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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .११/२०१७
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क २३.१०.२०१७
वेळ- सकाळी ११.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा सोमवार िदनां क २३.१०.२०१७ रोजी सकाळी ११.००
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी०४/ ३७५२/ २०१७, िदनां क १२ आ टोबर, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यां ना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा
सोमवार िदनां क २३.१०.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सुरेश
कािशनाथ हावरे यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
०१. मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०४. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०६. मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य
०७. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.
मु यकायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.डॉ.राज राजाबाली िसंग ,
सद य यां नी दूर वनी ारे कळिवले होते, याची सिमतीने न द घेऊन, यां ना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली
याच माणे मा.डॉ.मनीषा कायं द,े सद या व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर, सद य यां नी यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे
क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या िद.२३.१०.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. परं तु या बैठक स मी हजर
रहाणार नाही. हया संदभात िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी ी.देव
फडणवीस यां याशी चचा के ली होती व मा.मु यमं यां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती.
परं तु याबाबत कोणतीही कायवाही झालेली नस याने, याचा खेद वाटत आहे. यामुळे या बैठक त उपि थत राह यास मला वार य
नाही, याची कृ पया न द यावी.
मा. ी.रिवं गजानन िमलकर, सद य यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.२३.१०.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स मा यासकट िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत.
कृ पया याची न द यावी.
सभेस आव यक गणपुत नस यामुळे िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै , २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनुसार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकु ब करणेत येऊन, यानं तर सकाळी
११.३० वाजता मा.अ य महोदय यां नी िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०१
िदनां क २५.०९.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .८५० िदनां क २५.०९.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय .८२२यावर सिव तर चचा होऊन, अिखल महारा मा यिमक व उ च मा यािमक शाळा
मु या यापक सं यु त महामं डळ यां ना िशड येथे अिधवेशन घेणेसाठी िद.२७/१०/२०१७ ते
२९/१०/२०१७ अखेर, यां चे मागणी माणे साईधमशाळा िवभागाकडील दोन समोरा समोरील
इमारतीम ये अं दाजे १००० य पयतची सशु क िनवास यव था तसेच सभागृ ह व मं डप टाकणेस
सशु क परवानगी देणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, अिखल महारा मा यिमक व उ च मा यािमक शाळा
मु या यापक सं यु त महामं डळ यां ना िशड येथे अिधवेशन घेणेसाठी िद.२७/१०/२०१७ ते
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२९/१०/२०१७ अखेर, यां चे मागणी माणे साईधमशाळा िवभागाकडील दोन समोरा समोरील
इमारतीम ये अं दाजे १००० य पयतची सशु क िनवास यव था तसेच सभागृ ह व मं डप टाकणेस
सशु क परवानगी देणेत यावी. तसेच अिधवेशन कालावधीम ये सं बं धीतां ना ी साई सादालयाम ये
साद भोजन यावे, यासाठी सादालयातधील जनरल हॉलम ये यां चे वेळेत काही जागा राखीत
ठे वणेत या यात, असे ठरले .
यावेळी अशीही चचा झाली क , अिधवेशनासाठी आजतागायत सं थानची जागा िदलेली
नाही, परं तु हा राजक य काय म नस याने एक िवशेष बाब हणू न अिखल महारा मा यिमक व उ च
मा यािमक शाळा मु या यापक सं यु त महामं डळ यां ना परवानगी दे यात येत आहे.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा/ सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) िनणय .८४८शासनामाफत वेळोवेळी िस द करणेत येणारे शासन िनणय ई-मेल ारे सव सिमती सद यां ना
मािहतीसाठी पाठिवणेत यावेत.
(कायवाही- सव िवभाग मुख )
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
सं थान सं बं धीत वेळोवेळी शासनामाफत िस द होणारे शासन िनणय ई-मेल ारे सव सिमती
सद यां ना मािहतीसाठी पाठिवणेत यावेत व याचबरोबर यव थापन सिमती सभेसमोरही सादर करणेत
यावे.
(कायवाही- सव िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
चे दशनाकरीता साईभ ां नी आणलेली फु ले, गु छ, बु के व ीफळ ि वकारणेस बं दी होणेबाबत.
ताविशड येथे चे दशनासाठी येणारे साईभ
ना अपण करणेकामी आपले समवेत फु ले, गु छ, ीफळ, इ.
सािह य घेऊन येत असतात. ना अपण कर यासाठी आणलेले फु ले, गु छ हे दशन रां गेतनु मं िदराम ये आणली
जातात. परं त,ु िशड ाम थ व पदािधकारी यां चे िवनं तीनु सार चे दशनासाठी येणा-या साईभ ां ना सु ी फु ले,
गु छ व ीफळ यावर बं दी आणावी अशी सूचना के ली आहे. यानुसार ना दशनाचे वेळी साईभ ां नी
आणलेली फु ले, गु छ व ीफळ बं दी करणेबाबत िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे
सभेपढु े िवषय ठे व यात आला होता. यावर िनणय .७०५ नुसार िशड ाम थ व पदािधकारी यां नी समाधी
मं िदराम ये सु ी फु ले , गु छ व ीफळ यावर बं दी आणावी अशी िवनं ती के ली आहे. अशी मािहती मु य
कायकारी अिधकारी यां नी सभेत िदली. यावर सिव तर चचा होऊन, िशड ाम थ व पदािधकारी यां चेकडु न
समाधी मं िदराम ये फु ले, गु छ व ीफळ यावर बं दी आणावी, हे यां चे हणणे लेखी व पात घे यात यावे व
यासह फे र ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
ताव:- िशड नगरपं चायत, िशड यां चे जा. .न.पं./टी-२/२०१७, िद.०४/०९/२०१७ चे प ा वये
िद.०२/०९/२०१७ चे मा.ना. ी.राधाकृ ण िवखे पाटील, िवरोधी प नेत,े िवधानसभा, महारा रा य यां चे सम
िविवध िवभागां चे अिधकारी व ाम थ यां चे बैठक त सवानुमते झाले या िनणयानुसार ीसाईबाबा मं िदर
प रसरात फु ल, गु छ व बुके ने यास िद.१० स टबर, २०१७ पासून बं दी घालणेत आलेली आहे. तरी यापुढील
काळात आपले तराव न ीसाईबाबा मं िदर प रसरात फु ल, गु छ व बुके नेणसे बं दी घालुन साईभ ां ना याची
मािहती होणेसाठी िशड ह ीत िविवध िठकाणी बोड लावणेत यावे असे नमू द के ले आहे. तरी िशड नगरपं चायत
यां चे प ानु सार मं िदर प रसराम ये फु ल, गु छ व बुके नेणेस बं दी होणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िवभागाचा अिभ ाय:- समाधी मं िदराम ये येणारे साईभ
चे दशनासाठी येतां ना िविवध कारची
सु ी फु ले , गु छ, साद, ीफळ असे सािह य ना अपण कर याकरीता आणत असतात. स या सुर े या
कारणा तव चे समाधी मं िदराम ये वेश कर यापुव संर ण कमचारी यां चेकडु न साईभ ां कडे असलेले ीफळ
काढु न घे यात येत आहेत. चे समाधी मं िदरात फु ले, गु छ घेऊन आ याने खालील माणे अडचण होत
असलेबाबत िशड ाम थ यां ची त ार आहे. याबाबत ाम थां चे असे हणणे आहे क ,०१) समाधी मं िदरात वेश कर याचे अगोदर गेटचे बाहेर उपि थत असलेले फु ले िव े ता हे
साईभ ां ना वेश ारावर अडवु न यां चेकडु न जा त पैसे लुबाडत असुन फसवणूक करत आहेत. तसेच अनेक
साईभ ां ना याचा ास होत आहे. याच माणे फु ले व गु छे िव े ते साईभ ां शी वेळ संगी भां डन क न
िशवीगाळ क न मारहाण देखील करत अस या या घटना आढळु न आले या आहेत.
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०२) याच माणे साईभ या वेळी समाधी मं िदर अथवा मं िदर प रसराम ये वेश करतात, यावेळी
यां चेकडु न फु लां या पाक या खाली पडत आहेत. यामु ळे मं िदर प रसराम ये अ व छता िनमाण होत असून
कच-याची सम या मोठ् या माणात वाढली आहे. समाधी मं िदराम ये पाक या पड याने समाधी मं िदरात माबल
फरशी िचकट होत असून वारं वार सफाई कर याची गरज पडत आहे. यामुळे वेळोवेळी दशन रां ग बं द करावी
लागत आहे. पयायाने साईभ ां करीता दशनासाठी अडथळा िनमाण होत अस याचे आढळु न आले आहे. तसेच
फु ले व गु छे यामुळे गद चे वेळेस दशनरां ग मं द गतीने चालत असलेबाबत ाम थां ची, साईभ ां ची त ार आहे.
तसेच गद चे वेळेस साईभ चे मूत स फु ले , गु छ फे क याचे ब-याच वेळा घटना घडले या आहेत.
यापुव संर ण िवभागामाफत ना अपण कर यात आले या नारळ फळे न ि वकारणेबाबत
िद.२८.०८.२०१४ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िवषय ठे व यात आला होता यावर, िनणय .७१४ नुसार
ना नारळ अपण करणे ही बाब भ ां या भावनेशी िनगडीत आहे. सुरि तते या कारणा तव मं िदर
वेश ारावरच असे नारळ ि वकार यात यावेत. सबब उपरो
ताव अमा य कर यात आला आहे. सदर
ठरावानुसार संर ण िवभागाचे कमचारी हे मं िदर प रसराम ये वेश ारावर भ ां कडु न ीफळ ि वका न जमा
क न घे यात येत आहेत. यावर पयाय हणून ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत खालील माणे उपाय
योजना करता येतीलअ)
थमत: मं िदर प रसराम ये असलेले वेश ारावर वेश करतां ना संर ण िवभागाचे कमचारी यां चेमाफत
साईभ ां कडु न फु ले, गु छ, बुके व ीफळ जमा क न घे यात यावेत .
ब) मं िदराम ये साईभ ां नी फु ले, गु छ, बुके व ीफळ सोबत आणू नयेत असे ले स बोड िविवध िठकाणी
लावता येतील.
तरी याबाबत िनणय होणेस िवनं ती आहे.
िनणय .८५१ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मं िदर प रसराम ये फु ले, गु छ, बु के व ीफळ
यास बं दी के यास, अनेकां चा रोजगार बं द होईल, परं तु फु ले, गु छ वगैरे िव करणारे िव े ते िशड
बाहेरील असू न यामधील बरे चशे गु हेगार वृ ीचे आहेत. ते साईभ ां ना ास देतात, जबरद तीने
फु ले, गु छ वगैरे िवकत घेणेस भाग पाडतात. या बाब चा तसेच िशड ाम थां नी िदले या लेखी
प ाचा िवचार करता, मं िदर प रसराम ये फु ले, गु छ, बु के व ीफळ ि वकारणेस बं दी करणेत यावी.
याच माणे साईभ ां या दे माणे फु लां चे हार ि वकारणेत यावे, परं तु िशड नगरपं चायतीने
फु लां या हारां ची, यां या आकारानु सार दु कानदारां ना िकं मत ठरवू न ावी.
यावेळी अशीही चचा झाली क , ी साईबाबा सं थान कमचारी सोसायटीमाफत सं थान
प रसराम ये िव करणेत असलेला पे ढा कमी दजाचा व खराब असतो, यामु ळे सं थान या नावाची
बदनामी होत आहे. याकरीता ी साईबाबा सं थान कमचारी सोसायटी यां ना पेढा, साद व इतर व तु
िव कामी एफ.डी.ए. ची मानके अिनवाय करणेत यावीत.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख / संर ण िवभाग मुख / .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळयातील काय मां साठी येणा या मा यवरां चा स कार करणेकामी
मृ तीिच ह खरे दीकामी धोरणा मक िनणय घेणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
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मा. यव थापन सिमती ठरावः१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .१७१ खालील माणे समं त करणेत
आलेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा िनिम ाने िद.०१ ऑ ट बर,
२०१७ ते ३१ऑ ट बर, २०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ तांसाठी धािमक, सामाजीक साईबाबां ची
िशकवण, सेवाभाव दशिवणा-या भ य व पा या काय मां चे आयोजन करणेत यावे, असे ठरले आहे.
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८ खालील माणे संमत
करणेत आला आहे.
--------- शता दी वषाचे सु वातीस करावया या वजारोहणासाठी व इतर धािमक, सां कृ ितक
काय मां चे उदघाटन संगी मा. मु यमं ी तसेच संत महंत आिद मा यवरां ना तसेच समारोपा या काय मास मा.
पं त धान यां ना िनमं ीत करणेत यावे. याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया काय मां साठी मा यवरां ना
िनमं ीत करणेत यावे.
---------- समाधी शता दी वषाम ये सादर करावया या काय माची परे षा ठरिवणेत येऊन झाले या
चच माणे ता काळ कायवाही करणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस ऑ टोबर-२०१८ म ये १०० वष पू ण होत अस याने
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. यासाठी शता दीचे संपू ण वषभर
वेगवेगळया धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजन करणेत येत असून संपू ण वषभरात िशड म ये भ तीमय
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल, या टीने तयारी करणेचे िनयोजन
आहे.
तावः- यानुसार िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ रोजी ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळा काय मां चे
उदघाटन व वजारोहण संगी मा.रा पती, भारत सरकार यां ना िनमं ि त करणेत आले होते. यावेळी उपि थत
अितथीना सं थानतफ मृतीिच ह दे यात आले आहे. आता िशड येथे िदनां क २३ व २४ िडसबर, २०१७ रोजी
देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अ य , िव व त, पदािधकारी यां चे चचास आयोिजत करणेत येणार आहे. सदरह
काय मा या उदघाटनासाठी मा.उपरा पती महोदय भारत गणरा य उपि थत राहणार आहेत. तर समारोपा या
काय मास मा. पं त धान यां ना िनमं ीत करणेबाबत िनयोजन करणेत येत आहे तसेच याचबरोबर वषभरातील
िविवध धािमक, सां कृ ितक काय मां चे संगी वचनकार, संत मं हत यां ना िनमं ीत करणेत येणार आहे. सदर
काय माकरीता उपि थत मह वाचे अितथ नाही मतीिच ह दे याचे िनयोजन आहे.
तसेच जे सव सामा य साईभ त चे दशनासाठी िशड येथे येऊ शकत नाही, अशा साईभ तां या
सोयीसाठी, समाधी शता दी सोह या या पा वभूमीवर या मु ळ पादुका देश- िवदेशाम ये िठकिठकाणी
दशनासाठी उपल ध क न दे यात येणार आहेत. सदर काय माकरीता उपि थत असणा-या मह वा या अितथ ना
देखील (मा.मु यमं ी, मं ीगण व इतर मा यवर) सं थानतफ मतीिच ह ावे लागतील. यासाठी चां ग या तीचे
मृतीिच ह खरे दी करावे लागणार आहेत.
यापुव िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ रोजी ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळा वषातील काय मां चे
उदघाटन व वजारोहण संगी मा.रा पती, भारत सरकार यां ना िनमं ि त करणेत आले होते. यावेळी उपि थत
अितथीना मे. बालाजी िडझाईल कॉ से ट ा. िल., िद ली यां चेकडू न खालील माणे मृतीिच ह खरे दी क न
दे यात आले आहेत.
अ.नं. तपशील
दर पये
आव यक नग
एकू ण पये
१.
MDF Window Frame Size 4 १८,७२९/१
१८,७२९/२.
MDF Window Frame Size 3 ८,५९९/१५
१,२८,९८५/एकु ण .- १,४७,७१४/आता शता दी सोहळा वषाभरासाठी लागणारे िनमं ि त मा यवरां ना मृतीिच ह खरे दीकामी मे. बालाजी
िडझाईल कॉ से ट ा. िल., िद ली यां चेकडे वेगवेग या साईजचे दरां ची िवचारणा के ली असता, यांनी ईमेल दारे खालील माणे चालू व नवीन दर कळिवलेले आहेत .
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अ.नं.
१.
२.
३.
४.

तपशील
MDF Window Frame Size 4
MDF Window Frame Size 3
MDF Window Frame Size 2
MDF Window Frame Size 1

दर पये
१८,७२९/८,५९९/२,९९९/१,९९९/-

तरी ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळा वषाचे काय मासाठी अितथ ना मृतीिच ह देणबे ाबत
खालीलबाब वर िनणय होणेस िवनं ती.
१)
ी साईबाबा समाधी शता दी सोह यातील वषभरा या िनरिनरा या धािमक, सां कृ ितक, सामािजक
काय मासाठी उपि थत राहणा-या मा यवर/ अितथ ना मृतीिच ह देणबे ाबत िनणय घेण.े (सोबत यादी)
२)
ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळा वषभरासाठी लागणा-या काय मासाठी कोण या साईजचे िकती
नग मृतीिच ह खरे दी करावे याबाबत िनणय घेण.े
तरी स्मृतीिच हाबाबत धोरणा मक िनणय होणेस मा यता असावी.
िनणय .८५२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळयातील काय मां साठी येणा या
मा यवरां चा स कार करणेकामी आकषक मृ तीिच ह खरे दी करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मासाठी
िनमं ि त कलाकार व मा यवर यां ना मोफत िनवास, भोजन व दशन/ आरती यव था उपल ध क न
देणे व यां चा स कार करणे यास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .८५३ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीत माहे ऑ टोबर- २०१७ म ये िद ली येथे पादु का
दशन सोहळयाचे आयोजनाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावना – ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण होत आहेत.
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने
चार व सारासाठी देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनु स न ाथिमक
चचा करणेकामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड येथील सं थानचे लेड बागेतील “०” नं बर सभागृह येथे मा. ी.
भाऊसाहेब वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को हे व मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे ितिनधी मा. ी. मनोज
घोडेपाटील, उपिज हािधकारी यां चे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म ये सादर कर यात
आले या पादुका दशन स् तावां बाबत या आयोजकां नी प रपूण तांव सादर के लेले आहेत अशा भारतातील
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आयोजकां ना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकां ना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड येथे बोलिव यात
यावे तसेच यावेळेस िव व त मा. ी. जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यां नाही िनमं ीत कर यात यावे असे
ठरलेले होते.
यानं तर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी ( िव व त मा. ी.
वाकचौरे सो. व मा. ी. को हे सो. यां चेशी दूर वनी ारे पादुका दशन सोह याचे आयोजनाबाबत झाले या
चच या अनुषं गाने) नो हेबर-िडं सेबर-जानेवारी मिह यातील पादुका दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी
अनु मे तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यातील मोठया शहरातील तावधारकां ना मं गळवार
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव,
जनसंपक अिधकारी व ी राजितलक बागवे , . अिध क शता दी क यां ना दे यात आले होते.
यानुसार िद.०५/०९/२०१७ चे बैठक साठी िव व त मा. ी. भाऊसोहब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा
को हे, मा. मु य कायकारी अिधकारी, महोदया मा. उपकायकारी अिधकारी व जनसंपक अिधकारी यां चे
उपि थतीत बैठक पार पडली बैठक तील चचनुसार छाननी सिमतीने तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यात
माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७ व जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी
िशफारस के ली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत यावर सिव तर चचा होऊन
तािमळनाडू,पॉडेचेरी, म य देश व गुजरात माहे -नो हेबर, िडसबर-२०१७ व जानेवारी, े बुवारी-२०१८ या
मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली. तसेच िद.०८/०९/२०१७ चे सभेत
आय यावेळी ा त झाले या अजावर चचा होऊन वेळाप क तयार करणेत आले. यात
“… ी साई पालनहार ट, ख ना माकट, लोधी रोड, नवी िद ली, यां ना िद.२८/१०/२०१७ रोजी
पादुका उपल ध क न दे यात या यात असे ठरलेले आहे..”
तथापी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेत झाले या चचनुसार जानेवारी२०१८ म ये िद ली येथे एकि त भ य पादुका दशन साहेळा आयोजीत करणेसाठी मा. िव व त ी. भाऊसाहेब
वाकचौरे सो. यां नी सुचना के लेली होती. परं तू यानं तर आता पु हा मा. िव व त ी. भाऊसाहेब वाकचौरे सो.
यां नी िद.१०/१०/२०१७ रोजी ी साई पालनहार ट, िद ली यां नी के लेली िवनं ती मा य करावी अशी सुचना
के ली आहे.
तावः- तरी मा. यव थापन सिमतीचा िनणयानुसार व मा. िव व त ी. भाऊसाहेब वाकचौरे सो.
यां चे सूचनेनू सार ी साईबाबा समाधी शता दी वषाचे चार व सार करणेकामी ी साई पालनहार ट, ख ना
माकट, लोधी रोड, नवी िद ली यां चेमाफत िद. २८ ऑ टोबर,२०१७ रोजी तालकटोरा टेडीयम, नवी िद ली येथे
आयोिजत कर यात आले या साईभजन सं याम ये चे पादुका साई भ तां चे दशनाकरीता उपल ध क न
देणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई पालनहार ट, ख ना माकट, लोधी रोड, नवी िद ली यां चेमाफत
िद. २८ ऑ टोबर, २०१७ रोजी तालकटोरा टेडीयम, नवी िद ली येथे आयोिजत कर यात आले या
साईभजन सं याम ये साईभ ां चे दशनाकरीता पादु का उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली.
परं तु सदरह काय मासाठी अ य प कालावधी असू न मु ळ पादु का पाठिवणेसाठी तयारी करणे
श य नाही, यामु ळे ी साई पालनहार ट, ख ना माकट, लोधी रोड, नवी िद ली यां ना या
चां िद या पादु का उपल ध क न दे यात या यात व यासं बं धीची सव जबाबदारी सिमती सद य
मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यां नी पार पाडावी, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख / मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-२०१८ चे कालावधीम ये माहे िडसबर- २०१७ म ये
भोपाळ येथे आयोिजत कर यात आले या पादु का दशन सोहळयाची िदनां क १७ व १८ िडसबर, २०१७
ऐवजी िदनां क १६ व १७ िडसबर, २०१७ असा बदल करणेस मा यता िमळणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
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आिण पार पाडण्यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावना – ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत . यािनिम
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ या
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने चार व सारासाठी
देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनु स न ाथिमक
चचा करणेकामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड येथील सं थानचे लेड बागेतील “०” नं बर सभागृह येथे मा. ी.
भाऊसाहेब वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को हे व मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे ितिनधी मा. ी. मनोज
घोडेपाटील, उपिज हािधकारी यां चे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म ये सादर कर यात
आले या पादुका दशन तावां बाबत या आयोजकां नी प रपू ण तांव सादर के लेले आहेत अशा भारतातील
आयोजकां ना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकां ना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड येथे बोलिव यात
यावे तसेच यावेळेस िव व त मा. ी. जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यां नाही िनमं ीत कर यात यावे असे
ठरलेले होते.
यानं तर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी (िव व त मा. ी.
वाकचौरे सो. व मा. ी. को हे सो. यां चेशी दूर वनी ारे पादुका दशन सोह याचे आयोजनाबाबत झाले या
चच या अनुषं गाने) नो हेबर-िडं सेबर-जानेवारी मिह यातील पादुका दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी
अनु मे तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यातील मोठया शहरातील तावधारकां ना मं गळवार
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव,
जनसंपक अिधकारी व ी राजितलक बागवे, . अिध क शता दी क यां ना दे यात आले होते.
यानुसार िद.०५/०९/२०१७ चे बैठक साठी िव व त मा. ी. भाऊसोहब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा
को हे, मा. मु य कायकारी अिधकारी, महोदया मा. उपकायकारी अिधकारी व जनसंपक अिधकारी यां चे
उपि थत बैठक पार पडली बैठक तील चचनु सार छाननी सिमती यां नी तािमळनाडू, म य देश व गुजरात या
रा यात माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७ व जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन
होणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े सादर करणेसाठी िशफारस कर यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत यावर सिव तर चचा होऊन तािमळनाडू ,
पॉडेचेरी, म य देश व गुजरात माहे -नो हेबर, िडसबर-२०१७ व जानेवारी, े बुवारी-२०१८ या मिह यांम ये
पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली याकामी तािवत के लीली िठकाणी व आजचे
सभेत ा त झाले या आजावरही चचा होऊन वेळाप क तयार कर यात आलेले असून मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनणयानु सार,
“…िशड साईधाम धमाथ सं था, भोपाल येथे िद.१७ व १८ िडसबर२०१७ रोजी पादुका दशन सोहळा
आयोिजत करणेस मा यता दे यात आलेली आहे..”
तावः- उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार सं था नमाफत भोपाळ येथे िद.१७ व १८
िडसबर२०१७ रोजी चे पादुका दशनासाठी उपल ध क न दे यात येणार असल्याचे यापूव यां ना कळिव यात
आलेले आहे. तथापी िशड साईधाम धमाथ सं था, भोपाळ यां नी कळिवलेले आहे क , भोपाळ व प रसरातील
साईभ तांना चे पादुकाचा जा तीत जा त दशनाचा लाभ िमळावा याकरीता वार शिनवार व रिववार िद.१६ व
१७ िडसबर, २०१७ रोजी चे पादुका उपल ध क न दे याची प ा दारे िवनं ती के लेली आहे.
तरी िशड साईधाम धमाथ सं था, भोपाळ यां चे िवनं ती प ाचे अनुषं गाने वार-शिनवार व रिववार िद.१६
व १७ िडसबर, २०१७ रोजी भोपाळ येथे चे पादुका साई भ तां चे दशनाकरीता उपल ध क न देणेसाठी सदरह
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
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िनणय .८५५

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे िशड साईधाम धमाथ सं था, भोपाळ यां चे
िवनं ती नु सार भोपाळ येथे आयोिजत कर यात आले या पादु का दशन सोहळया या िदनां काम ये १७
व १८ िडसबर, २०१७ ऐवजी िदनां क १६ व १७ िडसबर, २०१७ असा बदल करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीत नागपू र येथे पादु का दशन सोहळयाचे आयोजन
करणेसं बं धी ी साईबाबा सेवा मं डळ, नागपु र यां चे तावावर िनणय होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने
चार व सारासाठी देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनु स न ाथिमक
चचा करणेकामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड येथील सं थानचे लेड बागेतील “०” नं बर सभागृह येथे मा. ी.
भाऊसाहेब वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को हे व मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे ितिनधी मा. ी. मनोज
घोडेपाटील, उपिज हािधकारी यां चे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म ये सादर कर यात
आले या पादुका दशन तावां बाबत या आयोजकां नी प रपू ण तांव सादर के लेले आहेत अशा भारतातील
आयोजकां ना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकां ना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड येथे बोलिव यात
यावे तसेच यावेळेस िव व त मा. ी. जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यां नाही िनमं ीत कर यात यावे असे
ठरलेले होते.
यानं तर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी (िव व त मा. ी.
वाकचौरे सो. व मा. ी. को हे सो. यां चेशी दूर वनी ारे पादुका दशन सोह याचे आयोजनाबाबत झाले या
चच या अनुषं गाने) नो हेबर-िडं सेबर-जानेवारी मिह यातील पादुका दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी
अनु मे तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यातील मोठया शहरातील तावधारकां ना मं गळवार
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव,
जनसंपक अिधकारी व ी राजितलक बागवे , . अिध क शता दी क यां ना दे यात आले होते.
यानुसार िद.०५/०९/२०१७ चे बैठक साठी िव व त मा. ी. भाऊसोहब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा
को हे, मा. मु य कायकारी अिधकारी, महोदया मा. उपकायकारी अिधकारी व जनसंपक अिधकारी यां चे
उपि थत बैठक पार पडली बैठक तील चचनु सार
छाननी सिमती यां नी तािमळनाडू, म य देश व गुजरात या रा यात माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७ व
जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढू े सादर करणेसाठी िशफारस कर यात आलेली होती.
यानुसार तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यात माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७ व जानेवारी२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी ताव सादर कर यात आलेला होता. परं तू ी
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सदगु साई चॅरीटेबल ट, नागपुर व ितिनधी यां नी िशड येथील मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७
रोजीचे सभेत िशड येथे य येऊन ताव सादर के ला.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत यावर सिव तर चचा होऊन तािमळनाडू ,
पॉडेचेरी, म य देश व गुजरात माहे-नो हेबर, िडसबर-२०१७ व जानेवारी, े बुवारी-२०१८ या मिह यांम ये
पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच याकामी तािवत के लीली
िठकाणी व आजचे सभेत ा त झाले या आजावरही चचा होऊन मा. य थापन सिमतीचे िनणयानु सार ी
सदगु साई चॅरीटेबल ट, नागपुर ी पं कज महाजन यां ना िद.२५ जानेवारी, २०१८ ते िद.०६ फे वु ारी, २०१८
रोजी नागपुर व िवदभ ये थे चे पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यता आलेली आहे.
तावः- उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार ी सदगु साई चॅरीटे बल ट, नागपुर ी
पं कज महाजन यां ना िद.२५ जानेवारी, २०१८ ते िद.१० फे वु ारी, २०१८ रोजी नागपुर व िवदभ येथे चे पादुका
दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आलेली असून यानु सार यांना कळिव यात आलेले आहे.
तथापी ी साईबाबा सेवा मं डळ, नागपूर ी साईबाबा मं िदर, येथील ी. अिवनाश शेगां वकर, नागपूर
यां नी ी साई मं िदर हे िवदभातील यातनाम मं िदर असून, िद.१६/१२/१९७६ रोजी या मं िदराची थापना झालेली
आहे व यावेळी या मुळ पादुका ी साईबाबा सं था न यां नी साईभ तांचे दशनाथ उपल ध क न दे यात
आले या अस याचे यांचे प ात नमूद के लेले असनू , यांनी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषं गाने
नागपुर येथे चे पादुका िमळणेसाठी िवनं ती के लेली आहे .
यानुसार याचे ा त तावाचे अनुषं गाने शता दी क ामाफत यांना पादुका दशन सोह याचे
आयोजनासाठी िद.२६/०८/२०१७ रोजी ई-मेल ारे तपिशलवार ( ो-फॉम) मािहती मागिवणेत आलेली होती.
परं तू यांची मािहती इकडील िवभागास ा त झालेली नाही.
तरी
१)
ी साईबाबा सेवा मं डळ नागपूर यां चे ी साईबाबा मं िदरां चे उपरो त तावाचे अनुषं गाने नागपूर व ी
सदगु साई चॅरीटेबल ट, नागपुर व ी पं कज महाजन यां चे संयु त िव ामाने नागपुर येथे चे पादुका दशन
सोहळा आयोिजत करणेस
अथवा
ी साईबाबा सेवा मं डळ यां चे ी साईबाबा मं िदर नागपूर येथे वतं पणे चे पादुका भािवकां चे
दशनास उपल ध क न देणक
े ामी उिचत िनणय होणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सादर.
िनणय .८५६
ी सदगु साई चॅरीटे बल ट, नागपु र यां ना िद.२५ जानेवारी, २०१८ ते िद.०६ फे ु वारी, २०१८ या
कालावधीम ये नागपु र व िवदभ येथे चे पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेकामी या पादु का
उपल ध क न दे यास यापु व च मा यता दे यात आलेली आहे . परं तु आता, ी साईबाबा से वा मं डळ,
नागपू र यां नीही याच कालावधीम ये या पादु कां ची मागणी के लेली अस यामु ळे दो हीही सं थां ना
सभेसमोर बोलिवणेत येऊन, दो ही सं थां नी एकि त येऊन, नागपु र येथे या पादु कां चादशन सोहळा
आयोिजत करणेबाबत सभेने यां ना कळिवले . परं तु ी साईबाबा सेवा मं डळ, नागपू र यां नी वतं
पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेची इ छा दिशत के ली व यासाठी
या मु ळ पादु कां ची
सभेसमोर मागणी के ली.
यावर सिवस्तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा सेवा मं डळ, नागपू र यां ना िद.१८
जानेवारी, २०१८ रोजी एक िदवसा या पादु का दशन सोहळयासाठी या मु ळ पादु का उपल ध क न
दे यात या यात. सदरह पादु का व सं थान ितिनधी यां चा िशड ते नागपु र व नागपु र ते िशड जाणेयेणेसाठी येणारा वासखच (बस/ िवमान) तसेच इतर अनु षं िगक सव खच ी साईबाबा सेवा मं डळ,
नागपू र यां नी करावा.
(कायवाही- .अिध क, समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीत माहे माच-एि ल, २०१८ या कालावधीत
ऑ े िलया येथील ऑ े िलया िमशन ऑफ साई (ओम साई) इनकाप रे टेड यां नी तािवत के ले या
काय मा या तपिशलास मा यता देणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-
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१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नसु ार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
मा. यव थापन सिमती िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८७
“...सिमती सद य मा. ी भाऊसाहेब वाकचौरे , मा. ी िबपीनदादा को हे व मु य कायकारी अिधकारी
यां ची सिमती गठीत करणेत येऊन, या सिमतीने देशभरातील िविवध रा यांम ये साई पादुका दशन सोहळा
आयोिजत करणेसाठी ा त झाले या तावां ची ८ िदवसां म ये छाननी क न अं ितम करावे. तसेच परदेशातील
अजाची छाननी करतेवेळी सिमती सद य मा. ी ताप भोसले यां चे मागदशन घे यात यावे. पादुका दशन
सोहळयासाठी देशातील काही ठरािवक िठकाणी या मुळ पादुका व परदेशात चां दी या पादुका पाठिव यात
या यात, असे ठरले.
माहे आ टोबर २०१७ या मिह यात साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचा पादुका
दशन सोहळयाची सु वात िद. १३ व १४ आ टोबर २०१७ रोजी पणजी (गोवा) येथू न करणेत यावी. यासाठी
गोवा देश ी साईदशन पादुका सोहळा सिमती, पणजी यां चे मुळ पादुका दशन तावास मा यता दे यात आली.
उपरो त छाननी सिमतीने अं ितम के ले या तावां या िठकाणी सिमती सद य व सं थानचे अं िधकारी यां नी
उपल धतेनु सार य भेटी देऊन काय मा या पूव तयारीचा व िनयोजनाचा आढावा यावा. पादुका दशन
सोहळयाचे पूव तयारी व पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेसाठी येणा -या अनुषं गीक सव खचास / वास
खचास (वाहन, रे वे, िवमान) मा यता दे यात आली.
रा यांत, पररा यांत, परदेशात पादुका दशन पादुकासाठी ता िवत के यानु सर आव यकते माणे
कमचारी पाठिव यात यावेत. येक पादुका दशन सोहळयासाठी सोबत जावयाचे कमचा-यां चे िवभाग, सं या व
नामिनदश याबाबत मु य कायकारी अिधकारी यां ची मा यता घेणे आव यक राहील. यासाठी येणा-या आव यक
खचास मा यता दे यात आली. िविवध िठकाणी आयोिजत करावया या पादुका दशन सोहळयासाठी ये क वेळी
उपल धते माणे सव िव व त व िकमान २ अिधकारी यां ना उपि थत राह यास व यासाठी येणा-या अनुषं गीक
सव खचास / वास खचास (वाहन, रे वे, िवमान) मा यता दे यात आली. उपि थत राहणा-या अिधका-यां चे
बाबतीत मु य कायकारी अिधकारी यां नी नामिनदिशत करणे आव यक राहील असे ठरले.
आव कतेनसु ार तातडीचे संगी देशातं गत िवमान वासाने पादुका घेऊन जाणे -येणसे व याकामी येणाया खचास मा यता दे यात आली. याबाबत वेळोवेळी संगानु प मु य कायकारी अिधकारी यां नी िनणय यावा
असे ठरले व यासाठी या अनुषं गीक सव खचास मा यता दे यात आली. पादुका दशन सोहळयासाठी वास व
इतर िठकाणी सुर े या कारणा तव ह यारी पोलीस बं दोब त घेणेस व यासाठी या अनुषं गीक खचास मा यता
दे यात आली ”
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण होत आहेत.
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने
चार व सारासाठी देश िवदेशांम ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
ऑ टेिलया िमशन ऑफ साई (ओम साई) इनकाप रे टेड चे अ य ी. अिनल कु मार कोलानूक डा
यां नी ी साईबाबा समाधी शता दी वषात ऑ टेिलयामधील मेलबन, िसडनी, अॅडलेड, पथ या िविवध शहराम ये
िद. २८ माच, २०१८ ते िद.०८ एि ल, २०१८ पयत ी साईबाबा पादुका दशन साहेळाचे आयोजन करणेसाठी
ताव सादर के लेला आहे.
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तावः- ऑ टेिलया िमशन ऑफ साई (ओम साई) इनकाप रे टेड चे अ य ी. अिनल कु मार
कोलानूक डा यां नी खालील माणे काय मां चे वेळाप क कळिवलेले आहे.
१)
िद.२८ िकं वा २९ माच २०१८ रोजी मुं बई येथनू मेलबनकडे याण.
२)
िद. ३० माच, २०१८ रोजी सकाळी मेलबन कडू न अॅडीलेडकडे याण.
३)
िद.३० माच, २०१८ रोजी दुपारी अॅडीलेड येथे साईभजन सं या.
४)
िद. ३१ माच, २०१८ ते िद.०१ एि ल, २०१८ रोजी दोन िदवसीय मेलबन येथे साईभजन सं यासह
िविवध काय मासह चे पादुकासह ी साईबाबां चे मा यवरां सह ही टो रअन पालमे ट मधील मा.
मं ीमहोदय यां ची भेट व नं तर िसडीनीकडे याण.
५)
िद.०४ एि ल, २०१८ रोजी चे पादुकां ची िमरवणूक व पालखी तसेच साईभजन सं या व िविवध
काय म व फे डरल थािनक मं ी यां चे ह ते चे पादुकां चे वागत व स मान.
६)
िद.०५ एि ल, २०१८ रोजी परत िसडीनी िव ाम व सं याकाळी मेलबन कडे याण.
७)
िद.०६ एि ल, २०१८ रोजी मेलबन िव ाम व रा ौ पथकडे याण.
८)
िद.०७ एि ल, २०१८ सायं काळी साई भजन सं या.
९)
िद.०८ एि ल, २०१८ पथ येथनू मुं बई कडे याण.
तसेच ओम साई सं थान यां चेमाफत भारतातून ते ऑ टे्िलयात िवमाना ारे तसेच थािनक वाहतूक
यासाठी लागाणारा खच िनवास, भोजन यव थेसह VISA एं जटची यव था याचेमाफत कर यात येणार
अस याचे यांनी प ात म ये नमूद के लेले असून , ी साईबाबा सं थानचे िव व त यव थे यांचे मा यवरां या
ह ते मरिणकाचे काशन कर यात येणार अस याचे यांनी कळिवलेले आहे.
तरी ऑ टेिलया िमशन ऑफ साई (ओम साई) इनकाप रे टेड चे अ य ी. अिनल कु मार कोलानूक डा
यां चे उपरो त ा त तावाचे अनुषं गाने माहे-माच-२०१८ म ये ऑ ेिलया मधील िविवध शहरां म ये चे
चां दी या पादुका साईभ तां चे दशनाथ उपल ध क न देणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े
िनणयाथ सादर.
िनणय .८५७ उपरो
तावावर चचा सु असताना, यु झीलं ड येथील साईमं िदर टनेही पादु का दशन सोहळा
आयोिजत करणेकामी या पादु कां चीमागणी के ली अस याची मािहती सभेस दे यात आली.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो ऑ टे िलया व यु झीलं ड येथे पादु का दशन
सोहळा आयोिजत करणेकामी ा झालेले अज, पादु का दशन सोहळया या अजाची छाननी
करणेकामी गठीत करणेत आले या सिमतीसमोर सादर करावा व या सिमतीने पादु का दशन
सोहळयाची परे षा ठरवू न, याचा ताव पु ढील सभेसमोर सादर करावा.
(कायवाही- प्र.अिध क, समाधी शता दी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीत माहे जु ल-ै २०१८ म ये यु नायटे ड िकं गडम म ये
चे पादु का दशन सोहळयाचे आयोजन करणेबाबत िशतल िशड साईबाबा मं िदर असो. ऑफ लं डन
यां नी सादर के ले या तावावर िनणय घेणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम चे ी व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे,
मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८७“सिमती सद य मा. ी भाऊसाहेब वाकचौरे , मा. ी िबपीनदादा को हे व मु य कायकारी अिधकारी
यां ची सिमती गठीत करणेत येऊन, या सिमतीने देशभरातील िविवध रा यांम ये साई पादुका दशन सोहळा
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आयोिजत करणेसाठी ा त झाले या तावां ची ८ िदवसां म ये छाननी क न अं ितम करावे. तसेच परदेशातील
अजाची छाननी करतेवेळी सिमती सद य मा. ी ताप भोसले यां चे मागदशन घे यात यावे. पादुका दशन
सोहळयासाठी देशातील काही ठरािवक िठकाणी या मुळ पादुका व परदेशात चां दी या पादुका पाठिव यात
या यात, असे ठरले.
माहे आ टोबर २०१७ या मिह यात साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचा पादुका
दशन सोहळयाची सु वात िद. १३ व १४ आ टोबर २०१७ रोजी पणजी (गोवा) येथू न करणेत यावी. यासाठी
गोवा देश ी साईदशन पादुका सोहळा सिमती, पणजी यां चे मुळ पादुका दशन तावास मा यता दे यात आली.
उपरो त छाननी सिमतीने अं ितम के ले या तावां या िठकाणी सिमती सद य व सं थानचे अं िधकारी यां नी
उपल धतेनु सार य भेटी देऊन काय मा या पूव तयारीचा व िनयोजनाचा आढावा यावा. पादुका दशन
सोहळयाचे पूव तयारी व पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेसाठी येणा -या अनुषं गीक सव खचास / वास
खचास (वाहन, रे वे, िवमान) मा यता दे यात आली.
रा यांत, पररा यांत, परदेशात पादुका दशन पादुकासाठी ता िवत के यानु सर आव यकते माणे
कमचारी पाठिव यात यावेत. येक पादुका दशन सोहळयासाठी सोबत जावयाचे कमचा-यां चे िवभाग, सं या व
नामिनदश याबाबत मु य कायकारी अिधकारी यां ची मा यता घेणे आव यक राहील. यासाठी येणा-या आव यक
खचास मा यता दे यात आली.
िविवध िठकाणी आयोिजत करावया या पादुका दशन सोहळयासाठी ये क वेळी उपल धते माणे सव
िव व त व िकमान २ अिधकारी यां ना उपि थत राह यास व यासाठी येणा-या अनुषं गीक सव खचास / वास
खचास (वाहन, रे वे, िवमान) मा यता दे यात आली. उपि थत राहणा-या अिधका-यां चे बाबतीत मु य कायकारी
अिधकारी यां नी नामिनदिशत करणे आव यक राहील असे ठरले.
आव कतेनसु ार तातडीचे संगी देशातं गत िवमान वासाने पादुका घेऊन जाणे -येणसे व याकामी येणाया खचास मा यता दे यात आली. याबाबत वेळोवेळी संगानु प मु य कायकारी अिधकारी यां नी िनणय यावा
असे ठरले व यासाठी या अनुषं गीक सव खचास मा यता दे यात आली. पादुका दशन सोहळयासाठी वास व
इतर िठकाणी सुर े या कारणा तव ह यारी पोलीस बं दोब त घेणेस व यासाठी या अनुषं गीक खचास मा यता
दे यात आली ”
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने
चार व सारासाठी देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
िशतल िशड साईबाबा मं िदर असो, ऑफ लं डन यां नी ी साईबाबा समाधी शता दी वषात युनायटे ड िकं गडम
येथील लं डन व िलसे टर या शहरां म ये िद. २८ जु ल,ै २०१८ ते िद.२९ जु ल,ै २०१८ पयत ी साईबाबा पादुका
दशन साहेळाचे आयोजन करणेसाठी ताव सादर के लेला असून , यापूव यां चेमाफत व साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां चेमाफत साईभजन सं या सोह याचे सन-२०१० म ये आयोजनाचा अनुभव
अस याचे प ात नमूद के लेले आहे.
तावः- िशतल िशड साईबाबा मं िदर असो, ऑफ लं डन यां नी युनायटेड िकं गडम येथील लं डन
शहरात िद. २८ जु ल,ै २०१८ रोजी व िद.२९ जु ल,ै २०१८ रोजी िलसे टर या शहराम ये चे पादुका दशन
सोहळा आयोजन करणेसाठी ताव सादर के लेला असून , याम ये िवमान वास, िनवास, भोजन, इ यादी
अनुषं िगक यव था यांचेमाफत कर यात येणार अस याचे नमूद के लेले आहे.
तरी िशतल िशड साईबाबा मं िदर असो, ऑफ लं डन यां चे उपरो त ा त तावाचे अनुषं गाने माहेजुलै -२०१८ म ये लं डन मधील शहरां म ये चे चां दी या पादुका साईभ तां चे दशनाथ उपल ध क न देणेसाठी
सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े िनणयाथ सादर.
िनणय .८५८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो िशतल िशड साईबाबा मं िदर असो, ऑफ लं डन
यां चा पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेकामी ा झालेला अज, पादु का दशन सोहळया या
अजाची छाननी करणेकामी गठीत करणेत आले या सिमतीसमोर सादर करावा व या सिमतीने पादु का
दशन सोहळयाची परे षा ठरवू न, याचा ताव पु ढील सभेसमोर सादर करावा.
(कायवाही- .अिध क, समाधी शता दी क )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१०

