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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .४/२०२३                िदनांक २०/०२/२०२३ 
 थळ- साईिनवास अितथीगृह,िशड                                       वेळ- दुपारी ४.०० 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 सोमवार 
िद.२०/०२/२०२३ रोजी दपुारी ४.०० वा. सं  थानचे िशड  यथेील साईिनवास अितथीगहृाम  ये आयोिजत करणेत 
आली असलबेाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/४५५९/२०२३, िद.१७.०२.२०२३ अ  वय े सव मा.सद  यांना 
कळिव  यात आलेल ेहोते. 

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा सोमवार िद.२०/०२/२०२३ रोजी दपुारी ४.०० 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.०५.०२.२०२३ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे 
इितवृ  त वाचून कायम करणे. 

 
िनणय .८५ िद.०५.०२.२०२३ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे 

इितवृ  त वाचून कायम करतांना  याम  ये खालील माणे दु   या कर  यात आ  या व 
 यास मा  यता दे  यात आली. 

िनणय .८२- सं  थान कायम कमचारी, कं ाटी कमचारी व आऊटसोस कं ाटी कमचारी 
यांचे वेतन व भ  ते याचंा खच िव  व  त िनधीम  ये दशिवललेा आह.े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ चे तरतदुीनसुार सदरचा खच  यव  थापन 
िनधीमधनु करण े आव  यक अस  याने त ् या माण े अंदाजप कात सधुारणा कर  यात यावी. 
सधुारीत अदंाजप कातील खचाची र  कम .१७८ कोटी पैक  ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ चे कलम २२ मधील तरतदु मांक २ मधील 
िनयम .२ नसुार  यासाचे सन २०२१-२२ चे एकुण उ  प  न ४३६.९५ कोटी च े १० ट  के 
र  कम .४३.६९ कोटी  यव  थापन िनधीत वग क न  या खचास मा  यता दे  यात येत आह.े 
तसेच सन २०२३-२४ चे मळु अदंाजप कातील खच र  कम .२२९ कोटी पैक  आिथक वष 
२०२२-२३  या एकुण  तावीत अदंाजे र  कम .८३५ कोटी उ  प  ना  या १० ट  के र  कम 
.८३.५० कोटी  यव  थापन िनधीत वग क न  या खचास मा  यता दे  यात यते आह.े 
 यव  थापन िनधीत दशिवले  या उवरीत खचास (सं  थान कायम कमचारी, कं ाटी कमचारी व 

आऊटसोस कं ाटी कमचारी यांचे वेतन व भ  त ेइ. खचास) शासनाची िवहीत प  दतीने मा  यता 
घे  यात यावी. त  पवु  मा.उ  च  यायालयात िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न मा  यता 
घे  यात यावी. मा.उ  च  यायालयाचे व शासनाचे मा  यतेस अिधन राहन आिथक वष २०२३-
२४ चे मळू अंदाजप क व आिथक वष २०२२-२३ चे सुधारीत अदंाजप कास मा  यता दे  यात 
आली. 

(कायवाही-लखेाशाखा/िवधी िवभाग) 
                                 या ऐवजी खालील माणे वाच  यात यावे. 

िनणय .८२- सं थान कायम कमचारी, कं ाटी कमचारी व आऊटसोस कं ाटी 
कमचारी यांचे वेतन व भ े यांचा खच िव त िनधीम ये दशिवलेला आहे. ी 
साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ चे तरतुदीनुसार सदरचा 
खच यव थापन िनधीमधुन करणे आव यक अस याने या माणे अंदाजप कात 
सधुारणा कर यात यावी. सधुारीत अंदाजप कातील सं  थान खचाची र कम . १७८ 
कोटी व  णालये खचाची र  कम . ८२ कोटी असे एकुण रककम . २६० कोटी 
पैक  ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम- २००४ चे कलम २२ 
मधील तरतुद मांक २ मधील िनयम . २ नुसार यासाचे सन २०२१- २२ चे एकुण 
उ प न ४३६.९५ कोटी चे १० ट के र कम .४३.६९ कोटी यव थापन िनधीत वग 
क न, या खचास मा यता दे यात येत आहे. तसेच सन २०२३-२४ चे मुळ 
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अंदाजप कातील सं  थान खचाची र कम .२२९ कोटी व  णालये खचाची र  कम 
. ८६ कोटी असे एकुण र  कम . ३१५ कोटी पैक  आिथक वष २०२२-२३ या 

