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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .१२/२०२२                                                                   िदनांक ०२.११.२०२२  
थळ- िज  हािधकारी कायालय, अहमदनगर                                                    वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 

 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.९८/२०२१ व १००/२०२१ (ि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 िवशेष सभा बुधवार िद.०२/११/२०२२ रोजी दपुारी 
०३.०० वा. िज  हािधकारी कायालय, अहमदनगर येथे आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-
०४/२९५७/२०२२, िद.२९.१०.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते.  

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा बुधवार िद.०२/११/२०२२ रोजी दपुारी ३.०० वा. िज  हािधकारी 
कायालय, अहमदनगर येथ ेमा. ी.सधुाकर यालगड्डा, मखु िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा अ  य , तदथ (Ad-
hoc) सिमती यांचे अ  य तेखाली सु  कर यात आली.  

मु  य कायकारी अिधकारी यांचे वतीन ेउपमु  य कायकारी अिधकारी सभेकरीता उपि थत होते. 
 

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

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

करणे. 
 
िनणय .५४८ सदरचे िनणय हे पुव चे  यव  थापन सिमतीने घेतलेले अस  याने  यांचे पुण अवलोकन करणे 

गरजेचे आहे व आजचे सभेतील तातडीचे िवषयांचा िवचार करता तेवढा वेळ उपल  ध नस  यामुळे 
सदरचा िवषय तहकुब ठेव  यात आला.   

(कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२ िद.१८.१०.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
 
िनणय .५४९ िद.१८.१०.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

कर  यात आले.   याची पूतता व पाठपुरावा याबाबत  खालील माणे चचा झाली.   
िनणय .५३३ - मधील भाग-१ ई-िनिवदा अमा  य के  याचा िनणय कायम केला आहे. आधारभुत 
िकंमत ठरिवणे ही बाब शासक य काय े ा  या बाहेरील बाब आहे.  यासाठी  यव  थापन 
सिमतीकडून मंजूरी घेणे िकंवा आदेश घेणे आव  यक होते.  यामुळे िनिवदा अमा  य कर  याचा 
िनणय कायम झाला.  
भाग-२– अ  यास क न निवन फेर  ताव सिमतीपुढे सादर केलेला नाही. पुतता केलेली नाही. 
निवन  ताव सादर केलेला नाही.  यास होणा-या िवलंबास शासन  वत: जबाबदार राहणार 
आहे. 
भाग-३– अटी व शत  िनयमा माणे न घालता चार वेळा ई-िनिवदा काढ  यासाठी जबाबदार 
 य  ती िव  द अनुशासना  मक कायवाहीचा अहवाल आलेला नाही. सदरचा अहवाल एक 

आठवडयाचे आत अ  य  व सिमती सद  य यांना पाठिव  यात यावा.  
भाग-४ – १००० ि वंटल खरेदी केलेबाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांनी मािहती िदली.  
भाग-५- जीईएम पोटलवर अ ाप न दणी क न घेतली नाही. अशी मािहती िदली.  
जीईएम रिज  ेशन  या बाबतीत जरी जीईएम णालीम  ये तुप उपल  ध नाही तरी ती णाली 
 टेशनरी व इतर सािह  य खरेदी कर  यासाठी आव  यक अस  यामुळे न दणी क न घे  याचे िनदश 

िदले. परंत ु दोन आठवडे होऊन गेले तरी  यावर आव  यक कायवाही व पुतता झालेली नाही. 
 यामळेु आव  यक इतर सािह  य खरेदीम  ये िवलंब झा  यास शासनातील सबंधीतांना जबाबदार 

धर  यात येईल.  
िनणय .५३४ व ५३६, ५३८, ५३९, ५४०,५४२,५४३,५४५,५४७ कायम कर  यात आला. 
िनणय .५३५ कायम केला आहे. परंतु जीईएम रिज  टेशन  या बाबतीत उपरो  त िनणय लाग ु
रािहल.  
िनणय .५३७ कायम कर  यात आला. पाठपुरावा येणे बाक  आहे. आजचे िवषयसचुीम  ये सदर 
िवषयाचा समावेश आहे. असे सांग  यात आले. 
िनणय .५४० कायम कर  यात आला. पतुता अहवाल येणे बाक  आहे. 
िनणय .५४१ कायम कर  यात आला. पाठपुरावा येणे बाक  आहे. आजचे िवषयसचुीम  ये सदर 
िवषयाचा समावेश आहे. असे सांग  यात आले. 
िनणय .५४६ कायम कर  यात आला. पाठपुरावा बाक  आहे. 

(कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३ ी साईबाबा  णालयाम  ये न  याने सु  होणा-या कॅ  सर िवभागाम  ये केमोथेरपी करीता 

आव  यक असणारे औषधे खरेदीस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .५८,४२,०१०/-चे खचास 
मा  यता िमळणेबाबत. 
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िनणय .५५० साईबाबा सुपर  पेशालीटी  णालयात या नवीन िवभागासाठी  पुरेसी  जागा आहे काय  याची 
मािहती घेणे आव  यक आहे.   यव  थापन सिमती िकंवा तदथ सिमतीला पुव क  पना न देता 
 यांचे मागदशन न घेता तसेच टाटा मेमो रअल कॅ  सर सटर वैगरे सेवा भावी सं  था यांचे मागदशन 

न घेता,  यांचे  कायशैलीचा अ  यास न करता, औषध उ  पादकाकडून दर न मागिवता शासनीक 
 तरावर नािशकचे फ  त दोन डीलर कडून दरप क मागवनु  हा क  प तयार क न  ताव 

सिमतीसमोर  या प  दतीने ठेवला  यास सिमती सद  य ी.भोसले व अ  य  ी.यालगड्डा यांनी 
आ ेप न दिवला आहे. या दोन डीलरला कशाचे आधारे दर िन  चीत कर  यासाठी िनवडले आहे. 
याचा खुलासा मागिव  यात यावा. बजेटम  ये यासाठी तरतुद ट  ट फंड म  ये केली याचा उ  लेख 
नाही. सिमती सद  य व अ  य  यांचे मते सदर  ताव नामंजुर कर  यात येत आहे. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४ सं  थानचे दो  ही  णालयाकरीता निवन अ यावत तं ान यु  त HMIS व PACS िस  टीम 

खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .५५१ सिमतीचा अहवाल सादर केलेला नाही. फ  त कायालयीन िटपणी सादर केली.   

 यामुळे मागील िनणयाची पुतता झालेले नाही.  हणून पुतता क न पु  हा सादर करावे. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक वै क य अिधकारी र  त पदे 

जािहराती  दारे ता  पुर  या  व पात  कं ाटी प  दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी भरणेबाबत. 
 
िनणय .५५२ मुलाखत घेणेकामी  तावीत िनवड सिमतीम  ये अ. .१ वर शेवटी ‘िकंवा ते मनो  वीत करतील ते 

सद  य’ हा मजकुर वाढिव  यात यावा. तसेच अ. .४ िवभाग मुख (मेडीसीन) ए.एफ.एम.सी., पुणे 
यांचे ऐवजी िज  हा श  य िचिक  सक, अहमदनगर यांचा समावेश कर  यात यावा. 

गुणतालीका त   यातील अ.न.ं१ साठी २०% गुण ठेव  यात यावेत. अ.नं.६ वर बेडसाईट 
परफॉम  ससाठी २० गुण ठेव  यात यावेत. अ.न.ं७ वर वैय  तीक मुलाखतीकरीता २० गुण ठेव  यात 
यावेत. िनवड सिमतीतील  येक सद  यांने एकुण गुणांपैक  गुण दयावेत व  यानंतर  या गुणांची 
सरासरी काढ  यात यावी. 

िनवड ि या पुण झा  यावर  यांना  य  िनयु  ती दे  यापवु  मंजूरीसाठी सिमतीपुढे 
सादर करावे. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .११,६३,९५८/-

मा  आदा करणेस मजुंरी िमळणेबाबत. 
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िनणय .५५३ सदर कमचा-यांनी मेडी  लेम िकंवा इतर मागाने ितपुत  क न घेतली नाही याचे ित ाप  
घेतलेले नाही.  हणून  याची खा ी क न ित ाप  घेऊन  ताव पु  हा सादर करावा. तसेच असे 
िनदशनास आले क , अजदारपैक  काही जण सं  थानचे हॉि पटलमधील अिधकारी िकंवा 
कमचारी आहेत. आिण  यांनी  या प  दतीने बाहेरील दवाखा  यातून  वत: िकंवा कुटंूबीयांचे 
सु ुषा क न घेतली, जरी नावासाठी कादगप ांची पुतता दाखिवली तरी  यांचे मनात आपले 
दवाखा  यात िमळणारी सु षेुवर िव  वास नाही, असा सदेंश िदसत आहे. जर आप  याचा 

 णालयातील  कमचा-यांना आप  याच दवाखा  यावर िव  वास नाही तर ती गो  ट गंभीर आहे. 
याचा िवचार िवभाग मखु / सबंधीत शासक य अिधकारी, मु  य कायकारी अिधकारी  यांनी 
ल ात घेऊन दवाखा  याचा  तर वाढिव  यासाठी पाऊले उचलनू  ताव सिमतीपुढे सादर करावा.  

