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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .०७/२०२२                                                                          िदनांक २०.०७.२०२२  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                   वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

 
ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची िवशेष सभा बुधवार िद.२०.०७.२०२२ रोजी िशड  यथेील सं  थानच े

साईिनवास अितथीगहृाम  य े सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/१५८८/ 
२०२२, िद.१५.०७.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते.  

यानुसार मा.  यव  थापन सिमतीची िवशेष सभा बुधवार िद.२०.०७.२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानच ेिशड  
येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा.ना. ी.आशतुोष अशोकराव काळे याचंे अ  य तेखाली सु  कर यात आली.  

 
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  
 

१.  मा.ना. ी. आशुतोष अशोकराव काळे. अ  य   २. मा.अॅड. जगदीश ह र  चं  सावंत, उपा  य  
३.  मा. अनुराधा गोिवंदराव आिदक, सद  य  ४. मा.अॅड. सहुास जनादन आहेर, सद  य  
५.  मा. ी. अिवनाश अ  पासाहेब दडंवते, सद  य  ६. मा. ी. सिचन रंगराव गुजर, सद  य  
७. मा. ी. रराहल नारायण कनाल, सद  य  ८. मा. ी. सरेुश गोर नाथ वाबळे, सद  य  
९.  मा. ी. जयवतंराव पुंडिलकराव जाधव, सद  य           १०. मा. ी. मह  गणपतराव शेळके, सद  य  
११. मा.डॉ. एकनाथ भागचंद ग दकर, सद  य  १२. मा. ीमती िमना शेखर कांबळी, सद  य 
१३. मा. ी.सिुनल सदािशव शेळके, सद  य  १४. मा. ी.सभुाष िदगंबर लाखे, सद  य 
१५. मा.डॉ.जािलंदर बालाजी भोर, सद  य  १६. मा. ी. द  ता य पांडूरंग सावंत, सद  य 
१७. मा. ी.सिचन पाराजी कोते, सद  य 
 
                                           मा. ीमती भा  य ी बानायत, भा. .से. 

        मु  य कायकारी अिधकारी, 
 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली. 
सिमती सद  य मा. ी. रराहल नारायण कनाल, मा. ीमती िमना शखेर कांबळी, मा. ी.सभुाष िदगंबर लाख,े ह े

सभेस  ऑनलाईन उपि थत होते.  
ी गु पोिणमा उ  सव-२०२२ यो  य प  दतीने व उ  कृ  ठ र  या पार पाडून उ  सवािनिम  त येणा-या सव साईभ  तानंा 

उ  तम सोई-सिुवधा उपल  ध क न िद  याब ल मा.अ  य , मा.उपा  य  व सव सिमती सद  यांचे वतीन े सिमती सद  य  
मा. ी. सिचन रंगराव गजुर यांनी सं  थानचे सव अिधकारी, .अिध क/िवभाग मखु याचंे अिभनंदन केले. 

  यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०१ िद.१३.०६.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.उप सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
 
िनणय .४१४ िदनांक १३.०६.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत पुरिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील 
िशफारश ना पु  टी दे  यात आली. 

१. ी.आ  णा हरी िशंद,े मदतनीस, बगीचा िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

 यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.आ  णा हरी िशंदे, मदतनीस, बगीचा िवभाग यांना  यांचे गैरिश  त       
वतनाबाबत ताक द दे  यात यावी. अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२.  ी.बाळासाहेब बिहणाजी कोते, मदतनीस, बगीचा िवभाग, यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.बाळासाहेब बिहणाजी कोते, मदतनीस, बगीचा िवभाग, यांना  यांचे 
गैरिश  त वतनाबाबत शेवटची ताक द दे  यात यावी. तसेच ी.कोते यांना  यांचे गैरिश  त              
वतनाबाबतचा िवषय मा.उपसिमती सभेम  ये सादर क न मा.उपसिमतीचे िनणयानुसार ही शेवटची 
ताक द दे  यात येत आहे, याबाबतही सुिचत करावे, अशी या उपसिमतीची मा  य कर  यात आली. 

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

३.  ी.बापू िव  वनाथ ग  हाणे, कुशल कं ाटी कमचारी, वाहन िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

ी.बापू िव  वनाथ ग  हाणे हे सं  थान आ  थापनेवर कायम कं ाटी (कुशल) कमचारी  हणून ११ मिहने 
कालावधीकरीता सेवेत आहेत. तथापी ी.ग  हाणे हे िद.०१.१२.२०२१ पासनू ते आजतागायत कामावर 
िवनापरवानगी गैरहजर आहेत.  

  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.ग  हाणे यांचे गैरिश  त वतनाबाबत  यांना पुढील ११ मिहने 
कालावधीकरीता िनयु  त देणेबाबत शासक य  तरावर िनणय घे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य कर  यात आली.                                              (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४.  ी.बापुसाहेब सोनाजी वाघमारे, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी. बापुसाहेब सोनाजी वाघमारे, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांना 
 यांचे गैरिश  त वतनाबाबत ५७ वेळा िश ा झाले  या आहेत, ही बाब िवचारात घेऊन ी.वाघमारे 

यांना सं  थान सेवेतून िनलबंीत कर  यात यावे व  यांची िवभागीय खाते चौकशी कर  यात यावी. खाते 
चौकशी दोन मिह  यात पुण क न अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

