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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .२/२०२३       िदनांक २०/०१/२०२३ 
 थळ- िज  हा  यायालय,अहमदनगर                वेळ- दुपारी ०४.०० 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 शु वार 
िद.२०/०१/२०२३ रोजी दपुारी ०४.०० वा. िज  हा  यायालय, अहमदनगर यथेे आयोिजत करणेत आली 
असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/४१५०/२०२२, िद.१८.०१.२०२३ अ  वये सव मा.सद  यांना 
कळिव  यात आलेल ेहोते.  

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा शु वार िद.२०/०१/२०२३ रोजी दपुारी ०४.०० वा. िज  हा 
 यायालय, अहमदनगर यथेे 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 . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१ िद.१०.०१.२०२३ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे 

इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
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िनणय .५५ िद.१०.०१.२०२३ रोजी अहमदनगर 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. िडसबर २०२२ ते माच २०२३ या कालावधीसाठी गाईचे शु  द तुपाची ि वस चॅलज 
प  दतीने खरेदी करणेबाबतची व  तिु थती व सदर िकया पुण होईपयत शु  द तुपाचे 
उपल  धतेबाबत.    

 
िनणय .५६/१ च य प  दतीने आणले  या िवषयातील  कायवाहीची गती पािहली व मा. उ  च 

 यायालयाचा िद.१७/०१/२०२३ चा आदेश झा  याचे भारी मु  य कायकारी 
अिधकारी यांनी कळिवले आहे.  या माणे कायवाही कर  यात यावी. िनणय कायम 
कर  यात आला.  

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

२. जानेवारी २०२३ मिह  यासाठी िकराणामाल व अनुषंिगक सािह  य खरेदीबाबत.          
 

िनणय .५६/२  चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली.  
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३ 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 .५७ सं  थानचे िद.१०.१२.२०२२ रोजीचे  तावाचे प  िद.१४.१२.२०२२ रोजी 

सचंालनालय, वै क य िश ण व सशंोधन, मंुबई सम  सादर केले. नतंर  यांनी 
िद.१२.०१.२०२३ रोजी पाठिवलेले प  िमळाले आिण  याची पतुता िद.१६.०१.२०२३ 
रोजी सं  थानने केली. गतीपथावर आहे. न द घेतली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता आरएमओ /सीएमओ या पदांकरीता 

मिह  यातील दुस-या व चौ  या गु वारी वॉक इन इं  टर  हयु  दारे भरती ि येबाबत. 
                                                         व 
िवषय नं.५ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील वै क य अिधकारी , मॅनेजर,  युिनअर 

बायोमेिडकल इिंजनीअर यांना िद.२४.१०.२०२१ ते िद.०९.०६.२०२२ या कालावधीत 
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ता  परु  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिहनेसाठी िदले  या नेमणूकांचा कालावधी 
सपंु  टात आ  यानतंर  याच धत वर ट   याट   याने पु  हा नेमणूका िद  याबाबत. 

 
िनणय .५८  तावाचे अवलोकन केले.  एकूण पदाचे ३० ट  के पदे र  त झा  यानतंर  वरीत 

 यव  थापन/ तदथ सिमती समोर पदभरतीसाठी मा  यतेसाठी िवषय ठेवून मा  यता 
घे  यात यावी. िद.२६/८/२०२२ रोजीचे बैठक तील िनणय .४७८ म  ये वरील माणे 
बदल क न  या िनणयाला पु  टी दे  यात आली.  स ा राबिवलेली ि येस  तावीत 
के  या माणे मा  यता दे  यात आली. िद.२६/८/२०२२ चे सभेतील िनणय . ४७९ 
म  ये सदरह परवानगी  ततु ठरावातील नेमणुका कर  यासाठी घेतलेली असनू दरवष  
नेमणुका कर  यास आगाऊ परवानगी नाही, असा खलुासा  वीका न िनणय .४७९ 
चे िनणयास पु  टी दे  यात आली.                        

