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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .१६/२०२२                िदनांक १७/१२/२०२२ 
 थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड .                         वेळ- दुपारी ०१.०० वा. 

 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.९८/२०२१ व (िस  हील 

अॅ  लीकेशन नं.११९७३/२०२१) यावर िद.१३/०९/२०२२ रोजी मा.  यायालयाने िदले  या आदेशा  वये ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड करीता िनयु  त केले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा शिनवार 
िद.१७/१२/२०२२ रोजी दपुारी ०१.०० वा. सं  थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृ येथे आयोिजत 
करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/३६४६/२०२२, िद.१५.१२.२०२२ अ  वय े सव 
मा.सद  यांना कळिव  यात आलेले होते.   

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा शिनवार िद.१७/१२/२०२२ रोजी दपुारी ०१.०० वा. 
सं  थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृ येथे मा. ी.सुधाकर यालगड्डा, मखु िज  हा व स   यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

 
या सभेस खालील मा.सद  य उपि थत होते. 

 
मा. ी.सधुाकर यालगड्डा,  

मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा 
अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 
मा.डॉ.राज  भोसले, भा. .से. 
िज  हािधकारी, अहमदनगर तथा  
सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 
मा. ी.राहल जाधव,  
उपमु  य कायकारी अिधकारी तथा 

भारी मु  य कायकारी अिधकारी 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१ िद.२६.०८.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त 
वाचून कायम करणे. 

 
िनणय .६५९  वेळे अभावी तहकुब. 

(कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२ िद.०५.१२.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे 

इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
 
िनणय .६६० िद.०५.१२.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे 

इितवृ  त वाचून कायम कर  यात आले. 
 (कायवाही-सभाकामकाज िवभाग ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३ चि य प  दतीने मा  यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 

१. सन २०२२-२३ (िडसबर-२०२२ ते माच-२०२३) अखेर गाईचे शु  द तुप अ  प मुदतीची 
ई-िनिवदा ि या राबवून खरेदी करणेबाबत.             
                        

िनणय .६६१/१ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात 
आली. 

  (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       

२. सन २०२२-२३ वषाकरीता सादालय, कॅ  टीन, मंिदर व लाडू िनिमती िवभागांसाठी  
आव  यक िकराणामाल खरेदीबाबत.   
                                               

िनणय .६६१/२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात 
आली. 

  (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       

३. सं  थानचे दो  ही हॉि पटलसाठी आव  यक असणारे औषधे व त ुशंगीक  सािह  य 
खरेदीबाबत  या ई-िनिवदे  या मसु ास मा  यता िमळणेबाबत.  

 
िनणय .६६१/३ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात 

आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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िवषय नं.४ सन २०२३-२४ करीता अकुशल, कुशल व कं ाटी कमचारी पुरिवणेकामी निवन लेबर 
कॉ   टरची नेमणूक कर  यासाठी िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६६२ सबंधीत िवभाग मुख यांनी पािहजे असले  या कमचा-यांची सं  या व कायरत 

कमचा-यांची सं  या  य  तपासनू  येक िवभागासाठी कमचा-यां  या वेगवेगळया 
सं  या दाखवून  ताव पु  हा सादर  करावा.  

कुशल व अकुशल ेणीम  ये पािहजे असले  या कमचा-यां  या शै िणक  व 
इतर पा तेचा उ  लेख ई-िनिवदेम  ये करावा. तसेच  या-  या पदाला शासनाचे 
िनयमा माणे िकंवा सिमतीचे िनणया माणे काही शै िणक िकंवा इतर पा ता िवहीत 
अस  यास  याचा उ  लेख ई-िन िवदेम  ये करावा. 

स  या ३१ जानेवारीला स  याचा करार सपंत अस  यामुळे आहे  याच दराने व 
अटी शत नसुार िद.३१ माच, २०२३ पयत ता  पुरती मुदतवाढ दे  यात येत आहे. 
दर  यान   तुत करणी मुदतीत ई-िनिवदा ि या पुण कर  यासाठी वरील माणे 
मािहतीसह सिव  तर  ताव लवकरात लवकर सिमतीपुढे ठेव  यात यावा. 