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

५.  ी.भारत वेणनूाथ लावरे, मदतनीस, कॅ  टीन िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.भारत वेणूनाथ लावरे, मदतनीस, कॅ  टीन िवभाग यांना  यांचे  
गैरिश  तवतनासाठी वेतनवाढ रोखणेची िश ा देणेबाबत शासक य  तरावर िनणय घे  यात यावा, 
तसेच ी.लावरे यांची िवभागीय खाते चौकशी कर  यात यावी. खाते चौकशी सहा मिह  यात पुण क न 
अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.                                                            (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६.  ी.चं कांत शंकर कातोरे,कं ाटी अकुशल कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यांचे गैरिश त 

वतनाबाबत. 
 यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.चं कांत शंकर कातोरे हे सं  थान आ  थापनेवर कायम कं ाटी 

(अकुशल) कमचारी  हणून ११ मिहने कालावधीकरीता सेवेत आहेत. ी.कातोरे यांचे गैरिश  त 
वतनाबाबत  यांना पुढील ११ मिहने कालावधीकरीता िनयु  त देणेबाबत शासक य  तरावर िनणय 
घे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

                (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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७.  ी.कािनफनाथ नाना ग दकर, पहारेकरी, सरं ण िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.कािनफनाथ नाना ग दकर, पहारेकरी, सरं ण िवभाग यांचेकडून  
गैरिश  तवतनाबाबत खलुासा मागिव  यात येऊन  यावर शासक य  तरावर िनणय घे  यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.            (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
८.  ी.िकशोर केशव ि रसागर, .कायालय अिध क, मुंबई कायालय यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 

 
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िकशोर केशव ि रसागर, .कायालय अिध क, मुंबई कायालय यांना 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सम  बोलिव  यात यावे, दैनंिदन कामकाजासदंभात अडीअडचणी 
समजाऊन घे  यात या  यात व  यानंतर िनणय घे  यात यावा,  अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.                                                                    (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
९.  ी.िकशोर साहेबराव गवळी, त  कालीन .सीसीटी  ही कं ोल सेल मुख, सीसीटी  ही कं ोल सेल 

िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 ी.िकशोर साहेबराव गवळी, त  कालीन .सीसीटी  ही कं ोल सेल मुख, सीसीटी  ही कं ोल सेल 

िवभाग हे आजचे उपसिमती सभेपुढे उपि थत होते. ी.गवळी हे आपले  हणणे सभेसमोर मांडत 
असतांना  यांनी त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी व उपमु  य कायकारी अिधकारी यांचे नावाचा 
एकेरी उ  लेख केला. यावेळी उपमु  य कायकारी अिधकारी यांनी ी.गवळी यांना समज िदली क , 
आपले  हणणे मांडत असतांना शासक य भाषेचा वापर करावा  याम  ये attitude नसावा.  

  यावर सिव  तर चचा होऊन, उपसिमतीने ी. गवळी यांना आपले  हणणे मांड  याची सधंी 
िदली परंत ु  यांचे अशोभनीय वतन व वापरलेली भाषा याची उपसिमतीने गंभीर दखल घेतली.         

ी. गवळी यांचे ता  यात असलेला सीसीटी  ही िवभागाचा डेड  टॉक पडताळणी कामी शासक य 
अिधकारी यांचे अ  य तेखाली सिमती गठीत क न याबाबतचा अहवाल मु  य कायकारी अिधकारी 
यांना सादर करावा व याबाबत शासक य पातळीवर िनणय घे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य कर  यात आली.                                             (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१०.  ी.महेश मधकुर टाक,कं ाटी अकुशल कमचारी, सरं ण िवभाग यांचे गैरिश तवतनाबाबत. 

  
ी.महेश मधकुर टाक, कं ाटी अकुशल कमचारी, सरं ण िवभाग हे आजचे उपसिमती सभेपुढे 

उपि थत होते.  यांनी आपले  हणणे सभेसमोर मांडले. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.महेश मधकुर टाक, हे सं  थान आ  थापनेवर कायम कं ाटी 

(अकुशल) कमचारी  हणून ११ मिहने कालावधीकरीता सेवेत आहेत. ी. टाक यांचे गैरिश  त  
वतनाबाबत  यांना पुढील ११ मिहने कालावधीकरीता िनयु  त देणेबाबत शासक य  तरावर िनणय 
घे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

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

११.  ी. काश रामनाथ लुंगाडे, िलपीक टंकलेखक, बगीचा िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

ी. काश रामनाथ लुगंाडे, िलपीक टंकलेखक, बगीचा िवभाग हे आजचे उपसिमती सभेपुढे उपि थत 
होते.  यांनी आपले  हणणे सभेसमोर मांडले. 
 यावर सिव  तर चचा होऊन, ी. काश रामनाथ लुंगाडे, िलपीक टंकलेखक, बगीचा िवभाग 
यांना  यांचे गैरिश  त वतनाबाबत समज दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१२.  ी.राहल वामन गलांडे, .सीसीटी  ही कं ोल सेल मुख, सीसीटी  ही कं ोल सेल िवभाग यांचे 
गैरिश  तवतनाबाबत. 

