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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .५/२०२३                िदनांक १४/०३/२०२३ 
 थळ- साईिनवास अितथीगृह,िशड                                          वेळ- दुपारी ३.०० 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.१४/०३/२०२३ रोजी दपुारी ३.०० वा. सं  थानचे िशड  यथेील साईिनवास अितथीगहृाम  ये आयोिजत करणेत 
आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/४९३४/२०२३, िद.१३.०३.२०२३ अ  वये सव मा.सद  यांना 
कळिव  यात आलेल ेहोते. 

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा मगंळवार िद.१४/०३/२०२३ रोजी दपुारी ३.०० वा. 
सं  थानचे िशड  यथेील साईिनवास अितथीगहृाम  य े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. ी. िस  दाराम सालीमठ, 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.२०.०२.२०२३ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे 
इितवृ  त वाचून कायम करणे. 

 
िनणय .१२७ िद.२०.०२.२०२३ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) 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.  मे.गंगा डेअरी अिलगढ, उ  तर देश यांचे शु  द तूप ोसेिसगं  लॅ  ट तपासणी 
अहवालाची न द घेणेबाबत. 

 
िनणय .१२८/१चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

२.  मे.गंगा डेअरी अिलगढ, उ  तर देश यांना पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
 

िनणय .१२८/२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३.  सन २०२३-२४ करीता कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सुर ा कमचारी पुरिवणेकामी 

नवीन िस  यु रटी कॉ  ॅ  टरची नेमणूक कर  यासाठी जािहराती  दारे ई-िनिवदा ि या 
पुण होईपावेतो आव  यकता भास  यास स  याचे कॉ   टर यांना आहे  याच दरात एक 
मिहना मुदतवाढ दणेेबाबत. 

 
िनणय .१२८/३ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही-कामगार िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.  सन २०२३-२४ या वािषक कालावधीत सं  थानचे १०७ वाहनांचा िवमा नतुनीकरण 
करणेकामी रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडून दरप के मागिवणेस व याकामी येणारे 
खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१२८/४ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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



3 
 

(05)14.03.2023,SHIRDI 
 

िवषय नं.३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील वािषक सन २०२३-२४ करीता 
छपाई व कायालयीन  टेशनरी खरेदी करणेबाबत. 

 
िनणय .१२९ मागील दोन छपाई िकंवा खरेदी यांची तुलना  मक मािहती िदलेली नाही. मािहतीसह 

पु  हा सादर करावे. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४ M/s Johnson & Johnson (Ethicon) suture कंपनीचे Material, Hemostats, 

Physio Mesh & Strap, Knotless Suture, Cautery Pad & Pencil तसेच  
Trocars, NTLC Stapler & SR Cartridge, Cutter खरेदीचा  ताव र  
करणेबाबत. 

 
िनणय .१३०  ताव मंजूर. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५ मागील वािषक खरेदी  या मंजूर दराने औषधे, सिजकल, लॅबोरॅटरी सािह  य (मंजूर नग 

सं  येपे ा जा  त नग) खरेदीची न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .१३१ सी.ए.दाखल करावा. िद.२४.०२.२०२० रोजी त  कालीन  यव  थापन सिमतीने 

घेतले  या िनणयाचे अवलोकन केले.  या िनणयानसुार काय  तर मा  यता दे  यात 
आली. ती मजूंरी .१,७७,३४,१२५.०० साठी होती, परंत ू .१,५१,९७,६७४.५६ इत  या 
रकमेचा खच झा  याचे िनवेदन केले आहे. काय  तर मा  यता यापुव च िदलेली आहे. 
सोबत सी.ए. दाखल क न मा.उ  च  यायालयाकडून परवानगी घेणेबाबत िनणय 
झाला होता. आज देखील तीच प रि थती कायम अस  याने सी.ए. दाखल क न 
सी.ए.  या िनणयाचे अधीन राहन र  कम .१,५१,९७,६७४.५६ काय  तर मा  यता 
दे  यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी 

प  दतीने कायरत प रचारक/प रचारीका यांची िद.३१/०३/२०२३ पयतची मुदत 
सपंु  टात येत असलेबाबत. 

