या िषािचे तुलनेत उपहारगहृ विभागामार्ि त भक्तांना संस् थान पररसरात  विविध 

वठकाणी (०८ जागी) उपलब्ध करुन दणे्यांत आलेल्या सोयीमळेु, प्रसाद लारू्ड, चहा, कॉर्ी, दधू विक्रीमध्य ेिाढ 
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वदसत नसली तरी, भक्तांना विनासायास सदर सवुिधा उपलब्ध झालेली आह.े त्याचा तुलनात्मक तपिील 

खालीलप्रमाणे : 
 

अ. 

नं. 
तपशील / िर  

सन २०१५-१६ 

एकुण विक्री / िाटप 

सन २०१६-१७ 

एकुण विक्री / िाटप 

सन २०१७-१८ 

एकुि णिक्री / िाटप 

०१ 

प्रसाि लारू्ड  

(०३ लारंू्डचे पावकट - रु.२०/- प्रवत पावकट) 
७९,५९,८०० 

६५,९६,१०० 

वद.३१/१२/२०१६ पयिन्त  
--- 

प्रसाि लारू्ड  

(०३ लारंू्डचे पावकट - रु.२५/- प्रवत पावकट) 
-- 

२४,६५,००० 

वद.०१/०१/२०१७ पासनू 
१,०५,५२,०१७ 

०२ 

नाष्टा पाणकटे ( रु.४/- प्रवत पावकट) 
२४,७७,१२४ 

वद.३०/११/२०१५ पयिन्त 
-- --- 

नाष्टा पाणकटे ( रु.५/- प्रवत पावकट) 
११,१५,६४२ 

वद.०१/१२/२०१५ पासनू 
३०,४४,७१७ ३६,२१,९८१ 

०३ र्हा  ( रु.२/- प्रवत कप )  १,१३,३३,८३४   १,१२,४०,९६७ १,०९,११,९३२ 

०४ कॉर्ी ( रु.३/- प्रवत कप )  २४,८९,४६८  २४,६५,०९२ २३,५२,६६९ 

०५ िूि ( रु.३/- प्रवत कप ) २२,३८,०६० २०,३३,९३४ १९,७३,३८० 

०६ 
मोर्त बुंिी प्रसाि िाटप 

(अंदाजे ५० ग्रॅम बुंदीचे पावकट ) 
-- 

९९,६८,२००  

वद.०४/०६/२०१६पासून  
१,८६,४४,८१५ 

  

मा. व्यिस्थापन सवमतीने रे्तलेल्या वनणियानसुार णिनांक १० ऑक्टोबर, २०१६ पासून दििन रांगेतील 

भक्तांना चहा, कॉर्ी, दधू  ि वबवस्कटे णिनामुल्य (मोर्त) िाटप करणेत येत आह.े याबाबत गतिषािपासनूचा 

तपिील खालीलप्रमाणे – 
 

अ.नं. तपशील 
सन २०१६-१७ 

( णि.१० ऑक्टो., २०१६ पासनू ) 
सन २०१७-१८ 

०१ चहा  १६,४३,८५४ कप  २७,८६,६१४ कप  

०२ कॉर्ी  ३,४८,७६६ कप  १२,५६,३७४ कप  

०३ दधू  ८,५६२ कप  ३,८०,६७८ कप  

०४ वबवस्कटस ् ९८,९४२ परेु्ड  १,२९,०७५ परेु्ड  

 

या व्यवतररक्त उपहारगहृामार्ि त ( कॅन्टीन ) अहिाल सालात, संस् थानमार्ि त आयोवजत करणेत येणा-या 

िैद्यवकय विबीरे, प्रथमोपचार कें द्रे, विद्याथी-पालक मेळािे ि इतर कायिक्रम-समारंभासाठी चहा, कॉर्ी, दधू 

आवदची विनामलु् य व्यिस् था करणेत आली. 
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प्रसािालय भोजन सुणििा 
 

 ( माहे सप् टेंबर, २०१३ मध्ये  ISO-२२०००-२००५ मानांकन प्राप्त सुणििा ) 

विर्डीत येणाऱ्या साीभक्तांच्या सवुिधेसाठी, मलुभतू सेिेपैकी दसुरी आिश्यक अिी प्रसाद भोजनाची 

सवुिधा आह.े श्री क्षेत्र विर्डी येथे भेट दणेाऱ्या साीभक्तांना प्रसाद भोजनाची सवुिधा विनासायास, विनाविलंब 

प्राप्त व्हािी, या दृष्टीने, तळमजल्यािरील ि पवहल्या मजल्यािरील भोजनकक्ष वमळून एकाच िेळेस ५५०० भक्त 

प्रसाद भोजन र्ेऊ िकतील अिा क्षमतेची  “ श्री साई प्रसािालय ” ही सिि सोयी-सवुिधांयकु्त अद्ययाित 

इमारत भक्तांच्या सोयीसाठी वदनांक ०९ जानेिारी, २००९ पासनू पणूि क्षमतेने उपलब्ध करुन दणे्यात आली 

आह.े प्रसाद भोजन जलद ि चिदार बनविणेसाठी खालील देिी-विदिेी बनािटीच्या यंत्रणा ि मविनरीचा 

उपयोग करुन र्ेणेत येत आह े: 

०१. चपाती मविन्स    ०२.  आटा मळणी यंत्र   

०३. वर्डि िॉविंग मविन   ०४.  मसाला ग्राीरं्डर  

०५. व्हवेजटेबल / राीस िॉिर  ०६. व्हजेीटेबल प्रोसेसर मविन 

०७. ओवनयन वपलर मविन   ०८. गावलिक वपलर मविन 

०९. बटर वमक्सर    १०. ऑनलाीन चक्की यवुनट 

११. स्टीम बॉयलर    १२. सोलर स्टीम कुकींग वसवस्टम 

१३. थवमिक फ्लीुर्ड वहटींग यंत्रणा  १४. आर. ओ. प्लाँन्ट   

१५. माऊंटेर्ड एल. पी. गॅस प्लॅन्ट  १६. भाजीपाला ि िायफु्रट कोल्र्ड स्टोअरेज 

१७. र्ायर हायिन्ट यंत्रणा   १८. हायिोवलक ट्रॉलीज् 

 प्रसाद भोजन बनविणेसाठी िर नमदु केलेल्या मविनरींचा िापर केल्याने, मानिी श्रमांत बचत तर झालीच 

आह,े त्याबरोबर कमी िेळेत भक्तांना स्िच्छ ि  स्िावदष्ट प्रसाद भोजन उपलब्ध होत आह.े सध्या दररोज सकाळी 

१० िाजेपासनू ते रात्रौ १० िाजेपयंत असे अविरत १२ तास विनामलु्य प्रसादभोजन उपलब् ध करुन दणे्यात येत 

आह.े  

प्रसाद भोजनात भात, िरण, चपाती ि दोन भाज्या, वमष्टान्न असे पदाथि दणे्यात येतात. प्रसाद भोजनातील 

चपात्या कंत्राटदाराकरू्डन बनिनू रे्ण्यात येतात, तसेच चपाती मविन्सचाही िापर करणेत येत आह.े  

प्रसादालयासाठी आिश्यक असणारा ताजा भाजीपाला हा विर्डी, राहाता येथील बाजारातनू वललाि 

पध्दतीने खरेदी करुन आणला जातो. या व्यवतरीक्त संस्थानच्या िेतीमधनू उपलब्ध होणारा ताजा भाजीपाला 

दखेील िापरला जातो. प्रसादालयासाठी आिश्यक वकराणामाल, कर्डधान्य, मसाला िगैरे माल खरेदी 

विभागामार्ि त स्ितंत्रपणे वनविदा मागणी करुन, िावषिक दर वनवित करुन खरेदी करणेत येतो. प्रवतवदनी 
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साधारणपणे ४५ हजारापयंत साीभक्त प्रसादालयामध्ये प्रसाद भोजनाचा लाभ र्ेतात. उत्सि ि गदीच्या काळात 

ही संख्या प्रतीवदन साधारणपणे ८७ हजारापयिन्त जाते. गेल्या तीन िषाित प्रसाद भोजन रे्णाऱ्या भक्तांच्या संख्येत 

होणारी िाढ दििविणारा तक्ता खालीलप्रमाणे : 
 

अ.नं. िषच 
िषचभरात प्रसािभोजन 

घेिाऱ्या भक्तांर्ी सखं्या 

प्रणतणिन प्रसािभोजन घेिाऱ्या 

भक्तांर्ी सरासरी सखं्या 

०१ माह ेएवप्रल,२०१५ ते माचि, २०१६ १,३१,८३,५८९ ३६,११९ 

०२ माह ेएवप्रल, २०१६ ते माचि, २०१७ १,३१,८६,७५६ ३६,१२८ 

०३ माहे एणप्रल, २०१७ ते मार्च, २०१८ १,५०,९७,२०१ ४१,३६२ 
 

प्रसादालयात अन्नपदाथि तयार करणेसाठी खरेदी केलेला वकराणा माल ि अनषंुवगक सावहत्य, अन्न ि 

औषध प्रिासनाच्या मानकाप्रमाणे तपासणीकामी स्ितंत्र प्रयोगिाळा उभारणी करणेत आलेली असनू, सदरची 

प्रयोगिाळा कायािन्िीत करणेत आलेली आह.े 

 

अन्निान सुणििा 

जो भक्त विरर्डीत येील तो कधीही भकेुला वकंिा उपािी राहू नये यासाठी श्री साीबाबा स्ितः च्या 

हातांनी व्दारकामाीमध्ये भोजन तयार करीत ि गरीब, भकेुल्या भक्तांना जेऊ र्ालीत असत. ही विकिण लक्षात 

ठेिनू, पररसरातील मकुबधीर, अंध, अपंग िाळेतील {dÚmÏ¶mªZm, िधृ्दाश्रमातील िधृ्द आवदनंा विनामलु्य 

प्रवतवदन अन्नदान करणेत येत आह.े 

 णिनांक ०१ जानेिारी, २०१७ पासून प्रसािालयातील अन्निान (प्रसाि भोजन) सुणििा सिच 

भक्तांसाठी णिनामुल्य (मोर्त) सुरु करिेत आलेली आहे.  
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इतर णिभागांच्या सेिा 

 

जनसंपकच  णिभाग 

या विभागामार्ि त श्री क्षेत्र विर्डी येथे येणाऱ्या साीभक्तांना दििन, वनिास, प्रसादभोजन आवद सवुिधांच्या 

उपलब्धतेबाबत मागिदििन करणे, सहाय्य करणे, श्री साीचं्या जीिनकायािविषयी, संस्थानमार्ि त साजरे करणेत 

येणारे उत्सि, विविध कायिक्रम-उपक्रम आवदचंी ितृ्तपत्रातनू प्रवसध्दी करणे, संस्थान व्यिस्थापनाच्या 

वनणियानसुार ितृ्तपत्रांतनू जावहराती प्रवसध्द करणे इत्यादी कामे केली जातात. 

लेखाशाखा  

या विभागामार्ि त आवथिक प्रिासनाचे काम पार पार्डले जाते. यामध्ये प्रामखु्याने लेख्यांमधील नोंदी, 

दवक्षणा पेटीतील रोख रक्कम ि इतर मौल्यिान िस्तूंची मोजणी, दणेगी कायािलयांचे वनयोजन, उपलब्ध होणाऱ्या 

वनधींची गुंतिणकू, विविध दयेकांच्या रक्कमांची अदायगी, प्रसाद रुपाने भक्तांना खरेदी करणेकामी कापर्ड, िस्तू, 

सोने-चांदीचे पेंरं्डटस ् - नाणी उपलब्ध करुन दणेे, संस्थानच्या चल-अचल मालमत्तेचा, सोने-चांदी िस्तूंचा, 

कमिचाऱ्यांचा विमा उतरविणे, लेख्यांचे वनयमीत लेखापररक्षण करुन र्ेणे आवद कामे पार पार्डली जातात. 

संस्थानमधील सिि प्रकारच्या आवथिक व्यिहारािर वनयंत्रण रहािे, त्याची िेळीच तपासणी व्हािी यासाठी 

पिूिलेखापरीक्षक आवण अंतगित लेखापररक्षकांची नेमणकू करण्यात आलेली आह.े दिे-विदेिातील साीभक्तांना 

र्रबसल्या संस्थानला दणेगी दतेा यािी म्हणनू नेटबाँवकंग ि पेमेंट गेट-िेव्दारे ऑनलाीन दणेगी सवुिधा सरुु 

करण्यात आलेली आह.े नेटबाँवकंग सवुिधेअंतगित स्टेट बाँक ऑर् इवंर्डया, यवुनयन बाँक ऑर् इवंर्डया, बाँक ऑर् 

बर्डोदा, एचर्डीएर्सी बाँक, सेंट्रल बॅकं ऑर् इवंर्डया  या बाँकांच्या सेिा तर पेमेंट गेट-िे अंतगित रे्डवबट / के्रवर्डट 

कार्डिव्दारे दणेगी स्िीकारणेसाठी एचर्डीएर्सी बाँक या बाँकेच्या सेिा उपलब्ध करुन दणे्यात आल्या आहते. या 

ऑनलाीन दणेगी सवुिधा संस्थानच्या www.sai.org.in ि www.online.sai.org.in या अवधकृत 

संकेतस्थळािर (िेबसाीटिर) तसेच उपरोक्त बाँकांच्या संकेतस्थळांिर उपलब्ध करुन दणे्यात आली आह.े  

या व्यवतररक्त, भक्तांना दणेगी दणेेसाठी स्ित: सोबत मोठी रोख रक्कम बाळगण्याची ि त्यासाठी जोखीम 

उठविणेची आता गरज नाही. कारण भक्तांना द्याियाचे सेिेसंबंधीत आवथिक व्यिहारासाठी सिि विभागांचे 

कायािलयांमध्ये POS / EDC मिीनव्दारे सिि बाँकांचे रे्डवबट / के्रवर्डट कार्डिव्दारे दणेगी स्िीकारणेची तसेच इतर 

आवथिक व्यिहार करण्याची सवुिधा उपलब्ध करुन देणेत आली आह.े  

तसेच आठिर्डयातनू साधारणत: दोन िेळेस तसेच भक्तांच्या गदीनसुार आिश्यक िेळी दवक्षणा पेटीतील 

दानाची मोजणी करण्यात येते. या कामी मा. सहाय्यक धमािदाय आयकु्त, अहमदनगर यांचे प्रवतवनधी, राष्ट्ट्रीयीकृत 

बाँकेचे प्रवतवनधी, संस्थानने नेमलेले सोने-चांदीचे मलु्यांकनकार, संस्थानचे अवधकारी यांचेसह संस्थानचे अंदाजे 

http://www.online.sai.org.in/
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१५० कमिचारी आवण अंदाजे १५० ते २०० साीभक्त ह ेउपवस्थत असतात. साीभक्तांच्या सहभागामळेु दवक्षणा 

पेटी मोजणीमध्ये अवधकावधक गतीमानता, पारदििकता ि विश्वासाहिता वनमािण झाली आह.े   
 

संरक्षि णिभाग  

श्री साीभक्तांना संस्थान पररसरात सरुवक्षतपणे िािरता यािे, रांगेमध्ये ि गदीच्या वठकाणी विस्त रहािी 

आदी सिि दक्षता संरक्षण विभागाकरू्डन रे्णेत येते. सध्या संरक्षण विभागाचे प्रमखु म्हणनू महाराष्ट्ट्र िासनाकरू्डन 

प्रवतवनयकु्तीिर आलेले पोवलस उपअवधक्षक या दजािचे अवधकारी काम पहात असनू, त्यांना प्रवतवनयकु्तीिर 

असलेले पोवलस वनरीक्षक या संिगाितील अवधकारी सहाय्य करीत आहते. सध्या संरक्षण विभागात संस्थानचे 

१३६ स्थायी सुरक्षा कमिचाऱ्यांसह ०२ खाजगी ठेकेदारांमार्ि त समुारे ८३४ कंत्राटी सुरक्षा रक्षक (बंदकूधारी 

सरुक्षारक्षकांसह)  सरुक्षा व्यिस्थेसाठी नेमण्यात आलेले आहते.  

यावििाय सरुके्षसाठी स्ितंत्र अत् याधवुनक सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात आली असनू याकामी स्ितंत्र 

सीसीटीव्ही कंट्रोल सेल कक्ष कायिरत करणेत आलेला आह.े कोणत्याही प्रकारची अनवुचत र्टना र्रू्ड नये 

यासाठी महाव्दारे तसेच दििनरांग, प्रिेिव्दार इत्यादी वठकाणी वनयमीत तपासणीसाठी मेटल वर्डटेक्टर उभारण्यात 

आलेले आहते. तसेच आिश्यक तेथे सिस्त्र पहारेकऱ्यांची व्यिस्था करण्यात आली आह.े यावििाय सरुक्षा 

रक्षकांना बॅगेज स् कॅनर, र्डोअरफे्रम मेटल वर्डटेक् टर, हनॅ्र्ड मेटल वर्डटेक्टरही उपलब्ध करिनू दणे्यात आलेले आहते. 

खात्याच्या अंतगित संपकािसाठी िॉकी-टॉकी यंत्रणाही कायिरत आह.े यावििाय ज्या भक्तांचे पैसे हरिले, चोरीला 

गेले अिा भक्तांना भक्त मदत रं्र्डातनू आपले स्िस्थळी पोहचण्यासाठी प्रिास भारे्ड रक् कमेची मदत केली जाते. 

दिेातील विविध धावमिक स्थळांमध्ये अवतरेक्यांकरू्डन बॉम्बस्र्ोट र्र्डिनू आणनू दहित वनमािण केली 

जात आह.े त्यासाठी गहृविभाग, पोवलस खाते इत्यादींचे मागिदििनाने व्यापक अत्याधवुनक संरक्षण व्यिस्था 

कायािन्िीत करणेत आली आह.े या सरुक्षा व् यिस् थेचे दररोजचे वनयंत्रण ि पररक्षण करणेसाठी स् ितंत्र वनयंत्रण कक्ष 

(कंट्रोलरुम) कायािन् िीत करणेत आलेले आह.े  

भक्तांच्या सरुवक्षततेसाठी िासनाकरू्डन उपलब्ध झालेले पोवलस अवधकारी ि कमिचारी यांचेसाठी मंवदर 

पररसरामध्ये उदीिाटप कें द्राजिळ कायािलयासाठी जागा उपलब्ध करुन दणेेत आलेली आहे. तसेच अहमदनगर - 

मनमार्ड राज्यमागाििर खाजगी िाहने थांबनू भक्तांच्या िाहतकुीस अर्डथळा वनमािण होतो म्हणनू एक के्रन ि एक 

४०७ ट्रक टेम् पो  विर्डी पोवलस स्टेिन यांना उपलब्ध करुन दणेेत आलेले आह.े  
 

अग्नीशमन णिभाग (र्ायर अॅण् र्ड से्टी)   

मंजरू आकृतीबंधानसुार, अग् नीिमन (र्ायर अॅण् र्ड सेफ्टी) विभाग नव्यानेच सरुु करणेत आलेला असनू, 

या विभागामार्ि त संस् थान आस्थापनेिरील कायम ि कंत्राटी कमिचा-यांमधनू वनिर्डक कमिचा-यांची वनिर्ड करुन 

त् यांना राज् य अग्नीिमन प्रविक्षण कें द्र, मुंबी येथे प्रविक्षण दणेेत आले. या व्यवतररक्त श्री साीबाबा 

विमानतळासाठी प्रविवक्षत कमिचारी उपलब्ध करुन दणेेसाठी या विभागातील ०७ कमिचा-यांना वदल्ली येथे 

प्रविक्षणासाठी पाठविणेत आले होते.  
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तसेच हा विभाग व्यिवस्थतररत् या ससु् थावपत करणेसाठी अग्नीविरोधक सावहत् य, यंते्र ि िाहन खरेदी 

करणेची कायििाही पणूि करणेत आलेली आह.े सध्या सदर विभाग पणूि क्षमतेने कायिरत करणेत आलेला आह.े  
 

प्रकाशने णिभाग  

प्रकािने विभागामार्ि त भक्तांमध्ये श्री साीचंे जीिनचररत्र, विकिण प्रसारीत व्हािे, त्याचा प्रचार व्हािा 

म्हणनू,  श्री साीबाबांच्या जीिनकायाििर आधारीत मराठी ि अन्य १६ भाषेतील श्री साईसच्र्ररत या  

गं्रथांसह, िेगिेगळया भाषेतील एकूि ८२ प्रकारर्ी पुस्तके, २७ प्रकाररे् िेगिेगळे र्ोटो ि ११ प्रकाररे् 

ऑणर्डओ / व्हीर्डीओ सीर्डी तसेच निीन तंत्रज्ञानानसुार समाधी मंवदरातील आरत्यांचे ०२ प्रकाररे् दृकश्राव्य 

पध्ितीरे् युएसबी उपलब्ध करुन दणेेत आलेले आहते. दरिषी िावषिक दनंैवदनी ि वदनदवििका छापनू प्रकावित 

करण्याचे कायिही प्रकािने विभाग करत आहे. श्री साीचं्या जीिनािरील सिि प्रकािने सिलतीच्या दरात 

साीभक्तांना पसु्तक विक्री काऊंटसििर उपलब्ध करुन दणे्यात आली आहते. तसेच ज्या प्रकािनाचे विक्री मलु्य 

रुपये १० मात्रपेक्षा अवधक आह,े अिा काही वनिर्डक पसु्तकांिर ि इतर सावहत्यािर २० टक्के सटू वदली जाते.  

अ.नं. भाषा उपलब्ि पुस्तकांर्ी णनिर्डक नांिे 

०१ मराठी श्री साीसच्चररत, श्री साीचंे सत्यचररत्र, विलधी, मलुांचे साीबाबा, दनैंवदन साीबोध, साीबाबांची 

विकिण ि तत्िज्ञान, साीनाथ भजनमाला, साीबाबा अितार ि कायि,  श्री साीनाथ सगणुोपासना, 

श्री साीनाथ स्तिनमवंजरी, रुद्राध्याय, गरुुपाठ अभंग, साीलीलामतृ, अिािचीन भक् त ि 

संतलीलामतृ-चार अध्याय, दादासाहबे खापरे्ड यांची विर्डी रोजवनिी आवद.  

०२ वहदंी श्री साीसतच्चररत्र, साी चररत्र दोहािली, खापरे्ड र्डायरी, मलुांचे साीबाबा, साीलीलामतृ, श्री 

साीनाथ सगणुोपासना, साीनाथ स्तिनमवंजरी, साीनाथ भजनमाला आवद.   

०३ तेलगु ु श्री साीसत्चररत्र, श्री साी सत्य चररत्र, मातसृाी, मलुांचे साीबाबा, साीनाथ सगणुोपासना 

(पजूाविधी)  

०४ गजुराथी श्री साीसत्चररत्र, मलुांचे साीबाबा, साीलीलामतृ, श्री साीनाथ सगणुोपासना, साीनाथ 

स्तिनमंवजरी, दनैंवदन साीबोध  

०५ कन्नर्ड श्री साीसत्चररत्र, मलुांचे साीबाबा, श्री साीनाथ स्तिनमवंजरी. 

०६ तावमळ श्री साीसत्चररत्र, खापरे्ड र्डायरी, मलुांचे साीबाबा, श्री सदगरुु साीनाथ सगणुोपासना. 

०७ बंगाली श्री साीसत्चररत्र, श्री साीनाथ सगणुोपासना. 

०८ उदूि श्री साीसत्चररत्र. 

०९ पंजाबी श्री साीसत्चररत्र. 

१० वसंधी श्री साीसत्चररत्र. 

११ नेपाळी श्री साीसत्चररत्र. 

१२  ओररया  श्री साीसत्चररत्र, श्री सदगरुु साीनाथ सगणुोपासना. 

१३ मल् याळम ् श्री साीसत्चररत्र. 

१४ कोकणी  श्री साीसत्चररत्र. 

१५ आसामी  श्री साीसत्चररत्र, श्री साीनाथ सगणुपेासना. 

१६ जमिन  श्री साीनाथ स्तिनमंवजरी, श्री साी सगणुोपासना. 