ी. जाधव यांनी मु  य कायकारी अिधकारी यांचे वतीने सद  य  हणून  मत मांडले क , 
यापैक  कोणी अजदार यांनी सं  थानचे दवाखा  यात सोई उपल  ध असतांना देखील चुक  या 
प  दतीने बाहेरील दवाखा  यातनू इलाज क न घेतला आिण  यासाठी सं  थानचे दवाखा  यातील 
वै क य अिधकारी यांनी मजूंरी िदली तर  यांचेवर आव  यक शासक य कारवाई कर  यात यावी.  
यास सिमती अ  य  व सद  य यांनी अनुमोदन िदले. या सबंधी कारवाईचा कृती अहवाल पढुील 
बैठक त सादर करावा. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.७ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये जुलै-२०२२ मिह  यात वै िकय िबलात 

दे  यात आलेली सवलत र  कम .६२,३२,३५५/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .५५४ या  तावातील प र  छेद १ व २ म  ये जी मािहती िदली आहे  याव न सदर सवलत रटी िपटीशन 

३१३२ माणे आहे िकंवा वेगळी  यव  था आहे याचा काही बोध होत नाही. तसेच सिमतीने 
िद.२६.०६२०१४ रोजी जो िनणय िदला आहे  यात बदल क न स  टबर, २०१७ म  ये त  कालीन 
मुख कायकारी अिधकारी यांनी वेगळा जो िनणय िदला आहे. तो िनणय देखील सभेसमोर ठेवावा. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.८ ी. तुकाराम बाजीराव ग  हाणे, कायम कं ाटी कमचारी (५९८) िव ुत िवभाग यांना वै क य 

िबलाचा परतावा िमळणेबाबत. 
 
िनणय .५५५  ताव यापुव  दोनदा नामंजुर झाला आहे.  ताव िनयमात बसत नाही  हणून नामंजूर.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.९ ी साईनाथ  णालयात वाढीव खाटांसाठी व MJPJAY काया  वीत करणेसाठी कमचारी 

उपल  धता व  यासाठीचे अंदाजे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
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िनणय .५५६ शीषकात MJPJAY काया  वीत करणेसाठी व साईनाथ  णालयात वाढीव खाटासाठी आव  यक  
कमचारी व अंदाजे खचाबाबत उ  लेख आहे. िटपणीम  ये १५६ जादा  टाफ िकती वाढीव 
खाटासाठी लागत आहे याचा काही उ  लेख नाही. मािहती अपुण आहे.  अधवट मािहती देऊन 

 ताव सिमतीसमोर सादर करणे आिण िवषय तातडीचा आहे  हणून लवकर मंजूरी ावी  हणून 
मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िवनंती करणे हे बरोबर नाही. हॉि पटलमधील सेवािनवृ  त, मयत 
झालेले कमचारी व सेवा सोडून गेलेले कमचारी यांची सं  या मोघम आहे.  

 ॅ  चर ऑडीटचा रपोट अ ाप ा  त झालेला नाही, अशी मािहती दे  यात आली.  
िद.२०/७/२०२२ रोजीचे  तावात फ  त १५ कमचा-यांची मागणी का करणेत आली, 

१५६ कमचा-यांची मागणी का केली नाही, असा  न पडला.  
सिव  तर खुला  यासह  ताव सादर करावा.              (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१० ी साईनाथ  णालयातील स ि थतीला लागु असले  या वै क य सेवा आकारां  या दराम  ये 

वाढ करणेबाबत. 
 
िनणय .५५७ सं  थानचे अिधिनयमाचे उ ी  ठ ल ात घेता स  या असलेले दर पुढील एक वषाकरीता कायम 

ठेव  यात यावा. दरवाढीचा  ताव नामंजूर कर  यात आला. 
(कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ ी 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 िमळणेबाबत. 
 
िनणय .५५८ िवषय नं.११ व १२ म  ये िदनांक २२.१२.२०१६ रोजी सिमतीने िनणय .९४४ अ  वये साईनाथ 

 णालयात वै क य उपचार व औषधे मोफत देणेबाबत मजूंरी िद  याचा उ  लेख आहे. परंतु दर 
मिह  याचा खचाचा अहवाल  वतं पणे सिमतीसमोर मंजूरीसाठी िकंवा मा  यता देणेसाठी िकंवा 
न द घे  यासाठी ठेव  यात यावे असे िनदश िद  याचे िनणय दाखिव  यात यावे. 