 
िनणय .१३२  ताव मंजूर. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



4 
 

(05)14.03.2023,SHIRDI 
 

िवषय नं.७ ी साईबाबा हॉि पटलकडील वै क य संचालक यांचे मुदतवाढ व मानधनाबाबत. 

 
िनणय .१३३  तावीत मािसक मानधन .१,०२,५००/-  तावास मंजूरी िदली. पुढील 

मुदतवाढीसाठी िवहीत प  दतीने  ताव सादर करावा. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.८ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम 

.५,८७,०३४/-मा  अदा करणेस मंजरूी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१३४ तीपतु  चे  तावास मंजूरी िदली. पंरतु िद.२.११.२०२२ रोजीचे तदथ सिमतीचा 

िनणय .५५३ अ  वये  तर वाढिव  यासाठी उपाययोजना या  तावात सादर केले  या 
नाहीत. िद.८.३.२०२३ रोजीचे प ा  दारे तदथ सिमतीचे अ  य  यांनी जी मािहती 
मागिवली  या मािहतीसह  णालया  या सेवेचा  तर वाढीचे बाबतीत पु  हा  ताव 
सादर करावा. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.९ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम 

.११,६३,९५८/-मा  अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१३५ तीपतु  चे  तावास मंजूरी िदली. पंरतु िद.२.११.२०२२ रोजीचे तदथ सिमतीचा 

िनणय .५५३ अ  वये  तर वाढिव  यासाठी उपाययोजना या  तावात सादर केले  या 
नाहीत. िद.८.३.२०२३ रोजीचे प ा  दारे तदथ सिमतीचे अ  य  यांनी जी मािहती 
मागिवली  या मािहतीसह  णालया  या सेवेचा  तर वाढीचे बाबतीत पु  हा  ताव 
सादर करावा.  

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साईनाथ  णालय प रसरातील औषध दुकान ता  परुते बंद ठेवणेस व  या 

कालावधीतील भाडेप याम  ये सुट िमळणे  या मे.िम सेन मे िडकेअर, मुंबई यांचे 
अजाबाबत. 

 
िनणय .१३६ अितवृ  टीमुळे पुर आ  याने  दोन मिहने दुकान बंद होते हे बरोबर आहे. ही नैसग क 

आप  ती ध न दोन मिह  याचे भाडे माफ करणे बाबत शासनाकडून अिभ ाय 
मागिवणेत यावा.                                            (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.११ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे एकि करणाबाबत. 
 
िनणय .१३७ अ  यास कर  याची गरज आहे,  हणून कागदप ांची एक-एक त सद  य व अ  य  

यांना देऊन पढुील बैठक त  ताव ठेव  यात यावा. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ वािषक वेतनवाढ (Increment) इतर माग  याबाबत डॉ.योगेश बाळकृ  ण गेठे, 

ई.एन.टी.सजन यांचे िद.२९.११.२०२२ रोजीचे अजाबाबत. 
 
िनणय .१३८ मा.उ  च  यायालयाने िनणय िदला क , दर  यानचे कालावधीसाठी वेतनाची जी 

मागणी केली आहे,  यांनी  या काळात अ  य िठकाणी काम न के  याब ल पुरावा नाही 
या कारणा  तव नामंजरू केला. सदर िनणय मा.सव  च  यायालयाने कायम केला 
 यानतंर देखील िद.२०.०७.२०२२ रोजीचे त  कालीन  यव  थापन सिमतीचे सभेतील 

िनणय .४५५  या अनषंुगाने शासक य  तरावर त  कालीन मु  य कायकारी 
अिधकारी यांनी मा.सव  च   यायालय व उ  च  यायालय यांचे आदेशाचे िवपरीत, 
दर  यानचे कालावधीचे वेतन व ो  साहन भ  ते ते देखील जे जा  तीत जा  त आहे ते 
दे  याब ल आदेश पा रत केला आहे, हे थम दशनी िदसनू येते. अजदाराची मागणी 
देखील  या बाबतीत आहे. या बाबत शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे मत 
मागिव  यात यावे आिण िवभागीय चौकशीचा अहवालासह पु  हा हा  ताव 
सिमतीसमोर सादर करावा.  