१७  इगं्रजी श्री साीसत्चररत्र, खापरे्ड र्डायरी, मलुांचे साीबाबा, साीबाबा ऑर् विर्डी, श्री सदगरुु साीनाथ 

सगणुोपासना, श्री साीनाथ स्तिनमवंजरी, श्री साी समथि चररत्र, वचत्रािली  
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तसेच संस्थान व्यिस्थापनामार्ि त अहिाल सालात, श्री साीबाबा दनंैवदनी ०२ प्रकारात ि श्री साी 

वदनदवििका ०६ िेगिेगळया प्रकारात प्रकावित करण्यात येऊन, ना नर्ा ना तोटा धतीिर िाजिी वकंमतीत 

साीभक्तांना उपलब्ध करिनू दणे्यात आलेल्या आहते.  

संस्थान व्यिस्थापनामार्ि त उपलब्ध करुन दणेेत आलेल्या विविध मवुद्रत, दृकश्राव्य प्रकािने विक्री 

संख्येची गेल्या ०३ िषाितील तलुनात्मक मावहती खालीलप्रमाणे :  
 

अ.नं. कालाििी (िषच) 
मुणद्रत (पुस्तके / र्ोटो)  

णिक्री सखं्या 

दृक-श्राव्य प्रकाशने  

णिक्री सखं्या 

श्री साई िैनंणिनी / 

णिनिणशचका णिक्री सखं्या 

०१ सन २०१५-१६ ८९६७२१ ३२५८८ ३०४४७० 

०२ सन २०१६-१७ ६९८८२६ १०७५७ ६०८५५८ 

०३ सन २०१७-१८ ९७४२३२ १७४८३ ६८४७५६ 
 

याव्यवतररक्त, संस्थान व्यिस्थापनाने चेन्नी (तामीळनारू्ड), वसकंदराबाद (तेलंगणा) ि बंगलोर (कनािटक) 

या विविध राज्यातील ०३ महानगरांमध्ये भक्तांना मावहती सवुिधा कें द्राची सवुिधा उपलब्ध करुन वदलेली आह.े 

या मावहती सवुिधा कें द्रातनूही भक्तांना उपरोक्त प्रकािने विक्रीसाठी उपलब्ध करुन वदलेली आहते. तसेच 

उपरोक् त संस् थान प्रकािने ऑनलाीन खरेदीसाठी उपलब् ध करुन दणेेत आलेली आह.े 

अहिाल सालात, मा. व्यिस्थापन सवमतीने, “ साई अपचि सेिा ” या नांिाने मराठी भाषेतील 

संस्थानच्या विविध सेिा ि उपक्रमांची मावहती दणेारे व्दमैावसक सरुु करणेचा  वनणिय रे्तलेला असनू, 

याबाबतची कायििाही अंवतम टप्प् यात आह.े   

 

माणहती तंत्रज्ञान णिभाग  

विश्वस्तव्यिस्थेचे दनंैवदन कायािलयीन कामकाजात गती ि अचकूता यािी, िेळेची ि मानिी  श्रमांची 

बचत व्हािी यादृष्टीने संगणकीय कायिप्रणाली कायािन्िीत करण्यात आलेली असनू, सिि कायािलये संगणक 

कायिप्रणालीव्दारे एकमेकांिी जोर्डण्यात आलेली आहते. सध्या संगणकीय कायिप्रणालीव्दारे साीभक्तांना 

इटंरनेटव्दारे वनिास व्यिस्था आरवक्षत करणे, श्री साी ंदििन / आरती कुपन्स आरवक्षत करणे, दणेगी दणे,े संस्थान 

प्रकावित पसु्तके र्ोटो खरेदी करणे आवद सवुिधा उपलब्ध करुन दणेेत आलेल्या आहते. तसेच संस्थान 

पररसरातील सिि संगणकीय कायिप्रणालीचे ससुतु्रीकरण ि वनयंत्रण करणे आवद कामे केली जातात.  

मावहती तंत्रज्ञान विभागामार्ि त श्री साीबाबांच्या जीिनकायािविषयी ि विश्वस्तव्यिस्थेच्या 

कायिपध्दतीविषयी अवधकृत मावहती दणेारी www.sai.org.in  इगं्रजी, मराठी ि वहदंीतील िेबसाीट 

(संकेतस्थळ) सरुु करण्यात आलेली आहते. मावहती तंत्रज्ञान विभागामार्ि त भक्तांना परुविणेत येणाऱ्या सवुिधा :  
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०१. श्रीं ची ऑनलाीन दििन सवुिधा उपलब्ध करुन दणेेत आली असनू, दररोज साधारणत: १२ ते १५ हजार 

साीभक्त संकेतस्थळास भेट दतेात.  

०२. संस्थान प्रकािीत दहा भाषांतील श्री साीसत्चररत्र संकेतस्थळािर उपलब्ध 

०३.  मंवदरातील दैनंवदन कायिक्रम, संस्थानच्या विविध सेिा-सवुिधा, दणेगीबाबतची मावहती, विर्डी दििन, 

रेल्िे िेळापत्रक आवद मावहती  संकेतस्थळािर उपलब्ध करुन दणेेत आलेली आह.े   

०४. संस्थानचे अवधकृत िेबसाीटव्दारे जगातील कोणत्याही दिेातनू, त्या दिेाचे चलनात ऑनलाीन दणेगी 

स्िीकारणेची सवुिधा सरुु करणेत आलेली आह.े  

०५. साी मंवदरातील Live Darshan ही सवुिधा टाटा-स्काय या र्डीटीएच सेिा परुविणाऱ्या कंपनीमार्ि त, 

टाटा-स्कायची सेिा रे्णाऱ्या ग्राहकांसाठी दरूवचत्रिाणी ि संकेतस्थळािर उपलब्ध करुन दणे्यात आलेले 

आह.े तसेच टीव्ही-9 या टी. व्ही. चॅनलिरही सदर सवुिधा उपलब्ध करुन दणेेत आलेली आह.े 

०६. साीभक्तांच्या िेळेचा सदपुयोग व्हािा ि प्रिासनास गदीचे वनयोजन करणे सलुभ व्हािे याकरीता 

दििनरांग व्यिस्थापन कायिप्रणाली कायािन्िीत करणेत आलेली आह.े 

०७. साीभक्तांच्या सवुिधेसाठी संस्थानचे सिि वनिासस्थानांचे वठकाणी मोर्त िायर्ाय सवुिधा कायािन्िीत 

करणेत आलेली आह.े 

०८. सिाित महत्िाचे, www.online.sai.org.in या संकेतस्थळाव्दारे जगातील साीभक्तांना र्रबसल्या 

वनिास, दििन, आरती आवद सवुिधांचे आरक्षण तसेच दणेगीही जमा करणेची सवुिधा उपलब्ध करुन 

दणेेत आलेली आह.े  

साीभक्तांना सलुभ ि सरुळीत सेिा उपलब्ध व्हाव्यात, प्रिासकीय कामांमध्ये अचकूता ि गती यािी, 

त्याचे व्यिस्थापन पारदििक पध्दतीने व्हािे याकरीता अद्यायित संगणकीय जाळे विकवसत करुन साीटेक् 

प्रकल्पांतगित कायािन्िीत करणेत आलेले आहते. सदर प्रकल्पाव्दारे संस्थानची सिि वनिासस्थाने, श्री साी 

प्रसादालय, साी आश्रम भक्तवनिास, साी धमििाळा, िैक्षवणक संकुल, रुग्णालये आवद सिि संस्थान पररसरामध्ये 

संगणकीय जाळे उभारणेत आलेले आह.े संस्थानच्या विविध विभागांसाठी आिश्यक ३६ संगणकीय 

आज्ञािली, रे्डटा सेंटर, रे्डटा ररकव्हरी सेंटर, संगणकीय सावहत्य देखभाल दरुुस्ती कक्ष आवद तयार करणेत आलेले 

आहते. याव्यवतररक्त िायर्ाय, िायमॅक्स या सारख्या आधवुनक तंत्रज्ञानाव्दारे संस्थानचे मुंबी येथील िाखा 

कायािलयासह, वसकंदराबाद, चेन्नी, बंगलोर, वदल्ली इत्यादी वठकाणची मावहती सवुिधा कें द्रे विर्डी कायािलयािी 

जोर्डण्यात आलेली आहते.  

 

 

 

http://www.online.sai.org.in/
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पािीपुरिठा णिभाग 

अहमदनगर वजल्हा आवण प्रामखु्याने वजल्याचा उत्तर भाग पजिन्यमान कमी असल्यामळेु पाण्याच्या 

बाबतीत दषु्ट्काळी समजला जातो.  श्री क्षेत्र विर्डी सारख्या पवित्र तीथिक्षेत्री श्री साीभक्तांना स्िच्छ ि वनमिळ पाणी 

उपलब् ध करुन दणे्यासाठी श्री साीबाबांच्या आिीिािदाने संस्थान व्यिस्थापनाने सन १९९५ मध्ये समुारे ०१ 

कोटी रुपये गुंतिनू राज्य िासनाच्या सहकायािने स्ितंत्र ि पररपणूि अिी ३११ दिलक्ष वलटसि साठिण क्षमतेची 

विर्डी संस्थान-कनकुरी-वपंपळिार्डी पाणी परुिठा योजना कायािन्िीत केली आह.े  

या पाणीपरुिठा योजनेअंतगित मौजे कनकुरी, तालकुा राहाता वििारात ०४ साठिण तलाि असनू त्यांची 

साठिणकु क्षमता अनकु्रमे १६४ दिलक्ष वलटसि, ८७ दिलक्ष वलटसि, १८ दिलक्ष वलटसि ि ४२ दिलक्ष वलटसि 

आह.े सध्या संस्थान व्यिस्थापनाकरे्ड एकूण ३११ दिलक्ष वलटसि पाणी साठिणकुीची क्षमता उपलब्ध आह.े  

या पाणीपरुिठा योजनेस नाविक पाटबंधारे विभाग, नाविक यांचेकरू्डन अहिाल सालात १८३.८९ 

कोटी णलटसच पाणीपरुिठा करणेत आलेला असनू, त्यापोटी संस् थानने पाटबंधारे विभागाचे मागणीनसुार रक्कम 

रुपये १०.२२ लक्ष मात्र पाणीपट्टी कर िासनाकरे्ड भरलेला आह.े या पाणीपरुिठा योजनेतनू कनकुरी ि 

वपंपळिार्डी या गािासह संस्थानच्या विविध भक्तवनिास इमारती, प्रसादालय, रुग्णालये ि कमिचारी वनिासस्थाने 

इत्यादींना प्रवतवदनी ४० ते ४५ लाख वलटसि स्िच्छ ि िधु्द सरुवक्षत वपण्याचे पाणी अखंर्ड परुविण्यात येत आह.े   

स्िच्छ ि िधु्द पाणीपरुिठा करणेसाठी संस्थानमार्ि त वब्लवचंग पािर्डर, अॅलम (तरुटी) ि क्लोरीन गॅस 

योग्य प्रमाणात िापरणेत येत आह.े या योजनेंतगित परुिठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याचे विभागांतगित यंत्रणेव्दारे 

तसेच िासनाच्या आरोग्य विभागाच्या प्रयोगिाळेमध्ये वनयमीत तपासणी करणेत येते.  

तसेच रुग्णालये, व्दारािती वनिासस्थान पररसरात िापरणेत येणाऱ्या पाण्यािर सांर्डपाणी प्रवक्रया 

प्रकल्पाव्दारे प्रवक्रया (ररसायकवलंग) करणेत येऊन, त्याचा साीनगर ि व्दारािती पररसरातील बगीचासाठी 

पनुिःिापर करणेत येतो. अिाच प्रकारे साीआश्रम प्रकल्पांमध्येही िापरणेत येणाऱ्या पाण्याचे ररसायकलींग करुन 

ते प्रसाधनगहृातील फ्लिसाठी िापरणेत येत आह.े यामळेु मोठया प्रमाणािर पाण्याची बचत झालेली आह.े  

श्री साीबंाबाचे दििनासाठी येणा-या भक्तांच् या संख्येत वदिसेंवदिस िाढ होत असनू, भक्तांना वनिास, 

प्रसादभोजन, िैद्यवकय सेिा आवद मलुभतू सेिा उपलब् ध करुन दणेेत येत आहते. गेल्या काही िषाित वनिासी 

प्रकल्पांमध्ये तसेच प्रसादभोजन, लारू्डप्रसाद आवद सवुिधांसाठी प्रसादालय प्रकल्प कायािन्िीत करणेत आलेला 

आह.े या सिि सवुिधांसाठी आिश्यक असलेल्या पाण् याची गरज लक्षात र्ेऊन, वनळिंरे्ड धरणातनू विर्डी संस्थान, 

कोपरगाि नगरपावलका ि विर्डी नगरपंचायत संयकु्त पाणी परुिठा योजना राबविणेचे प्रस्तावित आह.े या योजनेत 

वनळिंरे्ड धरणापासनु ते विर्डी पयिन्त ि पढेु कोपरगाि िहरापयिन्त थेट अंदाजे ९० वक.मी. जलिावहनी टाकणे, 

पाणी िधु्दीकरण यंत्रणा उभारणे, पाण्याच्या टाक्या उभारणे, संस्थान पररसरात नव्याने पाणी वितरीका टाकणे 

इत्यादी कामांसाठी अंदाजे रक्कम रुपये २६०.२९ कोटी मात्र खचि अपेवक्षत आह.े याकामी संस्थान 

व्यिस्थापनामार्ि त िासन स्तरािर पाठपरुािा करणेत येत आह.े 
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 तसेच पाणीपरुिठा विभागामार्ि त संस्थान पररसरातील सिि वनिासस्थाने, कमिचारी वनिासस्थाने आवद 

इमारतीतील दखेभाल दरुुस्तीची कामे विभागांतगित असलेल्या तांवत्रक कमिचा-यांकरू्डन करुन रे्णेत येत आहते.  
 

 

बगीर्ा णिभाग  

या विभागामार्ि त संस्थानच्या हद्दीत ि मंदीर पररसरामध्ये असलेले िकृ्ष, नारळाची झारे्ड, बगीचा, 

रु्लझारे्ड ि लॉन यांची वनगा राखनू पररसर सिुोवभत करण्यात येत आह.े संस्थान पररसरात गलुाब गार्डिन, ग्रीन 

हाऊस इत्यादी तयार केलेली असनू मंवदरास लागणारी रु्ले याच बगीचामधनू उपलब्ध होत आहते.  

बगीचा विभागामार्ि त व्दारािती भक्तवनिास पररसरात नयनरम्य बगीचा विकवसत करणेत आला असनू, 

यामध्ये मलुांसाठी विविध प्रकारची खेळणी उपलब्ध करुन दणेेत आली आह.े या बगीचामध्ये सशु्राव्य 

संगीताच्या श्रिणात सिि ियोगटातील ग्रामस्थ, कमिचारी ि साीभक्त वर्रणे, व्यायाम करणे आवद प्रकारांचा 

आनंद दररोज लटुतात.  

राहाता नगरपररषद, विर्डी नगरपंचायत ि संस्थान यांचे संयकु्त विद्यमाने १५ मेट्रीक टन क्षमतेचा र्नकचरा 

विर्टन प्रकल्प कायािन्िीत केला असनू, हा प्रकल्प कायािन्िीत करुन संस्थानने सामावजक बांवधलकी जोपासली 

आह.े  

 

णिदु्यत णिभाग  

मंवदर ि मंवदर पररसरासह संपणूि संस्थान पररसरातील वनिासस्थान इमारती, धमििाळा, रुग्णालये, 

कमिचारी िसाहत आवद वठकाणी महाराष्ट्ट्र राज्य िीज वितरण कंपनीतरे् परुविण्यात येणाऱ्या िीज वितरणािर 

विद्यतु विभागामार्ि त वनयंत्रण ि संचलन ठेिले जाते. िीज वितरण कंपनीचा िीज परुिठा खंर्डीत झालेस विद्यतु 

विभागामार्ि त संस्थान पररसरात विविध वठकाणी विविध क्षमतचे एकूण २१ विद्यतु जवनते्र कायािन्िीत असनू,  

त्याव्दारे विनाखंर्डीत विद्युत परुिठा करण्यात येत आह.े याव्यवतररक्त श्री साीचंे वनयवमत वनर्णारे रथ-पालखी 

वमरिणकुीसाठी १५ केव्हीए क्षमतेच्या ०१ स्ितंत्र जनरेटरची सवुिधा उपलब्ध करुन दणेेत आली आह.े  एनजी 

सेव्हींगसाठी सधुारीत यंत्रणा िापर करणेत येत आह.े तसेच पोष्ट भोयरे पठार, तालकुा ि वजल्हा अहमदनगर येथे 

पूिाचणकंत रक्कम रुपये १५.४० कोटी खरू्चन २.५ मेगािॅट क्षमतेर्ा पिन ऊजाच प्रकल्प कायािन्िीत 

केलेला असनू, त्याव्दारे अहिाल सालात ४२,५८,११८ युणनट िीज वनवमिती करण्यात येऊन महाराष्ट्ट्र राज्य िीज 

वितरण कंपनी यांना उपलब्ध करुन दणे्यात आलेली आह.े सदर पिन ऊजाि प्रकल्पाव्दारे सन २०१७-१८ या 

िषाित संस्थानला रुपये २,०८,५२,९८८/- मात्र इतकी रक्कम िीज विक्रीतनू वमळाली आह.े  

 संस् थान व्यिस् थापनास पिन ऊजाि प्रकल् प कायािन् िीत केलेपासनू, म् हणजेच माह ेऑगष्ट् ट, २००७ ते माह े

माचि, २०१८ अखेर या कालािधीत रुपये २०,५२,९१,४०१/- मात्र इतकी रक् कम पिन ऊजेपासनू वनमािण 

झालेल्या िीज विक्रीतनू वमळालेली आह.े  
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मेकॅणनकल णिभाग  

मंजरू आकृतीबंधानसुार, मेकॅवनकल विभाग हा नव्याने सरुु करणेत आलेला असनू, या विभागामार्ि त 

संस् थान आस् थापनेिरील विविध विभागांकरे्ड असणारे तांवत्रक सावहत् य जसे िातानकुुवलत यंते्र, वलफ्टस,् 

प्रसादालय विभागाकर्डील मविनरी, बायोगॅस प्रकल् प, गॅस टॅनं्क  आवद मविनरींची उभारणी, दखेभाल-दरुुस्ती 

इत् यादी कामे करणेत येत आहते.  

अहिाल सालात, मेकॅवनकल विभागामार्ि त प्रसादालय स्ियंपाकगहृासाठी मविनरी खरेदी करणे, विर्डी 

बसस्थानक इमारतीतील यात्री वनिासासाठी वलफ्ट ि सोलर वसवस्टम बसविणे, भक्तांना िधु्द वपण्याचे पाणी  

उपलब्ध व्हािे म् हणनू आर.ओ.प्लॅन्ट उभारणे आवद कामे पणूि करणेत आलेली आहते. 

 

बांिकाम णिभाग  

संस्थान पररसरातील सिि इमारतींची देखभाल-दरुुस्ती करणे, बांधकामाची विकासात्मक कामे हाती रे्ऊन 

ती पणूित्िास नेणे आवद कामे बांधकाम विभागामार्ि त केली जातात. सध्या या विभागामार्ि त संस्थान पररसर ि 

अनदुान तत्िािर विर्डी गांिात विविध विकासकामे सरुु असनू, त्यािर वनयंत्रण ठेिण,े त्यांचे वनयोजन करणे 

आवद कामे बांधकाम विभागामार्ि त केली जात आहते. सरुु असलेल्या विकासकामांची मावहती स्ितंत्रररत्या 

वदली आह.े  

 

िाहन णिभाग  

श्री साीभक्त, विद्याथी, रुग्ण, अवधकारी ि इतर कमिचारी िगािस िाहन विभागामार्ि त िेगिेगळया 

िाहनांद्वारे सेिा वदली जाते. िाहन विभागाकरे्ड असलेल्या िाहनांपैकी ११ बसेस मंवदर ते श्री साीबाबा 

भक्तवनिासस्थान ि श्री साी प्रसादालय पररसर अिी विनािलु्क िाहतूक सवुिधा साीभक्तांसाठी पणूििेळ 

उपलब्ध करुन दणे्यात आलेल्या आहते. संस्थानच्या िैक्षवणक संकुलात विक्षण र्ेणाऱ्या पररसरातील ि ग्रामीण 

भागातील विद्यार्थयांची ने-आण करण्याकरीता नाममात्र िलु्क आकारुन १४ स्कूल बसेस उपलब्ध करिनू देण्यांत 

आलेल्या आहते.   

संस्थानच्या श्री साीनाथ ि श्री साीबाबा सपुर स्पेिावलटी रुग्णालयातील रुग्णांच्या सोयी-सवुिधेसाठी 

रुग्णिावहका ि िििावहका नाममात्र दराने उपलब्ध करुन वदल्या जातात. 
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यासाठी स्ितंत्रररत्या िाहन विभाग कायिरत असनू, या विभागाकरे्ड खाली नमदू केलेप्रमाणे विविध 

प्रकारची िाहने उपलब् ध आहते –  

अ.नं. िाहनांर्ा तपशील ि िापर सखं्या 

०१ कायािलयीन कामकाजाकरीता िाहने १८ 

०२ रुग्णांच्या सवुिधेसाठी िाहने (रुग्णिावहका ि िििावहका ी.) १४ 

०३ माल ि सावहत्य िाहतकुीकरीता िाहने (ट्रक, टेम्पो, टॅ्रक्टर इत्यादी) २५ 

०४ भक्तांच्या / विद्यार्थ यांच्या िाहतकुीसाठी िाहने (बसेस) ४० 

०५ आपत्कालीन िाहने  ०९ 

०६ दचुाकी िाहन े ०८ 

०७ इतर िाहन े(ट्रक, टेम्पो, टॅ्रक्टर, के्रन,कॅि व्हनॅ, टॉयलेट व्हनॅ, जेट ि सक्िन मविन आवद ) ०७ 

०८ भक्तांच्या सवुिधेसाठी बॅटरी कार  ०४ 

०९ भक्तांच्या सवुिधेसाठी र्ीरती स्िच्छतागहृ े १० 

 एकूि िाहनांर्ी सखं्या -  १३५ 

 

उपरोक्त िाहनांपैकी, साी आश्रम वनिासस्थान प्रकल्पाचा पररसर मोठा असल्याने, िधृ्द-अपंग भक्तांच्या 

सोयी-सवुिधेसाठी बॅटरीिर चालणारी ०४ िाहने (इलेक्ट्रीक कार) उपलब्ध करुन दणेेत आलेल् या आहते. अिा 

प्रकारे िाहन विभागाकरे्ड सिि प्रकारची िाहने वमळून एकुि १३५ िाहने उपलब्ध आहते. 

 

खरेिी णिभाग 

या विभागामार्ि त प्रसादालय, लारू्ड प्रसाद वनवमिती, कॅन्टीन या विभागांसाठी तसेच इतर विविध 

विभागांना आिश्यक असणाऱ्या मालाची िावषिक खरेदी करणेसाठी विहीत पध्दतीने वनविदा / दरपत्रके, ी-

वनविदा यांची मागणी करुन पारदििकपणे कायििाही करण्यात येते. त्यामळेु साीभक्तांना अखंर्डपणे प्रसाद भोजन, 

प्रसाद लारू्ड ि कॅन्टीन सवुिधा परुविल्या जातात.  

यामध्ये प्रामखु्याने प्रसादालयासाठी लागणारा दनंैवदन वकराणा माल, गािरान तपू, विद्यतु, पाणीपरुिठा ि 

बांधकाम विभागांना दनंैवदन दखेभाल दरुुस्तीसाठी आिश्यक असणारे सावहत्य, दनंैवदन कायािलयीन 

कामकाजासाठी आिश्यक असणारे स्टेिनरी, र्वनिचर इत्यादी  सावहत्य यांचा समािेि आह.े  

िरीलप्रमाणे भांर्डार विभागाच् या समन्ियाने खरेदी केलेल्या तेल, तपू ि इतर वकराणा मालाची िासकीय 

प्रयोगिाळा अहमदनगर, नाविक येथून िेळोिेळी तपासणी करण्यात येते.  
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भांर्डार णिभाग 

या विभागामार्ि त संस्थानच्या प्रसादालयासाठी आिश्यक गहू, हरभरा, तांदळू, तूप ि इतर वकराणा माल 

तसेच अन्य विभागांसाठी आिश्यक विद्यतु सावहत्य, स्टेिनरी, पसु्तके, र्ोटो, कॅलेन्र्डसि, सीर्डी/वर्डव्हीर्डी, 

स्िच्छता सावहत्य आवदचंी योग्य प्रकारे साठिणकू करुन, िेळोिेळी आिश्यकतेनसुार संबंवधत विभागांना त्यांचे 

मागणीप्रमाणे परुविण्यात येते.  