 (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ ी 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 िमळणेबाबत. 
 
िनणय .५५९ वरील िनणय .५५८ माणे िनणय झालेला आहे.                  (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटचे हो  ट गसाठी  लाऊड स  हर 

उपल  ध करणेबाबत. 
 
िनणय .५६० टीसीएस कडून ा  त झालेला िद.२० जुन,२०२२ रोजीचा अिभ ाय व  तावाचे अवलोकन 

के  यानंतर  लाऊड स  हरची सेवा िनणय . ६१३ (१६) िद. ५.१०.२०१८ माणे दोन वषाकरीता 
मुदतवाढ दे  यास मजुंरी दे  यात आली. (  हणजे १५.१०.२०२३ पयत) 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१४ ी साईबाबा सं  थानचे नावाशी सा  य असणा-या वेबसाईट  दारे देणगी जमा करणारे तसेच 
वेबसाईट, फेसबुक, इ   टा ाम यावर साई नावाने असले  या अकाऊंटबाबत. 

 
िनणय .५६१ ी साईबाबा सं  थान  ट व ी साईबाबा सं  थान  ट िशड  या नावाने अ  य कोणालाही 

कामकाज करता येत नाही. कारण ी साईबाबा सं  थान  ट (िशड ) अिधिनयम-२००४ अ  वये 
फ  त याच सं  थानला अिधकार िदलेले आहे.  यामुळे यादी माणे िशड  पोलीस  टेशनला 
एफआयआर दाखल कर  यात यावा. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१५ सं  थानचे अि नशमन वाहन पािकगकरीता प ाशेड उभारणी करणे कामासाठी ा  त झाले  या      

ई-िनिवदेतील िन  नतम दराची िनिवदेबाबत. 
 
िनणय .५६२ िन  नतम िनिवदा दरधारक  ी. षीकेश भरत सदाफळ यांचेशी सिमतीने  हीडीओ कॉल  दारे 

वाटाघाटी के  यानंतर  यांनी र  कम कमी क न .१३ लाखाम  ये सदर काम क न दे  यास 
मौखीक समंती दली  यामुळे सदर  ताव .१३ लाखाम  ये काम क न घे  यास मंजुरी िदली. 
 यांचेकडून लेखी घे  यात यावे. कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ सं  थानमाफत कर  यात येणारे तातडीचे व इतर कामांकरीता आिकटे  ट पॅनल करणेसाठी िवहीत 

प  दतीने िनवडलेले आिकटे  ट पॅनल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे सादर. 
 
िनणय .५६३ ी साईबाबांचे भ  तमंडळापैक  सं  थानसाठी सेवाभावनेने आिकटे  ट  हणून काम कर  यास 

अनेक लोक उपल  ध होऊ शकतात. या कामासाठी सशु  क आिकटे  ट नेम  याची गरज नाही 
 यामुळे सदर  ताव नामजूंर केला आहे. सोबतच भ  तमंडळापैक  अनुभवी, त  व इ  छुक 

लोकांकडून Expression of interest  from donors मागिव  यात या  यात. अजाम  ये  या 
कामासाठी आव  यक अहता व अनभुव याचा उ  लेख कर  यात यावा. तसेच  यांना अपे ीत 
मानधन देखील अजाम  ये नमदु क न  यावे. या िनिवदमे  ये उ  लेखीत मानकांचा  या प ाम  ये 
समावेश कर  यात यावा. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१७ साई धमशाळा  प रसरातील सव इमारतीचे आतील व बाहेरील बाजूने रंगकाम करणे व इमारतीचे 

सडंास, बाथ मचे नुतनीकरण करणे कामासाठी येणारे अपे ीत .१४,३४,५२,५४६/- इत  या 
अंदाजप क य खचास मा  यता देणेबाबत. 

 
िनणय .५६४ साई धमशाळा इमारतीचे बांधकाम ११ वषापुव  झा  यामुळे दु  ती होणे अपे ीत आहे  यासाठी 

सबंधीत देणगीदार   ी.के.  ही.रमणी हे जर सदर काम देणगी  हणून क न दे  यास तयार असतील 
तर  यांचेकडून ते काम क न घेता येईल.  ते तयार नसतील तर अंदाजप क तयार क न  यावे 
 यानंतर मग  ताव सादर कर  यात यावा. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१८ िशड  व प रसरातील झाले  या अितवृ  टीमुळे उ वले  या पुर स  य प रि थतीमुळे ी साईनाथ 
 णालय प रसरातील जनरेटर मचे पाठीमागील व पि मेकडील क  पांऊंड भ त पड  याने सदर 

िठकाणी न  याने आर.सी.सी. रटेिनंग वॉल बांधणेकामी येणारे र  कम .३७,०८,१७३/-मा चे 
खचास मा  यता िमळणेबाबत.  