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ ी साईनाथ  णालयात वाढीव खाटांसाठी व MJPJAY काया  वीत करणेसाठी 

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

 
िनणय .१३९  णालयाकरीता पद मजंरूी आदशे शासनाकडून िमळाला  या वेळेस खाटाचंी सं  या 

िकती होती याची मािहती  यावी. आज देखील अनेक पदे र  त आहेत  याचा िवचार 
केलेला िदसत नाही. MJPJAY मंजरूी िमळालेली नाही  हणून उपरो  त मािहतीसह 

 ताव MJPJAY ची मंजरूी िमळा  यानतंर सादर करावा. पदसं  या वाढिव  यासाठी 
शासनाची मंजरूी घे  याची आव  यकता असते याची सु  दा न द घेणे आव  यक आहे. 

 (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ डॉ.मह   केदराज नेमनाथ, वै.अिधकारी,  ीरोग त , साईनाथ  णालय, यांचा 

ो  साहन भ  ता िमळणेबाबतचा िद.१९.११.२०२१ रोजीचे िवनतंी अजाबाबत. 
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िनणय .१४०  ताव मंजूर. िद.२० माच, २०२० रोजीचे आदेशाचे अवलोकन केले.  िद.२० माच, 

२०२० पासनू ो  साहन भ  ता दे  यास मा  यता दे  यात येत आहे. 
 (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ (१) डॉ.िव लराव िवखे पाटील फाऊंडेशन, अहमदनगर (२) वरा मेडीकल  ट, 

लोणी (३) द  ताजी भाले र  तक , औरंगाबाद (४) अहमदनगर महानगरपािलका 
र  तपेढी, अहमदनगर यांना ी साईबाबा मंिदर प रसरात र  तदान सकंलन िशबीर 
घेणेकरीता परवानगी िमळणेबाबत.   

 
िनणय .१४१ या िवषयाचे सदंभाने िद.२८/१/२३ रोजीचे सभेतील िनणय .६७२ पाहावा.  

 (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ सन २०२३-२४ या एक वषासाठी साईबाबा भि   नवास  थान, साई साद िनवास  थान 

व  दारावती िनवास  थान या िवभागाकडील इमारतीम  ये व प रसरात पे  टकं ोल 
(िकटकनाशक औषध फवारणी) ई-िनिवदा ि या बाबत.   

 
िनणय .१४२ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- ी साईबाबा भ  तिनवास  थान) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ आिथक वष २०२३-२४ करीता अंतगत लेखाप र क िनयु  तीकामी ा  त 

लेखाप र ण सं  थापैक  तीन लेखाप र ण सं  थांची नावे अंितमत: िनवडीकरीता 
शासनाकडे पाठिव  यास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१४३ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ आिथक वष २०२२-२३ करीता वैधािनक लेखाप र क िनयु  तीकामी ा  त 

लेखाप र ण सं  थापैक  तीन लेखाप र ण सं  थांची नावे अंितमत: िनवडीकरीता 
शासनाकडे पाठिव  यास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१४४ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१९ आिथक वष २०२३-२४ करीता पुव लेखाप र क (Pre-Auditor) नेमणूक 
करणेकामी पा  लेखाप र ण सं  थां  या फ चा तुलना  मक त  ता मा.तदथ सिमतीचे 
सभेपुढे सादर करणेबाबत. 

 
िनणय .१४५ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० आयकर िवषयक िववरणप  दाखल करणे, करिनधारण करणे व अनुशंिगक 

कामकाजाकरीता कर स  लागार लेखाप र ण सं  थेची नेमणुक करणेबाबत. 
 