     संस्थानच्या प्रसादालय विभागासाठी मखु्यत: खरेदी केलेल्या गहू, तांदळू, हरबरा, तेल, तपू, दाळी ि इतर 

वकराणा माल, प्रकािने विभागांकर्डील विविध साीचररत्र ि इतर पसु्तके, सीर्डी / र्डीव्हीर्डी, विविध प्रकारचे 

र्ोटो, आरोग्य, बांधकाम, बगीचा, विद्यतु विभागासाठी आिश्यक विविध सावहत्य ि सिि विभागांसाठी 

आिश्यक स्टेिनरी इत्यादी सावहत्याची योग्य प्रकारे साठिणकू करणेसाठी संस्थानने विर्डी येथील सव्ह े नंबर 

१२४/१पैकी मधील जागेत ४००० मेवट्रक टन साठिण क्षमतेचे गोर्डाऊन बांधलेले आह.े तसेच दैनंवदन 

िापरातील माल ि इतर सावहत्य साठिणकूीसाठी साीवनिास A{VWrJ¥hmMo Vi‘Oë¶mda १००० मेवट्रक या 

क्षमतेचे गोर्डाऊन उपलब्ध आह.े  

 

आरोग्य णिभाग 

या विभागामार्ि त संस्थान पररसरात २४ तास स्िच्छता रहािी, या दृष्टीने दैनंवदन कामकाजाचे वनयोजन 

करणेत आलेले आह.े दनंैवदन १४९ स्थायी ि १९५ कंत्राटी कमचर्ाऱ्यांमार्च त संस्थान पररसराची स्िच्छता 

करण्यात येते. तसेच साीभक्तांचे आरोग्याचे दृष्टीने विर्डी िहरात ही स्िच्छता राखणेकामी विर्डी नगरपंचायत, 

विर्डी यांना काही प्रमाणात संस्थान मदत करीत असते. त्यामळेु एकूणच विर्डी ि संस्थान पररसरातील 

स्िच्छतेमळेु भक्तांचे वनवितच समाधान होते.  

आरोग्य विभागातील स्िच्छता कमिचा-यांना संस्थानमार्ि त स्िच्छता करणेसाठी आिश्यक असणारे 

सावहत्यासह, कमिचा-यांच् या सवुिधेसाठी गमबटू, रेनकोट आवद उपलब्ध करुन देणेत आलेले आहते.  

याव्यवतररक्त श्री साी प्रसादालय, साीबाबा ि साीनाथ रुग्णालये, व्दारािती वनिासस्थान, साीआश्रम 

भक् तवनिास ि साी धमििाळा येथील स्िच्छता आऊटसोवसंग पध्दतीने कंत्राटदारामार्ि त करण्यात येते.  

 

कामगार णिभाग  

या विभागामार्ि त संस्थान कमिचाऱ्यांच्या रजा, सटु्टया, गैरितिन, कमिचारी विषयक न्यायालयीन 

कामकाजासह कंत्राटी कमिचारीविषयक कामकाज पावहले जाते. तसेच िेळोिेळी कंत्राटदार वनयकु्ती ि 

त्यांचेमार्ि त संस्थानच्या विविध विभागांना आिश्यकतेनसुार कंत्राटी कमिचारी परुिनू संस्थानचे दनंैवदन कामकाज 

सरुळीत पार परे्डल याची दक्षता रे्णेत येते. 
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मागासिगच कक्ष  

 सामान्य प्रिासन विभागांतगित असलेल्या आस्थापना कक्षास कमिचारी विषयक सेिाप्रिेि वनयम, 

पदोन्नती, आरक्षण ि त् यासंबंधीत कमिचारी िंभर वबंद ूनामािली इत्यादी बाबीं संदभाित सहाय्य व्हािे यादृष्ट् टीने 

संस्थान आस्थापनेिर मागासिगच कक्ष स्ितंत्रररत्या कायिरत करणेत आलेला आह.े या मागासिगि कक्षाच्या 

माध्यमातनू िासन वनणियातील विविध तरतदुीनसुार कमिचारीविषयक अनषंुवगक कामकाज करणेत येत आह.े  

याव्यवतररक्त िासन स्तरािरील पत्रव्यिहाराच्या नोंदी रे्ऊन त्याची मावहती प्रिासनास ि संबंवधतांना िेळािेळी 

ि आिश्यकतेनसुार उपलब्ध करुन दणेेत आह.े   

 

अणभलेख कक्ष  

या विभागामार्ि त संस्थानचे विविध रेकॉर्डि, र्ाील्स, दस्तऐिज िासकीय वनयमानसुार अ, ब, क ि र्ड 

प्रकारात जतन करुन ठेिणेत येतात. तसेच महत्िाचे कागदपत्रांचे स्कॅवनंग करुन वर्डजीटल पध् दतीने जतन करणेच े

काम सरुु करणेत आलेले आह.े कागदपते्र जतन करणेसाठी आिश्यक ती उपाययोजना करणेत आलेली आह.े 

तसेच संस्थानच्या विविध विभागांच्या वनरुपयोगी, खराब िस्त ू / सावहत्य ी-वनविदा मागिनू उच्चतम दर देऊ 

केलेल् या वनविदाधारकांस विक्री करणेत येते. गेल् या ०३ अहिाल िषािमध् ये विविध णनरुपयोगी साणहत् य णिक्री 

पोटी प्राप्त झालेल्या रक्कमेचा तपिील खालीलप्रमाणे – 
 

अ.नं. कालाििी (िषच) रक्कम रुपये  

०१ सन २०१५-१६ ३८,४३,४१४/-  

०२ सन २०१६-१७ ३२,६८,७९९/-  

०३ सन २०१७-१८ ३६,८१,७२२/- 
 

 

ध्िनीके्षपि ि अंतगचत िूरध्िनी णिभाग  

ध्िनीक्षेपण विभागामार्ि त श्री साीबाबांचे समाधी मंवदरात होणा-या चारही आरत्या ि इतर दनंैवदन 

कायिक्रम याकरीता साऊंर्ड वसवस्टम व्यिस्था केली जाते. तसेच मंवदरातील लाीव्ह ऑवर्डओ प्रके्षपण समाधी 

मंवदर, मंवदर पररसर, दििन रांग हॉल्स, सिि भक्तवनिासस्थाने, श्री साीप्रसादालय, संस्थानचे अवधकृत 

संकेतस्थळािर केले जाते. तसेच मंवदरातील चारही आरतींचा ऑवर्डओ विर्डी एर्एम रेवर्डओ कें द्रािरुन प्रसारीत 

करणेत येत आह.े तसेच गदीचे िेळी  साीभक्त, लहान मलेु हरितात-सापर्डतात, काहींचे सामान-चीजिस्त ूगहाळ 

होतात त्याचे ध्िनीप्रके्षपण करणेकामी मंवदर पररसरात सचुना कें द्र कायािवन्ित करणेत आलेले आह.े याव्यवतररक्त 

संस्थानमार्ि त आयोवजत सिि सांस्कृवतक ि इतर व्यासपीठ कायिक्रमांसाठी साऊंर्ड वसवस्टम व्यिस्था उपलब्ध 

करुन वदली जाते.   
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अंतगित दरूध्िनी विभागांतगित, विश्वस्तव्यिस्थेचे दैनंवदन कायािलयीन कामकाज पार पार्डणेसाठी मंवदर ि 

संस्थान पररसरात असलेली विविध कायािलये अत्याधवुनक अिा वर्डजीटल अंतगित दरूध्िनी यंत्रणेव्दारे 

एकमेकांिी जोर्डण्यात आलेली आहते.  या योजनेत विविध विभागांमध्ये ०४ वसमेन्स  ि ०२ मॅट्रीक्स कंपनीचे  

अिा एकूण ०६ ीपीएबीएक्स (Electronic Private Automatic Branch Exchange) (अंतगित दरूध्िनी 

यंत्रणा) कायािन्िीत आहते. या अंतगित दरूध्िनी यंत्रणेअंतगित संस्थानचे विविध विभागांमध्ये, कमिचारी 

वनिासस्थानांमध्ये आिश्यकतेनसुार ८४० अंतगित दरूध्िनी जोर्डणी करणेत आलेले आहते. या अंतगित दरूध्िनी 

यंत्रणेकरीता भारत संचार वनगम वलवमटेर्ड या िासकीय संस्थेकरू्डन २ पीआरआय लाीन्स र्ेणेत आलेल्या 

आहते. संस्थानला साधारणतः प्रवतवदनी २००० ते २५०० येणारे दरूध्िनी कॉल्स ि संस्थानकरू्डन केले जाणारे 

साधारणतः ७०० ते ८०० दरूध्िनी कॉल्स  वनयंवत्रत करणेसाठी तसेच भक्तांचे सवुिधेसाठी २४x७ कायािन्िीत 

असणारा ऑपरेटर कक्ष स्ितंत्रररत्या कायािन्िीत करणेत आलेला आह.े तसेच मा.व्यिस्थापन सवमती, अवधकारी 

ि इतर कमिचारी िगि यांचेमध्ये कामकाजाचा समन्िय राहािा, संबंवधत अवधकारी / कमिचारी यांचेिी त्िरीत 

संपकि  साधनू तातर्डीने कामे व्हािीत या दृष्टीने भ्रमणदरूध्िनी योजना (Group Mobile System) कायािन्िीत 

करण्यात आलेली आह.े 

 

सीसीटीव्ही कक्ष  

 मंवदर ि मंवदर पररसरात भक्तांचे सरुके्षसाठी ि आपातकालीन पररवस्थतीत त्िरेने उपाययोजना करता यािी 

म् हणनू सीसीटीव्ही यंत्रणा कायािन्िीत करणेत आलेली आह.े या यंत्रणेत १२ पीटीझेर्ड कॅमे-यासह एकुण १०१ 

सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणेत आललेे आहते. पररसरातील सरुके्षसाठी १३ र्डीएर्एमर्डी, ११टनिस्टाील, ०२ बॅगेज 

स्कॅनर, २५ िॉकीटॉकी, ५० हनॅ्र्ड मेटल वर्डटेक्टर या सावहत्यासह इतर संगणकीय सावहत् य बसविणेत आलेले 

आह.े याची दरुुस्ती ि दखेभाल या विभागामार्ि त पावहली जाते. याव्यवतररक्त श्रीं चे दििनाकरीता येणारे दैनंवदन 

भक्तांची संख् या वमळणेकामी दििनरांगेत People Counting CCTV यंत्रणा कायािन्िीत करणेत आलेली आह.े  

या सीसीटीव्ही यंत्रणाचा मखु् य वनयंत्रण कक्ष मंवदर पररसरातील गरुुस्थान समोरील इमारतीत तयार करणेत 

आलेला असनू, हा वनयंत्रण कक्ष २४ तास कायािन्िीत ठेिणेत आलेला आह.े  तसेच सीसीटीव्ही कक्षामार्ि त 

महत्िाचे कायिक्रमाचे, प्रसंगाचे, बैठकांचे  र्ोटोग्रार्ी ि वव्हवर्डओ िटुींग केले जाते.  
 

णििी णिभाग  

या विभागामार्ि त संस्थानच्या विविध न्यायालयातील दाव्यांचे कामकाज पहाणे, विविध विभागांना 

कराव्या लागणाऱ्या करारांचे मसदु ेतयार करुन दणेे, तपासनू दणेे, भक्तांना सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन देणेसाठी 

संस्थान पररसरातील उपलब्ध असलेले दकुान गाळे वललाि पध्दतीने भारे्ड तत्िािर उपलब्ध करणे आवद कामे 

केली जातात.  
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 याव्यवतररक्त विधी विभागामार्ि त, विविध न् यायालयांपढेु संस् थानने दाखल केलेले २३ ि संस् थान विरुध् द 

दाखल झालेले १०५ दािे असे एकुण १२८ न् यायालयीन दाव् यांचे कामकाजाबाबत संस् थान िवकलांिी समन्िय 

साधनू कायििाही सरुु आह.े  

 

मालमत्ता णिभाग  

 संस्थान मालकीचे जंगम ि स्थािर मालमत्तेचे जतन ि संरक्षण व्हािे, संस् थान व्यिस् थापनास विकास 

कामांचे दृष्ट् टीने आिश् यक जवमनीचे संपादन करता यािे, जमीन महसलू विषयक बाबींमध् ये ससुतु्रीकरण व् हािे 

म् हणनू जमीन महसलु विषयक कामे एकवत्रत करुन स्ितंत्र मालमत्ता विभाग वदनांक २० एवप्रल, २०१५ पासनू  

कायिरत करणेत आला. सध् या या विभागांमार्ि त जमीन महसलुासह भसंूपादन ि जमीन खरेदी विषयक सिि कामे 

पार पार्डली जात आहते.  

अहिाल सालात खालीलप्रमाणे जवमनी / इमारती ताब्यात वमळाल्या आहते –  

०१. मौजे णनघोज, तालकुा राहाता या ग्रामपंचायत हद्दीतील गट क्रमांक १७७, १७८, २८२/१, २८४, 

२८८/६ मधील बांधीि इमारती जवमनीसह ( बी इमारत – बांधीि के्षत्र २६३३.७६ चौरस मीटर  ि र्डी 

इमारत – बांधीि के्षत्र ७१४८.६४ चौरस मीटर ) नोंदणीकृत दान पत्राव्दारे वदनांक ११ मे, २०१७ रोजी 

संस्थान व्यिस्थापनाचे ताब्यात वमळालेल्या आहते. याबाबतच्या महसलुी नोंदी संस्थानच्या नािाने 

िासकीय अवभलेखात र्ेणेत आलेल्या आहते.  

०२. विर्डी िहर विकास योजनेतील मौजे णशर्डी नगरपंचायत हद्दीतील आरक्षण क्रमांक ३४ ह े रुग्णालय 

विस्तारीकरण या साििजवनक प्रयोजनासाठी आ रवक्षत आह.े सदर आरक्षणातील मौजे विर्डी हद्दीतील 

एकूण के्षत्र ६९०३ चौरस मीटरचा ताबा अंवतम वनिार््डयानसुार मा. उपविभागीय अवधकारी, विर्डी भाग, 

विर्डी यांनी वदनांक ०७ माचि,२०१८ रोजी संस्थान व्यिस्थापनास वदला आह.े याबाबतच्या महसलुी 

नोंदी संस्थानच्या नािाने िासकीय अवभलेखात रे्णेत आलेल्या आहते.  
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अहिाल सालातील ठळक बाबी 

 

०१. मा. व्यिस्थापन सवमतीने श्री साीबाबा समाधी िताब्दी महोत्सिाचे वनवमत्ताने वदनांक २५ रे्ब्रिुारी, 

२०१७ रोजीचे सभेत, श्री क्षेत्र गजानन महाराज िेगांिचे धतीिर श्री के्षत्र विर्डी येथेही सेिेकरी सेिा सरुु 

करणेचा वनणिय र्ेतलेला होता. या योजनेअंतगित सहभाग घेिारे सेिेकरी यांना साईसेिक म्हणनू 

संबोधणेत येते. वदनांक २९ जलैु, २०१७ रोजी प्रत्यक्ष या साईसेिक योजनेस प्रारंभ करणेत आला. या 

योजनेत २१ साीसेिक यांचा ०१ गट याप्रमाणे दर मंगळिार ते सोमिार असा १० गटांना सेिेचा 

कालािधी नेमनू दणेेत येत आह.े या साईसेिक यांना संस्थानमार्ि त विनामलु्य वनिास, भोजन ि दििन-

आरती व्यिस्था आवद सवुिधा दणेेत येत आहते.  

०२. उपरोक्त साईसेिक या योजनेत णिनांक २९ जुलै, २०१७ ते माहे ३१ मार्च,२०१८ अखेर या  

कालािधीत २९० गटातील ५,७११ साईसेिक यांनी मंवदर पररसरासह प्रसादालय, कॅन्टीन, प्रकािने, 

संरक्षण, रुग्णालये, बुंदीप्रसाद / उदीप्रसाद िाटप, भक्तांना वपण्याचे पाणी िाटप ीत्यादी वठकाणी / 

विभागात श्री साी सेिेचा लाभ र्ेतला आह.े  

०३. जनसंपकि  विभाग ि इतर वनिासस्थाने विभागामार्ि त वितररत करणेत येणारे  णिनाणशर्ारस सिलु्क 

िशचन पास सवुिधेचा १०,७८,४१६ भक्तांनी लाभ र्ेतला, त् यापासनू संस्थानला रुपये 

२१,५६,८३,२००/- मात्र उत्पन्न वमळाल.े याव्यवतररक्त सिलु्क आरती पास सवुिधेचा २,५३,२२३ 

भक्तांनी लाभ र्ेतला, त् यापासनू संस्थानला रुपये १०,३६,०१,०००/- मात्र उत्पन्न वमळाल.े   

०४.  संस्थानचे अवधकृत संकेतस्थळािरुन (ऑनलाीन पध्दतीने) वितररत करणेत येणारे सिलु्क िशचन पास 

सवुिधेचा ६,१६,७२७ भक्तांनी लाभ र्ेतला, त् यापासनू संस्थानला रुपये १२,३३,५७,४००/- मात्र 

उत्पन्न वमळाल.े यावििाय सिलु्क आरती पास सवुिधेचा २,३०,६८८ भक्तांनी लाभ र्ेतला, त् यापासनू 

संस्थानला रुपये १०,३६,२३,०००/- मात्र उत्पन्न वमळाले.   

०५. जनसंपकि  कायािलयामार्ि त मा. िासनाच्या मावहती ि जनसंपकि  संचालनालय विविध विभागांच्या 

विकास प्रकल्पांच्या / सावहत्य खरेदीच्या जावहर वनविदा सचूना स्िरुपातील २२५ जाणहराती यांचे 

माध्यमातनू प्रवसध् दी दणेेत आल्या.  

०६. जनसंपकि  कायािलयामार्ि त संस्थान मालकीचे हलेीपोटििर २६ िेळेस हेलीकॉप्टर लॅण् र्डींागकरीता 

सिलु्क परिानगी दणेेत आली. 
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०७. श्री साी सत्यव्रत (सत्यनारायण) महापजेूचा ५८,५०० भक्तांनी लाभ रे्तला असनू, त्यापासनू संस्थानला 

रुपये ५८,५०,०००/- मात्र उत्पन्न वमळाले आह.े 

०८.  श्री साी अवभषेक पजेूचा १५,१०८ भक्तांनी लाभ रे्तला असनू, त्यापासनू संस्थानला रुपये 

१५,२५,९०८ मात्र उत्पन्न वमळाले आह.े 

०९. श्री िासगिू महाराजांर्ी जन्मणतथी ि पुण्यणतथी अनुक्रमे णिनांक २९ णर्डसेंबर, २०१७ ि णिनांक 

१६ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी साजरी करणेत आली, या वदििी समाधी मंवदर पररसरात साीभक्त ि ग्रामस्थ 

यांचे सवक्रय सहभागातनू सामुणहक स्तिनमंणजरी िार्नपाठ  संपन्न झाला. 

१०. णिनांक २४ जुलै, २०१७ ते णिनांक ०१ ऑगष्ट् ट, २०१७ अखेर श्री साईसच्र्ररत पारायि सोहळा 

साजरा करणेत आला. 

११. वदनांक ३१ वर्डसेंबर, २०१७ रोजी णशर्डी महोत्सि-२०१७ साजरा करणेत येऊन, नाताळ ि 

नििषािरंभाच्या वदििी श्री साीचंे दििनासाठी होणाऱ्या अलोट गदीचा विचार करुन, गतिषी प्रमाणेच 

णिनांक ३१ णर्डसेंबर, २०१७ रोजी श्री साीचंे समाधी मंवदर दििनासाठी रात्रभर खलेु ठेिणेत आले होते.  

१२. भक्तांकरीता श्री साी सत्यव्रत (सत्यनारायण) पजूा ि  श्री साी अवभषेक पजूा  यांचे ऑनलाईन णतकीट 

बुकींाग णिनांक ०१ जून, २०१७ पासून सरुु करणेत आले आह.े  

१३. श्री साी समाधी िताब्दी महोत्सि िषािचे वनवमत्ताने णिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१६ पासनू समाधी 

मंवदराचे उत्तर बाजचूे सभामंर्डपात (सभाकंुर्ड) दररोज साी भजनसंध्या, भजन, वकतिन, प्रिचन, नतृ्य-

नावटका आवद सांस्कृणतक कायचक्रम सरुु करणेत आलेले आहते.   

१४. संरक्षण विभागामार्ि त णबनिनी रोख रक् कम रुपये ४,११,६२८/- मात्र ि रुपये  ३,२८,१२९/- मात्र  

णकंमतीच् या णबनिनी िस् तू ( सोने, चांदी, र्र्डयाळे, मोबाील् स, कॅमेरे इत् यादी ) लेखािाखेकरे्ड जमा 

करणेत आलेल् या आहते. 

१५.  संरक्षण विभागामार्ि त विर्डी िहर ि पररसरातील नागरीकांसाठी, संस्थान कमिचारी यांचेसाठी नाममात्र 

िलु्क आकारुन विविध उपकरणांनी ससुज्ज अिी व्यायामशाळा चालविणेत येत असनू, याकामी 

अहिाल सालात जमा झालेली िलु्काची रक्कम रुपये ४,१७,७४६/- मात्र लेखािाखेत भरणा करणेत 

आलेली आह.े 

१६. साीप्रसाद वनिासस्थान विभागांतगित असलेल् या साईणनिास अणतथीगृह या वनिासस् थान इमारतीस सन 

२०१५ मध् य े प्राप्त झालेल् या ISO-९००१:२००८ या मानांकनांचे नतुनीकरण होऊन, णिनांक १५ 

ऑगष्ट,२०२१ पयचन्त मदुतिाढ वमळालेली आह.े  
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१७. व्िारािती भक्तणनिास या वनिासस् थान विभागास सन २०१५ मध् ये प्राप्त झालेल् या ISO-

९००१:२००८ या मानांकनांचे नतुनीकरण होऊन, णिनांक १५ ऑगष्ट,२०२१ पयचन्त मदुतिाढ 

वमळालेली आह.े  

१८. साईआश्रम भक्तणनिास या वनिासस् थान विभागास प्राप्त झालेल् या ISO-९००१:२००८ या 

मानांकनांच ेनतुनीकरण होऊन, णिनांक १५ ऑगष्ट,२०२१ पयचन्त मदुतिाढ वमळालेली आह.े  

१९. साई िमचशाळा या वनिासस् थान विभागास प्राप्त झालेल् या ISO-९००१:२००८ या मानांकनांचे 

नतुनीकरण होऊन, णिनांक १५ ऑगष्ट,२०२१ पयचन्त मदुतिाढ वमळालेली आह.े  

२०. बगीचा विभागामार्ि त अहिाल सालातील तीन ही उत्सिात तसेच गढुीपार्डिा, श्री दत्त जयंती, 

वदपािली, नििषािरंभ इत्यादी उत् सिावनवमत्त साईभक्तांकरू्डन समािी मंणिर ि पररसरात 

िेिगीिाखल रु्लांर्ी सजािट करणेत आली.  

२१. बगीचा विभागामार्ि त सन २०१७-१८ श्री साीबाबा समाधी िताब्दी महोत्सिावनवमत्त मंवदर ि मंवदर 

पररसरात िर गुरुिारी सुशोणभत रु्लांर्ी सजािट भक्तांनी याकामी दणेगी दाखल वदलेल्या रक्कमेतनू 

करणेत आली.  

२२. महाराष्ट्ट्र िासनाने िन महोत्सिांतगित िकृ्षारोपण कायिक्रम संपणूि राज्यात राबविला होता, या िकृ्षारोपण 

कायिक्रमांतगित संस्थान व्यिस्थापनामार्ि त संस्थान मालकीच्या जवमनींमध्ये माह े जलैु, २०१७ मध्ये 

मोठ्या प्रमाणािर िृक्षारोपि कायिक्रम राबविणेत आला.  