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.६ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता दैनिंदन वापरासाठी लागणारे मिशनरी / 

उपकरणे / फिनचर / इं   युमट / इि वपमट व िकरकोळ सािह  य खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .५९ नगाला नग बदलणेसाठी ते नग कालबाहय झालेमुळे नवीन खरेदीचा  ताव केला 

आहे िकंवा एकूण गरज िवचारात घेवून ते नग कमी पडणार अस  याचे पाहन  ताव 
केला आहे, याचा खलुासा  यावा.   यासाठी मिश  स, उपकरणे इ.ची (१) एकूण 
आव  यक सं  या, (२) एकुण उपल  ध सं  या, (३)  यापैक  सु  थीतीत असले  यांची 
सं  या व (४)  तावीत िनलिखत असलेली सं  या याचा त  ता ावा. सन २०२३-२४ 
 या अंदाजप कात या बाबतची तरतुद केलेली आहे अथवा करावयाची आहे, 

याबाबत मािहतीसह  ताव सादर कर  यात यावा.  
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७ ी साईनाथ  णालयात महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY) व 

धानमं ी (PMJAY) जन आरो  य योजना सु  करणेकामी िवभागांनी केले  या 
कामांबाबत. 

 
िनणय .६० गतीची न द घेतली.                                          

 (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.८ सन २०२३-२४ या आिथक वषामधील सं  थानकडील दैनंिदन वापराने जमा होणा-या 

िन पयोगी भगंार/सािदल  व पा  या सािह  याची िव  करणेकामी ई-िनिवदा 
मागिवणेबाबत. 
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िनणय .६१  ताव मा  य. 
(कायवाही-अिभलेख क ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.९ सं  थानचे पॅनलवरील वक ल व  यांना िदलेले काम व  यांनी िदलेली सेवाबाबत. 
 
िनणय .६२ (१) स ा सेवारत आिण इ  छूक विकलांची सेवा चालू ठेव  यास मा  यता िदली. 

(२) अ.नं. ११  यांचे नांव स ा वगळ  यात यावे. 
(३) अ.नं. २९  अॅड. जे.के. ग दकर  यांचे एलएआर लंबीत अस  यामुळे आिण  यांना  

वक ल फ  अदा कर  यात येत अस  यामुळे स ा यापुढे  यांना काम देवू नये. 
(४) पनेॅलवरील उवरीत विकलांची सं  या िवचारात घेवून इ  छूक विकलांपैक  िकती 

विकलां  या सेवेची आव  यक आहे याबाबतचे मािहतीसह पु  हा  ताव सादर 
करावा. 

(कायवाही-िवधी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव-२०२३ तसेच उ  हाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे 

सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करणेकामी अंदाजे र  कम 
.३३,६२,५४९/-इत  या अंदाजप क य खचास व याकामी ई-िनिवदा मागिवणेस 

मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .६३ पूव चे बैठक त या िवषयावर मा. सद  य डॉ. भोसले साहेब यांनी िवचारणा केली होती 

क , वारंवार उपयोगात येणारी  यव  था इतरांकडून भाडयाने घे  यापे ा जर सं  थानला 
आिथक  टया अशी कायमची  यव  था करणे परवडत असेल तर कायमची  यव  था 
कर  याबाबत  ताव  सादर करावा.  यावहा रक नसेल तर कारणांसह तसा  ताव 
पु  हा सादर करावा.  

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ ी साईबाबा समाधी मंिदर प रसरातील शांितिनवास, भ  तिनवास व इतर इमारती 

तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे इमारतीचे   चरल ऑडीटबाबत. 
 
िनणय .६४  ताव मा  य.                                                           (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ ी साई सादालयाकरीता नवीन आटा युिनट  खरेदी करणेकरीता मे.िहदु  थान अॅ ो 

इिंजिनअर ग, वेरावल, गुजरात यांचे िन  नतम दर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपुढे 
सादर. 
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िनणय .६५ ी साई सादालयाकरीता नवीन आटा युिनट  खरेदी करणेकरीता अिभ  य  ती 
 वार  य मागिवणेत यावे.   

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ ी 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) सिमतीपुढे 
सादर. 

