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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .१/२०२३                िदनांक १०/०१/२०२३ 
 थळ- िज  हा  यायालय,अहमदनगर                       वेळ- दुपारी ०३.०० 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 मंगळवार 
िद.१०/०१/२०२३ रोजी दपुारी ०३.०० वा. िज  हा  यायालय, अहमदनगर यथेे आयोिजत करणेत आली 
असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/३९७०/२०२२,िद.०६.०१.२०२३ अ  वये सव मा.सद  यांना 
कळिव  यात आलेल ेहोते.  

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा मंगळवार िद.१०/०१/२०२३ रोजी दपुारी ०३.०० वा. 
िज  हा  यायालय, अहमदनगर येथे मा. ी.सधुाकर यालगड्डा, मखु िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर यांचे 
अ  य तखेाली 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 .१ िद.२६.०८.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त 

वाचून कायम करतांना खालील माणे िनणय घे  यात आले. 
िवषय . 1 मागील िद. 20.07.2022  या  यव  थापन सिमती  या सभेचे इितवृ  त 

कायम के  याचा िनणय अस  यामुळे तो कायम कर  याची गरज नाही, 
न द घेतली.  मा  िनणय . 440 बाबत मािहती घेणे आव  यक आहे 
 यामुळे  याबाबत तदथ सिमतीला मािहती दे  यात यावी. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
िवषय . 2 िद. 22/07/2022 चे मा. उप सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

कर  याबाबतचा िवषय –िनणय . 472 (1) व (2) पूव चा िनणय 
अस  याने नंतर तदथ सिमतीसमोर िवषय येईल ते  हा  यावर िवचार 
केला जाईल, कायम कर  याची गरज नाही. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
आय  या वेळेचा िवषय नं. 1 – हा िवषय नंतर तदथ सिमतीचे िद. 02/11/2022 चे 

सभेपुढे येवून  यावर िनणय .570 झालेला आहे. 
िवषय . 3 सदरह िवषय धोरणा  मक  व पाचा अस  याने व  यव  थापन 

सिमतीचे सदंभात मा. सव  च  यायालयाने ते िनणय न घे  याचे 
िन दिशत केले अस  याने चारही िवषय  थिगत ठेव  यात आले,  याची 
न द घेतली. 

िवषय . 4 सिमती समोर पु  हा  ताव सादर कर  याचा िनणय कायम केला. 
िवषय . 5 या  तावानसुार  या  णांची करणे सदर योजने अंतगत बसत 

नाहीत याची क  पना असतांना देखील  यांचा समावेष या योजने 
अंतगत क न या योजने अंतगत कायवाही क न नंतर शासनाकडून 

ितपूत  नामंजूर झा  याचे कारण दाखवून मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचेकडून खिचत र  कम िनलिखत कर  यासाठीचा एक नवीन व 
वेगळा माग िनमाण के  यासारखे होईल का, यावर िवचार करणे 
गरजेचे आहे तसेच िकती रकमेपयत मु  य कायकारी अिधकारी यांना 
िनलिखत कर  याचा अिधकार िदला याचा देखील उ  लेख नस  याने 
तदथ सिमती सदर िनणय कायम क  शकत नाही.  मु  य कायकारी 
अिधकारी यांनी पु  हा खलुाशासह  ताव सादर करावा.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
िवषय . 6 पूव पासून ही कायप  दती चालू अस  यामुळे आिण िनणय झालेला 

अस  यामुळे, औपचा रकता अस  याने कायम कर  यात आला. 
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िवषय . 7 न द घेतली. 
िवषय . 8 मािहती घेणे आव  यक आहे क , वषभर िनवड ि या चालू राहील 

का आिण  यव  थापन/ तदथ सिमती  या आदेशानुसार भरती ि या 
राबिव  यासाठी कायमची परवानगी िदली आहे काय याची मािहती 
तदथ सिमतीस दे  यात यावी.      (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

िवषय . 9 मािहती घेणे आहे क ,  तुत ठरावातील नेमणुका कर  यासाठी 
परवानगी घेतली आहे काय िकंवा दरवष  नेमणुका कर  यास 
परवानगी आहे काय, कायमची परवानगी अस  यास अधीक मािहती 
घेणे आव  यक आहे.                  (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

िवषय .10 नंतर तदथ सिमतीचे िद.  02/11/2022 चे सभेम  ये या िवषयाशी 
सबंंधीत िनणय . 557 झाला  हणून न द घेतली. 

