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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .११/२०२२                                                                 िदनांक १८.१०.२०२२  
थळ- िज  हा  यायालय, अहमदनगर                                                               वेळ- दुपारी ४.०० वाजता 

 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.९८/२०२१ व १००/२०२१ (िस  हील 

अॅ  लीकेशन नं.११९७३/२०२१) यावर िद.१३/०९/२०२२ रोजी मा.  यायालयाने िदले  या आदशेा  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड करीता िनयु  त केले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीची िवशेष सभा मगंळवार िद.१८/१०/२०२२ रोजी 
दपुारी ०४.०० वा. िज  हा  यायालय, अहमदनगर येथ े आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-
०४/२८०५/२०२२, िद.१४.१०.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते.  

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा मंगळवार िद.१८/१०/२०२२ रोजी दपुारी ४.०० वा. िज  हा  यायालय, 
अहमदनगर येथ ेमा. ी.सधुाकर यालगड्डा, मखु िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती   
यांचे अ  य तेखाली सु  कर यात आली.  
 

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. ीमती भा  य ी बानायत, भा. .से. 
      मु  य कायकारी अिधकारी, तथा  
      सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

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

करणे. 
 
िनणय .५३१ सदरचे िनणय हे पुव चे  यव  थापन सिमतीने घेतलेले अस  याने  यांचे पुण अवलोकन करणे 

गरजेचे आहे व आजचे सभेतील तातडीचे िवषयांचा िवचार करता तेवढा वेळ उपल  ध नस  यामुळे 
सदरचा िवषय तहकुब ठेव  यात आला.                                 (कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२ िद.२७.०९.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे.   
 
िनणय .५३२ िद.२७.०९.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

कर  यात आले.                                                                 (कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३ सं  थानचे मंिदर, सादालय व लाडू िनिमती िवभागांसाठी गाईचे शु  द तुप खरेदीकामी चौथी फेर   
ई-िनिवदेम  ये ा  त  युनतम दर मा.तदथ सिमतीचे सभेत मािहती  तव सादर करणेबाबत. 

 
िनणय .५३३ सिव  तर चचा केली, स  या सं  थानकडे १६८ ि वंटल तुप उपल  ध आहे. असे सांग  यात आले. 

खरेदीची ई-िनिवदा ि या Manual for procurement of goods and Services in 
government department  यामधील िनयमावली माणे पुण केलेली नाही. तसेच शासनाचे 
िद.१ डीसबर,२०१६ चे शासन िनणया माणे पुण केलेली नाही. उदा. खरेदीची त  वे,  यावया  या 
तुपाची मानके याचा उ  लेख नाही. खरेदी करावयाचे तुप, िवभागाची गरज व पुवानुभव ल ात 
घेऊन तांि क मानके व िविनदश िनिवदांम  ये नमुद नाहीत.  यामुळे या िवषयातील िनिवदा तदथ 
सिमतीस  मा  य करता आली नाही. ही बाब शासक य  टया अयो  य आहे.   

 िद.१.१२.२०१६ रोजीचे शासन िनणय व वर उ  लेख केले  या िनयमावलीचा अ  यास 
क न नवीन फेर  ताव सिमतीपुढे सादर करावा. सदर िनयमावली माणे ई-िनिवदा अटी व शत  न 
घालता ई-िनिवदा तयार क न चार वेळा ई-िनिवदा काढ  यासाठी जो कोणी जबाबदार आहे. 
 याचा खलुासा घेऊन पुढील अनुशासना  मक कायवाही कर  यात यावी,  जेणे क न यापुढे अशी 

चुक होणार नाही. आणी ऐनवेळी तदथ सिमतीपुढे घाई गडबडीत  ताव आण ूनये.  
स  याची गरज भागिव  यासाठी  एक मिह  यासाठी लागणारा साठा व िदपावलीचा काळ 

ल ात घेता अंदाजे १००० ि वंटल िकंवा नो  हबर-२०२२ अखेर पयतचा साठा पुरेल या पैक  जे 
कमी राहील तो पयत  िद.१.१२.२०१६ रोजीचे शासन िनणयाम  ये उ  लेख के  या माणे ि वस 
चॅलज प  दतीने खरेदी करणेची ि या राबिवणेस मा  यता दे  यात आली.  दर  यान जीईएम 
पोटलम  ये न दणी क न  यावी व जीईएम पोटल माफत पुढील खरेदीसाठी  ताव तदथ 
सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा.                                                    

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४ सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी पेपरकप खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दर मा.तदथ      

(Ad-hoc) सिमतीचे सभेत मािहती  तव सादर.  
 