२३. श्री साीचंे समाधीिर भक्तांकरू्डन अपिण केलेल्या रु्लांचे हार, गचु्छ Bत्यादीपासनू उपलब्ध होणारे गलुाब, 

झेंरू्ड, गलुछर्डी या अनेक प्रकारचे वनमािल्य रु्लांपासनू साई व्िारकामाई  सुिाणसक गुलाब अगरबत्ती 

तयार करणेसाठी स्थावनक स्तरािरील मवहला बचत गटामार्ि त योजना राबविणेत आली.  

२४. िाहन विभागास मालिाहतकुीचे कामकाजासाठी ०१ एलएमएल कंपनीर्ी थ्री व्हीलर तसेच 

रुग्णसेिेसाठी ०१ काणर्डचयाक रुग्ििाणहका दणेगी रुपाने प्राप्त झालेली आह.े  

२५.  श्री साीबाबा समाधी िताब्दी महोत्सिावनवमत्त दिेातील विविध राज्यात ि िहरात आयोवजत पािुका 

िशचन सोहळयाकरीता श्री साी पादकुा ि संबंवधत अवधकारी / कमिचारी यांना ने-आण करणेकरीता 

भारत बेन्ज कंपनीची ३६ सीटर िातानुकूणलत बस खरेदी करणेत आलेली आह.े 

२६.  मंवदर पररसरासह संस्थान पररसरातील जमा होणा-या कर्रा िाहतुकीसाठी मोठया क्षमतेचर टाटा 

एलपीके ९१२ हायड्रोणलक र्डपंर तसेच कायािलयीन कामकाजासाठी टोयोटा कंपनीर्ी ०२ िाहने 

खरेदी करणेत आलेली आह.े  
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२७. िाहन विभागामार्ि त वििेषतः दवक्षण भारतातील भक्तांचे सवुिधेसाठी णशर्डी - नगरसूल रेल्िे स्टेशन - 

णशर्डी अशी बससेिा नाममात्र िलु्क आकारुन उपलब्ध करुन दणेेत आलेली आह.े अहिाल सालात, 

या सेिेपोटी जमा झालेले िलु्क रक्कम रुपये २०,४८,२१२/- मात्र लेखािाखेकरे्ड जमा करणेत 

आलेले आह.े  

२८. मेकॅवनकल विभागामार्ि त विर्डी बसस्थानक इमारतीतील भक्तवनिासात राहणारे भक्तांसाठी िोन 

स्ियंर्णलत उि्-िाहन यंत्रिा (णल्ट) बसविणेत आलेल्या असनू, याकामी रुपये २५ लक्ष मात्र 

खचि आला आह.े  

२९. मेकॅवनकल विभागामार्ि त विर्डी बसस्थानक इमारतीतील भक्तवनिासात राहणारे भक्तांसाठी िैनंणिन १४ 

हजार णलटर क्षमतेर्ी सोलर हॉट िॉटर यंत्रिा कायािन्िीत करणेत आलेली असनू, याकामी रक्कम 

रुपये २४.२८ लक्ष मात्र खचि आला आह.े  

३०. मेकॅवनकल विभागामार्ि त श्री साी प्रसादालयात प्रसाद भोजन र्ेणा-या भक्तांना विनाविलंब भोजन प्राप्त 

व्हािे म्हणनू ताशी २० हजार क्षमतेरे् ०१ जािा र्पाती मणशन कायािन्िीत करणेत आले आहे, 

याकामी रक्कम रुपये २७ लक्ष मात्र खचि आला आह.े  

३१. मेकॅवनकल विभागामार्ि त संस्थान संचवलत इवंग्लि वमवर्डयम स्कूल ि कन्या िाळेतील विद्यार्थ यांना  

िधु्द वपण्याचे पाणी उपलब् ध व्हािे म् हणनू िैनंणिन ५०० णलटर ि २५० णलटर असे क्षमतेचे प्रत्येकी 

एक या प्रमािे िोन आर. ओ. प्लॅन्ट कायािन्िीत करणेत आलेले आहते, याकामी रक्कम रुपये ३.६६ 

लक्ष मात्र खचि आला आह.े  

३२. लेखािाखेमार्ि त जे साीभक्त विर्डी येथे येऊन दणेगी कायािलयात रुपये २५,०००/- ि त्यापढुील दणेगी 

रोख / िस्त ुस्िरुपात / अन्य बॅवंकग सवुिधेव्दारे दणेगी दतेात, त्यांना संस् थान व्यिस्थापनामार्ि त श्री साई 

पािुकांर्ी प्रणतमा असलेले २० गॅ्रम शुध्ि र्ांिीरे् ०१ नािे तसेर् त्यासोबत श्री साईसत्र्ररत्र 

गं्रथ, श्री साईरं्ा थ्री र्डी र्ोटो (प्रत्येकी ०१) या प्रमािे भेट स्िरुपात दणेते येत आह.े तसेच या 

भक्तांना त्याच वदििी दििन / आरतीची सवुिधा उपलब्ध करुन दणेेत येत आह.े  

३३. साीभक्तांकरू्डन श्रींा रे् आरतीसाठी िापरिेत येिारे िस्त्र दणेगी स्िरुपात मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत 

असतात ि यामध्ये वदिसें-वदिस िाढही होत आह.े त्यामळेु सिि साईभक्तांना समान संिी प्राप्त व्हािी 

म्हिून लेखाशाखेमार्च त या िस्त्रांर्ा ड्रॉ पध्ितीने सोर्डत काढिेत येऊन, ज्या भक्तांनी िसे्त्र 

वदलेली आहते अिा वनिर्ड झालेल्या भक्तांची नांिे संस्थानचे अवधकृत संकेतस्थळािर प्रवसध्द करणेत 

येत आहते.  
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३४. लेखािाखेमार्ि त मंवदर ि मंवदर पररसरात अपर्ात होऊन भक्तांचे नकुसान झालेतर त्यांना नकुसान 

भरपाी दतेा यािी म्हणनू दरिषी २५ साीभक्तांकरीता अपघाती / घातपाती णिमा संरक्षण रे्णेत येत 

आह.े  

३५. कामगार विभागामार्ि त साईसेिक योजना राबविणेत येत आह,े या साईसेिक योजनेतील व्यक्तींसाठी 

एक िषािचा जनता अपघाती णिमा संरक्षण रे्णेत येत आह.े  

३६. श्री साी प्रसादालयात भक् तांना अत् यंत नाममात्र दरात प्रसाद भोजन वितरीत केले जात असल् याने, अनेक 

भक् त प्रसादालयात अन्नदान करणेची इच्छा व्यक्त करतात. अिा इच्छुक भक् तांसाठी मोर्त प्रसाद 

भोजन योजनेअंतगित उत् सि कालािधीतील एका वदिसासाठी रुपये ८ लाख मात्र ि िषाितील इतर 

वदिसांसाठी एक वदिसासाठी रुपये ४ लाख मात्र दणेगी रक्कम भरुन अन्नदान करणेची सवुिधा उपलब् ध 

करुन  दणेेत आलेली आह.े  

 

  णिनांक ०१ जानेिारी, २०१७ पासून प्रसािालयातील अन्निान (प्रसाि भोजन) सुणििा 

सिच भक्तांसाठी णिनामुल्य (मोर्त) सुरु करिेत आलेली आहे. 
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इतर उपक्रम - रुग्िालये 

 

अवधवनयमातील कलम १७ ि २१ मधील तरतदुीस अनसुरुन, विश्वस्तव्यिस्थेच्या ध्येय-धोरणांिी 

ससंुगत राहून, संस्थानने श्री साीबाबांची विकिण ि बाबांनी त्यांचे हयातीत गरीब ि गरजूंची केलेली रुग्णसेिा 

लक्षात रे्ऊन बाबांचा रुग्णसेिेचा िारसा पढेु चाल ू ठेिण्यासाठी  विर्डी ि पररसरातील ग्रामीण भागातील 

सििसामान्य, गोर-गरीब जनतेला िैद्यकीय सेिा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी साीनाथ रुग्णालय तसेच गंभीर 

आजारािरील उच्च दजािचे उपचारांचे सोयीसाठी श्री साीबाबा सपुर स्पेिावलटी हॉस्पीटल सरुु केलेले आह.े 

त्यांची थोर्डक्यात मावहती पढुीलप्रमाणे : 

 

श्री साईनाथ रुग्िालय,णशर्डी  

SHRI SAINATH HOSPITAL  

गरीब ि गरज ूरुग्णांची सेिा ह ेबाबांच्या विकिणीतले एक मोठे तत्िज्ञान आह ेआवण त्यालाच अनसुरुन 

श्री साीबाबा संस्थान, विर्डी ने  सन १९६४ साली “ श्री साईनाथ रुग्िालय ” सरुु केले आह.े 

      विर्डी ि विर्डी िहराच्या जिळपास चांगली िैद्यकीय सेिा उपलब् ध नव्हती. श्री साीनाथ रुग् णालयामळेु 

अिी  िैद्यकीय गरज पणूि करण्यात आली आह.े सिि प्रकारच्या गरज ूरुग्णांसाठी वदनांक ०१ जानेिारी, २०१७ 

पासनू विनामलु्य िैद्यकीय सेिा उपलब्ध करुन दणेेत आलेली आह.े सध्या रुग्णालयात विविध विभागांतगित 

३०० खाटा उपलब्ध असनू, यामध् य े०८ खाटांच् या अवतदक्षता विभागाचाही समािेि आह.े तसेच ०२ ससुज् ज 

ऑपरेिन वथएटरची सवुिधा उपलब् ध करुन दणेेत आली आह.े  

 

(०१) रुग्िालयातील सेिा  

या अत्याधवुनक तंत्रज्ञान ि उपकरणाने ससुज्ज असे रुग्णालयात बायरुग्ण, अंतरुि ग्ण, अवतदक्षता, 

िस्त्रवक्रया, क्ष-वकरण, सोनोग्रार्ी, प्रयोगिाळा आवद विभागांमार्ि त गरज ु रुग्णांना विविध सेिा अत्यल्प दरात 

परुविल्या जातात. मंवदर पररसरातील भक्तांच्या सोयीसाठी मंवदर पररसरामध्ये कायमस्िरुपी प्रथमोपचार कें द्र 

असनू तेथेही प्राथवमक उपचार करणेत येतात. गेल्या ०३ िषाित रुग्णालयात विविध आजारांिर उपचार  रे्णाऱ्या 

रुग्णांची संख्या खालीलप्रमाणे :  
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अ.नं. उपणिभागारे् नांि उपर्ाराथी रुग्िांर्ी सखं्या 

अहिाल िषच - सन २०१५-१६ सन २०१६-१७ सन २०१७-१८ 

०१ बायरुग्ण विभाग २,८६,४०५ ३,१४,८१२ ३,४०,४५७ 

०२ अतंरुि ग्ण विभाग ११,६४८ १३,५६० १५,९४५ 

०३ िस्त्रवक्रया विभाग  ७,४१४ ९,१८५ १०,९३१ 

०४ क्ष-वकरण र्ोटो (एक्स-रे) २४,२१९ २४,१९६ २५,८८७ 

०५ सोनोग्रार्ी चाचणी  ७,३९६ ४,७३० ८,०३६ 

०६ प्रयोगिाळा चाचणी  ५३,०२७ ६४,४१८ ६५,२११ 

०७ प्रथमोपचार कें द्र - मंवदर पररसर ६६,२२० ७०,८८१ ६८,५१३ 

०८ आय.सी.टी.सी. विभाग ४,०७७ ४,७८३ ४,६१८ 

०९ र्डॉट.सेंटर विभाग १५० १४५ १४८ 

१० दतंरोग विभाग रुग्ण ५,००४ ५,२५३ ४,७२२ 

 

श्री साीनाथ रुग्णालयात सिांसाठी संपणूि िैद्यवकय उपचार विनामलु्य (मोर्त) केले जातात तसेच 

रुग्णांच्या तातर्डीच्या सेिेसाठी िाजिी ि अल्पदरात २४ तास रुग्णिावहका ि िििावहका उपलब्ध करुन दणेेत 

आलेली आह.े  

 

(०२) णर्रता ििाखाना   

अहिाल सालात, नांदखुी, िेस, बहादरापरु, रांजणगाि दिेमखु, काकर्डी, िाळकी, वपंपळस, केलिर्ड, 

वनमिळवपंप्री, चोळकेिार्डी, मोरिार्डी, रांजणगाि खदुि, न.पा.िार्डी, रामपरुिार्डी, एकरुखे ीत्यादी १६ गािांमध्ये 

वर्रता दिाखान्याची सवुिधा उपलब्ध करुन दणेेत आली आह.े या सवुिधेचा लाभ या विविध गािातील गरजू 

रुग् िांना झाला आह.े  

रुग्णालयामार्ि त विर्डी येथील िधृ्दाश्रमातील रुग्णांना विनामलु्य िैद्यवकय सेिा उपलब्ध करुन वदली जाते 

तसेच मवहन्यातनू दोन िेळेस िधृ्दाश्रमात वर्रते िैद्यवकय पथक पाठविले जाते.  

श्री रामनिमी उत्सि काळात विर्डी - नाविक या रस्त्यािर पालखीतील पदयात्री साीभक्तांना वर्रते 

िैद्यवकय पथकामार्ि त िैद्यवकय सेिा उपलब्ध करुन वदली जाते.  

 

(०३) र्डायबेटीक केअर सेंटर : 

रुग्णालयात माह ेनोव्हेंबर, २०१२ पासनू र्डायबेटीक केअर सेंटर सरुु करणेत आले आह.े या र्डायबेटीक 

केअर सेंटरमध्ये प्रत्येक आठिर्डयास, एक वदिस (बधुिार) र्डायबेटीज ् रुग्णांचे वनदान ि औषधोपचाराचे 

मागिदििन केले जाते. अहिाल सालात, या सवुिधेचा ८,४५० रुग्िांनी लाभ र्ेतला आह.े  
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(०४) रक्तपेढी  

रुग्णालयामध्ये आधवुनक ि अवतिय ससुज्ज अिी रक्तपेढी कायािन्िीत आह.े रक्तपेढीमध्ये आधवुनक 

पध्दतीने रक्ताची साठिण करुन गरज ूरुग्णांना ते िाजिी दरात त्िरीत उपलब् ध करुन वदले जाते. रक्तदानासारख्या 

महत्िाच्या दानाविषयी लोकांना जागतृ करुन रक्तपेढीने अहिाल सालात ४५० वमली. च्या एकूि ११,४०८ 

णपशव्या रक्त जमा करुन रुग्णांना उपलब्ध करुन दणेेत आले आह.े 

 अहिाल सालात, श्री साीनाथ रक्तपेढीमार्ि त मंवदर पररसरात २१८ रक्तदान विबीराचे आयोजन करुन, 

एकूि ५९२० णपशव्या रक्त जमा करणेत आले. याव्यवतररक्त  पररसरातील रक्तपेढयांिी संपकि  साधनू, त्यांचे 

सक्रीय सहभागाने माहे मे, २०१७ ते मार्च, २०१८ या कालािधीत एकूि १०,६१४ णपशव्या रक्त जमा करणेत 

आल.े  

 तसेच श्री साीबाबा समाधी िताब्दी महोत्सि – २०१८ वनवमत्ताने णिनांक ३० णर्डसेंबर, २०१७ रोजी 

रक्तिान महाणशबीर आयोवजत करणेत आले होते. या महाविवबरामध्ये ९०० रक्तिात्यांनी रक्तदान करुन 

संस्थान व्यिस्थापनास सहकायि केले.  

 

(०५) िैद्यणकय णशबीरांरे् आयोजन   

अहिाल सालात, खाली नमदु केलेप्रमाणे विविध िैद्यवकय विवबरांचे यिस्िीररत्या आयोजन करणेत 

आले :  

 

अ.नं. णशणबरारे् नांि णशणबर कालाििी लाभाथी रुग्ि संख्या 

०१ 
मोर्त नेत्र तपासणी ि  

नेत्रतपासणीनंतर चष्ट्म ेिाटप विवबर  
०१ ऑक्टोबर, २०१७ 

७२७ 

५२५ 

०२ मोतीवबंद ूि वतरळेपणा िस्त्रवक्रया विबीर  
०२ ऑक्टोबर, २०१७ ते 

०४ ऑक्टोबर, २०१७ 
१०९ 

०३ वकर्डनी स्टोन विबीर (लेझर ि दवुबिणीव्दारे)  
१९ जानेिारी, २०१८ ते 

२१ जानेिारी, २०१८ 
५२ 

०४ कृत्रीम पायरोपण जयपरु रु्ट विबीर  
१५ रे्ब्रुिारी, २०१८ ते 

२० रे्ब्रुिारी, २०१८ 
७३  

०५ दतंतपासणी विबीर   ०६ माचि, २०१८ १३३ 

०६ प्लावस्टक सजिरी विबीर  
१८ माचि, २०१८ ते  

२१ माचि, २०१८ 
८८ 
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िरील सिि विबीरांमध्ये संस्थानचे िैद्यकीय अवधकारी, तांवत्रक कमिचारी तसेच बाहरेील तज्ञ मानद 

र्डॉक्टसिकरू्डन आिश्यकतेनसुार सिि सहाय्य वदले जाते. विबीरांमध्ये उपचार करण्यात येणाऱ्या रुग्णांकरू्डन 

कोणत्याही प्रकारचे िलु्क न आकारता त्यांना संपणूि िैद्यकीय सेिा, रहाण्याची व्यिस्था ि जेिणाची व्यिस्था 

विनामलू्य परुविली जाते. 

 

(०६) िैद्यकीय आणथचक मित ि िमाचिाय सेिा  

गरीब आवण गरज ू रुग्णांना भारतातील धमािदाय संस् थांनी, वनमिासकीय वकंिा िासकीय संस् थांनी, 

साििजवनक संस् थांनी, सहकारी संस् थांनी चालविलेल् या रुग्णालयात िस्त्रवक्रया केल्यास / उपचार रे्तल्यास एकूण 

खचािच्या १५ टक्के वकंिा जास्तीत जास्त रुपये २५,०००/- मात्र मदत रुग्णालयाचे नािे वर्डमांर्ड िाफ्टव्दारे  / 

आरटीजीसएसव्दारे पाठविली जाते. खाली नमदू केलेल्या िस्त्रवक्रयांसाठी / आजारािरील उपचारांसाठी संस्थान 

व्यिस्थापनामार्ि त िैद्यवकय आवथिक मदत (िैद्यवकय अनदुान) वदले जाते :  

०१. हृदयिस्त्रवक्रया ि नंतरचे उपचार   ०२. वकर्डनी िस्त्रवक्रया ि नंतरचे उपचार 

०३. मेंदचुी िस्त्रवक्रया ि नंतरचे उपचार  ०४. रक्तासंबंधीचे उपचार (उदा.वहमोवर्वलया) 

०५. ककि रोग िस्त्रवक्रया ि नंतरचे उपचार   ०६. मणका िस्त्रवक्रया ि नंतरचे उपचार 

०७. Guillain Barre Syndrome    ०८. कॉक्लीअर इम्प्लांट 

      उपरोक्त आजारांपैकी नेत्ररोगासंबंधीत ज्या िस्त्रवक्रया संस्थानच्या रुग्णालयांमध्ये होऊ िकतात, 

त्याव्यवतररक्त इतर नेत्रिस्त्रवक्रयांसाठी िैद्यवकय अनदुान उपलब्ध करुन वदले जाते. 

संस्थानचे िैद्यवकय आवथिक अनदुान वनयमािलीनसुार रुग्णास गंभीर आजारासाठी र्क्त एकदाच अनदुान 

दणे्याची तरतदू आह,े परंत ु मा.व्यिस्थापन सवमतीने गंभीर आजारासाठी रुग्णाने पाच िषािने मागणी केल्यास 

त्यास ०५ िषािनंतर पनु्हा िैद्यवकय अनदुान दणेेबाबत वनणिय रे्तलेला आह.े  

गेल्या ०३ अहिाल सालात गरज ूरुग्णांना उपलब्ध करुन दणेेत आलेल्या िैद्यवकय अनदुान रक्कमेचा ि 

लाभाथी रुग्णांचा गोषिारा खालीलप्रमाणे :  

 

अ.नं. आणथचक िषच 
अनुिान लाभाथी 

रुग्ि संख्या 

अनुिान िाटपार्ी 

रक्कम रुपये 

०१ सन २०१५-२०१६ ८६७ २,०२,१५,१७७/- 

०२ सन २०१६-२०१७ ८३४ २,००,१५,९३२/- 

०३  सन २०१७-२०१८ ४३० १,०२,८३,३०२/- 
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तसेच मा. व्यिस्थापन सवमतीचे वनणियानसुार,  णिनांक ०१ जानेिारी, २०१७ पासून श्री साईनाथ 

रुग् िालयात िैद्यणकय उपर्ार घेिारे सिच घटकातील गरजू रुग्िांसाठी णिनामुल्य (मोर्त) िैद्यणकय 

उपर्ार सरुु करिेत आले आहेत.  

 

या विनामलु्य (मोर्त) िैद्यवकय उपचारापोटी झालेल्या खचािचा गोषिारा खालीलप्रमाणे – 

अ.नं. िषच रुग्ि संख्या 
रुग्िांिर उपर्ारापोटी खर्च 

िालेली रक्कम रुपये 

०१ 
सन २०१६-१७ 

( वद.०१/०१/२०१७ ते वद.३१/०३/२०१७ )    
९६,२६५ ६९,४६,९०९/- 

०२ 
सन २०१७-२०१८  

( वद.०१/०४/२०१७ ते वद.३१/०३/२०१८ ) 
३,५६,४०२ ३,३२,८१,७२६/- 

 

श्री साईबाबा हॉस्पीटल (सुपर स्पेशाणलटी), णशर्डी   

SHRI SAIBABA HOSPITAL (SUPER SPECIALITY) 

विर्डी ि विर्डी पररसरातील ग्रामीण भागातील गरीब ि गरज ू रुग्णांना गंभीर आजार तसेच इतर 

तपासण्यांसाठी मुंबी, पणुे, नाविक इत्यादी िहराच्या वठकाणी जाऊन उपचार घ्यािे लागत असत. या गरीब ि 

गरज ूरुग्णांना उच्च दजािच्या िैद्यवकय सेिा-सवुिधा विर्डीमध्ये उपलब्ध व्हाव्यात या उदात्त हतेनेू मा. व्यिस्थापन 

सवमतीने माह ेमे, २००६ पासनू श्री साीबाबा सपुर स्पेिावलटी हॉस्पीटल सरुु केलेले आह.े या रुग्णालयाविषयी 

थोर्डक्यात मावहती खालीलप्रमाणे : 

०१. रुग्िालयार्ी क्षमता      : २५९ बेर्डस.्  

यापैकी  (अ) हृदयरोग अवतदक्षता विभाग    : ११ बेर्डस ्

 (ब)  सामान्य अवतदक्षता विभाग    : ११ बेर्डस ्

 (क) सवजिकल अवतदक्षता विभाग    : ०७ बेर्डस ्

 (र्ड)  कावर्डियक ररकव्हरी िार्डि अवतदक्षता यवुनट - 1  : २० बेर्डस ्

 (इ)  कावर्डियक ररकव्हरी िार्डि यवुनट - 2  : ३७ बेर्डस ्

 (ी) कावर्डियक ररकव्हरी िार्डि यवुनट - 3  : १० बेर्डस ्

 (र्) कावर्डियक ररकव्हरी िार्डि यवुनट - 4  : ३४ बेर्डस ्

 (ग)   इतर अंतरुि ग्णासाठी उपचार सवुिधा  : ११५ बेर्डस ्

 (च)  कॅज्यअुल्टी B‘O©Ýgr केअर िार्डि  : १० बेर्डस ् 
 (र्) न्यरुो इन्टेवन्सव्ह केअर विभाग    : ०४ बेर्डस ् 
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०२. णिणिि शस्त्रणक्रयेसाठी सुणििा   :  ०७ कक्ष + कॅथलॅब. 