िवषय . 11 न द घेतली. 
िवषय . 12 मोठया रकमेचा खच अस  याने मा. सव  च  यायालय, मा. उ  च 

 यायालय िकंवा महारा   शासन यांचेकडून परवानगी घेतली आहे 
काय  व हा िनणय काया  वीत केला काय, याची मािहती तदथ 
सिमतीस ावी.                                     (कायवाही-बगीचा िवभाग) 

िवषय . 13 न द घेतली. 
िवषय . 14 न द घेतली. 
िवषय . 16 न द घेतली. 
िवषय . 17 न द घेतली. 
िवषय .18 न द घेतली. 
िवषय . 20 न द घेत  याचा िनणय अस  यामळेु कायम कर  याची गरज नाही. 
िवषय . 21 न द घेत  याचा िनणय अस  यामळेु कायम कर  याची गरज नाही. 
िवषय .29 िद.22/09/2022 चे तदथ सिमतीचे सभेत  िनणय .508 अ  वये 

झालेला अस  याने, न द घेतली. 
िवषय . 34 नंतर तदथ सिमतीचे वेगवेगळया सभेत चचा होऊन िनणय झा  यामळेु 

न द घेतली. 
आय  या वेळेचा िवषय . 1 िनणय .492 बाबत  यातील भाग एक ची न द 

घेतली मा  भाग दोन ची मािहती घेणे आहे. 
आय  या वेळेचा िवषय . 2 न द घेतली. 
आय  या वेळेचा िवषय . 3 न द घेतली. 
आय  या वेळेचा िवषय . 4 न द घेतली. 
आय  या वेळेचा िवषय . 5 न द घेतली. 
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आय  या वेळेचा िवषय . 6 त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांनी घेतलेला 

िनणय तदथ सिमतीचे 06/08/2021 चा िनणय . 116 व  
 यव  थापन सिमती  या िद. 24/02/2022  चा िनणय . 139  या 

दो  ही िनणयांचे िवरोधात आहे व हा िवषय िद.26/08/2022 रोजीचे 
सभेम  ये आय  या वेळेचा िवषय  हणून घे  यात आला व िनणय . 
497 घे  यात आला.  या िवषयाची र  कम .97,06,727/- अशी मोठी 
आहे. मा. सव  च  यायालय, मा. मुंबई उ  च  यायालय खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी  यव  थापन सिमतीने धोरणा  मक व मोठया रकमेचे 
िनणय पर  पर घेवू नयेत असा आदेश असतांना  या आदेशाचे बाहेर 
जावून हा िनणय घेतलेला आहे.  सिमती  या परवानगीिशवाय 
त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ई-िनिवदा ि या 
सिमतीची परवानगी व मा. सव  च  यायालय, मा. उ  च  यायालय 
िकंवा महारा   शासनाची परवानगी न घेता पर  पर िनणय घेवून       
ई-िनिवदा ि या राबिव  यामुळे सदर िनणयास तदथ सिमतीने 
असहमती दशवली आहे  हणून कायम केला नाही. िनिवदा ि येची 
कागदप े पाह  याची आव  यकता आहे. ती कागदप े मा.अ  य  व 
सद  य यांना अवलोकनासाठी पाठिव  यात यावीत. यावर घेतलेला 
िनणय, भारी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील कलम २८ (१) 
अ  वये शासनाचे िनदशनास आणून दे  यात यावी.   