िनणय .५३४ सिव  तर चचा केली,   तावाम  ये नमुद के  या माणे ई-िनिवदा ि या रा बिवतांना पारदशता व 

मानके वैगरेचे पालन क न  ताव सादर के  याने असा िव  वास क न  तावाला मा  यता दे  यात 
येत आहे. यापुढे सदर व  तु खरेदी म  ये जीईएम णालीचा वापर कर  याची िशफारस कर  यात येत 
आहे. 

दरवष चा  routine िवषयापैक   आहे व  खच आवत  आहे. यात धोरणा  मक िवषय 
नाही  हणून  मा.उ  च   यायालयाकडे िस  हील अॅ  लीकेशन कर  याची आव  यकता नाही. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय नं.५ सं  थानचे भांडार िवभागासाठी कायालयीन जनरल  टेशनरी खरेदीकामी ा  त  युनतम दर 

मािहती  तव सादर करणेबाबत.  
 
िनणय .५३५ सिव  तर चचा केली,  तावावर चचा केली, A-4 साईज झेरॉ  स पेपर व िलगल साईज झेरॉ  स 

पेपर उदा. साठी ऑनलाईन दर पािह  यानतंर िनिवदामधील  युनतम दर जा  तीचा आहे 
वषभरासाठी एकदम  खरेदी क न साठा क न ठेव  यापे ा िनिवदा िकंवा जीईएम णाली माफत 
दर िन  चीत क न गरजे माणे मािसक िकंवा ैमािसक कालावधीसाठी खरेदी करणे यो  य रा हील. 
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या सव गो  ट चा समावेश क न निवन  ताव ठेवावा असे एकमताने ठरले.  यामुळे हा  ताव 
मा  य करता येत नाही.  

  तातडी  या व  तु पािहजे अस  यास िवभागाकडून व  तुंची गरज बोलावुन  या गरजेची  
तपासणी/पडताळणी क न मिह  याभरासाठी लागणारे सािह  य जीईएम णाली  दारे खरेदी 
होईपावेतो िकंवा एक मिहना या पैक  जे आगोदर घडेल तो पयत मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 
अिधकार े ात कोटेशन मागवनु खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६ सं  थान  यव  थापनामाफत सन-२०२३ (िद.०१ जानेवारी, २०२३ ते िद.३१ िडसबर, २०२३) अखेरचे 

कालावधीकरीता िविवध कार  या ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका छपाई क न साईभ  तांना 
सशु  क उपल  ध क न देणेकामी ा  त झाले  या ई-िनिवदांपैक   युनतम दराची ई-िनिवदा 
ि वकारणेबाबत. 

 
िनणय .५३६ सिव  तर चचा झाली,  तावात नमुद के  या माणे कायवाही करणेस मा  यता दे  यात आली. 

पुढील वषाचे  तावाम  ये एक वषासाठी िनिवदा बोलिव  यापे ा िकमान दोन-तीन वषासाठी        
ई-िनिवदा ि या राबिवणेचा  ताव ठेव  यात यावा.  

   दरवष चा routine िवषयापैक   आहे व  खच आवत  आहे. यात धोरणा  मक िवषय 
नाही  हणून  मा.उ  च   यायालयाकडे िस  हील अॅ  लीकेशन कर  याची आव  यकता नाही. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७ सं  थानचे दो  ही  णालयांकरीता निवन अ यावत तं ान यु  त HMIS  सगंणक य णाली व 

PACS िस  टीम खरेदी करणेकामी पुन  च: राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतंगातील 
वािण  यीक (Commercial bid) िनिवदे  या अहवालाबाबत. 

 
िनणय .५३७  सिव  तर चचा झाली,  तुतचा  ताव िनयमावलीस ध न नाही. सं  थानचे दो  ही 

 णालयांकरीता निवन अ यावत तं ान यु  त HMIS  सगंणक य णाली व PACS िस  टीम 
खरेदीकामी पु  हा िवहीत िनयमावलीचा आधार घेऊन िनयमावली माणे पु  हा सिमती समोर सादर 
करावा व ही ि या जेवढया लवकरात लवकर होईल तेवढी लवकर करावी.  स  याचा  ताव 
अमा  य कर  यात येत आहे.                                                 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.८ दो  ही हॉि पटलकरीता सगंणके, यु.पी.एस.ि टंस व सॉ टवेअर लायसे  सेस खरेदी करणेकामी 

राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतंगातील वािण  यीक (Commercial bid) िनिवदे  या 
अहवालाबाबत. 