एकुण तावीत अंदाजप कानुसार  र कम .८३५ कोटी उ प ना या १० ट के 
र कम .८३.५० कोटी यव थापन िनधीत वग क न या खचास मा यता दे यात येत 
आहे. यव थापन िनधीत दशिवले या उवरीत खचास (सं थान कायम कमचारी, 
कं ाटी कमचारी व आऊटसोस कं ाटी कमचारी यांचे वेतन व भ े इ. खचास) 
शासनाची िवहीत प दतीने मा यता घे यात यावी. त पुव  मा. उ च यायालयात 
िस हील अॅ लीकेशन दाखल क न मा यता घे यात यावी, मा.उ च यायालयाचे व 
शासनाचे मा यतेस अिधन राहन, आिथक वष २०२३-२४ चे मळू अंदाजप क व 
आिथक वष २०२२-२३ चे सधुारीत अंदाजप कास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२ चि य प  दतीने मा  यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे. 

१.  जानेवारी-२०२३ ते माच-२०२३ या कालावधीसाठी ि वस चॅलज प  दतीने गाईचे शु  द 
तूप खरेदीबाबत. 

 
िनणय .८६/१ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

२.  ीमती सिंगता शिशकांत कुमावत, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांचा सेवेत 
जू क न घे  याबाबतचा अज. 

 
िनणय .८६/२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३ 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 .८७  ताव मंजूर. खचाची र  कम .५० लाखापे ा जा  त अस  याने मा.उ  च  यायालय, 

मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे. 
 (कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४ 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 .८८  ताव मंजूर.  

 (कायवाही- ी साई सादालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५ 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 .८९  ताव मंजूर. खचाची र  कम .५० लाखापे ा जा  त अस  याने मा.उ  च 

 यायालय,मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात 
यावे. 

(कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६ ी 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 .९०  ताव मंजूर. खचाची र  कम .५० लाखापे ा जा  त अस  याने मा.उ  च  यायालय, 

मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे. 
 (कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७ ी साईभ  तां  या साद भोजन सिुवधेसाठी साई सादालयास सन २०२३-२४ या 

वषाकरीता लागणारा भाजीपाला खरेदीबाबत. 
िनणय .९१  ताव मंजूर. खचाची र  कम .५० लाखापे ा जा  त अस  याने मा.उ  च  यायालय, 

मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे. 
 (कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.८       १.   ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  ट कं  ोलचे काम तसेच     

 दररोज वाढपी कामगार आऊटसोिसग प  दतीने पुरिवणेकामी स  या कायरत   
असलेले ठेकेदार यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 

२. ी साई सादालयामाफत आऊटसोस प  दतीने अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार 
करणेकामी स  या कायरत असलेले ठेकेदार यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 
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३. ी साई सादालयामाफत मनु  यबळा  दारे आऊटसोस प  दतीने  वामी नारायण 
चपाती /पुरी  तयार करणेकामी स  या कायरत असलेले ठेकेदार यांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

४. ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर आऊटसोस प  दतीने मनु  यबळ पुरवून 
चपाती तयार करणेकामी स  या कायरत असलेले ठेकेदार यांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 
 

िनणय .९२ सी.ए. दाखल क न पुव परवानगी घे  यात यावी. ई-िनिवदा िकया पुण हो  यास 
िवलंब होत अस  यास आव  यकता भास  यास  तावात नमुद के  या माणे मुदतवाढ 
दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.९ साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  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 .९३  ताव मंजूर. 

 (कायवाही- साई धमशाळा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० सन २०२३-२४ करीता साईआ म भ  तिनवास, साई धमशाळा िवभागाकडील 

यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,  लबंीग,  व  छता इ.दु  ती व देखभालीची 
कामे व  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग / 
 व  छता कामाकरीता दैिनक वतमान प ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा 

मागिवणेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .९४ अपे ीत खचात २० ट  के वाढ गृहीत ध न ई-िनिवदा ि या राबिवणे ऐवजी िकमान 

वेतनात झाले  या वृ  दीचा दर िवचारात घेऊन १० ट  के वाढ गृहीत ध न तसेच 
आिथक वषाअखेर पयत  हणजेच िद.३१.०३.२०२४ पयतचे कामासाठी ई-िनिवदा 
बोलिव  याची दु  ती क न  ताव मंजूर कर  यात आला. र  कम ५० लाखापे ा 
जा  त अस  याने सी. ए. दाखल कर  यात यावा. 