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
आय  या वेळेचा िवषय . 7 औपचा रक बाब आहे, कायम कर  याची गरज नाही.  
आय  या वेळेचा िवषय . 8  यव  थापन सिमतीचे िद. 27/04/2022 चे सभेतील 

िवषय न.ं 2 –िद. 06/04/2022 रोजी िशड  येथे झाले  या उप सिमती 
सभेतील िनणय . 1 ी साईबाबा सं  थानतफ कॅ  सर युिनट सु  
करणेबाबतचे व . 3 दराबबाबतचे िवषयावर तदथ सिमतीचे िद. 
02/11/2022 चे सभेत िनणय . 550 झालेला आहे, इतर िवषय .2, 
6,7 व 9 बाबतचे िवषय तदथ सिमतीसमोर आलेले नाहीत  हणून 
फ  त न द घेतली. 

आय  या वेळेचा िवषय . 9 न द घेतली. 
आय  या वेळेचा िवषय . 10 िनणय कायम कर  यात आला. 
आय  या वेळेचा िवषय . 11 औपचा रक बाब आहे  हणून कायम कर  याची गरज 

नाही. 
आय  या वेळेचा िवषय . 12 िनणय कायम कर  यात आला. 
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आय  या वेळेचा िवषय . 13 िनणय कायम कर  यात आला. 
(कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२ िद.१७.१२.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे 

इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
िनणय .२   िद.१७.१२.२०२२ रोजी िशड  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. मा.तदथ सिमतीचे अ  य , मा.सद  य व अिधकारी वग यांना ी साईबाबा दैनंिदनी, 
िदनदिशका व कायालयीन िदनदिशका-२०२३ िवनामु  य भेट दणेेबाबत.            

 
िनणय .३/१ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

२. सं  थान कािशत ी साई दैनिंदनी-२०२२  या िश  लक साठा लॉटने िव कामी 
ा  त झाले  या दराबाबत. 

 
िनणय .३/२   चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

३. िडसबर-२०२२ ते माच-२०२३ या कालावधीकरीता सादालय, कॅ  टीन, मंिदर व 
लाडूिनिमती िवभागांसाठी आव  यक िकराणामाल फेर ई-िनिवदेतील नमुने 
िनवडीबाबत. 

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

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

४. सं  थान  या िविवध खरेदी ि येसाठी टडरचे मसदेु तयार करणे व मागदशन 
िमळणेकामी Agency   नेमणेबाबत. 
 

िनणय .३/४   चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- खरेदी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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५. िडसबर-२०२२ ते माच-२०२३ या कालावधीसाठी गाईचे शु  द तुपाची ि वस चॅलज 
प  दतीने खरेदी करणेबाबतची व  ति थती व सदर ि या पुण होईपयत  शु  द  तुपाचे 
उपल  धतेबाबत. 
 

िनणय .३/५   चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- खरेदी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६. सादालय िवभागाकरीता िडसबर-२०२२ ते माच-२०२३ साठी पानांची प ावळ 

खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दरधारकास पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
 

िनणय .३/६ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- खरेदी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
७. सादालय, लाडू िनिमती, कॅ  टीन आिण मंिदर िवभागांसाठी िडसबर-२०२२ ते माच-

२०२३ साठी गह, तांदुळ, साखर व हरभरा डाळ खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम 
दरधारकास पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
 

िनणय .३/७ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- खरेदी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
८.  कॅ  टीन िवभागासाठी िडसबर-२०२२ ते माच-२०२३ साठी चहा पावडर खरेदीकामी ई-

िनिवदा ा  त  युनतम दरधारकास पुरवठा आदेश देणेबाबत व िफ  टर कॉफ साठी 
दरप के मागिवणेबाबत. 

 
िनणय .३/८ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

९.  कॅ  टीन िवभागाकरीता िडसबर-२०२२ ते माच-२०२३ साठी िब  क टे खरेदीकामी       
ई-िनिवदा ा  त  युनतम दरधारकास पुरवठा आदेश दणेेबाबत. 