िनणय .१४६ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ माहे जनु-२०२२ ते ऑग  ट-२०२२ चे जमा खच न द घेणेबाबत फेरसादर. 
 
िनणय .१४७ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ माहे स  टबर-२०२२ ते नो  हबर-२०२२ चे जमा खच न द घेणेबाबत फेरसादर. 
 
िनणय .१४८ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ माहे िडसबर-२०२२ जमा खच न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .१४९ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ आिथक अनुदान मागणीकरीता आले  या अजावर िनणय घेणेबाबत. 
 
िनणय .१५० वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ मौजे ई िशवार गट न.ं२९४ जमीन  यवहारातील २० ट  के र  कम िमळणेबाबत 

ी.िनतीन सुभाष भनसाळी यांचा अज. 
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िनणय .१५१ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ 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 न.ं३८ िनणय 

.२९५ र  करणेबाबत. 
 
िनणय .१५२ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ सं  थान िनधीतून नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील एकूण ११ र   यांपैक  

एलए  यु/ एसआर/ ०७/२००७ या भूसंपादन 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 .१५३ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ सं  थान मालक चे िविवध िठकाणचे जागा/गाळे शासक य कायालय/खाजगी 

 य  ती/सोसायटी यांना भाडेत  वावर िदले  या िमळकतीचे शासनाचे सावजिनक 
बांधकाम िवभागाकडून भाडे िन  चीत करणे व तदनुषंगाने भाडे करारनामे क न 
घेणेबाबत. 

 
िनणय .१५४ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ सं  थान िनधीतून िशड  नगरप रषद ह ीतील थम ाधा  य गटातील ११ र   यांपैक  

एलए  यु/एसआर/ ०३/२००७, एलए  यु/एसआर/०५/२००७ या भुसपंादन करणात 
जमीन मालकांना भुसपंादन कायदा कलम १८ खाली कोटात दाखल केले  या भुसदंभ 
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दा  यात मा.कोटाचे आदेशा माणे वाढीव नुकसान भरपाईची र  कम मु  यािधकारी, 
िशड  नगरप रषद, िशड  यांचेमाफत मा.उप िवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  
यांना अदा करणेबाबत. 

 
िनणय .१५५ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० िशड  नगरप रषद ह ीमधील िज  हा प रषद मोठेबाबा शाळेकरीता जागा उपल  ध 

क न देणेबाबत. 
 
िनणय .१५६ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ 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 .१५७ वेळेअभावी तहकुब.                                                  (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ ि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 .१५८ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ ी 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 दरप के 
बोलिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१५९ वेळेअभावी तहकुब.                                              (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३४ 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 करणेबाबत. 

 
िनणय .१६० वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ सं  थान कं ाटी कामगारांना सं  थान सेवेत िनयिमत नेमणूका देणेबाबत. 
 
िनणय .१६१ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ ी साईबाबा सं  थानमधील लेखािधकारी, अथ  यव  थापक व व र  ठ लेखापाल या 

पदांचे ेड वेतनाम  ये सधुारणा करणेबाबत. 
 
िनणय .१६२ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ 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 .१६३ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाकामी िनयमावली व सिमती गठीत 

करणेबाबत. 
 
िनणय .१६४ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३९ ी.शेखर िवजयराव कुलकण , सेवा िनलबंीत सीसीटी  ही ऑपरेटर, सीसीटी  ही 

कं  ोल सेल यांना सेवा िनलबंीत क न िवभागीय चौकशी करणेस काय  तर मा  यता 
िमळणेबाबत व  यांचा िद.०२.०१.२०२३ रोजीचे खातेचौकशी िन  कष 
अहवालाबाबत. 
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िनणय .१६५ वेळेअभावी तहकुब. 
 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० ी.राहल रामचं  इगंवले, सेवा िनलबंीत मदतनीस, िव ुत िवभाग यांचे 

िद.२०.१०.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१६६ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ ी.भारत वेणूनाथ लावरे, मदतनीस, कॅ  टीन िवभाग यांचे िद.०८.१२.२०२२ रोजीचे 

खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१६७ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ ी.राज  सोपानराव जगताप, सेवा िनलंबीत . शासक य अिधकारी, ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे िद.१७.११.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी िन  कष 
अहवालाबाबत. 