 
िनणय .५३८  सिव  तर चचा झाली,   तावास मा यता दे  यात आली. मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ 

औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न मा  यता घे  यात यावी. 
  (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.९ एअर सिकट ेकसचे वािषक सि हस कॉ   ट (AMC) सन २०२२-२३ या वषासाठी देणेकामी 
उघड  यात आले  या िनिवदांमधील िन  नतम दर मािहती  तव सादर. 

  
िनणय .५३९ सिव  तर चचा झाली,   ताव मंजुर. 

  (कायवाही- िव तु िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साई सादालयातील एअर  हटीलेशन यं णा व आय.टी.िवभाग स  हर ेिसजन ए.सी.यं णा 

नवीन बसिवणेकामी तांि क स  लागार नेमणुक करणेकरीता मे.अपुवा सि हस क  सलटंट, ठाणे 
यांचे  युनतम दर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेत मािहती  तव सादर करणेबाबत.  

 
िनणय .५४० सिव  तर चचा झाली, यासाठी तांि क स  लागार नेमणकु कर  याची गरज वाटत नाही. 

सदरचीयं ाणा पुव पासनु कायरत, अ  ती  वात आहे. याकामी असले  या ुटीचा आढावा घेऊन 
 याच माणे निवन गरजा ल ात घेऊन ए.सी.यं णा नवीन बसिव  याचे टडर काढु शकतो.   यामळेु 

सदरचा िवषय र  कर  यात येत आहे.  
सबंधीत िवषयातील सबंधीत े ातील त   य  तीचा पॅनल बनिव  यात यावा. उदा. 

सावजिनक बांधकाम िवभागाचे अिध क अिभयंता, िस  हील सजन िकंवा िज  हा आरो  य 
अिधकारी,  िश ण े ातील  त  यांना सबंधीत िवषयावरील चचसाठी बोलािव  यात यावे. तसेच 
नामवंत शासक य सं  था  या अशा कारचे काम करतात िकंवा   यांना अनुभव आहे. अशा 
सं  था  या व र  ठ अिधकारी यांना चचसाठी बोल  यात यावे. 

  (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ सं  थानचे सव भ  तिनवास,  णालये, ी साई सादालय येथील िल टचे कॉ  ेहेनिस  ह 

स  ह सकॉ  ॅ  ट तीन वष कालावधी करीता देणेकामी ई-िनिवदेतील मे.फोिन  स इले  हेटस (इ)ं 
ा.िल.पुणे यांचे िन  नतम दर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढेु मािहतीसाठी सादर. 

 
िनणय .५४१ सिव  तर चचा झाली, सन २०१६ चे शासनाचे खरेदी िनयमावली माणे ि वस णालीचा वापर 

कर  यात यावा. सदरचा िवषय अमा  य कर  यात आला.           
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ दि णा पेटीतील र  कम मोजणी हॉलम  ये वातानुकुिलत (Air conditioner) यं णा 

बसिवणेकामी ई-िनिवदेतील मे.कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे िन  नतम दर मा.तदथ (Ad-
hoc) सिमती सभेपुढे मािहतीसाठी सादर.  

 
िनणय .५४२ सिव  तर चचा झाली, दि णा पेटीतील र  कम मोजणी हॉलम  ये वातानकुुिलत (Air 

conditioner) यं णा बसिवणेकामी अिधक  पधा  मक व रा  त भाव िमळणेकामी जीईएम 
णाली दर मागिवता येतील  हणून सदरचा  ताव मा  य करता येत नाही. जीईएम णाली  दारे 

सदरची ि या राबिव  यात यावी.                                      
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१३ ी साई सादालयाकरीता निवन आटा युिनट खरेदी करणेकामी ई-िनिवदेतील मे.िहंदु  थान अॅ ो 
इिंजिनअर ग, वेरावल, गुजरात यांचे िन  नतम दर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपुढे मािहतीसाठी 
सादर.  