 (अ) हृदय िस्त्रवक्रया कक्ष     - ०२ 

(ब) अवस्थरोग िस्त्रवक्रया कक्ष    - ०१ 

 (क) सामान्य िस्त्रवक्रया कक्ष    - ०२ 

 (र्ड) न्यरुो सजिरी ि ट्रॉमॅटॉलॉजी कक्ष   -  ०२ 

 

०३. रुग्िालयात उपलब्ि असिाऱ्या सणुििा   : 

 ०१. रेवर्डओलॉजी विभाग    ०२. पॅथॉलॉजी विभाग 

 ०३. र्डायग्नोवस्टक्स ्विभाग   ०४. रक्तपेढी   

०५. मध्यिती ऑवक्सजन िायपुरुिठा यंत्रणा ०६.  लााँन्िी 

०७. मध्यिती िाय ुि सक्िन सवुिधा  ०८. बायोमेवर्डकल इवंजवनअरींग विभाग  

०९. सोलर िॉटर वहटींग यंत्रणा    

१०. काही विविष्ट विभागांसाठी मध्यिती िातानकूुलन यंत्रणा  

 

०४. रुग्िालयात उपलब्ि असिाऱ्या रोग णनिान र्ार्ण्या ि उपर्ार सेिा : 

 ०१. कावर्डिऑलॉजी     ०२. कावर्डिओ-थोरॅवसक सजिरी 

 ०३. न्यरुो सजिरी - ट्रॉमॅटॉलॉजी  ०४. यरुॉलॉजी 

 ०५. नेफ्रॉलॉजी - र्डायवलवसस  ०६. ऍ़र्डव्हान्सर््ड ऑथोपेवर्डक्स ्

 ०७. जनरल मेवर्डवसन   ०८. जनरल सजिरी  

 ०९. रेवर्डओलॉजी    १०. पॅथॉलॉजी 

 ११. मॅवक्सलोरे्वसअल सजिरी  

०५. गेल्या ०३ अहिाल सालात श्री साईबाबा हॉस्पीटलमध्ये उपर्ार घेतलेल्या रुग्िांर्ी संख्या : 

 

अ.नं. 
णिभाग / उपर्ार रुग्िांर्ी संख्या 

अहिाल िषच - २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ 

01 बायरुग्ण विभाग १,२९,८३१ १,३९,९१८ १,६२,९२७ 

02 अतंरुि ग्ण विभाग ११,०३३ १२,९५८ १३,२६७ 

03 रेवर्डओलॉजी विभाग ि इतर ८३,२११ ९३,१५० १,०३,३९५ 
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अ.नं. 
णिभाग / उपर्ार रुग्िांर्ी संख्या 

अहिाल िषच - २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ 

04 पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी विभाग ३,१३,२७३ ३,२१,०७६ ३,२६,३९० 

05 हृदय िस्त्रवक्रया विभाग १,६६५ १,३०८ १,३८० 

06 हृदयरोग - अाँवजओग्रार्ी २,८२१ ३,२८३ ३,४७३ 

07 हृदयरोग - अाँवजओप्लास्टी १,१९२ १,४०९ १,३८३ 

08 हृदयरोग - बी.एम.व्ही ि इतर २९८ ४१५ ४१४ 

09  पीर्डीए/एएसर्डी/व्हीएसर्डी/वटपीएम इत् यादी २६६ २४८ २६० 

10 न्यरुो सजिरी विभाग ५६५ ५४१ ६८० 

11 यरुॉलॉजी विभाग ५५६ ४७८ ५५२ 

12 
अन्य िस्त्रवक्रया (ऑथोपेवर्डक्स, जनरल 

सजिरी, दतंरोग, ीएनटी, प्लॅवस्टक सजिरी, 

नॅफ्रॉलॉवजस्ट) 

१,६०५ २,३८१ २,३६९ 

 

०६. रुग्िालयासाठी औषिे ि इतर आिश्यक साणहत्य :  

श्री साीनाथ ि श्री साीबाबा या दोन्ही रुग्णालयांसाठी रुग्णांच्या रोगवनदान ि उपचारांसाठी आिश्यक 

असलेली औषधे, उपकरणे आवद सावहत्य खरेदीसाठी मध्यिती औषध भांर्डार स्थापन करण्यात आलेले आह.े 

अहिाल सालात, अंदाजे पणूािवकंत रक्कम रुपये २१.४१ कोटी मात्रर्ी मणशनरी, औषिे, सणजचकल 

इन्स्रूमेंटस, र्णनचर्र, णलनन  ि इतर आिश्यक िैद्यणकय उपकरिे ि साणहत्य आवद उपलब्ध करुन दणे्यात 

आलेले आह.े 

तसेच दोन्ही रुग्णालयाकर्डील रुग्णांचे कपरे्ड ि इतर वलनन स्िच्छ करणे, धणुे ि इस्त्री करणे यासाठी 

स्ितंत्र लॉन्िीची व्यिस्था करण्यात आली आह.े 

 

०७. रुग्िालयारे् संगिकीकरि : 

श्री साीनाथ ि श्री साीबाबा सपुर स्पेिावलटी रुग्णालय या दोन्ही रुग्णालयात संगणकीय कायिप्रणालीव्दारे 

रुग्णाची िैयवक्तक मावहती, रोग वनदान ि उपचार पध्दती, वबलींग, वव्हवर्डओ कॉन्र्रन्स,इटंरनेट आवद सवुिधा 

उपलब्ध करुन दणे्यात आलेल्या आहते. 

 

 

 

 



 

 
  51 

 

 

०८. रुग्िांना िैद्यणकय उपर्ार णबलातील सिलतीच्या णिणिि योजना :  

(अ) आणथचकदृष्ट् ट्या िुबचल घटकातील रुग्िांना सिलत :  

बी. पी. टी. अॅक् ट, १९५० ि मा. उच् च न् यायालयाची योजना, विविध िासकीय योजना, मा. व् यिस् थापन 

सवमतीचे वनयमानसुार, दाररद्रय रेषेखालील गरीब, गरज ुि दबुिल र्टकातील रुग् णांना िैद्यवकय उपचार वबलात 

वनयमानसुार सिलत दणे्यात येत आह.े त्याचा गेल्या ०३ िषािचा तपिील Imbrbà‘mUo … 
 

अ.नं. अहिाल िषच लाभाथी रुग् िांर्ी संख् या आणथचक सिलत रुपये (कोटी) 

०१ सन २०१५-२०१६ ५०,२८२ ७.०० कोटी  

०२ सन २०१६-२०१७ ४६,१४३ ७.३४ कोटी 

०३ सन २०१७-२०१८  ५२,९८४ ९.४८ कोटी  
 

 

(ब)  जीिनिायी योजना, शालेय आरोग् य तपासिी (NRHM) : 

 सदर योजनेच् या अंतगित द्राररद्रय रेषेखालील, तसेच िालेय विद्याथी रुग् णांच् या हृदय िस् त्रवक्रया करणेत 

येत असत, तथावप मा. िासनाने सदरची योजना माह े नोव्हेंबर, २०१३ पासनू बंद केलेली आह.े अिा 

िस्त्रवक्रयांसाठी िासन अनदुान प्राप् त करण् याची कायििाही संबंवधत विभागामार्ि त करणेत येत आह.े गेल्या ०५ 

िषाितील तपिील खालीलप्रमाणे : 

 

अ.नं. अहिाल िषच 
एकुि 

शस् त्रणक्रया 

एकूि णबल 

रुपये (कोटी) 

प्राप् त अनुिान रुपये 

(कोटी) 

०१ सन २०१३-१४ ३,०२९ २६.२३ ३४.९० 

०२ सन २०१४-१५ -- -- १४.८४  

०३ सन २०१५-१६ -- -- ७.८१ 

०४ सन २०१६-१७ -- -- १२.३५ 

०५ सन २०१७-१८ -- -- २.९८ 

 

माह ेएवप्रल, २०११ पासनू NRHM िालेय विद्याथी रुग् णांचा जीिनदायी योजनेमध् ये समािेि करणेत 

आलेला आह.े  

(क) महात्मा ज्योणतबा रु्ले जन आरोग्य योजना (राजीि गांिी जीिनिायी आरोग् य योजना) : 

 िासनाच् या धोरणानसुार जुनी जीिनदायी योजना बंद करण् यात येऊन, त् या ऐिजी, मा. महाराष्ट् ट्र िासनाने 

सदर योजनेचे नांि बदलनू, ते आता “ महात्मा ज्योणतबा रु्ले जन आरोग्य योजना ” असे केले आह.े  
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निीन महात्मा ज्योवतबा रु्ले जन आरोग्य योजना ही आरोग् य योजना वदनांक २१ नोव् हेंबर, २०१३ पासनू 

संपणुि राज् यात लाग ूकरणेत आलेली आह.े या निीन योजनेचे कामकाज राजीि गांधी जीिनदायी आरोग् य योजना 

सोसायटी यांच् या वनयंत्रणाखाली, पणूित: ऑनलाीन पध्दतीने चालत असल्याने, सदरची योजना रुग्णांसह 

व्यिस्थापनास कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने अवधक सलुभ आह.े  सदर योजनेचा गेल्या ०३  िषािचा संवक्षप्त 

अहिाल खाली नमदु केला आह े: 
 

लाभाथी बाह्य रुग् िांर्ा अहिाल (तक्ता क्र.०१) 

Free OPD Investigations  

अ.नं. तपशील लाभाथी रुग् ि संख् या रक् कम रुपये 

०१ सन २०१५-२०१६ १२,५५६ २,७१,९५,१३७ 

०२ सन २०१६-२०१७ १३,८८८ २,४६,७३,१०० 

०३ सन २०१७-२०१८ १३,४४१ १,६०,७७,४१२ 
  

 सदर योजनेअंतगित, तक्ता क्रमांक ०१ नसुार, सन २०१७-२०१८ या अहिाल सालात, एकुि १३,४४१ 

रुग् िांच् या रुपये १,६०,७७,४१२/- मात्र खर्ाचच् या आिश्यक त्या िैद्यकीय तपासण् या  पणुिपणे णिनामुल्य 

(मोर्त) करणेत आलेल् या आहते.  

 राजीि गांधी जीिनदायी आरोग्य योजना वदनांक २१ नोव्हेंबर, २०१३ पासनू संपणूि राज्यात लाग ूकरणेत 

आल् याने, बायःरुग्णांच्या संख् येत मोठया प्रमाणािर िाढ झालेली आह.े सदर योजनेचा गेल्या ०३ िषािचा संवक्षप्त 

अहिाल खाली नमदु केला आह े:  
 

लाभाथी बाह्य रुग् िांर्ा अहिाल (OPD Claims) (तक्ता क्र.०२) 

अ.नं. तपशील लाभाथी रुग् ि संख् या रक् कम रुपये 

०१  सन २०१५-२०१६ ४,०७६ २९,२२,१६,८७६ 

०२ सन २०१६-२०१७ ५,५५४ २७,५५,०९,५०४ 

०३ सन २०१७-२०१८ ४,५६७ २९,२०,४४,८०३ 

 

 सदर योजनेअंतगित, मा. महाराष्ट् र शासनामार्च त तक्ता क्रमांक ०२ नसुार, सन २०१७-१८ या अहिाल 

सालात, एकुि ४,५६७ रुग्िांच्या िैद्यवकय वबलांपोटी रुपये २९,२०,४४,८०३/- मात्र रक्कम ऑनलाीन 

पध्दतीने संस्थानचे बॅकं खात्यात जमा करणेत आलेली आह.े  

 या योजनेचे कामकाज पणूितः संगणकीकृत पध्दतीने होत असल्याने, रुग् ण ि त्यांचे नातेिाीक या 

योजनेबाबत समाधान व्यक्त करत असतात तसेच सदर योजनेचे कामकाज व्यिस्थापनास अवधक सलुभ ि 

सोयीचे झाले आह.े 
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(र्ड) परतािा (Refund) - 

    तत् कालीन मा. व्यिस्थापन सवमतीचे वदनांक २८ जुलै, २००७ रोजीचे सभेतील वनणियानसुार, रुग् णांना 

िैद्यवकय अनदुानाच े रक्कमेचा परतािा करणते येतो. याबाबतची कायििाही रुग् णालय विभागांतगित असलेल् या 

जनसंपकि  कायािलयामार्ि त केली जाते.  या परताव्याचा तपिील खालील प्रमाणे – 

  

अ.नं. सन  
जीिनिायी योजनेरे् रुग् ि  इतर रुग् ि  

रुग् ण संख् या परतािा रु. रुग् ण संख् या परतािा रु. 

०१ २०१५-१६ ०५ ०३.७३ लक्ष -- -- 

०२ २०१६-१७ ०१ ००.४५ लक्ष -- -- 

०३ २०१७-१८ ०२ ००.८० लक्ष  -- -- 
 

 

इतर उपक्रम - शैक्षणिक संकुल  

संस्थानच्या ध्येय-उद्दिेांस अनसुरुन, संस्थान व्यिस्थापनामार्ि त िैक्षवणक संकुलाची स्थापना  करण्यात 

आली आह.े ह े िैक्षवणक संकुल, गांिापासनू अधाि वकलोमीटर अंतरािर असलेल्या संस्थानच्या मालकीच्या 

नयनरम्य पररसरात आह.े  

 

      िैक्षवणक संकुलात खालील िैक्षवणक संस्थांचा समािेि आह.े 

      अ)  श्री साईबाबा औद्योणगक प्रणशक्षि संस्था, णशर्डी.  

      ब)  श्री साईबाबा इणंग्लश णमर्डीयम स् कूल, णशर्डी. 

      क)  श्री साईबाबा कन्या णिद्या मंणिर ि कणनष्ट् ठ महाणिद्यालय, णशर्डी.  

 

(अ) श्री साईबाबा औद्योणगक प्रणशक्षि संस्था, णशर्डी. (आय. टी. आय.) 

      विर्डी ि पररसरातील ग्रामीण भागातील विद्याथी - विद्याथीनंींना व्यिसायावभमुख प्रविक्षण वमळािे ि 

त्यांना स्ियंरोजगार उपलब्ध व्हािा यादृष्टीने संस्थान व्यिस्थापनामार्ि त विर्डी येथे औद्योवगक प्रविक्षण संस्था  

सरुु करणेत आलेली आह.े  अहिाल सालात, औद्योगीक प्रविक्षण संस्थेत प्रगत ि प्रचवलत तंत्रज्ञानािर 

आधारीत अकरा व्यिसाय असनू या व्यिसायांच्या एकूण बािीस तकुर््डया आहते. तसेच प्रविक्षण 

संस्थेमार्ि त महाराष्ट्ट्र ज्ञान महामंर्डळाचा िासनमान्य संगणक अभ्यासक्रमाचा (MS-CIT) उपक्रम चालविला 

जातो. या प्रविक्षण संस्थेत प्राचायांसह प्रविवक्षत २७ विक्षकीय कमिचारी यांचेकरू्डन प्रविक्षण दणे्यात येत आह.े 
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 गेल्या ०३ अहिाल िषािमध्ये या प्रविक्षण कें द्रात प्रविक्षण र्ेणाऱ्या प्रविक्षणार्थयांची संख्या 

खालीलप्रमाणे : 
 

अ.नं. तपशील प्रणशक्षिाथी सखं्या 

 अहिाल िषि - सन २०१५-१६  सन २०१६-१७  सन २०१७-१८ 

०१ व्यिसाय प्रविक्षणाथी २२६ २२६ २७० 

०२ संगणक अभ्यासक्रम प्रविक्षणाथी  ०३८ ०६७ ०५७  
 

 

ठळक बाबी : 

०१. सदरहू औद्योवगक प्रविक्षण संस्था ही  र्डायरेक्टोरेट जनरल ऑर् टे्रवनंग (DGT), कौिल्य विकास ि 

उद्यमिीलता मंत्रालय, भारत सरकार निी वदल्ली यांचेिी कायमस्िरुपी संलग्नता ि मान्यताप्राप्त संस्था 

आह.े 

०२. प्राचायि, श्री साीबाबा औद्योवगक प्रविक्षण संस्था, विर्डी यांची महाराष्ट् ट्र राज्य व्यिसाय प्रविक्षण पररषद, 

मुंबी (MSCVT) या महत्िपणूि पररषदिेर सदस्य म्हणनू सन २०१६-२०१७ पासनू पढुील ०३ िषािचे 

कालािधीसाठी मा. िासनाकरू्डन वनयकु्ती झालेली आह.े या प्रविक्षण पररषदेमार्ि त राज्यातील सिि 

व्यिसावयक संस्थांना, त्यातील व्यािसावयक अभ्यासक्रमांना मान्यता दणेे, संस्थांची संलग्नता, परीक्षा, 

प्रमाणपत्र ीत्यादी बाबी हाताळणेत येतात.  

०३. औद्योवगक प्रविक्षण संस्था ही संपणूिपणे विनाअनदुावनत तत्िािर चालविणेत येत असनू, या संस्थेत 

प्रिेि रे्णाऱ्या प्रविक्षणाथीकंरू्डन िासन वनयमानसुार वनवित केलेल्या कमाल िैक्षवणक िलु्कामध्ये 

मोठया प्रमाणात सिलत वदली जाते. सदरची सिलत ही प्रवतिषी अंदाजे रक्कम रुपये ९२ लाख मात्र 

पयिन्त आह.े  

०४. प्रविक्षण संस्थेची प्रिेि प्रवक्रया ही व्यिसाय विक्षण ि प्रविक्षण संचालनालय, महाराष्ट्ट्र राज्य, मुंबी 

यांचेव्दारा ऑनलाीन पध्दतीने िैक्षवणक गणुित्तेिर आधाररत आह.े  

०५. अहिाल सालात, औद्योवगक प्रविक्षण संस्थेचा एकवत्रत वनकाल ८६.२९ टक्के लागलेला आह.े  

०६. संस्थेने आजपािेतो, विविध व्यिसाय प्रविक्षणात कें द्र िासनाचे राष्ट्ट्रीय स्तरािर सात सिोत्कृष्ट संस्था 

परुस्कार वजंकले आहते.  
 

(ब) श्री साईबाबा इणंग्लश णमर्डीयम स्कूल, णशर्डी. 

विर्डी ि विर्डी पररसरातील ग्रामीण भागातील मुला-मलुींना इगं्रजी माध्यमातील विक्षणाची संधी 

उपलब् ध व्हािी म्हणनू संस्थान व्यिस्थापनामार्ि त इवंग्लि वमवर्डयम स्कूल सरुु करणेत आलेले आह.े या 

िाळेसाठी िासनाकरू्डन कोणतीही आवथिक मदत िा अनदुान रे्तले जात नाही. विद्यार्थयांकरू्डनही िैक्षवणक 

िलु्क आकारतांना ते आवथिकदृष्ट् ट्या सििसामान्यांना परिरे्डल, असेच वनवित करणेत आलेले आहते.    
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       या इवंग्लि वमवर्डयम स्कूल मध्ये, ज्यवुनअर केजी ते इयत्ता दहािी पयंत िगि चालविले जातात. गेल्या ०३ 

अहिाल िषाित या िाळेत विक्षण रे्णाऱ्या विद्यार्थयांची संख्या खालीलप्रमाणे :  

 

अ.नं. अहिाल िषच 
णिद्याथी 

संख्या 

णिद्याणथचनी 

संख्या 

एकूि 

संख्या 

एस.एस.सी. 

णनकाल 

०१ सन २०१५-२०१६ १३८२ ९९१  २३७३ १०० % 

०२ सन २०१६-२०१७ १४१८ १०७५ २४९३  ९७.९६ %  

०३ सन २०१७-२०१८ १४५९ ११३६ २५९५ ९७.१४ % 
 

ठळक बाबी : 

०१. विद्यार्थयािची ने-आण करणेकरीता िाजिी दरामध्ये साधारणतः १४ गािांमध्ये बस सेिा उपलब्ध करुन 

दणेेत आलेली आह.े 

०२. वहदंी राष्ट्ट्रभाषा - बालबोवधनी प्रिेविका, सबुोध प्रिेविका, विष्ट्यितृ्ती पररक्षा या पररक्षांमध्ये 

विद्यालयांच्या विद्यार्थयांनी सहभाग रे्ऊन वनकालाची यिस्िी परंपरा राखली.  

०३. वचत्रकला इलेमेंटरी ि इटंरवमवजएट या िासकीय वचत्रकला पररक्षेमध्ये विद्यालयाच्या विद्यार्थयांनी 

सहभाग र्ेऊन १०० टक्के वनकालाची यिस्िी परंपरा कायम राखली. 

०४. िाळेच्या विद्यार्थयांनी सी. व्ही. रमण िैज्ञावनक पररक्षेत सहभाग रे्ऊन यि संपादीत केले. तसेच 

वजल्हास्तरीय मराठी वनबंध स्पधेत सहभाग रे्ऊन प्रथम क्रमांक पटकविला.  

०५. मा. िासनाचे विक्षण विभागामार्ि त संचवलत करणेत येणा-या इयत्ता ०५ िीचे विष्ट्यितृ्ती पररके्षत 

िाळेच्या विद्यार्थ यांनी यि संपादीत केले.  तसेच वजल्हास्तरीय इगं्रजी ि मराठी िकृ्तत्ि स्पधेत िाळेतील 

विद्यार्थ यानंी सहभाग र्ेऊन उल्लेखनीय कामवगरी केली. 

०६. वक्रर्डा क्षेत्रात, राज्यस्तरीय हॉलीबॉल स्पधेत ०३ विद्याथी, विभागीय बधु्दीबळ स्पधेत ०३ विद्याथी, 

विभागीय कॅरम स्पधेत ०१ विद्याथी तसेच विभागीय कराटे स्पधेत ०१ विद्याथी यांनी सहभाग रे्तला.  

 

(क-1) श्री साईबाबा कन्या णिद्या मंिीर, णशर्डी.   

श्री साीबाबा कन्या विद्या मंदीर, विर्डी या िैक्षवणक संकुलात राज्य िासनाच्या वनणियानसुार 

विद्याथीनंींना इयत्ता दहािीपयिन्त मोर्त विक्षण दणेेत येत असनू, त्यांचेकरू्डन कोणत्याही प्रकारचे िैक्षवणक 

िलु्क आकारले जात नाही. तसेच या विद्यालयासाठी िासनाकरू्डन आवथिक मदत िा अनदुान रे्तले जात नाही.   
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श्री साीबाबा कन्या विद्या मंवदरमध्ये गेल्या ०३ अहिाल िषािमध्ये विक्षण र्ेत असलेल्या  विद्याथीनंीची 

संख्या खालील प्रमाणे :  

 

अ.नं. अहिाल िषच णिद्याणथचनी सखं्या एस.एस.सी. णनकाल 

०१ सन २०१५-२०१६ ६९० ९७.३० % 

०२ सन २०१६-२०१७ ७२१ ९६.१८ % 

०३ सन २०१७-२०१८ ७५८ ९६.१८ % 
 

ठळक बाबी : 

०१. िासनाने आयोवजत केलेल्या वचत्रकला इलेमेंटरी ि इटंरवमवजएट या दोन ही पररक्षांचा वनकाल १०० 

टक्के लागला असनू, एकूण ०८ विद्यावथिनींनी या पररक्षांमध्ये वििेष प्राविण्य शे्रणी वमळविल्या आहते.  

०२. कन्या विद्या मंवदराने याही िषी वजल् हा ि राज्यस्तरीय िकृ्तत्ि स्पधेसह, राज्यस्तरीय वनबंध  ि काव्य 

लेखन स्पधेत र्िर्िीत यि वमळविले. तसेच अवखल भारतीय मराठी सावहत्य संमेलनात किी-कट्टा या 

कायिक्रमात या िाळेच्या १०  विद्यार्थ यािनींनी कविता िाचन केले.  

०४. अवखल भारतीय गंधिि महाविद्यालय मंर्डळ आयोवजत संगीत परीके्षमध्ये ११ विद्यार्थ यािनींनी यि संपावदत 

केल.े  

०५. कन्या विद्या मंवदरामध्ये ४० संगणकासह अद्ययाित तांवत्रक संगणकीय सवुिधेची प्रयोगिाळा उपलब्ध 

करुन दणेेत आली असनू, ०२ िगि संपणूिररत्या वर्डजीटल करणेत आलेले आहते.  