 
िनणय .३/९ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१०.   सादालय िवभागासाठी िडसबर-२०२२ ते माच-२०२३ साठी खा तेल खरेदीकामी ई-
िनिवदा ा  त    युनतम दरधारकास पुरवठा आदेश देणेबाबत. 

 
िनणय .३/१० चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

११.  सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, मंिदर व कॅ  टीन िवभागांसाठी िडसबर-२०२२ ते 
माच-२०२३ साठी िकराणामाल, धा  य, कडधा  य, डाळी, ाय ु टस, वन  पती तुप व 
इतर व  तु खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दरधारकांना पुरवठा आदेश देणेबाबत. 

 
िनणय .३/११ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

१२. सादालय, लाडू िनिमती, कॅ  टीन आिण मंिदर िवभागांसाठी िडसबर-२०२२ ते माच-
२०२३ साठी मसाले खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दरधारकांना पुरवठा आदेश 
देणेबाबत. 

 
िनणय .३/१२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

१३. ी साईबाबांनी हाताळले  या िविवध पुरातन व  तुचें सवंधनाचे काम करणेकामी 
छ पती िशवाजी महाराज व  तु सं हालय, मुंबई (CSMVS) माफत काम क न 
घेणेकामी चि य प  दतीने मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३/१३ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४ ी 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. 
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िनणय .४   िद.२.११.२०२२ रोजी मा.तदथ सिमतीसमोर .३७,०८,१७३/- खचास मा  यतेसाठी 
 ताव सादर केला होता.  यावरील िनणय .५६७ अ  वये िदले  या आदेशानुसार 

भारी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी पाहणी के  याचे मौिखक िनवेदन केले आहे. 
आजचे  तावानुसार पुव ची र  कम .३७,०८,१७३/- ऐवजी .१३,३८,३९५/- 
खचाचा  ताव सादर केला आहे. खचास मा  यता िदली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५ ी साई सादालय प रसरात खराब झालेले पेि हंग  लॉक काढून नवीन पेि हगं 

 लॉक बसिवणे व दि ण बाजनेु बागेमधनू साईभ  तांना बाहेर पड  यासाठी फुटपाथ 
तयार करणेकामी ा  त झाले  या ई-िनिवदेतील िन  नतम दराचे िनिवदाधारकासमवेत 
चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 

 
िनणय .५   िन  नतम दराचे िनिवदाधारक ी.गाडे यांचेशी चचा केली, ई-िनिवदेतील नमुद दर 

र  कम .१५,०६,५६७/- मधुन २ ट  के कमी कर  यास सहमती िदली.  या माणे 
 ताव मंजूर. 

   यापुढे तुकडया-तुकडयाने कामे कर  याऐवजी अशा कामांचा कृती आराखडा 
तयार क न एकि तपणे ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६ ी साईबाबा समाधी मंिदर प रसरातील शांितिनवास, भ  तिनवास व इतर इमारती 

तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे इमारतीचे   चरल ऑडीटबाबत. 
 
िनणय .६   तहकुब. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७ मौजे िशड  येथील स  ह न.ं१२४ मधील म  यवत  भांडार इमारतीचे प े बदलणे, 

रंगकाम करणे व टब   हिटलेटर िस  टीम बसिवणे कामाचे ठेकेदार िवकास 
क    शन, नवी मुंबई यांचे दुसरे व अंितम देयकाची र  कम .३५,९०,३२२/- मा  
मंजुर होऊन  यापैक  िन  वळ देय र  कम .१०,७४,२०१/-मा  ठेकेदार यांना अदा 
करणेस मंजरुी देणे. 

 
िनणय .७   तहकुब. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.८ 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 .८   मा.तदथ सिमतीचे िद.०५.१२.२०२२  रोजीचे सभेतील िनणय .६५१ म  ये नमुद 

के  या माणे सिव  तर  ताव सादर करावा. 
(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय नं.९ ी 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 .९   तहकुब. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साईबाबा सं  थान  या सव इमारती व प रसरात बसिवले  या सव वॉटर कुलरचे एक 

वष कालावधी करीता वािषक कॉ  ेिस  ह सि हस कॉ   ट (CAMC)देणेकामी 
मे.कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे िन  नतम दर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीपढेु 
सादर. 