 
ी. राहल वामन गलांडे , .सीसीटी  ही कं ोल सेल मखु,सीसीटी  ही कं ोल सेल िवभाग 

िवभाग हे आजचे उपसिमती सभेपुढे उपि थत होते.  यांनी आपले  हणणे सभेसमोर मांडले. 
 ी.गलांडे यांची िद.२७.१२.२०२१ रोजी सीसीटी  ही िवभागाकडे बदली झालेली आहे. 
तथापी  यांनी अ ापही िवभागाचा चाज देवाण-घेवाण यादी शासन िवभागाकडे सादर केलेली नाही.  
 यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.राहल वामन गलांडे , .सीसीटी  ही कं ोल सेल  मुख, 
सीसीटी  ही कं ोल सेल िवभाग यांचे गैरिश  त वतनाबाबत िवभागीय खाते चौकशी दोन मिह यात पुण 
क न अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा  य कर  यात आली.  
 सीसीटी  ही िवभागासाठी खरेदी कर  यात आलेले कॅमेरे काया  वीत आहेत का? याकामी 
खरेदी कर  यात आलेले २५० नग टी.  ही.संच  याबाबत चौकशी करणेकामी शासक य अिधकारी 
यांची सिमती गठीत कर  यात यावी. सिमतीचा अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात 
यावा. तसेच सीसीटी  ही िवभागाकडील डेड  टॉकची मोजदाद कर  यात यावी. डेड  टॉक जुळत नसेल 
तर यास कोण जबाबदार आहे,  यांचेवर काय कारवाई करता येईल.याबाबत सदर अहवालात  नमुद 
कर  यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

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

१३.  ी.राजाराम पांडुरंग थेटे, िलपीक टंकलेखक, जनसपंक िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

ी.राजाराम पांडुरंग थेटे, िलपीक टंकलेखक, जनसपंक िवभाग हे आजचे उपसिमती सभेपुढे उपि थत 
होते.  यांनी आपले  हणणे सभेसमोर मांडले. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.राजाराम पांडुरगं थेटे, िलपीक टंकलेखक, जनसपंक िवभाग 
यांनी  यांचे गैरिश  त वतनाबाबत िदलेला लेखी खुलासा मा  य कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य कर  यात आली.                                         (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१४.  ी. शक ल द ुभाई स यद, मदतनीस, ी साई सादालय िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

ी. शक ल द ुभाई स यद, मदतनीस, ी साई सादालय िवभाग हे आजचे उपसिमती सभेपुढे 
उपि थत होते.  यांनी आपले  हणणे सभेसमोर मांडले. 
 यावर सिव  तर चचा होऊन, ी. शक ल द ुभाई स यद, मदतनीस, ी साई सादालय 
िवभाग यांना  यांचे गैरिश  त वतनाबाबत समज दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.                                                                  (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१५.  ीमती नेहाबाई भगवान पेटारे, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ीमती नेहाबाई भगवान पेटारे,सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांना 
 यांचे गैरिश  त वतनाबाबत यापुव  २८ वेळा दे  यात आले  या िश ा िवचारात घेता ीमती पेटारे यांना 

सेवािनलंबीत क न  यांची िवभागीय खाते चौकशी कर  यात यावी. चौकशी दोन मिह यात पुण क न 
अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.                                                                   (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१६.  ी.सोपान दौलत चौधरी, मदतनीस, ी साई सादालय िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
 

ी. सोपान दौलत चौधरी, मदतनीस, ी साई सादालय िवभाग हे आजचे उपसिमती सभेपुढे उपि थत 
होते.  यांनी आपले  हणणे सभेसमोर मांडले. 
 यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.सोपान दौलत चौधरी, मदतनीस, ी साई सादालय िवभाग 
यांचे गैरिश  तवतनाबाबत तसेच यापुढे गैरहजर राहणार नाही याबाबत समज दे  यात यावी. अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.                      (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१७.  ी .िवकास रामदास िदवटे, मदतनीस, बगीचा िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
  

ी. िवकास रामदास िदवटे, मदतनीस, बगीचा िवभाग हे मयत झाले अस  याची मािहती सभेस दे  यात 
आली.  यामळेु सदरचा िवषय र  कर  यात आला.                    (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१८.  ी.िववेक अनंत िगरमे,कं ाटी अकुशल कमचारी, सरं ण िवभाग यांचे गैरिश त वतनाबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िववेक अनंत िगरमे, कं ाटी अकुशल कमचारी, सरं ण िवभाग यांचे 
गैरिश  त वतनाबाबत समज दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- सामान ् य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१९.  ी. िव ल तुकाराम पवार, मदतनीस, आरो  य िवभाग यांचे िद.१६.०३.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी 
िन  कष अहवालाबाबत. 

 
ी.िव ल तुकाराम पवार, मदतनीस, आरो  य िवभाग हे आजचे उपसिमती सभेपुढे उपि थत होते.  यांनी 

आपले  हणणे सभेसमोर मांडले. 
 यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िव ल तुकाराम पवार, मदतनीस, आरो  य िवभाग यांचे 
गैरिश  त वतनाबाबत कर  यात आले  या खाते चौकशी म  ये  यांचेवरील दोषारोप िस  द झालेले 
आहेत.  यामुळे ी.पवार यांची एक वािषक वेतनवाढ कायम  व पी थांबिव  यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.                           (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२०.  ीमती िमना ी सभुाष ओहोळ, प रचा रका, ी साईनाथ  णालय यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ीमती िमना ी सभुाष ओहोळ, प रचा रका, ी साईनाथ  णालय यांचे 
गैरिश  त वतनाबाबत िवभागीय खाते चौकशी कर  यात यावी. खाते चौकशी दोन मिह  यात पणु क न 
अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.                                                                      कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२१.  ीमती कमल थॉमस कदम, प रचा रका, ी साईनाथ  णालय यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ीमती कमल थॉमस कदम, प रचा रका, ी साईनाथ  णालय यांचे 
गैरिश  त वतनाबाबत िवभागीय खाते चौकशी कर  यात यावी. खाते चौकशी दोन मिह  यात पणु क न 
अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.                                            (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

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



 
6 

 

(7} 20.7.2022, Shirdi  
 

२२.  ी.मोह  मद निदम अहमद, पर युजिन  ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 

ी. मोह  मद निदम अहमद, पर युजिन  ट, ी साईबाबा हॉि पटल हे आजचे उपसिमती सभेपुढे 
उपि थत होते.  यांनी आपले  हणणे सभेसमोर मांडले. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.मोह  मद निदम अहमद, पर युजिन  ट, ी साईबाबा 
हॉि पटल यांचे गैरिश  त वतनाबाबत समज दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य  
कर  यात आली. 

