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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .१५/२०२२                                                           िदनांक ०५.१२.२०२२  
थळ- िज  हा  यायालय, अहमदनगर                                           वेळ-दुपारी१.३० वाजता 

 
मा.उ  च  यायालय, मुबंई 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 सभा सोमवार 

िद.०५/१२/२०२२ रोजी दपुारी ०१.३० वा. िज  हा  यायालय,अहमदनगर येथ े आयोिजत करणते आली 
असलेबाबत जा.नं.१०७५०/२०२२, िज  हा  यायालय,अहमदनगर िदनांक ०४.१२.२०२२ अ वये सव 
मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते.  

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा सोमवार िद.०५/१२/२०२२ रोजी दपुारी १.३० वा. िज  हा  
 यायालय,अहमदनगर येथे 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 यांच ेवतीने उपमु  य कायकारी अिधकारी सभकेरीता उपि थत होते. 
 
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,  
      उप मु  य कायकारी अिधकारी,  
       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१ शेवट  या बैठक  या ठरावांची पु  टी आिण अनपुालन.(िद.२१.११.२०२२ व 
िद.२२.११.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभांचे 
इितवृ  त वाचून कायम करणे.) 

 
िनणय .६५०/१  िद.२१.११.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे 

इितवृ  त वाचून कायम कर  यात आले.  
 िनणय .५९९  कायम कर  यात आला. 
  ी.के.  ही.रमणी यांचे सोबत फोनवर ि पकर ऑन क न बोलुन मािहती 

घेतली.  यांनी सदर दु  तीचे काम आिण अंदाजप क तयार कर  याचे काम कर  यास  
देखील असमथता दशिवली.  यांनी सुचना िद  या क , एकदा कोि हडचे कालावधीत 
पुव चे मु  य कायकारी अिधकारी यांचे कालावधीत काही दु  तीचे काम झालेबाबत 
 यांना कळिव  यात आले.  याची मािहती  यावी. आिण दोन वषातच पु  हा दु  तीची 

खरोखर गरज आहे काय याचा िवचार करावा. 
  ते  वत: आता कृती बरी नस  यामुळे येऊ शकत नाही.  यामुळे त  कालीन 

सं  थानचे अिभयंता ी.आहेर आिण आिकटे  ट िनकम यांचेशी स  ला मसलत क न 
िनणय  यावा. 

मु  य कायकारी अिधकारी यांनी उपरो  त गो  टी तपासून  यांचा अिभ ाय 
 यावा आिण पीड   युडी कडून  वतं  अिभ ाय  यावा व सादर करावा. 

िनणय .६००/१ व  िनणय .६००/२  कायम कर  यात आला. 
िनणय .६००/३  िद.३१.१.२०२३ पयत र  कम देणे अस  याने या करणी 

पाठपुरावा करणेबाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांना 
िनदश दे  यात आले. 

िनणय .६०१  िवषयाचा पाठपुरावा क न िवषय आजचे सभेत सादर 
कर  यात आलेला अस  याने पुव चा िनणय कायम कर  यात 
आला. 

िनणय .६०२/४  तहकुब. 
िनणय .६०२/५  लंबीत. वेळेअभावी तहकुब. 
िनणय .६०२    िवषय .०४ ते ४४ बाबतचा िनणय कायम कर  यात आला. 
 

िनणय .६५०/२ िद.२२.११.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे 
इितवृ  त वाचून कायम कर  यात आले. 
िनणय .६०३  ते ६०५ कायम कर  यात आले.  
िनणय .६०६  कायम कर  यात आला. आजचे सभेत  ताव सादर केला 

अस  याची मािहती िदली. 
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िनणय .६०७   िनणय कायम कर  यात आला. पुतता करावी. 
िनणय .६०८   िनणय कायम कर  यात आला. पुतता करावी. 
िनणय .६०९   कायम कर  यात आला. 
िनणय .६१०   िनणय कायम कर  यात आला. मािहती पाठिवली आहे. 

िवचारािधन आहे.  
िनणय .६११    िनणय कायम. मािहती आलेली आहे. िवचारािधन आहे. 
िनणय .६१२ व ६१८ कायम कर  यात आले. 
िनणय .६१९  कायम कर  यात आला. पुतता के  याचे सांग  यात आले. 
िनणय .६२०  कायम कर  यात आला. 
िनणय .६२१  कायम कर  यात आला. िवषय लंबीत आहे. 
िनणय .६२२  कायम कर  यात आला. पुतता बाक  आहे. 
िनणय .६२३  कायम कर  यात आला. गती अहवाल बाक  आहे. 
िनणय .६२४ ते ६२७ कायम कर  यात आले. 
िनणय .६२८  कायम कर  यात आला. जािहरात काढ  याची मािहती िदली. 
िनणय .६२९ ते ६३० कायम कर  यात आले.  
िनणय .६३१  कायम कर  यात आला. पुतता बाक  आहे. 
िनणय .६३२ ते ६४३ कायम कर  यात आले. 
िनणय .६४४  कायम कर  यात आला. आजचे बैठक त िवषय आहे. 
िनणय .६४५ व ६४६ कायम कर  यात आले. 
िनणय .६४७  कायम कर  यात आला. पुतता बाक  आहे. 