ी.वाि मक क े, डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पु णे यां ना ायोिगक त वावर मुं बई-िशड
आिण िशड दशन हेिलकॉ टर सेवा सु करणेसाठी परवानगी देणे.
िनणय .८५९
ी.वाि मक क ,े डायरे टर, एअर एलोरा एिवएशन ा.िल., पुणे यां ना सभेसमोर चचसाठी उपि थत रहाणेबाबत
कळिवणेत येऊनही, ते सभेसमोर उपि थत न हते, याव न ते मुं बई-िशड आिण िशड दशन हेिलकॉ टर सेवा सु
करणेस इ छु क नाहीत, असे िदसून येते. सबब उपरो
ताव र करणेत आला.
(कायवाही- जनसं पक िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
ी.सु धीर मां डके , मां डके ॲ ड मां डके इं ा चर ा.िल., पु णे यां ना सं थान हेिलपॅड वापरास
परवानगी देणे.
िनणय .८६० सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- जनसं पक िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
शासन िनणयानु सार सं थानकडे देणगी पाने ा झाले या/ जमा असले या सोने-चां दी या व तु
िवतळवू न, उपल ध होणारे शु द सोने-चां दीपासू न ी साई ितमेची नाणी बनिवणेसं बं धी
मा. यव थापन सिमती या सद यां ची उपसिमती नेमणे, अिधकारी व कमचारी यां चा कायगट तयार
करणे व सदर कामाचे वेळाप क िनि त करणे.
ताव(अ) सं थानकडे देणगी पाने ा झाले या/ जमा असले या सोने-चां दी या व तू िवतळवून , उपल ध
होणारे शु द सोने-चां दीपासून साई ितमेची नाणी/ पादुका तयार करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क
३१ ऑग , २०१६ रोजीचे सभेत िनणय मां क ५९९ खालील माणे पा रत करणेत आलेला आहे :
“ .. .. ाँग मम ये जागेअभावी िनमाण झाले या सुरि तते या ीने मा.उ च यायालया या
आदेशास अधीन राहन तसेच महारा शासना या मागदशक त वानु सार सं थानकडे देणगी पाने ा झाले या/
जमा असले या सोने-चां दी या व तूं पैक कलाकु सरीचे न ीकाम असले या सो या/ चां दी या व तूं ची
िललावा ारे िव करणेत यावी, असे ठरले व उव रत सोने-चां दी या व तुं बाबत तावात नमुद के ले माणे
कायवाही करणेस मा यता दे यात आली. ”
तसेच,दर यानचे कालावधीत, र कम पये २५,०००/- मा व यापु ढील र कमेची सं थानला देणगी
देणा-या साईभ ां स ी साईबाबां या पादुकां ची चां दीची ितमा साद पाने भेट देणक
े ामी मा. यव थापन
सिमतीचे िदनां क ३० नो हबर, २०१६ रोजीचे सभेत िनणय मां क ८७२खालील माणे पा रत करणेत आलेला
आहे :
“ .. .. र कम . २५,०००/- व यापुढील रकमेची/ व तु, सािह याची देणगी देणा-या साईभ ां स २०
ॅम वजना या चां दी या ी साई पादुका तसेच साईच र ं थ व एक ीडी फोटो साद पाने दे यात यावा, असे
ठरले. यासाठी िविहत प दतीने चां दी या पादुका बनिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास
मा यतादे यातआली. ”
उपरो मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार तसेच मा. शासनाने िदनां क ३१ मे, २००७ रोजी
िदले या थायी मा यतेनु सार, मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडेस िदनां क ०२
माच, २०१७ रोजीिवनं ती ताव प ा दारे, िवषयां िकत कामी सन २०१२ ते सन २०१६ या मा.ि सद यीय
सिमतीचे कायकाळात मा. उ च यायालय, मुं बई यां चे खं डपीठ औरं गाबाद यां नी वेळोवेळी िदले या आदेशा या
अनुषं गाने मा. शासनाचे मागदशन िमळावे हणून तसेच सदर तावास मा यता िमळणेसाठी िवनं ती करणेत
आलेली होती.
(ब) मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनुस न, मा. शासनाकडे सादर करणेत आले या िदनां क ०२
माच, २०१७ रोजीचे तावास मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां नी शासन िनणय मां क सासंिव१०१७/३४६/ . .४३/का.१६, िदनां क २८ जु ल,ै २०१७ अ वये मा यता िदलेली आहे.
या शासन िनणयात खालील बाबी नमूद करणेत आले या आहेत –
०१.
िदनां क ३१.०३.२०१६अखेर ी साईबाबां या चरणी देणगी पाने ा झाले या सोने व चां दी या
व तुं पैक िवतळिवणे यो य असलेले अलं कार / व तू हे िविध व याय िवभाग, शासन िनणय मां क सासंिव२००५/ ४०७/(६४)/ का.सोळा, िदनां क ३१.०५.२००७ म ये िविहत कर यात आलेली कायप दती राबवून
शासना या अं गीकृ त टां कसाळीम ये िवतळवू न यापासून उपल ध होणा-या शु द सोने -चां दी या लगडी / िचपा
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यापासून (खाली नमूद के ले या वजनाची) ी साई ितमा असलेली नाणी, पेडं टस् आिण ी साई या पादुका
बनिव यास शासन मा यता दे यात येत आहे.
०२.
मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां नी या िवभागा या िदनां क
३१.०५.२००७ या शासन िनणयात िविहत के ले या कायप दतीची तं तोतं त अं मलबजावणी कर याची द ता
घेणे आव यक रािहल तसेच सदर शासन मा यतेनषु ं गाने कायवाही क न कायपूतताअहवाल शासनास सादर करणे
बं धनकारक रािहल.
(क) िदनां क २८ जु ल,ै २०१७ रोजीचे शासन िनणयात नमूद के ले या िदनां क ३१ मे, २००७ रोजीचे शासन
िनणयात सोने-चां दी िवतळिवणे या अनुषं गाने कायप दतीत ामु याने खालील बाबी नमूद के ले या आहेत “.. .. (०५) व तू िवतळिव यापूव यव थापन सिमती या िकमान तीन सद यां नी याची पाहणी
करावी व शासना याअिधका-यां या उपि थतीत मा. सद यां सम यांचे वजन क न या िसलबं द कर यात
या यात. वजन कर यापुव यावर खडे बसिवलेले अस यास ते काळजीपूवक थम काढू न िविहत
कायप दतीनु सार, यांची सं या / िवगतवारी नमुद के ले या िच ीसह, कापडी िपशवीत मोहरबं द (सील) क न ते
वेगळे ठे वनू यावेत .
(०६) या व तुं ची वाहतुक कर यापुव या व तुं या आव यक तो वाहतुक िवमा उतरिव यात यावा व
पोलीस संर णाची यव था कर यात यावी.
(०७) या व तुं या िसलबं द पेटया/ ं क/ पोती वाहनात बं िद त जागेत ठे व यात या यात व ती बं िद त जागाही
मोहोरबं द (सील) कर यात यावी.
(०८) रफायनरीत पोहच यावर मा. सिमती सद य व मा. कायकारी अिधकारी तसेच शासनाचे अिधकारी
यां या सम सव पेट्या/ ं का/ पोती वाहनातून काढू न यातील व तू बाहेर काढू न यांचे रफायनरीत पुनः च
वजन कर यात यावे व या िवतळिव याकरीता रफायनरी या ता यात दे यात या यात.
(०९) िवतळिव यानं तर आले या अशु द धातूं या (Sample after melting) नमु यादाखल दोन नमु ने
(तुकडे ) काढू न यापैक एक नमुना (तुकडा) ता यात यावा, या नमु या या शु दतेची तपासणी इंिडया ग हनमट
िमं ट, मुं बई यां चेकडू न क न घे यात यावी. ”
(क-१) यापुव सन २००४ ते २०१२ या कालावधीत वेळोवेळी सोने-चां दी व तू िवतळिवणेकामी खालील
कायप दतीचा अवलं ब करणेत आलेला आहे १.
त कालीन मा. यव थापन सिमतीने िवषयां िकत कामी थािनक मा. यव थापन सिमती सद यां ची
िनयु के लेली होती.
२.
िवषयां िकत कामी त कालीन मा. कायकारी अिधकारी व मा. उपकायकारी अिधकारी यां चे
मागदशनाखाली, लेखाशाखेकडील मु यलेखािधकारी, लेखािधकारी आिण मु य रोखपाल यां चेसह िलपीक
टं कलेखक ेणीतील ०२ कमचा-यां चे मदतीने िवषयां िकत कामी संपू ण कायवाही पार पाडलेली होती.
३.
मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे ितिनधी िवषयां िकत कामी य काय थळावर (
भारत सरकार टं कसाळ, मुं बई व नॅशनल रफायनरी, मुं बई येथ)े हजर होते.
४.
िदनां क ३१.५.२००७ रोजीचे शासन िनणयात नमूद के ले या इतर बाब बाबत यथोिचत दखल घेणते
आलेली होती.
(क-२) आतावर नमुद के ले या िववेचनानुसार , सोने-चां दी िवतळिवणे व या अनुषं िगक सव कायवाही पू ण
करणेसाठी खालील माणे तािवत करणेत येत आहे (१)
मा. यव थापन सिमती सद यां पैक िकमान ०३ सद यां ची उपसिमती नेमणेबाबत िवनं ती करणेत येत
आहे.
(२)
सोने-चां दी िवतळिवणेकामी पूव मािहती काय ां तगत झालेला प यवहार व बाबी ल ात घेतां, सदर
कायवाहीत पारदशकता यावी हणून िवशेषतःस या िसलबं द सोने-चां दी यां चे ता यात आहेत व तसेच सदरचे
सोने-चां दी वीकारणेची संपणू जबाबदारी या अिधकारी/ कमचारी यां चेवर आहे यांना या िवषयां िकत ि येतनू
दूर ठे ऊन, स या कायरत असले या द ता पथकाचे धत वरखाली नमूद के ले माणे अिधकारी व कमचारी यां चा
गट (कायसिमती) न याने नेमनू यां चेकडू न िवषयां िकत काम पूण क न घेणेस मा यता असावी.
(३)
अशा कायसिमतीम ये खालील अिधकारी / कमचारी यां चा समावेश असावा१. मा. यव थापन सिमतीने िनयु के लेले ०३ सद य(िकमान)
२. मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे ितिनधी.
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३. मा. मु य कायकारी अिधकारी
४. मा. उपिज हािधकारी (०१)
५. मा. उपकायकारी अिधकारी
६. शासक य अिधकारी (०२)
७. लेखािधकारी (०१)
८. िवषयां िकत कामकाज पूण करणेसाठी व र िलपीक अथवा िलपीक टं कलेखक (पूव काम के लेले
परं तु स या लेखाशाखेशीसंबं िधत नसलेले (०२ कमचारी)
(ड) उपरो प र छे दां त नमुद के लेनसु ार, सं थानकडे िदनां क ३१ माच, २०१६ अखेर देणगी पाने जमा
झालेले व िवतळिवणे यो य असलेले सोने-चांदी िवतळिवणेची ि या पू ण क न, उपल ध होणारे शु द सोने चां दीपासून आव यकतेनु सार नाणी/ पेडं टस् बनिवणेसाठी करावयाचे (प र छे द क-२ नुसार) कायवाहीसाठी व
तसेच याकामी य कामकाजाचे वेळाप क िनि त करणेसाठी उपरो
ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िवचाराथ/ िनणयाथ सादर.
िनणय .८६१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानकडे िदनां क ३१ माच, २०१६ अखेर देणगी पाने जमा झाले ले व
िवतळिवणे यो य असलेले सोने -चां दी शासन िनयमावलीस अनु स न िवतळिवणेस मा यता दे यात
आली. याकामी यव थापन सिमतीचे मा.अ य , मा.उपा य व सद य मा.ॲङमोहन जयकर यां ची
उपरो कायसिमतीसाठी नावे ठरिव यात आली. याचबरोबर इतर अनु भवी अिधकारी/ कमचा यां ची
शासनाने िनयु करावी व तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच या िवतळिव यायो य सोने-चां दीची Marine Inland Transit Insurance Policy
काढू न घे यात यावी, अशी सु चना सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां नी के ली व यां या
मागदशनाखाली लेखाशाखा िवभागाने सदरह lnsurance बाबतीत पु ढील कायवाही करावी, असे
ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
सं थान कमचा यां साठी या “गृ हकज याज सवलत योजना” िनयमावलीस मा यता देणेबाबत.
िनणय .८६२ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
िशड नगरपं चायतीस क शासन पु र कृ त अमृ त योजनेअं तगत मं जु र झाले या पाणी पु रवठा योजनेसाठी
सं थानकडू न िदलेली िबन याजी कज र कम .६.५८६१ कोटी मा र कम माफ करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द:- “ ी साईबाबा सं थान अिधिनयम २००४ चे कलम २१ मधील (२) (दोन) नु सार, छाननी
सिमती या िशफारसीनुसार व रा यशासना या पुव मं जू रीने, थािनक नागरी सेवा व सु िवधा यां चेम ये सु धारणा व वाढ
हो यासाठी प रणामी सं थानां यासोय म ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीला सहा य कर याची तरतू द आहे”.
ा तिवक:- िशड नगरपं चायतीस क शासन पुर कृ त अमृत योजनेअं तगत र कम . ३६.६५ कोटी
रकमेची पाणीपुरवठा योजना मं जरू आहे. सदर योजनेचे काम आज वेगाने सु आहे . या योजनेसाठी क सरकार
ारे एकू ण क प िकं मती या ५०% , रा य शासनाकडू न २५%, नगरपं चायत िह सा २५% अशा आकृ तीबं धास
शासक य मा यता आहे.
िशड नगरपं चायतीची २५% र कम हणजेच र कम .९.६२ कोटी उभारणीची आिथक ि थती
नस याने एकू ण नगरपं चायत िह सा . ९.१६२ कोटी पैक १४ या िव त आयोगामाफत िशड नगरपं चायतीस
२५७.७९ ल ा त झालेले आहेत. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चेकडू न उवरीत र कम .
६.५८ कोटी देणबे ाबत ताव िशड नगरपं चायत ारे दे यात आलेला होता. सदर तावा या अनुषं गाने ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ना सादर के ले या
तावास शासन िनणय ं सासंिव-१०१७/५५५/ . .५७/का. १६, िद. ३१.०३.२०१७ अ वये ६.५८६१ कोटी
इतके कज व पात िदलेले आहे. व सदर कजाची परतफे ड नगरपं चायतीला ा त होणा-या १४ या िव त
आयोगाचे अनुदानातुन करणेबाबत ठरलेले आहे .
िशड नगरपं चायतीला १४ वा िव त आयोग हा शासनाकडू न िनधी उपल ध हो याचा मह वाचा ोत
असून , यातील ५०% र कम घनकचरा यव थापन व ५०% इतर कामासां ठी वापरणे बं धनकारक आहे.
हणजेच ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी अमृत योजनेसाठी नगरपं चायतला िदलेली र कम
१४ या िव आयोगातील इतर ५०% ा त अनुदानातुन परत करावी लागेल .
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ी साईबाबा शता दी महो सव वषातील साईबाबा सं थान सोबतच िशड नगरपं चायतला देखील
शहाराम ये अनेक मह वाची िवकास कामे करावयाची आहे. यािशवाय पाणीपुरवठा िवभाग, ीट लाईट िवभाग
यां चे िवज िबल तसेच पाटबं धारे िवभागाची िबगरिसंचन पाणीप ी देखील या १४ या िव त आयोगाचे इतर ५०%
रकमेतनु अदा करणे म ा त ठरते. या िशवाय इतर योजनां म ये देखील नगरपं चायतला विह सा १४ या िव त
आयोगातूनच भरावा लागेल . सबब १४ वा िव त आयोग िनधी नगरपं चायतीला या कामां साठी िश लक राहणे
आव यक आहे.
या तव ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चेकडू न िशड नगरपं चायतीला अमृत
योजनेअं तगत पाणीपुरवठा योजनेतील नगरपं चायत िह सा भरणेसाठी िबन याजी कजाऊ व पात िदलेली र कम
. ६.५८६१ कोटी पु णपणे माफ हावेत, जेणक
े न १४ या िव त आयोगाअं तगत ा त होणारा िनधी िशड
नगरपं चायतला इतर कामे कर यासाठी वापरता येईल. असे िशड नगरपं चायतीने कळिवले आहे.
िशड नगरपं चायतीची मागणी:- िशड नगरपं चायतीस क शासन पुर कृ त अमृत योजने अं तगत
मं जरू झाले या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ी साईबाबा सं था न कडू न दे यात आलेले िबन याजी कज र कम .
६.५८६१ माफ करणे बाबत िवनं ती के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभेतील
िनणय . १५६, अ वये असे ठरले क , िशड नगरपं चायतीस क शासन पुर कृ त अमृत योजने अं तगत
नगरपं चयाती या २५% िह सा र कम . ९.१६२ कोटी पैक . २.५७५९ कोटी वजा जाता उवरीत र कम .
६.५८७ कोटी सं थानकडू न िवहीत प तीने दे यात यावे. परं तु भिव यात िशड नगरपं चायतीला १४ या िव त
आयोगातून अनुदान ा त झा यास सं थानने िदलेले अनु दान िशड नगरपं चायतीकडू न परत घे यात यावे. या
अटीवर मा यता दे यात आली.
तसेच जु ना िपं पळवाडी र ता हा नगरपं चायती या मालक चा असून तो स या ता पुर या व पात
दशनरां ग हणून वापरणेस नगरपं चायतीने परवानगी िदलेली आहे. सदर र ता कायम व पी सं थानकडे वग
कर या या अटीवर तािवत अनुदान िशड नगरपं चायतीकडे वग करणेत यावे असे ठरले.
मा.छाननी सिमतीचा िनणय:- सदरचा िवषय िद. २७.०३.२०१७ चे मा. छाननी सिमतीचे समोर
सादर के ला असता, सखोल चचा कर यात आली. यात महारा शासनाकडू न नगरपं चायतीस क शासन
पुर कृ त अमृत योजनेतं गत मं जरू झाले या पाणीपुरवठा योजनेसाठी लोकवगणी भर यासाठी . ६.५८७ कोटी मा
र कम सं थानकडू न कजाऊ हणून दे यास मा यता दे यात आली. परं तु सं थानतफ िदली जाणारी र कम ही
स या िबन याजी कज व पात दे यात येत आहे. शासनाकडू न १४ या िव त आयोगातून नगरपं चायतीला
वेळोवेळी ा त होणा-या रकमेतनू सं था नला देय असले या कजा या रकमेची परतफे ड नगरपं चायतीकडू न
करणेत यावी.
तरी मा. यव थापन सिमती व छाननी सिमती यां चे िनणयानु सार िशड नगरपं चायतीस र कम .
६.५८७ कोटी मा र कम सं थानकडू न िबन याजी कज हणून दे यास मा यता िमळणेसाठी. जा. न. एसएसएस/
वशी-लेखा-अनुदान/६५२९/२०१७/ िद. ३० माच २०१७ रोजी िवधी व याय िवभाग यां ना ताव सादर के ला
असता महारा शासन िवधी व याय िवभाग शासन िनणय . सासिव -१०१७/५५५/ . . ५७/ १६ िद.
३१.०३.२०१७ नु सार खालील माणे िनणय झालेला आहे.
शासन िनणय:- ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती आिण ी साईबाबा सं थान छाननी
सिमतीने के ले या िशफारसीनु सार क शासन पुर कृ त अमृत योजने अं तगत मं जरू झाले या पाणीपुरवठा
योजनेसाठी लोकवगणी भर यासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां याकडू न .६.५८६१ कोटी
इतक र कम िशड नगरपं चायतीला कज व पात उपल ध क न दे यास शासन मा यता दे यात आली आहे.
१) रा य शासना ारे १४ या िव आयोगातून िशड नगरपं चायतीला वेळोवेळी ा त होणा-या रकमेतनू ी
साईबाबा सं थानला देय असले या सदर .६.५८६१ इत या कजा या रकमेची परतफे ड िशड
नगरपं चायतीकडू न कर यात येईल. असा शासन िनणय झाला आहे.
२) उपरो त माणे मा. यव थापन सिमती िनणय, छाननी सिमती िनणय व शासन िनणय झालेले आहेत.
मा आता िशड नगरपं चायतीस र कम अदा के लेनं तर यांनी सदरची र कम ही अनु दान व पात
िमळावी अशी िवनं ती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:-
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१)

नगरिवकास िवभागाचा शासन िनणय मां क अमृत २०१७/ . . २७/नािव-३३ मं बई िद.
०८.२.२०१७ नु सार कद शासन पुर कृ त अमृत अिभयानाचा िशड शहरा या . ३६.६५ कोटी या
पाणीपुरवठा क पाचा िव तीय आकृ तीबं ध खालील माणे आहे.
नागरी थािनक योजनेची
कद शासना माफत
रा य शासना
नागरी थािनक
वराज सं थेचे
एकू ण
अनु ेय अनुदान
माफत अनु ेय
वरा य सं थे चा
नाव
िकं मत
(५०%)
अनुदान (२५%)
सहभाग (२५%)
िशड नगरपं चायत . ३६.६५
. १८.३२५ कोटी
. ९.१६२ कोटी
. ९.१६३ कोटी
कोटी
२) िद. ०८.०२.२०१७ रोजी या नगर िवकास िवभागाचे शासन िनणयानुसार नगरपं चायतीने विह याचा
िनधी उभारतां ना स्थािनक वरा य सं थां नी यांना ा त होणा-या १४ या िव त आयोगा या िनधीशी
एकक ािभमुख करणे आव यक राहील असे नमूद के ले आहे .
३) मा िशड नगरपं चायतीने १४ या िव त आयोगाचे िनधीतून शहरातील मह वाची िवकास कामे
करावयाची अस याने जर सं थानने अमृत योजने या कामासाठी िदलेला िबन याजी कजाऊ .
६.५८६१ कोटी िनधी सं थानला परत के यास नगरपं चायतीला िवकास कामां ना िनधी िश लक
राहणार नस याने सदर र कम अनु दान व पात मागणी के लेली आहे.
४)
ी साईबाबा सं थान अिधिनयम २००४ चे कलम २१ मधील (२) (दोन) नु सार, थािनक नागरी सेवा
व सुिवधा यां चेम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी प रणामी सं थानां या सोय म ये वाढ हो यासाठी
िशड नगरपं चायतीला सहा य कर याची तरतूद आहे .
५) मा. यव थापन सिमतीने ताव मा य के यास मा. छाननी सिमती व शासनास मा यतेसाठी सादर
करावे लागेल.
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८६३ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड नगरपं चायतीस क शासन पु र कृ त अमृ त योजनेअं तगत मं जु र
झाले या पाणी पु रवठा योजनेसाठी सं थानकडू न िदलेली .६.५८६१ कोटी मा िबन याजी कज
र कम माफ करणेस मा यता दे यात आली. परं तु याकामी छाननी सिमतीचे पु व परवानगीने शासन
मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
ी.वसं तराव नाईक, शासक य वै िकय महािव ालय, यवतमाळ यां ना र दान िशबीराकरीता
वातानु कुिलत सु स ज वाहन देणेसाठी मा.रा यमं ी, सा. .िव. यां या िवनं तीबाबत.
िवषय नं.१६
िनयोजीत शै िणक सं कुला या बां धकामासाठी जागा िनि त करणे व सं बं धीत आिकटे टचे
सादरीकरण.
िवषय नं.१७
मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यां नी िदले या टिमनेशन नोटीसवर िनणय घेणेबाबत.
िवषय नं.१८
मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यां चे समवेत अिब े शन करणेबाबत.
िनणय .८६४ उपरो िवषय नं.१५ ते १८ वरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ कायकारी अिभयं ता, बां धकाम)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
सन २०१२-२०१३, सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ यावष आदा के ले या सानु ह अनु दाना या
रकमेस अं ितम मा यता देणेबाबत.
तावअ) उपरो त सं दभ .५ चे प ा वये ी साईबाबा सं थान कमचारी सं घटनेने सानु ह अनु दान संदभात दर िदवाळी
सणा या वेळी कामगारां ना सानु ह संदभात न िनमाण होत होता. परं तू सं थान यव थापनाने कोट मं जरू ीसाठी
अॅ लीके शन दाखल के लेले होते. या िवषयी औरं गाबाद हायकोटने िनदश िदलेले असून या संदभात लवकरात
लवकर यव थापन सिमतीने कायवाही कर यात यावी. या कालावधीत सानु ह अनुदानाची या कमगारां ची
र कम सं थान यव थापनाकडे जमा असलेली र कम कामगारां ना अदा कर यात यावी. यापुढे सेवािनवृ त
होणा-या कामगारां ची र कम कपात कर यात येऊ नये, अशी िवनं ती के लेली आहे.
ब) पु विपठीकाः- सन १९७७ पासून मा. यव थापन मं डळ/ सिमतीचे िनणयानुसार तसेच
मा. यायालयाचे िनणयानु सार सं थानचे यव थापन पहाणारे मा.कोट रसी हर यां नी सं थान सेवकां ना िदपावली
उ सवािनिम त दरवष िदपावलीपुव सानु ह अनुदान देणते आले आहे . यानं तर सन १९८४ म ये मा.िसटी
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िस हील कोट, मुं बई यां नी सं थान यव थापनासाठी ि कम तयार क न, मा.धमादाय आयु त, महारा रा य,
मुं बई यां चे िनयं णाखाली त कालीन मा. यव थापन मं डळानेही सं थानचे यव थापन पहात असतां ना दरवष
सं थान सेवकां ना सानु ह अनुदान देणसे मा यता िदलेली आहे.
माहे ऑग ट, २००४ म ये महारा शासनाने सं थानचे दैनं िदन यव थापन व शासन पहाणेकरीता,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ (अिधिनयम मां क १४) हा कायदा पारीत
के ला. सदर अिधिनयमानु सार गठीत के ले या मा. यव थापन सिमतीनेही सन २००४ ते २०११ पयत दरवष
सं थान सेवकां ना िदपावली उ सवाकरीता सानु ह अनु दान देणेस मा यता िदलेली आहे.
दर यानचे कालावधीत, हणजेच िदनां क २९ माच, २०१२ रोजीचे मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ
औरं गाबाद यां चे आदेशाने सं थानचे दैनं िदन व्यव थापन व िनयं णाचे कामकाज मा.ि सद य सिमतीचे
िनयं णाखाली आले. सदर सिमतीचे कायकाळात सं थान कमचा-यां ना खालील माणे सानु ह अनुदान देणते
आले.
(०१) मा.ि सद य सिमतीने सन २०१२ चे िदपावली उ सवाकरीता सं थान सेवकां ना ावयाचे सानु ह
अनुदानाबाबत िदनां क ०८ नो हबर, २०१२ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ८७३ अ वये तसेच मा.उ च
यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद यां नी जनिहत यािचका .१८/२०११ मधील िदवाणी अज मां क
१२६९४/२०१२ चे अनुषं गाने, िदनां क ०२ नो हबर, २०१२ रोजीचे आदेशानु सार सं थान सेवकां ना र कम पये
४,८४,००,०००/- मा सानु ह अनुदान हणून वाटप करणेस मा यता िदली.
मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ, औरं गाबाद यां चेकडील जनिहत यािचका १८/२०११ म ये िस हील
अॅ लीके शन नं.१२०५६/२०१२ वर यायालयाने िद.१६ ऑ टोबर, २०१२ रोजी के ले या आदेशात 6 (c) shall
not take any major financial decision of whatsoever nature असे नमूद करणेत आले . यामुळे
मा.ि सद य सिमती .१० लाख पयतच िनणय घेत होती. यापुढील र कमेचे िवषय मा.मुं बई उ च यायालयात
मा यतेसाठी सादर करणेत येत होते.
(०२) सन २०१३ चे िदपावली उ सवाकरीता सं थान सेवकां ना ावयाचे सानु ह अनु दानाबाबत
मा.ि सद य सिमतीने िदनां क ०८ ऑ टोबर, २०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .७७० अ वये तसेच मा.उ च
यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद यां नी जनिहत यािचका .१८/२०११ मधील िदवाणी अज मां क
१३२८४/२०१३ चे अनुषं गाने, िदनां क २५ ऑ टोबर, २०१३ रोजीचे आदेशानु सार सं थान कमचा-यां ना र कम
पये ५,६०,००,०००/- मा सानु ह अनुदान हणून वाटप करणेस सशत (provisionally) मा यता िदलेली
आहे.
(०३) यानं तर सन-२०१४ करीता र कम पये ६,५०,००,०००/- मा सं थान कमचा-यां ना सानु ह
अनुदान मं जरु ी िमळणेबाबतचा ताव मा.ि सद य सिमती िद.२८/०८/२०१४ रोजीचे सभेपढु े सादर कर यात
आलेला होता. यावर िनणय .६९६ खालील माणे घेतलेला आहे.
“सं थानमधील कायम कमचा-यां ना सन-२०१३ िदपावली िनिम त सानु ह अनु दान दे यास मं जरू ी
िमळणेसाठी मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये पीआयएल १८/२०११ िस हील अज मां क
१३२८४/२०१३ दाखल असून या अजावर अ ाप िनणय झालेला नाही. मा.खं डपीठाने या िस हील अजावर
िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदेशा वये सन २०१३ िदपावली िनिम त सानु ह अनुदान तुतास दे यािवषयी आदेश
के लेला आहे व जर का शासन धोरणानु सार असे अनुदान देता येणार नाही, असे मा.खं डपीठाचे मत झाले तर िदले
गेलेले अनुदान सं बं धीत कमचा-यां या पगारामधून पु हा वसुल क न यावे, अशी अट घातली आहे.
यामुळे २०१४ चे सानु ह अनु दान दे यासाठी सं थानला आिथक अडचण जरी नसली, तरी मागील
वष या सानु ह अनु दानाबाबत िनणय अ ाप झालेला नाही व यावर मा.खं डपीठाचा अं तीम िनणय होईपयत
चालु वषाचे सानु ह दे यािवषयी सिमती िनणय घेऊ शकत नाही”, असे ठरले.
सदर िनणयावर ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटनेने मा.मुं बई उ च यायालय खं डपीठ, औरं गाबाद
यां चेकडे सं थान कमचा-यां ना िदपावलीसाठी सानु ह अनुदान िमळणेकामी िस हील अॅ लीके शन नं.९२१७/
२०१४ व िस हील अॅ लीके शन ९४३७/२०१४ दाखल के ले. यावर मा.उ च यायालयाने िदनां क १३ ऑ टोबर,
२०१४ रोजी सानु ह अनु दान देणेस सशत (provisionally) मा यता िदलेली आहे. यास अनु स न सं थान
कमचा-यां चे सं मती प घेऊन सानु ह अनु दानाचे वाटप कर यात आलेले आहे.
(०४) सन-२०१५ िदपावली िनिम त सं थान कमचा-यां ना र कम पये ६,७५,००,०००/- (अ री
पये सहा कोटी पं याह तर लाख) मा सानु ह अनुदान हणून अदा करणेबाबत मा.ि सद य सिमती
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िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेपढु े िवषय सादर करणेत आलेला होता. यावर सिमतीने िनणय .३२३
खालील माणे घेतलेला आहे.
“ तावातील अ.नं.०२ वगळता अ.नं.०१ व ०३ म ये नमुद के ले या पा कमचा-यां ना सन २०१३
िदपावली िनिम त सानु ह अनुदान दे या स मं जरु ी िमळणेसाठी मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खंडपीठाम ये पीआयएल १८/२०११ िस हील अज मां क १३२८४/२०१३ दाखल असून या अजावर अ ाप
िनणय झालेला नाही. मा.खं डपीठाने या िस हील अजावर िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदेशा वये, सन २०१३
िदपावली िनिम त सानु ह अनु दान तुतास दे यािवषयी अं तरीम आदेश के लेला आहे व जर का शासन धोरणानु सार
असे अनुदान देता येणार नाही, असे मा.खं डपीठाचे मत झाले तर िदले गेलल
े े अनुदान संबधं ीत कमचा-यां या
पगारामधून पु हा वसुल क न यावे, अशी अट घातली आहे.
यामुळे सन -२०१५ चे सानु ह अनु दान दे यासाठी सं थानला आिथक अडचण जरी नसली, तरी सन
२०१३ व २०१४ या सानु ह अनुदानाबाबत िनणय अ ाप झालेला नाही व यावर मा.खं डपीठाचा अं तीम
िनणय होईपयत चालु वषाचे सानु ह अनुदान दे या िवषयी सिमती िनणय घेऊ शकत नाही, असे ठरले.”
सदर िनणयावर ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटनेने मा.मुं बई उ च यायालय खं डपीठ, औरं गाबाद
यां चेकडे सं थान कमचा-यां ना िदपावलीसाठी सानु ह अनुदान िमळणेकामी िस हील अॅ लीके शन नं.१३३६६/
२०१५ दाखल के ला. यावर मा.उ च यायालयाने िदनां क १६ ऑ टोबर, २०१५ रोजीचे आदेशा वये र कम
.६,७५,००,०००/- सानु ह अनुदान हणून वाटप करणेस सशत (provisionally) मा यता िदलेली आहे.
वरील माणे मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां नी सं थान कमचा-यां ना सन २०१२२०१३, २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ सानु ह अनु दान अदा करणेस सशत (provisionally) मा यता
िदलेली आहे.
क) आता, महारा शासनाचे िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई-३२ िद.२८ जु ल,ै २०१६ अ वये
सं थानचे शासक य कामकाज पहाणेकामी १२ सद यांची सिमती गठीत के ली. सदर सिमतीचे कामकाज सु
झा यानं तर मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडे मा यतेसाठी दाखल के लेले िस हील अज
मागे घेणचे ा ताव मा. यव थापन सिमती िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आलेला होता.
यावर सिमतीने मा.उ च यायालयाचे परवानगीसाठी दाखल के लेले यापुव चे सव अज मागे (Withdraw)
करणेस मा यता िदली. सिमतीचे िनणयानुसार मा.उ च यायालयाने िद.०८/०९/२०१६ चे आदेशा वये सानु ह
अनुदानासाठी दाखल के लेला अज .१३२८४/२०१३ परत घेतलेला आहे.
यानुसार यापुव चे सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या ितवष मा.मुं बई
उ च यायालयाचे सशत मा यतेस अिधन राहन वाटप करणेत आले या सानु ह अनु दानाबाबत तसेच सन
२०१५-२०१६ चे सानु ह अनु दानास मा यता िमळणेचा ताव मा. यव थापन सिमती िद.०९/१०/२०१६
रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आलेला होता. यावर सिमतीने िनणय .७४८ खालील माणे घेतलेला आहे.
सिमतीने सदरचे तावास त वतः मा यता िदली. परं तु िवधी व याय िवभागाचे सासंिव-२०११/५३८/
. .६९ पु नबाधणी-१२/का.१६, िद.२३/०१/२०१३ रोजीचे प ास अनुस न, सदरह सानु ह अनुदान सं था न
िनयमानुसार पा ठरणा-या थायी व अ थायी कमचा-यांना अदा करणेपवु िवधी व याय िवभाग, महारा
शासन यां ची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७४८ व महारा शासन,िवधी
व याय िवभाग, शासन िनणय .सासंिव १०१६/१४३२/ . .१८२/काया-१६ मं ालय, मुं बई-३२ िद.२९
ऑ टोबर, २०१६ चे आदेशा वये सन २०१६ चे सानु ह अनुदानास मा यता िदलेली आहे. परं तु यापुव चे
मा.मुं बई उ च यायालयाने िदले या सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ म ये िदले या
सशत (provisionally) मा यतेबाबत िनणय घेतलेला नाही. यामु ळे सन २०१२-२०१३ ते ऑग ट, २०१७
अखेर जे कमचारी मयत/ सेवािनवृ त झालेले आहे. यांचे दे य र कमेतनू यां ना या वषात सानु ह अनुदानपोटी
दे यात आले या र कम अनामत खाती ठे व यात आले या आहेत.
ड) उपरो त व तुि थतीस अनुस न पु नः च यापुव चे सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व सन
२०१४-२०१५ या वष चे सशत (provisionally) मा यता िदले या सानु ह अनुदानाचा िवषय मा यतेसाठी
मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ, औरं गाबाद यां चेकडे िस हील अज .४३१३/२०१७ (यापुव चा अज
.१३२८४/२०१३) दाखल करणेत आलेला आहे. आता, सदर अजावर मा.मुं बई उ च यायालयाने
िद.०९/०६/२०१७ रोजी खालील माणे आदेश पारीत के लेला आहे.
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“After having heard the applicant’s advocate, We do not think that any relief can
be granted particularly bearing in mind the nature of the order sought to be recalled. Civil
application is misconceived and is accordingly dismissed.”
याबाबत, अॅड.संजय चौक दार, खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िद. ०५/०७/२०१७ रोजीचे ईमेल नु सार “ I
have to opine that earlier order passed by high court never directed any deduction from
salary. All that was said in the order was soliciting an undertaking from an employee that
he would repay the amount. Act of the concerned officials of deducting the amount is
illegal and contrary to high court order in the main proceeding PIL main issues is not the
one and to spend the amount. High court during the course of hearing of present
application orally opined and questioned the necessity of filing such application and held
that application is without any merit.
I have to opine that deductions made from the salary of employees be refunded for
the with by obtaining the undertaking by way of abundant precaution from concluded in
view of appointment of managing committee as prescribed under the Act. Which has
absolute powers to determine the issue. I hope and trust that this adequate solutions for the
issue raised and my opinion” कळिवले आहे.
ई) उपरो त “ब” मधील २, ३ व ४ नु सार मा.मुं बई उ च यायालयाने िदले या सशत
(provisionally) मा यतेस अिधन राहन सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ चे सानु ह
अनुदान वसुली या हमीवर (समं तीप घेऊन) वाटप करणेत आलेले आहे. यामुळे या कालावधीत मयत,
सेवािनवृ त झाले या कमचा-यां ना सानु ह अनुदान अदा कर यात आलेली नाहीत. तसेच सन २०१२-२०१३
नं तर आजअखेर सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या कालावधीत वाटप करणेत
आले या सानु ह अनुदाना या र कमा सं बं धीत कमचा-यां या देय र कमेतनू वसुल क न अनामत खाती ठे वणेत
आले या आहेत.
उपरो त कालावधीतील सानु ह अनु दानाची तपिशलवार मािहती खालील माणेमा. उ च यायालयाने सशत सानु ह अनु दानापोटी वाटप
अ. . आिथक वष
(provisionally) मा यता िदले या
के ले या तसेच दे य व अनामत
सानु ह अनु दानाची र कम
खाती ठे वणेत आलेली र कम
०१
०२
०३
०४
५,३६,९७,८४६/१
२०१२-२०१३
५,६०,००,०००/६,०७,४५,३३४/२
२०१३-२०१४
६,५०,००,०००/६,५१,६२,३०१/३
२०१४-२०१५
६,७५,००,०००/उपरो त नमुद बाब चा िवचार करता खालील माणे कायवाही करावी लागेल , असे मत आहे.
मा.ि सद य सिमतीचे कालावधीत सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या
आिथक वषात मा.मुं बई उ च यायालयाचे सशत मा यतेस अिधन राहन ितवष सानु ह अनु दान वाटप करणेत
आले आहे. यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे िद. (१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ५६६) मा यतेने
सानु ह अनुदानासाठी मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडील सं थानचा मुळ अज िद.
०८/०९/२०१६ चे आदेशा वये काढु न घेणते आलेला आहे. यानुसार उपरो त कालावधीत वाटप करणेत
आले या र कमेला मा यता िमळणेचा िवषय मा. यव थापन सिमती िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेपढु े सादर
क न सिमतीचे मा यतेने ताव जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/३६९२/ २०१६ िद. १३/१०/२०१६ अ वये
शासनास सादर करणेत आलेला होता. परं तु शासनाने मा.मुं बई उ च यायालयाचे मा यतेने वाटप करणेत
आले या सानु ह अनुदानास मा यता िदलेली नाही.
तदनं तर सं थानमाफत पुनः च या िवषयावर िनणय होणेकामी मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ
औरं गाबाद यां चेकडे िस हील अज . ४३१३/२०१७ दाखल करणेत आलेला आहे. सदर अजावर
मा. यायालयाने िद०९/०६/२०१७ चे आदेशात “After having heard the applicant’s advocate, We do
not think that any relief can be granted particularly bearing in mind the nature of the order
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sought to be recalled. Civil application is misconceived and is accordingly dismissed.” असे
नमुद के ले आहे . तसेच सदर िनणयाबाबत सं थान पॅनलवरील अॅड.संजय चौक दार यां नी िद.०५/०७/२०१७ चे
ई-मेल ारे याबाबत िनणय घे याचे अिधकार मा. यव थापन सिमतीस अस याचे नमुद के ले आहे . तथापी शासन
िनणय .सासंिव १०१६/१४३२/ . .१८२/काया-१६ महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई३२ यां नी िद. २९ ऑ टोबर, २०१६ चे आदेशा वये सन २०१६ चे सानु ह अनु दानास मा यता िदलेली असून
यानुसार सानु ह अनु दानाचे वाटप कर यात आलेले आहे.
तरी, सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या ितवष उपरो त तंभ .०४
म ये नमुद के लेनु सार सानु ह अनुदानापोटी दे य, वाटप के ले या व अनामत खाती ठे वणेत आले या र कमेस
अं ितम मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .८६५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व सन
२०१४-२०१५ या ितवष सानु ह अनु दानापोटी दे य, वाटप के ले या व अनामत खाती ठे वणेत
आले या रकमा सं बं धीतां ना आदा करणेस मा यता दे यात आली. परं तु याकामी िवधी व याय
िवभागाचीही मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
ी.रिवं बाळासाहेब नवले, एच.आर. मॅनेजर ी साईबाबा हॉि पटल यां या चु िक या िनयु सं दभात
िनणय घेणेबाबत.
तावअ) अॅड.अिवनाश शेजवळ यां नी िद.२६/०७/२०१७ रोजीचे त ार अजात खालील माणे नमुद के ले आहे .
This complaint is to bring to your notice a patent illegality and fraund being
played upon the Shri Saibaba Sansthan Trust, shirdi by Mr.Nawale Ravindra Balasaheb as
a HR Manager.
I prefer this complaint in public interest and for compliance of relevant rules of the
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi and the settled law in this regard.
Mr.Nawale was appinted/ joined as an Human Resourse Manager on 21/12/2006
(Exihibit-A), with appointment letter (Exihibit-B)
In this appointment order para 11 clearly mentioned that you will have to produce
the original certificate of educational qualification & experience, the cast / category
certificate (wherever applicable) This appointment was done according to 2009
appointment rules and regulation (Annexure-C) read as Sr.No. Designation – Human
Resources Manager Qualification
1) Age not more than 35 yrs.
2) Graduate + MBA (HR) with 2nd Class from any recognized university
3) MS-CIT with 75% marks.
4) Experience min.5 years in similar capacity.
But Mr.Nawale has passed master of Business Administration in Human Rescurse
Management in 2009 from pune university (Exihibit –D) means he suppressd material
facts on records with sansthan and done cheating, misrepresntation. Therefore Mr.Nawale
qualification was not as per the rules and regulation in 2006 as he passed out in 2009 with
MBA IN HUMAN RESOURSE MANAGEMENT.
Now legal question arises
1) Can sansthan appointment any person not qualified as per prescibed
qualification answer – No. then how did Mr.Nawale get appointed.
2) He also was not possessing experience of 5 yrs.in similar capacity.
3) Requirement of MS-CIT with 75% marks (Exihibit – E)
4) But Mr.Nawale secured 72% marks in MS-CIT Means overall he is not
suitable candidate to be appointed as a HR Manager in sansthan.
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As per supreme courtruleing getting job without prescribed qualification is to be
suspended immediately and lodge a police complaint and constitute a legal enquirey
against the person involve in this case Mr.Nawale, is culprit.
Said appointment was illegal to the extent that Mr.Nawale was never qualified to
hold the post and the said appointment was made in violation of law governing Sansthan
Trust such an act itself constitutes cheating under section 420 of IPC and is punishable
with severe penalty. Having complete Knowledge of the fact that the said MBA IN HR
course is supposed to be passed in 2006 and after this 5 yrs experience in similar capacity
means Mr.Nawale is legally joined to above post in 2011. Appointing authority
(saibabasansthan trust) had violated the relevant rules of the Shri Saibaba Sansthan Trust,
Shirdi. By giving the appointment The Hon’ble Supreme Court of India in a catena of
judgments has held that where a material suppression of fact is done by a person for
seeking appraisal in their qualifictions which results in appointment, promotion to a certain
specialized posts, the said appointment being made in presence of fraud and due to
supperssion of material facts is illegal and is liable to be terminated on an immediate basis.
Mr.Nawale who was appointed as HR Manager based on the impression that the his
qualification as per rules laid down by Govt of Maharashtra, is therefore liable to the
terminated on immediate basis and a formal inquiry needs to be constituted to meet ends of
justice.
Please refer to Avtar Singh vs Union of India (2016) 8 SCC 471, R.
VishwanathaPillaiVs State of Kerala (2004) 2 SCC 105; SushilSuriV.CBI&Anr (2011) 5
SCC 708; National Council for Teacher Eduction and Others v. Shri Shyam Shiksha
Prashikshan Sansthan and others etc. (2011) 3 SCC 238)
Mr. Nawale had the audacity to seek appraisal in qualifications for the purposes of
Appointment, which is nothing but a complete abuse of process of law and rules of
Sansthan Trust.
In light of the settled law and rules, Mr.Nawale appointment to the post of HR
Manager is completely based on suppression of material facts and hence illegal and void
ab-initio.
Mr.Nawale has committed an offence of criminal conspiracy, cheating, and fraud
on government authorities, criminal misrepresentation, and has violated rules of sansthan
trust with complete holdness. Such an act requires to be brought down immediately.
In the interest of justice and public interest it is my humble request to you to
please take due notice of the said offence and suppression of material facts by Mr.Nawale
and kindly terminate his services on immediate basis.
I also request you to please constitute and impartial inquiry in the present case and
as such flouting of laws has been a rampant.
I sincerely hope you will take all necessary steps to end this illegality on an urgent
basis and I urge you in public interest to take all actions to do justice. Take appropriate
action within 15 days. Otherwise we lodge a police complaint.
वरील माणे अॅड.अिवनाश शेजवळ यां नी एच.आर.मॅनेजर, ी.रिवं नवले यां चेबाबत त ार अज
सादर क न १५ िदवसां त चौकशी करावी अ यथा पोलीस त ार करणार अस याचे नमूद के ले आहे.
ब) ी.रिवं बाळासाहेब नवले, एच.अर.मॅनेजर, ी साईबाबा हॉि पटल िवभाग
यां चेबाबतची व तुि थती खालील माणे ःी साईबाबा सं थानने ी साईबाबा सुपर पे शािलटी हॉि पटल सन २००६ म ये न याने कायाि वत
के ले. यावेळी सं थानने या हॉि पटलसाठी डॉ टस, पेरामेडीकल व कायालयीन टाफसाठी िद.२०/०३/२००६
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रोजी महारा टाई स व इतर वृ तप ात जाहीरात िस द कर यात आली होती. सदर जाहीरातीम ये माकट ग
मॅनेजर व एच.आर.मॅनेजर या पदां चा समावेश आहेत. सदरचे जाहीराताची तपशील खालील माणेSr.no
Post
Nos. of Post
Qualifications
Experience
01
Marketing
01
MBA (Marketing)
2 Yrs Exp. In similar
situation
02
Human
01
Graduation with MBA 2 Yrs Exp. In similar
Resources
(HR)
situation
सदरचे जाहीरातीनुसार ी.रिवं बाळासाहेब नवले यां नी िद.२७/०३/२००६ रोजी मा.कायकारी
अिधकारी यां चे नावे माकट ग मॅनेजर या पदासाठी अज के लेला आहे. अजासोबतचे वैयि क व शै िणक व
अनुभव जोडली आहे . यानु सार ी. रिवं नवले यां ची शै िणक पा ता B.Sc.-2001, MBA(Marketing)2004, MS-CIT-2005 अशी िदसते. िद. २०/०३/२००६ रोजी या जाहीरातीनुसार ी.नवले यां ना िदनां क
२३/०४/२००६ रोजी माकट ग मॅनेजर या पदाचे मु लाखतीसाठी हजर रहाणेकामी कॉल िद याचे िदसते.
ी.रिवं नवले यां चे वैयि क धा रणीची पडताळणी करता असे िनदशनास येते क, ी.नवले यां नी
जाहीरातीनुसार माकट ग मॅनजर या पदासाठी अज के लेला आहे . यांना माकट ग मॅनेजर या पदाचे मुलाखतीसाठी
बोलिवणेत आलेले आहे. यानु सार यांची मुलाखत घे यात येऊन ते माकिटं ग मॅनेजर या पदासाठी ित ा यादीत
होते. परं त,ु दर यान तात्कालीन एच आर मॅनेजर ी. बी. एम. ल ढे यां चा राजीनामा िद. १६/११/२००६ मं जरू
के याने िद. २३/०४/२००६ रोजी माकट ग मॅनेजर पदासाठी ित ा यादीवर असलेले ी नवले यां ना
जा.नं.एसएसएस/ वशी-०१/१७७४९/२००६ िद.०५ िडसबर, २००६ रोजीचे आदेशा वये एच.आर.मॅनेजर या
पदावर एक वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी ता पुरती एिक त मानधन . ८०००/- वर नेमणूक के याचे िदसते.
सदर नेमणूक आदेशाचे थळ ितवर “ ी.बी.एम.ल ढे, मॅनेजर एच.आर.यां नी राजीनामा िद याने र त पदावर
ी.नवले यां चा इंटर ह िद.२३/०४/२००६ रोजी माकट ग मॅनेजर पदासाठी झालेला असून ती ा यादीवर
आहेत” असे नमूद के लेले असून यावर ता कालीन शासक य अिधकारी ी. आर एस साबळे व कायकारी
अिधकारी मा. ी. भाऊसाहेब वाकचौरे यां या वा री आहेत. तसेच दुस-या झेरॉ स तीवर “Original
Documents Verified” असे नमूद के लेले असून यावर ता कालीन वै क य संचालक डॉ िव ाधर गोपाळराव
टाकळकर यां ची वा री आहे. नेमणूक आदेशानुसार ी.रिवं नवले िद.२१/१२/२००६ रोजी कायालयीन
वेळेपवु एच.आर.मॅनेजर या पदावर हजर झा याचे िदसते.
शासन िनणय . सासंिव-२००५/३१७/-का- सोळा. मं ालय मुं बई, िद. १३/०६/२००७ नुसार ी
साईबाबा सुपर पे शािलटी हॉि पटलक रता थायी ६६९ व कं ाटी ७६ असे एकू ण- ७४५ पदां ना शासनाने
मा यता िदलेली आहे. सदर आकृ तीबं धानु सार माकट ग मॅनेजर व एच.आर.मॅनेजर या पदां करीता खालील माणे
शै िणक पा ता आहे.
पदनाम
अ.नं.४१
माकट ग मॅनेजर
अ.नं.४५
एच.आर.मॅनेजर

पदसं या
०१
०१

वेतन ेणी
पाच या वेतनआयोगानुसार
६५००-२००-१०५००
पाच या वेतनआयोगानुसार
६५००-२००-१०५००

शै िणक पा ता
एम.बी.ए. (माकट ग)
पदवीधारक / एम.बी.ए.(एच.आर.)