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

२३.  ीमती लता मधुकर बारसे, प रचा रका, ी साईनाथ  णालय यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ीमती लता मधुकर बारसे, प रचा रका, ी साईनाथ  णालय यांचे 
गैरिश  त वतनाबाबत िवभागीय खाते चौकशी कर  यात यावी. चौकशी दोन मिह  यात पणु क न 
अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.                                                                     (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२४.  ीमती सगंीता शिशकांत कुमावत, प रचा रका, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे गैरिश  त वतनाबाबत. 
 यावर सिव  तर चचा होऊन, ीमती सगंीता शिशकांत कुमावत, प रचा रका, ी साईबाबा हॉि पटल 

यांचे गैरवतनाचे गंभीर  व प व गैरिश  त वतनाबाबत १९ वेळा झाले  या िश ा िवचारात घेऊन ीमती 
कुमावत यांना सेवािनलंबीत क न  यांची िवभागीय खाते चौकशी दोन मिह  यात पुण क न अहवाल 
मा.  यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली.                                                                                    (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२५.  डॉ.सिंदप भाऊसाहेब मोरे, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे गैरिश  त 

वतनाबाबत. 
 
 यावर सिव  तर चचा होऊन, डॉ.सिंदप भाऊसाहेब मोरे, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा 

हॉि पटल यांचे गंभीर  व पाचे गैरिश  तवतन व गैरिश  त वतनाबाबत १३ वेळा झाले  या िश ा ल ात 
घेता डॉ.मोरे यांना सेवािनलंबीत क न  यांची िवभागीय खाते चौकशी दोन मिह  यात पुण क न 
अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य  
कर  यात आली.                                                                     

  (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ िद.२१.०६.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम 

करणे. 
 
िनणय .४१५ िदनांक २१.०६.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा. यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत पुरिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  त वाचून कायम 
कर  यात आले. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३  दारावती भ  तिनवास इमारतीतील खो  यांचे सडंास बाथ मचे खराब झालेले जुने लाकडी दरवाजे 

शटस ऐवजी pvc डोअस शटस बसिवणेसाठी िनिवदाधारक ांती क    शन, नािशक यांची 
.५०,४३,३६०/-मा ची िन  नतम दराची ई-िनिवदा मािहती  तव सादर. 

िनणय .४१६ यावर सिव  तर चचा होऊन,  दारावती भ  तिनवास इमारतीतील खो  यांचे सडंास बाथ मचे खराब 
झालेले जुने लाकडी दरवाजे शटस ऐवजी pvc डोअस शटस बसिवणेसाठी राबिवणेत आले  या ई-
िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक ांती क    शन, नािशक यांचे िन  नतम दर र  कम 
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.५०,४३,३६०/-मा  ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच 
अंदाजप क य र  कम .६३,७०,३००/-वर एकुण १७.६६०२% दराने र  कम .११,२५,००८/-मा  
रकमेची बॅकेंची ितपुत  हमी/ डीमांड ा ट ांती क    शन, नािशक यांचेकडून घे  यास मा  यता 
दे  यात आली.                                                                                   (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ िशड  शहरामधुन जाणा-या कोपरगांव-अहमदनगर (एन.एच.१६०) या रा  ीय महामागावर उ  तर व 

दि ण बाजुस  वागत कमानी उभारणेबाबत. 
  
िनणय .४१७ यावर सिव  तर चचा होऊन, अहमदनगर–मनमाड (NH-160) महामाग नॅशनल हायवे अॅथॉ रटी ऑफ 

इिंडया (NHAI) चे अख  यारीत अस  याने या रा  ीय महामागाचे कामांतगत िशड  शहरा  या उ  तरेस 
शासिकय िव ामगृहाजवळ अथवा नवीन बायपास रोडजवळ तसेच िशड  शहरा  या दि णेस िशड  
िशवेजवळ सशुोिभत व आकषक  वागत कमानी उभारणीसाठी परवानगी िमळणेकामी नॅशनल हायवे 
अॅथॉ रटी ऑफ इिंडया (NHAI) यांचेकडे  ताव पाठिव  यात यावा. नॅशनल हायवे अॅथॉ रटी ऑफ 
इिंडया (NHAI) यांचेकडून परवानगी िमळा  यानंतर  वागत कमानी उभारणीचे काम देणगी ि वका न 
कर  यात यावे. तसेच देणगीदार उपल  ध न झा  यास सदरचे काम सं  थानमाफत कर  यास व याकामी 
येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. या बाबतची सव कायवाही शासक य  तरावर 
कर  यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०५ ी साईबाबा भ  तिनवास  थान व सं  थान  णालये लॉ  ीसाठी आव  यक असणारे केिमकल व 

डीटज  ट पावडर खरेदीकामी ा  त  युनतम दर मािहती  तव सादर. 
  