 
िनणय .१०   तहकुब. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ वाढीव िशड  सं  थान सयंु  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 .११   ी. सधुाकर डावकरे, कायकारी अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण िवभाग यांनी 

सभेसमोर सादरीकरण केले. योजने  या  यवहायतेवर पुनिवचार कर  याची गरज आहे. 
 यासाठी त   हणून ी.भुजबळ, मु  य अिभयंता, महारा   िजवन ािधकरण यांचेशी 

ि पकर ऑन क न मण  वनी  दारे झालेली चचा िवचारात घेऊन  यांचेशी  य  
चचा कर  यासाठी  यांना बोलावून घे  यात यावे, असे ठरले. महारा   जीवन 
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ािधकरण यांना र  कम देणेबाबत िवधी व  याय िवभागाची परवानगी/मा  यता 
घे  यात आली अगर कसे याबाबत मािहती व खातरजमा करणे आव  यक आहे. 
दर  यान महारा   जीवन ािधकरण व सं  थानचे कायकारी अिभयंता यांनी सयंु  तपणे 
 थळ पाहणी क न झाले  या कामाचे पुनिवलोकनानतंर झाले  या कामाचा सुधारीत 
क  प कर  यासाठी िकती उपयोग होणार आहे याचा व इतर अनुषिंगक बाब वर 

सिव  तर अहवाल सादर करावा.  यामुळे सदरचा िवषय तहकुब. 
(कायवाही-पाणीपुरवठा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ 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 .१२   तहकुब. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ ि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 .१३   तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय नं.१४ ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाकामी िनयमावली व सिमती गठीत 

करणेबाबत. 
 
िनणय .१४   तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ ी.शेखर िवजयराव कुलकण , सेवा िनलबंीत सीसीटी  ही ऑपरेटर, सीसीटी  ही 

कं  ोल सेल यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 
िनणय .१५   तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१६ 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 .१६   तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ सं  थान आ  थापनेवरील कं ाटी कमचारी यांचा िद.१.११.२०२१ ते िद.३१.०३.२०२२ 

या कालावधीतील  कमचारी रा  य िवमा (ESIC) रकमेचा भरणा करणेबाबत. 
 
िनणय .१७   तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ ी.राहल रामचं  इगंवले, सेवा िनलबंीत मदतनीस, िव ुत िवभाग यांचे 

िद.२०.१०.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१८   तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय नं.१९ सं  थान कायम कमचा-यां  या पा  यांचा सन २०२२-२३ वषाचा शै िणक शु  क 

परतावा करणेबाबत. 
 
िनणय .१९   तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० सं  थानमाफत साज-या होणा-या सन २०२३ मधील तीनही उ  सवां  या िनमं ण 

पि का छपाईकरणेकामी ई-िनिवदा राबिवणेबाबत. 
 
िनणय .२०   तहकुब.                                                         (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ सन-२०२३ चे सहा साईलीला अंक (मराठी व िहंदी-इं जी  येक ) (  दैमािसके) तसेच 

अंक िवतरणकामी पाक टे छपाई क न पुरवठा होणेसाठी ई-िनिवदा मागिवणे तसेच 
इतर अनषंुगीक बाब साठी येणारा अंदाजे खच िवभागाचे अंदाजप क य तरतूदीमधुन 
करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
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िनणय .२१   तहकुब. 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ 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 .२२  तहकुब.                                                                   (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ मौजे ई िशवार गट न.ं२९४ जमीन  यवहारातील २० ट  के र  कम िमळणेबाबत 

ी.िनतीन सुभाष भनसाळी यांचा अज. 
 
िनणय .२३   तहकुब. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय नं.२४ मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांचेकडील भूसपंादन िनवाडा 

एलए  यु/एसआर/१०/२०००, िद.१३.०८.२०१५ अ  वये  या िनवाडया माणे े  
४.७३.१९ हे  टर (४७३१९ चौ.मी.) चा ताबा सं  थानला िमळणेबाबत. मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय नं.३८ िनणय 

.२९५ र  करणेबाबत. 
 