(कायवाही-कामगार िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५ सन २०२३-२४ करीता कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सुर ा कमचारी पुरिवणेकामी 

निवन िस  यु रटी कॉ   टरची नेमणूक कर  यासाठी िनिवदा मागिवणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६६३ एम.एस.एफ. सरु ा कमचा-यांना नेमणेबाबत मा.उ  च  यायालयाने िद.१३.१२.२०२२ 

रोजी पारीत केले  या आदेशा माणे मु  य कायकारी अिधकारी यांनी पुतता करावी.  
सबंधीत िवभाग मुख यांनी पािहजे असले  या कमचा-यांची सं  या व 

कायरत कमचा-यांची सं  या  य  तपासनू  येक िवभागासाठी कमचा-यां  या 
वेगवेगळया सं  या दाखवून  ताव पु  हा सादर  करावा.  

पािहजे असले  या कमचा-यां  या शै िणक व इतर पा तेचा उ  लेख            
ई-िनिवदेम  ये करावा. तसेच  या-  या पदाला शासनाचे िनयमा माणे िकंवा सिमतीचे 
िनणया माणे काही शै िणक िकंवा इतर पा ता िवहीत अस  यास  याचा उ  लेख   
ई-िन िवदेम  ये करावा. 

स  या ३१ जानेवारीला स  याचा करार सपंत अस  यामुळे आहे  याच दराने व 
अटी शत नसुार िद.३१ माच, २०२३ पयत ता  पुरती मुदतवाढ दे  यात येत आहे. 
दर  यान   तुत करणी मुदतीत ई-िनिवदा ि या पुण कर  यासाठी वरील माणे 
मािहतीसह सिव  तर  ताव लवकरात लवकर सिमतीपुढे ठेव  यात यावा. 

 (कायवाही- कामगार िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.६ साठा संपु  टात येत असले  या सं  थान कािशत २१ काशने (पु  तके) पुन:मु ण/ 
छपाई क न पुरवठा करणेकामी न  याने ई-िनिवदा मागणी करणेबाबत. 

 
िनणय .६६४ र  कम .३,११,५५,०००/- खच क न  तावातील त  ता .२ म  ये नमदु सं  यमे  य े

पु  तके छपाई क न घे  याचा  ताव वािण  यीक ई-िनिवदा घड  यानतंर िन  नतम 
िनिवदाधारकाने िदलेला दर ३४ ट   याने जा  त अस  यामुळे पु  तकांची सं  या कमी 
क न त  ता .३ म  ये दशिव  या माणे कमी सं  येत पु  तके छपाई करणेसाठी न  याने 
ई-िनिवदा ि या राबिवणेसाठी परवानगी मागीतली आहे. बेस ाईस िफ  स करतांना 
१० ट  के वाढीव िकंमत िवचारात घेत  यामुळे सदर ३३.९४ ट  के वाढीव िनिवदा 

ा  त झाली आहे.  
  काही पु  तके २००९ साली काशीत अस  यामुळे  यावर १० ट  के वाढीव दर 

िन  चीत करणे देखील चिलत दरवाढीनसुार उिचत नाही. आपला उ ेश बजेटमधील 
मंजूर झाले  या रकमेत पु  तके कािशत क न घेणे तसेच पािहजे असले  या सं  येत 

कािशत क न घेणे देखील आहे.  
  िवभाग मुख यांनी या खरेदी ि येत पुव चे मु काकडून आिण बाजारात 

तशी सवेा पुरिवणारे इतर पुरवठाधारक यांचेकडून मािहती घेऊन मु  य कायकारी 
अिधकारी यांचे माफत फेर  ताव सादर करावा. यो  य वाट  यास ि वस चॅलज 
प  दतीचा वापर करता येईल का याचा देखील िवचार करावा. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७ ी साईच र  िहंदी व ादेिशक भाषेतील ी साईच र  देणगी  व पात ि वकार 

करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .६६५ सदर मु काकडून आव  यक करारना  याचा मसदूा बोलवून  यावा जे-णे क न 

सं  थानने िदले  या सािह  याचा वापर क न पु  तक छापून बाहेर  या  य  त ना सदर 
मु क देणगीदार पुरवठा िकंवा िव  करणार नाही. 

  सदर देणगीदार वरील िवषय .६ मधील २१ काशनांपैक  रािहलेली 
काशने देखील छपाई क न देऊ इि छत आहे काय याची मािहती  यावी. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.८ ी साईनाथ  णालय प रसरातील जनरेटर मचे मागील पडले  या व पि मेकडील 

कंपाऊंड िभंतीचे बांधकाम करणेकामी येणा-या र  कम .१३,३८,३९५/- मा चे 
खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .६६६ तहकुब.                                                                     (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.९ ी साई सादालय प रसरात खराब झालेले पेि हंग  लॉक काढून निवन पेि हंग 
 लॉक बसिवणे व दि ण बाजूने बागेमधनू साईभ  तांना बाहेर पड  यासाठी फुटपाथ 

तयार करणेकामी ा  त झाले  या ई-िनिवदेतील िन  नतम दराची िनिवदा मा.तदथ 
सिमतीचे सभेपुढे सादर होणेबाबत. 