 
िनणय .५६५ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सदर जागेचे िन र ण क न इतर काही पयाय आहेत का याचा  

सिव  तर अहवाल सभेपुढे सादर करावा. 
(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ ी साईबाबा सं  थानकडे देणगी पाने जमा झालेले सोने चांदी  या व  तु िवतळून उपल  ध होणारे 

शु  द सोने-चांदीपासनू ी साई ितमेची नाणी/पे  डटं बनिव  यास येणा-या खचासबंधीत मािहती 
शासनास कळिवणेबाबत. 

 
िनणय .५६६ िवषय तातडीचा नाही तहकुब. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० सं  थानला देणगी  व पात ा  त होणा-या सोने चांदी व  तू कस लावून तपासणी क न 

बाजारभावा माणे िकंमत िनि त करणेकामी सोने-चांदी मु  यांकनकार यांना मािसक मानधनावर 
दोन वषाकरीता मुदतवाढ देणेबाबत. 

 
िनणय .५६७ िवषय तातडीचा नाही तहकुब. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ मा.उ  च  यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशानुसार िशड  नगरपंचायत ह ी अंतगत 

येणा-या प रसरातील दैनंिदन  व  छता िवषयक साफसफाईची कामाची थक त र  कम .८.१७ 
कोटी मा  आदा केलेचा  ताव अवलोकनाथ सादर करणेबाबत. 

 
िनणय .५६८ िवषयाचे अवलोकन केले. 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ माहे जुन-२०२२ ते ऑग  ट-२०२२ जमा खच त   याची न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .५६९ त   यामधील अ.न.ं३ मधील नमुद पाच लाखाचे आतील खच मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 

के  याचा उ  लेख आहे. सभेसमोर फ  त न द घे  यासाठी  ताव सादर के  याचा उ  लेख आहे. 
सदरह खच  मु  य कायकारी अिधकारी यांनी केलेला सदरह खच कोण  या अित तातडी  या 
कामासाठी केला आहे. बजेटम  ये  याची तरतुद होती िकंवा नाही. तसेच अिधिनयमाचे कलम-१४ 
उपकलम-४ प र  छेद .२ म  ये उ  लेख के  या माणे  वरीत काय  तर मा  यतेसाठी सदरह 
खचाचा  ताव सिमतीसमोर ठेवला होता िकंवा नाही, याचे मािहतीसह सदर  ताव फ  त न द 
घे  यासाठी न  हे तर मा  यतेसाठी पु  हा सादर करावा.                              (कायवाही- लेखाशाखा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२३ सं  थानचे १२५ वाहने, िव ुत जिन े तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंन पुरवठयाबाबत  वयंपुण 
होणेकरीता अंतगत इधंन  यव  था सु  करणेबाबत. 

 
िनणय .५७० दुस-याला िवक  यासाठी इधंन खरेदी करणे हे सं  थानचे अिधिनयमातील उ ी  ठांपैक  उ ी  ठ नाही.  

बाजारात इधंन पुरवठा पंप उपल  ध असतांना भ  तांना इधंन उपल  ध क न दे  याची गरज 
सं  थानला नाही.  हणून  ताव नामंजूर. 

(कायवाही-वाहन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
िवषय नं.२४ नगरसलू रे  वे  टेशन ते िशड  साई मिंदर बस सेवा पवुवत चाल ू करणेस तसेच भाडेवाढ करणेस 

मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .५७१ सदर  तावात रा  य प रवहन महामंडळ (एसटी) यांचेकडून ते सदर  सेवा पुरिव  यास तयार आहेत 

का याबाबत चौकशी के  याचा उ  लेख नाही. िज  हािधकारी यांचे मा  यमाने सदर िवक  पाचा 
िवचार क न रा  य प रवहन महामंडळाकडून श  य न झा  यास याबाबत फेर  ताव सादर करावा. 

कायवाही-वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाकरीता  कुल बस सेवा सु  करणेबाबत. 
 
िनणय .५७२ सदर सेवा पुरिव  यासाठी रा  य प रवहन महामंडळ (एसटी) यांचेशी प ा  यवहार क न चचा 

करावी. तसेच पुरेशी िव ाथ  सं  या नसतांना सदरचा  ताव सादर कर  यात आलेला आहे. 
 ताव नामंजूर. 