िनणय .२४  तहकुब. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ वाहन िवभागाकडील २० वासी बसेसचे वापराबाबत. 
 
िनणय .२५  तहकुब. 

(कायवाही-वाहन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



13 
 

(01) 10.01.2023,AHMEDNAGAR 
 

िवषय नं.२६ सन २०२३-२४ या वािषक कालावधीत सं  थानचे १०५ वाहनांचा िवमा नतुनीकरण 
करणेकामी रा  ीयकृत िवमा कंप  यांकडून तसेच खाजगी िवमा कंप  यांकडून दरप के 
मागिवणेस व याकामी येणारे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .२६   शासक य िवमा सचंालनालय, महारा   रा  य, मंुबई यांचेकडून मािहती घेऊन िवमा 

उतरिवणेस मा  यता िदली.  ताव मंजरू. 
(कायवाही-वाहन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ ी साई मंिदरात हार,  फुले , गु  छ व साद सु  करणेबाबतचे  तावावर िवचार 

िविनयम होऊन िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .२७  तहकुब. 

(कायवाही-सरं ण िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ सन २०२३-२४ करीता ी साई सादालयातील सादभोजनाम  ये  वामी नारायण 

पोळी (चपा  या) /पुरी मनु  यबळा  दारे तयार करणेकामी िविवध वृ  तप ाम  ये जािहरात 
देऊन ई-िनिवदा मागिवणेस व येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .२८  तहकुब. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ सन २०२३-२४ करीता ी साई सादालयातील सादभोजनाम  ये चपाती मिशन  दारे 

चपाती तयार करणेकामी िविवध वृ  तप ाम  ये जािहरात देऊन ई-िनिवदा मागिवणेस 
व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .२९  तहकुब. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० सन २०२३-२४ करीता ी साई सादालयामाफत मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे 

(ना  टापाक टे) तयार करणेकामी िविवध वृ  तप ाम  ये जािहरात देऊन ई-िनिवदा 
मागिवणेस व येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३०  तहकुब. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३१ ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  ट कं  ोलचे काम तसेच दररोज 
वाढपी कामगार आऊटसोिसग प  दतीने पुरिवणेकामी िविवध  वृ  तप ाम  ये जािहरात 

िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व  येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .३१   तहकुब. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ ी साईभ  तां  या साद भोजन सिुवधेसाठी साई सादालयास सन २०२३-२४ या 

वषाकरीता लागणारा भाजीपाला खरेदीबाबत. 
 
िनणय .३२   तहकुब. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ सं  थानचे सव इमारत चे फायर ऑडीटबाबत. 
 
िनणय .३३  तहकुब. 

(कायवाही-फायर अॅ  ड से टी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ ी साईबाबा सं  थान  णालयातील कं   लटंट डॉ  टरांना दे  यात येणा-या ो  साहन 

भ   याम  ये सधुारणा करणेबाबत. 
 
िनणय .३४  डॉ.ओक, वै क य सचंालक, डॉ.आकाश िकसवे, शासक य अिधकारी, ी.पांडे, 

लेखािधकारी,  णालये िवभाग यांची एक उपसिमती गिठत कर  यात येत आहे. या 
उपसिमतीने पुणे येथील के.ई.एम. हॉि पटल, बॉ  बे हॉि पटल, भारती िव ापीठ 
वै क य महािव ालय, पुणे, द  ता मेघे हॉि पटल, सावंगीमेघे आिण ी स  य 
साईबाबा सं  थान, पु पत  यांचे धमाथ  णालय यांचेकडून मािहती घेऊन सिव  तर 
फेर  ताव सादर करावा. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ ी साईबाबा हॉि पटलमधील  णांकरीता  णां  या आजारानुसार आहाराची 