िनणयाची अंमलबजावणी झाली नाही. लेखी आदेश 
झालेला आहे. ते  हा िवनािवलंब २४ तासात पुतता करावी व 
 याचा अहवाल ४८ तासात तदथ सिमतीचे अ  य  यांना 

सादर करावा. 
 याबाबतची कायालयीन िटपणी पािह  यानंतर सही 

खाली तारीख नाही.  यामुळे िनदश दे  यात येतो क , 
कायालयीन िटपणीवर सही करतांना आवक व तारीख बाबत 
िश  का मारावा. 

िनणय .६४८  कायम कर  यात आला. पुतता बाक  आहे. 
िनणय .६४९  कायम कर  यात आला.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२ तुप खरेदीची ि या. (सन २०२२-२३ (डीसबर-२०२२ ते माच-२०२३) अखेर गाईचे 
शु  द तुप ि वस चॅलज प  दतीने खरेदी करणेकामीचे िनिवदेबाबत.) 

 
िनणय .६५१ १. िद.२७.११.२०२२ रोजी चि य प  दतीने िनणयासाठी मु  य कायकारी अिधकारी 

यांनी जो  ताव पाठिवला होता  यावर तदथ सिमतीचे अ  य  यांनी 
िद.३०.११.२०२२ रोजी अिभ ाय िदले होते.   यानसुार मसु ाम  ये दु   या क न 
मराठी व इं जी मसुदा सादर केला आहे. संपुण आिथक वषासाठी थम  ताव 
त  कालीन  यव  थापन सिमतीपुढे ठेव  यानंतर या आिथक वषात आतापयत अंदाजे 
११.९० कोटी वािषक मंजूर र  कम ३२.९९ कोटी पैक  खच झालेला आहे. लाडू 
बनिव  यासाठी तुप व इतर सािह  य खरेदी क न बाहय यं णे  दारे कोटयावधी पये 
पु  हा खच क न लाडू बनिव  याऐवजी एकुण लाडू बनिव  याचे काम पणुपणे 
बाहययं णेला देणे यो  य होईल काय याचा िवचार कर  याची आव  यकता आहे.  
२. सुधारीत  ताव व मसुदा चुक चा अस  याने चचत ठर  या माणे मसुदा कं   लटंट 
कडून पडताळून  यावा व तीन िदवसात  ताव चि य प  दतीने तदथ सिमतीचे 
अ  य  व सद  य यांचेकडे पाठिव  यात यावा. 

 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३ औषधां  या खरेदीसाठी ि या. (सं  थानचे दो  ही हॉि पटलसाठी आव  यक असणारी 

औषधे व तदनुषंगीक सािह  य खरेदीबाबत  या ई-िनिवदे  या मसु ास मा  यता 
िमळणेबाबत.)            

व 
िवषय नं.४ िकराणा आिण िकराणा माला  या खरेदीची ि या. (सन २०२२-२३ वषाकरीता 

सादालय, कॅ  टीन, मंिदर व लाडूिनिमती िवभागांसाठी आव  यक िकराणामाल 
खरेदीबाबत.) 

 
िनणय .६५२  िवषय .३ व ४ चे बाबत- सदरह  ताव मु  य कायकारी अिधकारी यांची  वा री न  

घेता सादर केलेले आहेत. िवचारलेव न उप मु  य कायकारी अिधकारी यांनी मािहती 
िदली क , मु  य कायकारी अिधकारी यांनी काहीही सुचना िदले  या नाहीत. तदथ 
सिमतीचे आदेशानुसार उपमु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यांचे  तरापयत  ताव 
तपासूण सादर केलेले आहेत.  

मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अनपुि थतीत शासनाकडून अ  य आदेश 
नस  यामुळे रा  य शासनाकडून आदेश येईपावेतो  यव  थापन सिमतीने आता आदेश 
िदले  क , सं  थानचे मु  य कायकारी अिधकारी यांचे तातडीचे कामकाज उप मु  य 
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कायकारी अिधकारी यांनी पाहावे.  यानुसार उपरो  त  ताव मु  य कायकारी 
अिधकारी यांचे सहया नस  यातरी िवचारात घे  यात येत आहेत. 
िवषय .४ बाबत िनिवदा भरतांना िनिवदाधारकास ॅ  डचा उ  लेख कर  यास 
सांगावे. उदा.खा तेल. तसेच कडधा  याम  ये A ेडचा िकराणा माल हवा अस  याचा 
उ  लेख कर  यात यावा. 