िनणय .४१८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ  तिनवास  थान व सं  थान  णालये लॉ  ीसाठी 

आव  यक असणारे केिमकल व डीटज  ट पावडर खरेदीकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा 
ि येतील खालील माणे िन  नतम िनिवदाधारक यांचे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना 

कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 
मे. टारवीन परफे ट मॅ य.ु कंपनी िल., मुंबई 

अ.न.ं खरेदी करावया या सािह याचा  तपशील मागणी प रमाण दर 
०१ िडटज  ट पावडर  (नॉ  स १००) ३३०० िकलो ॅम ६८.०० 
०२ िल  वीड व प साबण (नॉ  स बु  ट) १९५० िलटर ७२.१० 
०४ िल  वीड व प साबण (नॉ  स वूल) ४०० िलटर १०७.०० 
०५ पावडर - (नॉ  स सौर) १६५० िकलो मॅ ९०.२० 

मे. ओकंार ेडस, नािसक 
अ.न.ं खरेदी करावया या सािह याचा  तपशील मागणी प रमाण दर 
०३ िल  वीड व प साबण (नॉ  स बीएसआर) ८०० िलटर १७१.०० 

 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०६ सादालय िवभागासाठी जुन-२०२२ ते स  टबर २०२२ कालावधीसाठी खा तेल खरेदीकामी                

ई-िनिवदा ा  त  युनतम दर मािहती  तव सादर. 
  
िनणय .४१९ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे सादालय िवभागासाठी माहे जुन-२०२२ ते स  टबर २०२२ 

कालावधीसाठी सुयफुल व शगदाणा खा तेल खरेदीकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील 
खालील िन  नतम िनिवदाधारक यांचे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास 
मा  यता दे  यात आली. 
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M/S MAHAVIR SUPER MARKET, NASHIK 
June 2022 to September 2022 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.of Qty Units Rate 

1.00 
Edible Oil      (Khadya Tel)   Sunflower, 
Refined, Agmark/ FSSAI,New 15Kg.Tin 

850.00 Quintal 17800.00 

 

M/S PRAMOD  SUPPLIERS, MUMBAI 
     June 2022 to September 2022 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.of Qty Units Rate 

1.00 
Edible Oil      (Khadya Tel)  Groundnut,    
Refined, Agmark/FSSAI, New 15Kg.Tin 

850.00 Quintal 18,900.00 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ तातडीने खरेदी केलेले गाईचे शु  द तूप खरेदी व जादा आलेले खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .४२० यावर सिव  तर चचा होऊन, मे.रजवाडी डेअरी ॉड  ट, मेहसाना यांचेकडून तातडीने खरेदी केलेले १८० 

ि वंटल शु  द तूप .३३,०००/- ती ि वंटल दराने खरेदीस व याकामी जादा आलेले र  कम 
.८,२८,०००/-मा चे खचास काय  तर मा  यता दे  यात आली.                 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा हॉि पटल येथील जुने रेि जरेटस बायबॅक देऊन नवीन खरेदी 

करणेकामी येणा-या खचास तसेच याकामी ई-िनिवदा बोलिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
  
िनणय .४२१ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा हॉ  पीटल येथील जुने 35 नग 

रेि जरेटस बायबॅक देवुन नवीन 43 नग रेि जरेटस खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 
ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम पये १६,००,०००/- मा चे खचास मा  यता 

दे  यात आली.                                                                                 
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०९ ी साई पालखी िनवारा भ  तिनवास ‘बी’इमारतीचे खो  यांचे िखडक करीता लोखंडी ील तयार 

क न बसिवणेकामी मे.सपुर फॅ ीकेशन अॅ  ड फिनचर, साकुरी यांचे  युनतम दर  यव  थापन सिमतीचे 
सभेत मािहती  तव सादर करणेबाबत. 

  
िनणय .४२२ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई पालखी िनवारा भ  तिनवास ‘बी’ इमारतीचे खो  यांचे 

िखडक करीता लोखंडी ील तयार क न बसिवणेकामी मागिव  यात आले  या दरप कातील िन  नतम 
दरधारक मे.सपुर फॅ ीकेशन अॅ  ड फिनचर, साकुरी यांचे िन  नतम दर र  कम .६,२७,७५०/-मा  
ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.      (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
िवषय नं.१० एल.ओ.टी. िसलडस मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .४२३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील साद भोजन व लाडू साद तयार करतांना 

एल.पी. गॅस इधंनाची अडचण येऊ नये, याकरीता आव  यकता असेल  या वेळी मे.समृ ी इं  डेन, 
राहाता यांचेकडून  यावेळे  या चिलत दराने एल.ओ.टी. िसलडस  मागिवणेस व  याकामी येणा-या 
अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली.                                  (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.११ मंिदर प रसर,  दारावती भ  तिनवास, साईबाबा भ  तिनवास  थान आिण  णालये येथील 
ए.सी.यं णेचे एक वषासाठी वािषक कॉ  ेिस  ह सि हस कॉन ्  ट (CAMC) देणेकामी येणा-या 
खचास तसेच ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

  
िनणय .४२४ यावर सिव  तर चचा होऊन, मंिदर प रसर, साईबाबा भ  तिनवास  थान आिण  णालये येथील ए. सी. 

यं णेचे एक वषाचे कालावधी करीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकामी 
िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त र  कम पये 
१०,५४,०००/-+GST मा   खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ २.५ मेगावॅट पवनच  क  यं णेचे कॉ  ेिस  ह सि हस कॉ   ट देणेबाबत. 
  
िनणय .४२५ ी साईबाबा सं  थानचे भोयरे पठार (सपुा) येथील २.५ मेगावॅट पवनच  क  यं णेचे कॉ  ेिस  ह 

सि हस कॉ   ट देणेकामी मे.सुझलॉन लोबल स ह सेस िल., पुणे यांचे ितिनधी आजचे सभेसमोर 
उपि थत होते. सिमतीने  यांचेशी दराबाबत चचा केली असता  यांनी सांगीतले क , याबाबत सं  थानने 
ई-मेल  दारे कंपनीस कळवावे  हणजे  यावर िनणय घेता येईल.  