 
िनणय .६६७ तहकुब.                                                                    (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० पुव चे ठे  याची मुदत माहे माच-२०२३ म  ये सपुं  टात येत अस  याने सन २०२३-२४ 

करीता पुव तयारी करणेचे  टीने मोतीचुर लाडू, सुटी बुंदी व बफ  साद तयार क न 
पॅिकंग क न दणेेकामी उ   या मजुरी दराची अंदाजे र  कम .२ कोटी मा चे खचास 
मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६६८ तहकुब.                                           (कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये जलैु-२०२२ मिह  यात वै क य 

िबलात दे  यात आलेली सवलत र  कम .६२,३२,३५५/-ची न द घेऊन खचास 
मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६६९ मु  य लेखािधकारी यांचेकडून लेखाप र ण क न  यावे. लेखाप र ण अहवालासह 

सिमतीसमोर सदरचा िवषय सादर करावा.           (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र   पेढीम  ये ऑग  ट-२०२२ मिह  यात 

वै क य िबलात दे  यात आलेली सवलत र  कम .५८,३६,०१४/-ची न द घेऊन 
खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६७० मु  य लेखािधकारी यांचेकडून लेखाप र ण क न  यावे. लेखाप र ण अहवालासह 

सिमतीसमोर सदरचा िवषय सादर करावा.          (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये स  टबर-२०२२ मिह  यात 

वै क य िबलात दे  यात आलेली सवलत र  कम .५४,६४,५५९/-ची न द घेऊन 
खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६७१ मु  य लेखािधकारी यांचेकडून लेखाप र ण क न  यावे. लेखाप र ण अहवालासह 

सिमतीसमोर सदरचा िवषय सादर करावा.          (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१४ डॉ.िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन, अहमदनगर व वरा मेिडकल  ट, लोणी 
यांना ी साईबाबा मंिदर प रसरात र  तदान सकंलन िशबीर घेणेकरीता परवानगी 
िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६७२ िज  हा  णालय,अहमदनगर यांचेकडून िद.१७/१२/२०२२ चे प  जे तदथ सिमतीचे 

अ  य  यांना ा  त झाले,  याचा उ  लेख अ  य  यांनी या सभेम  ये केला.  या 
 यित र  त तीन अज ा  त झालेले अस  याबाबत शासनाने मािहती िदली.  

सं  थानचे  णालयांची आव  यकता/गरज िवचारात घेवून र  तसकंलन िशबीर 
घेणेकामी परवानगी िमळणेबाबत आले  या सव अजासह हा अज घेवून या िवषयावर 
सवकष अ  यासपुवक  फेर  ताव  प  टपणे सादर कर  यात यावा. 

अशी मािहती िमळाली क , पूव  र  तदान िशबीर लडीबाग येथे बुक  टॉलचे 
जागेत आयोिजत केले जात होते. को  हीड लॉकडाऊन उठिव  यानंतर सदरचे िशबीर 
गेट न.ं२ जवळ भरत  अस  यामुळे  यास ितसाद अ  य  प आहे.  हणून पुव चे 
िठकाणी र  तसकंलन िशबीर घे  यात यावे व याकामी काही अडचण अस  यास 
सिमतीला तसे अवगत करावे. 

(कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ सं  थानचे नावे, बोधिच  हे, अिधकृत वेबसाईट, काशने इ.चे Trademark  व Copy 

Right बाबतची कायवाही करणेकामी या े ातील तांि क स  लागारांची नेमणूक 
करणेबाबत. 

 
िनणय .६७३ सं  थानचे नावे, बोधिच  हे, अिधकृत वेबसाईट, काशने इ. चे Trademark  व Copy 

Right बाबतची कायवाही करणेकामी या े ातील त   य  तीचे मागदशन घेवून  
सिमतीपुढे सिव  तर िवषय सादर कर  यात यावा. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ सव  यायालयाम  ये सं  थानचे वतीने बाजू मांडणेकरीता व र  ठ विकलांचे पॅनल तयार 

करणेसाठी पा  अजदारां  या मुलाखती घेणेबाबत. 
 