ी. नवले यां चे िनयु तीचे वेळी यांचेकडे एच आर मॅनेजर या पदासाठी आव यक शै णीक अहता
न हती. ी. नवले यां नी सादर के ले या एम.बी.ए. (एच.आर) माणप ानुसार यां नी एम.बी.ए. (एच.आर) ही
पदवी एि ल २०१३ म ये ा त के याचे िदसते. तसेच त्यां नी सदर पा तेची िद.२६/०७/२०१३ चे अजा वये
सं थान द तरी न द होणेबाबत िवनं ती के ली असून सेवा जे ठता यादीत न द झा याचे िदसुन येते .
वरील माणे शासनाने मा यता िदले या मं जरू आकृ त बधाचे अवलोकन करता माकिटं ग मॅनेजर व एच
आर मॅनेजर या पदासाठी आव यक असलेली शै णी पा ता ी नवले यां नी आज रोजी धारण के लेली आहे.
ी. नवले यां चा सं थानमधील सेवेचा तपिशल खालील माणे-
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अ. . पदनाम
कालावधी
१
एच आर मॅनेजर
िद. २१/१२/२००६ ते िद. १७/१२/२०१३
२
. कामगार अिधकारी
िद. १८/१२/२०१३ ते िद. २६/०२/२०१४
३
एच आर मॅनेजर
िद. २६/०२/२०१४ ते िद. २४/०४/२०१४
४
. कामगार अिधकारी
िद. २५/०४/२०१४ ते िद. २३/१२/२०१६
५
एच आर मॅनेजर
२३/१२/२००६ ते आज आखेर
वरील व तुि थती िवचारात घेता खालील बाब िनदशनास येते.
सं थानचे जाहीरातीनुसार ी रिवं बाळासाहेब नवले यां नी िद. २७/०३/२००६ रोजी माकिटं ग मॅनेजर
पदासाठी अज के ला होता. यानुसार यां ची िद. २३/०४/२००६ रोजी माकिटं ग मॅनेजर पदासाठी मुलाखात
घे यात आली असून सं थानचे ता कालीन एच आर मॅनेजर ी. बी एम ल ढे यां नी रािजनामा िदला अस याने
शासनाचे सोयीचे टीने माकिटं ग मॅनेजर पदासाठी ित ा यादीवर असलेले उमेदवार ी रिवं बाळासाहेब
नवले यां ची ता कालीन शासक य अिधकारी व कायकारी अिधकारी यां नी बेकायदेशीर नेमणूक के लेली आहे.
यानुसार ी नवले हे िद. २१/१२/२००६ पासून सं थान सेवेत हजर झालेले आहे. तदनं तर एच आर मॅनेजर
पदाची श िणक पा ता ी नवले यां नी एि ल २०१३ म ये ा त क न याची सेवाजे ठता यादीत न द घेणबे ाबत
सं थानकडे िद. २६/०७/२०१३ चे अजा वये िवं नती के ली असून यांची सेवाजे ठता यादीत न द घे यात आलेली
असून यांचेकडे एच आर मॅनेजर पदासाठी आव यक असणारी पा ता यांनी धारण के लेली आहे. एच आर
मॅनेजर व माकिटं ग मॅनेजर या पदाची वेतन ेणी एकच आहे.
तसेच सेवा (वेतन) िविनयम, २०१३ चे कलम १५ म ये खालील माणे तरतुद आहे .
जे हा सं थाना या कमचा-याची िनयु ती िकं वा पदो नती चुक ची आहे असे अढळु न येईल “ या
िविनयमात काहीही नमुद के ले असले तरी जर सं था ना या कमचा-याची कोण याही पदावरील पदो नती िकं वा
िनयु ती चुक ची आहे असे आढळू न आले िकं वा तसे िन चीत झाले तर या या वेतनाचे सिमती या या
संबं धी या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशा वये िनयमन कर यात येईल.”
उपरो त तरतूद ही वेतनासं बं धी असून संबं िधत कमचा-याची िनयु ती चूक ची असूनही यास संर ण
ावयाचा िनणय मा. यव थापन सिमतीने घेत यास या संबं धीची आहे.
उपरो त व तुि थती या अनुषं गाने ी नवले यां ची िनयु ती चूक ची असून यां ना संर ण ावे िकं वा
कसे, यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८६६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.रिवं बाळासाहेब नवले , एच.आर. मॅनेजर ी साईबाबा हॉि पटल
यां ची शै िणक पा ता माकिटं ग मॅनेजर या पदाची असू न यां नी या पदासाठी मु लाखतही िदलेली
होती. परं तु िविश प रि थतीम ये एच.आर. मॅनेजर उपल ध नस यामु ळे यां ना एच.आर. मॅनेजर पदावर
िनयु िदली गेलेली असलेचे उपरो
तावाव न िनदशनास येते. तरी आता, ी.रिवं बाळासाहेब
नवले, एच.आर. मॅनेजर ी साईबाबा हॉि पटल यां नी सं थानम ये के ले या सेवेचा िवचार करता व
यां ची एच.आर. मॅनेजर या पदाची शै िणक अहता धारण के लेली अस याने, यां ना सं र ण दे यात
यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
सं थान आ थापनेवरील सव थायी कमचा यां ना भरपाई सु ी देणेकामी सेवािविनयमाम ये दु ती
करणे.
िनणय .८६७ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
ी साईनाथ णालयामधील डॉ टरां ना इ सेिट ह लागू करणेबाबत या तावावर िनणय घेणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द-कलम १७ (२) (घ) सिमती या सद यांना व कायकारी अिधका-याला व
इतर अिधकारी व कमचारी यां ना यव थापन िनधीतून वेतन, मानधन, फ व भ ते आिण इतर देय रकमा िनयिमत
दान करील.
सेवािविनयमः- शासन िनणय .सासंिव २०१२/ .क.१९/ पुनबां धणी -७/ का-सोळा िवधी व याय
िवभाग, मं ालय, मुं बई, िद.२८ ऑ टोबर २०१३ (पान नं.९०, करणे ५, मु ा .२५)
मा. यव थापन सिमती ठराव . नवीन ताव
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उपरो त िवषयां क त सं दभा वये ी साईनाथ णालयातील डॉ टरां ना ो साहन भ ता, (इ सटी ह)
लागु करणे बाबत ताव िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमती या सभेत िवषय नं. ८५ अ वये
सादर कर यात आला असुन िनणय .६०५ अ वये मा यता िमळालेली होती. परं त,ु सदर तावाम ये दर ३
वषाचे ो साहन भ याचे ट पे तयार के ले होते. यामुळे न याने भरती होणा-या व पुव पासून कायरत असणा -या
डॉ टरां या ो साहन भ याम ये तफावत िदसुन येत होती. तरी सवाना सारखा लाभ िमळावा व कोणावरही
अ याय होता कामा नये या उदद्शाने सदरचा ताव न याने यव थापन सिमतीसेमोर फे रसादर करणेत येत
आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेमाफत ी साईबाबा णालय व ी साईनाथ णालय ही दोन
णालये चालिवली जात आहेत. सदर णालयां म ये वेगवेगळया आजारां वर िविवध तपास या/ उपचार/
श ि या के या जातात. िशड सार या लहान गावात सुपर पे शािलटी दजा या वै क य सेवा उपल ध क न
दे या या टीने व यासाठी आव यक असलेले डॉ टस उपल ध होवून ते िटकू न राहणेसाठी ी साईबाबा
णालयातील डॉ टरां ना यांचे मािसक वेतना यित र त णांकडू न आकार यात येणा’या िबलातील काही
िविश ट र कम ो साहन भ ता हणून देणेबाबत थमतःिनणय संमत झालेला आहे . यानूसार दरप काम ये
वेळोवेळी बदल कर यात आलेले असून काही डॉ टरां चे इनसटी ह कमी जा त देखील कर यात आलेले आहे.
ी साईबाबा णालया या इतर िवभागां चे इनसटी हम ये सन २००६ पासून वाढ करणेत आलेली
नाही. मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१९६ अ वये इनसटी ह रकमेत वाढ करणेबाबत मागणी
के लेली होती. िद.०७/९/२०१५ रोजी या मा.ि सद यीय सिमतीचे सभेतील िनणय .३१९ अ वये इनसटी ह
दरा या वाढीबाबत इतरही डॉ टरां ची मागणी एकि तपणे िवचारात घेणे गरजेचे आहे. यामुळे इनसटी ह दर लागू
करणेपवु सदर बाब चा यापक अ यास करणेची गरज भासलेली आहे. के वळ णांची गैरसोय होवू नये , डॉ टस
हॉि पटल सोडू न जावू नये तसेच णालय बं द पडू नये यासाठी ायोिगक त वावर १ मिह यासाठी (जु लै २०१५)
वाढ देणते आलेली होती. परं त,ु मा.ि सद यीय सिमतीला इनसटी हमधील तािवत दरवाढीचा िकती आिथक
भार सं थानवर पडतो याबाबत तौलिनक त ता सादर करणेचे ठरले. त्यामुळे नवीन इनसटी ह दरवाढीबाबत
धोरण िनि त होईपयत ायोिगक दरवाढीची अं मलबजावणी न करता सव डॉ टरां ना जु याच चिलत दराने
इनसटी ह देणते यावा असे सिमतीने ठरिवले व इनसटी ह दरवाढीबाबत सवसमावेशक ताव ि सद यीय
सिमतीचे सभेत सादर करावा अशी सुचना देणते आली.
या अनुषं गाने ी साईनाथ णालयातील डॉ टर देखील वेळोवेळी ो साहन भ ता िमळणेकामी
वारं वार लेखी िकं वा त डी व पात िवचारणा करीत आहेत. तसेच काही डॉ टस इनसटी ह अभावी णालय
सोडू न गेलेले आहेत. णालयातील नामां िकत डॉ टरां नी णांना अखं डीत सेवा देणे गरजेचे अस याने डॉ टरां ना
इनसटी ह िमळणे आव यक वाटते. णालयात एकु णच असणारी णसं ये चा िवचार के ला असता डॉ टरां ना
अित र त काम करावे लागत आहे.
सदर बाबतीत िवचार करता डॉ टरां ना दे यात येणा-या ो साहन भ याबाबत महारा शासनाचा
कोणताही आदेश उपल ध झालेला नाही. सदर इनसटी हची र कम णालयपर वे या या णालयां वर
अवलं बू न राहील अशी मािहती िमळालेली आहे.
सदर बाब ही वै क य े ाशी िनगडीत अस याने वै क य संचालक, वै क य अिध क यां नी तयार
क न िदले या िनदश/िववरणानू सार ी साईनाथ णालयाकडील डॉ टरां ना ावया या ो साहन भ यांबाबतचे
दरप क तयार करणेत येवू न सोबत जोडले आहे.
ी साईनाथ णालय हे धमादाय णालय आहे. सदर णालयाची दैनिं दन ओपीडीची सं या ही
साधारण ७०० ते ८०० होती. परं त,ु मा. यव थापन सिमतीिनणय .९४४, िद.२२/१२/२०१६ अ वये ी
साईबाबां नी सु के लेले णसेवेचे काय पुढे सु ठे वू न याची या ती वाढिवणेसाठी िद.०१/०१/२०१७ पासून ी
साईनाथ णालयम ये होत असलेले वै क य उपचार सवासाठी मोफत करणेबाबत िनणय घेणते आलेला आहे
यामुळे दैनं िदन ओपीडी १२०० ते १४०० पयत पोहोचलेली आहे. णालयास ३०० बेडची मं जरु ी ा त असून
यापैक २५०-२७५ बेड कायम भरलेले असतात.
३०० बेड या णालयासाठी आव यक असले या डॉ टरां या सं ये पे ा ी साईनाथ णालयातील
डॉ टरां ची सं या तु लनेनेकमी आहे. २०० बेडसाठी २००९ व २०११ साली आकृ तीबं ध मं जरु असून वाढीव
बेडसाठी आकृ तीबं धास मं जरु ी िमळालेली नाही. यामुळे उपल ध असणा-या मनु यबळावर अित र त
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कामकाजाचा भार पडलेला आहे. णालयातील ब-याच िवभागां म ये एकच डॉ टर अस यामुळे सदर डॉ टर
२४ तास ऑनकॉल असतात.
ी साईनाथ णालयात कायम, र त व ि हजीट ग प दतीने कायरत असणारे डॉ टस
अ.नं.
पदनाम
१
वै क य अिध क
२
३
४
५
६
७
८

९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

१७
१८
१९
२०
२१

िफिजिशयन
वचारोग त
कान नाक घसा त
जनरल सजन
रे िडओलॉिज ट
भु लत
ने रोग त

ीरोग व सु ती त
ऑथ .सजन
पॅथॉलॉिज ट
क.भु लत
दंतरोग त
होिमओपथीत
बालरोग त
सोनोलॉिज ट

आयु वद त
सीएमओ
आरएमओ
चीफ बीटीओ
बीटीओ

मं जु र पदे

कायम

ि हजीट ग

कं ाटी

रत

१

०

०

०

१

२
१
१
२
१
१

१
१
०
१
१
०

१
०
१
१
०
०

०
०
१
१
०
०

२
०
१
०
०
१

१

२

०

१

०

१
२
१
३
२
१
१

१
१
१
३
१
१
१

०
०
०
०
०
०
०

०
०
१
०
०
०
०

०
१
०
०
१
०
०

१

१

०

०

०

२
६
१६
१

१
३
१०
०

१
०
०
०

०
०
६
०

१
३
०
१

४

२

०

०

२

शेरा
डॉ.मैिथली
िपतां बरे,
र तसं मण अिधकारी

.वै.अ.

डॉ.अिजत पाटील, ने रोग त , ी
साईबाबा णालय य कामकाज
ीसाईनाथ णालय.

डॉ.राज ी िशनगारे, आरएमओ, ी
साईबाबा हॉि पटल यांची ता पुर या
व पात नेमणू क

डॉ.भरत धोका, आरएमओ,
साईनाथ हॉि पटल, य काम
साईनाथ र तपेढी बीटीओ

ी
ी

ी साईनाथ णालयातील ०५ आरएमओ डॉ टस हे इतर िवभागात त हणून काम पाहत आहेत व
उव रत ०५ आरएमओ हे अपघात िवभागात व र तपेढीत िशफट माणे डयुटी करतात.
येथील वै क य अिधकारी वेळोवेळी साईभ तांची सेवा करणे तसेच तातडी या श ि या करणे,
वेगवेगळया िशबीरां चे आयोजन करणे, ओपीडीतील ण तपासणे इ. कारची णसेवा वेळेचे बं धन न पाळता
करीत आहेत. परं तु याकामी ी साईनाथ णालयाकडील वै क य अिधका-यां ना कोण याही कारचा ो साहन
भ ता दे यात येत नाही.
ी साईनाथ णालयाकडील डॉ टस ब-याच वषापासून सेवेत असून िवनात ार सेवा पुरिवत आहेत .
परं तु सदर णसेवा करताना डॉ टस ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ टरां या वेतनाबरोबर तुलना करीत आहेत .
ी साईनाथ णालयाम ये णसेवा संपु णपणे मोफत के लेली अस याने सदर डॉक् टरां ना िबलातून इनसटी ह देणे
श य नाही. यामुळे एक िवशेष बाब हणून व ी साईबाबा णालयाशी तुलना क न ी साईनाथ णालयातील
सदर डॉ टरां ना इनसटी ह देणते यावा. तसेच णांची सं या देखील ीसाईबाबा णालया या सं येत जा त
असलेमु ळे ित ण इनसटी ह देणे श य नाही तरी याक रता यो य तो इनसटी ह देणे उिचत राहील असे मत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी साईनाथ णालयात मं जरु कमचारी आराखडया माणे पदे व शैि णक
पा ता व कामाचा अनुभव याव न िनवड झाले या डॉ टरां ना ते न याने कामावर जु होणे व यांची गुणवं त सेवा
अखं डीत राहणेकामी एकु ण मािसक पगारा यित र त खालील माणे इनसटी ह तािवत कर यात येत आहे.
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आकृ तीबं धातील मं जरु पदां वर पद थापना के ले या डॉ टरां ना यांचे स याचे वेतन (मूळवेतन+ ेड
वेतन) व वेळोवेळी वाढणा-या वेतना या खालीलपैक कोण याही एका पटीत ( % ) ो साहन भ ता लागु
करणेत येईल.
A
दीड पट
(१५० %)

B
दोन पट
(२०० %)

C
अडीच पट
(२५०%)

D
तीन पट
(३००%)

सातवा वेतन आयोग लागू झालेनं तर खालीलपैक कोण याही एका पटीत ( % ) ो साहन भ ता लागु
करणेत येईल.
A.
B.
C
पाऊण पट
एक पट
अडीच पट
(७५ %)
(१०० %)
(२५०%)
तसेच दर पाच वषानी सदरचे ो साहन भ याबाबत पुनिवलकोन करणेत येईल.
सदर ो साहन भ ता मुळ वेतनावर आधारीत के यामुळे पद सेवा अित र त गुणव ता इ यादीसाठी
दे यात आले या वेतनवाढी, वेतन े या इ. या माणात ो साहन भ यात यात वाढ होणार अस याने सेवा
कालावधी व गु णव तेनसू ार ो साहन भ ता िमळणार आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील इनसटी ह प दती या आधारे ीसाईनाथ णालयात इनसटी ह सु
करणे गरजेचे आहे. यासाठी सदर डॉ टरां चा सं थान णालयातील सेवेचा कालावधी व शै िणक पा ता हे
ल ात घेता खाली नमूद के ले या िनयमावली माणे इनसटी ह थायी/ मानधनावर/ बाहय यं णे ारे जू (कं ाटी
प दतीने) झाले या डॉ टरां ना तािवत करत आहोत.
उपरो त् इनसटी ह मं जरु कमचारी आकृ तीबं धा माणे िवभागवार मेडीकल ऑफ सर ( पेशािलटी/
क सलटं ट) पदां ना लागू राहील. ी साईनाथ णालयात णांना संपु णपणे मोफत उपचार िमळत असलेने
िदवसिदवस णांची सं या वाढत आहे. या णांना वै क य सेवा पुरिवणेसाठी मं जरु आकृ तीबं धा माणे
असले या पदां यित र त काही आरएमओ डॉ टस मेडीकल ऑफ सर(वेगवेगळया िवभागात त हणून ) यां ची
सेवा आव यक असून आरएमओ पदावर भरती के लेले काही डॉ टस मेडीकल ऑफ सर (speciality) पदाचे
य काम करीत आहेत. यामुळे णालयातील मं जरु ३०० बेडसाठी यो य तो आकृ तीबं ध लागू होईपयत
मेडीकल ऑफ सर (speciality) पदाचे काम करणा-या आरएमओ डॉ टरां ना देखील इनसटी ह लागू करणे
यवहाय आहे.
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयातील शासक य पदांवर काम करणा-या डॉ टरां या
इनसटी हबाबत (वै क य संचालक, उपवै क य संचालक, वै क य अिध क०२ पदे, वै क य शासक)
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयात एकु ण ५ शासक य पदे मं जरु आहेत. परं तु शासक य
कामाचा याप पाहता आतापयत उपरो त ५ पदे कधीही भरणेत आलेली नाहीत. स या सदर पदां वर कायरत
असणारे डॉ टस भारी िकं वा अित र त पदभारावर काम करीत आहेत. नवीन पदभरती कर यात आ यानं तर
यांची खालील माणे वेतनिनि ती करणे आव यक आहे ,असे मत आहे. यामुळे सदर पदां वर काम करणा-या
वै क य अिधकारी यां ना देखील स या दे यात येत असले या स या या एकु ण वेतना या काही ठरािवक दराने
इनसटी ह दे यात यावा,असे मत आहे.
ी साईबाबा णालयात काम करत असणा-या क सलटं ट डॉ टरां ना स या िमळत असलेला व ी
साईनाथ णालयात काम करत असणा-या वै क य अिधका-यां ना तािवत असणारा इनसटी ह बाबतचा
तौलािनक त ता खालील माणेअ.नं.

१
२

डॉ टस (पु णवेळ)

जनरल सजन
ऑथ .सजन

ी साईबाबा णालयातील
स याचा सरासरी मािसक
इनसटी ह

३,३१,८६४/२,०६,९०२/-

ी साईनाथ णालयातील तािवत मािसक इनसटी ह
(मू ळवेतन+ ेड वेतन ) व वेळोवेळी वाढणा-या वेतना या पट
(%)
A
B
C
D
दीड पट दोन पट
अडीच पट तीन पट
(१५० %) (२०० %) (२५०%)
(३००%)
६४९३५
८६५८०
१०८२२५
१२९८७
५२१४०
६०८३०
८६९००
१०४२८०
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ो साहन भ ता खालील िनयमावलीतील तरतू दीनु सार देय होईल.
अ.नं.
तपिशल
१
आकृ तीबंधातील मंजरु पदांवर पद था पना के ले या
सातवा वेतन आयोग लागू झालेनतं र ो साहन भ ता
डॉ टरां ना यांचे स याचे वेतन (मूळवेतन+ ेड वेतन ) व मूळवेतना या
वेळोवेळी वाढणा-या वेतना या
A.दीड पट (१५० %)
A.पाऊण पट (७५ %)
B.दोन पट (२०० %)
B.एक पट (१०० %)
C.अडीच पट (२५०% )
C. स वा पट ( १२५ % ) यापैक कोण याही एका पटीत
D. तीन पट (३००%)यापैक कोण याही एका पटीत
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
.
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
२
आरएमओ पदावर नेमणूक असणा-या डॉ टरां कडे सातवा वेतन आयोग लागू झालेनतं र ो साहन भ ता
पेशािलटी िवभागाची शै िणक पा ता अस यामुळे मूळवेतना या
पेशािलटी िवभागाचे काम िद यास यांना िमळत
असले या मूळवेतना या (मूळवेतन+ ेड वेतन)
A.दीड पट (१५० %)
A.पाऊण पट (७५ %)
B.दोन पट (२०० %)
B.एक पट (१०० %)
C.अडीच पट (२५०% )
C. स वा पट ( १२५ % ) यापैक कोण याही एका पटीत
D. तीन पट (३००%)यापैक कोण याही एका पटीत
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
परं तु असा ो साहन भ ता यांचेकडे पेशालॅटी िवभागाचे काम असेपयतच देय राहील. तथािप सदर पेशािलटी काम
सं थानचे अव यकतेनु सार डॉ टरां ना दे याचे अथवा यां याकडु न काढु न घे याचे अिधकार मु य कायकारी अिधकारी
यां ना राहतील.
३
कं ाटी प दतीने (११ मिहने कालावधीसाठी) मानधनावर सातवा वेतन आयोग लागू झालेनतं र ो साहन भ ता
नेमले या व पेशािलटी िवभागात काम करणा-या मूळवेतना या
डॉ टरां ना सं थानकडे यापदाचा मुळवेतना या बॅडमधील
ं
सु वातीचे मूळवेतनाचे (मूळवेतन + ेड वेतन)
A.दीड पट (१५० %)
B.दोन पट (२०० %)
A.पाऊण पट (७५ %)
C.अडीच पट (२५०% )
B.एक पट (१०० %)
D. तीन पट (३००%) यापैक कोण याही एका पटीत
C. स वा पट ( १२५ % ) यापैक कोण याही एका पटीत
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
४
लेबर कॉ टर माफत बा यं णे दारे नेम यात आले या सातवा वेतन आयोग लागू झालेनंतर ो साहन भ ता
(११ मिहने कालावधीसाठी) मानधनावर नेमले या व मूळवेतना या
पेशािलटी िवभागात काम करणा-या डॉ टरां ना
सं थानकडे यापदाचा मुळवेतना या वेतन बॅडमधील
ं
A.पाऊण पट (७५ %)
सु वातीचे मूळवेतनाचे (मूळवेतन + ेड वेतन)
B.एक पट (१०० %)
A.दीड पट (१५० %)
C. स वा पट ( १२५ % ) यापैक कोण याही एका पटीत
B.दोन पट (२०० %)
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
C.अडीच पट (२५०% )
D. तीन पट (३००%)यापैक कोण याही एका पटीत
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
५
ी साईबाबा णालयातील डॉ टरां ना िद.२५/०५/२००६ सातवा वेतन आयोग लागू झालेनतं र ो साहन भ ता
रोजीचे सभेतील िनणय .३२८ अ वये ो साहन भ ता
मूळवे तना या
लागु कर यात आला आहे. ी साईनाथ णालयातील
डॉ टरां ना ो साहन भ ता, (इ सटी ह) लागु करणे बाबत
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६

७
८

९
१०

११

१२
१३
१४
१५

१६
१७
१८
१९

िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमती या
सभेत िवषय नं. ८५, िनणय .६०५ अ वये मा यता
िमळालेली आहे. तथािप ी साईबाबा णालया या मं जरु
आकृ तीबं धातील वै िकय सं चालक, उपवै िकय
संचालक, वै िकय अिध क, वै िकय शासक या
पदाला ो साहन भ ता लागु कर यात आला नाही. या
पदाबरोबरच ी साईनाथ णालयातील आकृ तीबं धास A.पाऊण पट (७५ %)
वै िकय अिध क हे पद मंजरु आहे . सबब, वरील B.एक पट (१०० %)
पदां नाही मुळ वेतनाचे (मुळ वेतन + ेड वेतन) वर
C. स वा पट ( १२५ % ) यापैक कोण याही एका पटीत
A.दीड पट (१५० %)
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
B.दोन पट (२०० %)
C.अडीच पट (२५०% )
D. तीन पट (३००%) यापैक कोण याही एका पटीत
ो साहन भ ता लागु करणेत येईल.
मं जरु कर यात आलेला ो साहन भ ता हा शासना या मं जरु ी आदेशा या िदनां कापासुन लागु रािहल. शासना या मं जरु ी
आदेशा या आगोदरची कोण याही र कमेची मागणी कर याचा अिधकार सं थान णालयातील डॉ टरां ना राहणार
नाही.
तसेच दर पाच वषानी सदरचे ो साहन भ याबाबत पुनिवलकोन करणेत येईल.
सं थान णालयातील जे वै क य अिधकारी हे सं थानकडू न अ ययन रजा घेऊन पद यु तर िश णासाठी जातात.
यांनी पद यु तर पदवी िकं वा पद यु तर पदिवका ही शै िणक अहता ा त के लेचे आव यक सव माणप सं थानकडे
जमा के लेनं तर व या पद यु तर पदवी िकं वा पद यु तर पदिवका या अहते या पदावर यांना ता पुरती िकं वा कायम
पद थापना िमळालेस यांना सदर ो साहन भ ता लागु करणेत यावा. सदर बाब सं थानचे सेवा वेश िनयम व इतर
आव यक शासक य बाबी तपासुन िनणय घेणेचे अिधकार मु य कायकारी अिधकारी यां ना राहतील.
आठवडा सुटटी वगळता इतर कोण याही रजे या कालावधीच ो साहन भ ता दे यात येणार नाही.
तातडी या/अिततातडी या वै क य सेवां साठी कोण याही कारचा ो साहन भ ता दे यात येणार नाही. परं तु िनयिमत
ो साहन भ ता देय हो यासाठी तातडी या/अिततातडी या वै क य सेवां साठी सं थान या/ णां या गरजेनसु ार
डॉ टरां ना सेवा उपल ध क न देणे बं धनकारक राहील.
वरील ो साहन भ ता देय होणेसाठी सं थान णालयातील डॉ टरां ना पूण वेळ सेवा देणे अिनवाय राहील. कोण याही
प रि थतीत खासगी वै क य यवसाय करता येणार नाही. अशा डॉ टरां ना यापु ढे ो साहन भ त देणयात
् येणार नाही
व यापुव िदलेला ो साहन भ ता व यवसाय रोजभ त वसुल करणेचा सं थानचा अिधकार राहील.
सव डॉ टरां नी बा ण िवभाग व अं त ण िवभाग व ऑपरे शन िथएटर या वेळां चे पालन करणे बं धनकारक राहील.या
िनयमां चे पालन न करणा-या डॉ टरां ना ो साहन भ ता देणते येणार नाही.
वै क य अिधका-यां ना/डॉ टरां ना नेमनू िदले या िदवशी तातडी या/अिततातडी या संगी णसेवा देणे बं धनकारक
आहे. यात हलगज पणा झा यास ो साहन भ ता तातडीने बं द करणेचे अिधकार सं थानला राहतील.
णालयात कायरत भुलत ां ना सायं काळी ६.०० वाजेनं तर िनयोिजत व तातडी या श ि यां साठी उपि थत रहाणे
आव यक राहील. याचा कोणताही वेगळा मोबदला देय होणार नाही.
वै क य सं चालक,उपवै क य सं चालक,वै क य शासक,वै क य अिध क यापैक एखा ा पदाचा अित र त कायभार
सोपिव यात आ यास एकाच पदाचा ो साहन भ ता देय राहील.दो ही पदां चा ो साहन भ ता मागणी करता येणार नाही.
कोण या पदाचा ो साहन भ ता दयावयाचा याबाबत मु य कायकारी अिधकारी गु णव तेनसू ार िनणय घेतील.
शासनाकडू न वेळोवेळी मं जरु होणारा सानु ह अनु दानाची र कम ो साहन भ यासह न राहता वेतनाइतक च राहील.
दंतिवभाग (दंत िवभागातील MDS सोडू न) आयुविदक, होिमओपॅथी, िफिजओथेरपी ट, सीएमओ, आरएमओ यां ना
देय होणार नाही.
सं थान सेवेचा ता काळ राजीनामा िद यास एक मिह याचे वेतन नोटीस पे हणुन जमा करावा लागेल . अथवा सं थान
िनयमा माणे एक मिहना पुव नोटीस दयावी लागेल .
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील डॉ टरां ना देय ो साहन भ यात शासना या मंजरु ीिवषयी कोणताही बदल
करणेत येणार नाही.
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तरी ी साईनाथ णालयातील डॉ टरां ना सदर इनसटी हम ये तािवत के ले माणे फे रबदल क न
तातडीने लागू करणेस , यासाठी लागणा-या मािसक आिथक खचास मं जरु ी िमळणेस, वेळोवेळी सदर या खचात
झाले या कमी जा त बदलास न याने भरती होणा-या थायी, मानधनावर, कं ाटी वै क य अिधका-यां ना तसेच
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव शासक य पदां ना देखील वरील माणे इनसटी ह लागु करणेस व
इनसटी ह लागू कर या या िनयमावलीस मा यता िमळणेस, सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर
िनणयाथ फे रसादर.
िनणय .८६८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईनाथ णालयाम ये णां ना िवनामु य णसेवा
उपल ध क न िदली जाते . यामु ळे या णालयाम ये णां ची सं या जा त असते. सदरह णालय
ामीण भागातील अस यामु ळे त डॉ टस कमी वेतनावर काम करत नाहीत व ी साईबाबा
हॉि पटलमधील डॉ टरां या वेतनाबरोबर तु लना करीत आहेत. ी साईनाथ णालयाम ये णसेवा
सं पु णपणे मोफत के ले ली अस याने सदर डॉ टरां ना णां या िबला या रकमेतू न इनसटी ह देणे श य
नाही. यामु ळे एक िवशेष बाब हणू न व ी साईबाबा णालयाशी तु लना क न ी साईनाथ
णालयातील डॉ टरां ना यां चे मु ळ वेतन+ ेड पे यावर २००% असा िफ स इनसटी ह लागु करणेत
यावा. हा इ सटी ह लागू के यास सं थानवर अं दाजे ित माह .१२ लाख मा आिथक बोजा पडेल,
यास मा यता दे यात आली.
तसेच न याने भरती होणा या थायी, मानधनावर, कं ाटी वै क य अिधकारी याच माणे
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव शासक य पदां ना तावात नमु द के ले या
िनयमावली माणे इनसटी ह लागु करणेत यावा व ७ वा वेतन आयोग लागू झा यानं तर या
इ सटी हम ये बदल करणेसाठी ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक, ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
ी साईबाबा सं थान प रसरात बाहेरील र पे ढयां ना र सं कलनासाठी परवानगी देणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती या क याण करणा-या िकं वा
मानवाला आपतीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमती ठराव . – निवन ताव
ा तािवक– मा.अ य साहेब यां नी िद. १२/०२/२०१७ रोजी घेतले या र तपेढयां चे चचास ात
समाजात र तदानाचे मह व जावे, अडीअडचणी या वेळी गरजु णां ना र त उपल ध हावे, र तदान संक पना
जिवली जावी तसेच थॅलॅसिे मया, िहमोफे िलया व िसकलसेल अॅिनिमया यासार या णांना सं थान माफत मदत
हावी. ित पती बालाजी सं थानम ये या कारे के शदान ही संक पना जवलेली आहे याच धत वर िशरडीत
र तदान ही संक पना जवावी असे हटले असुन याकामी खालील चार सद यांची सिमती गठीत कर यात
यावी, असे िनदश िदले होते. यास अनुस न र तदान ही चळवळ वाढीस लागणेसाठी ी साईनाथ र तपेढी व
महारा ातील इतर नामां िकत र तपेढया यां चे म ये सम वय साधणे कामी खालील माणे चार सद यांची सिमती
गठीत कर यात आली आहे.
डॉ. सौ. मैिथली िपतां बरे वै िकय अिध ीका, ी साईनाथ णालय - (अ य )
डॉ. सुयकां त पाटील र तसं मन अिधकारी, ी साईनाथ र तपेढीचे - (सद य)
डॉ. अतुल कु लकण जनक याण र तपेढी, पुणे - (सद य)
डॉ. मं जु कु लकण हेडगेवार र तपेढी, औरं गाबाद - (सद य)
उपरो त सिमतीची िद. ३०/०३/२०१७ रोजी या बैठक चे इितवृ त व िद. २७/०४/२०१७ चे मं जरु
िटपणी नु सार खालील र तपेढयां ना शासनाचे परवानाकामी आव यक असलेले माणप ा या मिणत ती
तावासोबत मागवुन परवाना असले या चार र तपेढयांना खालील िनयमावली नु सार सं थान प रसरात
आठवडयातील एक िदवस (गु वार, शिनवार, रिववार वगळता) र तदान िशबीर घेणक
े ामी परवानगी दे यात
आलेली आहे.
१) िज हा णालय र तपेढी, अहमदनगर
२) िज हा णालय र तपेढी, नािशक
३) जनक याण र तपेढी, अहमदनगर
४) द ताजी भाले र तपेढी, औरं गाबाद
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र तपेढयां साठी र तदान िशबीर िनयमावली–
१) र तदान िशबीर घेणक
े रीता आठवडयातुन ०१ िदवस ठरवुन परवानगी िदली जाईल.
२) र तदान िशबीराची वेळ ही सकाळी ०९ ते ०५ अशी असेल.
३) िशबीराची वेळ िकं वा िदवस वाढिवणे तसेच कमी करणेचे सं पु ण अिधकार वै िकय अिधि का, वै िकय
संचालक यां ना राहतील.
४) ी साईबाबा सं थान उ सव काळात िशबीराची वेळ आव यकमेनु सार वाढिवणेत येईल.
५) र तदान िशबीरात र तदान करणेकरीता येणा-या र तदा यांना आप या र तपेढीची संपु ण मािहती
आव यकतेनु सार देणते यावी.
६) र तदान िशबीर घेणक
े रीता आलेनं तर व झाले या र तदा यां या सं ये ची न द र तपेढीने सं थान र तपेढीत
ठे वणे बं धनकारक आहे.
७) र तदान िशबीरात संकलीत होणा-या र त िपश यांपैक २५ % िपश या सं थानचे ी साईनाथ र तपेढीत
जमा करणे बं धनकारक आहे.
८) ी साईबाबा सं थान या नावलैिककास बाधा पोहोचेल अशा कारचे कोणतेही काम र तपेढीकडु न होता
कामा नये, याची काळजी यावी.
९) र तदान िशबीराची परवानगी कोणाला ावी अथवा देऊ नये याची सं पणु जबाबदारी सं थान शासनाची असेल.
१०) र तदान िशबीर घेणक
े ामी दे यात येणा-या सं थान या जागेबाबत व मिशनरी बाबतची संपु ण जबाबदारी ही
िशबीर अयोजक र तपेढी यां ची राहील.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार अनु मान– उपरो त परवानगी दे यात आले या चार
र तपेढयां या धत वर उव रत र तपेढयां ना र तदान िशबीर घेणक
े ामी परवानगी देता येईल.
खालील र तपेढयां नी सं थान प रसरात र तदान िशबीर घेणक
े ामी ताव पाठिवले असुन याचा
तपिशल पु ढील माणे आहे.
अ.नं

र तपेढयां चे नाव

अज

एफडीए
लायस स

एसबीटीसी
सिटिफके ट

थॅलेसेिमया
अहवाल

ऑडीट
रपोट

०१
०२
०३

अ टिवनायक र तपेढी, अहमदनगर
जनक याण र तपेढी, जालना
िहंद ु दय स ाट बाळासाहेब ठाकरे ोमा के अर मु सीपल
हॉ पीटल लॅड बॅक, मुं बई
वरा मेडीकल ट लॅड बॅक, लोणी
मालेगाव लॅड बॅक, मालेगाव
नािशक लॅड बॅक अॅ ड ा स यु जन रसच इ सटीटयु ट,
नािशक
बीड लॅड बॅक, बीड
जीवन लॅड बॅक, नािशक
अपण होलंटरी लॅ ड बॅक, अहमदनगर
साई लॅड टोरे ज सटर, राहाता
औरं गाबाद लड बॅक, औरं गाबाद
इंडीयन रे ड ॉस सोसायटी, जळगाव
आनं दऋिषजी लड बॅक, अहमदनगर
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०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३

िवभागाचा प ट मत / अिभ ाय– ी साईनाथ र तपेढी व इतर चार र तपेढयां ना मं दीर प रसरात
आठवडयातील सव वार ठरवुन िदलेले असुन उपरो त र तपेढयां नापैक शासक य परवाना असले या
र तपेढयां ना िनयमावली माणे सं थान प रसरातील साईआ म भ तिनवास, ी साई सादालय व ी साईबाबा
भ तिनवास येथे र तदान िशबीर घेणक
े ामी परवानगी देता येईल. तसेच उिवरीत र तपेढयां नी कागदप े सादर
के यानं तर र तदान िशबीर घेणक
े ामी परवानगी देता येईल. तसेच येथनु पुढे न या ने ताव सादर करणा-या
शासक य परवाना असले या र तपेढयां ना िनयमावली अटी बं धनकारक क न र तदान िशबीर घेणक
े ामी
शासक य तरावर मा यता देता येईल. असे न मत आहे.
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तरी या अगोदर ता पुरती परवानगी दे यात आले या चार र तपेढयां ना व उपरो त ताव सादर
के ले या र तपेढयां ना िनयमावली माणे कागदप ाची पुतता क न घेऊन परवानगी देणे बाबत तसेच येथनु पु ढे
न याने ताव सादर करणा-या शासक य परवाना असले या र तपेढयां ना िनयमावली अटी बं धनकारक क न
र तदान िशबीर घेणक
े ामी शासक य तरावर मा यता देणे बाबतचा िवषय मा. यव थापन सभेसमोर सादर
करणेस मा यता असावी.
अशी व पाची िद. १२/०८/२०१७ रोजीची ी साईनाथ णालय िवभागाची िटपणी मु य कायकारी
अिधकारी यां चे वा रीने मं जरु कर यात आलेली आहे.
तथािप, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशरडीचे, मा. अ य साहेब यां या िनदशा माणे ी
साईबाबा सं थान मं दीर प रसरात न याने सु कर यात आले या ऐि छक र तदान क म ये (Blood Donation
Center) स या चार र तपेढयां ना ठरवुन िदले या वारािनशी र तसंकलन कर याबरोबरच न याने ताव
पाठिवले या १३ र तपेढयां ना वार िनि त क न दर िदवशी दोन र तपेढयां ना दोन िश टम ये (सकाळी ०८ ते ०२
वा., दुपारी ०२ ते ०८ वा.) र तसंकलनासाठी बोलवु न र तदान क सु कर याबाबत सुचना िदले या आहेत.
तरी सदरचा ताव न याने फे रसादर क न दे यात आले या िनदशा माणे र तपेढयां ना मं दीर
प रसरातील र तदान क ात र तदान िशबीर घेणक
े ामी परवानगी देणे बाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .८६९
तावात नमु द के ले या १) िज हा णालय र तपे ढी, अहमदनगर २) िज हा णालय र तपेढी,
नािशक ३) जनक याण र तपेढी, अहमदनगर ४) द ताजी भाले र तपेढी, औरं गाबाद या र पेढयां ना
मं िदर प रसराम ये र सं कलनास परवानगी िदलेली आहे. यामधील िज हा णालय, अहमदनगर या
णालयाम ये गैर कार होत अस याचे सिमती सद यां नी िनदशनास आणू न िदले.
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो पैक या र पे ढयां नी र सं कलनासाठी आव यक
असले या कागदप ां ची पु तता के लेली आहे, अशा र पे ढयां ना सं थान प रसराम ये
र सं कलणासाठी परवानगी दे यात यावी, असे शासनाने मत मां डले. परं तु सिमती सद यां नी असे मत
मां डले क , र सं कलनासाठी परवानगी ावया या सव र पेढयां चे Due diligence क न घे यात
यावे व Due diligence क न या र पेढया सव कागप ां ची पु तता करतील व सेवाभावी वृ ीने
णां ना र उपल ध क न देतील, अशा र पेढयां नाच सं थान प रसराम ये र सं कलणासाठी
परवानगी दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचािलका, ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
ी रामनवमी उ सव- २०१७ चे य झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी रामनवमी उ सव २०१७ मधील खचाकरीता मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभेतील
िनणय .१११ नु सार एकू ण . ६२,००,०००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
अ.नं.
तपशील
अं दाज
य खच
तरतु दीपे ा
तरतु दीपे ा
प कातील मं जु र
जादा खच
कमी खच
र कम
०१ मं डप कमानी टेज
१०,००,०००.०० ७,१५,९२०.०० २८४०८०.००
०२ कलाकार,क तनकाराची िबदागी
३,००,०००.०० २,९०,८७४.०० ९,१२६.००
०३ भ तांना िम टा न मजुरीसह
८,००,०००.०० ६,४५,८९६.०० १,५४,१०४.००
०४ िव तु रोषणाई
१०,००,०००.०० ४,६२,१२८.०० ५,३७,८७२.००
०५ िनम ं ण पि का छपाई, पो टेज १४,००,०००.०० ९,६४,२७७.०० ४,३५,७२३.००
उदी सादासह व जािहरात
०६ एल.ई.डी पडदा
५०,०००.००
०
५०,०००.००
०७ फु ल सजावट
२,००,०००.०० ०
२,००,०००.००
०८ जादा कामगार
४,००,०००.०० ५,४१,६७१.०० १४१,६७१.०० ०९ पदया ी, पाल या, िप याचे पाणी. यव था२,००,०००.०० २,३८,१२०.०० ३८१२०.००
१० आय या वेळचा ासं िगक खच (जादा १,००,०००.०० ०
१,००,०००.००
टॅकर भाडो ी लावावयाचे झा यास)

११

कु ती हंगामा

१०,००,०००.०० ९,०१,५००.००
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१२

इतर खच
५०,०००.००
३०,१००.००
१९,९००.००
(वाहन भाडे, सभा ना ता, कॅ मेरा/
टी. ही.ई. दु ती.)
६५,००,०००.०० ४७,९०,४८६.०० १,७९,७९१.०० १८,८९,३०५.००
एकू ण पये

उपरो त तपिशल पाहता ीरामनवमी उ सव २०१७ करीता र कम . ६५,००,०००/- (अ री पये
पास ट लाख) मा मं जरू कर यात आलेले आहे. या रकमेतनू उ सवाकरीता य ात एकू ण .४७,९०,४८६/(अ री पये स तेचाळीस लाख न वद हजार चारशे शहाऐंशी) मा खच झालेला आहे.
तरी सदरचे य ात झाले या एकू ण खचास मा यता असावी.
िनणय .८७० यावर सिव तर चचा होऊन, ीरामनवमी उ सव- २०१७ करीता य ात झाले या .४७,९०,४८६/मा खचाचे अवलोकन कर यात येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषात आयोिजत धािमक, सां कृ ितक व सामािजक
काय मां या तपशीलाची पु ि तका छपाई करणे.
िवषय नं.२६
ी.के .अरीवालन, साई ि प र यु अल ॲ ड चॅ रटे बल ट, चै नई यां ना िद.२९.१०.२०१७ रोजी समाधी
मं िदराशेजारील टे जवर सां कृ ितक कायक् रम कर यास परवानगी देणेबाबत.
िवषय नं.२७
शता दी वष कालावधीम ये है ाबाद येथे एक लाख साईभ ां करवी बाबां ची आरती एका सु रात
गा याची न द िगनीज व ड रे कॉड बु कात करणेसाठी आयोिजत काय मास सं थानचे यव थापन
सिमती सद य व अिधकारी उपि थत राहणेबाबत.
िनणय .८७१ उपरो िवषय नं.२५ ते २७ वरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
समाधी शता दी सोहळा वषासाठी व छता सािह य खरे दी करणे.
तावआरो य िवभागामाफत सं थान इमारती आिण प रसरातील साफसफाई के ली जाते. साफसफाईचे कामासाठी
व छता सािह याची नेहमीच गरज असते यासाठी आव यक लागणा-या सािह याची खरे दी वारं वार कर यापे ा
िविहत प दतीने वािषक खरे दी कर यात येते. समाधी शता धी सोहळयासाठी व छता सािह य खरे दी करावे
लागेल. स या आरो य िवभागाकडील िश लक असलेले सािह य िडसबर २०१७ अखेर पयत पुरेसे आहे . तो
पयत सन २०१७-१८ मधील महा समाधी शताब्धी सोहळा या कालावधीसाठी लागणा-या सािह याची खरे दीची
कायवाही पुण होईल.
आरो य िवभागासाठी सन २०१७-१८ मधील समाधी शता धी सोहळा क रता दैनं िदन कामासाठी
आव यक आसणा-या सािह याची यादी खालील प रिश ठ “अ” माणे आहे. प रिश ठातील अ. नं. ०१ ते १९
नुसार सािह य खरे दीकामी अं दाजे िकती खच येईल यासाठी चार-पाच पुरवठा धारकां ना ई-मेल व दुर वनीव न
दरप काबाबत ई-मेल मागिव यात आले होते. यापैक िद. ०८/०९/२०१७ अखेर चार ई-मेल ा त झाले
आहेत. ा त मेलमधील दरप काचे अवलोकन के ले असता प रिश ठातील अ. नं. ०१ ते १९ नु सार सािह य
खरे दीकामी अं दाजे . २५,२४,२००/- (अ री . पं चिवस लाख चोिवस हजार दोनशे मा ) खच अपेि त
आहे.
प रिश ट “ अ ”
अ.
नं.