 (कायवाही-  दारावती भ  तिनवास/िवधी  िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.११ नवीन दशनरांग क  पातंगत िविवध काऊंटरसाठी ४५ नग नवीन सगंणके व ४५ नग 

ि ंटस चलीत प  दतीने खरेदी करणेकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
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िनणय .९५ लेझर ि ंटस वायरलेस सुिवधेसह घे  याब ल सिव  तर मािहतीसह  ताव सादर 
करावा. EPSON ि ंटस थेट उ  पादकाकडून काय दराने िमळणार आहे याची मािहती 
घेऊन  ताव सादर करावा.  ताव तहकुब. 

 (कायवाही-मािहती व तं ान िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ मोतीचुर लाडू व बफ  साद पॅिकंग करणे इ.कामांसाठी निवन ठेकेदार िनयु  तीची ई-

िनिवदा ि या पुण होईपावेतो स  याचे िनयु  त ठेकेदार यांना आहे  याच अटी-
शत वर मंजरु दराने मुदतवाढ देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .९६ सी.ए. दाखल क न पुव परवानगी घे  यात यावी. ई-िनिवदा िकया पुण हो  यास 

िवलंब होत अस  यास आव  यकता भास  यास  तावात नमुद के  या माणे 
मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

 (कायवाही- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग/िवधी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१३ सन २०२३-२४ करीता अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणेकामी निवन लेबर 

कॉ   टसची नेमणूक कर  यासाठी िनवीदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत.  
 
िनणय .९७  ताव मंजूर. सी.ए. दाखल क न पुव परवानगी घे  यात यावी. ई-िनिवदा िकया पुण 

हो  यास िवलंब होत अस  यास आव  यकता भास  यास स  याचे ठेकेदार यांना आहे 
 याच दरात एक मिहना कालावधीसाठी मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

  पुजारी, उपपुजारी इ  यादी पदांचे भरतीबाबतचा  ताव लवकरात लवकर 
सादर करावा.                                         (कायवाही-कामगार िवभाग/िवधी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ सन २०२३-२४ करीता कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सुर ा कमचारी पुरिवणेकामी 

निवन िस  युरीटी कॉ   टरची नेमणूक कर  यासाठी िनवीदा मागिवणेस मा  यता 
िमळणेबाबत.  

 
िनणय .९८  ताव मंजूर. सी.ए.दाखल कर  यात यावा. 

 (कायवाही-कामगार िवभाग/िवधी  िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ सं  थान कं ाटी कामगारांना सं  थान सेवेत िनयिमत नेमणूका देणेबाबत. 
 
िनणय .९९ अ  यास कर  याची आव  यकता आहे. 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 करणेबाबत. 

 
िनणय .१०० तहकुब. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१७ ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाकामी िनयमावली व सिमती गठीत 

करणेबाबत. 
 
िनणय .१०१ तहकुब. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ 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 .१०२ तहकुब. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ ी.राहल रामचं  इगंवले, सेवा िनलंबीत मदतनीस, िव ुत िवभाग यांचे 

िद.२०.१०.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१०३ तहकुब. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० ी.भारत वेणूनाथ लावरे, मदतनीस, कॅ  टीन िवभाग यांचे िद.०८.१२.२०२२ रोजीचे 

खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१०४ तहकुब. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ ी.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. 
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िनणय .१०५ तहकुब. 
 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ ी.िवनोद गोवधन कोते, सेवा िनलबंीत .सीसीटी  ही िवभाग मखु, सीसीटी  ही 

िवभाग यांचे िद.१७.११.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१०६ तहकुब. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२३ ी.चेतक चांगदेव साबळे, सेवा िनलंबीत मदतनीस, सीसीटी  ही कं ोल सेल िवभाग 

यांचे िद.१७.११.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१०७ तहकुब. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ ी रामनवमी उ  सव-२०२३ आयोिजत करावया  या सां  कृतीक काय मासाठी 

कलाकार व मानधन िन  चीत करणेबाबत. 
 