०६. कन्या विद्या मंवदरात विक्षण रे्णाऱ्या विद्याथीनींना ससुज्ज ग्रंथालयाची सवुिधा उपलब्ध करुन दणेेत 

आली आह.े 

०७. वक्रर्डा के्षत्रामध्ये श्री साीबाबा कन्या विद्या मंवदरने अहमदनगर वजल्हयातील अग्रगण्य िाळा म्हणनू 

नांिलौकीक वमळविला असनू, कॅरम / थ्रो बॉल / मैदानी स्पधाि ीत्यादी वक्रर्डा प्रकारांमध्ये वजल्हास्तरीय, 

राज्यस्तरीय ि राष्ट्ट्रीय पातळीिर विद्याथीनींनी मोठे यि संपावदत केले आह.े  

०८. मा. िासनाने पणु्यश्लोक अवहल्याबाी होळकर योजनेअंतगित ग्रामीण भागातील विद्याथीनींना मोर्त 

बससेिा उपलब् ध करुन वदलेली आह.े  

 

 (क-2) श्री साईबाबा कणनष्ठ महाणिद्यालय, णशर्डी.   

श्री साीबाबा कवनष्ठ महाविद्यालय, विर्डी या िैक्षवणक संकुलात विद्याथी / विद्याथीनंींना विज्ञान, कला ि 

िावणज्य या तीनही िाखेतील विक्षण दणेेत येत असनू, िासन वनणियानसुार मलुींना मोर्त विक्षण दणेेत येत 

आह.े तसेच या कवनष्ट् ठ महाविद्यालयासाठी िासनाकरू्डन आवथिक मदत िा अनदुान रे्तले जात नाही. सध्या 

कवनष्ठ महाविद्यालय संस्थान मालकीचे धमििाळा विभागाकर्डील इमारतीमध्ये भरविणेत येत आह.े  
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श्री साीबाबा कवनष्ठ महाविद्यालयात, गेल्या ०३ अहिाल िषािमध्ये विक्षण र्ेत असलेल्या विद्यार्थयांची 

संख्या खालील प्रमाणे – 
 

अ.नं. अहिाल िषच णिद्याथी / णिद्याणथचनी संख्या एर्.एस.सी. णनकाल 

०१ सन २०१५-२०१६ १३५४ ९१.९३ % 

०२ सन २०१६-२०१७  १३७६ ९३.०० % 

०३ सन २०१७-२०१८  १२६३ ८३.०१ % 
 

ठळक बाबी : 

०१. गेल्या िैक्षवणक िषाित कवनष्ठ महाविद्यालयामार्ि त वनबंधलेखन, काव् य िाचन, रांगोळी ि पाककला, 

िादवििाद, िकृ्तत्ि, सामान् य ज्ञान, प्रश् नमंजषुा अिा विविध स्पधांचे तसेच विक्षक-पालक सभा, आरोग् य 

तपासणी आवद विबीरांचे आयोजन करणेत आले.  

०२. माह े माचि, २०१७ मध्ये र्ेण्यात आलेल्या इयत्ता १२ िी चे पररक्षेत, विज्ञान िाखेचा ९६.०० टक्के, 

िावणज्य िाखेचा ६१.८३ टक्के, कला िाखेचा ८७.१७  टक्के तर सिि िाखांचा वमळून सरासरी 

८३.०१ टक्के वनकाल लागला. 
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इतर उपक्रम - श्री साईलीला (व्िैमाणसक) 

 

महाराष्ट्ट्र िासनाने पाररत केलेल्या श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था विर्डी अवधवनयम,२००४ च्या 

र्टनेत, विश्वस्तव्यिस्था श्री साीबाबांचे जीिन, त्यांचे कायि, त्यांच्या लीला ि त्यांची विकिण या बाबतच्या 

उपयकु्त मावहतीचा प्रचार ि प्रसार करील आवण श्री साी सावहत्य ग्रंथालय चालिील ि त्याचा विस्तार करील, या 

उद्दिेाचा प्रामखु्याने समािेि करण्यात आला आह.े या उद्दिेास अनसुरुन, श्री साीचं्या कायािचा प्रचार ि प्रसार 

व्हािा यासाठी संस्थानमार्ि त “ साईलीला (व्िैमाणसक) ” मराठी आवण संयकु्त वहदंी- इगं्रजी भाषेतील प्रवसध्द 

करणेत येत आह.े  

मा.व्यिस्थापन सवमतीने हाती रे्तलेल्या विविध विकासात्मक प्रकल्पांची तसेच मंवदर ि संस्थान 

पररसरात होणाऱ्या विविध कायिक्रमांची मावहती ही या व्दमैावसकांव्दारे साीभक्तांपयिन्त पोहोचविण्यात येते. सध्या 

श्री साीलीला व्दमैावसक मुंबी येथनू प्रकावित करण्यात येत आह.े गेल्या ०३ अहिाल िषाितील या श्री 

साीलीला व्दमैावसकाची सदस्य संख्या पढुीलप्रमाणे : 

 

अ. 

नं. 

सिस्य प्रकार श्री साईलीला मराठी श्री साईलीला णहंिी-इगं्रजी 

अहिाल िषच  २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ 

०१ िाणषचक सिस्य ४,४६० ४,४८० ४,४७८ ६,७९० ६,९९४ ६,९६० 

०२ आजीिन सिस्य ३,६१२ ३,७०३ ३,८०५ ८,२३० ८,५३२ ८,५२६ 

०३ परिेशस्थ सिस्य  १ १ १ ५१ ५१ ५१ 

 एकूण-  ८,०७३ ८,१८४ ८,२८४ १५,०७१  १५,५७७ १५,५३७ 
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सन २०१७-१८ मिील ठळक आणथचक बाबी 

सन २०१७-१८ या आवथिक िषाित संस्थानला विविध मागािने वमळालेले एकूि उत्पन्न रक्कम रुपये 

६०६.६३ कोटी मात्र वमळालेले आह.े तसेच विविध कारणांसाठी एकुि खर्च रक् कम रुपये ३९२.१९ कोटी 

मात्र करणेत आलेला आह.े  

वदनांक ३१ माचि, २०१८ अखेर संस्थानने विविध राष्ट्ट्रीयकृत बाँकामध्ये ठेिी स्िरुपात रुपये 

२१३६.४९ कोटी मात्र गुंतिणकू केलेली आह.े  

अवधवनयमातील तरतदुीनसुार सन २०१७-२०१८ या आवथिक िषािचे लेखापररक्षण पणूि करण्यात 

आलेले आह.े सोबत लेखापररक्षण अहिाल स्ितंत्रररत्या सादर करणेत आलेला आह.े  

या लेखापररक्षण अहिालातील णिनांक ३१ मार्च, २०१८ अखेर गुंतिणकू, उत्पन्न ि खचि 

दििविणाऱ्या ठळक बाबी खालील तक्त्यात नमदु केल्या आहते : 
 

अ) गंुतििूकीर्ा सारांश 

अ.नं. तपशील रक् कम (रुपये कोटीत) 

०१ िासकीय कजिरोख े ---- 

०२ राष्ट् ट्रीयकृत बॅकंा  २१३६.४९ 

 एकूि :-  २१३६.४९ 
 

ब) ठळक उत्पन्नाच्या बाबी 

अ.नं. तपशील रक् कम (रुपये कोटीत) 

०१ दवक्षणा पेटी  १५८.०२ 

०२ गुतंिणकुीिरील व् याज  १३१.२८ 

०३ सििसाधारण दणेगी ८३.९३ 

०४ अन् नदान वनधी ६३.११ 

०५ रुग् णालये ५७.६६ 

०६ प्रसादालय, कॅन् टीन, लारु्ड ि बर्ी प्रसाद वनवमिती  ४४.३६ 

०७ इमारत दरुुस् ती ि दखेभाल  २७.५९ 

०८ िस् तरुुप दणेगी  ११.४३ 

०९ िदै्यकीय वनधी ११.२२ 

१० िकै्षवणक वनधी १०.११ 

११ श्री साीबाबा महासमाधी िताब् दी वनधी ३.५७ 

१२ िकै्षवणक  २.१२ 

१३ धावमिक वनधी  १.६४ 
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क) ठळक खर्ाचच् या बाबी 

अ.नं. तपशील रक् कम (रुपये कोटीत) 

०१ ितेन ि भत् ते  १०२.८२ 

०२ रुग् णालय ेउपक्रम ८३.६० 

०३ प्रसादालय, कॅन् टीन, लारु्ड ि बर्ी प्रसाद वनवमिती खचि ७७.२५ 

०४ कंत्राटी कमिचारी ितेन  ४७.१८ 

०५ इमारत दरुुस् ती दखेभाल १९.५० 

०६ इतर दरुुस् ती ि दखेभाल खचि  १८.२० 

०७ विर्डी नगरपंचायत ि इतर अनुदाने (तपविल खाली स् ितंत्रररत् या वदला आह)े १६.७९ 

०८ चल मालमत् तेिर झालेला भांर्डिली खचि १५.७३ 

०९ िदै्यकीय अनदुाने १२.३१ 

१० िकै्षवणक उपक्रम  १०.१६ 

११ पसु् तके, र्ोटो, दनैंवदनी, वदनदवििका छपाी खचि ६.९२ 

१२ अचल मालमत् तेिर झालेला भांर्डिली खचि ६.४७ 

१३ धावमिक विधीिरील खचि  ३.३७ 

१४ श्री साीबाबा महासमाधी िताब् दी खचि  २.५४ 

१५ िदै्यकीय आवथिक अनदुाने ०.९६ 

                       टिप :- वेतनावरील खर्च, कंत्रािी कर्चर्ारी खर्च टवभागांतगचत खर्ाचत अतंभभचत असनु र्ाटितीस् तव स् वतंत्र र्चटवलेला हि.े  

 
 

श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था अवधवनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ण), २१(१)(क), 

२१(२)  अन्िये, विश्वस्तव्यिस्थेकरू्डन ज्या संस्थांना / व्यक्तींना वित्तीय सहाय्य/अनदुाने  दणे्यात आली आहते 

अिा संस्थांची नांिे, अनदुान रक्कम ि अनदुान दणेेमागील उद्दिे दििविणारा तक्ता खालीलप्रमाणे : 

 
 

 अ.नं. लाभाथीरे् नांि रक्कम उदे्दश / बाबी 

( अ )रोख रक्कमेच्या स्िरुपातील अनुिान :- 

०१ विर्डी येथे निीन बस स्टाँर्डचे बांधकाम ८०,०४,५९२/- नविन बस स्टाँर्ड  

०२ महाराष्ट् ट्र विमानतळ विकास कंपनी  ५,००,००,०००/- विर्डी विमानतळ विकास  

०३ 
विर्डी विकास प्रकल् पांतगित ररंग रोर्ड 

कररता रु्टपाथ वनवमिती  
२९,४१,६४४/- नगरपंचायत रस् ते विकास  

०४ 
दीनदयाल बहुउद्दिेीय प्रसारक मरं्डळ, 

यितमाळ 
१,००,००,०००/- 

आत् महत् याग्रस् त िेतकरी कुटंुबातील 

मवहलांच् या पनुििसनासाठी 

०५ सामान् य रुग् णालय, चंद्रपरु ७,५०,००,०००/- एमआरआय मविन 
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 अ.नं. लाभाथीरे् नांि रक्कम उदे्दश / बाबी 

०६ 
विर्डी िहर स्िच्छता आवण दखेभाल – 

विर्डी नगरपंचायत 
१,७०,०७,९९६/- नगरपंचायत के्षत्रातील स् िच् छता  

०७ 
वजल् हावधकारी तथा वजल् हा सैवनक 

कल् याण कायािलय, अहमदनगर 
४९,२२,९०३/- ध् िजवदन वनधी २०१६ 

 एकूि ( अ ) १६,७८,७७,१३५/-  

 

 

(ब) णिणिि रुग् िालये आणि गरीब/गरजु रुग् िांकरीता अनुिान :- 

०१ गरीब ि गरज ूरुग् णांना अनदुान १२,३०,६९,३३५/- 
गरीब ि गरज ूरुग् णांना 

िदै्यकीय मदत 

०२ 
गरीब ि गरज ूरुग् णांना िदै्यवकय वबलात 

सिलत 
९५,६४,८९२/- 

गरीब ि गरज ूरुग् णांना 

िदै्यकीय मदत 

 
एकूि ( ब ) १३,२६,३४,२२७/- 

 
एकूि (अ + ब ) ३०,०५,११,३६२/- 
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णिकासात्मक कामे 

श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था अवधवनयम, २००४  मधील तरतदुीस अवधन राहून, 

मा.व्यिस्थापन सवमतीने रे्तलेल्या विविध वनणियांन्िये, साीभक्तांकरीता तसेच विर्डी ि आसपासचे पररसरात 

विकासकामे सरुु केलेली आहते. या विकास कामांमळेु विर्डी ि आसपासचे पररसरांतील ग्रामस्थ, रवहिासी ि 

भक्तांना अनेक प्रकारच्या सेिा-सवुिधा उपलब्ध करुन दणे्यात आल्या आहते. त्यापैकी महत्िाचे प्रकल्पांची 

थोर्डक्यात मावहती खालीलप्रमाणे :  

पूिच करिेत आलेले प्रकल्प / कामे 

अ.नं. कामार्ा तपशील 
आलेला खर्च पूिाांणकत  

 रक्कम रुपये  

०१ 
श्री साीबाबा समाधी मवंदर पररसरातील फ्लोरींगचे नतूनीकरण करणे /  

अदंाज े९९४५ चौरस मीटरचे ग्रेनाीट फ्लोअरींग बसविणेत आले. 
३,५०,००,०००/- 

०२ 
समाधी मवंदर पररसराचे पिूकेर्डील जागेत टेन्साील रॅ्ब्रीकचे छत असलेले 

िरे्ड उभारण.े  
९०,००,०००/- 

०३ 
साीआश्रम भक् तवनिास येथे विविध धावमिक ि सांस् कृतीक कायिक्रमासाठी 

टेन् साील रॅ्ब्रीकचे छत असलेले िरे्ड उभारण.े 
१,०३,००,०००/- 

०४ 
संस्थान पररसरात साीभक्तांचे मागिदििनासाठी ए. सी. पी. िीटिर रेवर्डअम 

लेटरींगमध्ये बोर्डि तयार करण.े 
१७,११,०००/- 

०५ 
दििनरांग / महाव्दार क्रमांक ०१ जिळ चप्पल स्टॅण्र्ड उभारणेसाठी 

बांधकाम ि रॅ्ब्रीकेिनचे काम करणे. 
३,४६,०००/- 

०६ 
मौज े विर्डी हद्दीतील संस्थान मालकीचे सव्ह े नंबर १२५ मधील साीनगर 

मदैानाचे उत्तर बाजनूे चेनवलंक जाळीचे रे्न्सींग करण.े 
१,४७,०००/- 

०७ 

िांतीवनिास इमारतीचे तळमजल् यािरील /  पविम बाजकूर्डील परुुष ि 

मवहला प्रसाधनगहृाचे नतुनीकरण  करण.े (इवंर्डयन ऑील कंपनीमार्ि त 

दणेगी स्िरुपात)  

---- 

०८ श्री साीप्रसादालय इमारतीचे आतील ि बाहरेील भागास रंगकाम करणे. ६२,८३,०००/- 

०९ व् दारािती भक्तवनिास इमारतीसमोरील गार्डिन मध् ये पाथि ेकरण.े ८,६२,०००/- 

१० 

मौज ेको-हाळे हद्दीतील गट नंबर ९७ पै. ि मौज ेविर्डी हद्दीतील सव् ह ेनंबर 

१२४/११, १२४/१२ तसेच सव्ह े नंबर सव् ह े नं. २०७/२  या संस्थान 

मालकीचे जवमनीस आर.सी.सी. प्रीकास्ट कंपाउंर्ड वभतं बांधकाम करण.े  

३४,९५,०००/-  
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णिश्वस्तव्यिस्थेरे् प्रगतीपथािर असलेले प्रकल्प 
 

 

 

०१. साईभक् तांरे् मागचिशचनासाठी साईनगर रेल् िे स् टेशन ि नगर मनमार्ड रस्त्यारे् णर्डव् हायर्डरमध् ये 

र्लक लाििे. 

श्री साीच े दििनासाठी येणा-या साीभक् तांचे मागिदििनासाठी विर्डी रेल् िे स् टेिन ि नगर मनमार्ड रोर्डचे 

बाजसु विविध वठकाणी भक् तवनिास बाबतचे मावहतीचे र्लक हाय इटंेंवसटी रेवर्डयममध् य ेतयार करण् यात 

येत आहते. याकामी  रु.५.२३ लक्ष मात्र खचि येणार आह.े  

०२. साईबाबा भक् तणनिासस् थान इमारतीरे् खोल् यांरे् नूतनीकरि करिे. 

साीबाबा भक् तवनिासस् थान इमारतीचे बांधकाम सन १९९४ मध् य ेझालेले होते. सततचे िापरामळेु सदरहू 

खोल् याचे रंगकाम, फ्लोरींग, दरिाजे, वखर्डक् या, प्लंबीग वर्टींग तसेच टॉयलेट बाथरुम खराब झालेले 

असल् याने सदरहू ३८६ खोल् यांचे नतूनीकरण करणे आिश् यक होते. सदरहु खोल् याचे नतूनीकरण 

करणेकामी ठेकेदार यांना रु.१३.०८ कोटी रकमेचा कायािदिे दणे् यात आला असनू काम प्रगतीपथािर 

आह.े  

०३. श्री साईप्रसािालय मुख् य णकर्न ि प्रसाि भोजन हॉल मिील ्लोअरींाग बिलिे. 

श्री साीप्रसादालय इमारतीचे िापर साीभक् तांना प्रसाद भोजनासाठी करण् यात येत आह.े परंतू सततचे 

िापराने मखु् य प्रसाद भोजन हॉलमधील फ्लोरींग खराब झाल् यामळेु सदरहू वठकाणी ग्रेनाीट फ्लोरींग 

बसविणेत येत आह.े याकामी रु. १.९० कोटी  मात्र इतका खचि येणार आह.े  

०४. श्री साईनाथ रुग्िालय इमारतींािर िाढीि णतस-या मजल्यारे् बांिकाम करिे. 

वदिसेंवदिस िाढती रुग् णाची गदी लक्षात र्ेता उपलब् ध असलेल् या सोयी सवुिधा या अप-ुया पर्डत 

असल् याने रुग् णाना परेुिा प्रमाणात सवुिधा दणेे अर्डचणीचे होत आह.े याकरीता श्री साीनाथ रुग्णालय 

इमारतींिर अवतररक् त वतस-या मजल्याचे बांधकाम सरुु आह.े याकामी रककम रु.३.९९ कोटी मात्र इतका 

खचि  येणार आह.े   

०५. साईआश्रम भक् तणनिास येथील खोल् यांरे् रंगकाम ि िुरुस् तीरे् काम करिे.  

साीआश्रम भक् तवनिास मध् ये १५३६ खोल् या आहते. सदरहू इमारतीचे बांधकाम सन-२०१२ मध् य ेपणूि 

झालेले आह.े परंत ू सततचे िापरामळेु  सदर खोल् याचे आतील रंगकाम, टॉयलेट बाथरुमचे दरिाजे, 

रुममधील आरिे, फ्लि व् हॉल् ि खराब झालेले आहे. तसेच सहा इमारतीचे पॉलीकाबोनेट र्डोम खराब 

झालेले असल् याने सदरहू खोल् यांचे दरुुस् तीचे काम सरुु आह.े याकामी रक् कम रु.४.८३ कोटी मात्र इतका 

खचि येणार आह.े   

०६. साईनगर कमचर्ारी िसाहत पररसरातील साईनगर, साईध् यान ०१ ि ०२, समपचि इमारतींारे् 

आणतल ि बाहेरील रंगकाम करिे  
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संस् थानचे साीनगर कमिचारी िसाहत पररसरातील साीनगर, साीध् यान नं. ०१ ि ०२ , समपिण इमारतींचे 

आवतल ि बाहरेील रंगकाम सरुु करणेत आलेले असनू, याकामी अंदावजत रक् कम रु. ३५.०२ लक्ष मात्र 

इतका खचि येणार आह.े  

०७. मंणिर पररसरातील इमारतीरे् आतील ि बाहेरील रंगकाम करिे . 

मंवदर पररसरातील इमारतींचे रंगकाम प्रगतीपथािर आह,े याकामी रक् कम रु. ६३.२२ लक्ष मात्र इतका 

खचि अपेक्षीत आह.े  

०८. साईणनिास अणतथीगृह ि मध् यिती भांर्डार या इमारतींारे् आतील ि बाहेरील रंगकाम करिे  

साीवनिास अवतथीगहृ ि मध् यिती भांर्डार या इमारतींचे रंगकाम प्रगतीत आह.े याकामी रक् कम 

रु.१७.०८ लक्ष मात्र खचि येणार आह.े  

०९. णसतानगर ते सैणनक आरामगृह रस् ता णकमी ०/० ते ०/५०० णिकणसत करिे.    

वसतानगर एम.एस.ी.बी. कॉनिर ते सैवनक आरामगहृ पयिन्तचा  ५०० मीटर लांबीचा रस् ता रंुदीकरण ि 

र्डांबरीकरण विकवसत करणेचे काम सरुु आह.े याकामी  रु. ४४.०७ लक्ष मात्र इतका खचि येणार आह.े  

१०. सेिािाम इमारतीरे् नूतनीकरि करिे  

सेिाधाम इमारतीचे फ्लोरींग, प्रसाधनगहृ े खराब झाले होते, सदरहु इमारतीचे नतूनीकरण करणेचे काम 

सरुु करण् यात आले आह.े याकामी रु.३९.७२  लक्ष मात्र इतका खचि येणार आह.े  

११. िािर मंुबई येथील साई णनकेतन इमारतीर्ी िुरुस् ती करिे  

साीवनकेतन इमारतीचे स् ट्रक् चरल ऑर्डीट करण् यात येऊन त् यानसुार आिश् यक स् ट्रक् चरल दरुुस् तीचे कामे 

सरुु करण् यात आले आह.े याकामी रक् कम रु.१६.२३ लक्ष इतका खचि येणार आह.े इमारतीचे स् ट्रक् चरल 

दरुुस् ती, िॉटर प्ररु्ींग,        प ्लंवबग, बाहरेील बाजनेु रंगकाम ि इतर वकरकोळ कामाचा समािेि आह.े   

१२. शैक्षणिक संकुलातील इमारतींाना बाहेरील बाजुने रंगकाम करिे  

िैक्षवणक संकुलातील इमारतीचे बाहरेील बाजुने रंगकाम खराब झालेले असल् याने रंगकाम करणेत येत 

आह.े याकामी रु.१९.८७  लक्ष मात्र इतका खचि येणार आह.े  

१३. साईनाथ रुग् िालयारे् उत् तर ि पूिच बाजूस तसेर् र्ायर र्ायटींाग यंत्रिेरे् णठकािी पेव् हींाग 

ब् लॉक बसणििे.  

श्री साीनाथ रुग् णालय पररसरात स् िच् छता राखणे करीता रुग् णालयाचे उत् तर ि पिूि बाजसू तसेच र्ायर 

र्ायटींग यंत्रणेचे वठकाणी पेव् हींग ब् लॉक बसविणेसाठी ठेकेदार यांना रक् कम रु.३०.२७ लक्ष मात्र 

रक् कमेचा कायािदिे दणेेत आलेला आह.े  

१४. श्री साईप्रसािालय पॉलीकाबोनेट र्डोम िुरुस् ती करिे –  

श्री साीप्रसादालयातील छताचे र्डोमचे जनेु पॉलीकाबोनेट विट खराब झाल् याने ठेकेदार यांना सदरहू 

वठकाणी नविन विट टाकणेसाठी रक् कम रु.३७.०३ लक्ष मात्रचा कायािदिे दणेेत आलेला आह.े  
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णिश् िस् तव् यिस् थेरे् णनयोजीत णिकास प्रकल् प 

 

०१. मंणिर पररसर पुनणिचकास ि िशचन रांग इमारत णिकणसत करिेर्ा प्रकल् प राबणििे. 