 
िनणय .६६  ताव मा  य. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ 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 .६७  ताव मा  य. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ ी साईबाबा सं  थानचे भ  तिनवास  थाने व  णालये येथील सोलर हॉट वॉटर 

यं णेचे िलकेज झाले  या  टोअरेज टॅक पाहणी अहवाल. 
 
िनणय .६८ पाहणी अहवालाचे अवलोकन केले. याबाबत सु  असलेली कायवाही पुढे चालू 

ठेव  यास मंजरूी दे  यात आली. 
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ 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 .६९ अिधिनयमात तरतदू के  या माणे  यव  थापन खच १० ट  के पयत िसमीत ठेव  याचा 

य  न कर  याची आव  यकता आहे.   हणून उपाययोजना सादर कर  याचा आदेश 
देवून  ताव शासन मा  यतेस पाठिव  यास हरकत नाही.      (कायवाही-लेखाशाखा) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१७ सं  थानमाफत साज-या होणा-या सन २०२३ मधील तीनही उ  सवां  या िनमं ण 
पि का छपाईकरणेकामी ई-िनिवदा राबिवणेबाबत. 

 
िनणय .७० भ  तमंडळ सभासद  व कायमिनधी पोटी  याजासह ३८.५२ कोटीची र  कम िश  लक 

अस  याचे  हटले आहे.  यापैक    याजाचे रकमेतून खच भागतो आहे आिण 
उदी साद पाक टातून पाठवला जाणार आहे. मागील छपाईकार यांचेकडून कोटेशन 
घेतलेले आहे. ते मागील दराने छापून दे  यास तयार आहेत.  यामुळे ि वस चॅलज 
प  दतीने  यास मुळ  ताव देणार असे समजनु ई-िनिवदा राबिव  यास मा  यता दे  यात 
आली.   

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ 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 .७१ काशने िवभागा  या अहवालाचे अवलोकन केले. मुदतवाढीचा मुळ  ताव पुव  देत 

असले  या मानधनावर मा  य कर  यात आला. 
 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ 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 .७२ िद.५.८.२०२२ रोजी पुव ल ी भावाने िद.१६.०६.२०२२ पासनू जो शासक य 

 तरावर िनणय घेतला आहे तो िनणय शासनाला अिधिनयमाने िदले  या काय े ात 
बसत नाही. िवधी व  याय िवभाग यांनी िद.२६.७.२०२२ व िद.१०.०८.२०२२ चे 
प ा  वये कळिवले  या अिभ ायाचे बाहेर जाऊन शासक य  तरावर सदर िनणय 
घेतलेला आहे. धोरणा  मक िनणय त  कालीन  यव  थापन सिमतीने घे  याब ल       
मा. सव  च  यायालयाचे िद.३०.११.२०२१ चे आदेशात मनाई केली होती.  हणून 
सदर िनणय मा.सव  च  यायालयाचे आदेशाची अवहेलना करणारा आहे. सदर 
आदेश घे  याचा िनणय मुळात त  कालीन शासनाला नस  यामुळे काय  तर मा  यता 
देता येत नाही.  हणून िद.५.८.२०२२ रोजीचा शासक य िनणय तदथ सिमती र  करत 
आहे. कमचा-यांचे िनवेदनावर व  तुिन  ठ व िनयमास ध न  ताव तदथ सिमतीसमोर 
सादर करावा.                                                 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२० सं  थान कायम कमचा-यां  या पा  यांचा सन २०२२-२३ वषाचा शै िणक शु  क 
परतावा करणेबाबत. 

 
िनणय .७३  ताव मा  य.                                                 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ 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 .७४ तहकुब.                                                                    (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ सं  थान िनधीतून नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील एकूण ११ र   यांपैक  

एलए  यु/एसआर/०७/ २००७ या भसूपंादन 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 .७५ तहकुब.                                            

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

यानतंर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१ सं  थानचे दो  ही  णालयाकरीता निवन अ यावत तं ान यु  त HIMS संगणक य 

णाली व PACS िस  टीम खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .७६ (१) दो  ही दवाखा  यातील एकुण बेडसं  या ५५० असतांना देखील फ  त ३०० बेडचा 