िनणय .१०८ अ.नं.१,४,६,७ व ९ पैक  काय माचे परेषेची मािहती घेऊन .मु  य कायकारी 

अिधकारी यांनी तीन िटमची िन  चीती कर  यास मा  यता दे  यात आली. 
 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२५ ी रामनवमी उ  सव-२०२३ मधील  या फोटो व पोथी  या िमरवणूक त वीणा, 

पोथी, फोटो, पा पुजा तसेच ािभषेक इ  यादी काय मासाठी मा  यवरांची नावे 
िनि त होणेबाबत. 

 
िनणय .१०९ ी रामनवमी उ  सव २०२३ वीणा, पोथी, फोटो, पा पुजा, ािभषेक इ. 

काय माबाबत  त  ता.  
िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नावे 

२९/०३/२०२३ 
बुधवार 

पहाटे  ५.४५ 
वाजता 

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणूक 

वीणा- .मु  य कायकारी अिधकारी 
पोथी–  मा.िज  हािधकारी महोदय 

ितमा - १) .मु  य कायकारी अिधकारी 
             २) .मु  य कायकारी अिधकारी यांचे सुचनेनुसार 
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 पहाटे ६.००  
वाजता 

अ  याय वाचन   
अ  याय .१ -  मा.िज  हािधकारी महोदय 
अ  याय .२ -  .मु  य कायकारी अिधकारी 
अ  याय .३ -  .मु  य कायकारी अिधकारी यांचे सुचनेनुसार 
अ  याय .४-   .मु  य कायकारी अिधकारी यांचे सुचनेनुसार 
अ  याय .५ - .मु  य कायकारी अिधकारी यांचे सुचनेनुसार   

सकाळी 
७.०० वाजता 

ची पा पूजा –  मा.िज  हािधकारी महोदय 

३०/०३/२०२३ 
गु वार 

पहाटे  ५.४५ 
वाजता 

 उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणूक 

वीणा -    मा.िज  हािधकारी महोदय 
पोथी –  मा.अ  य  महोदय 

ितमा-  १)  .मु  य कायकारी अिधकारी 
             २) डॉ.शैलेश ओक.   

सकाळी 
७.०० वाजता 

ची पा पूजा-  मा.अ  य  महोदय 

३१/०३/२०२३ 
शु वार  

 
सकाळी 

६.५० वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पूजा- मा. .मु  य कायकारी अिधकारी 

सकाळी 
७.०० वाजता 

गु  थान येथे ािभषेक –  
                                   मा.िज  हािधकारी महोदय  

 
 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ ी रामनवमी उ  सव-२०२३  या काय मांचे िनयोजन व उ  सव साजरा करणेसाठी 

येणारे खचाचे अंदाजप कास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .११०  ताव मंजूर. सी.ए.दाखल करावा. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग/िवधी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२७ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता Medical Oxygen, Nitrous, 

Carbon dioxide गॅस खरेदी करणेबाबत. 
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िनणय .१११ बेस रेट ठरिव  यासाठी ऑनलाईन कोटेशन बोलवून  ताव पु  हा सादर करावा.          
ई-िनिवदा िकया पुण होईपयत िकंवा दोन मिहने यापैक  जे आगोदर होईल तो पयत 
आहे  याच दराने स  याचे पुरवठादार यांचेकडून  खरेदी करणेस मा  यता दे  यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील वािषक सन २०२३-२४ करीता 

छपाई व कायालयीन  टेशनरी खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .११२ तहकुब. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२९ 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 िमळणेबाबत. 

  
िनणय .११३ तहकुब. 

 (कायवाही-पाणी पुरवठा िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० ी साई मंिदरात हार,  फुले , गु  छ व साद सु  करणेबाबतचे  तावावर िवचार 

िविनयम होऊन िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .११४ तहकुब. 

 (कायवाही-सरं ण िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ आिथक अनुदान मागणीकरीता आले  या अजावर िनणय घेणेबाबत. 
 
िनणय .११५ तहकुब. 

 (कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ माहे जनु-२०२२ ते ऑग  ट-२०२२ चे जमा खच न द घेणेबाबत फेरसादर. 
 
िनणय .११६  तहकुब. 

 (कायवाही- लेखाशाखा) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.३३ माहे स  टबर-२०२२ ते नो  हबर-२०२२ चे जमा खच न द घेणेबाबत फेरसादर. 
 
िनणय .११७ तहकुब.                                                                           (कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ माहे िडसबर-२०२२ जमा खच न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .११८ तहकुब.                                                                           (कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ सं  थानचे सव इमारत चे फायर ऑडीटबाबत. 
 