  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे भोयरे पठार (सपुा) येथील २.५ मेगावॅट 
पवनच  क  यं णेचे कॉ  ेिस  ह सि हस कॉ   ट सन २०१७-१८ ते सन २०२१-२०२२ या पाच वषा  या 
कालावधीत सं  थानला िमळाले  या एकुण उ  प  ना  या सरासरी वािषक १० ट  के+टॅ  स ती 
पवनच  क  ती वषाकरीता यादरात करणेबाबत तसेच सदरची र  कम ही पुढील पाच वष 
कालावधीकरीता कायम ठेवणेबाबत मे.सझुलॉन लोबल स ह सेस िल.,पुणे यांना  ई-मेल  दारे 
कळिव  यात यावे, असे ठरले. सदरचे दर मे.सझुलॉन लोबल स ह सेस िल.,पुणे यांना मा  य अस  यास 
िद. १४ ऑग ट  २०२२ ते िद. १३ ऑग ट  २०२७ या ०५ वष  कालावधीकरीता ऑपरेशन-मे टेन स 
कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट कर  यास मा  यता दे  यात आली.                  (कायवाही-िव ुत िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१३ लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाकरीता सन २०२१-२०२२ करीता (माहे ऑ  ट बर,२०२१ ते 

स  टबर,२०२२) आव  यक वाढीव िकराणा मालाची ट   याट   याने खरेदी क न िमळणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

  
िनणय .४२६ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागासाठी आव  यक अंदाजे 

वाढीव िकराणा मालाची सं  थानचे चिलत प  दतीनुसार खरेदी िवभागामाफत ट  या-ट   याने खरेदी 
करणेस तसेच  याकामी येणा-या अंदाजे एकूण र  कम .५४,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात 
आली.                                            (कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग/खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१४ ‘साई मिहमा’ या काय मासाठी साईआ म िनवास  थान येथील अॅ  पीिथएटरची जागा  Immersity 

Info Tech Pvt.Ltd., Mumbai या सं  थेला १० वषाचे कालावधीकरीता BO त  वावर देणेबाबतचा 
भाडेप ा करारनामा मसदुा न दणीकृत करणेकामी सदरची सं  था ितसाद देत नस  याने  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर करणेबाबत. 

  
िनणय .४२७ यावर सिव  तर चचा होऊन, त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील 

िनणय . ४३० अ  वये ‘साई मिहमा’ या काय मासाठी साईआ म िनवास  थान येथील 
अॅ  पीिथएटरची जागा  Immersity Info Tech Pvt. Ltd., Mumbai या सं  थेला शासनाची 
परवानगी घेऊन वापरास दे  यास मा  यता दे  यात आलेली आहे. तथापी “साई मिहमा” या 
काय मासाठी साईआ म िनवास  थान येथील अॅ  पीिथएटरची जागा  Immersity Info Tech 
Pvt.Ltd., Mumbai या सं  थेला १० वषाचे कालावधीकरीता BO त  वावर देणेबाबतचा भाडेप ा  
करारनामा मसदुा न दणीकृत करणेकामी भिव  यातील होणा-या गद चा व कोिवड-१९  या  
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प र  थीतीचा िनि त अंदाज घेणे श  य नस  याचे कारण नमुद क न  Immersity Info Tech Pvt. 
Ltd., Mumbai हे िवषयांक त क  प व  याचा करारनामा करणेचे  म नि थतीम  ये अस  याचे  िदसनु 
येत नाही.  यामुळे सदरचा  ताव िनर  त कर  यास मा  यता दे  यात आली, व तसे मा. धान सिचव, 
िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना कळिवणेत यावे, असे ठरले.  

(कायवाही-  विन ेपन व टेिलफोन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१५ सन २०२१-२२ (िद.०१.०४.२०२१ ते िद.३१.०३.२०२२) देणगीदार व मा  यवर साईभ  तांना भेट दे  यात 

आलेली काशने िकंमतीसह खच  टाकणेबाबत. 
  
िनणय .४२८ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयांनसुार, मा  यवर, देणगीदार व इतर यांना 

सं  थानमाफत भेट  व पात िवनामु  य देणेत आले  या पु तके, फोटो, सीडीज,् दैनंिदनी व िदनदिशका 
इ  यादी काशने सािह  याची खच र कम .३,१९,६९६/- मा  मंजूर कर  यात येऊन, सदरची खचाची 
र  कम काशने खच  (Publication Expenses) खाती खच  टाकणे मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ सं  थानचे िविवध िवभागात कायरत असले  या कं ाटी कमचा-यांपैक   या कमचा-यांची हजेरी ८० 

ट  के पे ा कमी आहे, अशा कमचा-यांचे मािहती बाबत. 
  
िनणय .४२९ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे िविवध िवभागात कायरत असले  या कं ाटी कमचा-यांपैक  

 या कमचा-यांची हजेरी ८०% पे ा कमी आहे, अशा कमचा-यांचे मािहतीबाबतचे अहवालाचे 
अवलोकन क न न द घे  यात आली.                                                   (कायवाही-कामगार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ माहे एि ल-२०२१ ते माच-२०२२ अखेर लावले  या ठेकेदारी कमचारी सं  येची न द घेणेबाबत. 
  
िनणय .४३० यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०२१ ते माहे माच-२०२२ अखेर या आिथक वषात दरमहा 

सं  थानला लेबर व िस  युरीटी कॉ   टस यांचेमाफत पुरिव  यात आले  या कुशल, अकुशल व 
सुर ा कामगारांचा ितदीन व मिदन सं  ये  या अहवालाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली.   