 
िनणय .१६८ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४३ ी.िवनोद गोवधन कोते, सेवा िनलबंीत .सीसीटी  ही िवभाग मखु, सीसीटी  ही 

िवभाग यांचे िद.१७.११.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१६९ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४४ ी.चेतक चांगदेव साबळे, सेवा िनलंबीत मदतनीस, सीसीटी  ही कं ोल सेल िवभाग 

यांचे िद.१७.११.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१७० वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४५ आय.टी.आय./शै िणक सकुंलाकडील  वयंसेवकाचे मानधनात वाढ करणेबाबत. 
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िनणय .१७१ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-कामगार िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४६ सन २०२३-२४ करीता बारा मिह  याचे कालावधीसाठी पाणी परुवठा िवभागास पाणी 

शु  दीकरणासाठी आव  यक ि लच ग पावडर, फेरीक अॅलम व  लोरीन गॅस िसलडर 
खरेदी करणेस व  यासाठी येणा-या खचास मा  यता दणेेबाबत. 

 
िनणय .१७२ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-पाणी पुरवठा िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४७ ी साई मंिदरात हार,  फुले , गु  छ व साद सु  करणेबाबतचे  तावावर िवचार 

िविनयम होऊन िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .१७३ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-सरं ण िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४८ सं  थानचे सव इमारत चे फायर ऑडीटबाबत. 
 
िनणय .१७४ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-फायर अॅ  ड से टी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४९ िशड  नगरपंचायत ह ीतील र   यां  या दनंैिदन  व  छता िवषयक कामांचा ितमाही 

प र ण अहवाल न द घेणेकामी सादर. 
 
िनणय .१७५ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-आरो  य िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५० ी साईबाबा महािव ालय-(Ad-hoc) सहा. ा  यापक, ंथपाल व शा ररीक िश ण 

सचंालक भरतीचे अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१७६ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.५१ रेणूकाई करीअर सटर (RCC) यांचे सं  थानचे इमारतीम  ये NEET  व JEE चे 
 लासेस सु  करणेस परवानगी देणेबाबत. 

 
िनणय .१७७ मागील दोन वषात िकती सं  थान कमचा-याचे िकती पा  यांनी NEET व JEE चे 

 लासेस म  ये वेश घेतला याची मािहती  यावी आिण आता िकती कमचा-यांचे 
पा  य  अशा कोच ग  लासेस करीता वेश घेऊ इि छत आहेत याची देखील मािहती 

ावी. जेणे क न NEET व JEE चे  लासेस सु  करणेबाबत जा  तीत जा  त 
िस  दी देऊन  अिभ  य  ती  वार  य  बोलिवता येईल.  

 (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५२ सं  थान प रसरातील बगीचांची देखभाल व सगंोपनाबाबतची कामे यांि क करणासह 

आऊटसोस  कमचा-यांकडून क न घेणेबाबत. 
 
िनणय .१७८ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-बगीचा िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५३ वाहन िवभागाकडील २० वासी बसेसचे वापराबाबत. 
 
िनणय .१७९ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-वाहन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५४ ी साईबाबा सं  थानकडून बात  या दे  यात काही प कारां  या बाबतीत दुजाभाव होत 

असलेबाबत. 
 
िनणय .१८० वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-जनसपंक िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५५ ी 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 .१८१ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५६ शै िणक वष २०२३-२४ म  ये  युिनअर केजी ऑनलाईन प  दतीने निवन वेश 

ि या राबिवणेस व मयादीत एकूण २५० वेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
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िनणय .१८२ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५७ सीसीटी  ही यं णा व लोकल दशन यं णेचे मे. Escalates Tech India Pvt.Ltd. 