(कायवाही-वाहन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२६ अगरब  ती िव  कर  यासाठी  टॉल लावणेस परवानगी िमळणेबाबत मा.सौ.शालीनीताई रा.िवखे 

पाटील, िव  व  त, जनसेवा, फ डेशन, लोणी ब.ु, ता.राहाता, िज.अहमदनगर यांचेकडील प  
जा.नं.९३/२२, िद.२८.०९.२०२२. 

 
िनणय .५७३ िनिवदेची मुदत सपंली, िदलेला कालावधी सपंला, सिमतीचे िनणया माणे जागा खाली क न 

घेतली पु  हा काही िनिवदा  यांना िदलेली नाही. अशा प र  थतीत  यांना सं  थेची जागा उपल  ध 
क न देणे िनयमात बसत नाही.  ताव नामंजूर.                             (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ ी साईबाबा महािव ालय – ा  यापकांना मुदतवाढ देणेबाबत. 
 
िनणय .५७४  ताव मंजुर. मा   तावातील प रिश  ठ ब मधील अ.नं. १ खालील माणे दु  त कर  यात 

यावा.  
१. अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती िकंवा  यांचे नामिनदशीत सिमती सद  य  
जािहरात दे  यापवु  ा प सिमती अ  य  व सद  य यांचेकडून चि य प  दतीने मजूंर क न  घे  यात 
यावे.                                                                          (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२८ ी साईबाबा शै िणक संकुल (नवीन) औ ोिगक िश ण सं  था व सादालय या िठकाणी 
एकुण ११ नग नवीन रोल ग शटस तयार क न बसिवणेकामी येणा-या खचास मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 
िनणय .५७५ थमत; सदरचे काम Expression of interest from Donors  कडून सभंा  य खचासह लेखी 

मागिव  यात यावे.  यासाठी आव  यक मािहती िस  द कर  यात यावी. व कोणी तयार नसतील तर 
फेर  ताव सादर करावा. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ सं  थानचे िव ुत िवभागासाठी दैनंिदन म  ट  स कामासाठी सािह  य खरेदीकामी ा  त  युनतम दर 

मािहती  तव सादर करणेबाबत. 
 
िनणय .५७६ जीईएम णाली म  ये न दणी क न ि या राबिव  याब ल िनदश दे  यात येत आहे.  ताव 

नामंजूर. 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० औ ोिगक िश ण सं  थेतील र  त पदावर Ad-hoc प  दतीने िनदेशक नेमणकू करणेबाबत. 
 
िनणय .५७७ तहकुब. 

(कायवाही- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ शै िणक वष २०२२-२३ इय  ता १ ली  या वगासाठी शासनाचे बालकां  या मोफत व स  ती  या 

िश णाचा अिधकार अिधिनयम-२००९(RTE Act-2009) अ  वये इय  ता १लीचे एकुण १७६ 
नवीन वेशानुसार २५% माणे ५९ िव ा  याना मोफत वेश देणेकामी मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .५७८ तहकुब. 

(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३२ सन २०२३-२४ करीता मोतीचुर लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद तयार क न पॅक ग क न देणेकामी 

उ   या मजुरी दराची अंदाजे र  कम .२ कोटी मा चे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .५७९ तहकुब. 

(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३३ िपं  याक िसलटॅ (माशल आट) रा  ीय  पधा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  म  ये 

घे  यासाठी परवानगी िमळ  याबाबत व  या अनषंुगाने सिुवधा िमळ  याबाबत. 
 
िनणय .५८० सं  थानचे अिधिनयमाचे उ ी  ठाम  ये बसत नाही  हणून  ताव नामंजूर. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.३४ िदनांक ०७ ऑग  ट, २००९ चे आकृतीबंधासोबत  या मजूंर प रिश  ट “अ” म  ये नमदू 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 .५८१ तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३५ ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाकामी िनयमावली व सिमती गठीत 

करणेबाबत. 
 
