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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .३/२०२३                िदनांक ०५/०२/२०२३ 
 थळ- िज  हा  यायालय,अहमदनगर                       वेळ- दुपारी १२.०० वा. 

 
मा.उ  च  यायालय, मुबंई 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 आदशेा  वये ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड करीता िनयु  त केले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा रिववार 
िद.०५/०२/२०२३ रोजी दपुारी १२.०० वा. िज  हा  यायालय, अहमदनगर येथे आयोिजत करणेत आली 
असलेबाबत जा.नं.  वीस/१९/२०२३, िज  हा  यायालय,अहमदनगर, िद.०४.०२.२०२३ अ  वये सव 
मा.सद  यांना कळिव  यात आलेले होते. 

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा रिववार िद.०५/०२/२०२३ रोजी दपुारी १२.०० वा. िज  हा 
 यायालय, अहमदनगर येथे मा. ी.सधुाकर 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. ी.सुधाकर 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 . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१ िद.२०.०१.२०२३ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या तदथ सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून 

कायम करणे. 
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िनणय .८० िद.२०.०१.२०२३ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या तदथ सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून 
कायम कर  यात आले. 

(कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
िवषय नं.२ चि य प  दतीने मा  यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 

१. सन-२०२३  या साठा संपु  टात आले  या ी साई दैनंिदनी व ी साईबाबा िदनदिशकांची 
वाढीव छपाई कामाचा कायादेश देणेबाबत.                                              

 
िनणय .८१/१ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. ी साईच र  िहदंी व ादेिशक भाषेतील ी साईच र  देणगी  व पात ि वकार करणेकामी 
मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .८१/२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३. सन-२०२३ चे सहा साईलीला अंक (मराठी व िहदंी,इं जी  येक ) (  दैमािसके) तसेच अंक 

िवतरणकामी पाक टे छपाई पुरवठा होणेसाठी ई-िनिवदा मागिवणे तसेच इतर अनुषंगीक 
बाब साठी येणारे अंदाजे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .८१/३ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४. सं  थान कािशत २१ काशने (पु  तके) पुनमु ण /छपाई करणेसाठी येणारे अपेि त अंदाजे 

खचास तसेच िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागणी करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
िनणय .८१/४ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५. ी साईभ  तांचे सुिवधेसाठी वािषक मागणीचे २५ ट  के जादा पॅके  ड ि क ग वॉटर खरेदीस 
मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .८१/५ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही-कॅ  टीन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६. मा.िज  हािधकारी व अ  य , िज  हा सैिनक कायालय,अहमदनगर यांचेकडील सश   सेना 

 वजिदन िनधीसाठी .७५ ल  मा  अथसहा य मागणीचे  तावावर िनणय होणेबाबत. 
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िनणय .८१/६ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही-लेखाशाखा) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
७. सन २०२२-२३ या आिथक वषामधील सं  थानकडील दैनंिदन वापराने खराब झालेले रकामे 

तेलातूपाचे लहान/मोठे त डाचे खराब व चांगले डबे िव  करणेकामी ा  त उ  चतम 
दरासंदभात िनणय होणेबाबत. 

िनणय .८१/७ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही-अिभलेख क ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३ आिथक वष २०२३-२४ चे मूळ अंदाजप क व आिथक वष २०२२-२३ चे सुधारीत 

अंदाजप कास मा  यता देणेबाबत. 
 
िनणय .८२ सं  थान कायम कमचारी, कं ाटी कमचारी व आऊटसोस कं ाटी कमचारी यांचे वेतन 

व भ  ते यांचा खच िव  व  त िनधीम  ये दशिवलेला आहे. ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ चे तरतुदीनुसार सदरचा खच  यव  थापन 
िनधीमधुन करणे आव  यक अस  याने  या माणे अंदाजप कात सुधारणा कर  यात 
यावी. सुधारीत अंदाजप कातील खचाची र  कम .१७८ कोटी पैक  ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ चे कलम २२ मधील तरतुद 

मांक २ मधील िनयम .२ नुसार  यासाचे सन २०२१-२२ चे एकुण उ  प  न ४३६.९५ 
कोटी चे १० ट  के र  कम .४३.६९ कोटी  यव  थापन िनधीत वग क न  या खचास 
मा  यता दे  यात येत आहे. तसेच सन २०२३-२४ चे मुळ अंदाजप कातील खच र  कम 

.२२९ कोटी पैक  आिथक वष २०२२-२३  या एकुण  तावीत अंदाजे र  कम 

.८३५ कोटी उ  प  ना  या १० ट  के र  कम .८३.५० कोटी  यव  थापन िनधीत वग 
क न  या खचास मा  यता दे  यात येत आहे.  यव  थापन िनधीत दशिवले  या उवरीत 
खचास (सं  थान कायम कमचारी, कं ाटी कमचारी व आऊटसोस कं ाटी कमचारी 
यांचे वेतन व भ  ते इ. खचास) शासनाची िवहीत प  दतीने मा  यता घे  यात यावी. 
त  पवु  मा.उ  च  यायालयात िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न मा  यता घे  यात 
यावी. मा.उ  च  यायालयाचे व शासनाचे मा  यतेस अिधन राहन आिथक वष २०२३-
२४ चे मूळ अंदाजप क व आिथक वष २०२२-२३ चे सुधारीत अंदाजप कास मा  यता 
दे  यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने चि य प  दतीने पाठिवलेले िवषय आय  या वेळेचे िवषय 
 हणून घे  यात आले ते खालील माणे- 

आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१ सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव-२०२३ तसेच उ  हाळयाचे कालावधीत  

साईभ  तांचे   सुिवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था करणेकामी अंदाजे 
र  कम .३३,६२,५४९/- इत  या अंदाजप क य खचास व याकामी ई-िनिवदा 
मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .८३  ताव मंजूर. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२ सन २०२३ मधील सं  थानमाफत साज-या होणा-या तीनही उ  सवां  या िनमं ण 

पि का छपाई करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .८४  ताव मंजूर. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय . ८० ते ८४ सवानुमते घे  यात आले. 
यानंतर दुपारी ३.३० 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/- 

(सुधाकर यालगड्डा) 
मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगरतथा 

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