भोपाळ यांचे सादरीकरण  (Presentation) करणेबाबत. 
 
िनणय .१८३ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-सीसीटी  ही क ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५८ सन २०२३-२४ या आिथक वषामधील सं  थानकडील दैनिंदन वापराने खराब 

झाले  या िन पयोगी भंगार सािह  यांची िव  करणेकामी ा  त ई-िनिवदेतील 
उ  च  तम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 

 
िनणय .१८४ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-अिभलेख क ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५९ सन २०२३-२४ करीता साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील 

बेडशीट उशी क  हर धुणे/इ ी करणे, टॉवेल धुवून ायर करणे, सोलापूर चादर धुणे, 
चादर धणेु व गादी  या खोळी धुणेकामी दैिनक वतमानप ात लॉ  ीचे ई-िनिवदा 
जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१८५ वेळेअभावी तहकुब.                                        (कायवाही-साई आ म भ  तिनवास) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानतंर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०१ चि य प  दतीने मा  यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 

१.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक वै क य अिधकारी र  त पदे 
िद.०३.०१.२०२३ रोजीचे जािहराती  दारे ता  तरु  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ 
मिहने कालावधीसाठी भरणेकामी िद.०२.०२.२०२३ रोजीचे िनवड सिमतीचे 
मुलाखतीचे अहवालावर िनणय होणेबाबत. 

िनणय .१८६/१चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२.        िज  हा  णालय, अहमदनगर यांना RNA Extraction Kits व VTM Tubes मोफत 
उपल  ध क न देणेबाबत. 

 
िनणय .१८६/२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३.       ी.रायभान भाऊसाहेब डांगे,  लंबर, पाणीपुरवठा िवभाग, िव तु िवभाग यांचे गैरिश  त 
वतनाबाबत. 

 
िनणय .१८६/३ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

४.   सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव सन-२०२३ तसेच उ  हाळयाचे कालावधीत 
साईभ  तांचे सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था उभारणेकामी िन  नतम 
िनिवदाधारक  यु रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, सं ापुर, ता.राहरी यांनी चचअंती 
देऊ केलेली ई-िनिवदा र  कम .३६,३६,९७८/- मा  ि वका न  यांना कायादेश 
देणेबाबत.  

 
िनणय .१८६/४ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०२ िम सेन मेिडकेअर, मुंबई यांचे औरंगाबाद उ  च  यायालयातील रट िपटीशन 

.१०७५२/२०२१ व पीआयएल १२०/२०१९ मधील िद.०९.१०.२०१९ रोजीचे 
आदेशाबाबतचे प . 

 
िनणय .१८७ िद.२७.०६.२०१७ रोजी नोदिंवले  या करारना  यातील प र  छेद १४ अ  वये  कोणतेही 

कारणा  तव भाडे कमी होणार नाही. तसेच सदर कालावधीत  णालय चालू 
अस  यामुळे, अजदाराचे मेडीकल  टोअर दखेील चालू अस  यामुळे अजदाराची 
मागणी ाहय धरता येणार नाही व शासनाकडून को  हीड काळातील औषध दुकान 
भाडे माफ होणेब ल अ ाप कोणतेही िनदश आलेले नाही  हणून भाडे माफ 
कर  याची िवनतंी अमा  य कर  यात आली.     (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०३ अॅि लकेशन (पी जी ए) नं.२५/२०१७ ी.िदनकर हनमुंता डोखे, सेवािनवृ  त वॉडबॉय, 

ी साईनाथ  णालय िव  द मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  या कोट केसचे अंितम िनकालाबाबत. 

 
िनणय .१८८ मा.कामगार  यायालयाचे िनणयािव  द व र  ठ  यायालयात अिपल दाखल कर  यात 

यावे व  याम  ये अज देऊन सदरचे मा.कामगार  यायालयाचे िनणयास  थगीत 
िमळवावी.  