(कायवाही- कामगार िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१८  आजारी िकंवा इतर कारणाने सलग ०१ वष पे ा कमी कालावधीत गैरहजर असले  या कं ाटी        

कमचा-यांना पवुवत कामावर घेणेबाबत.   
  
िनणय .४३१ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमुद अ.नं.१४-राज  द  ता य िदवेकर हे 

िद.२९.१०.२०१९ रोजी मयत झालेले अस  याने तसेच अ.नं ३-राज  चं भान डांगे व अ.नं.११-िशवाजी 
उ  तम कराड यांचे आजारपणाचे/गैरहजरीचे कारण यो  य वाटत नस  याने अ.नं.३,११ व १४ यांना 
वगळून उवरीत कमचा-यांना पवुवत कामावर घे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- कामगार िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ ी.अमतृ गंगाधर जगताप, सहा.अिभयंता (मेकॅिनकल) वाहन िवभाग, स  या मेकॅिनकल िवभाग यांचे 

िद.१२.११.२०२० रोजीचे अिपल अज व मा.तदथ सिमतीचे िद.२३.११.२०२१ िनणय .३२१ नुसार 
 यांना करणेत आले  या िश ेचा अंमल  थगीत ठेवणे व फेरचौकशी करणेबाबत. 

  
िनणय .४३२ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.अमतृ गंगाधर जगताप, सहा.अिभयंता यांचेकडे आर.टी.ओ. 

कायालयाकडे पैसे भर  याची जबाबदारी िनि त केलेली होती.  यामळेु सदरचे कालावधीत त  कालीन 
सेवािनवृ  त िवभाग मुख व .अ. यांचे मा  यतेने िटपणी पैसे भर  यासाठी सादर कर  यात येत होती. 
सदर  या िटप  या हया ी.अमृत जगताप यांनी उिशराने/िवलंबाने .अिध क, वाहन िवभाग 
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यांचेमाफत सादर केले  या अस  याने दडं भरावा लागलेला आहे.  याबाबत त  कालीन सेवािनवृ  त  
िवभाग मुख यांनी वेळोवेळी ी.जगताप यांचे गैरिश  त वतनाचे अहवाल शासनास सादर केलेले 
आहे.  यामुळे त  कालीन तदथ सिमतीचे िद.२३.११.२०२१ रोजीचे सभेतील िनण .३२१ नसुार इतर 
अिधकारी व कमचारी यांची चौकशी कर  याची आव  यकता नाही.  

ी. जगताप यांचे गैरिश  तवतनाबाबत िवभागीय चौकशी नैसिगक  यायत  वाला ध न 
करणेत आलेली आहे.  यात  यांनी  य  सहभाग घेतलेला असुन,  यांना बचावाची पुण सधंी दे  यात 
आलेली होती. चौकशी अिधकारी यांनी  यांचे चौकशी अहवालात ी.जगताप हे दोषी आढळुन 
आ  याचे  प  ट नमुद केलेले अस  याने  यांना िश ा करणेत आलेली होती. 

  ी.जगताप यांना केले  या िश ेबाबत   यांनी मा.औ ोिगक  यायालय, अहमदनगर यांचेकडे  
दाखल केले  या त ारीम  ये  (युएलपी .५/२०२१) मा.  यायालयाचे आदेशानुसार सदर करणी 
पुढील कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले.                              (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० ी.िकसन ल  मण पगारे, कं ाटी अकुशल कमचारी, आरो  य िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
  
िनणय .४३३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िकसन ल  मण पगारे, कं ाटी अकुशल कमचारी, आरो  य िवभाग यांचे 

गैरिश  तवतनाबाबत कं ाटी सेवेतुन काढून न टाकता  यांचे वतनात सधुारणा होणेसाठी शेवटची एक 
सधंी दे  यात यावी, असे ठरले.                                                 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ आिथ क वष २०२१-२२ म  ये केलेल ् या गंुतवणूक चा अहवालाबाबत व आिथक वष २०२२-२३ म  ये  

कमाल  याजदर देणा-या रा  ीयकृत बॅकंांम  ये मुदतठेवी  या  व पात गंुतवणूक कर  यास मा  यता 
िमळणेबाबत. 

  
िनणय .४३४ यावर सिव  तर चचा होऊन, आिथक वष २०२१-२२ म  ये केले या गंुतवणकू अहवालाचे अवलोकन 

क न न द घे  यात आली. तसेच आिथक वष २०२२-२३ म  ये मुदतपूत  होणा-या व बचत खा  यात 
दैनंिदन खच वजा जाता, गंुतवणुक साठी उपल  ध होणा-या रकमेची, िविहत प तीने मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने रा  ीयीकृत बॅकंांकडून ३६५ िदवस (१वष) िकंवा ३६६ 
िदवसांकरीता वेळोवेळी तुलना  मक  याजदर मागवून, जी बॅकं जा  तीत जा  त  याजदर देईल,  या 
बॅकेंत गंुतवणूक कर  यात यावी, अशी सचुना कर  यात आली. 

  मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , रा  ीयकृत बॅकंांकडून वेळोवेळी तुलना  मक 
 याजदर मागवून, जी बॅकं जा  तीत जा  त  याजदर देईल,  या बॅकेंत गंुतवणूक कर  याची कायवाही 
शासनामाफत कर  यात येते.                                                                     (कायवाही-लेखाशाखा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२२ आिथक अनुदान मागणीक रता आले  या अजावर िनणय घेणेबाबत. 