िनणय .६७४ स ा पॅनलवर जे वक ल आहेत  यांना िदलेले काम व  यांनी िदलेली सेवा याचे 

मािहतीसह  ताव सिमतीसमोर ठेव  यात यावा. 
(कायवाही-िवधी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१७ सं  थानला माहे िडसबर-२०२१ ते जनू-२०२२ या कालावधीम  ये ा  त झाले  या शु  द 
तुप व खा तेलाचे िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले  या तपास  यांचे 
अहवालाबाबत. 

 
िनणय .६७५ या िवषयातील त ाकडून मत मागवून  यांचेकडून िवषयाचे सादरीकरण क न  यावे व 

 यानतंर िनणय घेतला जाईल.  यापढेु तपासणी अहवाल  या व  तु  या  वापरापूव  
ा  त होईल असा य  न करावा.  

बी.आय.एस.कडून मत मागिव  यात यावे. बी.आय.एस.चे ितिनधी, भारी 
मु  य कायकारी अिधकारी यांची उप सिमती ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था  
(िशड ) अिधिनयमातील कलम 17(2)(J) माणे गठीत कर  यात येत आहे. भारी 
मु  य कायकारी अिधकारी यांनी किमटीची बैठक घेऊन अहवाल आिण सादरीकरण 
सिमतीपुढे सादर करावे. 

(कायवाही-भांडार िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ ी साईभ  तांना  नानासाठी पुरेसे गरम पाणी उपल  ध होणेकामी सोलर हॉट वॉटर 

िस  टीम करीता निवन हॉट वॉटर टॅक खरेदी करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .६७६  भारी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सदर टा  या तपासनू िनकामी अस  याब ल 

खातरजमा क न तपासणीचा अहवाल पुढील बैठक  सादर कर  यात यावा.   ताव 
मंजूर. पुढील कायवाही करावी. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ ी साई सादालयात साद भोजन बनिवणेकामी आव  यक आटा तयार करणेकामी 

निवन आटा युिनट  खरेदी करणेकरीता ई-िनिवदेतील मे.िहदु  थान अॅ ो इिंजिनअर ग, 
वेरावल, गुजरात यांचे िन  नतम दर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपुढे फेर सादर. 

 
िनणय .६७७ अ  यास करणे आहे. तहकुब. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा हॉि पटल येथील जुने रेि जरेटस बायबॅक 

देऊन नवीन खरेदी करणेकामी ई-िनिवदेतील मे.गोदरेज अॅ  ड बॉयस एमएफजी कंपनी 
िल., पुणे यांचे िन  नतम दर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीपुढे सादर. 

 
िनणय .६७८  ताव मंजूर.                                                         (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२१ ी साईबाबा सं  थान  या सव इमारती व प रसरात बसिवले  या सव वॉटर कुलरचे एक 
वष कालावधी करीता वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकामी मे.कैलास 
रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे िन  नतम दर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीपुढे सादर. 

 
िनणय .६७९ तहकुब. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ वाढीव िशड  सं  थान संयु  त पाणी पुरवठा योजना तयार करणे व  यास तांि क मंजुरी 

देणेचे शु  क र  कम पये ६०.०० ल  महारा   जीवन ािधकरण िवभागास आदा 
करणेस तसेच महारा   जीवन ािधकरण िवभाग व ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यां  यात ट  पा .१ कामाचा करारनामा करणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६८० या िवषयाची स ि थती काय आहे आिण इतर  प  टीकरणाकरीता सबंधीतांकडून 

िवषयाचे सादरीकरण करणेसाठी   यांना सिमती समोर बोलिव  यात यावे.  
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ चे समाधी मंिदर व प रसरात अ यावत सीसीटी  ही यं णा कायाि वत करणेकरीता 

स  लागार नेमणूक करणेबाबतचे कायवाहीबाबत. 
 
िनणय .६८१  अट ‘क’  माणे चारपैक  एकही िनिवदाधारक पा  नाही.  यामुळे िनिवदा ि या र . 

िज  हा िनयोजन अिधकारी यांचेशी ि पकर ऑन मोडवर सिमती सद  यांनी 
बोलून मािहती घेतली. पोलीस िवभागाचे िशड  नगरप रषद शहर व अहमदनगर 
शहरात सीसीटी  ही  यव  थेचे स  लागार िनयु  त करणार आहेत,  याच 
कं   लटं  सीम  ये िशड  साईबाबा सं  थानचे प रसराचा समावेश क न स  लागाराची 
सेवा उपल  ध क न घे  यासाठी ते तयार आहेत  या माणे प  पाठवून पाठपुरावा 
करावा व पढुील सभेम  ये ठेव  यात यावे. 