सािह याचा तपिशल

१

सटेड िफनेल

२

िल वीड सोप

साईज / वणन

मेक/ ॅड/घटक

मागणी
प रमाण/
सं या
पा याशी डाय यूशन घटक ती िलटर
३०००
रे शो १:१०० कोरे पाईन ऑईल A डे ६५० िलटर
( युअर)
ॅम
टिकड ऑईल (TRO
75%) ३५० ॅम
कोण याही रं गाचे
घटक ती िलटर
३०००
अॅसीड लरी (८०%) िलटर
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अं दाजे
दर

अं दाजे
एकू ण र कम

१५०/ित िलटर

४,५०,०००

३३/ित िलटर

९९,०००
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३

४

वॉश पावडर
(ि लिनं ग पावडर )

आयएसआय
असलेली
चां ग या तीची
बी.एच.सी.
पयायी २५ िकलोची बॅग
पावडर/
फॉलीडॉल
पावडर

१०० ॅम
कॉ टीक सोडा
(४०%कॉ टीक
लाय
ावण) २० ॅम
माक कोण याही टॅडड िडटजट ७०२०
कं पनीची
िकलो

५

ि लिचंग पावडर

६

रबरी वायफर
टील दां ड् यासहीत

७

१४

िकटकनाशक औषध
(िकटकनाशक फवारणी
कामी)
ड टपॅन
(कचरा
गोळा
करणेकामी)
वॉश बेशीन/ टॉयलेट
ि लनर
(Toilet
cleaners)
(वॉश बेशीन / सं डास
भां डेचे डाग काढणे
कामी)
िल वीड (फरशीवरील ०५ िलटरचे पॅक ग
सव
कारचे डाग
काढणेकामी )
All
purpose ०५ िलटर पॅक ग
cleaners तेलकट डाग
काढणेसाठी
नायलॉन
श- टॅडड
लां बदां डीचे (टॉयलेट
साफ करणे कामी)
नायलॉन श- लहान
टॅडड
(डाग घासणे कामी)
चोक रमु हर
टॅडड

१५

खराटे

१६

कुं चे

८

९

१०

११

१२

१३

२५/ित िकलो

१,७५,५००

३०/ती िकलो

१,२०,०००

२०००
िकलो
४०० नग

३५/ती िकलो
१७०/ती नग

७०,०००

२५ िलटर

६५०/ित िलटर

१६,२५०

१०० नग

५५०/ती नग

५५,०००

१०००
िलटर

६६/ती िलटर

६६,०००

Taski/
Ecolab/ ५०० िलटर
Schevron
Any Other Company
Taski / Ecolab / ५०० िलटर
Schevron
Any Other Company
चां ग या तीचे
१५० नग

१५०/ती िलटर

७५,०००

१००/- ती
िलटर

५०,०००

९३/ती नग

१३,९५०

चां ग या तीचे

१०० नग

४,५००

चां ग या तीचे

१०० नग

४५/ती नग
४०/ती नग
४८/ती नग

Fenvalrate – 0.4 %
४०००
आयएसआय
माक िकलो
असलेली

२५ िकलोची बॅग

आयएसआय
माक
असलेली
२”-३” ं दी व १८“ चां ग या तीचे लविचक
लां ब तसेच
रबर असलेले
दां डे ५ फु ट लां बीचे
०५ िलटरचे पॅक ग
Diachloro-EC 76 %
आयएसआय
माक
असलेले
टॅडड साईज, दोन चां ग या तीचे फायबर
फु ट लां ब दां डी,
झाकण असलेले
०५ िलटरचे पॅक ग
Harpic/Tanaz/
Dr.
Ideal/Super
Shine/ Any Other
Company

येक ५०० ॅम
चां ग या तीचे
वजनाचे, खुं टी नसलेल,े
लां ब काड् याचे, मजबू त
बां धणीचे व साळलेले
येक ५०० ॅम चां ग या तीचे
वजनाचे, पेशल लां ब
काड् याचे,
खुं टी
नसलेल,े
मजबू त
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४००० नग

४००० नग

९०/नग

६८,०००

४,०००
१,९२,०००

ती ३,६०,०००
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१७

१८

१९

बां धणीचे
फायबर या/ लॅ टीक या झाकणासह
कचराकुं ड् या ८० िलटर जीबी हीएफ ०८/०१
मता असले या
िनळया रं गा या
२०० नग
+ िहर या रं गा या
२०० नग
रबरी मॅट काळया रं गाची साईज - लां बी ४ फु ट,
ं दी २.५ फु ट, व
उं ची पाऊण इंच (गोल
िछं ाचे)
िल वीड पॉिलश
२०० ml. पॅक ग
िपतळी अ रे साफ करणे असलेले
कामी

िनलकमल/िसं टे स/समृ दी ४०० नग
कं पनी या आयएसआय
माक

१२५०/ती नग

५,००,०००

चां ग या तीचे

१०००/ती नग

२,००,०००

१०००/ित िलटर

५,०००

२०० नग

चां ग या तीचे
०५ िलटर
ासो/ धारा/ िपतांबरी
िकं वा इतर कं पनीचे

आरो य िवभागासाठी सन २०१७-२०१८ या आिथक वषा या व छता सािह य खरे दीसाठी मं जरू
अं दाजप क पये ४२,४२,४००/- पैक पये ३५,००,०००/- व छता सािह य खरे दीकामी खरे दी िवभागाकडे
वग कर यात आले आहे. सदरचे सािह य, खरे दी िवभागामाफत िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करावे
लागेल.
उपरो त प रिश ठ “अ” मधील अ. नं. ०१ ते १९ नुसार व छता सािह य खरे दी करणेस व याकामी
येणा-या अं दाजे .२५,२४,२००/- (अ री . पं चिवस लाख चोिवस हजार दोनशे मा ) मा चे खचास मा यता
िमळणेस िवनं ती.
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८७२ यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी शता दी सोहळा वषाकरीता आरो य िवभागासाठी तावात नमु द
के लेले व छता सािह य िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .२५,२४,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
िशड येथील स ह .१/१०, १/११, १/१२, १/१४, १/१५, १/१८, १/४, १/७, २/५, २/६, २/४, ३/१, ३/७
पै.मधील े ाम ये िनयोिजत ी साईबाबा मं िदर दशन रां ग इमारतीचे बां धकाम परवानगीकरीता िशड
नगरपं चायत, िशड यां ना िवकास शु क, ि िमयम चाजस व सु र ा ठे व आदा करणे तसेच उपकर
र कम शासनाचे खा यावर जमा करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१.
अिधिनयमाचे कलम १७ (१) नुसार रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पहाणे, मंिदराम ये
ढी व थेनसु ार धािमक िवधी, पुजा – अचा समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे ती उिद टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे ही सिमतीची कत ये असतील, अशी तरतूद आहे .
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ (१) मधील खं ड (ग) अ वये “ भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .”
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ (१) मधील खं ड (ज) अ वये, “ या त्या वेळी अमलात असले या
कोण याही काय ा वये िव व त यव थेकडू न देय असलेले कोणेतही
े कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा
यां चे दान;
४.
अिधिनयमाचे कलम २१ (१) मधील खं ड (झ) अ वये, “ िव व त यव थे या मालम तांचा िवकास
करणे आिण िव व त यव थे या योजनासाठी थावर िकं वा जं गम मालम तेचे संपादन करणे .”
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनणय .६४८ खालील माणे समं त करणेत आलेला आहे.
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“ मा. मु यमं ी महोदय, याचे अ य तेखाली िद.३१/०३/२०१७ रोजी झाले या कृ ती आराखडा
िसमतीचे बैठक त सदरह क प थम ाधा याने हाती घे यास मा यता दे यात आली आहे. यानु सार एकू ण
र कम .१०३,८८,२०,६८६/- इत या अपेि त खचास मा यता दे यात आली. सदर क प सं थान तफ हाती
घे यासाठी महारा शासनाचे िविध व याय िवभाग यां चे मा यतेकरीता, तसेच िशड नगरपं चायत, िशड यां चे
बां धकाम परवानगीसाठी ताव सादर कर यात यावा, असे ठरले.”
तावनाः- िनयोिजत ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग इमारत बां धकामासाठी येणा-या
.१०३,८८,२०,६८६/- मा इत या अपेि त खचास शासक य मा यता िमळणेसाठी शासनाचे िवधी व याय
िवभागाकडे िद.३१/०७/२०१७ रोजीचे प ा ारे ताव सादर कर यात आला आहे. तसेच िशड नगरपं चायत,
िशड यां चेकडे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे प ा ारे िवषयां क त इमारतीचे बां धकाम परवानगीसाठी ताव सादर
कर यात आलेला आहे. याबाबत मा. सहा यक सं चालक, नगररचना, अहमदनगर यां नी मं जरु ीची िशफारस
के लेली आहे. यानुसार िशड नगरपं चायत, िशड यां नी खालील माणे िवकास शु क, उपकर, ि िमयम चाजस
व सुर ा ठे व जमा कर यास सं थानला कळिवलेले आहे.
१
िवकास शु क (वापर साईबाबा दशन रां ग इमारत )
बां धकाम े --साईबाबा मं िदर कॉ ले स ७०५.३९ चौ. मी.
दशन रां ग २०१६०.१३ चौ. मी.
िपं पळवाडी र यावरील पु ल ९६.९७ चौ.मी.
एकू ण २०९६२.४९ चौ.मी.x२३४००x२ ट के
पये – ९८,१०,४४५.००
(अ री पये – अठयां नव लाख दहा हजार चारशे पं चेचाळीस मा )
२.
उपकर --बां धकाम े २०९६२.४९ चौ.मी.x२३४००x१ ट के
पये – ४९,०५,२२२.६६
पुणाक त र कम .४९,०५,२२३.००
(अ री पये – एकोणपं नास लाख पाच हजार दोनशे तेवीस मा )
३.
ि िमयम चाजस –
अनु ेय बां धीव े ापे ा तािवत जा तीचे बां धकाम े ११७० चौ.मी.
तावीत जा तीचे बां धकाम े – ११७० चौ.मी. x २३४००/पये २,७३,७८,०००/- मा
( अ री पये – दोन कोटी याह तर लाख अठयाहत्तर हजार मा )
४.
सु र ा ठे व ---बां धकाम े २०९६२.४९ चौ.मी. x४०
एकू ण – ८,३८,४९९.६०
पुणाक त र कम .८,३८,५००.००
(अ री पये – आठ लाख अडोतीस हजार पाचशे मा )
---------------------------------------------------------------एकू ण र कम (१,२,३ व ४) .४,२९,३२,१६८.००
---------------------------------------------------------------तावः- िनयोिजत ी साईबाबा मं िदर दशन रां ग इमारत बां धकामाकरीता िशड नगरपं चायत िशड
यां चे अं ितम परवानगी करीता वरीलपैक िवकास शु क, ि िमयम चाजस व सुर ा ठे व िमळू न होणारी एकू ण
.३,८०,२६,९४५/- इतक र कम िशड नगरपं चायत कायालयात रा ीयकृ त बॅकें चे धनाकषा ारे जमा करणेस व
उपकराची र कम .४९,०५,२२३/- शासनाचे खा यावर चलना ारे जमा करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८७३ यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोिजत ी साईबाबा मं िदर दशन रां ग इमारत बां धकामाकरीता िशड
नगरपं चायत िशड यां चे अं ितम परवानगीकरीता िवकास शु क, ि िमयम चाजस व सु र ा ठे व िमळू न
होणारी एकू ण .३,८०,२६,९४५/- मा र कम िशड नगरपं चायत कायालयात रा ीयकृ त बॅकें चे
धनाकषा ारे जमा करणेस व .४९,०५,२२३/- मा उपकराची र कम शासनाचे खा यावर चलना ारे
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जमा करणेस मा यता दे यात आली. परं तु यापु व िवकास शु क, ि िमयम चाजस व सु र ा ठे व या
रकमा व नगरपं चायत ि िमयम चाजस लावू शकते का, याची खातरजमा क न घे यात यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
मं िदर प रसरातील देणगी कायालय नं.१ चे िव तारीकरणासह फिनचर व इंटेरीअरचे कामाचे ठे केदार
मे.काप रे ट इ ा चर मॅनेजमट स ह सेस, पु णे यां चे अं ितम बील आदा करणे.
िवषय नं.३१
िशड शहरातू न जाणा या नगर-मनमाड महामागावर ल मीनगर वसाहत ते साईआ म या भागातील
दु भाजकाम ये रे िलं ग बसिवणे , खराब झालेले पे ह ग लॉ स बदलणे तसेच दु भाजक व कब टोनचे
रं गकाम करणे याबाबत उपल ध पयायां वर चचा होऊन िनणय होणेबाबत.
िवषय नं.३२
साईआ म भ िनवास इमारत चे अं तगत रं गकाम व दु ती करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेस व
यासाठी येणा या खचास मा यता देणेबाबत.
िनणय .८७४ िवषय नं.३० ते ३२ वरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
साईबाबा समाधी शता दी वष २०१७- २०१८ करीता वाहनतळाचे िठकाणी ८५ िदवस करावया या
िव ु तीकरण कामां साठी या अपे ीत खचास व ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग
पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी कर यात येईल:२१. (१) सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यां पैक कोण याही
योजनां साठी कर यात येईल.
(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयम २१ (१) (क) अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
मागणी:- ी साईबाबा यां या समाधीस िदनां क १८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पु ण होत
आहेत. यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां चेमाफत िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ हे वष शता दी वष हणून साजरे के ले जाणार आहे. या वषाम ये सं थानमाफत साजरे के ले
जाणारे उ सव व सु यां चे िदवस या िदवसां त िशड म ये मोठया माणात साईभ ये याची श यता अस याने
सं थानमाफत िशड गावात व िशड परीसराम ये िविवध ०२ िठकाणी वाहनतळे उभा न भ ां या वाहनां या
पाक ंगची यव था के ली जाणार आहे . तसेच वाहनतळां चे िठकाणी िनवाराशेड, बस शेड, मािहती क , टॉयलेट
इ.ता पुर या व पात बां धनू यव था के ली जाणार आहे.
सदरील वाहनतळे व यािठकाणचे िनवाराशेड, बस शेड, मािहती क , टॉयलेट इ.करीता िव तु ीकरणाचे
काम करावे लागणार आहे. वाहनतळां वर लाकडी मनोरे (Scaffolding) उभा न यावर लड लॅ प लावावे
लागणार आहेत. रे वे टे शन ते चारी पयत पादचारी माग के वर ता पुरते पथिदवे लावून दयावे लागणार आहेत .
सदरील वाहनतळे सं थान प रसरापासून दूर अं तरावर अस यामुळे वाहनतळां वरील िव तु उपकरणां ना
वीजपुरवठा करणेसाठी महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न वषभर ता पुर या व पात वीजपुरवठा जोडू न
यावा लागणार आहे. याकरीता महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडे िस यु रटी िडपॉिझट भरावे लागणार आहे .
जर येक गद या वेळेस जर वेळोवेळी ता पु या व पात महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न वीजपुरवठा
जोडू न यावयाचा झा यास येक वेळी येक कने शनसाठी साधारणत: १३,५००/- हजार इतके िडपॉिझट
भरावे लागेल. साधारणत: वषभरात जर वेळोवेळी ठरािवक कालावधीपुरता स लाय यावयाचा झा यास या
येक वेळी कमीत कमी एकु ण ८ वेळा िडपॉिझट भरावे लागेल. हे िडपॉिझट परत िमळ यास साधारणत: ३ ते ६
मिह याचा कालावधी लागेल. येक वेळी िडपॉिझट भरणे व परत घेणे यात वेळ लागून दरवेळी कागदप ां ची
पूतता कर याऐवजी वषासाठी एकदाच िडपॉिझट भ न कने शन घेता येईल व मीटर अस यामुळे जेवढा वीजेचा
वापर होईल तेवढेच बील आदा करता येईल. साधारणत: ही ४ वाहनतळे व एक िठकाणी रोडलाईट यासाठी
महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडे िडपॉिझट भरावे लागेल.
या यित र महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा वीजपुरवठा खं डीत झा यानं तर करा या लागणा-या
वीज पुरवठयासाठी भाडे त वावर जनरे टरसेट घेऊन िव तु पुरवठा करावा लागणार आहे . तसेच सदर भाडो ी
मटे रयल व जनसेटचे रे ट DSR म ये नस यामुळे माकटम ये चौकशी क न मटे रयल व जनरे टर भाडेचे दर
घेतलेले आहेत. सव वाहनतळे व यािठकाणचे िनवारा शेड, बसशेड, मािहती क , टॉयलेट इ.चे िव तु ीकरणाचे हे
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काम भाडे त वावर क न घेणक
े रीता बाहेरील ठे केदार यां चेकडू न िनिवदा मागावून करावे लागणार आहे.
वाहनतळां वरील लाईट यव थेसाठी लड लॅ प शेड लावणेकरीता बां धकाम िवभागाकडू न ३० फू ट उं चीचे
लाकडी मनोरे उभे क न यावे लागतील.
अ]. शता दी कालावधीत भाडे त वावर करावया या िव ु तीकरण कामाचा िववरण त ा.
अ.
.
१

तपिशल

िदवस

३६ / ७० वॅट सी.एफ.एल.लॅ प,
हो डर,वायर, वीचिगयर सह
लावणे व काढणे.
५०० / १००० वॅट हॅलोजन लॅ प
शेड, वायर, वीचिगयर, सह
लावणे व काढणे.
२५० वॅट मेटल लॅ प शेड, वायर,
वीचिगयर सह लावणे व काढणे.
४०० वॅट मेटल लॅ प शेड, वायर,
वीचिगयर सह लावणे व काढणे.
६-१६ ॲ पीअर ३ पीन लग
बॉ स, वायर, वीचिगयर सह
लावणे व काढणे.
४ x १० वेअर एम.एम.अमड
३.५ कोअर ॲ यु िमिनयम के बल
टाकणे, काढणे.
४ x ५० वेअर एम.एम. अमड
३.५ कोअर ॲ यु िमिनयम के बल
टाकणे, काढणे.
६२.५ के हीए िड.जी.सेट, भाडे
त वावर
लावणे
(िडझेल
सं थानमाफत पु रिवले जाईल)

२

३
४
५

६

७

८

शेतीमहामं डळ जागा, पाक ंग मैदान
( ी साई सादालयाचे पि म
बाजू स) स ह नं बर- ८९, ९०
नग
दर
र कम

सं थान मालक ची जागा, पाक ंग मै दान
(साईनगर वसाहतीचे दि ण बाजू चे
मैदान) स ह नं.१२५/६, १२५/७, १२५/८
नग
दर
र कम

८५

९६

५/-

४०,८००/-

६४

५/-

२७,२००/-

८५

२४

२५/-

५१,०००/-

१६

२५/-

३४,०००/-

८५

८८

३५/-

२,६१,८००/-

६०

३५/-

१,७८,५००/-

८५

१२

४०/-

४०,८००/-

८

४०/-

२७,२००/-

८५

३६

४/-

१२,२४०/-

२४

४/-

८,१६०/-

८५

१९४४

२/-

३,३०,४८०/-

१२९६

२/-

२,२०,३२०/-

८५

२९५

३/-

७५,२२५/-

१९७

२/-

५०,२३५/-

८५

१

४,००
०/-

३,४०,०००/-

१

४,०००/-

३,४०,०००/-

एकु ण र कम :-

. ११,५२,३४५/-

एकु ण र कम :-

. ८,८५,६१५/-

वरील दो ही वाहनतळां करीता भाडेत वावर लावा या लागणा-या मटे रयलचा एकु ण खच .
११,५२,३४५/- + . ८,८५,६१५/- = . २०,३७,९६०/ब]. शता दी वषाम ये येक वाहनतळां चे िठकाणी महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न ता पु रता वीजपु रवठा जोडू न
घेऊन वीजपु रवठयाची यव था करावी लागणार आहे. सदर कामी महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडे िस यु रटी
िडपॉिझटी चाजस, स ह स, कने शन चाजस, ोसेिसं ग फ इ.चाजस भरावे लागणार आहे. तपिशल पु ढील माणे.

अ. .
१
२

तपिशल

नग

िस यु रटी िडपॉिझट चाजस स ह स कने शन
०२ िठकाणी
चाजस, ोसेिसंग फ चाजस इ.
मीटरकरीता जी.आय.प याचे बॉ स खरे दी करणे.
०२ नग

दर
(िस यु रटी िडपॉिझट चाजस र कम)

र कम

. १३,५००/-

. २७,०००/-

. ३,५००/एकु ण र कम :-

. ७,०००/. ३४,०००/-

क]. भाडो ी जनसेटसाठी इंधन सं थानमाफत पु रवावे लागेल. याचा अं दािजत खच खालील माणे.
अ. .
तपिशल
िलटस
दर
िदवस
र कम
जनरे टरकरीता िडझेल खरे दी खच
१
६०
. ५३.३९
८५
. २,७२,२८९/(०२ नग जनरे टरसेट करीता )
एकु ण र कम :. २,७२,२८९/-
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तरी सं थान वाहनतळावर करावया या िव तु ीकरण कामासाठी
अ).
भाडे त वावर इलेि कल सािह य लावून घेणेसाठी र कम पये २०,३७,९६०/ब).
महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचे िडपॉिझट वगैरे चाजस र कम पये ३४,०००/- असा खच
अपेि त आहे.
क).
इंधन खच अं दाजे र कम पये २,७२,२८९/शता दी कालावधीत वाहनतळां चे िठकाणी भाडे त वावर करा या लागणा-या िव तु ीकरण कामासाठी
इंधन खचासह पये २३,१०,२४९/- इतका खच अपेि त आहे. महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचे िडपॉिझट
भरणेकामी पये ३४,०००/- इतका खच िमळू न एकु ण र कम पये २३,४४,२४९/- इतका खच अपेि त आहे.
शता दी महो सव २०१७-१८ चे कृ ती आराखडयाम ये (DPR) पान नं.१० वरील थम ाधा य
गटातील कामां म ये अित र वाहनतळ यव था िनमाण करणेसाठी, जिमन सपाटी करणासह मैदान तयार करणे,
अं तगत र ते, संडास, मुतारी, वॉश बेिसन, िव तु इ. यव था करणेकामी र कम .१०.६२ कोटी चे खचाचा
समावेश आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो माणे साईबाबा समाधी शता दी वष-२०१८ करीता
वाहनतळाचे िठकाणी भाडे त वावर इलेि कल सािह य लावून घे यासाठी तसेच महारा रा य वीज िवतरण
कं पनीचे िडपॉिझट वगैरे चाजस भरणेसाठी िनणय होणेबाबत ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा
लागणार आहे. याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय झा यानं तर ई-िनिवदा मागिवणेकामी जा त
खपा या मराठी व इं जीतील मुं बई-पुणे येथील आवृ ी या वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे
वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणेस तसेच ई-िनिवदा ा झा यानं तर ई-िनिवदा खरे दी
सिमतीसमोर उघडू न दरां चा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८७५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा समाधी शता दी वष २०१७- २०१८ म ये तयार कर यात
येणा या वाहनतळांचे िठकाणी अं दाजे ८५ िदवस िव ु तीकरण करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे
कायवाही करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
Supply & Installation of Video Conferencing Systeem/ device खरे दीकामी ई-िनिवदा
ि येअं तगत िन नतम िनिवदाधारक पु रवठाधारक M/s Data Com Product (I.) Pvt. Ltd. यां ना
पु रवठा आदेश देणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द: कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे.
यव थापन सिमतीचा ठराव ं . :1) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 23/05/2017 रोजीचे सभेतील
िनणय ं .369.
ा तािवक: सं थानचे कामकाजासाठी Video Conferencing सुिवधा सु करणेकामी आव यक
सािह य खरे दी करणेस व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.
23/05/2017 सभेसमोर सादर कर यात आला होता. सदर तावर सिव तर चचा होऊन िनणय ं . 369अ वये
Hardware based Video Conferencing सेवा सु करणेस व यासाठी तावाम ये नमुद के ले ामाणे
कायवाही करणेस तसेच याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली होती.
यानुसार राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि याअं तगत खालील तपिशला माणे 05 िनिवदाधारकां या
ई- िनिवदा ा झाले या असुन सदर ई-िनिवदां या तां ि क िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे िद. 18/09/2017 रोजीचे
सभेम ये उघडणेत आले या आहेत.
अ.नं.
िनिवदाधारक कं पनीचे नाव
पा / अपा
1
Antrax Technologies Pvt. Ltd.,
अपा
2
Arvind Limited (Telecom Division) पा
3
Datacom Products (India) Pvt. Ltd., पा
4
Kores India Limited
पा
5
Laser Telesystems Pvt. Ltd.,
पा
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उपरो उघडणेत आले या तां ि क ई-िनिवदां पैक 04 पा िनिवदाधारकां या वािण यीक ई-िनिवदा
मा. खरे दी सिमती या िद. 04/10/2017 रोजीचे सभेम ये उघडणेत आले या आहेत. उघड यात आले या
वािण यीक ई-िनिवदां चा तुलना मक एकि त दर त ा पुढील माणे आहे.
अ.नं.
1
2
3
4

िनिवदाधारक कं पनीचे नाव
िदलेले एकि त दर
शेरा
Arvind Limited (Telecom Division)
13,57,634/-+ कर
-Datacom Products (India) Pvt. Ltd.,
8,44,000/-+ कर
िन न म
Kores India Limited
11,38,000/-+कर
-Laser Telesystems Pvt. Ltd.,
8,90,000/-+कर
-उपरो तुलना मक त या माणे Supply & Installation of Video Conferencing System /
Devices खरे दीकामी M/s Datacom Products (India) Pvt. Ltd., यां नी देऊ के लेले एकि त दर र कम
पये 8,44,000/- + कर िन न म अस याने यां ना चचा व वाटाघाटीसाठी बोलिवणेस व वाटा-घाटीअं ती यां ना
पुरवठा आदेश देणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल,
असे न मत आहे.
मागणी :Supply & Installation of Video Conferencing System / Devices खरे दीकामी
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि या अं तगत पा िनिवदाधारकां पैक M/s Datacom Products (India)
Pvt. Ltd., यां नी देऊ के लेले एकि त दर र कम पये 8,44,000/- + कर िन न म अस याने यां ना याकामी
चचा व वाटाघाटी साठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिवणेस व वाटा-घाटीअं ती यां ना पुरवठा आदेश
दे यास मा यता िमळणेकामी सदर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास मा यता असावी,
िह िवनं ती.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छानणी क न अनु मान : शासन िनदश व तां ि क
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: Supply & Installation of Video Conferencing System/
Devices खरे दीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि या अं तगत पा िनिवदाधारकां पैक M/s Datacom
Products (India) Pvt. Ltd., यां नी देऊ के लेले एकि त दर र कम पये 8,44,000/- + कर िन न म
अस याने यां ना चचा व वाटाघाटी साठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिवणेस व वाटा-घाटीअं ती
यां ना पुरवठा आदेश दे यास मा यता िमळणेकामी सदर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर
करणे या मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .८७६ यावर सिव तर चचा होऊन, Supply & Installation of Video Conferencing Systeem/ device
खरे दीकामी M/s Datacom Products (India) Pvt. Ltd. यां चे एकि त .८,४४,०००/- + कर मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
माहे जु ल,ै २०१७ व ऑग , २०१७ या कालावधीत .२५,०००/- व यापे ा अिधक रकमेची देणगी
देणा या साईभ ास ी साई ं या चां िद या पादु का व इतर सािह य साद पाने भेट दे यात आलेले
आहेत, याची न द घेणे.
ताविदनां क ३० नो हेबर २०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय .८७२ अ वये, “र कम
.२५,०००/- व यापुढील रकमेची/व तु, सािह याची देणगी देणा-या साईभ तास २० मॅ वजना या चांदी या
ी साई पादुका तसेच ी साईच र ं थ व एक ीडी फोटो साद पाने दे यात यावा, असे ठरले.”
उपरो त िनणयानु सार िद.०९ जु ल,ै २०१७ रोजी झाले या गु पौिणमा उ सवा या मु य िदवसापासून
त्य कायवाही सु कर यात आलेली आहे. माहे जुलै २०१७ म ये वाटप कर यात आले या चांदी या
पादुका व इतर सािह य यां ची मािहती मा.मु य कायकारी अिधकारी यां चेकडे िद.१८/०८/२०१७ रोजीचे
िटपणीअ वये अवलोकनाथ सादर कर यात आली होती, यावर यांनी मा. यव थापन सिमतीपुढे नोद घेणक
े ामी
सादर करणेबाबत िनदश िदलेले आहेत.
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याअनुषं गाने, माहे जुलै २०१७ व माहे ऑग ट २०१७ म ये अशा देणगीदार भ तांना सं थानतफ स ेम
भेट दे यात आले या चां दी या पादुका व इतर सािह याचा तपिशल पु ढील माणे –
अ.नं.

०१.
०२.

मिहना

चां दी या
पादु का नग

जुलै २०१७
६०९
ऑग ट २०१७
७६०
एकू ण ... १३६९

ी साईसतच र
मराठी
३७
५२
८९

िहं दी
१६८
१४९
३१७

इं जी
३२८
२७१
५९९

ते लगू
६१
२१२
२७३

ी डी
फोटो
तामीळ
०८
४९
५७

गु जराथी
०४
६०९
२५
७५९
२९
१३६८

(काही साईभ त नेहमीचे देणगीदार अस याने, यांचेकडे पूव चे ी साईस च र अस याने ते स ेम भेट
घेत नाहीत.)
तरी जुलै २०१७ व ऑग ट २०१७ या कालावधीत र कम .२५,०००/- व यापुढील रकमेची देणगी
देणा या साईभ ां स उपरो त माणे चां दी या पादुका व इतर सािह य स ेम भेट दे यात आले असून . याची न द
घेणक
े ामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सविनय सादर.
िनणय .८७७ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जु ल,ै २०१७ व ऑग , २०१७ या कालावधीत .२५,०००/- व
यापे ा अिधक रकमेची देणगी देणा या साईभ ास तावात नमु द के ले माणे ी साई ं या चां िद या
पादु का व साद पाने भेट दे यात आले या इतर सािह याची न द घे यात येऊन, यास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
सं थानला देणगी व पात ा होणा या सोने-चां दी व तु अलं काराची तसेच मौ यवान खडे
(Precious Stone) मु यां कनकारां या मु दतवाढीबाबत.
ताव(अ) तावना– ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ मधील,सिमतीची कत ये व
अिधकार या शीषाखालील कलम १७ (२) (झ) म ये, “..सवसाधारणपणे,िव त यव थेची मालम ा व ितचे
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील,
अशा सव गो ी करील.” असे नमुद के लेले आहे .
सं थानला दि णापेटीम ये व लेखाशाखेत सम देणगी व पात येणा या सोने -चां दी या व तु,
अलं कार/ मौ यवान खडे (Precious Stone) यां ची कस लावून तपासणी क न बाजारभावाने िकं मत िनि त
करणेकामी त कालीन मा. ि सद यीय सिमतीचे िदनां क ०९ ऑ टोबर, २०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क
९०५ अ वये,िवहीत प दतीने वतमानप ात जािहरात देवनू , खाली नमूद के ले या अ.नं. ०१ व ०२ या शासन
मा यता ा त मु यां कनकारां ची िद. ०१ एि ल, २०१५ ते िद. ३१ माच, २०१६ अखेर (एक वष)
कालावधीकरीता नेमणूक कर यात आली होती. सदर मु यां कनकारां ची मुदत संपु टात आ याने यांना पु हा
मा. य.स. िनणय ७९५ िद. ३० नो हबर,२०१६ अ वये िद. ०१ एि ल, २०१६ ते िद. १ माच, २०१७ अखेरपयत
मुदतवाढ दे यात आली होती.
अ.नं. मौ यवान
खडे मानधन
मु दतवाढीबाबत शेरा
मु यां कनकाराचे नां व
०१
सोनी िशवलाल दस वेलस, .७५/- ितखडा + काम समाधानकारक आहे, तसेच मुदतवाढीबाबत िवनं ती तथा
मुं बई
जीएसटी
संमतीप आलेले आहे.
०२
ी नरे श एन.मेहता व ी. .७५/- ितखडा + काम समाधानकारक आहे, तसेच मुदतवाढीबाबत िवनं ती तथा
िदपकु मार जे.जवेरी, मुं बई
जीएसटी
संमतीप आलेले आहे.
१.
उपरो खडे मु यां कनकारां ची नेमणूक वतमानप ां म ये िविहत प दतीने जािहरात देवनू त कालीन
मा. ि सद यीय सिमतीचे मा यतेने करणेत आलेली आहे / होती.
२.
उपरो मु यां कनकारां नी यांचे नेमणुक चे कालावधीत,सन २०१४-१५ या आिथक वषातील ( िद.
०१ जू न, २०१४ ते िद.३१ माच, २०१५) या कालावधीतील ा २०९ व तू/खडे मु यां कनाचे काम पू ण के लेले
असून , यापोटी यांना येक पये १७,८७०/- मा असे एकू ण .३५,७४०/- मा आदा करणेत आलेले
आहेत.
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३
उपरो मु यां कनकारां नी सन २०१५-१६ या आिथक वषातील ( िद. ०१ एि ल, २०१५ ते िद.३१
माच, २०१६) याकालावधीतील ा २२३ व तू/खडे मु यां कनाचे काम पूण के लेले असून , यापोटी यांना
येक पये १९,२३४/- मा असे एकू ण .३८,४६८/- मा आदा करणेत आलेले आहेत.
४
उपरो मु यां कनकारां नी सन २०१६-१७ या आिथक वषातील ( िद. ०१ एि ल, २०१६ ते िद.३१
माच, २०१७) याकालावधीतील ा १३२ (९९ नग) व तू/खडे मु यां कनाचे काम पू ण के लेले असून, यापोटी
यांना येक पये ८,५३८/- मा असे एकू ण .१७,०७६/- मा आदा करणेत आलेले आहेत.
आता, उपरो मु यां कनकारां ची नेमणुक ची मुदत िदनां क ३१ माच, २०१७ अखेर सं पु ात आ याने,
िवषयां िकत कामकाजासाठी सदरचे मु यांनकनकारां नी सन २०१७-१८ या पुढील वषाकरीता आहे याच अटीशत ंवर ते पुढे कामकाज कर यास तयार असून , मुदतवाढ िमळावी हणून िवनं ती अज िदलेले आहेत.
ताव- वर नमुद के ले या प र छे द अ मधील तावनेस अनुस न, सोने-चां दी या व तु
अलं कार/मौ यवान खडे (Precious Stone) यां ची कस लावून तपासणी क न बाजारभावाने िकं मत िनि त
करणेकामी, उपरो वर नमुद के लेले त यातील शासनमा यता ा त मु यां कनकार,(अ.नं.०१) मे.सोनी
िशवलाल दस वेलस, मुं बई, व (अ.नं.०२) ी. नरे श एन.मेहता व ी. िदपकु मार जे. जवेरी, मुं बई यां चे
कामकाज अ यं त समाधानकारक असून, ते सेवाभावी व पात सेवा देत अस याने, तसेच ते घेत असलेले
मानधन तु लनेने अ यंत अ प अस याने, यांची मागील वष याच अटी-शत ंवर तसेच याम ये खडे तपासणी व
मु यां कन, पॅकं ग, फोटो ाफ , व माणप े इ. चा समावेश कर यात येऊन, ित खडा तपासणी .७५/- +
जीएसटी या मानधनावर सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता मुदतवाढ देणते यावी.
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .८७८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील िवभागाचा अिभ ायानु सार, मे.सोनी िशवलाल दस
वेलस, मुं बई तसेच ी. नरे श एन.मे हता व ी. िदपकु मार जे. जवेरी, मुं बई यां ना सं थानला देणगी
व पात ा होणा या सोने-चां दी व तु अलं काराची व मौ यवान खडे (Precious Stone) मु यां कन
करणेकामी मागील वष याच अटी-शत ंवर तसेच याम ये खडे तपासणी व मु यांकन, पॅकं ग,
फोटो ाफ , माणप े इ. चा समावेश कर यात येऊन, ित खडा तपासणी .७५/- + जीएसटी या
मानधनावर सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता मु दतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
याच माणे देणगी व पाम ये ा झालेले खडे कोणते आहेत, याची मािहती सिमती सद यां ना
पु रवावी, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, साईउ ान व साईबाबा भ िनवास थान, ारावती भ िनवास,
साई साद िनवास थान गे ट हाऊस तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय येथील सोलर वॉटर
िहट ग िस टीमसाठी सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट (AMC) देणेकामी
मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द: कलम २१(१)(क) – मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची
देखभाल, यव थापन व शासन
तावना: ी साईबाबा सं थानचे साईआ म भ तिनवास थान, साईधमशाळा, साईउ ान, साई साद
िनवास थान गे ट हाऊस, साईबाबा भ तिनवास थान, दारावती भ तिनवास थान येथे साईभ तांना नानाकरीता
गरम पा याची सोय हावी तसेच साईबाबा हॉ पीटल व साईनाथ हॉ पीटल म ये णांना नांनासाठी गरम
पा याची सोय होणेसाठी खालील तपशीला माणे सोलर वॉटर िहट ग िस टी स बसिव यात आले या आहेत :
अ.नं.
तपशील
खरे दी वष
ित िस टीम कले टर िस टीम
एकु ण
िस टीमची िकं मत
मता
सं या
सं या
मता
पये
िलटरम ये
(िलटरम ये)
१.
साईआ म भ तिनवास थान
२०१२
१२५०
१९३०
१९३
२४१२५० २,९१,१९,०३६/२.
साईधमशाळा
२०१२
१२५०
९७०
९७
१२१२५० १,४७,८०,०२१/३.
साईउदयान
२०१२
१२५०
१३०
१३
१६२५०
२२,६७,९३३/४.
शांितिनके तन इमारत
२०१३
१२५०
२०
२
२५००
७,१५,७७१/५.
साईबाबा भ तिनवास थान
२०१२
१२५०
३३०
३३
५४७५०
३८,९९,५०२/२०१२
२२५०
१०८
०६
११,४५,५४४/-
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६.
७.

ारावती भ तिनवास थान
साई साद गे ट हाऊस

२००२

८.

साईबाबा हॉ पीटल

२००६

९.