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०४ ीमती वेरोिनका कािशनाथ पडंीत,  टाफ नस, ी साईबाबा हॉि पटल यांनी सं  थान 

िव  द दाखल केले  या (युएलपी) .९१/२०१८ चे कोट केस िनवाडयाबाबत. 
 
िनणय .१८९ वेतन आदा करणेचा  ताव मंजूर.  

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०५ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०२३-२४ या वषाकरीता लागणारे 

औषधे व सिजकल सािह  याचे दर िनि ती करणे  (Rate Contract) तसेच On 
Consignment Basis वरील Material खरेदीकामी येणा-या अंदािजत एकुण र  कम 

.३७,८६,२४,५५७/-चे खचास शासक य मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१९० िवषय आय  या वेळी सादर के  यामुळे सपुंण कागदप ांचे सचंाची त अ  य  व 

सद  य यानंा ावी. अ  यासानतंर हा िवषय चचसाठी घे  यात यावा. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०६ सं  थानचे  णालयासाठी बॉ  डेड ॅ  यएुट (एमबीबीएस) व पो  ट ॅ  युएट 

(एमडी/एमएस/िड  लोमा) उमेदवारांची नेमणूक करणेस व  याकामी सं  थान 
गणालयांना अिधकृत क   हणून मा  यतेसाठी केले  या कायवाही बाबत. 
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िनणय .१९१  ताव मंजूर. सं  थानचे  णालयासाठी बॉ  डेड ॅ  यएुट (एमबीबीएस) व पो  ट 
ॅ  युएट (एमडी/एमएस/िड  लोमा) उमेदवारांची नेमणूक होणेसाठी व  याकामी सं  थान 
 णालयांना अिधकृत क   हणून मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालयात सी.ए. दाखल 

करावा. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०७ ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटल मधील िविवध मिशनचे AMC  व CMC 

बाबत. 
 
िनणय .१९२ सपंुण कागदप ांचे सचंाची त अ  य  व सद  य यांना ावी. अ  यासानतंर हा िवषय 

चचसाठी घे  यात यावा. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०८ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता दैनिंदन वापरासाठी लागणारे मिशनरी / 

उपकरणे / फिनचर / इ   युमट / इि वपमट व िकरकोळ सािह  य खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .१९३ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०९ उ  पादीत कंपनी LG यांचे अिधकृत Service Centre माफत िट  ही दु  त क न 

घेणेबाबत. 
 
िनणय .१९४ वेळेअभावी तहकुब.                                       (कायवाही-सीसीटी  ही कं  ोल सेल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१० सं  थानकडे देणगी पाने जमा झालेले सोने-चांदी  या व  त ुिवतळवून  यापासनू ा  त 

होणारे शु  द सोने चांदीपासनू ी साई ितमेची नाणी/पे  डटं बनिव  यासाठी येणा-या 
खचास मा  यता िमळणेकामी िदवाणी अज दाखल करणेबाबत. 

 
िनणय .१९५ वेळेअभावी तहकुब.                                                        (कायवाही-लेखाशाखा) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.११ माहे जानेवारी-२०२३ जमा खचाची न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .१९६ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१२ ऑग  ट-२०२३ स ासाठी औ ोिगक िश ण सं  थेम  ये रा  य शासना  दारे 

ऑनलाईन वेश ि येबाबत व वेशाम  ये सं  था  तरावरील २० ट  के जागा 
म  यवत  वेश ि येमधुन देणेबाबत. 