 (कायवाही-सीसीटी  ही कं  ोल सेल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ सन २०२२-२३ या आिथक वषामधील सं  थानकडील दैनिंदन वापराने खराब 

झाले  या रकामे तेलातुपाचे लहान/मोठे त डाचे खराब व चांगले डबे िव  
करणेकामी फेर ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 

 
िनणय .६८२  ताव मंजूर.                                                              (कायवाही-अिभलेख क ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२५ आिथक वष २०२१-२२ म  ये  यव  थापन िनधीत र  कम .३५,००,३३,३४७/- वग 
कर  यास व  यास शासनाची काय  तर मा  यता िमळणेकामी शासनास  ताव 
पाठिवणेबाबत. 

 
िनणय .६८३ तहकुब. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ ी साईबाबा सं  थानकडे देणगी पाने जमा झालेले सोने चांदी  या व  त ु िवतळून 

उपल  ध होणारे शु  द सोने-चांदीपासनू ी साई ितमेची नाणी/पे  डडं बनिव  यास 
येणा-या खचासबंधीत मािहती शासनास कळिवणेबाबत. 

 
िनणय .६८४   ताव मंजूर. सी.ए. दाखल क न मा.उ  च  यायालयाकडून परवानगी  यावी.  

मा.  यायालयाचे परवानगीनतंर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
अिधिनयम-२००४ मधील कलम १७ (४) नुसार शासनाकडे मा  यतेसाठी  ताव २०१७ 
साली पाठिव  यात आलेला होता. शासनाने िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय 

.सासिंव/१०१७/३४६/ . .४३/का.१६, िद.२८ जुलै,२०१७ अ  वये सोने चांदी  या 
व  त ूिवतळवून ा  त धातूपासनू ी साई ितमेची नाणी बनिव  यास मा  यता िदलेली 
आहे. 

पुव पासून लंबीत असलेला  ॉग मचा  ताव सरु ेसबंधी सव िवभागाचे 
अिभ ायासह  ताव सिमतीपुढे ठेव  यात यावा. याबाबत ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील कलम २० (३) नसुार शासनाकडे 

 ताव पाठिवणे गरजेचे आहे. 
(कायवाही-लेखाशाखा) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ आिथक अनुदान मागणीकरीता आले  या अजावर िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .६८५ अज न  तीब  द कर  यास मजूंरी दे  यात येत आहे. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ िदनांक ०७ ऑग  ट, २००९ चे आकृतीबंधासोबत  या मंजरू प रिश  ट “अ” म  ये नमुद  

असले  या वेतन ेणीनुसार सं  थान आ  थापनेवर ११ मिह  यांकरीता कं ाटी प  दतीने 
घेणेत आलेले कं ाटी कमचारी यांचा वेतन िमळणेबाबतचा अज िनणया  तव. 

 
िनणय .६८६ तहकुब.                                                          (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२९ ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाकामी व सिमती गठीत 
करणेबाबत. 

 
िनणय .६८७ तहकुब.                                                         (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० ी. शरद कच  गोडगे, मदतनीस, बांधकाम िवभाग यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 
िनणय .६८८  ताव मंजूर.                                                (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ ी.शेखर िवजय कुलकण , सेवा िनलंबीत सीसीटी  ही ऑपरेटर, सीसीटी  ही कं  ोल 

सेल यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 
िनणय .६८९ तहकुब.                                                         (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ सं  थानचे मंजूर आकृतीबंधातील कं ाटी पदांवर ११ मिह  यांकरीता कं ाटी प  दतीने 

नेमणूक कर  यात आले  या कं ाटी कमचा-यांना सेवा रजा िविनयम-२०१३ नुसार 
रजा, सु या लागू केलेबाबत. 

 
िनणय .६९० तहकुब.                                                          (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ िशड  महो  सवात सां  कृतीक काय म िनि त करणे व कलाकार मानधनाबाबत. 
 