साईनाथ हॉ पीटल

२००८

१०००
१५००
१०००
२५००
२०००
१०००
१५००
१०००

एकु ण

२५६
२४
१६
४०
९६
८
१४४
१६
४०८८

३२
२
२
२
६
१
१२
२
४०३

३२०००
५०००

२,३४,८४०/-

१८०००

१४,८८,६२०/-

२००००

३०,४७,२६०/-

५,११,००० ५,६६,९८,५२७/-

वरील माणे ित िदन ५,११,००० िलटर वॉटरची सोलर वॉटर िहट ग िस टीम बसिव यात आले या
आहेत. या यं णेम ये काचेचे सोलर र ले टर, पा या या टोअरे ज टॅ ंक व जी.आय. पाईप यां चा समावेश
असतो. या यं णेम ये काही िबघाड झा यास तो वरीत दु त क न यावा लागतो. सोलर वॉटर िहटर िस टीम
यं णा सतत कायाि वत राह यासाठी साईबाबा सं थान या सव िठकाण या सोलर वॉटर िहट ग िस टीमचे
वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) देणे गरजेचे असते. या स ह स कालावधीत कले टरची काच फु टली तर ती
बदल यात येते. तसेच इतर िलके ज काढणे, हॉ व मे टेनं स करणे, दैनं िदन सोलर र ले टर ि लन ग करणे
इ यादी कामे कर यात येतात. ही सव कामे करणेकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) देणे आव यक आहे.
यासाठी िस टीम बसिव यानं तर पुरवठादार यां ना पाच वषाकरीता AMC दे यात आली होती तसेच या
िठकाणचे िस टीम बसवून पाच वषपे ा जा त कालावधी झालेला होता या िठकाणी ई िनिवदा ारे कॉ टरची
एक वषा साठी िनयु त करणेत आलेले होते. यानु सार २०१६ -१७ चा खचाचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं. तपशील
सोलर हॉट वॉटर मता २०१६-१७ िदलेली AMC करीता र कम .
१.
साईआ म भ तिनवास थान
२४१२५०
५,९७,४७४/२.
साईधमशाळा
१२१२५०
३,०४,९६१/३.
साईउदयान
१६२५०
२९,०८०/४.
शांितिनके तन इमारत
२५००
५,९५०/५.
साईबाबा भ तिनवास थान
५४७५०
१,३०,३१६/६
ारावती भ तिनवास थान
३२०००
८०,०००/७.
साई साद गे ट हाऊस
५०००
१२,५००/८.
साईबाबा हॉ पीटल
१८०००
५०,०००/९.
साईनाथ हॉ पीटल
२००००
६७,०००/एकु ण १२,७७,२८१/उपरो त दरानु सार मे. जैन इ रगेशन िस टीम ा. िल., जळगां व यां ना AMC दे यात आली होती.
याची मुदत िदनां क ३०/०६/२०१७ रोजी संपत सं पलेली अस याने सव िठकाण या सोलर हॉट वॉटर िस टीमचे
AMC देणे आव यक आहे.
मागणी: उपरो त िठकाणचे ि टीम पैक १० कले टर करीता निवन लास तसेच ी साईबाबा
भ तिनवास थान या िठकाणचे २२५० िल मतेची एक टॅ ंक व ारावती भ तिनवास या िठकाणचे १००० िल.
मतेचे एस. एस. ४ टॅ ंक खराब झालेले अस याने निवन खरे दी करणे आव यक आहे. याकरीता तसेच
सं थान या सव सोलर हॉट वॉटर यं णेचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट् (AMC) देणक
े ामी खालील माणे खच
अपेि त आहे.
अ.नं.
अ.
१

तपशील

नग

सव सोलर यं णेचे एक वष करीता वािषक ५,११,००० िल.
स ह स कॉ ॅ ट् (AMC)
२२५० िल एम. एस. SGOL बायबॅक
१ टॅ ंक
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ब

२
३

१००० िल. एस.एस. SGOL बायबॅक
४ टॅ ंक
र ले टर लास सोलर कले टर
१० नग
एकु ण र कम .
अ री र कम पये सोळा लाख एकवीस हजार आठशे स या नव मा

२,००,०००/२०,०००/१६,२१,८९७/-

ी साईबाबा सं थानचे साईआ म भ तिनवास थान, साईधमशाळा, साईउ ान, साई साद
िनवास थान गे ट हाऊस, साईबाबा भ तिनवास थान, दारावती भ तिनवास थान तसेच साईबाबा हॉ पीटल व
साईनाथ हॉ पीटल येथील णांना नानां नाकरीता गरम पा याची सोय हावी याकरीता एकु ण ५,११,००० िलटर
मते या सोलर हॉट वॉटर िस टीम असून सदर िठकाणचे दु ती व देखभाल करीता मेकॅिनकल िवभागाकडे
पुरे शे मनु यबळ नस याने एक वषाकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट् (AMC) देणे तसेच खराब झाले या सोलर
टॅ ंक बायबॅक करणे, कले टर करीता निवन लास खरे दीकामी अं दाजे र कम पये १६,१४,८९७/- मा चा खच
अपेि त आहे. याकामी महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर जाहीरात नोटीस
अपलोड क न संबं धीत कं ाटदारां कडू न ई-िनिवदा मागवा या लागतील. सदरील तावास मा. यव थापन
सिमतीची मा यता यावी लागेल.
िवभागाचे प ट मत: ी साईबाबा सं थानचे साईआ म भ तिनवास थान, साईधमशाळा,
साईउ ान, साई साद िनवास थान गे ट हाऊस, साईबाबा भ तिनवास थान, दारावती भ तिनवास थान तसेच
साईबाबा हॉ पीटल व साईनाथ हॉ पीटल येथील सोलर हॉट वॉटर यं णेचे एक वष (कायादेश िदलेपासून पुढील
एक वष) करीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट् (AMC) देणे तसेच ५ नग टेाअरे ज टॅ ंक, १० नग र ले टर सोलर
कले टर लास खरे दीकामी ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता घेणक
े ामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८७९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, साईउ ान व साईबाबा
भ िनवास थान, ारावती भ िनवास, साई साद िनवास थान गे ट हाऊस तसेच ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालय येथील सोलर वॉटर िहट ग िस टीमसाठी सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता वािषक
सि हस कॉ ॅ ट (AMC) देणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
साईभ ां या सु िवधेसाठी असले या सव िनवास थानां या “िनवास थान िवतरण” िनयमावलीस
मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .८८० सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
िशड िवमानतळाकरीता नेमणु क झाले या अिधका यां ना साईआ म भ िनवासम ये ४ ए.सी व २
नॉन ए.सी. अशा ६ खो या ६ मिह यांसाठी िमळणेबाबत महारा िवमानतळ िवकास कं .िल. यां नी
के ले या मागणीबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “भ तांना
मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धिमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा
पुरिवणे .” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ तांना राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृहे बां धणे व
याची देखभाल करणे.”
मा. यव थापन सिमती ठरावः-िनरं क.
तािवकः- ी.िधरे न भोसले, िवमानतळ संचालक, िशड िवमानतळ यां नी िद.२०/०९/२०१७ रोजी
प ा दारे िशड िवमानतळ लवकरच सु होणार असून सदरचे िवमानतळावर प रचालक कमचारी नेमलेले असून ,
बहतेक कमचारी/ सुर ा कमचारी बाहेरील गावाव न आलेली अस याने िशड येथे स या वा त याची सोय नाही
यामुळे कमचा-यां या ह या माणे अिधकारी २, पयवे क २ आिण तृतीय ेणीतील कमचा-यासाठी २ अशा
एकू ण ६ सदनीका कमचा-यां चे िनवास यव था हणून सं थान या कमचा-यां ना सं थान िनवास थान हणून
दे यात येणा-या दराने दे यात या यात.
सदर सदनीका सु वातीला महारा ट िवमानतळ िवकास कं पनी िल. कडे सुपतु कर यात या या,
सदनीकाम येराहणा-या कमचा-यां ची सं पणु मािहती सं थानला महारा िवमानतळ िवकास कं पनी िल. कडू न
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दे यात येईल. तरी एकू ण ०४ एसी व ०२ नॉन एसी सदनीका दे यात या यात या सदनीका सहा मिह याकारीता
ा यात अशी िवनं ती के ली आहे.
मागणीः- साईआ म भ तिनवास िवभागातएकू ण १५३६ खो या असून , एकू ण खो यांपैक ९० %
खो या ऑनलाईन आर णासाठी उपल ध क न िदले या आहेत. उवरीत १०% खो या जनसंपक िवभागामाफत
मह वा या अिथतीसाठी मागणी असते तसेच खो यांचे मे टने स तसेच कलाकारां ची िनवास यव था करणेत येते
यामुळे सदर िवभागातील खो या १००% भरले या असतात. या िवभागातील एका खोलीची भ तिनवास
मता ३ + २ =५ आहे.एका खोलीमधील कॉटसं या ३ असून , २४ तासां करीता िवना वातानुकूलीत खोलीचे दर
.२००/- व वातानुकूलीत खोलीचे दर .५००/- तसेच जादा य तीसाठी ती गादी .५०/- सेवा आकार
आकार यात येतो.
सबब, या िवभागात गद चा अं दाज घेऊन भ तांना िनवासासाठी कमीत कमी २४ तास व जा तीत
जा त ४८ तासां साठी खोली िदली जाते. तसेच मागणीनुसार एक िकं वा दोन िदवसां साठी मुदतवाढ, अशी चार
िदवसां साठी िनवास यव था करणेत येते. तसेच सं थान एक तीथ े अस याने या दशनासाठी आले या
साईभ तांना सेवा सुिवधा पुरिवणे हे सं था नचे मुख उिद ट आहे. इतर खाजगी िकं वा शासक य कमचा-यां साठी
जा त कालावधीसाठी खो याउपल ध क न देणे श य होत नाही.
महारा िवमानतळ िवकास कं पनीचे ी.िधरे न भोसले,िवमानतळ सं चालकयां नी िशड िवमानतळयेथे
नेमले या ०२ अिधकारी, ०२ पयवे क, ०२ तृतीय ेणी कमचा-यां साठी ०४ एसी व ०२ नॉन एसी एकू ण ०६
िनवास थाने सहा मिह यासाठी देणबे ाबत मागणी के ली आहे. सदर खो या महारा िवमानतळ िवकास कं पनी.िल
यां ना देणचे े ठर यास सं थान यव थापनेने ठरवून िदले या दरा माणे होणा-या सेवा आकाराचा(भाड् याचा)
तपशील खालील माणे.
एक िदवसासाठी एक मिह यासाठी सहा मिह यासाठी
खो यांचा कार
एका
मागणी
खोलीसाठी दर खो यांची सं या होणारी र कम . होणारी र कम .
होणारी
एकू ण र कम
३,६०,०००/वातानुकूलीत (एसी)
५००/०४
२,०००/६०,०००/७२,०००/िवनावातानुकूलीत
२००/०२
४००/१२,०००/(नॉनएसी)
अ री .चार लाख ब तीस हजार मा
एकू ण र कम पये.
४,३२,०००/यापूव अशा कारे या िवभागाम ये शासक य कमचा-यां स म उपल ध क न िदले या नाहीत. तशी
तरतुद सं था न या अिधिनयमात नमूद नाही. जर सदर अजदाराची िनवास यव था के ली तर इतर शासक य
िवभागां कडू नही शासक य कमचा-यां चे िनवास यव थेसाठी मागणी येऊ शकते.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मानः- मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार कायवाही
करता येईल.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः१) साईआ म भ तिनवास हे साईभ तांचे िनवासासाठी बां ध यात आलेले असून , मचा सेवा आकाराचा दर
अ य प अस याने साईभ तांची म मागणी माण जा त आहे यामु ळे िवभागाम ये २४ तास म वाटपाचे काम
चालू असते . यामु ळे अशा कारे जा त कालावधीसाठी खो या िद यास गद या कालावधीत साईभ तांची
गैरसोय होऊ शकते.
२) ी साईबाबा देव थान हे आं तररा ीय देव थानाम ये गणले जात अस याने देश भरातून अनेक साईभ त
खो यांची मागणी करत असतात. जर संबं धीत अजदार यां ना अशा कारे जा त कालावधीसाठी म उपल ध
क न िद यास इतर साईभ त व यांचा समूह तसेच शासक य इतर योजनां मधील कमचारी/अिधकारी मची
मागणी करतील.
३) या िवभागाम ये यापूव अशा कारे कोण याही शासक य उप मां साठी/ कामकाजासाठी येणा-या कमचायां साठी िनवास यव था करणेत आलेली नाही, तसेच याबाबतची तरतुद सं था न या अिधिनयमाम ये नाही.
साईभ तांची िनवास य था हावी या उ ेशाने हा िवभाग काय वीत करणेत आलेला असून ,
साईभ तांसाठी २४ तासां करीता अ प दरात वीना वातानूकूलीत खोली .२००/- व वातानूकू लीत खोली
.५००/- सेवा आकार आकार यात येत असून जा तीत जा त मुदतवाढीसह चार िदवसां साठी म िदली जाते.
सदर या खो या या साईभ तांचे िनवासासाठीच उपल ध अस याने, महारा िवमानतळ िवकास कं पनी िशड
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यां चेकडील अिधकारी, कमचारी िकं वा यांचे इतर सुिवधेसाठी मागणी के ले माणे खो या उपल ध क न देणे
उिचत होणर नाही, असे न मत आहे.
सदरची बाब धोरणा मक अस याने सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभे समोर िनणया तव
सादर.
िनणय .८८१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावातील िवभागाचा अिभ ाय िवचारात घेता, ी.िधरे न
भोसले, िवमानतळ सं चालक, िशड िवमानतळ यां ची साईआ म भ िनवास येथे खो या
िमळणेबाबतची िवनं ती अमा य करणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
िशड िवमानतळाकरीता नेमणु क झाले या पोिलस कमचा यां या िनवासासाठी शु क आका न
साईधमशाळा येथे हॉल देणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द :- अिधिनयम १७ (२)(ण) मानवजातीचे क याण करणा-या िकं वा मानवाला
आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- िनरं क
तािवक:- ी.िधरे न भोसले, िवमानतळ संचालक, िशड िवमानतळ यां चेकडील िद.२०/०९/२०१७
रोजीचे प ानुसार िशड िवमानतळ लवकरच सु होत असुन सुर ाकमचा -यां ना रहा यासाठी िकमान ४० लोक
राह शकतील या मतेचा सं थान या धमशाळे म ये हॉल दे यात यावा. सदर हॉल (सदिनका) सु वातीला
म.िव.िव.कं .ली. कडे सुपतु कर या त यावा. याम ये राहाणा-या कमचा-याची मािहती म.िव.िव.कं .ली. कडु न
सं थानला वेळोवळी दे यात येईल. वरील िवनं तीनु सार सदर हॉल (सदिनका) शासक य आव यकता हणुन
थमदश वरीत दे यात यावा, " संदभ .२ अ वये अज असे.
संदभ .१ नु सार िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय नं.७० व िनणय .५९० नुसार. साई
मं िदर सुर ाकामी िनयु त के ले या व िशड िवमानतळाचे सुर ेसाठी नेमणुक होणा -या पोलीस कमचा-यां ना
शासनामाफत भ ता िमळत असतो, यामुळे सं था नमाफत यांची िनवास यव था करणेची आव यकत वाटत
नाही, सबब उपरो त ताव अमा य करणेत आला"
मागणी – िशड िवमानतळाकरीता नेमणुक झाले या पोलीस कमचा-यां या िनवासासाठी सशु क
आका न साईधमशाळा येथे हॉल देणे बाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत :- १) िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय नं.७० व िनणय
.५९० अ वये सुर ा कमचा-यां ची िनवास यव था मोफत करता येणार नाही.
२) साई धमशाळाकडे सुर ा कमचा-यां ची िनवास यव था करावयाची झा यास खालील
तपिशला माणे सेवा आकार (देणगी पावती) घेवनू िनवास यव था करता येईल. यासाठी ०२ हॉल करीता
दरमहा . २४,८००/- (अ री . चौवीस हजार आठशे मा ) सेवाआकाराची र कम होत आहे.
अ. कमचारी हॉल सं या
ित य ती
२४ तासासाठी एक मिहनासाठी शेरा
नं
सं या
होणारा
सेवा सेवा आकार
सेवाआकार
आकार
(अं दाजे)
१
४०
०२ (२० माणे)
.२०/.८००/.२४,८००/म.िव.िव.कं .ली.यां चे िशड िवमानतळ सुर ा कमचारी िनवास थाना करीता हॉल (सदिनका) उपल ध
क न दे यासाठी सदरचा िनणय धोरणा मक व पाचा अस याने मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणया तव
सादर.
िनणय .८८२ यावर सिव तर चचा होऊन,
या दशनासाठी येणा या साईभ ां या सु िवधेकरीता सं थान
िनवास थाने असू न बाहेरील कमचा यां या िनवासासाठी ही िनवास थाने िद यास साईभ ां ची
गैरसोय होईल. सबब उपरो
ताव अमा य करणेत आला व यापु ढे साईभ ां खेरीज इतरां नी मागणी
के यास सं थान िनवास थाने उपल ध क न दे यात येऊ नयेत, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.४१

ी.िवनायक के शव कु लकण , सहा यक पु जारी यां ना सु धा रत सेवां तगत आ ािसत गती
योजनेअ वये फेरवेतन िनि ती करणे व अित दान के ले ली र कम वसु ल करणेस मा यता
िमळणेबाबत.
िवषय नं.४२
शै िणक सं कुलाकडील कं ाटी िश ीका कमचारी यां चे पा यां चा शै िणक फ परता यासाठी या
हजर िदवसां ची अट िशथील करणेबाबत.
िवषय नं.४३
ी.सं तोष गणपत गु ठळे, मदतनीस, ी साई सादालय यां चे गैरिश त वतनाब ल ावयाचे िश ेबाबत
फेरिवचार होणेबाबत.
िवषय नं.४४
ी.सु िनल द ा य राणे, सहा.सं पादक, मुं बई कायालय यां चे गैरिश त वतनाब ल ावयाचे िश ेबाबत
फेरिवचार होणेबाबत.
िनणय .८८३ िवषय नं.४१ ते ४४ वरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४५
मोतीचु र लाडू साद पािकटे साईभ ां ना िव करताना ये क भ ास दे यात येणा या पािकटां ची
सं या मयािदत करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- २१(१) (घ)- सन २००४ चा महारा अिधिनयम मां क १४ (भाग-४)
म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयममधील
२१ (१घ) नुसार भ तां ना जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे.
ा तािवक- चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांना सं थानतफ चा साद िमळावा या हेतनू े
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे सभेतील िवषय .०८ व िनणय .५३७ नु सार " चे दशन
झालेनं तर बाहे न येणा-या साईभ तांना साद हणुन एखादा पदाथ घरी नेता यावा, या उ ेशाने शु द गावराण
तुपापासुन मोतीचुर लाडु बनिव याचे ठरले. सदरचे मोतीचुर लाडु शु द गावराण तुपात बनिवलेले अस याने
सकस व पौ टीक असतात, यामुळे थतमः दशन रां गेमधून साईभ तांना साद लाडू चे मोफत िवतरण कर यास
मा यता दे यात आली होती. साईभ तांना याचा अ पोपहार/ साद हणूनही उपयोग करता येईल, असा
मा.ि सद यीय सिमतीचा हेतु होता. या सव बाब चा िवचार क न मा. ि सद यीय सिमतीने मा. मुं बई उ च
यायालया या औरं गाबाद खं डपीठा या िनणयास अधीन राहन िद.१५ ऑग ट २०१३ पासुन साईभ तां ना
थमतः दशन रां गेम ये मोफत लाडू साद वाटप करणेस मा यता दे यात आली होती.
उपरो त संदभ .०१ चे िनणयाम ये असे प ट नमुद आहे क , " दशन रां गेम ये येक साईभ तांस
येक ५० ॅमचे दोन लाडू हातात धरणे सोपे होईल, अशा कागदी िपशवीमधुन वाटप कर यात यावेत. तसेच
या साईभ तांना या यितरी त जा त लाडू साद पािकटां ची आव य ता असेल, अशा साईभ तांसाठी लाडू
िव काऊं टर चालू ठे व यात येऊन, या काऊं टसवर येक ५० ॅम या तीन लाडू चे एक पािकट िव साठी
ठे वणेत यावे व सशु क लाडू पािकटाची िकं मत .१०/- ऐवजी .२०/- मा ित पािकट ठे व यात यावी आिण
एका साईभ तास फ त दोन लाडू साद पािकटे दे यात यावीत. आप याकडील एका िदवसासाठी असले या
साठयामधून िह िव करणेत यावी. या िदवसाचा साठा संपषु ् टात आ यास सशु क लाडू िव काऊं टस या
िदवसापुरते बं द ठे व यात यावे."
परं तु भ तांची वाढती गद व तयार होणारे लाडु साद पाक टे यां चा साठा ल ात घेता, उपरो त
संदभ य .०२ नुसार "दशन रां गेम ये भ तांना १०० ॅम वजनाचे दोन लाडू ं चे पािकट वाटप कर याऐवजी याच
वजना या सुटी (लुज ) बुं दीचे पािकट साद पाने देणेस मा यता दे यात आली. मा साद लाडू िव
काऊं टरवर पुव माणे १५० ॅम वजनाचे ०३ नग लाडू ं चे पािकट िव साठी ठे वणेत यावे, असे ठरले.
याच माणे उपरो त संदभ य .०३ अ वये, दशन रां गेत वाटप होणारे सदरह बुं दी सादाचे पािकट
उघड यानं तर साईभ ताकडू न पु णपणे साद खा ला जात नाही व तो इतर पडू न पायाखाली येतो याकरीता,
दशनरां गेमधील भ तांना १०० ॅम या बुं दी साद पाक टाएैवजी ५० ॅम वजना या बुं दी साद पािकटाचे वाटप
कर यात यावे." असे ठरले आहे, यानु सार सदरची कायवाही िद.०३/०९/२०१६ पासुन सु आहे .
मोतीचूर लाडू व सुटी बुं दी साद िनिमतीसाठी लागणारे िकराणा मटे रयल (हरबरा दाळ, गावरान तुप ,
साखर, काजू पाकळी, िखसिमस, िहरवी िवलायची िजलेबी रं ग) इ. सं थानचे म यवत खरे दी िवभागामाफत
खरे दी कर यात येते. दैनं िदन गरजेनसु ार म यवत भां डारकडे मागणीप देऊन यांचेकडु न सदरचे मटे रयल घेऊन
लाडू व बुं दी साद िनिमतीचे काम कर यात येते.
सन २०१६-१७ मधील मोतीचु र लाडु बाबत तपिशल
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१
२
३

िदवसाला सरासरी मोतीचुर लाडु िव
वािषक सरासरी मोतीचुर लाडु िव पाक टे सं या
मोतीचुर लाडु िव दारा होणारा आिथक भार (तोटा)

सन २०१६-१७ करीता िकराणा मालाचे दर खालील माणे आहेत हरभरा
गावरान
काजु
तपिशल
साखर
िखसिमस
दाळ
तुप
पाकळी
दर
३९.०१ ७६.०० ३५४.०० ६९३.०० १६३.००

िहरवी
िवलायची
९५०.००

२५००० ते ३०००० पाक टे
९०,६१,१०० पाक टे
.१,९२,६४,२४२/-

िजलेबी
रं ग
१४३.००

पेपर
िपशवी
१२९.००

माहे माच २०१६ ते िडसबर २०१६ अखेर ०३ नग लाडु पाक टाची िव िकं मत .२०.०० इतक
ठे व यात आली होती. यावेळी ०३ नगाचे ( ती नग ५० ॅमचा) एक लाडु पाक ट तयार करणेसाठी िकराणा
मटेरीयल व मजुरी िमळु न सरासरी .२०.५३पैसे इतका खच आलेला आहे. सन २०१६-१७ म ये मोतीचुर लाडु
बनिवणेकामी मे २०१६ ते िडसबर २०१६ या ०८ मिह यांम ये एकु ण पये .१,९२,६४,२४२/- इतका तोटा
झाला होता. याच माणे माहे एि ल २०१६ म ये . ६,९०,७६८/- या माणे, तर माहे जाने.२०१७ ते माच
२०१७ अखेर ०१ लाडु पाक टाची िकं मत .२५/- के याने मटेरीयल व इतर खच वजा जाता र कम
.२३,३२,९२८/- इतक र कम सं थानला ा त (नफा) झालेली आहे.
सन २०१६-१७ मधील लाडु साद पाक टे िव
अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

मिहना
(सन २०१६-१७)
एि ल २०१६
मे २०१६
जु न २०१६
जु लै २०१६
ऑग ट २०१६
स टबर २०१६
ऑ ट बर २०१६
नो हबर २०१६
िडसबर २०१६
जानेवारी २०१७
फे ु वारी २०१७
माच २०१७

एका लाडू
एका लाडू
पाक टास
पाक टाची
आलेला खच
िव िकं मत
१८.९६
२०.००
२०.२८
२०.००
२३.९१

२०.००

२४.७८

२०.००

२४.३०

२०.००

२४.८४
२३.६७
२२.२०
२२.४४
२४.९०
२३.३७
२३.५८

२०.००
२०.००
२०.००
२०.००
२५.००
२५.००
२५.००

सं या व र कम
िव पाक टे X
झालेला नफा/तोटा
६६४२०० x०१.०४
७०११०० x ००.२८
६७७००० x ०३.९१
७५८४०० x ०४.७८
७४८४०० x ०४.३०
६३६५००x-०४.८४
६५८४००x-०३.६७
८१०५००x-०२.२०
९४१६००x-०२.४४
९९६५००x००.१०
७०४८००x०१.६३
७६३७००x०१.४२

र कम ( .)
६,९०,७६८.००
-१,९६,३०८.००
-२६,४७,०७०.००
-३६,२५,१५२.००
-३२,१८,१२०.००
-३०,८०,६६०.००
-२४,१६,२३८.००
-१७,८३,१००.००
-२२,९७,५०४.००
९९,६५०.००
११,४८,८२४.००
१०,८४,४५४.००

तसेच माहे एि ल २०१६ ते माच २०१७ अखेर दशन लाईनम ये साईभ तांना मोफत बुं दी साद
पाक टे वाटप कर यात आली, यापासुन वािषक र कम .१९,८०,०७,३२३/- इतका सं थानला तोटा झाला
आहे. सदरची र कम अ नदान खाती खच टाक यात आलेली आहे. याचा तपिशल व यासाठी आलेला खच
पुढील माणे ०१ बुं दी
पाक टाचे
एकु ण ( .)
मिहना
वाटप
अ.नं.
पाक टासाठी
वजन
(वाटप पाक टे X
पाक टे
(सन २०१६-१७)
खच
( ॅमम ये)
खच)
१
एि ल २०१६
१३.४५
१००
१२१७७०० १६३७८०६५.००
२
मे २०१६
१३.३३
१००
१६९३०५० २२५६८३५६.५०
३
जुन २०१६
१६.०९
१००
१६५१२०० २६५६७८०८.००
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४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

जुलै २०१६
ऑग ट २०१६
स टबर २०१६
ऑ ट बर २०१६
नो हबर २०१६
िडसबर २०१६
जानेवारी २०१७
फे वु ारी २०१७
माच २०१७
एकु ण

१४.९८
१५.८५
८.६५
८.५८
८.३२
८.९९
९.४९
९.०७
९.७१
----

१००
१००
५०
५०
५०
५०
५०
५०
५०
----

१४१५७००
१२९६४५०
११६९७००
१२३३६००
१५७१२००
१७४३८००
१८२४४००
१२४९८००
१३०१४००
१७३६८०००

२१२०७१८६.००
२०५४८७३२.५०
१०११७९०५.००
१०५८४२८८.००
१३०७२३८४.००
१५६७६७६२.००
१७३१३५५६.००
११३३५६८६.००
१२६३६५९४.००
१९,८०,०७,३२३.००

याच माणे सन २०१७-१८ करीता खरे दी िवभागाकडु न िकराणा मालाचे खालील माणे सुधारीत दर
ा त झाले आहेतहरभरा गावरान काजु
िहरवी
िजलेबी पेपर
तपिशल साखर
िखसिमस
दाळ
तुप
पाकळी
िवलायची रं ग
िपशवी
दर
४१.९० ८२.८२ ३९६.०० ८६१.०० १४९.०० १०८०.०० १८६.०० १५९.००
माहे ऑग ट २०१७ पासुन उपरो त सुधारीत दरानुसार िकराणा मालाची खरे दी क न लाडु िनिमती
िवभागास पुरिवले जात आहे . सदरचे सुधारीत दरां नसु ार ०१ लाडु पाक ट (१५० ॅम वजनाचे) तयार करणेसाठी
(सव खच ा ध न) र कम .२६.७४ पैसे इतका खच येत आहे. मा स या ०१ लाडु पाक टाची िव िकं मत
.२५/- इतक अस याने वािषक सरासरी होणारी िव लाडु पाक टे (९०,००,००० पाक टे) X िव र कम
वजा जाता पाक टासाठीचा अित र त खच ( .०१.७४ पैस)े = वािषक सरासरी र कम . १,५६,६०,०००/इतका आिथक भार सं थानवर पडणार आहे.
मा उपरो त सदभ य .०४ नुसार, मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील
िवषय .३० िनणय .७८४ अ वये, "स या लाडू साद पािकटे िव साठी एकाच िठकाणी काऊं टस आहेत व
एका साईभ तांस फ त २ लाडू साद पािकटे दे यात येतात, लाडू साद पािकटे िव क ावर साईभ तांची चं ड
माणात गद होत असते या िठकाणी लाडू साद पािकटे िमळणेसाठी भ तांची गैरसोय होऊ नये याकरीता
सं थान या इतर िठकाणी (जसे- सादालय व िनवास थाने) लाडू साद िव क सु करणेत यावीत व
साईभ त मागणी करतील तेवढी लाडू साद पािकटे यांना उपल ध क न दे यात यावीत. याचबरोबर लाडू साद
पािकटां चा गैरवापर होऊ नये, याकरीता लाडू साद पािकटाची िकं मत िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासुन . २५/मा करणेत यावी." असे ठरले आहे.
उपरो त िनणयास अनु स न माहे जानेवारी २०१७ पासुन ०३ नगाचे ०१ लाडु पाक ट .२५/- इत या
िकं मतीस िव कर यात येत आहे व साईभ तांना पाहीजे तेवढी (मागणी के या माणे) लाडु साद पाक टे
िवकत दे या या कायवाहीस सु वात करणेत आली, मा मागणी के यानु सार लाडु साद पाक टे उपल ध होत
अस यामुळे व सदरचे शु द तुपातील लाडु पाक टे व तात िमळत अस याने लोकां नी सदरचे साद पाक टां चा
" साद" हणुन वापर कर याऐवजी अनेकिवध काय म/उ सव (उदा. वाढिदवस, जयं या, पु यितथी, वा तुशां ती
व ा द) साजरे करणेसाठी वापर सु के याचे आढळु न आलेले आहेत/मागणी करतां ना िदसत आहेत. यामुळे
पािहजे तेवढी मुबलक लाडु साद पाक टे िमळत अस यामु ळे साई सादाचे मह व िदवसिदवस कमी होतां ना
िदसत आहे. मोतीचुर लाडु साद बनिवणेकामी कमीत कमी ०४ तासां चा अवधी लागतो, यामुळे लाडु िव
काऊं टरवर एका साईभ तांस जा तीत जा त ०२ लाडु पाक टांची िव के यास होणा-या गद वर व वाढ या
मागणीतुन सादाचे होणा-या गैरवापरावर िनयं ण ठे वता येईल. तसेच दशन लाईनम ये साईभ तांना वाटप करणेत
येत असलेला मोफत बुं दी सादासाठी लागणारे मटेरीयल व याचा खचही िवचारात यावा लागेल. सदरचा
साद बनिवणेसाठीही भां डार िवभागास आगाऊ मागणी कळवावी लागते. यानु सार भां डार िवभाग िकराणा
मालाचा पुरवठा करत असते . याच माणे लाडु िनिमती करीता शु द गावराण तुप , काजु, िखसिमस िहरवी
िवलायची, साखर व हरभरा दाळ अशा महागड् या िकराणा मालाचा वापर के ला जात आहे. तसेच िकराणा
माला या दरां म ये वाढ झालेली आहे, तरी देखील मोतीचुर लाडु सादाचा सव साईभ तांना लाभ घेता यावा या
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टीने उ पादनात वाढ करणेसाठी य न करणेही अिनवाय आहे. मा िदवसिदवस भ तांची वाढती गद व
पाहीजे तेवढी लाडु साद पाक टां ची मागणी आिण लाडु साद िनिमती येसाठी लागणार वेळ याम ये
तफावत पडत आहे. पाहीजे तेवढी लाडु साद पाक टे दे याचा मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार
िद.०१/०१/२०१७ पासुन पािहजे तेवढी पाक टे दे यास सु वात के याने या सादाचा वापर वाढिदवस, जयं या,
पु यितथी व भं डारा इ.साठी उपयोग के ला जाऊ लागला आहे. तसेच साईभ तांची िदवसिदवस वाढती सं या व
लाडु साद िनिमती याम ये खुपच तफावत (फरक) पडत अस याने साईभ तांना िव कर यात येत असले या
लाडु पाक टां वर िनयं ण ठे वनु येक साईभ तांस ०२ लाडु साद पाक टे वाटप के याने सव साईभ तांना याचा
लाभ घेता येईल.
तसेच ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ ट बर, २०१७ पासुन सु होत अस यामुळे
साईभ तांची चं ड माणात गद वाढ याची दाट श यता आहे. येणा-या साईभ तांचे सं ये नु सार सवाना लाडु चा
साद िवतरीत करता यावा या हेतनु े लाडु साद पाक ट िव वर िनयं ण ठे वणेही गरजेचे आहे. सदरचे काम हे
मनु यबळा दारे (Man Power) क न घेतले जात अस याने, व होणा-या संभा य गद या माणात लाडु
िनिमतीसाठी आव यक हवेिशर जागा व साधनसा गीचा अभाव या टीने िवचार के यास लाडु पाक टे िव वर
िनयं ण ठे वणे यो य राहील असे िवभागाचे न मत आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- लाडु िनिमती करीता शु द गावराण तुप , काजु, िखसिमस िहरवी
िवलायची, साखर व हरभरा दाळ अशा महागड् या िकराणा मालाचा वापर के ला जात असुन , सन २०१७-१८
म ये िकराणा मालाचे दरां म ये वाढ झालेली आहे. यामुळे सुधारीत दराने िकराणा माल खरे दी करणेत येत
अस याने लाडु साद िनिमती कामी येणारा खच वाढला आहे. मा मोतीचुर लाडु सादाचा सव साईभ तांना
लाभ घेता यावा या टीने लाडु ं चे उ पादनात वाढ करणेसाठी य न करणेही गरजेचे आहे.
तरी उपरो त व तुि थतीचा िवचार करता मोतीचुर लाडु सादाचा जा तीत जा त साईभ तांना लाभ
िमळावा या हेतनु े ,
अ) येक साईभ तांस ०३ नग लाडु चे जा तीत जा त ०२ साद पाक टे िव करता येईल,
ब) लाडु पाक ट तयार करणेसाठी येणारा खचाचा िवचार करता सं थानवर पडणारा आिथक भार कमी करणेसाठी
०१ लाडु पाक टाची (१५० ॅम वजनाचे) िकं मत .३०/- करता येईल.
तरी उपरो त "अ" व "ब" माणे कायवाही करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८८४ सदरह तावावर सिव तर चचा होऊ न शक याने तो पु ढे ढकलणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४६
साईभ ां करीता उ ानाची िनिमती करणे व यासाठी लँड के प आक टे टची नेमणू क करणे.
िवषय नं.४७
शालेय िव ाथ दैनं िदन अ यास म न द घेणेकामी नवीन डायरी छपाई क न िव ा याना िव
करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .८८५ उपरो िवषय नं.४६ व ४७ वरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख / . ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४८
माहे ऑग - २०१७ या मिह याम ये ा झालेले गाईचे तु प, खा ते ल व िकराणा माल यां चे िविवध
योगशाळे माफत करणेत आले या तपास यां चे अहवाल.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८०० नु सार “यापुढे मोतीचुर लाडु साद
िनम ती करीता खरे दी करणेत येत असले यागावरान तुपाचे ये क नमु याची तपासणी अ वमेध इंिज नीअस अॅ ड
क सलटं टस नािसक, या NABL मा यता ा त योगशाळे कडु न क न घे यात यावी”, असे ठरलेले आहे.
यानुसार भां डार िवभागास ा त होणा-या येक निवन बॅचचे गावरान तुपाचे नमु यां ची तपासणी
अ वमेध इंिज नीअस अॅ ड क सलटं टस नािसक, या NABL मा यता ा त योगशाळे कडु न करणेत येत आहे.
यािशवाय सं थानची ी साई सादालयातील योगशाळा काया वीत झालेपासुन िकराणा माल, गावरान तुप व
खा तेलाचे येक बॅचचे नमु यां ची तपासणी यांचेकडु नही के ली जात आहे.
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खरे दी िवभागाचे िद.१४.०७.२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणीम ये सं थानला ा त होणा-या गावरान तुप व
खा तेलाची तपासणी रा य/ क शासना या योगशाळे मधून क न घेणबे ाबत िनदश झालेले आहेत. यानु सार
भां डार िवभागामाफत िद.०१.०८.२०१७ पासून या माणे अं मलबजावणी करणेत येत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ६३७ अ वये “सं थानसाठी
िकराणा माल अथवा इतर या सािह यां या नमु यांची लॅब तपासणी कर यात येते अशा लॅब तपास यांचा
अहवाल सभेसमोर सादर कर यात यावा”, असे ठरलेले आहे. यानु सार माहे मे २०१७ पयतचे सव योगशाळा
तपासणी अहवाल यापुव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेत आलेले आहेत. आता माहे
ऑग ट२०१७ या मिह यातील तपासणी अहवालां चे प रिश ठ यासोबत अवलोकनाथ सादर के ले आहे.
सं थानला ा त गावरान तुपाचे नमुने वेळोवेळी व र ठां चे सूचने माणे तपासणीसाठी १) िज हा
आरो य योगशाळा, नािसक, २) रजनल अॅगमाक लॅबोरे टरी, मुं बई, ३) क ीय खा ो ोिगक अनुसं धान
सं थान, मैसरू , ४) फू ड हायिजन अॅ ड हे थ लॅबोरे टरी, पु ण,े ५) अ वमेध इंिजिनअस अॅ ड क सलटं टस, नािसक,
यां चेसह सं थानचे योगशाळे त पाठिवणेत आलेले होते.
यापैक अ) िज हा आरो य योगशाळा (शासक य योगशाळा), नािसक, यां चेकडील १) Batch
No. C1(53) Dt.16.07.2017 व २) Batch No.F (58) Dt.27.07.2017 चेतपासणी अहवालात “The
above samplesdoes not conformsto the standards of Ghee as per F.S. & S. (Food products
and Additives) Regulations 2011” असे नमुद आहे .
तसेच ब) क ीय खा ो ोिगक अनु सधं ान सं थान, मैसरू , यां चे Batch No. A-1, B1 & C1,
(53) Dt.16.07.2017 चे तपासणी अहवालातील अ.नं. ८ म ये Test of Rancidity Positive नमुद आहे ,
Food Safety & Standards Act. 2006 & Rules & Regulations 2011 नु सार ती Negative असते.
क) उव रत सव योगशाळां चे तपासणी अहवालात उपरो त बॅचचे गावरान तुप , खा तेल व िकराणा
माल Food Safety & Standards Act. 2006 & Rules & Regulations 2011 नुसार बरोबर अस याचे
नमुद आहे . सोबत तपासणी अहवालाचे प रिश ठ पा.नं. १ ते ७ तसेच सव तपासणी अहवालाच्या झेरॉ स ती
अवलोकनाथ सादर के ले या आहेत.
तरी सोबतचे प रिश ठ (पा.नं.१ ते ७) माणे गावरान तुप , खा तेल व िकराणा माल योगशाळा
तपासणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर.
िनणय .८८६ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे ऑग - २०१७ या मिह याम ये ा झालेले गाईचे तु प, खा ते ल व
िकराणा माल यां चे िविवध योगशाळे माफत करणेत आले या तपासणी अहवालाचे अवलोकन
करणेत आले. यामधील क ीय खा ौ ोिगक अनु सं धान सं थान, मैसू र या योगशाळे या
अहवालाम ये Rancidity आढळू न आली आहे. मा इतर सव Parameter व अहवाल यो य आहेत.
मा हैसू र येथील योगशाळे या अहवालाव न सदर तू प जा त काळ साठा कर यासाठी यो य
नस याने या तु पाचा पु ढील पु रवठा थां बिव यात यावा व भां डार िवभागाम ये िश लक असले या
तु पा या येक बॅचची सं थानचे योगशाळे कडू न तपासणी क नच, याचा वापर करणेत यावा.
स याचे तु पाचे पु रवठाधारक मृ ती ॉड टस ा.िल., अं बाला यां चा तीन वषासाठी काळया यादीत
समावेशक करणेत येऊन, तसे यां ना लेखी कळिव यात यावे.
तसेच सं थानसाठी वािषक गाईचे तु प खरे दी करणेकामी न याने ई-िनिवदा िकया राबिवणेत
यावी. सदरह ई-िनिवदा ि या पु ण होईपयत गाईचे तु पाअभावी अडचण येऊ नये, याकरीता अ प
कालावधीची (०५ िदवस) दरप के (तातडीची खरे दी) मागिवणेसाठी सं थानचे सं केत थळावर
जािहरात िस द करणेत येऊन, गाईचे तु प खरे दी करणेत यावे व यासाठी येणारा वाढीव खच मृ ती
ॉड टस ा.िल., अं बाला यां चक
े डील जमा अनामत रकमेतू न वसू ल करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४९
बाहययं णे ारे (आऊटसोस) ी साईनाथ णालयात एक ईएनटी सजनची सेवा उपल ध क न घेणेस
मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .८८७ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.५०
ताव-

अ.नं.
०१.

०२.

०३.

ॲङ सं जय आर.चौक दार यां ची वक ल फ आदा करणे.
मा. उ च यायालय, मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद येथे ी साईबाबा सं थान िव दाखल झाले या खालील
त यातील दा याम ये सं थानचे वतीने अॅड. संजय आर. चौक दार यां नी कामकाज पािहले आहे. सं थानचे
वतीने खालील कोट के सम ये कामकाज पािह याबाबत संदभ . १ ते ३ बीलाने फ ची मागणी के लेली आहे.
दावा नं बर / ि मीनल अॅ लीके शन

वक ल फ चा
तपशील
रट िपटीशन . १०७०८/२०१४ डॉ. दादासाहेब लुमा कां बळे ोफे शनल / िलगल फ ,
( वचारोग त ) िव
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
टेनो, टायिपं ग, झेरॉ स,
कोट फ व इतर
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड िव डॉ. हरीष हकू मचंद ोफे शन / िलगल फ
बजाज ि मीनल अॅ लीके शन नं बर ३४१५/२०१६ म ये ि मीनल कोट फ
अॅ लीके शन नं बर २५४५/२०१६
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड िव डॉ. गौरव ोफे शन / िलगल फ
सरदारीलाल वमा ि मीनल अॅ लीके शन नंबर २५४२/२०१६ म ये
कोट फ
ि मीनल अॅ लीके शन नं बर ३४२०/२०१६
एकू ण र कम

मागणी के लेली
वक ल फ .
५,०००/१०,०००/५,०००/५,०००/१५,०००/५,०००/१५,०००/६०,०००/-

अ.नं. १ म ये रीट िपटीशन . १०७०८/२०१७ डॉ. दादासाहेब लुमा कां बळे ( वचारोग त ) ी
साईनाथ णालय यां नी सं थान िव मा. उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठ येथे रीट िपटीशन नं.
१०७०८/२०१४ ही कोट के स िद. २७-११-२०१४ रोजी दाखल के ली आहे. सदर कोट के सम ये यांनी
खालील माणे मागणी के लेली आहे.
A) Call for record and proceedings.
B) Issue a writ of mandamus or any other appropriate writ, order or directions thereby
directing the Respondent No. 1 to grant and pay the scale and all other service benefits to
the Petitioners from the date of joining i.e. 14-10-2015 and order dated 10-4-2010 passed
by the Respondent No. 1 bearing Outward No. SSS/VS-01/1205/2014 (Annexed at Exhibit
– “G” may kindly be modified accordingly.
C) Pending hearing and final disposal or present Writ Petition, the Respondent No. 1 may
kindly be directed to pay the salary of the Petitioner by applying the pay-scale from date of
10-10-2015 and for that purpose issue necessary writ, order or directions.
D) Grant ad-interim relief in terms of prayer clause – (C).
E) Pass any and order just and equitable orders in the interest of justice in favour of the
Petitioner.
सदर रीट िपटीशनचे मु ळ कागदप ,े वक लप पुढील कायवाहीसाठी सं था न हायकोट अॅड होके ट ी.
संजय चौक दार, औरं गाबाद यां चेकडे वग क न र लाय अॅिफडे हीट तयार करणे व सं थानचे वतीने कामकाज
पाहणेकरीता नेम यात आलेले आहे. सदर रट िपटीशनम ये िद. ११-०४-२०१६ रोजी खालील माणे आदेश
झाला आहे.
The learned counsel appearing for the petitioner submits that, in view of the
subsequent resolution passed by three members committee of respondent no. 1 grievance
of the petitioner stands redressed.
In that view of the matter, the petition stands disposed of. We hope and expect
that, Respondent No. 1 will extend monetary benefits to the Petitioner, keeping in view the
resolution passed by the said respondent, as expeditiously as possible, and preferably
within either weeks from today.
अ.नं. ०२ म ये सदरचे के सम ये सं थान या वतीने ी संजय चौक दार अॅड . औरं गाबाद हायकोट
यां ना वक लप दे यात आले आहे. अॅड. संजय चौक दार यां नी तयार के लेला अॅ लीके शन नं. ३४१५/०१६ डॉ.
पाटील यां नी तपासुन यांची वा रीने दाखल के ले.
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यानुसार सदरचे के सबाबत कोट कामकाज अॅड . ी. चौक दार साहेब यां नी के लेले आहे. सदर करणी
मा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यांनी ि मीनल अॅ लीके शन नं. २४२५/२०१६ म ये
खालील माणे आदेश के लेला आहे.
ORAL ORDER
For the reasons stated in the Applications, seeking permission to assist the
prosecution, the same are allowed and disposed of. के लेली आहे.
अ.नं. ०३ म ये सदरचे के सम ये सं थान या वतीने ी. संजय चौक दार अॅड होके ट, औरं गाबाद हायकोट यां ना
वक लप दे यात आले होते. अॅड. संजय चौक दार यां नी तयार के लेला अॅ लीके शन नं. ३४२०/२०१६ डॉ.
पाटील यां नी तपासुन यांची वा रीने दाखल के ले.
यानुसार सदरचे के सबाबत कोट कामकाज अॅड. ी. चौक दार यां नी के लेले आहे. सदर करणी मा.
उ च यायालय,मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां नी ि मीनल अॅ लीकेशन नं. २५४२/२०१६ म ये खालील माणे
आदेश के लेला आहे.
ORAL ORDER
For the reasons stated in the Applications, seeking permission to assist the
prosecution, the same are allowed and disposed of. के लेली आहे.
मा. उ च यायालयातील वक लास वक ल फ अदा करणेबाबत सं थानचे वक ल फ शेड्यलु म ये
तरतुद नस याने यापूव अॅड . आर.एन.धोड यां नी पी.आय.एल. १८/२०११ म ये एकि त . २०,०००/- वक ल
फ अदा के लेली आहे तसेच अॅड. ी. एस.आर.चौक दार यां ना रीट िपटीशनकरीता व पी.आय.एल. करीता
एकि त . २०,०००/- इतक वक ल फ अदा के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत – अॅड. ी. संजय आर. चौक दार यां ना एकू ण०३ कोट के सम ये
कॉलम नं. ४ म ये दशिवले माणे . ६०,०००/- वक ल फ ची मागणी के लेली आहे. अॅड.चौक दार यां ना
वक ल फ अदा करणेबाबतचे तावावर िनणया तव सिवनय सादर.
िनणय .८८८ यावर सिव तर चचा होऊन, अॅड. ी. सं जय आर. चौक दार यां नी तावात नमु द के ले या ०३ कोट
के सची मागणी के लेली .६०,०००/- मा वक ल फ , यां ना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५१
ी साईबाबा सं थानचे दो ही णालयां करीता HMIS, PACS िह सं गणक य णाली व यास
सु सं गत लागणारे सं गणके , सं गणक य सािह यां ची खरे दी करणे व िह यं णा कायाि वत क न
घेणेकरीता सदर क प महारा शासनाचे मािहती तं ान िवभागामाफत राबिवणेस मा यता िमळणे.
तावसं थानचे दो ही णालयां करीता निवन संगणक य णाली व यास सुसगं त लागणारे हाडवेअर खरे दी करणेची
या व संपु ण क प् शासन िनयु ् अिधकृ त क स टं सी कं पनीमाफत होणेकामी, महारा शासनाचा िद.
01/07/2014 रोजीचा GAD- मातं स 080/4/2014-O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH)
Mantralaya, Mumbai- 400032 अ यादेशानु सार महारा शासनाने िनयु कर यात आले या कं स टं सी
एज स ना िद. 15/06/2017 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर यां चे सादरीकरण दाखिवणेकामी तसेच
सदर क पाकरीताचे सीलबं द पाक टातील दरप के घेऊन आमं ि त करणेत आलेले होते.
यानुसार, मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये महारा शासनाने िनयु के ले या पाच कं प यां पैक M/s
KPMG, M/s PwC व M/s Deloitte या तीन कं प यां नी उपि थती दशवून यां नी मा. यव थापन सिमतीचे
समोर यां चे सादरीकरणे दाखिवलेली आहे. तसेच यां चे ा ् झालेली िसलबं द पािकटातील दरप के सदरचे
सभेत उघड यात आलेली होती.
सदर िवषयावर िनणय . 508 अ वये खालील माणे ठराव पा रत झालेला आहे,
“सं थानचे दो ही णालयां करीता निवन संगणक य णाली िवकसीत करणेकामीचे सादरीकरण
दाखिवणेसाठी M/s Deloitte Mumbai, M/s KPMG Mumbai, व M/s PwC Mumbai, या कं प यां चे
ितिनधी आजचे सभेसमोर उपि थत होते, यां नी सभेत सादरीकरण दाखिवले व सभेने िवचारले या ां ची उ रे
िदली. यानं तर उपरो
तावामधून Telemedicine सुिवधा वगळणेत येऊन, सुधारीत दर घे यात यावे, असे
सिमतीने सुचिवले . यानं तर संबं धीतां कडू न ा ् झालेली सुधारीत दरप के आजचे सभेसमोर उघड यात येऊन,
यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं
1.
2.
3.
4.
5.

कं स टं सी एज सीचे नाव
M/s Accenture
M/s Deloitte
M/s Ernst & Young,
M/s KPMG
M/s PwC

दरप कातील मु ळ दर .
Absent
1,78,99,750/Absent
63,42,500/49,86,975/-

सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दो ही णालयां करीता निवन संगणक य णाली िवकसीत करणेकामी
कं स टं टची नेमणूक करणेसाठी उपरो ् तुलना मक त यातील िन न म दरधारक यां ना, यां नी िदले या दरां वर
चचा करणेसाठी थािनक उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत येऊन, यां चेकडू न अं तीम दर घे यात यावे व यानं तर
संबं धीतां ना कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.”
उपरो ् िनणया माणे, िद. 20/06/2017 रोजीचे मा. थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर िन न म दरधारक
M/s PwC यां ना, यां नी िदले या दरां वर चचा करणेसाठी आमं ि त कर यात आले असता, सदर कं पनीने यां ची
उपि थती दशवून , सदर सभेम ये िदले या दराबाबत वाटाघाटी करणेस असमथता दशिवलेली होती. यानुसार िद.
20/06/2017 रोजीचे मा. थािनक उपसिमतीने सदर िवषयावर खालील माणे िशफारस के लेली होती.,
“ सं थानचे दो ही णालयां करीता निवन संगणक य णाली व यास सुसगं त लागणारे हाडवेअर खरे दी
करणेची या व संपु ण क प् शासन िनयु ् अिधकृ त क स टं सी कं पनीमाफत होणेकामी, िन न म दरधारक
M/s PwC या कं स टं सी कं पनीचे ितिनधी उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमती सभेने
यां चेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी दर कमी कर यास असमथता दशिवली.
यावर सिव चचा होऊन, सं थानचे दो ही णालयां करीता निवन संगणक य णाली व यास सुसगं त
लागणारे हाडवेअर खरे दी करणेची
या व संपणु क प् शासन िनयु ् अिधकृ त क स टं सी कं पनीमाफत
होणेकामी ा ् झालेले दर जादा अस याने याकामी ई-िनिवदा या राबिव यात यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस आहे.”
उपरो ् मा. थािनक उपसिमतीचे िशफारशीनुसार सदरची सव यं णा कायाि वत क न घेणचे ी
कायवाही क स टं सी कं पनीमाफत होणेकामी, ई-िनिवदा ि या राबिवणेस, तसेच सदरची कायवाही
कं सं टं सी कं पनीमाफत क न घेणक
े ामी येणा या खचास मा यता िमळणे तव इकडील िवभागाने िद.
19/07/2017 रोजी िटपणी सादर के लेली होती.
सदर िटपणीवर मा. उपिज हािधकारी साहेब यां नी खालील माणे िनदश िदलेले आहेत.
“ सदर क प् IT Dept. कडू न Survey सु असले या क पात समािव ् क न IT Dept. कडू न
सादर होणा या DPR माणे कायवाही करावी, असे मत आहे. ”
उपरो ् नमुद िनदशा माणे महारा शासना या मािहती तं ान िवभागामाफत सु असले या
क पाचे सवम ये सदरचा
प् समािव ् करणेबाबत तसेच सादर होणा या DPR माणे कायवाही
करणेकामी, इकडील िवभागाने महारा शासनाचे मािहती तं ान िवभागाचे अिधकारी ी. सुिनल चं न साहेब
यां चेशी सम वय साधून िद. 27/07/2017 रोजी मािहती तं ान िवभागाम ये यां ची सम भेट घेऊन चचा
कर यात आली. तसेच यां नी ी साईबाबा हॉि पटल येथे भेट देऊन सम पाहणी के लेली असून संपु ण क पा
संदभात आव यक कागदप ां या झेरॉ स ती यां या मागणी माणे यां चेकडे सुपतु कर यात आले या आहेत.
तसेच, इकडील िवभागाने सात याने/ वेळोवेळी शासनाचे मािहती तं ान िवभागाशी संपक साधला
असता यां नी महारा शासना या खालील नमुद के ले या शासक य णालयां म ये वापरात असलेले संगणक य
णाली सं थानचे हॉि पटलम ये चालू कर याची पडताळणी कर याचे कामकाज सु असून सदरचे
कामकाजाकरीता 2 य ची नेमणूक के लेली आहे, असे कळिवलेले आहे.
HMIS णाली वापरात असणा या शासक य णालयां ची नावे खालील माणे,
Sr.
Sr.
Sr.
Hospital Name
Hospital Name
No
No
No
GGMC & Sir J.J.
1 Group of Hospitals, 2 Cama & Albless 3
Hospital, Mumbai.
Mumbai.