 यव  था सु  करणेबाबत. 
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िनणय .३५  सं  थानचे हॉि पटलमधील  णांकरीता  वतं  कॅ  टीन  यव  थेमाफत दो  ही वेळेची 
भोजन  यव  था/ आहार  यव  था  उपल  ध क न देणेबाबत नवीन  ताव वरील 
िवषयात नमुद केले  या हॉि पटलम  ये काय  यव  था केलेली आहे, याचा आ  यास 
करावा व अ  यासपुवक  ताव सादर करावा. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ ी साईनाथ  णालयात वाढीव खाटांसाठी व MJPJAY काया  वीत करणेसाठी 

कमचारी उपल  धता व  यासाठीचे खचास मा  यता िमळणेबाबतचा  ताव 
पुनिवचाराथ सादर करणेबाबत. 

 
िनणय .३६   तहकुब. 

(कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सं  थानचे शै िणक संकुलात ‘मराठी 

मा  यमासाठी ाथिमक शाळा’ सु  करणेकरीता ऑनलाईन  ताव भरणेबाबत. 
 
िनणय .३७   तहकुब. 

(कायवाही- ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ सन २०२३-२४ या आिथक वषामधील सं  थानकडील दैनंिदन वापराने जमा होणा-या 

िन पयोगी भंगार / सािदल  व पा  या सािह  याची िव  करणेकामी ई-िनिवदा 
मागिवणेबाबत. 

 
िनणय .३८  तहकुब. 

(कायवाही-अिभलेख क ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानतंर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
 

आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०१ मा.िज  हािधकारी व अ  य  िज  हा सैिनक कायालय,अहमदनगर यांचेकडील सश   

सेना  वजिदन िनधीसाठी .७५ ल  अथसहा य मागणीचे  तावावर िनणय 
घेणेबाबत. 
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िनणय .३९   चचा केली,  यापुव  असा िनधी िदलेला आहे काय, िदलेला अस  यास िकती िदला 
आहे, या मािहतीसह सिव  तर  ताव चि य प  दतीने सादर करावा. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०२ आिथक अनुदान मागणीकरीता आले  या अजावर िनणय घेणेबाबत. 
 
िनणय .४०   तहकुब. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०३ सं  थानचे दो  ही  णालयांकरीता कायाि वत करावया  या सगंणक य णाली  या 

उपयु  तेबाबतचा पाहणी अहवाल. 
 
िनणय .४१   टी.सी.एल.कंपनीकडून िद.२५.०९.२०२२ रोजी ा  त ई-मेलचे अवलोकन केले. पुण   

ई-िनिवदा सिंचका पाहणे आव  यक आहे,  हणून तहकुब. सिंचका अवलोकनाथ 
पाठवावी. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०४ सं  थान  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध मिशनचे वापरायो  य 

कालावधी सपंलेबाबत. 
 
िनणय .४२   चचा केली, सबंधीत मिशनरी पुरिवणारी सं  था बायबॅक प  दतीने नवीन मिशनरी 

पुरिव  याचा  ताव  दे  यास तयार आहे काय याची मािहती  यावी आिण  ताव 
पु  हा सादर करावा. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०५ ी साईबाबा समाधी मंिदर,िशड चे सरु ेकरीता महारा   रा  य सरु ा महामंडळ 

कडील सरु ा घेणेबाबत. 
 
िनणय .४३   याबाबत चचा केली. अहमदनगर िज  हा मा.पालकमं ी, अहमदनगर िज  हयातील 

सव मा. खासदार, मा.आमदार  आिण िशड  नगरप रषद आजी व माजी अ  य  व 
आजी व माजी सद  य, तसेच िशड  सं  थानचे माजी िव  व  त यांचेकडून CISF ची 
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सरु ा घेणेबाबत भारी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िवषयाबाबत अवगत करावे 
व  यां  या सचुना मागिव  यात या  यात. 

  CISF ची सरु ा घेणेबाबत सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  द क न 
साईभ  तां  या सचुना मागिव  यात या  यात. 