िनणय .५८२ तहकुब. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ ी. शरद कच  गोडगे, मदतनीस, बांधकाम िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 
िनणय .५८३ तहकुब. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ ी. िवजय तुकाराम मोकळ, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 
िनणय .५८४ अिधिनयमाचे कलम 14 (2) (a) (ii) अनुसार िश  त व भंग िवषयक कायवाही कर  याचा अिधकार 

मु  य कायकारी अिधकारी यांचेकडे आहे.  हणून  यांनी िनणय घेऊन अहवाल सिमती समोर सादर 
करावा. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ ी. शेखर िवजयराव कुलकण , सेवा िनलंबीत सीसीटी  ही ऑपरेटर, सीसीटी  ही कं  ोल सेल 

यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 
िनणय .५८५ ी. शेखर िवजयराव कुलकण , सेवा िनलंबीत सीसीटी  ही ऑपरेटर, सीसीटी  ही कं  ोल सेल 

यांना वैयि क सनुावणीसाठी पुढील सिमतीचे सभेसमोर बोलिव  यात यावे. 
(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३९ सं  थानचे मंजूर आकृतीबधंातील 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 .५८६ तहकुब. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४० बॅगेज  कॅनरचे दु  ती देखभालकामी वािषक CAMC कं ाट देणेबाबत. 
 
िनणय .५८७  ताव मंजूर.                                                                                (कायवाही-सरं ण िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४१ साईभ  तांना दे  यात येणा-या कॉट/लॉकस व अनषंुगीक सेवा पुरिव  याचे सेवा आकाराम  ये वाढ 

करणेबाबत. 
 
िनणय .५८८ तहकुब.                                                                                         (कायवाही-साई धमशाळा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४२ सव  यायालयाम  ये सं  थानचे वतीने बाजू मांडणेकरीता व र  ठ विकलांचे पॅनल तयार करणेसाठी 

पा  अजदारां  या मलुाखती घेणेबाबत. 
 
िनणय .५८९ तहकुब.                                                                                           (कायवाही-िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४३ साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील आऊटसोस ठेकेदारामाफत ८० ते १०० ट  के गैरहजेरी 

असलेले आऊटसोस कमचारी कमी करणेबाबत. 
 
िनणय .५९० आऊटसोस कमचारी हे  िनयमा माणे सं  थानचे आ  थापनेवरील नाही. जर मा.उ  च  यायालयाचे 

आदेश असतील तर  या आदेशास अिधन राहन मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यांचे 
अ  य  यारीतील बाब अस  यास यो  य तो िनणय  यावा.   (कायवाही-साईआ म भ  तिनवा  थान) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४४ िशड  नगरपंचायत ह ीतील र   यां  या दैनंिदन  व  छता िवषयक कामांचा ितमाई प र ण अहवाल 

न द घेणेकामी सादर. 
 
िनणय .५९१ मा.उ  च  यायालयाचे आदेशा माणे तसेच दैनंिदन  व  छता िवषयक कामांची पाहणी क न उिचत 

कायवाही करावी.                                                                         (कायवाही-आरो  य िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०१ 
िनणय .५९२ आजचे सभेतील िवषय .५ सबंधी मािहती घेतांना असे िनदशनास आले क , साईनाथ 

  णालयात काही वै क य अिधकारी आर.एम.ओ.  हणून नेमणकू स असनु कं  सलटंट   हणून 
काम क न आर.एम.ओ.चे वेतन व अिधक कं  सलटंट  हणून ो  साहन भ  ता घेत आहेत. ते फक्  त 
ऑनकॉल येऊन  कं  सलटंट  हणून काम करतात व आर.एम.ओ.  हणून पुणवेळ  णालयात 
उपि थत नाही. या िवषयावर भांडण क न काही डॉ  टर सोडून गेले आहेत.   यामुळे आर.एम.ओ. 
यांची कमतरता भासते, या िवषयावर आव  यक सपुंण मािहतीसह अ  य  यांचेकडे अहवाल 
पाठवावा. जेणेक न सिमतीम  ये िवषय ठेव  याचा िवचार करता येईल. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०२ 
िनणय .५९३    वाहन िवभागाकडे एकुण १५ बसेस स  या वापर  यासाठी यो  या आहेत परंत ुवापरात नाहीत. अशी 

मािहती िदली.  सदर बसेसचा उपयोग कसा करता येईल आिण जरबसेसची गरज नस  यास सदर 
बसेस िव  कर  याचा  िवचार कर  याची गरज आहे का याचा  ताव सादर करावा. 

(कायवाही-वाहन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०३ 
िनणय .५९४ तदथ सिमतीने कायभार घेत  यानंतर सं  थानचे वतीने सं  थानचे मालम  तेची मािहती स  या चालू 

असलेली भरती ि या मालम  ता व दािय  व खरेदी ि या सं  थानचे थकबाक  इ  यादीची 
मािहती िदलेली नाही. मागील मह  वाचे जे ठराव आहेत ते िनदशनास आणनू िदलेले नाहीत. 
िविवध पदाची भरती ि या, व  तु व सेवा घे  याची ि या आिण वेतनेतर भ  ते जे िनयमीत पणे 
होतात ते सोडून ५० लाखापे ा अिधक रकमेचे िवतरण सिमतीची पवु परवानगी घेत  यािशवाय 
क  नये.  दर  यान याबाबत कुठलाही  प  ट आदेश पािहजे अस  यास मु  य कायकारी अिधकारी 
यांनी सिमतीचे अ  य  यांचेकडे लेखी सादर करावे. 