Hospital Name

Sr.
No

Gokuldas Tejpal 4
Hospital, Mumbai.
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5
9
13
17

BJMC & Sasoon
General Hospital,
Pune.
GMC, Yavatmal
GMC, Sangli
Swami Ramannd
Tirth Rural Medical
College & Hospital,
Beed.

6

GMC, Aurangabad

7

GMC, Nagpur

8

GMC, Akola

10
14

GMC, Latur
GMC, Miraj

11
15

GMC, Solapur
GMC, Dhule

12
16

GMC, Nanded
GMC, Kolhapur

18

Super
Speciality
Hospital, Nagpur

यानुसार, सं थानचे दो ही हॉि पटलकरीता निवन संगणक य णाली, संगणके व संगणक य सािह य्
खरे दी करणेबाबतची कायवाही महारा शासनाचे ी. सुिनल चं न साहेब यां चेमाफत व इकडील िवभागामाफत
सु असले या कायवाहीबाबतचा स ि थतीचा अहवाल िद. 09/09/2017 रोजी मािहती तव सादर के ला
असता, सदर अहवालावर “ सदर क प् मािहती तं ान िवभागामाफत राबिवणेस मा. यव थापन सिमतीची
मा यता यावी व यां नं तर मािहती तं ान िवभागास प दे यात यावे, असे मत आहे. ” असा शेरा नमुद के लेला
असून यास शासक य मा यता िमळालेली आहे.
मागणी –सं थानचे दो ही हॉि पटलकरीता HMIS, PACS या संगणक य णाली व यास सुसगं त
लागणारे संगणके , संगणक य सािह यां ची (Server, Network, Printer etc.) खरे दी करणेची कायवाही व
सदरची सव यं णा कायाि वत क न घेणक
े रीता सदर क प् महारा शासनाचे मािहती तं ान िवभागामाफत
राबिवणेस मा यता दे यात येऊन, याकामी महारा शासना या मािहती तं ान िवभागास प देता येईल, असे
न मत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ् मत:- तरी, सं थानचे दो ही हॉि पटलकरीता HMIS, PACS या संगणक य
णाली व यास सुसगं त लागणारे संगणके , संगणक य सािह यां ची (Server, Network, Printer etc.) खरे दी व
सदरची सव यं णा कायाि वत क न घेणक
े रीता सदर क प् महारा शासनाचे मािहती तं ान िवभागामाफत
राबिवणेस व याकामी महारा शासना या मािहती तं ान िवभागास प देणसे मा यता िमळणेकामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमती सभेम ये िनणय होणे तव सादर.
िनणय .८८९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे दो ही णालयां करीता HMIS, PACS िह
सं गणक य णाली व यास सु सं गत लागणारे सं गणके , सं गणक य सािह यां ची खरे दी करणे व िह
यं णा कायाि वत क न घेणेकरीता सदर क प महारा शासनाचे मािहती तं ान िवभागामाफत
राबिवणेस मा यता दे यात आली. तसेच यासाठी महारा शासना या मािहती तं ान िवभागासोबत
ता काळ प यवहार करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५२
M/s Gurukrupa Enterprises, Nashik यां चेकडू न खरे दी के ले या Implant चे खरे दीस व खचास
काय र मं जु री घेणे.
िवषय नं.५३
Inj. Heparel 100 IU चे खचाचे ितपू त बाबत.
िवषय नं.५४
काप रे शन बँक, िशड मधील आय.पी.एफ. खाते
.१४६४००११०१००४४४४ व
१४६४००११०१००३३३३ चे नावात बदल करणेस मा यता िमळणेबाबत.
िवषय नं.५५
ी साईबाबा णालयातील िनरोपयोगी िलनन साठा रिज रमधू न िनलिखत करणे.
िनणय .८९० उपरो िवषय नं. ५२ ते ५५ वरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- वै िक संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-२०१८ चे कालावधीत माहे आ टोबर-नो हबर
मिह याम ये है ाबाद येथे पादु का दशन सोहळा आयोजन होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
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काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत.
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने
चार व सारासाठी देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनु स न ाथिमक
चचा करणेकामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड येथील सं थानचे लेड बागेतील “०” नं बर सभागृह येथे मा. ी.
भाऊसाहेब वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को हे व मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे ितिनधी मा. ी. मनोज
घोडेपाटील, उपिज हािधकारी यां चे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म ये सादर कर यात
आले या पादुका दशन तावां बाबत या आयोजकां नी प रपू ण तांव सादर के लेले आहेत अशा भारतातील
आयोजकां ना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकां ना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड येथे बोलिव यात
यावे तसेच यावेळेस िव व त मा. ी. जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यां नाही िनमं ीत कर यात यावे असे
ठरलेले होते.
यानं तर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी ( िव व त मा. ी.
वाकचौरे सो. व मा. ी. को हे सो. यां चेशी दूर वनी ारे पादुका दशन सोह याचे आयोजनाबाबत झाले या
चच या अनुषं गाने) नो हेबर-िडं सेबर-जानेवारी मिह यातील पादुका दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी
अनु मे तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यातील मोठया शहरातील तावधारकां ना मं गळवार
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव,
जनसंपक अिधकारी व ी राजितलक बागवे, . अिध क शता दी क यां ना दे यात आले होते.
यानुसार िद.०५/०९/२०१७ चे बैठक साठी िव व त मा. ी. भाऊसोहब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा
को हे, मा. मु य कायकारी अिधकारी, महोदया मा. उपकायकारी अिधकारी व जनसंपक अिधकारी यां चे
उपि थत बैठक पार पडली बैठक तील चचनु सार
छाननी सिमती यां नी तािमळनाडू, म य देश व गुजरात या रा यात माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७ व
जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढू े सादर करणेसाठी िशफारस कर यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत यावर सिव तर चचा होऊन तािमळनाडू ,
पॉडेचेरी, म य देश व गुजरात माहे -नो हेबर, िडसबर-२०१७ व जानेवारी, े बुवारी-२०१८ या मिह यांम ये
पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली. याकामी तािवत के लीली िठकाणी व आजचे
सभेत ा त झाले या आजावरही चचा होऊन वेळाप क तयार कर यात आलेले असून मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनणयानु सार, तािमळनाडू, म य देश व गुजरात तसेच महारा ातील िवदभ नागपूर येथे माहे -नो हेबर,
िडं सबे र-२०१७ व जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी मा यता दे यात
आलेली आहे. तसेच मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार माहे - ऑ टोबर-२०१७ म ये गोवा
रा यासह कणकवली व कराड येथे चे पादुका साईभ तां चे दशनासाठी उपल ध क न दे यात आले या हो या.
आता हैदाबाद येथील भ ती चॅनेल यां नी मा. कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ षे ीत के ले या
प ाम ये दरवष कोटी िदपो सवम या काय मां चे आयोजन कर यात येते. या िदपो सवम काय मां त भारताची
परं परा, सं कृ ती दशन तसेच िविवध धािमक काय मां चे आयोजन कर यात येते.
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तसेच यांनी दुर वनी व न हा काय म जगभरातील ०२ कोटी े क िट ही चॅनल ारे पाहतात तर ित
िदवशी २० ते २५ हजार भािवक या काय मां स उपि थत राहतात अस याचे कळिवलेले आहे.
भ ती चॅनेल यां नी सालाबाद माणे याहीवष िद.२२ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.०५ नो हबर, २०१७
रोजी तेलगं ना रा यातील हैदाबाद येथे व िद. ०६ नो हबर, २०१७ ते िद.१३ नो हेबर, २०१७ रोजी आ ं देश
रा यातील अमरावती येथे या िदपो सव काय माचे आयोजन के लेले अस याचे नमूद के लेले असून ,
दूर वनीव न यांनी आयोजीत कर यात आले या कालावधीतील गुरवारी चे मुळ पादुका उपल ध क न
दया यात तसेच याकामी होणा-या खचास समं ती अस याचे कळिवलेले आहे.
तावः- भ ती चॅनेल, हैदाबाद यां चे िदपमहो सव काय मात तेलगं ना व आं पेदशातील मोठया
माणात भािवकां चा सहभाग असतो. तसेच तेलगं ना व आ ं देश रा यातील साईबाबां चे मोठया माणात भ त
आहेत. या बाब चा िवचार करता या यासपीठाचा वापर ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे चार व सार
करणेसाठी वापर करता येईल.
तरी उपरो त कालावधीतील गु वार िद.२६/१०/२०१७ रोजी िकं वा गु वार िद.०२/११/२०१७ रोजी
या पैक ०१ िदवस चे मुळ पादुका साई भ तां चे दशनाकरीता उपल ध क न देणेसाठी सदरह ताव मा.
यव थापन सिमतीचा िनणयाथ सादर.
िनणय .८९१ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , भ ती चॅनेल, है ाबाद यां चा िदपमहो सव हा िनयोजीत
काय म असू न, या काय माम ये यां ना या पादु का दशन सोहळयाचे आयोजन करावयाचे आहे,
परं तु यां नी मागणी के ले या कालावधीम ये इतर िठकाण या पादु का दशन सोहळयासाठी पादु का
उपल ध क न देणेबाबत पु व च िनणय झालेला अस यामु ळ,े यां या कालावधीम ये या पादु का
उपल ध क न देणे श य होणार नाही. सबब भ ती चॅनेल, है ाबाद यां ची िवनं ती अमा य करणेत
आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-२०१८ चे कालावधीत माहे िडसबर, २०१७ म ये
कनाटक रा यातील बं गलोर व तु मकु र येथे पादु का दशन सोहळयाचे आयोजन होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावना–
ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत . यािनिम ी
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ या
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने चार व सारासाठी
देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनु स न ाथिमक
चचा करणेकामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड येथील सं थानचे लेड बागेतील “०” नं बर सभागृह येथे मा. ी.
भाऊसाहेब वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को हे व मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे ितिनधी मा. ी. मनोज
घोडेपाटील, उपिज हािधकारी यां चे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म ये सादर कर यात
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आले या पादुका दशन तावां बाबत या आयोजकां नी प रपू ण तांव सादर के लेले आहेत अशा भारतातील
आयोजकां ना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकां ना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड येथे बोलिव यात
यावे तसेच यावेळेस िव व त मा. ी. जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यां नाही िनमं ीत कर यात यावे असे
ठरलेले होते.
यानं तर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी ( िव व त मा. ी.
वाकचौरे सो. व मा. ी. को हे सो. यां चेशी दूर वनी ारे पादुका दशन सोह याचे आयोजनाबाबत झाले या
चच या अनुषं गाने) नो हेबर-िडं सेबर-जानेवारी मिह यातील पादुका दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी
अनु मे तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यातील मोठया शहरातील तावधारकां ना मं गळवार
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव,
जनसंपक अिधकारी व ी राजितलक बागवे , . अिध क शता दी क यां ना दे यात आले होते.
यानुसार िद.०५/०९/२०१७ चे बैठक साठी िव व त मा. ी. भाऊसोहब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा
को हे, मा. मु य कायकारी अिधकारी, महोदया मा. उपकायकारी अिधकारी व जनसंपक अिधकारी यां चे
उपि थत बैठक पार पडली बैठक तील चचनु सार
छाननी सिमती यां नी तािमळनाडू, म य देश व गुजरात या रा यात माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७ व
जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढू े सादर करणेसाठी िशफारस कर यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत यावर सिव तर चचा होऊन तािमळनाडू,
पॉडेचेरी, म ये देश व गुजरात माहे -नो हेबर, िडसबर-२०१७ व जानेवारी, े बुवारी-२०१८ या मिह यांम ये
पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली याकामी तािवत के लीली िठकाणी व आजचे
सभेत ा त झाले या आजावरही चचा होऊन वेळाप क तयार कर यात आलेले असून मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनणयानु सार, तािमळनाडू, म य देश व गुजरात तसेच महारा ातील िवदभ नागपूर येथे माहे -नो हेबर,
िडं सबे र-२०१७ व जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणे साठी मा यता दे यात
आलेली आहे.
तथापी आखील भारतीय िशड साईसंघा, बं गलौर यां नी पादुका दशन सोह याचे आयोजानासाठी गोवा
येथील पादुका दशन सोह याम ये य भेट घेऊन माहे-िडसबर मिह याम ये आयोजनकरणेबाबत ताव सादर
के लेला आहे.
तसेच यापूव बं गलौर येथील साईभ त ी. भा करण यां चे ी साई मं डळ, मे ले वरम, बं गलौर यां नाही
ताव सादर के लेला असून , ी. भा करण यां चे मे ले वरम, बं गलौर येथे ी साईबाबा सं थानचे मािहती क ,
िनवास थान बुक ग, ऑनलाईन दशन यव था व काशने इ यादीसाठी १००/- ित मिहना इत या अ पदरात
जागा उपल ध क न दे यात आलेली आहे.
तसेच पादुका दशन सोह यासाठी आयोजनासाठी िशड साईनाथ सेवा सिमती, तुमकु र यां नीही ताव
सादर कलेला असून ते बं गलौर शहराजवळ आहे.
तावः- आखील भारतीय िशड साईसंघा, बं गलौर व साईभ त ी. भा करण यां चे ी साई मं डळ,
मे ले वरम, बं गलौर तसेच िशड साईनाथ सेवा सिमती, तुमकू र यां चे िवनं ती प ाचे अनुषं गाने माहे-िडसबर,२०१७
म ये बं गलौर व तुमकु र येथे चे पादुका साई भ तांचे दशनाकरीता उपल ध क न देणसे ाठी सदरह िवषय हा मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८९२ यावर सिव तर चचा होऊन, आखील भारतीय िशड साईसं घा, बं गलौर व साईभ त ी. भा करण यां चे
ी साई मं डळ, मे ले वरम, बं गलौर तसेच िशड साईनाथ से वा सिमती, तु मकू र यां ना फे ु वारी- २०१८
या शेवट या आठवडयाम ये पादु का दशन सोहळयासाठी
या पादु का उपल ध क न दे यात
या यात. यासाठी पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेकामी ा झालेले उपरो अज, पादु का दशन
सोहळया या अजाची छाननी करणेकामी गठीत करणेत आले या सिमतीसमोर सादर करावा व या
सिमतीने पादु का दशन सोहळयाची परे षा ठरवू न, याचा ताव पु ढील सभेसमोर सादर करावा, असे
ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
ताव-

ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-२०१८ चे कालावधीत माहे िडसबर-२०१७ म ये कनाटक
रा यातील बेळगाव येथे पादु का दशन सोहळा आयोिजत होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने
चार व सारासाठी देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनु स न ाथिमक
चचा करणेकामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड येथील सं थानचे लेड बागेतील “०” नं बर सभागृह येथे मा. ी.
भाऊसाहेब वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को हे व मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे ितिनधी मा. ी. मनोज
घोडेपाटील, उपिज हािधकारी यां चे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म ये सादर कर यात
आले या पादुका दशन तावां बाबत या आयोजकां नी प रपू ण तांव सादर के लेले आहेत अशा भारतातील
आयोजकां ना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकां ना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड येथे बोलिव यात
यावे तसेच यावेळेस िव व त मा. ी. जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यां नाही िनमं ीत कर यात यावे असे
ठरलेले होते.
यानं तर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी ( िव व त मा. ी.
वाकचौरे सो. व मा. ी. को हे सो. यां चेशी दूर वनी ारे पादुका दशन सोह याचे आयोजनाबाबत झाले या
चच या अनुषं गाने) नो हेबर-िडं सेबर-जानेवारी मिह यातील पादुका दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी
अनु मे तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यातील मोठया शहरातील तावधारकां ना मं गळवार
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव,
जनसंपक अिधकारी व ी राजितलक बागवे , . अिध क शता दी क यां ना देणयात
् आले होते.
यानुसार िद.०५/०९/२०१७ चे बैठक साठी िव व त मा. ी. भाऊसोहब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा
को हे, मा. मु य कायकारी अिधकारी, महोदया मा. उपकायकारी अिधकारी व जनसंपक अिधकारी यां चे
उपि थत बैठक पार पडली बैठक तील चचनु सार
छाननी सिमती यां नी तािमळनाडू, म य देश व गुजरात या रा यात माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७ व
जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढू े सादर करणेसाठी िशफारस कर यात आलेली होती.
मा. यवस्थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत यावर सिव तर चचा होऊन तािमळनाडू ,
पॉडेचेरी, म ये देश व गुजरात माहे -नो हेबर, िडसबर-२०१७ व जानेवारी, े बुवारी-२०१८ या मिह यांम ये
पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली याकामी तािवत के लीली िठकाणी व आजचे
सभेत ा त झाले या आजावरही चचा होऊन वेळाप क तयार कर यात आलेले असून मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनणयानु सार, तािमळनाडू, म य देश व गुजरात तसेच महारा ातील िवदभ नागपूर येथे माहे -नो हेबर,
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िडं सबे र-२०१७ व जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी मा यता दे यात
आलेली आहे.
तथापी आखील भारतीय िशड साईबाबा मं िदर िवकास सिमती, बेळगां व यां नी पादुका दशन
सोह याचे आयोजानासाठी ताव सादर के लेला असून , माहे-िडसबर मिह याम ये बं गलौर-तमकू र येथे पादुका
दशन सोहळा आयोजन झा यास बेळगां व येथेही पादुका दशन सोहळा आयोजन करता येईल असे न मत आहे.
तावः- िशड साईबाबा मं िदर िवकास सिमती, बेळगां व यां चे चे पादुका दशन सोह याचे
आयोजनासाठी िवनं ती प ाचे अनुषं गाने तसेच बं गलौर-तुमकु र-बेळगां व हे कनाटक रा यातील ितनही शहर पु ण-े
बं गलौर या रा ीय महामागावर वसलेली असून , माहे-िडसबर-२०१७ म ये बं गलौर-तुमकु र शहरासह बेळगां व येथे
चे पादुका साई भ तां चे दशनाकरीता उपल ध क न देणसे ाठी सदरह िवषय हा मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८९३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो िनणयानु सार बं गलौर व तु मकू र येथे माहे फे ु वारी- २०१८ या
शेवट या आठवडयाम ये पादु का दशन सोहळयासाठी या पादु का उपल ध क न दे याचे ठरलेले
आहे, याच वेळेस िशड साईबाबा मं िदर िवकास सिमती, बेळगां व यां नाही या पादु का उपल ध
क न दे यात या यात. यासाठी पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेकामी ा झालेला उपरो
अज, पादु का दशन सोहळया या अजाची छाननी करणेकामी गठीत करणेत आले या सिमतीसमोर
सादर करावा व या सिमतीने पादु का दशन सोहळयाची परे षा ठरवू न, याचा ताव पु ढील सभेसमोर
सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीत माहे जानेवारी- २०१८ म ये गु जरात रा यात
आयोिजत कर यात आले या पादु का दशन सोहळयाम ये हलोल या िठकाणी पादु का दशन
सोहळयाचे आयोजनाचा िनणय होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने
चार व सारासाठी देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
या अनुषं गाने मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ७६९
नुसार ‘ ी साईबाबा समाधी वषाचे िनिम ताने तावात नमूद के ले माणे , तािमळनाडू , पॉ डेचरी, म य देश व
गुजरात रा यात माहे नो हबर, िडसेबर २०१७ व जानेवारी, फे वु ारी २०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा
आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली आहे’.
वरील िनणयानु सार गुजरात रा यात माहे जानेवारी २०१८ म ये सुरत येथे िदनां क ०४ ते
०६/०१/२०१८ व अहमदाबाद येथे िदनां क ०७ ते ०८/०१/२०१८ या कालावधीत पादुका दशन सोहळा
आयोिजत कर यात येणार आहे.
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मा ओम साई प रवार, हलोल, गुजरात यां चाही पादुका दशनाकरीता प रपूण ताव आला असून ,
यांनी गुजरात रा यात बाबां चे पादुका येत अस याने, पादुका सुरत व अहमदाबाद िद . ०७ ते ०८/०१/२०१८
कालावधीतील सोहळा पू ण क न, िशड कडे येतां ना िदनां क ०९/०१/२०१८ रोजी हलोल येथे साईभ तांकरीता
दशन सोहळा आयोिजत करणेबाबत िवनं ती के ली आहे. याबाबत मा. िव व त महोदयानीही अहमदाबाद येथनू
परतीचे वासात हलोल येथे पादुका दशनाकरीता उपल ध करणेबाबत ओम साई प रवार, हलोल, गुजरात यां नी
के लेली िवनं ती मा य कर याची िशफारस के ली आहे.
तावः- ी साईबाबा समाधी शता दी वषात गुजरात रा यातील साईभ तांना बाबां चे पादुका
दशनाचा जा तीत जा त लाभ िमळावा याकरीता ओम साई प रवार, हलोल, गुजरात यां नी के ले या िवनं तीनुसार
मं गळवार, िदनां क ०९/०१/२०१८ रोजी हलोल, गुजरात येथे सं था न पादुका िनयमावलीनु सार साईचें पादुका
उपल ध क न देणसे ाठी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .८९४ यावर सिव तर चचा होऊन, गु जरात रा यात माहे जानेवारी- २०१८ म ये िदनां क ०४ ते ०६/०१/२०१८
या कालावधीत सु रत व िदनां क ०७ ते ०८/०१/२०१८ या कालावधीत अहमदाबाद येथे पादु का दशन
सोहळयाचे आयोजन करणेत आलेले आहे . यामु ळे िद.०९.०१.२०१८ नं तर परतीचे वेळी ओम साई
प रवार, हलोल, गु जरात यां ना पादु का दशन सोहळयासाठी
या पादु का उपल ध क न दे यात
या यात. यासाठी पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेकामी ा झालेला उपरो अज, पादु का
दशन सोहळया या अजाची छाननी करणेकामी गठीत करणेत आले या सिमतीसमोर सादर करावा व
या सिमतीने पादु का दशन सोहळयाची परे षा ठरवू न, याचा ताव पु ढील सभेसमोर सादर करावा,
असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-२०१८ चे कालावधीत माहे -नो हबर म ये अमे रके तील
िविवध शहरात आयोिजत कर यात आले या पादु का दशन सोहळयासाठी मा.िव त यव था सिमती
सद य व अिधकारी/ कमचारी यां चे उपि थती िनि त करणे व याकामी होणा-या खचाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,
२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. या अनुषं गाने चार व
सारासाठी देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी या पादुका दशन सोहळा आयोजन कर यात येणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ ला अनुस न ाथिमक
चचा करणेकामी िद.२९/०८/२०१७ रोजी िशड येथील सं थानचे लेड बागेतील “०” नंबर सभागृह येथे मा. ी.
भाऊसाहेब वाकचौरे मा. ी. िबपीनदादा को हे व मा. मु य कायकारी अिधकारी यां चे ितिनधी मा. ी. मनोज
घोडेपाटील, उपिज हािधकारी यां चे उपि थतीत आढावा बैठक पार पडली. सदरह बैठक म ये सादर कर यात
आले या पादु का दशन तावां बाबत या आयोजकां नी प रपूण तांव सादर के लेले आहेत अशा भारतातील
आयोजकां ना िद.२२/०९/२०१७ व िवदेशातील आयोजकां ना िद.२३/०९/२०१७ रोजी िशड येथे बोलिव यात यावे
तसेच यावेळेस िव व त मा. ी. जयकर सो. व मा. ी.भोसले सो. यां नाही िनमं ीत कर यात यावे असे ठरलेले होते.
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यानं तर िद.०१/०९/२०१७ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी (िव व त मा. ी.
वाकचौरे सो. व मा. ी. को हे सो. यां चेशी दूर वनी ारे पादुका दशन सोह याचे आयोजनाबाबत झाले या
चच या अनुषं गाने) नो हेबर-िडं सेबर-जानेवारी मिह यातील पादुका दशन सोह याचा काय म िनि त करणेसाठी
अनु मे तािमळनाडू , म य देश व गुजरात या रा यातील मोठया शहरातील तावधारकां ना मं गळवार
िद.०५/०९/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता चचसाठी बोलिव यात यावे असे िनदश ी. मोहन यादव,
जनसंपक अिधकारी व ी राजितलक बागवे , . अिध क शता दी क यां ना दे यात आले होते.
यानुसार िद.०५/०९/२०१७ चे बैठक साठी िव व त मा. ी. भाऊसोहब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा
को हे, मा. मु य कायकारी अिधकारी, महोदया मा. उपकायकारी अिधकारी व जनसंपक अिधकारी यां चे
उपि थत बैठक पार पडली बैठक तील चचनु सार
छाननी सिमती यां नी तािमळनाडू, म य देश व गुजरात या रा यात माहे-नो हेबर, िडं सेबर-२०१७ व
जानेवारी-२०१८ या मिह यांम ये पादुका दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढू े सादर करणेसाठी िशफारस कर यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत यावर सिव तर चचा होऊन तािमळनाडू ,
पॉडेचेरी, म ये देश व गुजरात माहे -नो हेबर, िडसबर-२०१७ व जानेवारी, े बुवारी-२०१८ या मिह यांम ये
पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली याकामी तािवत के लीली िठकाणी व आजचे
सभेत ा त झाले या आजावरही चचा होऊन वेळाप क तयार कर यात आलेले असून मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनणयानुसार, तािमळनाडू , म य देश व गुजरात तसेच महारा ातील िवदभ नागपूर तसेच िवदेशातील
अमेरीके तील साईमं िदरां नाही या पादुका िद.०९ नो हबर, २०१७ ते िद.२७ नो हबर, २०१७ पयत पादुका
दशन सोहळा आयोजन होणेसाठी मा यता दे यात आलेली आहे.
तावः- मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनसु ार अमे रके तील िविवध शहरात िद.०९ नो हबर, २०१७
ते िद.२७ नो हबर, २०१७ पयत होणा-या काय मां साठी खालील बाब वर िनणय होणे आव यक आहे.
१) सदरह काय मां साठी उपि थत राहणा-या मा. यव थापन सिमती या सद यांची नां वे िनि त करणे.
२) सदरह काय मां साठी उपि थत राहणा-या सं थान अिधकारी यां ची नां वे िनि त करणे.
३) सदरह काय मां साठी सं थानचे िविवध िवभागां चे (मं िदर, संर ण, व इतर) कमचारी यां ची नां वे िनि त
करणे.
४) उपरो त य ती या वाहतूक यव था, VISA, िवमान वास व बुक ग सेवेसाठी तसेच इतर अनुषं िगक
बाब करीता होणा-या खचासाठी मा यता देणे.
तरी या सव बाब चा साक याने िवचार करता अमे रके तील िविवध शहरात चे चां दी या पादुका साई
भ तांचे दशनाकरीता उपल ध क न देणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचा िनणयाथ सादर.
िनणय .८९५ उपरो िवषयावरील चच या वेळी, अमेरीके मधील पादु का दशन सोहळयाचे आयोजक साई द पीठम
हे दशनासाठी येणा या भ ां कडू न शु क आकारणी करणार आहेत, अशी मािहती सिमती सद य
मा.ॲङमोहन जयकर, मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले यां नी सभेस िदली व यामु ळे
अमेरीके म ये पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेस िवरोध दशिवला.
यावर सिव तर चचा होऊन, माहे -नो हबर, २०१७ म ये अमे रके तील साई द पीठम
यां चेमाफत आयोिजत करणेत येणारा पादु का दशन सोहळा थिगत करणेत यावा व सिमती सद य
मा. ी. ताप भोसले यां नी अमे रके मधील िविवध शहराम ये पादु का दशन सोहळा आयोजनाची
योजना करावी, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
ीकृ ण भ यनाट् य या भ यनाटयाचे सं थानने आयोजन करणेसाठी ीमती उ वला खं दारे, िफ म
टे िल हीजन ॲ ड िथएटर सोसायटी ऑफ स ल इंडीया, नागपु र यां चे मा.कायकारी अिधकारी यां ना
अ ेिषत के ले या िद.१०.१०.२०१७ रोजी या ई-मेल प ाबाबत.
िनणय .८९६ उपरो आय या वेळेचे िवषय नं.०५ व ०६ वरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
ताव-

ी िवरभ मं दीर िशड (िबरोबा बन) येथील ी िवरभ या ेतील कु यां करीता .१,२५,०००/- र कम
देणेबाबत.
ी.सजराव भाऊराव काटकर ( ी.िवरभ या ा किमटी, िबरे गां व बन, िशड ) यां नी िद.०५.१०.२०१७ चे
अजा वये कळिवले आहे क , " सालाबाद माणे िबरोबा बन िशड येथील ामदैवत ी िवरभ या े या
िनिम ताने िद.१५/११/२०१६ रोजीचे कु ती हगा यासाठी पहीलवानां ना िबदागी देणसे ाठी ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड यां चेतफ .१,२५,०००/- (अ री . एक लाख पं चवीस हजार) मा मं जरु करणेत आलेले
होते. याब ल आ ही आपले आभारी आहोत.
याच माणे िद.०२.११.२०१७ ते िद. ०४.११.२०१७ अखेर ी िवरभ महाराज िबरे गाव बन, िशड
येथे या ा साजरी करणेत येणार आहे. िद.०४.११.२०१७ रोजी कु ती हगामा आयोिजत करणेत आलेला आहे.
तरी याही वष कु ती हगा यातील पहीलवानां ना िबदागी देणक
े रीता िद.०४.११.२०१७ रोजी ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड यां चेतफ .१,२५०००/- (अ री . एक लाख पं चवीस हजार) िमळणेस िवनं ती." येणे
माणे अज असे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- िद.१७.११.२००४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय
.११९ नु सार एक िवशेष बाब हणून िवरभ या ा बन, िशड यां ना िद.२६.११.२०१४ रोजी होणा-या
कु यां या हगा यासाठी .२५०००/- र कम ी. रामनवमी उ सवा माणे सं थान ितिनधी नेमनू दे यात यावी,
असे ठर या माणे र कम देणते आली होती. तसेच यानं तर दरवष मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार
खालील माणे र कम मं जरू क न वाटणेत आलेली आहे.
अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

िनणय .८९७

सभेची तारीख व िनणय .
िद.१७/११/२००४, िनणय .११९
िद.५/११/२००५, िनणय .७१२
िद.१४/१०/२००६,िनणय .८६६
िद.१८/११/२००७, िनणय .७८२
िद.३/१/२००८, िनणय .०४(१९)
िद.७/११/२००९, िनणय .८६७
िद.२१/१०/२०१०, िनणय .९२३
िद.१४/१/२०१२, िनणय .१३१
िद.३०/११/२०१२, िनणय .९४८
िद.२७/१०/२०१३, िनणय .८७२
िद.०६/११/२०१४, िनणय .९३७
िद.२७/१०/२०१५, िनणय .४२७
िद.०७/११/२०१६, िनणय .८४४ (२५)

मं जु र र कम
२५,०००-००
५०,०००-००
५०,०००-००
५०,०००-००
७५,०००-००
७५,०००-००
७५,०००-००
७५,०००-००
७५,०००-००
७५,०००-००
७५,०००-००
७५,०००-००
१,२५,०००-००

य खच
२४,४९९-००
४८,१५२-००
४३,५३३-००
४९,०२०-००
६४,०८०-००
६९,५७०-००
७२,०८०-००
७०,२७०-००
७०,२७०.००
७०,२७०-००
६८,४९०-००
७२,६९०-००
१,००,०३०-००