 
िनणय .५४३  सिव  तर चचा झाली, सन-२०१६ चे शासनाचे खरेदी िनयमावली माणे ि वस णालीचा वापर 

कर  यात यावा. तो पयत सदरचा िवषय लबंीत ठेव  यात यावा. 
  (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ सं  थानचे अि नशमन वाहन पािकगकरीता प ाशेड उभारणी करणे कामासाठी ा  त झाले  या       

ई-िनिवदेतील िन  नतम दराची िनिवदा मािहती  तव सादर.  
िवषय नं.१५ सं  थानमाफत कर  यात येणारे बांधकाम क  पाकरीता आिकटे  ट पॅनलवर आिकटे  ट िनवड 

करणेचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे मािहती  तव सादर करणेबाबत.  
िवषय नं.१६ सन २०२२-२३ या आिथक वषामधील सं  थानकडील दैनंिदन वापराने खराब झाले  या रकामे 

तेलातूपाचे लहान/मोठे त डाचे खराब व चांगले डबे िव  करणेकामी फेर ई-िनिवदा 
मागिवणेबाबत.  

िवषय नं.१७ ी साईबाबा महािव ालय – ा  यापकांना मुदतवाढ देणेबाबत.  
िवषय नं.१८ सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटचे हो  ट गसाठी  लाऊड 

स  हरउपल  ध करणेबाबत.  
िवषय नं.१९ सं  थानची नावे, बोधिच  हे, अिधकृत वेबसाईट, काशने इ.चे Trademark व 

CopyRightबाबतची कायवाही करणेकामी या े ातील तांि क स  लागाराची नेमणकू 
करणेबाबत.  

िवषय नं.२० ी साईबाबा सं  थानचे नावाशी सा  य असणा-या वेबसाईट  दारे देणगी जमा करणारे तसेच 
वेबसाईट, फेसबुक, इ   टा ाम यावर साई नावाने असले  या अकाऊंटबाबत. 

िवषय नं.२१ सं  थान िनयु  त तांि क स  लागार M/s DSG Consultant Pvt.Ltd.Mumbaiयांचे 
ा  तअिभ ायानुसार निवन दुर  वनी यं णेचे Service/Support बाबत तांि क स  लागार व 

पुरवठाधारक यांचेशी सम  चचा होऊन लेखाप र णा  या  टीने  तावातील मु ा .”A”  ते 
“G” माणे कायवाही करणेस मा  यता िमळणेबाबत.   

िवषय नं.२२  विन ेपन यं णा अ ावतीकरणाचे िनिवदेसबंधीत कायवाही महारा   शासनाचे Maha IT 
िवभाग,मुंबई यांचेमाफत करणेऐवजी सं  थानमाफत सदरकामी त  स  लागाराची नेमणूक           
ई-िनिवदा प  दतीने करणेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत.  

िवषय नं.२३ ी साईबाबा मिंदर िशड  दशनरांग इमारत क  प साईभ  तांकरीता खुला करणेसाठी 
करावयाचेउपाययोजनांबाबत आिकटे  ट माथरु अॅ  ड कापरे असो., यांनी तयार केलेले सादरीकरण 
मािहती  तव सादर.  

िवषय नं.२४ ी साईबाबा शै िणक संकुल (नवीन) औ ोिगक िश ण सं  था व सादालय या िठकाणी 
एकुण११ नग नवीन रोल ग शटस तयार क न बसिवणेकामी येणा-या खचास तसेच याकामी 
दरप के बोलािवणेस मा  यता िमळणेबाबत.  

िवषय नं.२५ ी साईनाथ  णालयात वाढीव खाटांसाठी व MJPJAY काया  वीत करणेसाठी कमचारी 
उपल  धता व  यासाठीचे अंदाजे खचास मा  यता िमळणेबाबत.  

िवषय नं.२६ िदनांक ०७ ऑग  ट, २००९ चे आकृतीबंधासोबत  या मजूंर प रिश  ठ “अ” म  ये नमदू असले  या 
वेतन ेणीनुसार सं  थान आ  थापनेवर ११ मिह  यांकरीता कं ाटी प  दतीने घेणेत आलेले कं ाटी 
कमचारी यांचे वेतन िमळणेबाबतचे अजावर िनणय होणेबाबत.    
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िवषय नं.२७ ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाकामी िनयमावली व सिमती गठीत 
करणेबाबत.  

िवषय नं.२८ औ ोिगक िश ण सं  थेतील र  त पदावर Ad-hoc प  दतीने िनदेशक नेमणकू करणेबाबत.  
िवषय नं.२९ शै िणक वष २०२२-२३ इय  ता १ ली  या वगासाठी शासनाचे बालकां  या मोफत व 

स  ती  यािश 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.  