उपमु  य कायकारी अिधकारी, वै क य संचालक, व शासक य अिधकारी, 
खरेदी िवभाग यांनी िवषय .२-तुप, िवषय .३-औषधे व िवषय .४-िकराणा 
खरेदीसाठी ई-िनिवदा मसदुा क   लटंट कडून पडताळणी क न  यावी आिण तीन 
िदवसात  ताव चि य प  दतीने तदथ सिमतीचे अ  य  व सद  य यांचेकडे 
पाठिव  यात यावा. 

 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५ िल ट  या CAMC साठी ि या. (  णांचे व साईभ  तांचे सुिवधेसाठी सं  थानचे सव 

भ  तिनवास,  णालये, ी साई सादालय येथील िल टचे कॉ  ेहेनिस  ह स  ह स 
कॉ  ॅ  ट देणेकरीता ई-िनिवदा ि ये  दारे ा  त झालेले िन  नतम दर मा.तदथ      
(Ad-hoc) सिमती सभेपुढे फेर सादर.) 

 
िनणय .६५३ दर वाजवी अस  याने ि वस चॅलज प  दतीने न जाता टडर माणे  ताव मंजूर. तीन 

वषाकरीता टडर अस  याने व खच ५० लाखाचे आत अस  याने िस  हील अॅ  लीकेशन 
दाखल कर  याची आव  यकता नाही. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६ अगरब  ती इ  याद  या िव साठी ी साईबाबा समाधी  या नावाचा दु पयोग आिण 

मंिदर प रसरात  अनािधकृतपणे िव  के  याब ल स  य अहवाल आिण/िकंवा 
कारवाईचा अहवाल. 

 
िनणय .६५४ िद.३०.१०.२०२१ रोजीचे तदथ सिमतीचे सभेतील िनणय .२५५ अ  वये ई-िनिवदा 

ि या राबवून तीन मिह  याचे आत पुण करावी असे आदेश असतांना 
िद.२२.११.२०२१ ची कायालयीन िटपणी ठेवुन िद.१८.०९.२०१७ चे प ाचा वापर 
क न अिधिनयमाचे कलम १४ (१ ) मधील िनयम उपकलम २ (ग) अनसुार मु  य 
कायकारी अिधकारी यांना िनणय घे  याचा जो अिधकार आहे तो अिधकार 
 यव  थापन सिमतीचे सवसाधारण िनयं णाचे अिधन राहन वापरावयाचा आहे. परंतु 

िद.२२.११.२०२१ चे कायालयीन  िटपणी व आदेश देऊन जो िनणय घेतला आहे, सदर 
िनणय अिधिनयमाचे कलम १४ (१) चे उ  लंघन क न घेतलेला िनणय आहे.  यामुळे 
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सदर जनसेवा फाऊंडेशन सोबतचा िद.०६.१२.२०२१ रोजीचा करारनामा आहे तो 
िव  व  त  यव  था व मंिदर शासनावर बंधनकारक नाही.   हणून सदर सं  थेला  यांचे 
 हणणे मांड  यासाठी संधी देणे यो  य रािहल.  यामुळे जनसेवा फाऊंडेशन बचतगट 

यांना कारणे दाखवा नोटीस मु  य कायकारी अिधकारी/उप मु  य कायकारी अिधकारी 
यांनी ावी आिण सिमतीसमोर िनणयासाठी ठेवावे. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग/बगीचा िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७ सिमती  या सद  यांनी ी साईबाबांना शाल व गु वार आिण रिववार  या अपण 

कर  यासाठी मु यांचा पुन:िवचार करणे. (रिववार, गु वार व इतर िदवशी राखीव 
ठेवले  या शॉ  सबाबत िद.०२/११/२०२२ रोजीचे मा.तदथ (Ad-hoc) सभेतील 
आय  या वेळेचा िवषय नं.०७ िनणय .५९८ बाबत.) 

 
िनणय .६५५ िद.१५.१२.२०२२ पासून पुढील आदेश होईपावेतो  गु वार व रिववार या िदवशी 

राखीव ठेवले  या  लॉटला देखील ॉ प  दतीने शॉल टाक  यात या  यात. 
(कायवाही-मंिदर िवभाग/ लेखाशाखा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने येणारे आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 

 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१ ी साईबाबा समाधी मंिदर िव  व  त  यव  था, िशड चे सुर ेकरीता महारा   रा  य 

सुर ा महामंडळ कडील सुर ा घेणेबाबत. 
 