िनणय .६९१  ताव मंजूर.                                                 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानतंर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१ सन-२०२३ चे सहा साईलीला अंक (मराठी व िहंदी-इं जी  येक ) तसेच अंक 

िवतरणकामी पाक टे छपाई क न पुरवठा होणेसाठी ई-िनिवदा मागिवणे तसेच इतर 
अनुषगंीक बाब साठी येणारा अंदाजे खच िवभागाचे अंदाजप क य तरतूदीमधुन 
करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .६९२ तहकुब. 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.२ मा.तदथ सिमतीचे अ  य , मा.सद  य व अिधकारी वग यांना ी साईबाबा दैनंिदनी, 

िदनदिशका व कायालयीन िदनदिशका-२०२३ िवनामु  य भेट देणेबाबत. 
िनणय .६९३ तहकुब. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.३ सं  थान कािशत ी साई दैनिंदनी-२०२२  या िश  लक साठा लॉटने िव कामी 

ा  त झाले  या दराबाबत. 
िनणय .६९४ तहकुब. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.४ सं  थान आ  थापनेवरील कं ाटी कमचारी यांना िद.१.११.२०२१ ते िद.३१.०३.२०२२ 

या कालावधीत कमचारी रा  य िवमा (ESIC) रकमेचा भरणा करणेबाबत. 
 
िनणय .६९५ तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.५ ी.राहल रामचं  इगंावले, सेवा िनलंबीत मदतनीस, िव ुत िवभाग यांचे 

िद.२०.१०.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .६९६ तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.६ ी साईबाबा हॉि पटल मधील निवन स ल ए.सी. िस  टीमला िव ुत परुवठा 

करणेसाठी इलेक ीकल केबल व कं ोल पॅनल खरेदी क न बसिवणेचे काम क न 
घेणेकामी येणा-या र  कम .१०,२७,७८१/-मा चे खचास तसेच सं  थानचे िवहीत 
प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६९७  ताव मंजूर.                                                                (कायवाही-िव ुत िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  



12 
 

(16) 17.12.2022,SHIRDI  
 

आय  या वेळेचा  
िवषय नं.७ चे समाधी मंिदर व मंिदर प रसरात  थायी अ  नीशमन यं णेचे फायर पंपकरीता 

स  लाय देणेकामी ३००  के.एम.एम. केबल,  लॅ  ड, ल  ज, केबल े, अिथग मटेरीअल 
खरेदी करणेस व सदरचे काम ठेकेदाराकडून क न घेणेस येणा-या र  कम 

.१४,६९,९३५/- मा चे खचास तसेच सं  थानचे िव हीत प  दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६९८  ताव मंजूर.    

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.८ सं  थान िनधीतून नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील एकूण ११ र   यांपैक  

एलए  यु/एसआर/०७/२००७ या भूसपंादन करणातील जमीन मालक ी.चांदमल 
झुंबरलाल लोढा यांनी कलम १८ खाली मे.राहाता  यायालयात भूसदंभ .३८/२०१२ 
दाखल केला होता,  याचा िनकाल िद.२९/०१/२०२१ रोजी पा रत केला आहे.  याच 
िनकाला  या आधारे कलम २८अ खाली मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, 
िशड  तथा भूसपंादन अिधकारी यांनी केले  या िनकाला  या आधारे ी.कारभारी 
पांडूरंग ग दकर व इतर १ यांना वाढीव नकुसान भरपाई र  कम अदा करणेबाबत. 

 
िनणय .६९९ तहकुब. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.९ सं  थान मालक  या जागेत चालवत असले  या   यवसायां  या जागा कोिवड-१९, 

लॉकडाऊन-२ कालावधीचे जागा भाडे माफ होणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील प  जा. . ीसासएं सो/ 
२१३/२०२२, िद.२७/०८/२०२२ रोजीचे प . 

 
िनणय .७००  सदर करणी कोवीड कालावधीतील शासनाचे धोरण काय आहे याची मािहती घेऊन  

 ताव सिमतीसमोर सादर करावा. 
(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१० शै िणक संकुल क  पातील शालेय इमारतीकरीता फिनचर वक,  ऑडीटो रअम 

फिनचर, खेळांचे मैदाने िवकसीत करणे व अनषंुगीक  िस  हील व इलेक ीकलचे 
कामां  या अंदाजप कास मा.उ  च  यायालय खडंपीठ, औरंगाबाद यांची मा  यता 
घेणेकामी िस  हील अॅि लकेशन दाखल करणेचा  ताव मािहती  तव सादर. 

 
िनणय .७०१ तदथ सिमतीचे सद  य या िवषयातील त  नाहीत. सबब ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील कलम 17(2)(J) नुसार भारी 
मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  उपसिमतीचा  ताव सादर करावा. 

   या शै िणक सं  थाम  ये डीजीटल  लासेस वैगरे सोई आहेत,  यांचा    
 तावीत क  पाम  ये उ  लेख केला आहे, अशा महारा  ातील नामांिकत व 

ितथयश सं  थानां, इटंरनॅशनल  कुल यांना  भारी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 
भेटी देऊन मािहती  यावी.   