िदनां क- ०७.११.२०१६ रोजीचे यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .८४४ नु सार मागील वष
सदर कामी .१,२५,०००/- मा ची आिथक मदत सं थानमाफत दे यात आली होती. यापैक .१,००,०३०/इतक र कम िबदागी हणून वाटली असून उवरीत र कम लेखाशाखेत जमा-नां वे कर यात आलेली होती.
ी. िवरभ या ा किमटी, िबरे गांव बन, िशड या ेिनिम ताने कु ती हगामासाठी .१,२५,०००/मागणी के लेली आहे. दरवष माणे सं थानचा ितिनधी (लेखाशाखेतील कमचारी) िनयु त क न िवजयी
पिहलवानां ना िबदागी हणून र कम अदा क न उवरीत र कम लेखाशाखेकडे जमा नावे करता येईल.
तरी सदरचे िवषयावर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, अ य , ी.िवरभ या ा किमटी, िबरे गां व बन, िशड यां चे िवनं तीस
अनु स न ी िवरभ मं दीर िशड (िबरोबा बन) येथील ी िवरभ या ेतील कु यां करीता
.१,२५,०००/- मा र कम दे यात यावी व दरवष माणे सं थानचा ितिनधी (लेखाशाखेतील
कमचारी) िनयु त क न सदरह रकमेमधू न िवजयी पिहलवानां ना िबदागी आदा क न उवरीत र कम
लेखाशाखेकडे जमा नावे करणेत यावी, असे ठरले .
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यावेळी िदनां क २५ स टबर, २०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .८३६ अ वये ठरलेनु सार,
पै.वैभव िवलास लां डगे, अहमदनगर िज हा कु ती सं घटना, अहमदनगर यां नी शता दी कालावधीत
महारा के सरी पधचे िशड ये थे आयोजन करणेकामी येणा या खचाचे िववरण लेखी व पात सादर
के ले. सभेने ते ि वकारले व याचा सिव तर ताव पु ढील थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
आिथक वष २०१६- २०१७ या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द घेऊन शासनास सादर
करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावमहारा रा य शासनाने ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड अिधिनयम-२००४सं थानसाठी लागु के ला
असुन , या अनुसार सं थानचे कामकाज सु आहे . अिधिनयम-२००४ म ये कलम १७(२)(ग) मधील
तरतुदीनुसार , “िव त यव थे या िहशोबाची, रा यशासन िनदश देईल अशा य कडू न पुढील लगतवषातील
अशा तारखेपयत वािषक लेखाप र ा कर याची यव था करील. व कलम २९(१) मधील तरतुदीनुसार सिमती ,
या िव त यव थेची आिथक ि थती व जमा खचाचा तपिशल दशिवणारा, िदनां क ३१ माच रोजी संपणा या
येक िव ीय वषाचा लेखाप र णाचा अहवाल, तसेच यां ना िव त यव थेकडू न आिथक साहा य दे यात
आले अशा देणगी वीकारणा या सं थां ची (संपणु प यासह) तपिशलवार यादी व असे आिथक साहा य
माग यामागील उददेश व सहा याची र कम याबाबतची मािहती सोबत जोडले या छाननी सिमतीचा अहवाल,
यां सह वािषक अहवाल तयार करवुन घेईल आिण या अहवालाची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय
आयु ाला, या वषा या ३० स टबर या आत सादर करील ’’ अशी तरतुद आहे .
यास अनु स न महारा रा यिवधी व याय िवभाग यां नीजा. .सासंिव/१०१७/३४२/ . .४४/का-१६
िद.१४ एि ल, २०१७ अ वये मे.मुकंु द एम.िचतळे अॅ ड कं . चाटड अकौटं ट् स मुं बई, यां चेकडू न वैधािनक
लेखाप र ण क न घे याचे िनदश िदले होते. यास अनुस न यां नी आिथक वष २०१६-१७ चे वैधािनक
लेखाप र ण पु ण के ले असुन, आजचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करणार आहेत . सदर अहवालाची
न द घेऊन याची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय आयु ां ना सादर करणे आव यक आहे.
अहवालात िनदशनास आणुन िदले या दोष/अपुततांची दोष दु ती संबधीत िवभागांकडू न क न दोष दु ती
अहवाल तयार कर याची कायवाही हाती घे यात येईल. सं थान अिधिनयम-२००४मधील कलम २९(२) नुसार
दरवष सं थानचा वािषक अहवाल ( शासक य अहवाल व लेखाप र ण अहवाल) नागपुर येथे होणा-या
िहवाळी अिधवेशनात िवधीमं डळा या सभागृहा या पटलावर ठे वणे बं धनकारक आहे.
तरी आिथक वष २०१६-१७ या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द घेणेस व याची एक त
रा य शासनास नागपुर येथे होणा-या िहवाळी अिधवेशनात िवधीमं डळा या सभागृहा या पटलावर ठे वणेकामी व
एक त धमादाय आयु त यां ना सादर कर यास, याच माणे सं थानचे आयकर िववरणप आयकर
कायालयाकडे दाखल करणेस, मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर.
िनणय .८९८ लेखाप र ण अहवालावर चचा करणेसाठी आजचे सभेसमोर मे.मु कुंद एम.िचतळे कं . चाटड
अकौटं ट् स, मुं बई हे उपि थत होते . सभेने िवचारले या ां ची यां नी समपक उ रे िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१६- २०१७ या वैधािनक लेखाप र ण
अहवालाची न द घे यात येऊन, यावर तावात नमु द के ले माणे पु ढील कायवाही करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
मालम ा िवभागाकडील कं ाटी स लागार यां चे मु दतवाढ, वेतनवाढ व िनवास यव थे बाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(झ)
सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यो य कारे यव थापन,देखभाल व शासन
कर या या योजनासाठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
ताव– मालम ता िवभागाकडील कं ाटी स लागार ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त
नायब तहिसलदार) यां चे मुदतवाढ,वेतनवाढ व िनवास यव थेबाबत..
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तावना– सं थानकडील चल-अचल मालम तेसाठी वतं मालम ता िवभाग (Estate
Department) िनमाण करणेबाबतचा ताव िवधी िवभागामाफत मा.ि सद य सिमतीचे सभेपू ढे सादर करणेत
आला होता. यावर मा.ि सद य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजी झाले या सभेतील िनणय ं .९८६ नु सार व
िद.१९/११/२०१४ रोजीचे आदेशा वये सं थान आ थापनेवर मालम ता िवभाग न याने कायाि वत करणेत
आलेला आहे.
मालम ता िवभागाकडे स यि थतीत खालील माणे कामकाज सु आहे .
१) सं थानचे िमळकत रिज टर अ यावत ठे वणे.
२) सं थानसाठी आरि त असले या जमीनी जमीनी खरे दी करणेकामी तसेच आर णा यित र त खाजगी
जमीनी खरे दी करणेकामी सं थानकडे ा त झाले या तावां ची छाननी करणे,जागेची पाहणी करणे व
उिचत कायवाही करणे.
३) देणगी व पात िमळकती ि वकारणेबाबत या तावां ची छाननी करणे,िमळकतीची पाहणी करणे व
उिचत कायवाही करणे.
४) खरे दी के ले या िमळकत या व दान व पात ा त झाले या िमळकत या न दी महसुल द तरी
अ यावत क न घेण.े
५) खरे दी घेतले या व दान ि वकारले या िमळकत ची शासक य मोजणी क न ह ी िनशा या ठरवू न घेण.े
६) मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यां चेकडील भूसपं ादनाबाबतचे करणी सम वय साधून
उिचत कायवाही करणे.
७) िविवध यायालयात सु असले या के सेसबाबत आव यक ती कायवाही करणे.
८) सं थान मालक या भाडेत वावर िदले या अथवा ावया या िमळकत चे करारनामे क न घेण.े
९) सं थानचे मालम तेबाबतचे शासक य कर,नगरपं चायत कर व ामपं चायत कर इ.भरणेबाबत कायवाही
करणे.
१०) सं थानने भाडेप याने घेतले या िमळकत चे भाडे व थािनक कर भरणा करणे.
११) मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माणे पालखी थां यासाठी जागां चा शोध घेण,े जागा उपल ध करणे,
जागेची िनि ती करणे व पुढील उिचत कायवाही करणे .
१२) सव रा यातील मु य शहरात सं थानचे माहीती क उभारणेकामी जागा उपल ध करणे.
१३) ी साईबाबा समाधी शता दी वषातील िनयोजनासाठी आव यकते माणे जमीनी अिध हीत
करणेबाबतची कायवाही करणे.
१४) महारा रा य शेती महामं डळाकडील जमीनी कायम व पी खरे दी करणेकामीचे ताव व त ुषं गाने
कायवाही करणे.
१५) सं थानचे थावर मालम तेबाबत यो य िनयोजन करणे,देखभाल करणे,वेळोवेळी िमळकत ना भेटी देणे
व याबाबत असले या अडचणी दूर करणे ,व र ठांना अहवाल सादर करणे.
सदर कामकाजासाठी स लागार हणून ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यां ची
कं ाटी प ्दतीने मािसक .१२,०००/- एकि त मानधनावर थमत: िद.२६/१०/२०१५ पासून इकडील
िद.१०/१०/२०१५ रोजी या मं जरू कायालयीन िटपणी माणे चिलत प ्दतीने कामगार िवभागामाफत
िद.१९/१०/२०१५ ते िद.१८/१०/२०१६ या एक वषा या कालावधीसाठी नेमणूक कर यात आलेली आहे.
त ं तर मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७६६ अ वये यां या नेमणूक ची
मुदत िद.१९/१०/२०१६ पासून पू ढे एक वष कालावधीसाठी मािसक .१५,०००/- मा एकि त मानधनावर
मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आलेली आहे.
ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे,सेवािनवृ त नायब तहिसलदार तथा कं .स लागार,मालम ता िवभाग
यां नी इकडेस िद.०१/०८/२०१७ रोजी मानधन वाढवून देणक
े ामी अज सादर के ला असून या त यांनी मी ी
साईबाबा सं थान,िशड येथे िद.२६/१०/२०१५ पासून मालम ता िवभागात मािसक मानधन त वावर कायरत
आहे. मला माहे स टबर-२०१६ पासून दरमहा .१५,०००/- इतके मािसक मानधन िदले जात आहे. मा रजा
सवलत,शासक य सु या वगैरे इ.सवलती िद या जात नाहीत. यामुळे मी काही अडचणी या वेळेस एक दोन
िदवसां ची सुटी घेतली तर या िदवसां चा माझा पगार कापला जातो. प रणामी मला दरमहा .१५,०००/- पे ाही
कमी पगार िमळतो. माझे कु टूं ब संगमनेर येथे राहते व मी नोकरीिनिम त िशड येथे राहतो. यामुळे माझा दो ही
िठकाणी खच होत आहे. सदरचे मानधन हे अ य प अस याने व महागाई भयं कर वाढलेली अस याने मला माझा
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कु टूं बाचा खच भागिवणे कठीण होत आहे. तरी मी के ले या कामाचा,िवशेषत महागाईचा व माझे पदाचा िवचार
क न माझे मािसक मानधन िकमान .२५,०००/- कर यात यावे,अशी िवनं ती के लेली आहे.
तसेच िद.१२/०८/२०१७ रोजी यांनी अज सादर क न यात मी संगमनेर येथील रिहवाशी असून मला
दररोज जाणे-येणे अडचणीचे होत अस याने सं थानचे शां तीिनके तन इमारतीतील एक छोटी म मोफत
वा त यासाठी िमळणेकामी िवनं ती के लेली आहे.
ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे, कं .स लागार (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यां नी मागील वष
खालील माणे कामे के लेली आहेत.
१) सं थानसाठी आरि त असले या जमीनी खरे दी करणेसाठी ा त झालेले तावां ची छाननी क न
खरे दी करणेकामीची कायवाही पू ण के ली आहे.
२) खरे दी के ले या जमीन ची शासक य मोजणी क न घेवनू महसुल द त री रे कॉड ऑफ राईटला न दी क न
घेत या आहेत.
३) सं थान मालम तेबाबतचे थािनक शासक य कर भरणेकामीची करणे तपासून घेतली. यात िनमगावको-हाळे ामपं चायतीकडील सं थान मालक या अकृ िषक बखळ जागेवर ( ामपं चायत िमळकत
नं.१४०५) ामपं चायतने सन २०१३-१४ ते सन २०१७-१८या वषासाठीची ामपं चायत कर
आकारणीची र कम .६३,९०,०००/-इतक ( ित वष .१२,७८,०००/- माणे) भरणेस कळिवलेली
होती. सदरची कर आकारणी ामपं चायत अिधिनयमातील तरतुदीनुसार कमी करणेकामीचे करण
तयार क न सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ साठीची कर आकारणीची र कम .२५,५६,०००/इतक सूट िमळिवलेली आहे व पु ढील सन २०१५-१६,सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या तीन
वषासाठीची कर आकारणी ामपं चायत अिधिनयमातील तरतुदीनुसार िकमान दराने ( ित वष
.६,३९,०००/- या दराने) आकारणी करणेकामी ामपं चायतीस भाग पाडलेले आहे.
४) मौजे घारी, ता.कोपरगाव येथील सं थान िमळकती या भू सपं ादनाची नुकसान भरपाईची र कम
.२,८४,७६५/- इतक सन२००४ पासून शासनाकडे लं िबत आहे. ती सं थानला िमळणेकामी करण
क न पाठपुरावा के लेला आहे.
५) मौजे िशड येथील सव नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे बां धकाम
सं थानचे िनधीतून करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी भाडेप याने करणेिवषयी
महारा माग प रवहनमहामं डळ यां चेशी करावयाचे करारना याबाबतचे करणी व याचे मु ां क शु क
करणी कामकाज के ले आहे.
६) मौजे िनघोज येथील ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील,रा.कोपरी यां नी यांचे मालक या साई पालखी
िनवारा येथीलइमारती बी व डी दान के या सं बं धातील कागदप ा त क न तपासून न दणीकृ त दानप
क न घेणबे ाबतची कायवाही पू ण के ली आहे.
७) िशड येथील ारावती भ तिनवास चे सव नं.१४८/१,१४८/२/१,१४८/२/२,१४८/२/३ चा अकृ िषक
सारा माफ अनु ेय असताना कामगार तलाठी यां नी सन २०१६-१७ या वषासाठी सदर े ाचा
अकृ िषक सारा मागणी नोटीस िदलेली होती. सदर बाब कामगार तलाठी,िशड यां चे िनदशनास आणून
देवनू यासाठीची अकृ िषक सारा मागणी नोटीस र क न घेतली.
८) मौजे पां ढु ल ,ता.िस नर येथील सं थान मालक ची जमीन गट नं.१९ े ०.४९ आर या अकृ िषक
जमीनीचा आकार महारा जमीन महसुल अिधिनयम १९६६ चे कलम ११७(३) चे तरतुदीनु सार माफ
होणेबाबतचे करण तयार क न मा.उपिवभागीय अिधकारी,िनफाड भाग,िनफाड यां चेकडेस सादर
कर यात आले.
९) िस नर तालुका औ ोिगक सहकारी वसाहत मया.िस नर यां चा मौजे मुसळगाव िशवारातील ३६००
चौ.मीटर जागेचा लॉट िदघ मुदती या भाडेप याने सं थानने घेतलेला असून सदर िठकाण या पालखी
थां याची ामपं चायत कराची र कम माफ क न िमळणेकामी करण तयार क न ामपं चायत,
मुसळगाव यां चेकडेस सादर के लेले आहे.
१०) सं थान मालक या भाडेकराराने िदले या िमळकत चे करारनामे करणेकामी मागदशन के ले आहे.
११) मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यां चेकडील सं थानसाठी लं िबत असले या भू सपं ादन
करणे तातडीने िनगत करणेकामी सम वय साधून पाठपुरावा के ला आहे .
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१२) सं थान या िमळकती सं बं धातील िविवध यायालयात लं िबत असले या करणां म ये मागदशन
के ले.
१३) सं थान मालम तेची देखभाल करणे,वेळोवेळी िमळकत ना भेटी देणे व याबाबत असले या
अडचण बाबत मागदशन के ले.
िवभागाचा अिभ ाय- १) ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे,कं ाटी स लागार, (सेवािनवृ त नायब
तहिसलदार) यां ची नेमणूक ची मुदत िद.१८/१०/२०१७ अखेर संपत आहे . यांनी उपरो त माणे समाधानकारक
कामे के लेली असून मालम ता िवभागाचे दैनं िदन कामकाजात देखील मागदशन के लेले आहे. सन २०१८ हे ी
साईबाबां चे समाधी शता दी वष अस याने कामा या वाढ या यापा या ि ने यापुढेही यां या सेवेची
आव यकता आहे. तरी िद.१९/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१९ या दोन वषाचे कालावधीसाठी यांची चिलत
प ्दतीने कामगार िवभागामाफत कमचारी ठे केदाराकडू न एकि त मािसक मानधन त वावर कं ाटी कमचारी हणून
मुदतवाढ देता येईल.
२) ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे,कं .स लागार (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यां ना रजा व सुटी
सवलत नस याने यांचे मानधनातून रजेचे व सुटीचे पैसे कपात के ले जातात. यासाठी यांनी रजा व सु या
सवलत िमळणेसाठी िवनं ती के लेली आहे. तरी यांना रजा व सु या देय करणेकामी िनणय घेता येईल.
३) ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे,कं .स लागार (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यांनी यापूव के ले या
कामाचा िवचार क न मािसक मानधन .२५,०००/- िमळणेबाबत िवनं ती के ली आहे. तरी पू व चे मानधन
.१५,०००/- म ये .५,०००/- ची वाढ क न मािसक मानधन .२०,०००/- करणेबाबत मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढू े चचा क न िनणय घेता येईल.
४) ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे, कं .स लागार (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) हे संगमनेर येथील
रिहवाशी असून यां नी सं थानचे दैनं िदन कामकाजाचे ि ने िशड येथे वा त यास राहणे आव यक आहे.
यासाठी यांना सं थानचे शां तीिनके तन इमारतीतील एक छोटी म मोफत वा त यासाठी देता येईल.
सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८९९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे , कं ाटी स लागार, मालम ा िवभाग यां ना
पु व याच अटी/ शत व एकि त मानधनावर, यां ची मु दत सं पु ात येत असले या तारखेपासु न पु ढे एक
वष कालावधीसाठी मु दतवाढ दे यात यावी. याचबरोबर ी.वालझडे यां ना िनवासासाठी
शां ितिनके तन इमारतीमधील एक खोली दे यात यावी व दर यानचे कालावधीम ये मालम ा
िवभागासाठी कं ाटी प दतीने स लागार िमळणेसाठी िवहीत प दतीने जािहरात िस द करणेत यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
महारा रा य शेती महामं डळ, पु णे यां ची ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील जमीन सं थानला
कायम व पी खरे दी करणेकामी िद.२४.१०.२०१६ रोजी या तावा माणे कायवाही करणे.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम
१७(२)(ट) म ये िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव याच्या योजनासाठी तसेच
िव व त यव थेची उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा
खरे दी करील, अशी तरतूद आहे .
ताव- महारा रा य शेती महामं डळ, पुणे यां ची ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील जमीन े
३०१.८४ हे टर इतके सं थानला िद.२४/१०/२०१६ रोजी या तावा माणे कायम व पी खरे दी िमळणेकामी
कायवाही करणे.
तावना– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां ना िविवध योजनां साठी मोठया माणात
जमीनीची आव यकता अस याने यापूव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजी या सभेत िनणय
ं .७४५ अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन तावात नमूद के ले माणे िनमगाव-को-हाळे ,िशड ,साकु री, सावळिवहीर
बु., सावळिवहीर खु. व चां दक
े सारे/ सोनेवाडी येथील शेती महामं डळाची ३०१.८४ हे टर जमीन दु यम िनबं धक
यां नी कळिवले या .३६९,२८,९०,५३०/- मा मु यां कना माणे खरे दी करणेस मा यता दे यात आली व तसा
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ताव मा. यव थापक य संचालक,महारा रा य शेती महामं डळ मयादीत,पुणे व मा. धान सिचव,महसुल व
वन िवभाग, महारा शासन,मुं बई यां चेकडे सादर करणेत यावा, असे ठरले.
उपरो त िनणया माणे सुधारीत तावात खालील जमीनी दशिव यात आ या हो या.
अ.नं. गावाचे नाव
े हे .आर
१
िनमगाव-को-हाळे
७१.०५
२
िशड
११.६२
३
साकु री
१३.८२
४
सावळिवहीर बु.
७५.६१
५
सावळिवहीर खु.
३३.६७
६
चां दक
े सारे/सोनेवाडी
९६.०७
एकू ण
३०१.८४
सदर जमीनी सं थानला कायम व पी खरे दी िमळणेकामीचा ताव इकडील जा.नं.एसएसएसटी/
मालम ता/ ३८९८/२०१६ िद.२४/१०/२०१६ अ वये मा. यव थापक य संचालक, महारा रा य शेती
महामं डळ, पुणे यां चेकडे सादर करणेत आला व त मा. धान सिचव, महसुल व वन िवभाग, महारा शासन,
मं ालय, मुं बई यां चेकडे सादर करणेत आलेला आहे.
त ं तर सन २०१७-१८ हे चे समाधी शता दी वष अस याने या कालावधीत साईभ तां या गद त
मोठया माणात वाढ हो याची श यता असलेने यासाठीचे िनयोजन करणे, साईभ तांना अ न,िनवारा,वैद ्िकय
सेवा या मुलभूतसोयी -सुिवधा िवनासायास,िवनािवलं ब उपल ध हा यात तसेच साईभ तांचे मनोरं जनासाठी
सां कृ ितक क उभारणे, उ ानां ची उभारणी करणे,वाहनतळ यव था करणे व सादालयाचे िव तारीकरण करणे
इ.साठी सं थानला नजीकची जमीन तातडीने उपल ध हो या या ि ोकानातून सं था नचे मा.अ य व
मा.कायकारी अिधकारी यां नी िद.२८/०३/२०१७ रोजी शेती महामं डळाकडील जमीन ची सम पाहणी के ली
असता यात मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील एकू ण े ४०.७३ हे टर आिण िशड येथील ११.६२ हे टर असे
एकू ण ५२.३५ हे टर इतके े सं थान या जमीन या अ यंत लगत असलेने सदर जमीनी चे समाधी शता दी
वषासाठी सं थानला अ यंत उपयु त ठरणार असलेचे मत झालेने पु हा मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .३२४ माणे खालील माणे िनणय करणेत आलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, महारा रा य शेती महामं डळाचे ल मीवाडी मळा,ता.राहाता येथील
जमीन ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां चेसाठी कायम खरे दी करणेकामीचा सुधारीत ताव
मा. यव थापक य संचालक, महारा रा य शेती महामं डळ,पुणे यां चेकडे सादर करणेत येवनू याची त मा. धान
सिचव,महसुल व वन िवभाग, मं ालय,मुं बई यां ना देणसे व सदरह जमीन मा.दु यम िनबं धक,राहाता यां नी
कळिवले या मु यांकना माणे खरे दी करणेस मा यता दे यात आली.”
या माणे मा. यव थापक य संचालक,महारा रा य शेती महामं डळ,पुणे यां चेकडेस इकडील
जा.नं.एसएसएसटी/ मालम ता/७०३/२०१७ िद.०९/०५/२०१७ अ वये सुधारीत ताव सादर कर यात आला.
उपरो त तावास अनु स न मा. यव थापक य सं चालक,महारा रा य शेती महामं डळ,पुणे यां नी यांचेकडील
उपरो त प जा. ं .शे. य./ ी.सा.सं.िव.िश./ज.मा./ल मी/१७-१८/१५६ िद.०३/०५/२०१७ अ वये “महारा
शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मयादा) अिधिनयम १९६१ यातील कलम २८-१ अ पोटकलम १ अ वये
महामं डळास भोगवटा मु यावर दे यात आलेली आहे. तसेच कलम ३-अ अ वये जमीन माजी खं डकरी शेतकयां ना वाटपाचे काम चालू आहे. तथािप वरील जमीनीपैक मौजे िनमगाव-को-हाळे व सावळिवहीर येथील
जमीनीबाबत काही माजी खं डक-यां नी मा.उ च यायालय,मुं बई,खं डपीठ,औरं गाबाद येथे यािचका ं .५८८६/
२०१४ दाखल क न िद.०५/०८/२०१४ रोजी जमीन वाटपास अंत रम थिगती आदेश िमळवला आहे. सदर
करणात मा.उ च यायालय,खं डपीठ,औरं गाबाद येथनू थिगती आदेशाबाबत अं ितम िनणय लाग यािशवाय
मौजे िनमगाव-को-हाळे व िशड येथील जमीन ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां ना खरे दीने
उपल ध क न दे याबाबत पुढील कायवाही करता येत नाही.” असे इकडेस कळिवलेले आहे. त ुषं गाने उ त रट
िपटीशन मधील थिगती आदेश उठिवणेकामी व उपरो त जमीनी सं थानला कायम खरे दी करणेस परवानगी
िमळणेकामी मा.उ च यायालय,खं डपीठ,औरं गाबाद यां चे कोटात सं थानतफ सं थान पॅनलवरील वक ल
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अॅड.िनतीन भवर यां चेमाफत मा.उ च यायालय,खं डपीठ,औरं गाबाद यांचेकडील रट िपटीशन नं.५८८६/२०१४
म ये िस हील अॅ लीके शन (इंटर हशन) नं.१२५९६/२०१७ चे दाखल कर यात आले.
तुत करणी मा.उ च यायालय,खं डपीठ,औरं गाबाद यां नी यांचेकडील WRIT PETITION
NO.5886 OF 2014 WITH CIVIL APPLICATION NO 12596 OF 2017 IN WRIT
PETITION 5886 OF 2014 म ये िद.०९/१०/२०१७ रोजी खालील माणे िनणय िदलेला आहे.
ORAL ORDER :
ShriKulkarni, learned Counsel for the petitioners, upon instructions, makes motion
for withdrawal of the petition, with a prayer for issuance of direction to the respondent
Collector to decide the representation in relation to the allotment of land, which was earlier
claimed to have been owned by the petitioners or their ancestors.
2. Liberty is granted to the petitioners to file fresh representation in relation to the
land claimed to have been owned by them to the concerned Competent Authority for its
allotment. If such representation is made, the same be expeditiously decided by the
respondent-Collector or the Competent Authority.
3. With above observations, the petition stands dismissed as withdrawn.
4.
In view of dismissal of the petition, pending Civil Application stands
disposed of.
मा.उ च यायालय,खं डपीठ,औरं गाबाद यां चे उपरो त िनणयामुळे महारा रा य शेती महामं डळ
मयादीत, पुणे यां या ल मीवाडी मळा येथील सं थानने कायम खरे दी क न िमळणेकामी मागणी के ले या
जमीन चे संदभात वाद सं पु टात आलेले आहेत. प रणामी थिगती आदेश र झालेले आहेत. यामुळे
मा. यव थापक य सं चालक, महारा रा य शेती महामं डळ मयादीत,पुणे यां चेकडील उपरो त प जा. ं .शे. य./
ी.सा.सं.िव.िश./ ज.मा./ ल मी/१७-१८/ १५६ िद.०३/०५/२०१७ चे िनरथक झालेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय - उपरो त िनणय ं .७४५ अ वये झाले या िनणया माणे महारा रा य शेती
महामं डळ मयादीत, पुणे यां ची ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील शेती महामं डळाची जमीन े ३०१.८४
हे टर इतके सं थानला कायम व पी खरे दीने िमळणेबाबत या इकडील जा.नं.एसएसएसटी/ मालम ता/ ३८९८/
२०१६ िद.१३/१०/२०१६ अ वये सादर के ले या तावा माणे जमीनी सं थानला कायम व पी खरे दी
िमळा यात यासाठी मा. यव थापक य संचालक, महारा रा य शेती महामं डळ मयादीत,पुणे यां चक
े डेस पुन : च
मागणी करता येईल व त मा. धान सिचव,महसुल व वन िवभाग यां ना व मा. धान सिचव,िवधी व याय िवभाग,
मं ालय, मुं बई यां ना सादर करता येईल. यासाठी, तसेच उ त जमीन ३०१.८४ हे टर इतके े ाची सन २०१६१७ या वषाचे मा.दु यम िनबं धक, राहाता यां नी र कम .३६९,२८,९०,५३०/- (अ री .तीनशे एकोणस तर
कोटी अ ावीस लाख न वद हजार पाचशे तीस मा ) इतके मु यां कन िनि त के लेले आहे. यात सन २०१८ चे
मु यां कना माणे अ पशी वाढ हो याची श यता गृहीत ध न जे मु यां कन दु यम िनबं धक,राहाता यां चेकडू न
िनि त होईल या रकमेस उ त े खरे दी घेता येईल.
सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .९०० यावर सिव तर चचा होऊन, महारा रा य शेती महामं डळ, पु णे यां ची ल मीवाडी मळा, ता.राहाता
येथील जमीन सं थानला कायम व पी खरे दी करणेकामी जागेची पहाणी क न, या जागेचे थान,
उपयु ता, यावरील अित मण यािवषयी खा ी क न सिव तर फेर ताव पु ढील सभेसमोर सादर
करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
3T MRI मशीन व 128 Slice CT Scan मिशनचे खरे दीसाठी सु धा रत अं दाजप कास मा यता िमळणे
आिण खरे दीसाठी िनणय होणेबाबत.
तावसं दभ: 1) मा. य. सिमती या िद. १६/०८/२०१७ सभेतील िनणय . ५५९ (128 Slice CT scan मशीनचे
खरे दी)
2) मा. य. सिमती या िद. 08/09/17 सभेतील िनणय . 788 (3T MRI मशीनचे खरे दी)
3) िद. 25/09/17 ची मं जरु िटपणी
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ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन 3T MRI मशीन खरे दीकरीता M/s. Siemens यां चे कडू न अं दाजे
िकं मतीचे कोटेशन मागवून अं दाजे .८,५०,००,०००/- इत या रकमेस मा यता घे यात आली. यानु सार ितसयां दा िद. ०७/०७/१७ ते िद. १७/०७/१७ पयत िनिवदा काढ यात आ या हो या. तां ि क ई-िनिवदा िद.
०४/०८/१७ रोजी या सभेत उघड यात आ या. िद.१६/०८/१७ रोजी खरे दी सिमती सभेसमोर 3T MRI मशीन
करीता ा तीन Commercial ईिनिवदा उघड यात आ या. तीनही कं प यां नी िदलेले िवतीय दरां नसु ार M/s.
Philips यां चे दर िन नतम (L1) आहेत, M/s. Wipro GE Healthcare यां चे दर दीतीय िन नतम (L2)
आहेत व M/s. Siemens यां चे दर तृतीय िन नतम (L3) आहेत.
3T MRI मशीन खरे दीकरीता िन नतम दरधारकां चे अं तीम दर हे .१२,४३,३७,९८१/- इतके आहेत.
यामुळे मा.अ य साहेब यां नी मा.वै क य संचालक यां ना Estimate cost पे ा Final Cost म ये वाढ
झालेबाबत अहवाल देणेस त डी आदेश िदले आहेत. यानुसार दो ही िकं मतीम ये झालेला फरक (वाढ)
खालील माणे –
Sr. Estimate (Specification/cost)
No. Siemens - Model –
MAGNETOM Spectra

Present Tender Specs.

1

32 channels System + coils
70mm bore

2
3
4
5
6
7
8
9

24 channels System + coils
60mm bore
Model – MAGNETOM Spectra
1 year Warranty

5 year warranty (+ 4 year
warranty added)
No
MR
Elastography MR-Elastograpy application
Application
added
MR-Pulse oximeter
MR-Multipara monitor (45
(5 Lacks)
Lacks)
----MR -Anesthesia Workstation
added
----Pressure Injector added
----Turnkey added as site changed
Hand held metal detector (2 Metal detector poletype (11
Lacks)
Lacks)
VAT to GST rate change &
Changes in Custom Duty
Total increase in Cost in Rs. (approx.)
Previous Estimate (Dt. 08/05/16) Cost in Rs.
Final Estimated cost ( Approx.) in Rs.

Approx. Cost
Approx. Cost
Difference
Difference given
given by M/s.
by M/s. Philips
Siemens Model Model – Ingenia
– Skyara 48
3.0T Digital
2.5 crores

2 crores

2 crores

2 crores

1.5 Crores

75 Lakhs

40 Lacks

25 Lacks

25 Lacks

28 Lacks

25 Lacks
20 Lacks

22 Lacks
15 Lacks

09 Lacks

10 Lacks

40 Lacks

40 Lacks

7.59 Crores
8.50 Crores
16.09 Crores

6.15 Crores
8.50 Crores
14.65 Crores

उपरो तपैक M/s. Siemens यां चे ितिनधी ी िवकास नायक यां नी िद.०१/०९/२०१७ यांचे य
भेटी दर यान उपरो त फरकाची र कम सां िगतली आहे, परं तु यांनी उपरो त िकमं तीतील फरक लेखी दे यास
असमथता दशिवली आहे आिण M/s. Philips यां चे दर यांनी यांचे िद.०७/०९/२०१७ रोजीचे ईमेल दारे
कळिवले आहे.
यानुसार 3T MRI मशीनचे खरे दीसाठी िनिवदा काढणेपवु M/s. Siemens यां चेकडू न घेतले या
अं दाजप कापे ा य िनिवदा काढतेवेळी वापरकत यां चे मागणीनुसार अदयावत सॉफटवेअर व हाडवेअर
यां चा समावेश कर यात आला तसेच वॉरं टी एक वषाऐवजी आणखी ०४ वषाक रता अशी एकु ण ०५ वषाक रता
मागणी कर यात आली. दर यान या काळात क ीय कर णालीत बदल होऊन यामुळे िकं मतीत वाढ झालेली
आहे. या सव कारणां मळु े 3T MRI मशीनचे खरे दीसाठी िनिवदा काढणेपवु M/s. Siemens यां चेकडू न
घेतलेलया
् अं दाजप कापे ा य िनिवदेची कायवाही पु ण झा यानं तर ा त झाले या अं ितम दराम ये सरासरी
अं दाजे . ६,८७,००,०००/- इतक वाढ िदसत आहे.
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तसेच ी साईबाबा हॉि पटल साठी नवीन 128 slice CT Scan मशीन खरे दी करीता M/s.
Siemens यां चे कडू न िद. १३/०२/२०१६ रोजी या घेतले या अं दाजे िकं मतीचे कोटेशन मागवून अं दाजे
.५,६०,00,000/- इत या रकमेस मा यता घे यात आली. परं तु य िनिवदा काढतेवेळी वापरकत यां चे
मागणीनुसार मुळ कोटेशन पे ा अदयावत सॉफटवेअर व हाडवेअर यां चा समावेश कर यात आला तसेच वॉरं टी
एक वषाऐवजी आणखी ०४ वषा क रता अशी एकु ण ०५ वषाक रता मागणी कर यात आली. यानु सार
िद.०७/०७/२०१७ ते िद. १७/०७/२०१७ पयत िनिवदा काढ यात आ या हो या. दोन कं प यांनी (M/s.
Siemens व M/s. Philips) 128 slice CT Scan मशीन करीता ऑनलाईन ई-िनिवदा सादर के या आहेत.
तां ि क ई-िनिवदा िद. ०४/०८/२०१७ रोजी या सभेत उघड यात आ या. अ ाप Commercial ईिनिवदा
उघड यात आ या नाहीत.
दर यान या काळात क ीय कर णालीत बदल होऊन यामुळे िकं मतीत वाढ झालेली आहे. या सव
कारणां मळु े 128 slice CT Scan मशीनचे खरे दीसाठी िनिवदा काढणेपवु M/s. Siemens यां चेकडू न
घेतले या अं दाजप का पे ा य िनिवदेची कायवाही पु ण झा यानं तर ा त झाले या अं ितम दराम ये देखील
सरासरी अं दाजे . ४,00,00,000/- इतक वाढहोउशके ल.
तसेच 3T MRI मशीनचे खरे दीसाठी Estimate cost पे ा Final Cost म ये सरासरी अं दाजे .
६,८७,००,००० इतक वाढ झाले अस यामु ळे सुधारीत अं दाजप क ( .८,५०,०००००+ .६,८७,०००००)
.१५,३७,००,०००/- इतके अं ितम अं दाज प क झालेले िदसून येत आहे.
तरी नवीन 3T MRI मिशन खरे दी क रता अं दाजे .१४,००,००,०००/- ते .१६,००,००,०००/इत या खचा या अं दाज प कास मा यता घेणेसाठी व नवीन 128 slice CT Scan मिशन खरे दी क रता अं दाजे
.९,००,००,०००/- ते .११,००,००,०००/- इत या खचा या अं दाज पञकास मा यता घेणेसाठी आिण नवीन
3T MRI मशीन व नवीन 128 slice CT Scan मशीन खरे दी करीता मुळ अं दाजप कापे ा सुधारीत अं दाज
प कात अं दाजे ५० % ते १००% इतक वाढ झाले अस यामु ळे स याची खरे दी ि या सु ठे वावी अथवा
रटडर करावे िकं वा कसे याबाबतीत िनणय होणेस मा यता असावी.
िनणय .९०१ आिथक वष २०१६- २०१७ या वैधािनक लेखाप र ण अहवालावर चचा करणेसाठी आजचे सभेत
वैधािनक लेखाप र क मे.मु कुंद एम.िचतळे कं . चाटड अकौटं ट् स, मुं बई हे उपि थत होते . उपरो
तावाम ये नमु द के लेली 3T MRI मशीन व नवीन 128 slice CT Scan मशीन खरे दीकामीची
खरे दी ि या सु ठे वावी िकं वा कसे याबाबत यां चेबरोबर चचा के ली असता, याकामी फेर-ई-िनिवदा
मागवा यात, असे यां नी कळिवले.
यावर सिव तर चचा होऊन, वैधािनक लेखाप र क मे.मु कुंद एम.िचतळे कं . चाटड अकौटं ट् स,
मुं बई यां नी सभेसमोर कळिवलेनु सार, 3T MRI मशीन व 128 Slice CT Scan मिशन खरे दी
करणेकामी न याने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली. परं तु सदरह खरे दीकामी यापु व
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येम ये ा झाले या दरां पे ा सु धा रत अं दाजप क य दर जा त
िदसू न येत आहे. याकरीता सु धारीत अं दाजप क अचू क क न, सभेसमोर सादर करावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
ी साई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुं दी िकचन मधील लोअ रं ग व डॅडोला
स या असले या हे ीफाईड टाई स/ े िम स कॉ ट काढू न सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग
व डॅडो बसिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःअिधिनयमा या कलम २१ (१) पोटकलम (क) अ वये, मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची
देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची
तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमती िनणय: मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजी सभेतील िनणय
.३९६ अ वये खालील माणे ठराव संमत झालेला आहे .
“यावर सिव तर चचा होऊन, मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुं दी िकचन मधील लोअर ग
व डॅडोला स या असले या हे ीफाईड टाई स/ ेिम स कॉ ट काढू न सदर िठकाणी नवीन लोअर ग व डॅडो
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बसिवणेबाबत तावात नमुद के ले या पयाय .१ नु सार कायवाही करणेत यावी, असे ठरले. तसेच याकामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.”
तावना: ी साई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुं दी िकचन मिधल लोअ रं ग
व डॅडोला स या असले या हे ीफाईड टाई स / ेिम स कॉ ं ट काढू न सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग
व डॅडो बसिवणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन
सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३९६ अ वये मा यता देणते आलेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे सदरह िनणयानुसार याकामी वृ तप ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर
जािहरात िस द करणेत आली होती. याकामा साठी िद.०१/०८/२०१७ रोजी झाले या ी –बीड िमट गम ये
सदरह कामासाठी ावयाचे दर हे जीएसटीसह दे यात यावेत असे नमूद के ले होते . ठे केदार यां ना ई-िनिवदा
अपलोड कर याची अं तीम मुदत िद.०१/०८/२०१७ अखेर ठे व यात आली होती. या मुदतीत खालील तीन
ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड के या हो या.
अ.न. ठे केदाराचे नाव
१
C4 Infrastructure Pvt. Ltd. Nashik
२
Shri D.S. Shewale, Junnar, Pune
३
Shri R.K. Sawant, Nashik
वरील ा त ई-िनिवदां चे तां ि क िलफाफे मा. खरे दी सिमतीचे िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे
उघडणेत आले असुन ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असताउपरो त तीनही ठे केदार पा
झाले आहेत.ठे केदार यां नी सादर के ले या ई-िनिवदां चा वािण यीक िलफाफा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आला असुन यां नी सादर के ले या दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.न. ठे केदाराचे नाव
र कम
शेरा
१
C4 Infrastructure Pvt. Ltd. Nashik
. २,१०,३४,७४०/-२
Shri D.S. Shewale, Junnar, Pune
. २,००,६३,१५५/-. १,८९,६२,२२३/३
Shri R.K. Sawant, Nashik
िन नतम
यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७४० अ वये िन नतम
दर देऊ करणारे ठे केदार आर.के . सावं त, नािशक यां ना कायादेश देणेबाबत खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुं दी िकचन
म ये स या असले या हे ीफाईड टाई स/ ेिम स कॉ ं ट काढू न सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग व डॅडो
बसिवणेकामीआर. के . सावं त, नािशक यां चे .१,८९,६२,२२३/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.”
GST अं मलबजावणी नं तर कं ाटात होणा-या बदलाबाबत महारा शासनाचा िद. १९/०८/२०१७
रोजीचा आदेश खरे दी िवभागाने िद.१५/०९/२०१७ रोजी या प ासोबत िदलेला आहे. सदर आदेशात खालील
बाबी नमूद के ले या आहेत.
“२(अ) िनिवदा दाखल करतां ना कं ाटदार या िदनां कास अि त वात या कराचा दर ल ात घेऊन
कं ाटाची िकं मत Quote करत असतात. िनिवदा जीएसटी या अं मलबजावणीनं तर व िद. २८/०८/२०१७ पुव
दाखल के ली अस यास, कं ाटदाराने जीएसटीचा सवसाधारणपणे Construction service वरील
अि त वात या कराचा दर एकि त १८% (०९ % CGST+०९% SGST) ल ात घेऊन िकं मत Quote के ली
असेल, मा सदरचा कराचा दर िद. २२/०८/२०१७ रोजी या अिधसूचना . २०/२०१७ Central Tax Rate
व २०/२०१७ State २०/२०१७ अ वये, बहतशः शासिकय कायकं ाटावर १२% (०६% CGST+०६%
SGST) झाला आहे. यामुळ े कायकं ाटावर कमी झाले या कराचा दर ल ात घेऊन िकं मत कमी कर याचा
य न करावा.”
ठे केदार आर के सावं त यां नी सदरह कामासाठी देऊ के लेले दर हे जीएसटीसह अस याचे तसेच
याकामासाठी जीएसटी पोटी यांचेकडू न भिव यात जीएसटी मागणी के ली जाणार नाही असे ित ाप िदलेले
आहे. तथापी महारा शासनाचे िव त िवभागाचे िद.११/०९/२०१७ रोजीचे प रप कानुसार सदरह कामासाठी
ठे केदार यां नी जमा के लेली िनिवदा िह जीएसटी अं मलबजावणी नं तर व िद.२२/०८/२०१७ पुव अस याने काय
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कं ाटावर कमी झाले या कराचा दर ल ात घेऊन िकं मत कमी करणेचा य न करणेसाठी ठे केदार यां ना मा.
यव थापन सिमती या सभेपु ढे बोलावून चचा वाटीघाटी दारे िनणय घेता येईल, असे मत आहे.
तरी ी साई सादालय मु य साद भोजन हॉल, मु य िकचन व बुं दी िकचन मिधल लोर ग व
डॅडोला स या असले या हे ीफाईड टाई स/ि िम स कॉ ट काढू न सदर िठकाणी निवन ेनाईट लोअर ग व
डॅडो बसिवणेकामी ठे केदार आर.के .सावं त, नािशक यां ना कायादेश देणपे वु िद.११/०९/२०१७ रोजीचे शासन
प रप कानुसार कायकं ाटावर कमी झाले या कराचा दर ल ात घेऊन यांचेशी चचा वाटाघाटी क न पु ढील
िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .९०२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुं दी िकचन
मधील लोअ रं ग व डॅडोला स या असले या हे ीफाईड टाई स/ े िम स कॉ ट काढू न सदर
िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग व डॅडो बसिवणेकामी महारा शासनाचे िव त िवभागाचे
िद.११/०९/२०१७ रोजीचे प रप कानु सार सदरह कामासाठी ठे केदार यां नी जमा के लेली िनिवदा िह
जीएसटी अं मलबजावणी नं तर व िद.२२/०८/२०१७ पु व अस याने काय कं ाटावर कमी झाले या
कराचा दर ल ात घेऊन िकं मत कमी करणेचा य न करणेसाठी ठे केदार यां ना चचा/ वाटीघाटीसाठी
मा. यव थापन सिमती या पु ढील सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
बां धकाम ठे केदार यां चे हॅट (VAT) जीएसटी (GST) मधील फरकाचे अनु षं गाने िनिवदेबाबत िनणय
होणेबाबत.
तावसं थानमाफत िविवध कामां साठी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सारई-िनिवदा सूचना िस द क न िन नतम
(L-1) दराचे ठे केदार यां ना कायादेश देणसे मा यता दे यात आली आहे. यांचा तपिशल खालील माणे आहे.
१) ी साईबाबा भ तिनवास (५०० म) इमारतीचे उवरीत ३८६ खो यांसह नु तिनकरण
करणे.– ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० खो या) इमारतीमधील उवरीत ३८६ खो या व इमारतीचे
नुतनीकरणातील िस हील कामां साठी .१२,३७,६१,६५९/- मा खचा या कामासाठी वतमानप ात व सं थानचे
संकेत थळावर जािहरात िस क न िद.१७/०७/२०१७ अखेर ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. सदरह इिनिवदां चे तां ि क मािहतीचे िलफाफे िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आले असुन
यातील कागदप ां चा छाननी क न पा सात ठे केदारां पैक िन नतम दराचे ठे केदार लािसक असोिशएट् स,
नािशक यां ना सदरह काम देणबे ाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .७४१
खालील माणे झाला आहे.
“.. तावीतकामीचे िन नतम दरधारक Klassic Associates, Nashik हे आजचे सभेसमोर
चचसाठी उपि थत होते. यांनी सिमतीने िवचारले या नांची समपक उ तरे िदली व या कामासाठी पुव
१२%VAT लागू होता, परं तु आता १८% जी.एस.टी. कर णाली लागू झालेली अस यामुळ े यामधील ६%
फरकाची र कम िमळावी, अशी िवनं ती के ली. तसेच यांनी ई-िनिवदेम ये िडफे टलायबलीटी कालावधी ६
मिह यांचा िदला होता. तो २ वषाचा कर यास सभेसमोर संमती िदली.यावर सिव तर चचा होवून , ी साईबाबा
भ तिनवास थान इमारतीमधीलउवरीत ३८६ खो यांचे नूतनीकरण करणेकामीKlassicAssociates,Nashik
यां चे .१०,९८,२७,२९९/- मा िन नतम दर ि वकारणेत यावेत. तसेच यांचेबरोबर झाले या चच माणे
Klassic Associates, Nashik यां ना ६% फरकाची र कम वेगळी आदा करणेत यावी व यांचेकडू न२ वष
िडफे टलायबलीटी कालावधी घे यात यावा असे ठरले.”
२) र ता .०५ चे उवरीत डां बरीकरण व इतर अनु षं िगक कामेकरणे. – िशड नगरपं चायतीचे
िवनं तीव न िशड एकाि मक र ते िवकासयोजनेतील थम ाधा यगटातील र तेिवकिसत करणेत येत आहेत. या
क पातील र ता .५ या र यांचे उवरीत काम पू ण क न घेणक
े ामी ई-िनिवदा मागिवणेस मा. यव थापन
सिमतीचे सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .२५९ अ वयेमा यता देणते आली. यानु सार ईिनिवदा सूचना िस द क न मागिव यात आले या ई-िनिवदांबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.
२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .िन. .५२४ अ)१३ खालील माणे झाला आहे.
“…सं थान िनधीतून िशड नगरपं चायत ह ीतील र ता .०५ चे उवरीत काम क न घेणक
े ामी
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s.Amol Construction & Co.,
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DevlaliPravara यां ना दराबाबत चचा करणेसाठी आतचे उपसिमतीसमेार बोलिवणेत आले होते. परं तु
सभेसमोर चचसाठी ते अनु पि थत होते. यावर सिव तर चचा होवू न सं थान िनधीतून िशड नगरपं चायत ह ीतील
र ता .०५ चे उवरीत काम क न घेणक
े ामी M/s. Amol Construction & Co., DevlaliPravara यां चे
एकि त .१,४२,६२,६५५.९० मा िन नतम दर ि वकार यात येवू न यांना कायादेश देणते यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. ”
यानुसार ठे केदार मे . अमोल क शन अॅ ड कं पनी, देळाली वरा यां ना जा. .२९२३/२०१७
िद.०१/०९/२०१७ अ वये कायादेश देणते आला आहे. ठे केदार यां नी िद.०६/०९/२०१७ रोजीचे प ा वये
खालील माणे कळिवले आहे.
“.. संपणू देशात िद.०१/०७/२०१७ पासून नवीन कर णाली सेवा व व तु कर (GST) लागु झालेमळु े
या कर णालीम ये काय व कं ाट (Works Contract) साठी नवीन करवाढ लागु झालेली आहे. या नवीन GST
कराचा समावेश आपले वरील िनिवदेम ये के लेला नस यामुळ े होणारी GST कराची फरकाची र कम िनिवदेम ये
समािव टकरणेबाबत कळिवले आहे..”
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानं तर िव त िवभाग, महारा शासन यां चेकडील शासन िनणय
.जीएसटी-१०१७/ . .८१/कराधान-१ िद.१९/०८/२०१७ म ये खालील माणे मागदशक सूचना दे यात
आ या आहेत.
“ ..२. िदनां क २२ ऑग ट २०१७ पूव ि वकृ त कर यात आले या िनिवदा मा कं ाटाक रता
Work order अ ाप न िदलेली कं ाटे: िदनां क २२ ऑग ट २०१७ पूव ि वकृ त करण्यात आ याआहेत, परं तु
याबाबत कायारं भ आदेश (work order) दे यात आलेले नाहीत अशा करणांम ये िनिवदा ि येम ये
कं ाटदाराने जीएसटीपूव करां या बो याचा िवचार क न िनिवदा दाखल के लेली अस याने जीएसटी
नं तर याकरा याबो याचा याम ये िवचार झालेला नाही असे गृिहत ध न सव िनिवदा र कर यात या यात व
पुन : च short tender notice देवनू िनिवदा ि या कर यात यावी. तथािप, अितता काळ व पां या
कामाबाबत उदाहरणाथ (र यावरील खड् डे भरणे) िनिवदां ची ि या पूण कर यात येवनू यां चे कायारं भ आदेश
दे यात यावेत. मा सदर िनिवदा वीकृ त करतां ना जीएसटीअं तगत येणा-या कराचा बोजा ल ात घेवनू
कं ाटदारां शी वाटाघाटी क न दर कमी कर याचा य न करावा.”
यानं तर िव त िवभाग, महारा शासन यां चेकडील शासन प रप क जीएसटी-१०१७/ . .१५५/
कराधान-१, िद. ११/०९/२०१७ अ वये जीएसटी अं मलबजावणी नं तर शासक य कं ाटात होणारे बदलां बाबत
िद.१९/०८/२०१७चे प रप का सं दभात िविवध िवभागां नी उपि थत के ल या अडचणीसंदभात खालील माणे
प टीकरण दे यात आले आहे.
“..२. ...िनिवदा र क न पु न: च Short Tender Notice िद यास िनिवदा येम ये कालाप यय
हो याची श यता अस याने सदर कालाप यय टाळ याकरीता िवभागाने खालील मागदशक त वे िवचारात घेवनू
कं ाटदारां शी कं ाटा या रकमेबाबत वाटाघाटी करा यात....
अ) िनिवदा दाखल करताना कं ाटदार या िदनां कास अि त वात या कराचा दर ल ातघेऊन
कं ाटाची िकं मत Quote करत असतात .िनिवदाजीएसटी या अं मलबजावणीनं तरव िदनां क २२ऑग ट, २०१७
पूव दाखल के ली अस यास, कं ाटदाराने जीएसटीचासवसाधारणपणे Construction Service वरील
अि त वात या कराचा दर एकि त १८ट के (९% CGST +९% SGST) ल ात घेऊन िकं मत Quote के ली
असेल, मा सदरचाकराचा दर िदनां क २२ऑग ट, २०१७ या अिधसूचना 20/2017 Central Tax Rate व
20/2017 State 20/2017 अ वये, बहतश:शासक य कायकं ाटावर १२% (६% CGST + ६% SGST)
झाला आहे यामुळे कायकं ाटावर कमी झाले या कराचा दर ल ात घेऊनिकं मत कमी कर याचा य न करावा.
तसेच िव त िवभाग, महारा शासन यां चेकडील उपरो तशासन प रप काचे अनुषं गाने सावजिनक
बां धकाम िवभाग, महारा शासन, मं ालय, मुं बई यां चे Govt.Circular No. Sankirna-2017/ C.R.121
(Part-II)/Building-2Dated- 19th September, 2017 अ वये प टीकरण दे यात आले आहे.
३) स ह नं.१४८ मधील जागेत नवीन इमारतीचे बां धकामासाठी आिकटे ट नेमणू क करणे.सदरह कामासाठी मागिवतां ना सि हस टॅ स वेगळा देणेबाबत नमूद आहे . मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२५/०७/२०१७रोजीचे सभेतील िन. .५२४ अ)४खालील माणे आहे.
“..Design Associates INC, Noida (UP) यां चे क प िकमतीवर १.३०% मा अं तीम दर
ि वकारणेत येवनू यां ना कायादेश दे यात यावा अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
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मा स लागार िडझाईन असोिशएट् स आयएनसी, नोयडा यां नी DAI/DRL/BD/GEN/2017-18 चे
प ा वये “.. After rebate our quoted percentage rate will be 1.3% + Service tax /GST. GST
applicable from 01/07/2017 instead of service tax.”असे कळवून जीएसटीचीर कम वेगळी मािगतली
आहे.
ताव:- उपरो त शासन प रप के िवचारात घेता जीएसटीकराचा दर एकि त १८ ट के (९%
CGST + ९% SGST) ऐवजी िदनां क २२ ऑग ट, २०१७ या अिधसूचना .20/2017 Central Tax
Rate व 20/2017 State 20/2017 अ वये, बहतश: शासक य कायकं ाटावर १२% (६% CGST + ६%
SGST) झाला आहे. यामुळे कायकं ाटावर कमी झाले या कराचा दर ल ात घेऊन िकं मत कमी कर याचा
य न करावा लागणार आहे. तरी वरील ठे केदार व स लागार यां चेसमवेत चचा क न दर कमी करणेबाबत मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .९०३ यावर सिव तर चचा होऊन, जीएसटी सं दभात िदनां क २२ ऑग ट, २०१७ व िदनां क १९ स टबर,
२०१७ रोजी शासनामाफत िस द करणेत आले या शासन िनणयानु सार कायकं ाटावर कमी
झाले या कराचा दर ल ात घेऊन िकं मत कमी कर याचा य न करावा लागणार आहे. तरी तािवत
ठे केदार व स लागार यां चेसमवेत चचा क न दर कमी करणेसाठी, यां ना पु ढील सभेसमोर बोलिवणेत
यावे, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचा िद.१ ऑ टोबर, २०१७ रोजीचा साईनगर मैदानावरील
उदघाटन काय माचा मं डप, टे ज डेकोरे शन, फोटो ाफ , एल.ई.डी. ि न इ यादी यव थेसाठी
झाले या खचाची िबले अदा करणेस मा यता देणेबाबत.
तावी साईबाबा समाधी शता दी वषाचे ारं भ िदवस ०१ ऑ ट बर, २०१७ रोजी शता दी सोह याचे उदघाटन मा.
रा पती महोदय, भारत गणरा य यां चे शुभह ते कर याचा सं थानचा मानस होता. यानु सार सदर काय माचे
आयोजन साई कॉ ले स समोरील १६ गुं ठे प रसरातकर याचे िनयोिजत के ले व या दौ-याबाबत मा.रा पती
महोदय यां चा िशड चा संभा य दौरा िमिनट टु िमिनट दौरा सं थानकडू न शासनाकडे पाठिवणेत आलेला होता.
तथापी या दौ-याबाबत पोिलस अिध क, अहमदनगर यां नी यांचेकडील प . मां क िजिवशा/
महामहीम रा पती दौरा/६२१४/२०१७, िदनां क २१/०९/२०१७ अ वये संभा य दौ-या दर यान कायकम
थळाबाबत शासनास अिभ ाय सादर के ला व यात कायकमाचे िठकाण हे सुर े या टीने यो य नस याने दुसया िठकाणी कायकम घेणे यो य राहील असे नमूद के ले होते .
उपरो त अिभ ायानु सार मा.उपसिचव, सामा य शासन, िवभाग, महारा शासन यां नी यांचेकडील
प . िटआरएस-२०१७ / . . १६२/३०/ िदनां क २१/०९/२०१७ अ वये मा.रा पती यां या अहमदनगर
(िशड ) येथील तािवत दौ-या या अनुषं गाने िनयोिजत काय म थळाबाबतची िनि ती ता काळ क न
शासनास अहवाल सादर करणेबाबत कळिव यात आले होते. याच माणे काय म थळाची िनि ती तातडीने
क न िज हािधकारी कायालयास पाठिवणेबाबत मा.िज हािधकारी यां नी सुिचत के ले होते. तसेच काय म थळ
िनि त क न पुनः च िमिनट टु िमिनट काय म अहवाल ता काळ पाठिवणेस िज हािधकारी तथा िज हा
दंडािधकारी यां चे कायालय यां नी प . वाक /किव/७७९/२०१७ िद.२३/०९/२०१७ नु सार कळिवले होते.
०१ ऑ टोबर २०१७ रोजी आयोिजत काय माचे िठकाण शासनाने कळिवलेनसु ार सुरि तते या
टीने साई कॉ ले स समोरील १६ गुं ठे प रसरात न घेता साईनगर मैदान येथे घेणसे व यानुषं गाने करावयाचे
कायवाहीस व सवसमावेशक ( ाऊं ड ले हिलं ग, मं डप, साऊं ड िस टीम, सुर ा, बॅरेकेड ग व इतर अनुषं िगक)
खचास मा यता िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेत ताव सादर करणेत
आला होता यावर सदर सभेत िनणय . ८४४ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“यावर सिव तर चचा होऊन, मा.िज हािधकारी तथा दंडािधकारी, अहमदनगर व मा.पोलीस अिध क,
अहमदनगर यां नी िद.२३.०९.२०१७ चे प ाने सुिचत के लेनु सार स मा. रा पती यां चा िदनां क १ आ टोबर
२०१७ रोजी होणा या काय माचे िठकाण सुरि ते या टीने साई कॉ ले स समोरील १६ गुं ठे प रसरात न घेता
साईनगर मैदान येथे आयोिजत करणेस व याअनुषं गाने कायवाही करणेस तसेच खाली नमुद के ले या अं दाजे
खचास मा यता दे यात आली.
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अ.नं. खचाची बाब
अ) टेजखच१
साईनगर मैदान सुधारणा

२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

तपशील

अं दाजेखच

लां बी२९० के .फु ट, ं दी२९० के .फु ट
(एकू ण-८७,००० के .
फु ट),
मु मटाकणे , रोलर, हाय ेटर रोल ग
ने सपाटीकरण व दबाई.
सुपर चर मं डप
१०० x ३०० के .फु ट
कापट
३०,००० के .फु ट
टेज
२०x८० के .फु ट
(एकू ण-१६०० के .फु ट)
टेजवरील मा यवरां साठी डनलपचा लेदर सोफा
२०नग
मु यमं डपाम ये मा.रा पती, मा.रा यपाल, मा.मु यमं ीया ३०नग
स माननीय अितथ साठी डनलपसोफा.
टीलचे सोफासेट
१००नग
लाईट व जनरे टर यव था
१००नग
फायबर चेअर
३०००नग
टेज पुढील बी बॅरीगेट
ा सपोट खच, बॅक ाप पडदे, फॅ न, कु लर
लायवु डचे िफ स टेअर के स
१० फु ट उं चीचे १२०० फु ट पाट शन
मिहलाचे क ग कॅ बीन
४नग
वायरलेस कं ोल बुथ
मु य मं डपाबाहेर डा या उज या दो ही बाजुने अितरी २
पाईपमं डप
LED Wall साठीरायझर
४नग
इले ॉिनक िमडीयासाठी डबल रायझर
मु यमं डपाम ये ४ फु ट उं चीचे२०००फु ट बॅरेकेड ग
एकु ण
ब) टेजडेकोरे शनसाठीचाखच१
लॅटफॉम ६०x८०x१४ GI Metal fremwork with
marin padal Inculding Transport & labour
२ Decoration & Exculzation of Stage, providing
decoretive FRP Arches, Backdrop, ODM,
Dadolows, pentizy, freming, labour & Transport

१२००,०००/१,५०,०००/२,००,०००/१,००,०००/१,००,०००/६०,०००/२०,०००/३०,०००/३०,०००/७५,०००/१,००,०००/१,५०,०००/१,२०,०००/२०,०००/१,१०,०००/३५,०००/१५,०००/१०,०००/३०,२५,०००/-

३,५०,०००/१०,००,०००/-

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

५,००,०००/-

१३,५०,०००/-

५०,०००/२,२५,०००/अं दाजे एकु ण खच . ४६,५०,०००/-

तसेच उपरो कामकाज हे िद.२९.०९.२०१७ पयत पुण क न, सुर ीतते या ीने यो य या तपास या
व रं गीत तालीमसाठी पोलीस िवभागास उपल ध क न ावयाचे अस यामुळे सदरह कामकाज चिलत प दतीने
कोटेशन/ ई-िनिवदा ि या राबवून करणे श य होणार नस याने, तातडीची बाब हणून उपरो त यामधील अ
मधील कामे मा.िज हािधकारी यां नी सुचिवलेले अहमदनगर येथील मेह े मं डप ॲ ड डेकोरे टस यां चेकडू न व ब
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मधीलकामे ND’s Art World Pvt. Ltd., Mumbai यां चेकडू न क न घेणसे तसेच अ, ब व क मधील कामे
क न घे यासाठी येणा या अं दाजे .४६,५०,०००/- + GST Exta मा चे खचास मा यता दे यात आली.”
िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी मा.रा पती महोदय भारत गणरा य यां चे शुभह ते झाले या उदघाटन
काय मासाठी साईनगर येथे कर यात आलेली मं डप व टेज यव था तसेच टेज डेकोरे शन व फोटो ाफ या
सेवां करीता खालील माणे बीले अदा करावयाची आहेत.
अ.नं. खचाचीबाब
तपशील
झालेला खच
अ) साईनगर येथील मं डप यव था१
मं डप (सुपर चर)
सुपर चर – १००’x २६०’=-२६,००० के . फु ट
१०,१४,०००/दर .३९/- . के . फु ट
२
कारपेट
२६,००० के . फु ट
१,५६,०००/दर .६/- . के . फु ट
८,००० के . फु ट
४८,०००/दर .६/- . के . फु ट
३
मु य टेज
२०’x ६०’=-१,२०० के . फु ट ४.५ फु ट उं ची
१,८०,०००/दर .१५०/- . के . फु ट
४
पाय-या
१२” x ६’’ ट पे ५’ फु ट ं दीचे २ जीने
३९,०००/दर .१९५००/- ती नग
५
टेजसाठी
बैठक िसंगल िसटर डनलॉप सोफा २५ नग दर .१८००/- . नग
४५,०००/यव था
६
मं डप मधील बैठक टु िसटर डनलॉप सोफा ४० नग दर .२१००/- . नग
८४,०००/यव था
टीलचेसोफासेट १०० नग दर .४००/- . नग
४०,०००/फायबरचेअर ३००० नग दर .१०/- .नग
३०,०००/७
टेज समोरील डी
तीन िठकाणी बां बु व ब ली वाप न बॅरेकेट ग करणे
३२,५००/२६० र.फु ट दर .१२५/- .रिनं ग फु ट
८
गॅग-ं वे
४’उं चीचे लोखं डी बॅरीके डस १५४० र.फु ट दर .४०/- .रिनं ग फु ट ६१,६००/९
हीव कटर
१०’ उं च ब ली पाईप बां बु वाप न पां ढ-या कापडाचे पाट शन ६६,०००/११०० रं .फु ट दर .६०/- .र.फु ट
१० पोिलस बॅडं डक
२०’ x ३०’ छत लावून तीन बाजूस बं द करणे, खाली कारपेट टाकणे २१,७००/११ मिहला चेक ग क
१०’ x १५’ काळा कपडा लावून बं द के लेले, कारपेट सह एकु ण ३०,०००/०३नग दर .१०,०००/- .नग
१२ वायरलेस म
१०’ x १२’ काळे कपडे लावून बं दी थ के लेले कं ोल म लाईट १५,०००/यव थेसह
१३ उपमं डप
लोखं डी पाईप वाप न पां ढ-या कपड् याचे छताचे ६०’ x ६०’ दोन ७२,०००/मं डप ७२०० के .फु ट दर .१०/- .चौ.मी.
१४ रायझर
LED लावणेसाठी ४’ x १२’ चे H े म वाप न लायवुड वाप न १९,२००/उभे के लेले रायझर ०४ नग
दर .४८००/- .नग
१५ कॅ टर ग टेबल
२’ x ६’ चे कॅ टर ग टेबल ि ल व बेडिसट सह १० नग दर १,०००/.१००/- नग
१६ कॉफ टेबल
टी पॉय ०५ नग दर .३००/- .नग
१,५००/१७
वागत क
वागत क ासाठी १५’ ं द व २०’ उं चीची कमान झालरसह
१०,०००/१८ वॉच टावर
१५’ उं चीचे दोन नग वॉच टावर दर .५०००/- .नग
१०,०००/१९ लाईट यव था
CFL लॅ प लाईट हो डरऑटो वायर सह
२०,०००/हॅलोजन लॅ प २० नग
८,०००/पॅनल बोड २ नग ी फे ज
१०,०००/-
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२०
२१

साऊं ड यव था
पयायी साऊं ड यव था

७x२० ची ी फे ज वायर ६०० र.फु ट
१८०० फु ट ी फे ज वायर
कु लर १० नग .नग २०००/- माणे
कॅ मेरा व पोिलस चेक गमशीन पॉवर पॉईटसह
ं AC पलाय देणे
मु य साऊं ड िस टीम - J.B.L वॉरटेक ४८८
अॅ पीफायर ५०००w, पेट, माईक,कॉडलेस माईक, मॉिनटर, बॅटरी
बॅकअपसह.
एकु ण पये
GST @ 18%
एकु ण पये- (अ)

ब) टे जडेकोरे शनसाठीचाखच१
लॅटफॉम ६०x८०x१४ GI Metal fremwork with
marin padal Inculding Transport & labour
२
Decoration & Exculzation of Stage, providing
decoretive FRP Arches, Backdrop, ODM,
Dadolows, pentizy, freming, labour & Transport
क) फोटो ाफ १
Photography
२
Videography & Video wall live stand streaming

१५,०००/२०,०००/२०,०००/२५,०००/१,३२,०००/१८,०००/२२,४४,५००/४,०४,०१०/२६,४८,५१०/-

११,१०,०००/-

१,९५,५२०/एकु ण - (अ+ब+क) .