उ  लेख केला. (२) टाटा क  युिनकेशन िल., मनोरमा इफंोसो  युशन, आय पेशंट केअर 
यांचेकडून िद.८.८.२०२२ रोजी  ी-बीड िमट ग म  ये ई-मेल  दारे ा  त  नांची उ  तरे 
तयार झाली पण दे  यात आली नाही,  यामळेु टाटा क  युिनकेशन िल.,यांनी भाग 
घेतला नाही असे िदसते. (३) वािषक िकमान उलाढालीची सरासरी र  कम .१५ कोटी 
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िनयमा माणे अपे ीत िनिवदा रकमे  या चाळीस ट  केपे ा जा  त ठेवली आहे.  हणून 
िनिवदा  पधा  मक व िनयमानसुार नाही.  यामुळे िनिवदा ि या र  केली आहे. 
न  याने उपरो  त गो  टी िवचारात घेऊन यो  य तो  ताव लवकर सादर करावा. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.२ िशरडी प र मा २०२३ करीता सं  थानकडून सिुवधा पुरिवणेबाबत तसेच प र मा 

सांगता समारंभाकरीता शता  दी  टेज उपल  ध क न देणेबाबत. 
 
िनणय .७७ सं  थानचे पुव पासनू चालत आले  या परंपरागत उ  सवापैक  नाही आिण नवीन 

धोरणा  मक िनणय घेऊ नये असे मा.उ  च  यायालयाचे आदेश आहेत  यामुळे  ताव 
नामंजरू.                                                          (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.३ ी साईबाबां  या पादुका दशनासाठी उपल  ध क न देणेबाबत व १५,००० साद लाडू 

िवकत िमळणेबाबत. 
 
िनणय .७८ सं  थानचे पुव पासनू चालत आले  या परंपरागत उ  सवापैक  नाही आिण नवीन 

धोरणा  मक िनणय घेऊ नये असे मा.उ  च  यायालयाचे आदेश आहेत. तसेच 
सं  थानकडे स  या शु  द तुपाचा तुटवडा आहे.  यामुळे  ताव नामंजूर. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.४ मंिदर सरु ा व दशन  यव  था बाबत मा.उ  च  यायालयासमोर पीआयएल 

.१५/२०२० म  ये रपोट पाठिवणेबाबत. 
 
िनणय .७९ चचा केली. .मु  य कायकारी अिधकारी यांनी कळिवले क , मा.जन ितिनधीनां प  

पाठवून  यांचे मत/सचुना दे  याची िवनंती केली आहे.  मा.अ  य  यांनी िन र ण 
के  यानंतर ल ात आले क , पीआरओ रिज  टर पािह  यावर असे िदसनू येते क , फ  त 
िशफारस आली, कोणाचाही फोन आला क  लगेच पास िदला जातो, येणारी  य  ती 
कोण आहे याचा, िशफारस करणारी  य  ती कोण आहे याचा िवचार न करता 
आरती/दशनासाठी पेड पासची  यव  था असतांना देखील  ही.आय.पी. पासेस दे  यात 
येत आहेत, याबाबत पूव  धोरणा  मक काही िनणय झाला अस  यास  याची मािहती 
अ  य ांकडे ावी.  १९ तारखेला मा. उ  च  यायालयात अ  य ांकडून अहवाल 
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पाठिवणे अपेि त असतांना, आव  यक मािहतीअभावी वेळ मागून घेतलेली आहे.  
 हणून लवकरात लवकर अहवाल पाठवावा.   

(कायवाही-सरं ण िवभाग/जनसपंक िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .५५ ते ७९ सवानमुते घे  यात आले. 
यानंतर सायं. ७.३० वा. सभा समा  तीची घोषणा कर  यात आली. 

 
 
                             वा रीत/-                                                                                वा रीत/- 
                    (राहल जाधव)                                                      (डॉ.राज  भोसले,भा. .से.) 
     उपमु  य कायकारी अिधकारी तथा                                    िज  हािधकारी, अहमदनगर तथा 
          .मु  य कायकारी अिधकारी                                       सद  य, तदथ (Ad-hoc)सिमती,  

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

 वा रीत/- 
(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 . 