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय नं.११ वाहन िवभागाकडील २० वासी बसेसचे वापराबाबत. 
 
िनणय .७०२ तहकुब.                                                                         (कायवाही-वाहन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  िवषय नं.१२ ी साईबाबा हॉि पटलमधील Liquid Medical Oxygen Gas  

Plant (LMO) ला मागील मंजरु दराने  मुदतवाढ दणेेबाबत. 
 
िनणय .७०३  ताव मंजूर. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१३ ी साईनाथ  णालयात माहे जुलै-२०२२ अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी 

झाले  या र  कम .६०,३७,०७४/-  या खचाची न द घेऊन  यास मा  यता 
िमळणेबाबतचा  ताव पनु:िवचाराथ सादर करणेबाबत. 

 
िनणय .७०४ मु  य लेखािधकारी यांचेकडून लेखाप र ण क न  यावे. लेखाप र ण अहवालासह 

सिमतीसमोर सदरचा िवषय सादर करावा.            (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१४ ी साईनाथ  णालयात माहे ऑग  ट-२०२२ अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी 

झाले  या र  कम .९३,७७,७२०/-  या खचाची न द घेऊन  यास मा  यता 
िमळणेबाबतचा  ताव पनु:िवचाराथ सादर करणेबाबत. 

 
िनणय .७०५ मु  य लेखािधकारी यांचेकडून लेखाप र ण क न  यावे. लेखाप र ण अहवालासह 

सिमतीसमोर सदरचा िवषय सादर करावा.  
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय न.ं१५ 
िनणय .७०६  सं  थानने काही वाहनांची यापुव  य  त  यि ं ना िव  केलेली आहे. मा  अ ापही  

ती वाहने सं  थानचे नावेच आहेत, याबाबत आर.टी.ओ. व सबंधीत वाहन खरेदीदार 
यांचेशी प  यवहार करावा व  ती वाहने, आर.टी.ओ. चे द  तरी वाहन खरेदीदाराचे नांवे 
हो  यासाठी पाठपुरावा करावा.   

यापुढे वाहनांची िललावाने िव  करतांना ई-िनिवदेम  येच अशी अट व शथ 
टाक  यात यावी क , वाहन खरेदीदाराने सबंंधीत वाहन  याचे नावावर के  यािशवाय 
 यास वाहनाचा ताबा  िमळणार नाही व अशा िवकले  या वाहनांना खरेदीदाराचे नाव 

लागलेखेरीज  यास सदरह वाहनाचा ताबा दे  यात येवू नये. 
(कायवाही-वाहन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय न.ं१६ 
िनणय .७०७ सेवा िविनमयानसुार िकंवा सिमतीचे ठरावानुसार एकाच िवभागात िकंवा एकाच 

पदावर  कायरत असले  या कमचा-याची बदली झाली िकंवा कसे, झाली नस  यास  
का कर  यात आलेली नाही याचे खलुाशासह िवषय सिमतीसमोर ठेव  यात यावे. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१७ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी 

प  दतीने कायरत प रचारक/प रचा रकांचा नेमणूक कराराचा कालावधी सपंु  टात येत 
असलेबाबत. 
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िनणय .७०८ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी 
प  दतीने कायरत प रचारक/प रचा रका यांची िद.१८/१२/२०२२ रोजी मुदत सपंत 
आहे. पुरेशी  यव  था  कर  यासाठी अवधी नस  याने िद.३१ माच,२०२३ पयत  यांचे 
अजानुसार स  याचे वेतनानुसार मुदतवाढ दे  यात येत आहे.  या आगोदर पु  हा ि या 
राबवायची आहे िकंवा पुढील एक वष कालावधी वाढवनू देता येईल याचा सिव  तर 
अहवालासह  ताव सिमतीपढेु सादर करावा.     (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय न.ं१८- पुजारी, उपपुजारी, िवनावादक, तबला वादक इ  यािद भरती 

ि येबाबत २.११.२०२२ चे सभेतील िनणय .५९५ नुसार मािहती. 
 