 
िनणय .१९७ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-औ ोिगक िश ण सं  था) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१३ साई आ म भ  तिनवास A,B व C इमारतीचे  VRV ए.सी.यं णेचे कॉ  ेहेि स  ह 

वािषक सि हस कॉ  ॅ  ट (CAMC) देणेकामी ई-िनिवदा बोलिवणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१९८ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१४  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता 

कामे स  या कायरत आऊटसोस ठेकेदाराकडून ई-िनिवदा ि या पुण होई पावेतो 
आहे  याच मंजूर दरात क न घेणेकामी मुदतवाढ कायादेश देणेस व  याकामी येणा-या 
खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१९९ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-  दारावती भ  तिनवास) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१५ निवन दशनरांग क  पातंगत िविवध काऊंटरसाठी ४५ नग सगंणके व ४५ नग ि ंटस 

चलीत प  दतीने खरेदी करणेस व याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
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िनणय .२०० वेळेअभावी तहकुब. 
 (कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१६ सन-२०२३ करीता साईिलला मराठी व िहंदी-इं जी  दमैािसके (  येक  ०५ अंक) व 

साईलीला अकं िवतरणकामी पाक टे छपाई करणेसाठी िन  न  तम दर दऊे केले  या 
िनिवदाधारकांना कायादेश देणेबाबत.   

 
िनणय .२०१ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही- काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१७ साईगाडन क  पातंगत उभारणेत येणा-या लेजर शो क  पाचे ठेकेदार मे.लेजर 

ि हजन िल.हॉगंकॉगं यांचे समवेत आिब ेशन करणे अथवा पु  हा क  प सु  करणे या 
िवषयी कायदेशीर स  ला घेऊन  या माणे कायवाही करणेसाठी सॉिलिसटर यांची 
नेमणूक करणेबाबत. 

 
िनणय .२०२ वेळेअभावी तहकुब. 

 (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१८  
िनणय .२०३ डॉ.बाणेश गायकवाड, डॉ.आ  माराम धुळगंड यांनी आज िद. १४.३.२०२३ रोजी 

सयंु  त अज िदला क ,  यांना आरएमओ पदाव न कं   लंटंट अशी पदो  नती ावी व 
 यांना कायम ठेऊन कं ाटी बेसचे कं   लंटंट पद दान करावे. मा  डॉ.बाणेश 

गायकवाड, डॉ. आ  माराम धुळगंड व डॉ.अनघा िवखे यांनी आज िद.१४.३.२०२३ 
रोजी  वतं  अज देऊन ते कं   लंटंट पदावर ११ मिहनेचे बेसवर कं ाटी प  दतीने काम 
कर  यास तयार आहेत परंतु  यांनी आरएमओ पदाचा िलन ठेव  यात यावा, अशी 
िवनंती केली आहे. 

  आरएमओ ते कं   लंटंट अशी पदो  नतीची तरतुद नस  याने तसेच पुव चे 
पदाचा िलन ठेवून ते कं   लंटंट  हणून नेमणूक ि वकार  यास तयार अस  यामुळे  यांची 
कं   लटंंट पदावर पदो  नती िमळ  याची व  यांना कायम ठेवून कं ाटी बेसचे कं   लंटंट 
पद िमळ  याची िवनंती नामंजरू कर  यात येत आहे. या ितघांचाही पवु चे पदाचा िलन 
ठेवून कं   लटंंट पदावर िनयु  ती ि वकारत अस  याचा अज ि वकार  यात आला. या 
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दोन वषाचे िलनवर  यांना कं   लटंंट पदावर ११ मिह  याचे बेसवर कं ाटी प  दतीने 
नेमणूक दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आजचे सभेतील अजडयावरील वेळेअभावी तहकुब रािहले  या िवषयावर 
चचा करणेसाठी रिव वार िद.१९.०३.२०२३ रोजी िशड  येथे दु.०४.०० वा.आयोिजत 
कर  यात यावी,  याकरीता  वतं  अजडा पाठिव  याची आव  यकता नाही, असे ठरले. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय . १२७ ते २०३   सवानमुते घे  यात आले. 

यानंतर रा ौ ८.३० वा. सभा समा  तीची घोषणा कर  यात आली. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                         वा रीत/-                                                                               वा रीत/- 
                    (राहल जाधव)                                                  (िस  दाराम सालीमठ,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 .  

  