विर्डी येथे श्री साीचं् या दििनासाठी येणा-या साीभक् तांच् या िाढत् या गदीचे वनयोजनासाठी ि भक् तांना 

दििन सलुभ, सोयीस् कर व् हािे, दििनरांगेत भक् तांना सिि सवुिधा उपलब् ध व् हाव् यात या दृष्ट् टीने मंवदर ि जनेु 

प्रसादालय पररसराचे पनु:वनियोजन करण् याचा वनणिय मा. व् यिस् थापन सवमतीने र्ेतलेला आह.े या 

पनुवििकास प्रकल् पात साीभक् तांना सधुारीत दििन रांग, प्रवतक्षा हॉल, स् िच् छतागहृ, चप् पल स् टॅण् र्ड, र्स् ट 

एर्ड सेंटर, सरुक्षा तपासणी, मोबाील ि लगेज लॉकसि, सेंट्रल ए.सी, िधु् द वपण् याचे पाणी, बकुस् टॉल, 

कापर्डकोठी, लारू्ड प्रसाद काऊंटसि, दणेगी काऊंटसि, स् नकॅ् स काउंटर, र्ायर वलफ्ट, पॅसेंजर वलफ्ट आवद 

सवुिधांचा तसेच सरुके्षच् या दृष्ट् टीने आिश् यक त् या सिि बाबी समाविष्ट् ट करुन नविन दििन रांग प्रकल् पाचे 

काम हाती र्ेण् यात आले असनू याकामी रु.१०९.५० कोटी मात्र इतका खचि अपेवक्षत आह.े याकामी 

ठेकेदार यांना कायािदिे दणे् यात आला आह.े सदरहु प्रकल् पाचे  भमूीपजुन मा. पंतप्रधान, भारत सरकार 

श्री. नरेंद्र मोदी यांचे हस् ते वदनांक  १९/१०/२०१८ रोजी करण् यात आले आह.े  

 

०२. संस् थानरे् साईणनकेतन मंुबई कायाचलयारे् नूतनीकरि करिे.  

संस् थानचे दादर मुंबी येथील साीवनकेतन इमारतीमधील कायािलयाचे नतूनीकरण (Civil, Furniture, 

Plumbing, Air Conditioning & Electrical) कामे करणेसाठी ठेकेदार यांना रक् कम रु.३६.४४ 

लक्ष मात्र रक् कमेचा कायािदेि दणेेत आलेला आह.े  

 

०३. श्री साईबाबा संस्थान णिश्वस्तव्यिस्था, णशर्डी ि णशर्डी नगरपंर्ायत यांरे् संयुक्त िापरासाठी 

संस्थान णनिीतून घनकर्रा प्रणक्रया प्रकल्प णनमगांि को-हाळे गट नं. १८२ मणिल संस्थान 

मालकीरे् जागेत उभारिे. 

संस् थान पररसरातील ि विर्डी िहरातील वनर्णारा दनंैवदन कच-याचे व् यिस् थापन करण् याची सवुिधा 

उपलब् ध नसल् याने श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था, विर्डी ि विर्डी नगरपंचायत यांचे संयकु्त 

िापरासाठी संस्थान वनधीतनू र्नकचरा प्रवक्रया प्रकल्प मौजे वनमगांि-को-हाळे गट नं.१८२ मधील 

संस्थान मालकीचे जागेत १० टी.पी.र्डी. क्षमतेचा र्नकचरा प्रकल् प उभारणे प्रस् तािीत असनू याकामी 

रककम रु.४.३५ कोटी मात्र इतका खचि अपेक्षीत आह.े   
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०४.  अहमिनगर-मनमार्ड रस्त्यािर समािी मंणिरालगत प्रिेशव्िार क्रमांक ०१ जिळ स्कायिॉक 

बांिकाम करिे. 

विर्डी िहरातून  अहमदनगर- मनमार्ड रस् ता जात असल् याने िाहनांची िदिळ मोठ्या प्रमाणात असते. 

त् यामळेु लहान मलेु, िधृ् द साीभक् त तसेच मवहला साीभक् तांना रस् ता ओलार्डणे वजवकरीचे होते. करीता 

 

समाधी मंवदरलगत गेट नं.०१ जिळ स्कायिॉक बांधकाम करणे प्रस् तािीत असनू याकामी रककम 

रु.१.०३ कोटी मात्र इतका खचि अपेक्षीत आह.े  जागा वनवित करणेची कायििाही सरुु आह.े  

०५.  साई नॉलेज पाकच  प्रकल् प उभारिे.  

 श्री साीभक् तांचे मनोरंजनासाठी ि त् यांना श्रींचे जीिनचररत्राविषयी मावहती उपलब् ध व् हािी यासाठी 

बाबांचे जीिन चररत्रािर आधारीत चलवचत्राद्वारे ि मतु् यांच् या आधारे दखेािे उभारणे, प् लनॅेटेरीयम तसेच 

नामांकीत संतांचे ि राष्ट् ट्र परुूषांचे िॅक्स  म् यजूीयम इ. सवुिधा वनमािण करून साी नॉलेज पाकि   प्रकल् प 

उभारणेसाठी सल् लागार म् हणनू श्री. संवदप विके्र अॅण् र्ड असो., मुंबी यांची नेमणकू करण् यात आली आह.े 

त् यांचेमार्ि त सदर प्रकल् पाचे अंदाजपत्रक ि आराखरे्ड बनविण् यात आले आह.े याकामी अंदाजे रक् कम 

रु.१६६.३९ कोटी मात्र इतका खचि अपेक्षीत आह.े Design Build Finance Operate & Transfer 

(DBFOT) तत् िािर उभारणेकामी येणारे खचािस वद.१६/१०/२०१८ चे िासन वनणियान् िये मान् यता 

वमळाली आह.े  

०६. मौजे णनमगांि-को-हाळे गट नं. १९५ पै. हेलीपॅर्डमिील लॉन्ज िुरुस्ती करिे ि भोिती पेव्हींाग 

ब्लॉक बसणििे. 

संस् थान मालकीचे मौजे वनमागांि को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. क्षेत्रात हलेीपॅर्ड तयार करण् यात आले 

असनू सदरहू हलॅीपॅर्डचा िापर हा व् ही.आय.पी, मंत्री, आमदार, खासदार तसेच साीभक् त यांचेसाठी 

करण् यात येत असतो. सदरहू हलॅीपॅर्डिरील िेटींग लॉन् जचे नतुनीकरण ि सदर िेटींग लॉन् जचे भोिती 

पेव्हींग ब्लॉक बसविणे प्रस् तािीत आह.े याकामी रक् कम रु.१५ लक्ष मात्र इतका खचि अपेक्षीत आह.े 

०७. स् िागत कमानी उभारिे  

 श्री साीबाबा समाधी िताब् दी महोत् सिाच् या वनवमत् ताने विर्डी िहरातनू जाणा-या अहमदनगर –मनमार्ड  

या राष्ट् ट्रीय महामागाििर उत् तर ि दवक्षण बाजसू स् िागत कमानी उभारणेचे काम प्रस् तािीत आह.े सदरहू 

प्रकल् पास ०१ कोटी मात्र खचि अपेक्षीत आह.े सदरहु प्रकल् प िासन मान् यतेसाठी सादर करण् यात 

आलेला आह.े सध् या िताब् दी महोत् सिाची सांगता ही वदनांक १८/१०/२०१८ रोजी असल् याने दणेगीतनू 

नगर मनमार्ड रस् त् याचे उत् तर बाजकुरे्ड िासकीय विश्रामगहृाचे िेजारी स् िागत कमान उभारणेत आली 

आह.े  

 



 

 
  67 

 

 

०८.  लारू्ड ि बुंिी प्रोसेणसगं युणनट  

 मौजे वनमगांि को-हाळे येथील संस् थानचे गट नं. ८७/८८ मधील जागेत लारू्ड ि बुंदी प्रोसेवसंग यवुनट 

उभारणी करण् यात येणार  असनू त् यामध् य े बुंदी ि लारू्ड वकचन, थमोफ्ल्यरू्ड वहटींग वसस् टीम, कोल् र्ड 

स् टोअरेज, सब स् टोअर, ऑनलाीन बेसन चक् की, बेसन वमक् सींग, लारू्ड सकुविणे ि पॅवकंग इ. सवुिधांचा 

त् यामध् य ेसमािेि करण् यात आला असनू याकामी रक् कम रु.१५.९९ कोटी इतका खचि अपेवक्षत आह.े 

सदरहु प्रकल् प हा ५६७१.६० चौ.मी. क्षेत्रात उभारण् यात येणार असल् याने त् यास बांधकाम परिानगी 

वमळणेकामी प्रस् ताि सादर करण् यात आला आह.े  

०९.  नणिन शैक्षणिक संकुल उभारिी करिे  

 मौजे वनमगाि को-हाळे येथील गट नं. १८३ मधील ०५ हके् टर ४०  आर जागेत संस् थानसाठी नविन 

अद्याित िैक्षवणक संकुल उभारणे प्रस् तािीत आह.े याकामी रक् कम रु. १५८.७४ कोटी मात्र खचि 

अपेक्षीत आह.े सदरहु संकुलात श्री साीबाबा इवंग्लि मेवर्डयम स् कूल, कन् या विद्या मंवदर, कवनष्ट् ठ 

महाविद्यालय, ऑवर्डटोररयम, वजमखाना, प् ल ेग्राऊंर्ड, पावकंग इ. इमारतीचा समािेि आह.े  

१०.  साईउद्यान इमारतीमिील टॉयलेट बाथरुम  नूतनीकरि करिे  

 साीउद्यान इमारतीमधील टॉयलेट बाथरुम ह ेसततचे िापराने खराब झालेले असल् याने सदरहू टॉयलेट 

बाथरुमचे  नतूनीकरण करणे आिश् यक आह.े याकामी  रु. ३७.३३ लक्ष मात्र खचि अपेक्षीत आह.े  

११.  साईनाथ रुग्िालयातील टॉयलेट बाथरुम नूतनीकरि करिे.   

 साीनाथ रुग् णालयातील टॉयलेट इमारतीमधील टॉयलेट बाथरुम  ह े सततचे िापराने खराब झालेले 

असल् याने सदरहू टॉयलेट बाथरुमचे  नतूनीकरण करणे आिश् यक आह.े याकामी  रु १.३१ कोटी मात्र 

खचि अपेक्षीत आह.े  

१२.  शांतीणनिास इमारत प्रशासकीय कायाचलयातील णजन् यारे् टप् पे ि पॅसेज ्लोरींागरे् नूतनीकरि 

करिे.  

 िांतीवनिास इमारत प्रिासकीय कायािलयातील वजन् याचे टप् प ेि पॅसेज मधील फ्लोरींग खराब झालेले 

असनू सदरहू फ्लोरींग बदलणे आिश् यक आह.े याकामी रु.१२.३९ लक्ष मात्र इतका खचि अपेक्षीत आह.े 

याकामी ी-वनविदा प्रवक्रया राबविण् यात येत आह.े  

१३.  श्री साईबाबा समािी शताब्िी महोत्सि सन २०१७-२०१८. 

साीबाबा यांच्या समाधीस वद.१८ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी १०० िषे पणूि होत आहते. यावनवमत्त श्री 

साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था, विर्डी यांच्यातरे् वद.०१ ऑक्टोबर, २०१७ ते वद.१८ 

ऑक्टोबर,२०१८ या कालािधीमध्ये बांधकाम विभागामार्ि त eVmãXr ‘hmoËgdm{Z{‘Îm Am¶mo{OV 
H$aÊ¶mV Amboë¶m H$m¶©H«$‘m§gmR>r मंर्डप ि इतर अनषंुगीक व् यिस् था करण् यात आली.  
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संस् थानमार्च त अथचसहाय य केलेले सािचजणनक णिकास प्रकल् प  

 

०१.      णशर्डी नगरपंर्ायत हद्दीतील प्रथम प्रािान् य गटातील उिचरीत रस् त् यांर्ी कामे पूिच करिे   

संस् थानच ेआथीक वनधीतनू विर्डी नगरपंचायत हद्दीतील प्रथम प्राधान् य गटातील ११ रस् त् यांपकैी  रस् ता 

क्र. ०५ चे काम बाकी असल् याने सदरहू काम संस् थान मार्ि त ी-वनविदा प्रवक्रया राबिनू पणूि करुन रे्ण् यात 

आले असनू याकामी रक् कम रु.१.४९ कोटी मात्र इतका खचि आलेला आह.े सदरहु खचि संस् थान 

वनधीतून करण् यात आलेला आह.े  तसेच उििरीत रस् ता ९ अ चे भसंूपादनासाठी रु.२७.५३ कोटी रक् कम 

विर्डी नगरपंचायतीकरे्ड जमा करण् यात आली आह.े 

 

संस्थान अथचसहाय याने प्रस्त ाणित सािचजणनक णिकास प्रकल्प  

 

०१. णशर्डी नगरपंर्ायत हद्दीतील ि णशर्डी णिकास योजनेतील ०६ रस् त् यारे् भूसंपािन करिे  

विर्डी नगरपंचायत हद्दीतील आिश् यक असलेले ०६ रस् ते भसंूपादनाऐिजी चचाि- िाटार्ाटीव् दारे खरेदी 

करणेकामी भसंूपादनासाठी रक् कम रु. १६३.५५ कोटी मात्र इतका खचि अपेक्षीत आह.े जवमन संपावदत 

करण् यासाठी वद.२५/०६/२०१८ रोजीचे िासन वनणियानसुार जमीन खरेदी करणेसाठी वनवित करणेत 

आलेल् या धोरणानसुार अथिा विर्डी नगरपंचायतीमार्ि त भसंूपादन करणे याबाबत मा. व् यिस् थापन 

सवमतीचे वनणियानसुार रे्रप्रस् ताि िासन मान् यतेसाठी सादर करण् यात येत आह.े  

०२.  णशर्डी शहरातील २४ रस् ते णिकणसत करिे. 

 विर्डी िहरातील विविध वठकाणचे २४ अंतगित रस् ते विकसीत करणेस िासनाचे मान् यतेसाठी रु.८.९८ 

कोटी खचािचा प्रस् ताि सादर करणेत आला आह.े  

०३.  णशर्डी िाहतुक आराखर्डयातील ०४ रस् ते णिकसीत करिे  

विर्डी िाहतुक आराखर्डयातील ०४ रस् ते  विकसीत करणेसाठी रु.१.८८ कोटी खचािचा प्रस् ताि िासनाचे 

मान् यतेसाठी सादर करणेत आला आह.े  
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०४. नगर- मनमार्ड रस् ता िुरुस् ती ि सुशोणभकरि करिे.   

 विर्डी नगरपंचायत हद्दीतील नगर- मनमार्ड रस् ता हा लक्ष् मीनगर िसाहत ते साीआश्रम पयंत रस् त् याचे 

करे्डला  असलेले पेव् हींग ब् लॉक ि कबिस् टोन ह ेखराब झालेले असल्याने दरुुस् त करुन रंगकाम करणेकामी 

रु.३.२५ कोटी इतका खचि अपेक्षीत आह.े याकामी सल् लागार म् हणनू आकि  होम, नोयर्डा यांना नेमणकू 

आदिे दणे् यात आला असनू त् यांचेतरे् आराखरे्ड तयार करणेत येत आह.े  

०५.  णशर्डी बसस् थानक ि भक् तणनिास इमारतीस अग् नीशमन यंत्रिा बसणििे.  

 श्री के्षत्र विर्डी येथे श्रीसाीचं् या दििनासाठी दिे-विदिेातनू हजारो साीभक् त दररोज येत असतात.या 

साीभक् तांना वनिारा, प्रसादभोजन या मलूभतू सोयी सवुिधांबरोबरच इतर अनषंुवगक सेिा, संस् थान 

व् यिस् थापनामार्ि त उपलब् ध करुन दणे् यात येत आहते. या प्रयत् नाचाच एक भाग म् हणनू मा. व् यिस् थापन 

सवमतीने विविध वनणियान् िये श्री साीबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिस् था, विर्डी यांचे आवथिक सहकायाितनू 

महाराष्ट् ट्र राज् य मागि पररिहन महामंर्डळाचे मालकीच् या जवमनीत विर्डी येथील बसस् थानक तथा 

भक् तवनिास अद्याित सोयींनी यकु् त बसस् थानकाचे काम पणूि करण् यात आले आह.े तसेच सदरहु 

इमारतीमध् य े अग् नीिमन यंत्रणेचा समािेि नसल् याने सदरहु वठकाणी अ ग् नीिमन यंत्रणा बसविणेकामी 

११.३६ लक्ष मात्र इतका खचि अपेक्षीत आह.े याकामी ी-वनविदा प्रवक्रया राबिनू वनम् नतम दराचे ठेकेदार 

यांना कायािदिे दणे् यात येत आह.े  

०६. णशर्डी शहरातील भूसंपािनार्ी आिश् यकता नसलेले ०३ रस् ते णिकणसत  करिे.  

 मा. छाननी सवमतीचे वनणियानसुार सदर रस् ते विकसीत करणेकामी विर्डी नगरपंचायतीकरू्डन सविस् तर 

मावहती मागविणेत येत आह.े  

०७.  णशर्डी बसस् थानकारे् एक् सटनचल इलेक् रीक ि स् रीट लाईट केबलकरीता आर.सी.सी. पाईप 

टाकिे ि र्ेंबररे् बांिकाम करिे. 

संस् थानचे आवथिक सहाय्यातनू महाराष्ट् ट्र राज् य मागि पररिहन महामंर्डळाचे मालकीच् या भखंुर्डािर विर्डी 

बसस् थानक ि त् यािरील इमारतीचे बांधकाम ठेकेदार यांचेमार्ि त पणूि करण् यात आले आह.े सदरहू 

बसस् थानक इमारतीकरीता तसेच स् ट्रीट लाीटकरीता विद्यतु सप् लाय  दणेेकामी भमूीगत केबलकरीता 

आर.सी.सी. पाीप टाकणे ि चेंबरचे बांधकाम पणूि करण् यात आले असनू याकामी रु.५,०४,९१५/- मात्र 

इतका इतका खचि संस् थानकर्डील वनधीतनू करणेत आलेला आह.े  
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श्री साईबाबा समािी शताब्िी महोत्सि  
 

सन २०१७-२०१८ 

 

थोर संत श्री साीबाबा यांच्या समाधीस वदनांक १८ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी १०० िषे पणूि होणार 

आहते. त्यावनवमत्त श्री साीबाबा संस्थानमार्ि त “श्री साईबाबा समािी शताब्िी िषच – णिनांक ०१ 

ऑक्टोबर, २०१७ ते णिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१८ (णिजयािशमी)” अखेर साजरा करणेत येणार आह.े  

या समाधी िताब्दी महोत्सिाची सरुुिात णिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी मोठया उत्साहात झाली. 

या अहिाल सालातील समाधी िताब्दी महोत्सिाचे कालािधीतील ठळक र्र्डामोर्डी / बाबी खालीलप्रमाणे -  

०१. मा. राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोणिंि, भारत गिराज्य यांचे िभुहस्ते णिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१७ 

रोजी श्री साीबाबा समाधी िताब्दी महोत्सिाची सरुुिात ध्िज िोभायात्रा काढून, लेंर्डीबागेत उभारणेत 

आलेल्या िताब्दी ध्िजस्तंभािर ध्िजारोहि करुन करणेत आले. 

०२. कन्याकुमारी संस्थान, साकुरी यांनी विर्डी येथे वदनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी श्री साीबाबा 

समाधी िताब्दी महोत्सिाचा प्रारंभ म्हणनू श्री गिेश याग यज्ञ या धावमिक पजेूव्दारे करणेत आली. 

०३. वदनांक २३ वर्डसेंबर, २०१७ रोजी जागवतक साई मंणिर णिश्वस्त पररषि, णशर्डी येथे आयोवजत करणेत  

 आली.  या जागवतक साी मंवदर विश्वस्त पररषदचेे CX²KmQ>Z मा. श्री. िैंकय या नायरू्ड, उपराष्ट् रपती,  

 भारत गिराज्य यांचे िभुहस्ते H$aÊ¶mV आल.े  
०४.  वदनांक २३ वर्डसेंबर, २०१७ रोजी मा. श्री. िैंकय्या नायरू्ड, उपराष्ट् ट्रपती, भारत गणराज् य यांचे िभुहस्ते श्री 

साईरें् पोष्टल णतकीटारे् अनािरण करणेत आल.े  

०५. णिद्यािार्स्पती श्री. शंकर अभ् यंकर, पुिे यांचा संत / महतं, महापरुुष / राष्ट्ट्रपरुुष या विषयािी 

संबंधीत प्रिर्न कायचक्रम वदनांक ०१ रे्ब्रिुारी, २०१८ ते वदनांक ०३ रे्ब्रिुारी,२०१८ या कालािधीत 

आयोवजत करणेत आला. 

०६.  श्रीमती पे्रमा पांरू्डरंग, तामीळनारू्ड यांचा भागित कथेिर आयोवजत प्रिर्न कायचक्रम वदनांक ११ 

रे्ब्रिुारी, २०१८ ते वदनांक १७ रे्ब्रिुारी २०१८ या कालािधीत आयोवजत करणेत आला. 

०७. प्रवसध्द गायक श्री. सुरेश िार्डकर, मंुबई यांचा साईभजन संध्या कायिक्रम वदनांक ०१ ऑक्टोबर, 

२०१७ रोजी आयोवजत करणेत आला.   

०८. प्रवसध्द भजन गायक श्री. रुपकुमार राठोर्ड ि सौ. सुनाली राठोर्ड, मंुबई यांचा साई भजन कायचक्रम 

वदनांक २३ वर्डसेंबर, २०१७ रोजी आयोवजत करणेत आला. 
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०९. श्री. अशोक हांरे्ड, मंुबई संचवलत महाराष्ट्ट्रीय संस्कृतीचे दििन र्र्डविणारा मराठी बािा हा कायिक्रम 

वदनांक २४ वर्डसेंबर, २०१७ रोजी आयोवजत करणेत आला. 

१०. वदनांक २५ वर्डसेंबर, २०१७ ते वदनांक ०१ जानेिारी, २०१८ या नाताळ ि नििषािरंभ कालािधीत, 

समाधी महोत्सिाचे औवचत्य साधनू, विविध कलाकारांचे साीभजन, साीवगतांजली, लोकनतृ्य इत्यादी 

सांस्कृवतक कायिक्रम आयोवजत करणेत आले.  

११. प्रवसध्द गायक श्री. सुखणिंिर णसंह ि सजिा णसस्टसच, मंुबई यांचा साई भजन संध्या कायचक्रम  

नििषािरंभ ि समाधी िताब्दी महोत्सिाचे अनषंुगाने वदनांक ०१ जानेिारी, २०१८ रोजी आयोवजत 

करणेत आला.  

१२. समाधी िताब्दी महोत्सि कालािधीत, साजरा करणेत आलेल्या श्री रामनिमी उत्सि – २०१८ या  

उत्सिात प्रथम वदनी प्रणसध्ि गायक श्री. णनणतन मुकेश, मंुबई यांचे गीतांचा कायिक्रम, वव्दतीय ि 

मखु्य वदनी श्रीमती श्रध्दा दसेाी संचवलत अंध ि अपंग कलाकारांचा आनंियात्री हा कायिक्रम ि ततृीय 

ि सांगता वदनी सपु्रवसध्द मराठी गायक श्री. श्रीिर र्र्डके, मंुबई यांचा गीतरामायि कायिक्रम 

आयोवजत करणेत आला.  

१३. समाधी िताब्दी महोत्सि िषािवनवमत्त दररोज / दैनंवदन संपणूि भारतातील कलाकारांचे भजन गायन, भजन 

संध्या, विविध नतृ्याविष्ट् कार कायिक्रम इत्यादी आयोवजत करणेत आले.  