 (कायवाही-सरं ण िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०६ िशड  येथील सं  थानचे औ ोिगक िश ण सं  था इमारतीचे प े बदलणे, साधनगृह 

नूतनीकरण करणे, रंगकाम करणे व इतर अनुषगंीक कामे करणे कामासाठी 
.९६,८७,३५२/-या िन  नतम दराचे िनिवदाधारक गाडे यशवंत िदनकर, नािशक यांचे 

समवेत चचा वाटाघाटी क न  यांना कायादेश देणेकामी िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .४४   तहकुब. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०७ पुव  या ठेकेदाराची मुदत माहे माच-२०२३ म  ये सपुं  टात येत अस  याने सन २०२३-

२४ करीता पुवतयारी करणेचे  टीने साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या 
दो  ही िवभागाकडील इमारतीमध ् ये व प रसरात पे  ट कं  ोल करणेकामी दैिनक 
वतमानप ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 
िनणय .४५   तहकुब. 

(कायवाही-साई धमशाळा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०८ मंिदर प रसर,  दारावती भ  तिनवास, ी साईबाबा भ  तिनवास  थान व  णालये 

येथील ि लट ए.सी., रेि जरेटस व को  ड  टोअरेज यं णेचे एक वषाकरीता वािषक 
सि हस कॉ   ट देणेकामी िनिवदा ि येतील मे.कैलास रेि जरेटस व  स, मुंबई 
यांचे िन  न  तम दर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीपढेु सादर. 

 
िनणय .४६   तहकुब. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(01) 10.01.2023,AHMEDNAGAR 
 

आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०९ सं  थान कािशत २१ काशने (पु  तके) पनुमु ण/छपाई करणेकामी न  यान ेई-िनिवदा 

मागणी करणेबाबत. 
 
िनणय .४७   तहकुब. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१० िशड  नगरपंचायत ह ीतील र   यां  या दनंैिदन  व  छता िवषयक कामांचा ितमाही 

प र ण अहवाल न द घेणेकामी सादर. 
 
िनणय .४८   तहकुब.                                                                      (कायवाही-आरो  य िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.११ सं  थानचे िसकंदराबाद (है ाबाद) बंगलोर व चे  नई येथील मािहती क ातील कुशल 

कं ाटी कमचारी यांना कायम  व पी कामगार िवभागामाफत िनयु  त केले  या 
कं ाटी कमचारी कं ाटदाराकडे वग करणेबाबत.  

 
िनणय .४९   तहकुब.                                                          (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१२ माहे जनु-२०२२ ते ऑग  ट-२०२२ चे जमा खच न द घेणेबाबत फेरसादर. 
 
िनणय .५०   तहकुब. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१३ माहे स  टबर-२०२२ ते नो  हबर-२०२२ चे जमा खच न द घेणेबाबत फेरसादर. 
 
िनणय .५१   तहकुब. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



19 
 

(01) 10.01.2023,AHMEDNAGAR 
 

आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे ए कि करणाबाबत. 
 
िनणय .५२   तहकुब.                                                          (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१५ सं  थानचे  णालयासाठी बॉ  डेड ॅ  युएट  (एम.बी.बी.एस.) व पो  ट ॅ  युएट 

(एम.डी/एम.एस/िड  लोमा) उमेदवारांची नेमणूक करणेस व  याकामी सं  थान 
 णालयांना अिधकृत क   हणून मा  यता िमळणेबाबत केले  या कायवाही बाबत. 

 
िनणय .५३   तहकुब.                                                            (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१६  
िनणय .५४ सादालय िवभागाकडील िशवसृ  टी संदभात भारी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 

 थळ िन र ण क न  यां  या माग  या,  याबाबत आपली जबाबदारी,  यासाठी  यांना 
उपल  ध क न िदलेली जागा,  या जागेची आपणास असलेली आव  यकता या सव 
बाब वर सिव  तर अहवाल मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती समोर सादर करावा. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .१ ते ५४ सवानुमते घे  यात आले. 
यानंतर रा ौ. ८.४५ 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 . 