िवषय नं.३० साईभ  तांना दे  यात येणा-या कॉट/लॉकस व अनषंुगीक सेवा पुरिव  याचे सेवा आकाराम  ये वाढ 
करणेबाबत.  

िवषय नं.३१ अगरब  ती िव  कर  यासाठी  टॉल लावणेस परवानगी िमळणेबाबत मा.सौ.शालीनीताई रा.िवखे 
पाटील, िव  व  त, जनसेवा, फ डेशन, लोणी ब.ु, ता.राहाता, िज.अहमदनगर यांचेकडील प  
जा.नं.९३/२२, िद.२८.०९.२०२२.   

िवषय नं.३२ सं  थानने सं  थान मालक चे िविवध िठकाणी असले  या जागा/गाळे भाडेत  वावर िविवध 
सं  था/सोसायटी/ शासक य कायालये यांना िदले  या िमळकत चे चाल ू बाजारभावानुसार भाडे 
िन  चीत करणेबाबत.  

िवषय नं.३३ ी साईनाथ  णालयातील सि  थतीला लागु असले  या वै क य सेवा आकारां  या दराम  ये 
वाढकरणेबाबत.  

िवषय नं.३४ ी साईबाबा  णालयाम  ये न  याने सु  होणा-या कॅ  सर िवभागाम  ये केमोथेरपी करीता 
आव  यकअसणारे औषधे खरेदीस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .५८,४२,०१०/-चे खचास 

शासक य मा  यता िमळणेबाबत.  
िवषय नं.३५ िपं  याक िसलटॅ (माशल आट) रा  ीय  पधा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  

म  येघे  यासाठी परवानगी िमळ  याबाबत व  या अनषंुगाने सिुवधा िमळ  याबाबत.  
िवषय नं.३६ ी.शरद कच  गोडगे, मदतनीस, बांधकाम िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत.  
िवषय नं.३७ ी. िवजय तुकाराम मोकळ, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांचे गैरिश  त वतनाबाबत.  
िवषय नं.३८ ी.शेखर िवजयराव कुलकण , सेवा िनलंबीत सीसीटी  ही ऑपरेटर, सीसीटी  ही कं  ोल सेल यांचे 

गैरिश  त वतनाबाबत.  
िवषय नं.३९ सं  थानचे १२५ वाहने, िव ुत जिन े तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंन पुरवठयाबाबत  वयंपुण 

होणेकरीता अंतगत इधंन  यव  था सु  करणेबाबत.  
िवषय नं.४० ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाकरीता  कुल बस सेवा सु  करणेबाबत. 
िवषय नं.४१ सव  यायालयाम  ये सं  थानचे वतीने बाजू मांडणेकरीता व र  ठ विकलांचे पॅनल तयार करणेसाठी 

पा  अजदारां  या मलुाखती घेणेबाबत.  
िवषय नं.४२ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .११,६३,९५८/-

मा  आदा करणेस मजुंरी िमळणेबाबत.   
िवषय नं.४३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये जुलै-२०२२ मिह  यात वै िकय िबलात 

दे  यात आलेली सवलत र  कम .६२,३२,३५५/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत.  
िवषय नं.४४ ी साईनाथ  णालयात माहे जुलै-२०२२ अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी  झाले  या 

र  कम .६०,३७,०७४/-  या खचाची न द घेऊन  यास मा  यता िमळणेबाबत.  
िवषय नं.४५ ी साईनाथ  णालयात माहे ऑग  ट-२०२२ अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी  झाले  या 

र  कम .९३,७७,७२०/-  या खचाची न द घेऊन  यास मा  यता िमळणेबाबत.  
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िवषय नं.४६ मा.उ  च  यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशानुसार िशड  नगरपंचायत ह ी अंतगत 
येणा-या प रसरातील दैनंिदन  व  छतािवषयक साफसफाईची कामाची थक त र  कम .८.१७ 
कोटी मा  आदा केलेचा  ताव अवलोकनाथ सादर करणेबाबत.  

िवषय नं.४७ माहे जुन-२०२२ ते ऑग  ट-२०२२ जमा खच त   याची न द घेणेबाबत.  
िवषय नं.४८ सं  थानचे मंजूर आकृतीबधंातील कं ाटी पदांवर ११ मिह  यांकरीता कं ाटी प  दतीने नेमणूक 

कर  यात आले  या कं ाटी कमचा-यांना सेवा रजा िविनयम–२०१३ नसुार रजा, सु या लागू 
केलेबाबत.  