३९,५४,०३०/-

उपरो कामकाज हे िद.२९.०९.२०१७ पयत पुण क न, सुर ीतते या ीने यो य या तपास या व
रं गीत तालीमसाठी पोलीस िवभागास उपल ध क न ावयाचे होते. यामुळे सदरह कामकाज चिलत प दतीने
कोटेशन/ ई-िनिवदा ि या राबिवणे श य झाले नाही. तातडीची बाब हणून उपरो त यामधील अ मधील
कामे मा.िज हािधकारी यां नी सुचिवलेले अहमदनगर येथील मेह े मंडप ॲ ड डेकोरे टस यां चेकडू न व ब मधील
कामे ND’s Art World Pvt. Ltd., Mumbai यां चेकडू न क न घे यात आली आहे.
तरी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाकरीता िद. १ ऑ टोबर, २०१७ रोजी झाले या साईनगर
मैदानावरील उदघाटन काय मासाठी वर नमूद तपशीलातील ‘अ’ म ये दशिवले या मु य मं डपाचे कामापोटी
मे.मेहे े मं डप डेकोरे टस, अहमदनगर यां ना .२६,४८,५१०/- मा अदा करणेस, ‘ब’ म ये टे ज डेकोरे शन
कामापोटी मे.एन.डी.आट, मुं बई यां ना .११,१०,०००/- मा अदा करणेस व ‘क’ म ये फोटो ाफ करीता
ी. ताप पाटील, दशन फोटो, नािशक यां ना .४०,०००/- तसेच एल.ई.डी. न व ि हडीओ शु ट ग कॅ मेरे
इ.कामी मे. रसे शन िमडीया, नेवासा यां ना .१,५५,५२०/- मा असे (अ+ब+क) एकु ण .३९,५४,०३०/- मा
खचाची िबले सं बं धीताना अदा करणेस मा यतेकामी सदरह ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .९०४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाकरीता िद. १ ऑ टोबर, २०१७
रोजी झाले या साईनगर मैदानावरील उदघाटन काय मासाठी तावात नमू द के ले या तपशीलातील
‘अ’ मधील दशिवले या मु य मं डपाचे कामापोटी मे.मे हे े मं डप डेकोरे टस, अहमदनगर यां ना
.२६,४८,५१०/- मा ‘ब’ मधील टे ज डेकोरे शन कामापोटी मे.एन.डी.आट, मुं बई यां ना
.११,१०,०००/- मा तसेच ‘क’ मधील फोटो ाफ करीता ी. ताप पाटील, दशन फोटो, नािशक
यां ना .४०,०००/- व एल.ई.डी.
न, ि हडीओ शु ट ग कॅ मेरे इ.कामी मे. रसे शन िमडीया, नेवासा
यां ना .१,५५,५२०/- मा असे (अ+ब+क) एकु ण .३९,५४,०३०/- मा खचाची िबले सं बं धीताना
आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ रोजीचे काय माकरीता उपि थत मा.महामहीम रा पती व इतर िन ीत
पाह यां ची अ पोपहार व भोजनाचे िबलाची र कम अदा करणेस काय र मा यता.
तावी साई समाधी शता दी वष २०१७-२०१८ चे िनिम ताने िद.०१/१०/२०१७ रोजी सकाळी ६.०० वाजता वज
शोभाया ा, सकाळी ९.३० वाजता मा.महामहीम रा पती, भारत गणरा य यां चे ह ते लडीबागेत वजारोहण
तसेच यांचे समवेत मा.मु यमं ी महोदय हे उपि थत राहणार अस याबाबत कळिवणेत आलेले होते. यानूसार
मा.मु यमं ी महोदय व मा.महामहीम रा पती यां चे दौ-याबाबत िनयोजनपर मा.मु य कायकारी अिधकारी मॅडम
यां नी जा.नं.एसएसएस/मुकाअ- वीय/२५६१/२०१७ रोजीचे प रप कानूसार मा.मु य कायकारी अिधकारी यां नी
िद.२७/०९/२०१७ रोजी सव शासक य अिधकारी, अधी क यां ची सभा आयोजीत के लेली होती.
सदरचे सभेम ये वजारोहण काय माकरीता उपि थत मा.महामहीम रा पती, भारत गणरा य तसेच
मा.मु यमं ी महोदय यां ची व यांचेसोबत असणारे मं ी महोदय व स मा.पाहणे यां ची तसेच मा. यव थापन
सिमती अ य , उपा य , सद य तसेच सं थान अिधकारी, यां ची अ पोपहार यव था लडीबागेतील ‘०’ नं बर
िमट ग हॉल येथे हॉटे ल सट लॉरे न, िशड यां चेकडून करणेत यावी व येणा-या खचास काय तर मा यता यावी
असे आदेश दे यात आलेले होते.
तसेच िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर यां चेकडील, मां क/ वागतक /कािव/७७०/२०१७
िद.२७/०९/२०१७ रोजीचे आदेशा वये देखील मा.महामहीम रा पती, भारत गणरा य यां चे संपु ण दौरा
काय माकरीता भोजन यव थाबाबतचे सं पणु यव था करणेबाबत सं थानला आदेश दे यात आलेले होते.
१) यानूसार िद.०१/१०/२०१७ रोजी वजारोहण काय माकरीता उपि थत मा.मु यमं ी महोदय,
यांचेसोबत असणारे मं ी महोदय व स मा.पाहणे यां ची तसेच मा. यव थापन सिमती अ य , उपा य , सद य
तसेच सं थान अिधकारी, यां ची अ पोपहार यव था ‘०’ नं बर िमट ग हॉल येथे हॉटे ल सट लॉरे न, िशड
यां चेमाफत खालील बीला माणे े डीटवर करणेत आलेली होती. सदर यव था कर यासाठी उपल ध
कालावधी अ य प अस याने िवहीत कायप दतीचा अवलं ब न करता सदर यव था हॉटेल सट लॉन यां चेकडू न
क न घे यात आली आहे.
दर
र कम पये
अं.नं. बीलधारकाचे नां व व बील नं. बीलाचा तपिशल
सं या
. पै.
. पै.
२४९.०० १३८
३४,३६२.००
CGST 9%
३०९२.५८
BUFFET
हॉटेल सट लॉरे न, िशरडी
BREAKFAST
१.
SGST 9%
३०९२.५८
बील नं.५३९४ िद.०१/१०/२०१७
एकू ण र कम .
४०,५४७.१६
एकू ण पु णाक त र कम पये
४०,५४७.००

२.

२)
तसेच उपरो त काय मासाठी मा.महामहीम रा पती, भारत गणरा य यां ची व यांचेसोबत असणारे
मं ी महोदय व स मा.पाहणे तसेच वैमािनक यां ची भोजन यव था साईबाबा िवमानतळ येथे पासल व पात
हॉटेल सट लॉरे न, िशड यां चेमाफत खालील बीला माणे े डीटवर करणेत आलेली होती.
२९९.००
७०.००
२०,९३०.००
CGST 9%
१८८३.७०
LUNCH
हॉटेल सट लॉरे न, िशरडी
PARCEL
SGST 9%
१८८३.७०
बील नं.५३९५ िद.०१/१०/२०१७
एकू ण र कम .
२४६९७.४७
एकू ण पु णाक त र कम पये
२४,६९७.००
तरी उपरो त माणे िद.०१/१०/२०१७ रोजी वजारोहण काय माकरीता उपि थत मा.महामहीम
रा पती, भारत गणरा य तसेच मा.मु यमं ी महोदय, यां ची व यांचेसोबत असणारे मं ी महोदय व स मा.पाहणे
यां ची तसेच मा. यव थापन सिमती अ य , उपा य , सद य तसेच सं थान अिधकारी, यां चे अ पोपहार व
भोजन यव थेकामी वरील माणे आले या दोनही बीलाचे एकि त र कम पये ६५,२४७/- (४०५४७/+२४६९७/-) अ री र कम पये पास ट हजार दोनशे स तेचाळीस मा चे खचास व सदर र कम बीलधारक
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हॉटेल सट लॉरे न, िशरडी यां ना आदा करणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े काय तर
मा यतेसाठी िनणया तव सादर.
िनणय .९०५ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजीचे काय माकरीता उपि थत मा.महामहीम
रा पती व इतर िन ीत पाह यां ची अ पोपहार व भोजना या िबलाची .६५,२४७/- मा र कम
हॉटे ल सट लॉरे न, िशरडी यां ना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- साई सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
ी साई सादालयातील माहे एि ल-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर ते ल, तू प व काजू चे रकामे ड यां चा
अहवाल.
िनणय .९०६ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
पे ट कं ोल व रोडं ट कं ोल, फॉिगं ग ि टमट व डास आळी ितबं धक औषध फवारणीचे
कामाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- अिधिनयमाचे कलम- (१)१४/२ घ- भ तां या सुरि ततेसाठी िकं वा
सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु ती काम िकं वा उपाययोजना हाती घेण.े (२) पोट कलम (१) (ख) भ तांना
राह याकरीता व वापर कर याकरीता िव ामगृह बां धणे व यांची देखभाल करणे.
यव थापन सिमतीचा ठराव:- िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय नं-०२ िनणय .६७७
(०१) नुसार साई धमशाळा व साईआ म भ तिनवास िवभागासाठी करावयाची पे ट कं ोल व रोडं ट कं ोल,
फॉग ग ि टमट व डास आळी ितबं धक औषध फवारणी ही सव कामे एकाच ठे केदारास ावी, अशी संबं धीत
ठे केदारां ची मागणी अस यामुळे या कामां साठी ई-िनिवदा ि ये दारे एकि त िन नतम दरधारक S & R Pest
control Services Nashik यां चे ९,५०,६९१.२० मा वािषक दर ि वकारणेत यावेत ायोिगक त वावर २
औषध फवार यांसाठी कायादेश दे यात यावा. २ औषध फवार यांम ये यांचे काम समाधानकारक अस यास,
यांना पुढील कालावधीसाठीचा कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
तावनाः- सन २०१७-१८ करीता साईआ म भ तिनवास व साईधमशाळा या दो ही
िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे टकं ोल, रोडटकं ोल, फॉग गिटं मेट (धुरीकरण) व डासआळी
तीबं धक औषधफवारणी (Anti Larval) करणेकामी, मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे
िनणयानु सार S & R Pest Control Services Nashik यां ना जा.नं. एसएसएस/ वशी– साईधमशाळा/
३११०/ २०१७ िद. १२/०९/२०१७ रोजी ायोिगक त वावर २ औषध फवार यांसाठी (कालावधी
िद.०१/०९/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ अखेर चार मिहने) कायादेश दे यात आला आहे.
नमुद वेळेत काम सु करणेबाबत ी ईकर – ितिनधी, S & R Pest Control Services Nashik
यां ना कळिवले असता यांनी ई-मेल दारे खालील माणे इकडील िवभागास कळिवले आहे.
अ.नं.

िदनां क

१

१३/०९/२०१७

२

१६/०९/२०१७

कायालयातु न कर यात
आलेला ई- मेल व फोन

ी ईकर,
S & R Pest Control Services Nashikयां चेकडु न आलेले ई –मेल
व फोन दारे उ तर

ई– मेल दारे कामाची वकऑडर
-पाठिव यात आली.
ई- मेल. - १६/०९/२०१७ रोजी ई- मेल दारे" We are obliged to
-get the opportunity to work with the SaiSansthan as we
Have received the PO referring J.N.SSS/ VASHI/
SAIDARMASHALA / 3110/2017 dated 12/09/2017. We
bring to your kind notice that as our team is deputaed to
the other department we would require 15 days time today
to start the work Hoping you accept our request" असे
कळिव यात आलेले आहे.
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िद.१६/०९/२०१७ रोजी या ई-मेल दारे S & R Pest Control Services Nashik यां नी औषध
फवारणी कामी १५ िदवसाची मुदत मािगतली होती. या पु यितथी उ सवा अगोदर एक फवारणी होणे
आव यक होती तसेच वातावरणा या झाले या बदलामुळे ढेकू ण, डास व झुरळ इ यादीचा ादुभाव वाढ याने
भ तांचे अधुनमधुन त ारी कायालयात येवू लाग या हो या यासाठी साई धमशाळा िवभागामाफत शासक य
मं जरु ीने औषधे खरे दी कर यात येवनू िद. २१/०९/२०१७ ते २६/०९/२०१७ या कालावधीत औषध फवारणी
कर यात आली. तसेच साई आ म भ तिनवास थान येथे देणगी व पात औषधे उपल ध कर यात येवू न
िवभागामाफत िद.१९/०९/२०१७ ते २५/०९/२०१७ या कालावधीत औषध फवारणी कर यात आली.
नाताळ व साई शता दी महो सव या कालावधीत भ तांची सं या वाढणार अस याने S & R Pest
Control Services Nashik यां ना माहे ऑ टोबर २०१७ चे शेवट या आठवडयात अथवा नोहबर या
पिह या आठवडयात थम औषध फवारणी करणे अ याव यक आहे असे त डी सां िगतले. तसेच खालील
माणे दुर धनी दारे व ई-मेल दारे कळिव यात आले आहे.
नमुद वेळेत काम सु करणेबाबत S & R Pest Control Services Nashikयां चे ितिनधी ी ईकर,
यां ना वेळोवेळी फोन व ई- मेल दारे के लेला वातालाप तपिशल खालील माणे
अ
नं.

िदनां क
०९/१०/२०१७

१

१२/१०/२०१७
२
१३/१०/२०१७

३

१६/१०/२०१७

४

कायालयाकडु न कर यात आलेला ई- मेल व
फोन
ई- मेल. –
S & R Pest control Services Nashikयां ना
ई-मेल दारे पे ट कं ोल कर या बाबत तसेच
करारनामा कर यासाठी सं मती प , अिधकार प व
अनामत र कमेचा डी.डी जमा कर याबाबत
कळिवले होते.
ई- मेल. –----"—
वरील माणे पु हा ई- मेल पाठिव यात आला.

ी ईकर,
S & R Pest Control Services Nashik
यां चेकडु न आलेले ई –मेल व फोन दारे उ तर
िद.११/१०/२०१७ रोजी फोनव न औषध फवारणी
बाबत िवचारणा के ली असता यांनी औषध फवारणी
ही आ हाला नोहबर मिह यात कर यास सां िगतले
आहे. यानुसार आ ही औषध फवारणी क , स या
आमचे बाहेरगावी काम चालु आहे. असे फोनव न
सांग यात आले.
िद.१२/१०/२०१७ रोजी फोन दारे
आ ही माहे- नो हबर मध्येच काम सु क असे
सां िगतले.
ई- मेल दारे -

फोन दारे िद. १३/१०/२०१७ रोजी फोन व न ी ईकर यां चे
बोलणी के ली असता यांनी आ ही नोहबर या
आ ही नोहबरचे दुस -या आठवडयात काम सु करत
पिह या आठवडयात काम सु करणार आहोत, आहोत
यावेळी करारनामा/ सं मतीप / अिधकारप / डी.डी
यां ची पु तता के ली जाईल व याबाबत परत फोन क
नये. िदवाळी अस यामु ळे कामगार काम करणार
नाही, असे यांनी फोनवर सां िगतले.
आपण पे ट कं ोलचे काम माहे नोहबर-२०१७ चे
दुस -या आठवडयात चालु करणार आहे असे नमु द
के ले आहे. िदपावली सु ी, नाताळ व िशड महो स याबाबत यां चाकाहीही ितसादआलेलानाही.
कालावधीत साईभ तांचे गद चे माण वाढणार
आहे. वातावरणा या बदलामु ळे पे ट कं ल
अभावी साईभ तांना डास व ढेकुन यां चा ास
वाढ याची श यता आहे. पे ट कं ोल अभावी
भ तां या त ारीत वाढ हो याची श यता आहे.
तरी ई- िनिवदेतील अटी-शत नु सार आपण िद.
२२/१०/२०१७ पासु न वरीत थम औषध
फवारणीचे काम सु करावे. पे ट कं ोलचे काम
मु दतीत सु न झा यास यास आपण सव ी
जबाबदार राहाल. अशा आशयाचा मेल S & R
Pest control Services Nashik या कं पनीस
कळिव यात आला.
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िनिवदाधारकां चे ई-िनिवदे दारे ा त झालेले वािणि यक बीड ( ाइज बीड) िद.१७/०६/२०१७ रोजी
मा.खरे दी सिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,तुलना मक त याचा िवचार करताS & R Pest control Services
Nashikयां चे एकि तपे ट कं ोल क रताचे दर युनतम आहेत व Pest Control M.Walshe, Mumbai यां चे
धुरीकरण(फॉिगं ग ि टमे टस) व डास आळी ितबधंक फवारणीक रताचे दर युनतम आलेले आहेत.
िदनां क १३/०७/२०१७ रोजी चे मा.उपसिमतीचे सभेत ितनही ई िनिवदाधारकास चचा वाटाघाटीसाठी
बोलिव यात आले होते यापैक S & R Pest control Services Nashik व Pest Control M.Walshe,
Mumbai यां चे ितनीधी उपि थत होते. मा.उपसिमतीचे सभेत झाले या चचनुसार दो ही युनतम धारकां शी
झाले या चचम ये S & R Pest control Services Nashik यां नी सां िगतले क आ हाला सव काम िदले
तरच आ ही काम कर यास तयार आहोत असे सां िगतले.
तसेच Pest Control M.Walshe, Mumbai यां नी िद. १३/०७/२०१७ रोजीचे उपसिमतीचे समोर
झाले या दराबाबचे वाटाघाटीतील चचनु सार औषध फवारणी, धुरीकरण, डास आळी ितबं धक औषध फवारणी
करणे कामी ाईज बीडमधील मु ळ र कम . १०,६२,६१६.९८/- म येर कम . १,५२,३१५.२०/- इतक कमी
क न र कम . ९,१०,३०१.७८/- मा या दराने औषध फवारणी क न दे यास तयार आहोत असेिद.
२०/०७/२०१७ रोजीचेइमेल दारे कळिवलेले आहे.
औषध फवारणी करणे बाबत Pest Control M.Walshe, Mumbai यां ना िद.१७/१०/२०१७ रोजी
दुर वनी दारे िवचारणा के ली असता यांनीिदनां क १३/०७/२०१७ रोजी चे मा.उपसिमतीचे सभेत झाले या
दराबाबत या वाटाघाटीतील चचनुसार मं जरू र कम ( . ९,१०,३०१.७८/- ) आ ही काम कर यास तयार आहोत
असे िद. १८/१०/२०१७ रोजीचे ई-मेल दारे कळिवले आहे. यांचे औषध फवारणी बाबतचे दर खालील माणे–

अ.नं.

१

२

३

अ
ब

औषध फवारणी कामाचा तपशील

औषध फवारणी
साईआ म भ तिनवास
एकू ण े फळ-३,४९,७३५.०० चौ.फु ट
साई धमशाळा
एकु ण े फळ १,५७,९८२.३२ चौ.फु ट
फॉग ग (धु रीकरण) ितफवारणी
साईआ म भ तिनवास
एकु ण े फळ - ४,१८,२२० चौ.फु ट
साईधमशाळा
एकु ण े फळ४,८७,६११ चौ.फु ट
डास आळी ितबं धक औषध ितफवारणी
साईआ म भ तिनवास
एकु ण े फळ ४,१८,२२० चौ.फु ट
साईधमशाळा
एकु ण े फळ -४,८७,६११चौ.फु ट
एकू ण र कम साईआ म भ तिनवास
एकू ण र कम साईधमशाळा
एकू ण अ+ ब

Pest Control M.Walshe, Mumbai
(सव समावेशक
करासह)
एकू णर कम
. वे.फु ट
पये
पैसे
पये
पैसे
१.८०

६,२९,५२३.००

१.२०

१,८९,५७८.७८

१,४००/-

३३,६००/-

१,४००/-

३३,६००/-

१,२००/-

१२,०००/-

१,२००/-

१२,०००/-
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साई धमशाळा व साई आ म भ तिनवास थान येथे वेळेवर औषध फवारणी करणे आव यक
अस याने S & R Pest Control Services Nashikयां ना वारं वार दुर वनी तसेच ईमेल दारे औषध फवारणी
करणे बाबत सुचना दे यात आले या आहेत. याबाबत यांचे कडु न सकारा मक ितसाद िमळाला नाही. यांना
िदले या औषध फवारणी या कालावधीत यांनी दो ही िवभागाम ये एकदाही औषध फवारणी क न िदली नाही.
याबाबत यांची काम कर याची मानिसकता िदसून येत नाही. ते फ त वेळ वाढवुन मागत आहेत .
छाननी क न अनु मानः-मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने साई धमशाळा व साई आ म भ तिनवास
या िठकाणी पे ट कं ोल, फॉिगं ग ि टमट व डास आळी ितबं धक औषध फवारणी करता येईल.
मागणी:- िद. १३/०७/२०१७ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेत ाईज बीड अंतगत दराबाबत झाले या
चचा वाटाघाटी नुसार यु नतम दरधारकाम ये L1 असलेलेPest Control M. Walshe, Mumbai यां नी नमुद
के ले या दरानु सार यांना वािषक िकटकनाशक फवारणी या कामाचा कायादेश देणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय व प ट मत :अ) S & R Pest Control Services Nashik यां नी पे ट क ोल कामी िनिवदा सोबत अनामत र कमेचा
.५०,०००/- चा डी.डी. जमा के ला होता परं तु पे ट क ल पा ठे केदारास कायादेश दे यासाठीकालावधी लाग याने
तसेच डी.डी.ची िवहीतमु दत सं पु ठात आ याने सदर डी.डी. हा सं बधीत ठे केदारास िद.०६/०९/२०१७ रोजी परत
दे यात आला होता. निवन तारखेचा डी.डी ठे केदाराने आजतागायत साई धमशाळा िवभागाकडे जमाके लेला नाही.
तसेच औषध फवारणी करणेबाबत यां ची मानिसकता िदसु न येत नाही, यामु ळे S & R Pest Control Services
Nashik सं थानचे काळया यादीत समािव ट कर यात यावे, असे मत आहे.
ब) पे टकं ोल व अनुषं गीक औषधे फवारणीकामी पु हा न याने ई- िनिवदा ि या राबिव यास- वतमान प ात
जाहीरात िस दी करणे, महारा ट् शासनाचे वेबसाईट वरिनिवदा कािशत करणे, ी-बीड सभा इ यादी कायवाहीस
कालावधी जाईल. सदरीलकालावधीत ि या पु हा न राबिवता िनवासासाठी येणा-या भ तांना उ तम सु िवधा देणे
व िकटकनाशक फवारणीची आव यकता ल ात घेता Pest ControlM. Walshe, Mumbai यां ना काम
कर याची सं धी देता येईल.
क) िद.२४/१२/२०१७ पासुन नाताळ उ सव सु होत आहे. तसेच शता दी उ सव ही चालु आहे . या काळात
साईभ तांची िनवासासाठी मोठया माणात मागणी वाढणार आहे. तसेच वातावरणातील होणा-या बदलामुळे
डास, ढेकुन, झुरळे यां चा ादुभाव वाढ याची श यता आहे. यासाठी वेळेत औषध फवारणी करणे अ यंत
गरजेचे आहे.
ड) S & R Pest Control Services Nashik यां नी औषध फवारणी कर यासाठी यो य ितसाद न िद यामुळे
व भ तांना चां ग या सुिवधा पुरिवणेकामी Pest Control M. Walshe, Mumbai यां ना एक वषाचे
कालावधीसाठी कायादेश ावा, असे न मत आहे.
ई) तसेच याकामी येणा-या .९,१०,३०१.७८/- (अ री . नऊ लाख दहा हजार ितनशे एक . अ या तर पैसे)
मा चे खचास व Pest Control M. Walshe, Mumbai यां ना वािषक कायादेश देता येईल, असे न मत आहे.
तावात नमु द के ले या अ, ब, क, ड व ई मु ां वर मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े मा यतेसाठी सादर कर यास मा यता असावी, िह िवनंती.
िनणय .९०७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या बाब चा िवचार करता, िन नतम दरधारक S & R
Pest Control Services Nashik हे साईधमशाळा व साईआ म भ िनवास येथील पे ट कं ोल,
रोडं ट कं ोल, फॉिगं ग ि टमट व डास आळी ितबं धक औषध फवारणीचे काम कर यास इ छु क
िदसू न येत नाहीत. याकरीता यां चा काळया यादीत समावेश करणेत येऊन, सदरह ई-िनिवदा
ि येमधील चचअं तीचे िन नतम दरधारक Pest Control M. Walshe, Mumbai हे िन नतम
दरधारका या दराम ये सदरह काम करणेस तयार अस यास यां चेकडू न क न घेणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
माहे स बर- २०१७ या मिह याम ये ा झालेले गाईचे तु पा या नमु याची िविवध योगशाळे माफत
करणेत आले या तपास यां चे अहवाल.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ अ वये “सं थानसाठी िकराणा
माल अथवा इतर या सािह यां या नमु यां ची लॅब तपासणी कर यात येते अशा लॅब तपास यांचा अहवाल
सभेसमोर सादर कर यात यावा”, असे ठरलेले आहे.
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खरे दी िवभागाचे िद.१४.०७.२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणी अ वये सं थानला ा त होणा-या गावरान तुप
व खा तेलाची तपासणी रा य/ क शासना या योगशाळे मधून क न घेणबे ाबत िनदश झालेले आहेत . यानुसार
िद.०१.०८.२०१७ पासून या माणे अं मलबजावणी करणेत येत आहे.
उपरो त िनणयानु सार माहे जुलै २०१७ पयतचे सव योगशाळा तपासणी अहवाल यापुव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेत आलेले आहेत. तसेच माहे ऑग ट २०१७ पयतचे सव योगशाळा
तपासणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेची कायवाही सभा कामकाज िवभागामाफत
चालू आहे .
िद.१२.१०.२०१७ रोजी मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी सं थानला आज अखेर ा त सव
योगशाळा तपासणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर कर याचे िनदश िदलेले आहेत. यानु सार
िविवध योगशाळां कडू न आज अखेर ा त झाले या तपासणी अहवालां चे प रिश ठ यासोबत अवलोकनाथ
सादर के ले आहे.
सं थानला िद.१६.०९.२०१७ रोजी ा त झाले या बॅच नं. ६८/ िद.०६.०९.२०१७ चे गावरान तुप १८
व १९ असे कोड ग क न िविहत मा यता घेवनू तपासणीसाठी १) क ीय खा ो ोिगक अनुसं धान सं थान,
मैसरू , २) रजनल अॅगमाक लॅबोरे टरी, मुं बई, ३) फू ड हायिजन अॅ ड हे थ लॅबोरे टरी, पुणे , ४) अ वमेध
इंिजिनअस अॅ ड क सलटं टस, नािसक, यां चेसह सं थानचे योगशाळे त पाठिवणेत आलेले होते.
यापैक क ीय खा ो ोिगक अनु सधं ान सं थान, मैसरू , यां चा उपरो त बॅचचा तपासणी अहवाल
िद.१२.१०.२०१७ रोजी सं थानला ा त झालेला आहे. याम ये अ.नं. ८ म ये Test of Rancidity Positive
नमुद आहे , Food Safety & Standards Act. 2006 & Rules & Regulations 2011 नुसार ती
Negative असते, यामुळे मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां चे िनदशा माणे खरे दी िवभागामाफत
संबं िधत पुरवठादारास नोटीस बजाव याची कायवाही चालू आहे . तथािप, रजनल अॅगमाक लॅबोरे टरी, मुं बई,
(Central Govt. Lab) यां चे तपासणी अहवाल अ ाप ा त झालेले नाहीत.
अ वमेध इंिजिनअस अॅ ड क सलटं टस, नािसक, फू ड हायिजन अॅ ड हे थ लॅबोरे टरी, पुणे व
सं थानची योगशाळा यां चे तपासणी अहवाल इकडील िवभागास ा त झालेले आहेत. याम ये सदरचे नमुने
FSSA नुसार Conform आहेत. तसेच आज अखेर उव रत सव बॅचचे ा त झाले या तपासणी अहवालात सदर
सव नमुने FSSA नुसार Conform अस याचे नमुद आहे .
उपरो त तपासणी अहवालाचे िद.१४.१०.२०१७ रोजीचे प रिश ठ (पा.नं.१ ते ६) तसेच उपरो त
तपासणी अहवालां या झेरॉ स ती यासोबत अवलोकनाथ सादर के ले या आहेत.
तरी सोबतचे प रिश ठा माणे (पा.नं.१ ते ६) माणे गावरान तुप वइतर मालाचे तपासणी अहवाल मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर.
िनणय .९०८ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे स बर- २०१७ या मिह याम ये ा झाले या गाई या तु पा या
नमु याची िविवध योगशाळे माफत करणेत आले या तपास यां या अहवालाचे अवलोकन करणेत
येऊन, यां ची न द घे यात आली. तसेच क ीय खा ो ोिगक अनु सं धान सं थान, मैसू र यां या
अहवालाबाबत उपरो िनणय .८८६ म ये चचा करणेत आलेली आहे.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
ी साईबाबा समाधी शता दी कालावधीत ी ी रवीशं कर यां चे स संग काय माची िनि ती व
याकामी येणा-या सव समावेशक बाब वर िवचार िविनमय होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:
१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा
उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ
चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतची कत ये असतील.

{11} 23.10.2017, Shirdi (SPJ.docx)

85

२)

अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८२ :
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषभर आयोिजत कर यात येणा-या िविवध तािवत, धािमक,
सां कृ ितक व सामाजीक काय माची सुधारीत परे षा ठरिव यात आली.
तसेच शता दी महो सवाम ये आयोिजत करावया या धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक
काय मासाठीचे कलाकार व यांचे मानधन यां चे प रिश ठ ब, क ड व ई सोबत सादर के लेले आहे. या यादीतील
काय म, कलाकार, व यांचे मानधन थािनक उप-सिमतीने छाननीक न काय म िनि त करावेत. यामधील
िवनामु य सेवा करणा-या कलाकारां ना ाधा य दे यात येऊन, वषभर संधी दे यात यावी. काय माची िनि ती
झा यानं तर याम ये गरजेनु सार/ प रि थतीनुसार आव यक ते बदल कर याचे अिधकार यव थापन सिमतीला
राहतील, असे ठरले.
या िनि त के ले या सव कार या काय मां साठी,अपवाद वगळता मानधन व वास असे सव िमळू न
येक एका काय मासाठी जा तीत जा त पये ३ लाख मा चे खचास तसेच शता दी वषात आयोिजत
के ले या काय मां साठी टेज, मं डप, साऊं ड िस टीम, िवदयुत रोषणाई, सीसीिट ही, सुर ा यव था व आव यक
जादाचे मनु यबळ यावर होणरा खच व इतर अनुषं गीक खचासही मा यता दे यात आली.
तावना: ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण होत आहेत.
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद. ०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. मा.
यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम ाने िद. ०१
ऑ टोबर, २०१७ ते िद.३१ ऑ टोबर, २०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ तांसाठी धािमक, सामािजक,
साईबाबां ची िशकवण, सेवाभाव दशिवणा-या भ य व पा या काय मां चे आयोजन करणेत यावे”, असे ठरले होते.
याअनुषं गाने सामािजक काय माम ये ी ी रिवशंकर यांना स सं ग काय म ठे वणेबाबत शता दी
क ाकडू न िदनां क ०८/०६/२०१७ व िदनां क ०५/०९/२०१७ रोजीचे प ा वये िशड येथे काय म स संग
काय म ठे वणे व अनुमतीनं तर काय माची िदनां क िनि त करणेबाबत कळिव यात आले होते.
याबाबत यांचेकडू न खालील मािहती ा त झाली आहे.
(१) िद. १०/०१/२०१८ ते २०/०१/२०१८ या कालावधीत सदरचा काय म ठे वता येईल.
(२) या स संग कालावधीत सं थान कमचारी, िनमं ि त मा यंवर व राजक य य ती यां चेकरीता एक तास
िवशेष स आयोिजत करता येईल.
(३) स संग कालावधीत गु देवाचे ह ते इतरही काय म उ ाटन अथवा िनयोजन कर यात येईल.
(४) गु देव यां चेसमवेत असणा-या ११ सेवेकरी य तीकरीता उ तम दजाची िनवास यव था सं थानने
करावी.
(५) यािशवाय इतर १०० आट ऑफ िल हीग कायक याची राह याची व जेवनाची सोय सं थानने करावी.
(६) सं संग काय माचे अगोदर आट ऑफ िल हीगमाफत खालील माणे काय माचे आयोजन कर यात
येईल.
अ) गु देवा या मु य स संगचे काय माचे अगोदर दोन िदवस आट ऑफ िल ह ग या नामां िकत
गायकां चा स संग काय म आयोिजत कर यात येईल.
ब) आट ऑफ िल हीग यां चे माफत Enzyme Project िशड त राबिव यात येईल.
क) आट ऑफ िल हीग यां चे माफत गरीब, िदन दुबळयां ना अ न, व ांचे वाटप कर यात येईल.
ड) आट ऑफ िल हीग यां चे माफत सं थान कमचा-यां करीता सशु क िश ण िशबीर आयोिजत
कर यात येईल.
इ) गु देवां चा वास व वासातील इतर अनुषं गीक खच सं थानने करावयाचा आहे.
उपरो त बाब चा िवचार करता ी ी रिवशं कर यां चा स संग काय म आयोिजत करावयाचा झा यास
खालील बाब वर धोरणा मक िनणय होणे आव यक आहे:
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(१) ी ी रिवशं कर यां चे स संग काय माची तारीख िनि त करणे.
(२) सदर काय म आयोिजत करावयाचा झा यास, आव यक टेज, लाईट, साऊं ड िस टीम यं णा, चहापाणी, साद भोजन, िनवास यव था व आव यक मनु यबळ आदी बाब चा अितरी त खच सं थानला
करावा लागणार आहे.
(३) सं संग कालावधीत आट ऑफ िल हीग यां चेमाफत होणा-या काय माचे (गरीबां ना अ न व व े
वाटप) सं थानने िनयोजन करावे िकं वा कसे याबाबत िनणय होणे आव यक आहे.
(४) काय माचे चां गले िनयोजनासाठी आट ऑफ िल ह ग यां चेकडू न सदर सं संग काय माबाबत
एकं दरीत खचाचे बजेट व येणा-या साधकांची सं या मागिवणे आव यक आहे.
(५) सदर काय माचे आयोजनासाठी जागेची िनि ती करणे आव यक आहे. तसेच कालावधीत येणा-या
साधकां साठी सं थानने अितरी त भोजन व िनवास यव था करावी िकं वा कसे याबाबत िनणय होणे
आव यक आहे.
(६) मु य स संग काय माचे अगोदर दोन िदवस आट ऑफ िल हीग यां चेमाफत होणा-या काय माचे
मानधन सं थान देणार िकं वा कसे बाबत िनणय होणे आव यक आहे.
(७) ी ी रिवशं कर यां चा वास (िवमान) व इतर अनुषं गीक खच सं थानला करावयाचा आहे.
तरी ी ी रिवशं कर यां चा स संग काय म आयोिजत करणेसाठी यांनी नमूद के लेले मु े व वरील १ ते
७ धोरणा मक बाबीवर िवचार िविनमय होऊन, आट ऑफ िल हीग यांचक
े डू न उपरो त नमूद के ले या
मुदयाबाबत खचास बजेट मागिवणे व यां चे बजेटनु सार येणा-या सव समावेशक व ऐनवेळी उ णा-या ासंिगक
खचावर िवचार िविनमय होणेसाठी सिवनय सादर.
िनणय .९०९ यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी शता दी महो सव कालावधीत माहे जानेवारी- २०१८ म ये एक
िदवस ी ी रिवशं कर यां चा स सं ग काय म साईनगर मैदानावर आयोिजत कर यात यावा, यासाठी
तारीख व काय मासाठी या खचाचे अं दाजप क मागिवणेसाठी यां चेबरोबर प यवहार करणेत
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य महोदय यां चे
परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले .
सभे या सुरवातीस समाधी शता दी वषातील िविवध काय मां चे आयोजनासाठी सं थानने िवशेष
शता दी क िनमाण के ला आहे. या क ाम ये महारा शासनाने दोन उपिज हािधका यां ची नेमणूक के लेली
आहे. यामुळे या उपिज हािधका यां नी फ शता दीस संबं धीत कामकाज करणे आव यक आहे. यां ना
सं थानचे इतर दैनं िदन शासक य काम हाताळू नये व या िनणयाची ता काळ अं मलबजावणी कर यात यावी,
अशी मागणी सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां नी के ली. परं तु सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे
यां नी शासक य कायप दती व कामकाजासंदभात मु यकायकारी अिधकारी यां ना िनणय घेऊ देणे उिचत होईल
व यां नी आव यकते माणे कोणते कामकाज कोण या अिधका याकडे ायचे, याचा िनणय यावा, या माणे
सव अिधका यां नी पुण मतेने काम सु के लेले अस यामु ळे आता अशा कारे िनणय घेत यास समाधी शता दी
कालावधीम ये बाधक होईल, असे मत मां डले.
यावर मु यकायकारी अिधकारी यां नी वरील अिधका यां ची शता दी कालावधीसाठी जरी नेमणूक
झालेली असली तरी, सं थानचे आ थापनेवर िनयु झालेनं तर यां चे वेतन सं थान देत अस यामु ळ,े यां ची सेवा
व काय मता इ.चा पुणपणे उपयोग क न घेतला पािहजे व सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां नीसु दा
ि वकारले आहे क , दो हीही उपिज हािधकारी खुप काय म आहेत. संपणु वषभरात समाधी शता दी महो सव
कालावधीत मोठया माणावर साईभ ां ची होणारी गद , िविवध काय म हे सं थान या सव िवभागामाफत
एकि तपणे राबिवले जाणार आहे, यामुळे दैनं िदन कामकाज व शता दीचे कामकाज असे वेगळे वग करण करता
येणार नाही. शासनाने शता दीसाठी मं जरु के ले या .३०२३ कोटी मा या आराखडया या अं मलबजावणीसाठी
सव िवभागां चा सहभाग यावा लागेल. फ दोन उपिज हािधकारी यां चेबाबत िनणय घेता येणार नाही. हा िनणय
कायकारी अिभयं ता, उपकायकारी अिभयं ता, पोिलस उपअिध क या सवासाठी लागू के ला तर कामकाज
सुरळीत होणार नाही. तसेच अिधिनयम- २००४ मधील कलम १४ (३) म ये मु यकायकारी अिधकारी यां ना
काम नेमणू दे याचे अिधकार आहेत, यामुळे अशा कारचा िनणय घेऊ नये, असे िनवेदन के ले.

{11} 23.10.2017, Shirdi (SPJ.docx)

87

िनणय .९१०

यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाने दैनं िदन कामकाज व समाधी शता दी महो सवाचे कामकाज
असे वग करण क न फ समाधी शता दी महो सवाचे कामकाजच दो ही उपिज हािधकारी यां चेकडे
सोपवावे , असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .९११ मािहतीचा अिधकार कायदा- २००५ अं तगत िव तृत व पाची मािहती देणक
े ामी मािहतीची मागणी करणा या
संबं धीतास सम मािहती उपल ध क न देणक
े ामी एका वतं क ाची िनिमती करणेत यावी व मािहती देतेवेळेस
या िवभागाची मािहती उपल ध क न ावयाची असेल या िवभागा या संबं धीत शासक य अिधका यां नी
दे यात येणा या मािहतीची खातरजमा क न मािहती ावी. सहा यक जनमािहती अिधकारी यां नी यां चे
तराव न मािहती देऊ नये. तसेच मािहती अिधकार अिधिनयम- २००५ संदभात पुढील बैठक अगोदर सव
संबं धीतां चे िश ण सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यां नी यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती अिधकार क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .९१२ समाधी शता दी महो सवा या पा भूमीवर पादुका दशन सोहळयाचे आयोजन करणेकामी येणा या अजाची
छाननी करणेसाठी गठीत करणेत आले या सिमतीचे अ य पदी, सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा को हे यां ची
सवानुमते िनवड करणेत आली. या सिमतीने पादुका दशन सोहळयासाठी आले या अजाची छाननी क न, अं तीम
िनणयासाठी सभेसमोर सादर करावे, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .९१३ समाधी शता दी महो सवा या पा भूमीवर िदनां क २३ व २४ िडसबर, २०१७ रोजी िशड येथे देश-िवदेशातील
साईमं िदरां या अ य व सद य यां चे सं मेलन आयोिजत करणेचे तािवत होते. परं तु आजचे सभेत अशी चचा
झाली क , देश-िवदेशातील साईमं िदरां या अ य व सद य यां चे सं मेलन िदनां क २३ िडसबर, २०१७ रोजी
िशड येथील साईनगर मैदानावर आयोिजत करणेत यावा व यासाठीची आव यक ि या सु करणेसाठी पुढील
सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .८५० ते ९१३ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर दुपारी ०४.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.

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

वा रत/(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
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