िनणय .११९ तहकुब.                                                        (कायवाही-फायर अॅ  ड से टी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ िशड  नगरपंचायत ह ीतील र   यां  या दनंैिदन  व  छता िवषयक कामांचा ितमाही 

प र ण अहवाल न द घेणेकामी सादर. 
 
िनणय .१२० तहकुब. 

 (कायवाही-आरो  य िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३७ ी साईबाबा महािव ालय-(Ad-hoc) सहा. ा  यापक, ंथपाल व शा ररीक िश ण 

सचंालक भरतीचे अहवालाबाबत. 
 
िनणय .१२१ तहकुब.                                                      (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानतंर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१ 
िनणय .१२२ ी साई सादालयाचे चपाती मिशन व मनु  यबळ या िवषयावर चचा सु  असतांना 

असे िनदशनास आले क , गोदामातून िनगिमत झालेला अ  न धा  याचा साठा 
सादालयात  या माणात पोहच होतो िकंवा नाही याची शहिनशा कर  यासाठी 

आधुिनक तं ाची मदत घेता येऊ शकते. अशाच प  दतीने हॉि पटलसह सं  थानचे 
इतर सव िवभागांचे बाबतीतही या आधुिनक तं ानाचा उपयोग क न घे  यासाठी 
सॉ टवेअर घे  यासाठी/बनिव  यासाठी सिव  तर अ  यासपुवक  ताव सादर कर  यात 
यावा.                                                            (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२ 
िनणय .१२३ सादालयाम  ये भािवकांना दे  यात येणारे खा पदाथ खा  यासाठी सरु ीत आहेत 

िकंवा नाही याची तपासणी हो  यासाठी यं णेची आव  यकता आहे.  यासाठी अ  न व 
औषध शासनाकडून आव  यक मािहती घेऊन  ताव सिमतीपढुे सादर करावा. 

(कायवाही- ी साई सादालय िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.३ 
िनणय .१२४ दो  ही हॉि पटलकरीता निवन संगणके, युपीएस, ि ंटस व सॉ टवेअर खरेदीकामी 

राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील यपुीएस साठीचे िन  नतम दरधारक डेल 
कंपनीचे  लटॅीनम पाटनर ी.आशुतोष पाटील,जळगाव हे आजचे सिमतीपुढे 
चचसाठी उपि थत होते. िनिवदेतील नमुद दर कमी कर  यास िन  नतम दरधारक इ  छुक 
नाहीत. १२० िदवसाची मदुत सपंलेली आहे. तीन वषाऐवजी पाच वषाची वॉरंटी 
असणे सं  थानचे िहतावह आहे. एच िसरीज ऐवजी बी िसरीज,  य ुिसरीज  िकंवा यो  य 
िसरीज काय रािहल याबाबत तांि क मागदशनासह फेर ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेसाठी  ताव सादर करावा. सदरची िनिवदा ि या वरील कारणामुळे र  
कर  यात येत आहे. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.४ सं  थानचे दो  ही  णालयांकरीता निवन अ यावत तं ान यु  त HMIS संगणक य 

णाली व PACS िस  टीम खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .१२५ सं  थानचे दो  ही  णालयांकरीता निवन अ यावत तं ान यु  त HMIS संगणक य 

णाली व PACS िस  टीम खरेदी करणेकामी  तावीत केले  या ई-िनिवदा मुस ावर 
चचा कर  यात आली. पुव ची ई-िनिवदा ि या र  क न  यातील  ुटी दुर क न 
निवन ई-िनिवदा ि या  तावात नमुद के  या माणे राबिवणेसाठी मा  यता दे  यात 
आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.५  
िनणय .१२६ अहमदनगर िज  हा प रषद शाळे  या खो  या बांधकामासाठी १० कोटी अनुदान 

सं  थानमाफत पुव  दे  यात आलेले आहे. अहमदनगर िज  हा प रषद शाळांमधील 
नवीन खोली बांधकामासाठी शाळांची यादी िश ण िवभाग ( ाथिमक) िज  हा 
प रषद, अहमदनगर यांनी सादर केलेली आहे  याची न द घे  यात आली.  यानुसार 
पुढील कायवाहीसाठी मु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद, अहमदनगर यांना  
कळवावे. 

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

वरील िनणय . ८५ ते १२६   सवानमुते घे  यात आले. 
यानंतर रा ौ ९.३० 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 .  
 