िवषय नं.४९ िशड  नगरपंचायत ह ीतील र   यां  या दैनंिदन  व  छता िवषयक कामांचा ितमाई प र ण अहवाल 
न द घेणेकामी सादर.  

िवषय नं.५० सं  थान वाहनांसाठी, िव ुत जनी े तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंन खरेदी कामी 
केले  याकायवाही बाबत.  

िवषय नं.५१ सं  थानचे माहे डीसबर-२०२१ ते जुन-२०२२ या कालावधीम  ये ा  त झाले  या शु  द तुप 
वखा तेलाचे िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले  या तपास  यांचे अहवालाबाबत.  

िनणय .५४४ अजडयावरील िवषय नं.१४ ते ५१ हे वेळेअभावी तहकुब ठेव  यात आले.  सदरचे िवषय तदथ 
सिमतीचे िद.०२.११.२०२२ रोजीचे सभेम  ये घे  यात यावेत. 

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

 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१  
िनणय .५४५ सं  थानकडे िश  लक दैनंिदनी साठा िकती आहे याची मािहती बोलिवली १,०४,२३७ इत  या 

दैनंिदनी िश  लक आहेत व इतर सािह  य प रिश  ठात नमुद के  या माणे िश  लक आहेत,  अशी 
मािहती दे  यात आली. अंदाजे फ  त दोन मिहने िश  लक अस  यामुळे या दैनिंदनीची िव  होणे 
श  य नाही.   यामुळे  या वाया जाऊ नये  हणून  थािनक वतमान प ाम  ये तसेच सं  थानचे 
अिधकृत सकेंत  थळावर या दैनिंदनी घे  यास कोणी तयार आहेत का व अस  यास कोण  या दराने 
याबाबत जािहर अवाहन कर  यात यावे, सदर अवाहनास एका आठवडयात ितसाद न िमळा  यास 
एक हजार पये िकंवा  यापे ा जा  त देणगीदारास देणगी पावतीसोबत एक दैनंिदनी व िदनदिशका 
(प रिश  टातील .६ वर दशिवलेली) मोफत दे  यात यावी.   टॉलवर दैनंिदनी .२०/- या िकंमतीस 
िव  कर  यात यावी. इतर सािह  य मुळ िकंमती  या २५ ट  के दराने िव  कर  यात यावे. 
 टॉलवरील िव चा अंदाज घेऊन दैनिंदनी िश  लक रािह  यास सं  थानचे िवभागास शाळा, 

कॉलेज वगैरे यांना मोफत वाटप कर  यात या  यात. असा िनणय सवानुमते घे  यात आला. 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.२  
िनणय .५४६ उपरो  त िवषयांवर चचा करता, वरील िविवध िवषयांवर चचा करतांना वषभरासाठी कृती 

आराखडा, अ  पकालीन व िदघकालीन  vision document याचा िवचार केलेला नाही, व तरतुद 
केलेली नाही.  तसा  ताव सादर कर  यात यावा.                                  

(कायवाही- सव िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.३ कर िनधारण वष २०१५-१६ चे CIT Appeal   िवरोधात  ITAT Appeal दाखल करणेबाबत. 
 
िनणय .५४७ आय.टी.ए.टी.पुढे अपील दाखल कर  यास मंजुरी दे  यात आली.   यासाठी िनयमानुसार देय 

असलेला  कोट फ   टॅ  प दे  यास मा  यता दे  यात आली. अपीलात  टे िमळिव  यासाठी  या 
 यायालयाचे आदेशा माणे श  य झा  यास बॅकं गॅरंटी अ  यथा र  कम भर  यास मा  यता दे  यात 

आली.                                                                                   
(कायवाही- लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

वरील िनणय .५३१ ते ५४७ सवानुमते घे  यात आले. 
यानंतर रा ौ. ११.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 
 
 

                             वा रीत/-                                                                                वा रीत/- 
                  (भा  य ी बानायत, भा. .से.)                                                    (डॉ.राज  भोसले,भा. .से) 
                मु  य कायकारी अिधकारी तथा                                                िज  हािधकारी अहमदनगर  तथा       
                सद  य,तदथ (Ad-hoc) सिमती                                                 सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड                           ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड      
 
 
 
                                                                            वा रीत/- 
                                                                    (सधुाकर यालगड्डा)  

मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा 
अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 