िनणय .६५६ सं  थानचे संर ण िवभागाकडे स  या वेगवेगळया वगवारीतील ८७९ कमचारी आहेत. 

७६ कं ाटी िमलीटरी सुर ा र क  (Armed Guard ) ला मंजूरी आहे. मा  फ  त ३६ 
Armed Guard कायरत आहेत. Armed Guards आिथक  यवहार जेथे हाताळले 
जातात तेथे वापर  यात येतात. या  यित र  त ४४ िमलीटरी रटायड सुर ा र क      
(जे Armed Guards नाहीत असे) सुर ा र क तपासणीसाठी आहेत. सुर ा 
र कांचा   सरासरी वयोगट ४५ ते ५० दर  यान आहे. िमलीटरी रटायड सुर ा र कांचे 
सं  थानकडील सेवािनवृ  तीचे वय ६० वष आहे. 

  मा.उ  च  यायालय मंुबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका 
नं.१५/२०२० म  ये िद.२८/११/२०२२ रोजी झाले  या आदेशाचे अवलोकन केले.  

उपमु  य कायकारी अिधकारी यांनी िदले  या मािहतीनुसार एकुण ७६ 
बंदुकधारी मंजूर पदसं  या आहे. परंतु स  या फ  त ३६ कायरत आहेत.  
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िज  हा पोलीस अिध क यांचेकडून जो  ताव आलेला आहे  याम  ये ५० 
बदुंकधारी सरु ा कमचारी MSF कडून िमळणेबाबत  ताव िमळालेला आहे. स  या 
सं  थानकडून िदले  या मािहतीनुसार ५० बंदुकधारी सरु ा र क यांचे नेमणूक साठी 
वािषक अंदाजे २.४० कोटी खच येणार आहे. 

 MSF यांचे सबंधीत अिधका-यास बोलावून घेऊन  यांना सं  थानचे सुर ा 
 यव  थेची  य  मािहती देऊन मु  य कायकारी अिधकारी/उपमु  य कायकारी 

अिधकारी यांनी  यांचेकडून आव  यक मािहती, कोटेशन, वयोगट, अटी व शत   य  
बोलावून घेऊन अ  य  यांचेकडे पाठवावी. 

सं  थानकडे स  या कं ाटी प  दतीने ४० बंदुकधारी सुर ा र कांची पदे र  त 
आहेत. पोलीस अिध क यांचा  ताव ५० बंदुकधारी सुर ा र क नेमावे  हणून 
आहे.  यामुळे ३६ बंदुकधारी सुर ा र क स  या कायरत आहेत  या पैक                          
िनवृ  त होतील   यांचे ऐवजी  १० जागा  असे एकूण ५० जागा MSF मधुन कं ाटी 
प  दतीने मंिदराचे सुर ेसाठी तसेच  यांचेवर िनयं णासाठी एक मु  य सरु ा 
अिधकारी, आव  यक सं  येत MSF कडूनच इतर िठकाणी यांची सेवा घे  यास 
अनुकूल अिभ ाय तदथ सिमतीचे अ  य  यांनी मा.उ  च  यायालयास पाठवावा. 

 (कायवाही-सरं ण िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२ ी साईबाबा सं  थानचे सव पॉवर ग  टॅ  डबाय जनसेट  या िडझेल इिंजनचे वािषक 

सि हस कॉ   ट सन २०२३-२४ या वषासाठी देणेकामी येणा-या खचास तसेच 
सं  थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न िविवध प  दतीने ई-िनिवदा 
बोलािवणेस मा  यता िमळणेबाबत. (अपेि त खच .४६,००,०००/-) 

 
िनणय .६५७ मागील िन  नतम दर Base Price  ध न ई-िनिवदा मागिवणेस मंजूरी दे  यात आली. 

स  याचा सेवा पुरवठादार, ायडटं, िकल  कर व इतर यांना देखील भाग घेणेबाबत 
कळिव  यात यावे.                                                           

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.३ 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. 
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िनणय .६५८  ताव मंजूर. 
(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .६५० ते  ६५८    सवानुमते घे  यात आले. 

यानंतर सायं. ७.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 
 
                              वा रीत/-                                                                           वा रीत/-   
               (डॉ.राज  भोसले,भा. .से.)                                          (सुधाकर यालगड्डा) 
           िज  हािधकारी अहमदनगर  तथा                  मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा 
             सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती.                            अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड               ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड .                              
 
 