१४. सामावजक बांवधलकी म्हणनू संस्थान व्यिस्थापन संचवलत श्री साीबाबा हॉस्पीटल ि श्री साीनाथ 

रुग्णालय या विभागांमार्ि त रोगवनदान, नेत्रतपासणी, कृवत्रम हात ि पायरोपण विबीर आवद विविध 

प्रकारची िैद्यवकय विवबरे आयोवजत करणेत आली. या विबीरांची विस्ततृ मावहती संबंवधत विभागांचे 

िीषािखालील मावहतीत सादर केलेली आह.े  

१५. श्री साीबाबा समाधी िताब्दी महोत्सिावनवमत्त मा. व्यिस्थापन सवमतीचे मान्यतेने, भारतातील विविध 

राज्यांतील िहरांमध्ये श्री साी पादकुा दििन सोहळे आयोवजत करणेत आल.े   

१६. श्री साीबाबा समाधी िताब्दी  महोत्सिी िषाित साीभक्तांनी मोठया संख्येने कायिक्रमात सहभागी होऊन, 

श्री साीबाबांच्या लीला ि श्री साीबाबांनी वदलेला संदिे ि त्यांचे जीिन चररत्राचा प्रचार ि प्रसार 

करण्यास सिांनी हातभार लािािा, श्रींची श्रध्दा ि सबरुी या विकिणीचा प्रचार ि प्रसार दिेाच्या ि 

जगाच्या कानाकोप-यापयंत पोहचविणेकामी सहभाग व्हािा या दृष्टीकोनातून श्री साीबाबा समाधी 

िताब्दी महोत्सिात सििसामान्य भक्तांना  सलुभरीतीने ि विनासायास  दणेगी दणे्यासाठी स्टेट बॅकं ऑर् 

इरं्डीया, विर्डी िाखेत स्ितंत्र बचत खाते क्रमांक ३५४२०६७३०६० कायािन्िीत करणेत आलेले असनू 

या खात्या त साईबाबा शताब्िी सोहळा रं्र्डाखाली दणेगी दतेा येते. 
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अपारंपाररक उजाच स्त्रोत प्रकल्प 

 

कें द्र ि राज्य िासनाचे धोरणानसुार ि मागिदििक तत्िांनसुार, उपलब्ध असणाऱ्या अपारंपाररक ऊजाि 

स्त्रोतांचा िापर करुन रे्ण्याचे दृष्टीने संस्थानमार्ि त खाली नमदु केलेले प्रकल्प कायािन्िीत करणेत आलेले आहते 

:   

कायाचन्िीत प्रकल्प  

०१. साीप्रसाद वनिासस्थान   - सोलर िॉटर वहटींग वसस्टीम   

०२. व्दारािती वनिासस्थान   - सोलर िॉटर वहटींग वसस्टीम   

०३. श्री साीबाबा भक्तवनिासस्थान -  सोलर िॉटर वहटींग वसस्टीम  

०४. श्री साी प्रसादालय   - सोलर वस्टम कुकींग प्रोजेक्ट,  बायोगॅस प्लॅन्ट  

०५. विद्यतु विभाग     - २.५ मेगािॅट पिन ऊजाि प्रकल्प ( भोयरे पठार, वज.अहमदनगर)  

०६. साीनाथ ि साीबाबा रुग्णालय  - सांर्डपाणी प्रवक्रया प्रकल्प  

०७. साीनाथ ि साीबाबा रुग्णालय  - वलक्िीर्ड ऑवक्सजन प्लाँन्ट  

०८. बगीचा विभाग    - १५ मे.टन क्षमतेचा र्नकचरा विर्टन प्रकल्प 

   ( विर्डी नगरपंचायत ि राहाता नगरपररषद यांचे संयकु्त विद्यमाने) 

०९. साी आश्रम भक्तवनिास  - सोलर िॉटर वहटींग वसस्टीम ि सांर्डपाणी प्रवक्रया प्रकल्प  

१०. साी धमििाळा    -  सोलर िॉटर वहटींग वसस्टीम ि सांर्डपाणी प्रवक्रया प्रकल्प  
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आणथचक णनिी उपलब्ितेबाबत 

 

विश्वस्तव्यिस्थेमार्ि त भक्तांना परुविणेत येणाऱ्या सेिा-सवुिधांसाठी तसेच साीभक्तांच्या सोयीसाठी  

विर्डी पररसरातील पायाभतू सवुिधांच्या विस्तारीकरणासाठी ि उभारणीसाठी भरीि आवथिक सहाय्य करणेत येत 

आह.े श्री साीचंे महावनिािणास सन २०१८ मध्ये एक ितक पणूि होील. त्यावनवमत्त विश्वस्तव्यिस्थेमार्ि त सन 

२०१७-२०१८ ह े “ श्री साईबाबा समािी शताब्िी महोत्सिी िषच ” आवण या ितकमहोत्सिी िषाितील श्री 

पुण्यणतथी उत्सि ( णिजयािशमी ) - २०१८  हा  “ शतक महोत्सिी पुण्यणतथी उत्सि  ” म्हणनू साजरा 

करण्याचे प्रयोजन आह.े   

या ितक महोत्सिी पणु्यवतथी उत्सिासाठी तसेच िषािमध्ये, श्री क्षेत्र विर्डी येथे श्रींचे दििनासाठी लाखो 

साीभक्त येतील. त्यासाठी भक्तांना वनिास, प्रसाद भोजन, स्िच्छता गहृ,े िाहतकु, दळणिळण, पाणीपरुिठा, 

विदयतु, िाहनतळे आवद मूलभतू सेिा-सवुिधा उपलब्ध करुन दणेे गरजेचे राहील. विर्डी िहर ि त्या आसपासचे 

पररसराचा वनयोजनबध्द विकास होणे गरजेचे ि आिश्यक आहे. त्यासाठी वनयोजनबध्द कायिक्रमांतगित विविध 

पायाभतू सेिा-सवुिधांचे विकास प्रकल्प राबविणेसाठी कें द्र ि राज्य िासनामार्ि त  “ श्री के्षत्र णशर्डी तीथचके्षत्र 

णिकास योजना ” तयार करुन त्यासाठी आिश्यक वनधी िासनामार्ि त उपलब्ध करुन दणेे गरजेचे आहे.  

उपरोक्तप्रमाणे सन २०१७-२०१८ या आणथचक िषाचर्ा प्रशासकीय ि लेखापररक्षि अहिाल 

आपले  मावहतीस्ति सादर करण्यात  येत आह.े  

 

 

      ñdmjarV /- xxx 

      (श्रीमती रुबल अग्रिाल, भा.प्र.से.) 

      मुख्य कायचकारी अणिकारी 

      श्री साीबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था,विर्डी. 

 

 

 

 

 

 









Independent Auditor’s Report

To,
The Management Committee,
The Shree Sai Baba Sansthan Trust, (Shirdi)
Shirdi.

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of The Shree Sai Baba Sansthan Trust 
(Shirdi), (The Trust), which comprise of the Balance Sheet as at 31st March 2018, the Income 
and Expenditure for the year ended on that date, and a summary of the significant accounting 
policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

The Trust’s Management is responsible for the preparation of these financial statements that 
give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Trust in 
accordance with the section 32 of Bombay Public Trust Act 1950 and of The Shree Sai Baba 
Sansthan Trust (Shirdi) Act 2004.  This responsibility includes the design, implementation and 
maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial 
statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We 
conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of 
Chartered Accountants of India.  Those Standards require that we comply with the ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the 
financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the 
disclosures in the financial statements.  The procedures selected depend on the auditor’s 
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error.  In making those risk assessments, the auditor 
considers the internal control relevant to the Trust’s preparation and fair presentation of the 
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity’s 
internal control.  An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies 
used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion and financial instruments.
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Basis for Qualified Opinion

1. The salary and allowances of employees working in institutions run under medical relief 
activities and educational activities are paid out of funds created for these specific purposes as 
specified in Note Q- 11 and not out of Management Fund as required by section 15 (3) of The 
Shree Sai Baba Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004.
2. The Trust has not accounted for provision for leave encashment as required by Accounting 
Standard 15 as mentioned in Note Q-4.
3. The Trust has accounted for the amount spent for a project executed in last few years as 
shown in Note Q-8 on the basis of the final approval by Trust authorities in January 2019. 
 
Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given 
to us except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, 
the financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles 
generally accepted in India:

a. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Trust as at 31st March 2018; 
and

b. in the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus of the Trust for the year 
ended on that date;

Report on other Legal and Regulatory Requirements:
We report that,
1. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our 

knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept so far as 
appears from our examination of those books as required by the trust.

3. In our opinion, the financial statements dealt with by the report comply with the 
Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

4. The financial statements dealt with by this report are in agreement with the books of 
account.

For Mukund M. Chitale & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No 106655W

Place : Shirdi
Date: 26/02/2019 (S. M. Chitale)

Partner
M. No.111383
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THE SHREE SAI BABA SANSTHAN TRUST (SHIRDI) 

NOTES TO ACCOUNTS (Schedule Q)  

 

1. Significant Accounting Policies 
 

1.1 Basis of Preparation of Financial Statements 

    The Financial Statements are drawn up on historical cost basis and have been prepared in 

accordance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered 

Accountants of India and are on accrual basis unless otherwise stated. Accounting 

Policies are adopted consistently unless specifically referred to otherwise and are in 

consonance with the generally accepted accounting principles. 

 

1.2 Use of Estimates 

The preparation of Financial Statements requires some estimates which affect the 

reported amounts of assets and liabilities on the date of Financial Statements and the 

reported amount of revenues and expenses during the year. Difference between the 

actual result and estimates are recognized in the period in which results are known/ 

materialized. 

 

1.3 Revenue Recognition 

a. Donation in kind received at the counters such as Gold, Silver, artificial & real Precious 

Stone, Copper, Brass, Cloth and any other articles are treated as Income from Other 

Sources and such donations are accounted on the basis of valuation done by the 

appointed valuer as of the date of receipt. 

b. Gold coins, Silver coins and precious stones are sold at a price which are decided by the 

management at regular intervals and surplus is accounted after adjusting cost/value of 

gold, silver and precious stones sold as of the date of receipt on FIFO basis. 

c. Foreign instruments & currencies are accounted on the date of credit in Bank Statement.  

d. Donation received for a specific fund is credited to the respective fund and other 

donations are accounted as income of the trust. 

e. Cash received at donation counter after 2 P.M. on the last day and Cash received in 

Hundis (Donation boxes) on the last day of the financial year is accounted on the 

following day. This practice has been consistently followed by the trust.  
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f. In case of hospital unit, cash received in the second shift of Hospitals was brought into 

account through “Cash in Transit Account” as the same is deposited on the first working 

day of the next year. 

g. Annual Membership / Subscriptions for publication are accounted on cash basis. 

h. Interest income on fixed deposits with banks is accounted on accrual basis at the rates 

applicable to such deposits and investments. 

i. Goods & Service Tax liability is charged on inclusive basis, where ever applicable.  

 

1.4 Investments 

      Investments are stated at cost. 

 

1.5 Fixed Assets / Depreciation and Amortization 

a. Fixed Assets excluding Land are stated at historical cost less depreciation.  
 

b. Freehold land is stated at cost. 
 

c. Depreciation on tangible assets has been worked out on the basis of Written Down Value 
method at the appropriate rates decided by the Management. In respect of additions to 
Fixed Assets up to 30th September; depreciation has been charged for full year and for 
others, depreciation is charged for six months period. No depreciation has been 
considered on Assets discarded or sold in the year of sale. 

  
d. Fixed Assets costing Rs. 5,000 or less are fully depreciated. 
 
e. Costs incurred on intangible assets resulting in future economic benefits are capitalized 

as intangible assets and amortized on written down value method beginning from the 
date of capitalization. 

 
f. Fixed asset received as donation are accounted at nominal value of Rs.1 and any 

incidental costs of acquisition are to be added to the cost of the fixed asset. 
 

g. Residual value of depreciable asset has been kept as 5% of the cost of the asset. 

 
1.6 Inventories  

a. Inventories of Stores, cloth materials, Grocery items, consumables, medicines have been 

valued at cost, including taxes such as VAT / CENVAT / GST. The cost is determined on 

FIFO basis. 
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1.7 Foreign Currency Transactions 

a. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency 

by applying to the foreign currency amount at the exchange rate prevailing as on the date 

of transactions. 

 
b. The Trust has received Donation in Foreign Currency by various modes like Donation 

Box, Direct credit in Bank A/c. The Foreign currency received in Mandir Donation Box; is 

deposited in Bank on fortnightly basis. Amount deposited are accounted in Indian 

currency. 

1.8 Employee Benefits  

a. Treatment of Retirement Benefits: Contribution to provident Fund & Family 

Pension Fund are accounted on accrual basis and charged to Income & Expenditure 

Account for the year under consideration. 

 

b. Defined Contribution Plan: The Trust makes Provident Fund contributions to 

defined contribution plans for qualifying employees.  

 

c. Defined Benefit Plan 

a. The Trust offers the Gratuity to employee under the benefit scheme.  

b. Obligation in respect of employee’s gratuity fund scheme managed by Life Insurance 

Corporation of India is determined based on actuarial valuation using the Projected 

Unit Credit Method, which recognizes each period of service as giving rise to 

additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to 

build up the final obligation 

c. Leave encashment has been provided for as and when it is due. 

d. Contribution to Pension Fund Trust are made based on actuarial valuation and 

recognized as an expense as per AS-15 (Revised). 

 

1.9 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past 

events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, 

in respect of which a reliable estimate can be made.  Provisions are not discounted to its 

present value and are determined based on best estimate required to settle the 

obligations at the Balance Sheet date.  These are reviewed at each Balance Sheet date 

and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent Assets are neither 

recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent liabilities are not 

provided for and are disclosed by way of notes. 
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1.10 Earmarked Funds/ Allocations: - 
 

a. Allocation of the Earmarked Funds is on the basis of specific directions of 

Devotees, as specified in the receipts. 

b. Income from related activities for which funds are created are credited to respective 

Fund account. 

c. Amount of Depreciation of Sai Ashram charged to Building Fund 

 

d. Interest income from investment on specific earmarked funds is allocated on the 

basis of average rate of interest for the current year to the respective earmarked 

funds on Opening balances. 

e. Expenses with respect to specific objects are shown as utilization from the 

respective fund. 
 

1.11 Valuation of Ornaments & Jewellery: - 
 

Ornaments & Jewellery are valued on the basis of the valuation done by appointed valuer as on 

the date of receipt plus charges for conversion into coins. 
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2. Notes to Accounts 
 

2. As per order dated 13th March 2012 of Hon. High Court of Judicature at Bombay, Bench of 

Aurangabad in Public Interest Litigation No.18 of 2011, all the affairs of “Shri Sai Baba Sansthan 

Trust, Shirdi” were supervised, maintained and looked after by committee consisting of the 

principal District Judge, Ahmednagar, The Collector, Ahmednagar and The Chief Executive 

Officer of Shri Sai Baba Sansthan Trust Shirdi from 30th March 2012 until the State 

Government constitute a new Committee.  

 

The State Government then appointed new committee vide order No.SSS-2011/175(22) Desk-

16 dated 27.03.2012. Then again Hon High Court issued order on 30.03.2012 in public interest 

litigation No 27 of 2012 and further directed that until further orders passed by the said court, 

the affairs of the said “Shri Sai Baba Sansthan Trust, Shirdi shall be looked after and managed 

by the committee appointed by the said court vide judgment and order dated 13.03.2012 in 

public interest litigation no. 18 of 2011. 

 

Further on 28th July, 2016, Law and Judicial Department of Maharashtra State Government 

ordered formation of Committee consisting of 12 members authorizing the committee for looking 

into the matters/affairs of Sansthan for a period of three years. 

 

Again a petition was filed in Supreme Court dated 29th November, 2017. Supreme Court vide its 

order dated 09th October, 2018 directed State Government to implement the directions of the 

High Court as and when the board is re-constituted after expiry of its present term in July, 2019. 
  
 

 

3. Grant in Aid (Charity / Medical) has been accounted on payment basis 

 
 

 

4. As per the Policy of The Trust Leave Encashment is payable at the time of retirement of the 

employee and the said amounts are not provided in books over the years but the same is 

accounted on cash basis as and when paid to employees at the time of retirement. 
 

5. During previous year Trust has received Subsidy amounting to Rs. 1,53,23,608/- from 

Maharashtra Energy Development, Pune for Installation of Solar System at Sai Dharmashala 

Niwasthan and Sai Ashram installed during the financial year 2010-11. Amount received is 30% 

of Total Project Cost and the same is accounted as Income.  
 

As per AS 12 Government Grant, the subsidy related to depreciable assets are treated as 

deferred income which is recognised in the Income & Expenditure account on a systematic and 

rational basis over the useful life of the asset. Such allocation to income is usually made over 

the periods and in the proportions in which depreciation on related assets is charged,  
 

The treatment of accounting entire amount as Income is not in accordance with AS 12 as issued 

by The Institute of Chartered Accountants of India.  
 

6. The Trust has not applied 85% of its income for its object. However, since it is proposed to 

accumulate the income for future years, no provision for taxation is considered. 
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7. The Provident Fund Fluctuation Fund Rs.23,94,550/- is shown as liability which is contribution 

collected from a staff member and contribution from Sansthan on account of fluctuation in 

Provident Fund. This amount represents the excess over the amount transferred to Provident 

Fund Commissioner. 
 

8. The Trust had entered into a contract with Cognizant Technology Solutions India Pvt. Ltd. in 

2011 for the computerisation of various activities for the cost of Rs.20,40,00,000/-  The Project 

consisted of installation of 37 customised softwares (ERP Modules)  and providing necessary 

hardware item and networking The project was implemented during the last few years and the 

final approval for the technical acceptance for the project was given by the Trust authorities in 

January 2019.  Consequently, the total amount paid for the Project has been accounted for in 

the current year as follows.  
 

1) Disclosed as addition to Fixed Assets and written off as depreciation in 

current year (Schedule C) 

(useful Life of Assets was 5 years)                               Rs. 

Equipment’s 68,60,555 

Instrument’s 1,56,01,171 

Computers 1,84,34,994 

Software  47,704,108 

 8,86,00,828 

2) Disclosed under Establishment Expenses (Schedule L) 

Service charges for Sai Tech project 11,10,40,746 

3)  Capital Work-in-progress (Schedule C )      40,52,041 

TOTAL 20,36,93,614 

 

The Fixed Assets as shown above were put to use in earlier years and their effective useful life 

is also over in March 2018.  Therefore, these have been shown as additions to fixed assets and 

fully depreciated in the current year.  The amount spent on Service charges for Sai Tech Project 

pertain to the period of last 5 years and are shown as expense in the current year. 
 

9. During the year, Sansthan has received a Building Sai Palkhi Niwas as donation in kind for 

which a document has been registered at Registrar’s office wherein the building value is shown 

at Rs.33,92,80,360/-.  The Sansthan has paid Rs.161,65,680/- towards stamp duty and 

registration charges for the same and the same has been shown as addition to the building in 

the current year.   
 

Similarly, the Sansthan has received below mentioned assets as donation in kind valued at 

Rs.3,29,57,396/- which has been shown at nominal value of Rs.1/- per asset as per the policy of 

the Sansthan. 
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Asset Head Quantity Amount of Donation (Rs.) 

Computer 12 6,27,436 

Equipment 37 70,89,695 

Furniture & Fixture 32 84,20,133 

Instruments 32 14,70,211 

Plant & Machinery 40 1,34,52,313 

Vehicle 2 18,97,608 

TOTAL 155 3,29,57,396 

 

10. As per AS 15 Accounting for Employee benefit 

 

Defined contribution plans 

 

The Trust makes Provident Fund contributions to defined contribution plans for qualifying 

employees. Under the Schemes, the Trust is required to contribute a specified percentage of 

the payroll costs to fund the benefits. The Trust recognized Rs.4,35,24,257/- (Sansthan & 

Hospital) for Provident Fund contributions. The contributions payable to these plans by the Trust 

are at rates specified in the rules of the schemes. 

 

Defined benefit plans 

 

The Trust offers the following employee benefit schemes to its employees: 

Gratuity 

 

The following table sets out the funded status of the defined benefit schemes and the amount 

recognized in the financial statements as per Gratuity Report under AS- 15 (Revised 2005) for 

the year ended on 31/03/2018. 

 

Change in the present value of the defined benefit 

obligation representing reconciliation of opening and 

closing balances thereof are as follows: 

31.03.2018 

Amount Rs. 

31.03.2017 

Amount Rs. 

    

Liability at the beginning of the year 44,10,61,297 41,37,29,246 

Interest Cost 3,52,84,904 3,62,05,619 

Current Service Cost 2,10,91,849 2,23,82,704 

Actuarial (gain) / loss on obligations 7,09,07,521 (89,33,275) 

Benefits paid (1,98,66,070) (2,23,22,997) 
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Liability at the end of the year 54,84,79,501 44,10,61,297 

   

Changes in the Fair Value of Plan Asset representing 

reconciliation of opening and closing balances thereof are 

as follows: 

31.03.2018 

Amount Rs. 

31.03.2017 

Amount Rs. 

    

Fair value of Plan Assets at the beginning of the year 47,43,69,989 43,42,81,884, 

Expected Return on Plan Assets  3,65,34,561 3,59,24,063 

Contributions by the Company 2,80,40,576 2,61,20,387 

Benefits paid  (1,98,66,070) (2,23,22,997) 

Actuarial gain / (loss) on Plan Assets         - 3,66,652 

Fair value of Plan Assets at the end of the year 51,90,79,057 47,43,69,989 

    

Total actuarial gain / (loss) to be Recognized (7,09,07,521) (92,99,927) 

Amount Recognized in Balance Sheet 31.03.2018 31.03.2017 

Liability at the end of the year (54,84,79,501) (44,10,61,297) 

Fair value of Plan Assets at the end of the year 51,90,79,057 47,43,69,989 

(Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet 2,94,00,444 3,33,08,692 

Expenses recognized in the Income & Expenditure 
account 

Current Service Cost 

31.03.2018 

2,10,91,849 

31.03.2017 

2,23,82,704 

   

Interest Cost         3,52,84,904     3,62,05,619 

Expected Return on Plan Assets  (3,65,34,561) (3,59,24,063) 

Net Actuarial (gain) / loss to be Recognized (7,09,07,521) (92,99,927) 

Expenses Recognized in Profit & Loss Account 9,07,49,713 1,33,64,333 
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Principal Actuarial assumptions as at the Balance Sheet date 

Discount Rate 8.00% & 7.50% 8.00% 

Rate of Return on Plan Assets  7.50% 7.50% 

Salary Escalation Rate 7.00% 7.00% 

Retirement Age 60 Years 60 Years 

 

11. As per Section 22 (2) of the Shree Sai Baba Sansthan Trust(Shirdi) Act, 2004, an amount not 

exceeding ten percent of the approximate gross annual income of the trust in the last preceding 

year shall be credited to Management Fund. 
 

As per Sec 15(3) of the Shree Sai Baba Sansthan Trust(Shirdi) Act, 2004, Salary & allowances 

and other expenses of the executive officers and other officers and employees of the committee 

shall be paid out of Management Fund. 
 

Accordingly, salary, allowances and other expenses amounting to Rs. 56,98,72,029/- have been 

paid out of Management Fund as shown in schedule K. This amount is exclusive of salary and 

allowances of employees working in institutions run under medical relief activities and 

educational activities shown under sub-schedule 3 & 5 respectively as these have been paid out 

of funds created for these specific purposes. 
 

12. Contingent liability (to the extent ascertained from the available records) not provided for in 
respect of: 

(Amount in Rs.) 

Sr 
No 

Particulars 31.03.2018 31.03.2017 

I. Claims against Trust by others not 
acknowledged as debts, 

2,66,22,999 18,24,40,837 

II. Show Cause Demand Notice from 
Commissioner of CBEC, Service Tax, 
Aurangabad, VAT Department & Income 
Tax Department (excluding interest) 

2,74,30,03,029 1,21,94,254 

Note: Future cash outflows, if any, in respect of (I) & (II) above is dependent upon the outcome 

of judgements / decisions etc. 

13. Previous years figures are regrouped and rearranged wherever necessary; to make them 

comparable with current year 

 
      (S. M. Chitale)                          
 Place: Shirdi    Partner    
 Date: 26/02/2019   M. No.111383 
 

    

Signature to Note ‘A’ to ‘Q’ 

MUKUND M. CHITALE & CO.            
CHARTERED ACCOUNTANTS                                  
Firm Regn. No. 106655W 



doi Vnerb

nhmQ>o 04.30 lt Mr H$mH$S> AmaVr

H$mH$S> AmaVr Z§Va lt Mo ‘§JbñZmZ

gH$mir 05.30 Mo Z§Va lt Mr N>moQ>r AmaVr ( {eS>u ‘mPo n§T>anya)

gH$mir 05.45 Mo Xaå`mZ lt Mo Xe©Zmg gwédmV
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amÌm¡ 10.30  lt Mr eoOmaVr
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