सिमतीचे अ  य  यांनी िद.२१ ऑ  ट बर, २०२२  या प ा  वये िद.१२.१०.२०२१ 
रोजी  या तदथ सिमतीचे बैठक त िनणय .१६८ चे अंमलबजावणीबाबत सिव  तर मािहती 
पाठिव  यासाठी मु  य कायकारी अिधकारी यांना कळिव  यात आलेले होते. मा  अ ाप 
 याबाबतची मािहती दे  यात आलेली नाही.  

(कायवाही- सव िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०४ 
िनणय .५९५ उपमु  य कायकारी अिधकारी यांनी अशी मािहती िदली क  पजुारी भरती ि या म  ये  अंदाजे ३१ 

अज ा  त झालेले आहे. पुजारी, उप पजुारी, िवनावादक तबला वादक,  पुजा-यांची नेमणकू 
उपमु  य कायकारी अिधकारी यांनी मािहती िदली क , अज बोलिव  याची ि या पुण झाली.  
पुढील ि या लबंीत आहे. दर  यानचे कालावधीत सादर केले  या ा पा माणे जी काही 

ि या होणार आहे. ती  तावीत करावी व  याब ल सिमतीची मा  यता घेत  यािशवाय 
कोणतीही भरती ि या राबवु नये. भरती ि या  या  तरावर असतील  याची आहे ती 
प रि थती जैसे-थे ठेव  यात यावी.                                    (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०५ 
िनणय .५९६ सं  थानचे दो  ही हॉ  पीटलसाठी लागणारे औषधे,  िश  लक साठा, आव  यक खरेदी व  खरेदी  या 

ि येची स ि थती याबाबत  औषधे खरेदी िनिवदा ि या सिमतीसमोर िनिवदा ि या राबवून 
िनिवदा मसुदा सिमतीपुढे मा  यतेसाठी सादर करावा. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०६ 
िनणय .५९७ सं  थान कमचा-यांना गणवेश पुरिव  यासाठी  िनिवदा ि या पुण झालेली आहे. कायादेश देणे 

बाक  आहे. पुव  गणेवश देणेकामी गणवेश भ  ता देणेबाबत िनणय सिमतीने घेतला होता.  यामुळे 
आता ि या िनिवदा ि या पुण क न कायादेश िदला आहे. असे उपमु  य कायकारी अिधकारी 
यांनी सांगीतले. १४० साडया परुवठादाराने पुरवठा के  याचे सांगीतले आहे. स ि थतीत पुरवठा व 
िवतरण यास  थिगती दे  यात येत आहे.  मु  य कायकारी अिधकारी यांनी पुव  तदथ सिमतीने 
घेतलेला िनणय नतंरचे सिमतीने बदलेला अस  यास  याची मािहती तसेच काढले  या िनिवदा 
आिण सबंधीत द  तऐवज अ  य  व सद  य यांना पाठवावा. आणी पुढील सभेम  ये िनणय घे  यात 
येईल.                                                                                             (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०७ 
िनणय .५९८ िद.१७.१०.२०२२ रोजी अ  य  यांनी प  पाठवुन मु  य कायकारी अिधकारी यांचेकडून रिववार व 

गु वारचे  िदवशी राखीव वेळेत कोणाकोणाकडून शॉ  स घेऊन ठेव  या आहेत याची मािहती 
बोलिवली तसेच  याच िदवशी वेळे अभावी मािहती देऊ शकत नाही असे उ  तर दे  यात आले. परंतु 
आजपयत तशी मािहती िदली गेली नाही. याबाबत पतुता न झा  यामुळे तीन िदवसात  याची पतुता 
व यापुव  पुतता न झा  याबाबत खुलासा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी अ  य  व सद  य 
यांचेकडे पाठवावा. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .५४८ ते  ५९८  सवानुमते घे  यात आले. 

यानंतर रा ौ.१२.१५ वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 
 
 

                              वा रीत/-                                                                              वा रीत/- 
                         (राहल जाधव)                                                                  (डॉ.राज  भोसले,भा. .से) 
                उप मु  य कायकारी अिधकारी                                                िज  हािधकारी अहमदनगर  तथा       
                सद  य,तदथ (Ad-hoc) सिमती                                                 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 . 