िनणय .७०९  तािवत सेवा वेश िनयमावलीम  ये िविहत पा ता उदा.वेदपठनाचा ५ वषाचा 

अनुभव याचा उ  लेख नाही. जरी सेवा वेश िनयमावली अ ाप शासनाकडून मंजरू 
होणे बाक  आहे तरीही पुव  तदथ  सिमतीने घेतले  या िनणयानसुार तो पयत 
ता  परु  या  व पात ायोगीक त  वावर  याचे पालन कर  याचा िनणय झालेला आहे. 
ठेकेदारामाफत पुजारी, सहा.पजुारी व तबलावादक यांची सेवा मंिदराचे  य  
िनयं णाखाली असणे अपेि त आहे.  यामुळे सदरह  ताव मा  य करता येत नाही. 
सदर ि या र  केलेली आहे. 

   तािवत सेवा वेश ि या िनयमावलीम  ये िविहत अहतेनसुार कं ाटी 
प  दतीने कमीत कमी तीन वषाकरीता सं  थानकडून नवीन िकया राबवून नेमणूक 
कर  यासाठी िकंवा अ  य अिभ ाय याचे अहवालासह निवन  ताव सादर करावा. 
सदर िनणय धोरणा  मक अस  याने मा.उ  च  यायालयात सी.ए.दाखल करावा. 

(कायवाही-कामगार िवभाग/िवधी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय न.ं१९, िनणय .७१०- फायर ऑडीट,   चरल ऑडीट, से टी ऑडीट, 

इलेि कल ऑडीट, परफाम  स ऑडीट यावर मािहती िवचारली.   चरल ऑडीट  
झा  याचे सांग  यात आले. या सव बाबीचा सिव  तर अहवाल सिमतीसमारे सादर 
करावा.  याची पुतता कर  यासाठी पाठपुरावा कर  यात यावा व  पढुील दोन मिह  यात 
पुतता करावी.  याचाही अहवाल सिमतीसमोर सादर करावा. (कायवाही-सव िवभाग)            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय न.ं२०, िनणय .७११- ी.साहेबराव लकें, लेखािधकारी यांचे  हणणे ऐकुण 

घेतले.  यांची िवनंती आहे क , त  कालीन चौकशी अिधकारी ी.ताकटे यांनी िनद ष 
अस  याचा िदलेला अहवाल ि वकारणेत यावा व  यावरच कायवाही करावी. परंत ु
 यव  थापन सिमतीने यापुव च िनणय घेत  यामुळे  यात बदल करणे यो  य नाही. फ  त 

स  याचे चौकशी अिधकारी यांना ९० िदवसाचे आत चौकशी पुण क न अहवाल 
दे  याची िवनतंी करावी.                                   (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
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आय  या वेळेचा िवषय न.ं२१  
िनणय .७१२  ी साईनाथ  णालयातील  आर.एम.ओ. डॉ.बाणेश गायकवाड यांचे  हणणे ऐकुण  

घेतले.  यांनी  यांचे मुळ पदाचे  हणजे आर.एम.ओ. पदाचे मुळ काम पढेु चालू ठेवावे 
असे  यांना सांग  यात आले.  सदर पदासाठी शासनाकडे लागु असले  या आ  वािसत 

गती योजना व पदो  नती योजना लागु आहे िकंवा नाही, हे पाहन  लागु अस  यास 
यो  य अहवाल  सादर करावा.                          (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय न.ं२२  
िनणय .७१३  चि य प  दतीने िद.१४/१२/२०२२ रोजी धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांना 

पाठिवलेला अहवाल वाचून कायम कर  यात आला.  या िवषयाचे अनुषंगाने सिमतीने 
एकमताने िनणय घेतला क , तुप खरेदी िनिवदा ि येचे  यित र  त इतर बाब चा 
देखील व  तिुन  ठ अहवाल सिमतीचे अ  य  यांनी मा.उ  च  यायालय व धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे पाठवावा. आव  यकता 
वाट  यास ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम-२००४ चे कलम 
२७ माणे रा  य शासनाला स म अिधका-याची नेमणूक करणे, सं  थानचे रेकॉडस, 
अकाऊंटस ्वैगरे तपास  याची िशफारस करावी.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .६५९ ते ७१३ सवानुमते घे  यात आले. 

यानंतर रा ौ. ९.३० वा. सभा समा  तीची घोषणा कर  यात आली. 
 
                           वा रीत/-                                                                            वा रीत/- 
                    (राहल जाधव)                                                      (डॉ.राज  भोसले,भा. .से.) 
     उपमु  य कायकारी अिधकारी तथा                                    िज  हािधकारी, अहमदनगर तथा 
          .मु  य कायकारी अिधकारी                                       सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती,  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड .             ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 
 
                                                                        वा रीत/- 

(सधुाकर यालगड्डा) 
मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा 

अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती, 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 