िनणय .४३५ यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.०१.०४.२०२२ ते ३०.०६.२०२२ या कालावधीत आिथक अनुदान 
मागणीबाबत आलेले अज फाईल कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

 (कायवाही- लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये एि ल-२०२२ मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 

आलेली सवलत र  कम .६१,१०,७९८/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
  
िनणय .४३६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माहे एि ल-२०२२ 

म  ये वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम 
.६१,१०,७९८/-मा  ची न द  घेऊन सदरचे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये मे-२०२२ मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 
आलेली सवलत र  कम .६०,६५,९३९/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

  
िनणय .४३७ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माहे मे-२०२२ म  ये  

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम 
.६०,६५,९३९/-मा  ची न द  घेऊन सदरचे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२५ मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयास अनुस न ी साईनाथ  णालयात माहे ऑ  ट बर-२०२१ ते माच 

२०२२ अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी झाले  या र  कम .४,४६,०३,००७/-  या खचाची न द 
घेऊन  यास मा  यता िमळणेबाबत. 

  
िनणय .४३८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ऑ  टोबर २०२१ ते माच २०२२ या कालावधीत ी साईनाथ  णालयात 

एकुण  ण सं  या १,३४,२९३ वर र  कम .४,४६,०३,००७/-मा  र  कमेचे वै क य उपचार व 
औषधांवरील झाले  या खचाची न द घेऊन सदर खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२६ मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयास अनसु न ी साईनाथ  णालयात माहे एि ल-२०२२ ते मे-२०२२ 

अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी झाले  या र  कम .१,६६,६२,८४९/-  या खचाची न द घेऊन 
 यास मा  यता िमळणेबाबत. 

  
िनणय .४३९  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयास अनुस न ी साईनाथ  णालयात 

माहे एि ल-२०२२ ते मे-२०२२ अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी झाले  या र  कम 
.१,६६,६२,८४९/-मा  खचाची न द घेऊन सदर खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१ िद.३०.०६.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.उप सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 

िदनांक ३०.०६.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 
मा.सद  यांना सभेत पुरिव  यात आ  या हो  या. सदर उपसिमती सभेम  ये खालील माणे िशफारशी 
कर  यात आले  या आहेत. 

 
१. महा  मा  योतीबा फुले व धानमं ी जन आरो  य योजने  यतीरी  त  णांवर वै िकय उपचार के  यास 

सबंंधीत डॉ  टरांना पुव माणे मंजुर दरानेच ो  साहन भ  ता चाल ुठेव  यात यावा, तसेच श  ि यांची 
यादी  सबंंधीत डॉ  टरांनकडुन ओटी इ  चाज यांचे माफत घेवुन Annexure –A माणे िनि त केले  या  
कॅटेगरीनसुार ो  साहन भ  ता दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. महा  मा  योितबा फुले व आयु  यमान भारत या योजने अंतगत होणारे उपचार/ श  ि या यांचे 

िबलापोटी िवमा कंपनीकडुन  णिनहाय  य  र  कम ा  त झा  यानतंरच संबंधीत डॉ  टरांना 
ो  साहन भ  ता अदा कर  यात यावा. तसेच काही तांि क बाब वगळता िबले सादर कर  यास िदरंगाई 

झा  याने िवमा कंपनीकडून र  कम िमळाली नाही, असे िनदशनास आ  यास सबंधीतावर कारवाई 
कर  यात यावी, अशी या उपसिमती िशफारस आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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३. महा  मा  योितबा फुले व आयु  यमान भारत या योजने अंतगत होणारे श  ि या यांचे िबलापोटी ा  त 
होणारे रकमेतुन (इ   लांटचे र  कम वगळुन) जनरल सजन, आथ  सजन,  युरो सजन, यरुो सजन, 
मॅि सलोफेिशयल सजन, ि रोग त , कान नाक घसा त  व ने  िचिक  कक यांना १५%  व  भुलत  
डॉ  टरांना सजन डॉ  टरांना िमळणारे १५% रकमेवर  ३०%  देय राहील, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४. काड ओलॉजी  ट, इटेंसी  ही  ट व भुलत  यांना महा  मा  योितबा फुले व आयु  यमान भारत या योजने 

अंतगत होणारे उपचार/ ोिसजस यांचे िबलापोटी खालील माणे ो  साहन भ  ता दे  यात यावा, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस आहे.   

अ 
न ं

तपशील 
पॅकेज र  कम  
(इ   लांट सह) 

काड ओलॉजी ट 
ो  साहन भ  ता 

इटेंिस  ही  ट 
ो  साहन भ  ता 

कॅथलॅब रिज  टर मिधल 
न दी माणे समावेश  
असलेले कॅथलॅब तं  

१ 

सव 
कॅथलॅब 

ोिसजस 

१०,०००  पयत ५००/- ५०/- ५०/- 

२ 
१०,००१ ते 
२०,००० 

२०००/- १५०/- ७५/- 

३ 
२०,००१ ते 
३०,००० 

३०००/- १५०/- १००/- 

४ 
३०,००१ ते  
४०,००० 

४०००/- १५०/- १००/- 

५ 
४०,००१ पासनु 
पुढे 

६०००/- १५०/- १००/- 

 
तसेच  या कॅथलॅब ोिसजसम  ये भुलत  डॉ  टरांचा समावेश असेल अशा ोिसजसवर 

काड ओलॉजी  ट यांना देय असणा-या ो  साहन भ   यामधुन २०% र  कम भलुत  डॉ  टरांना 
ो  साहन भ  ता  हणुन दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
५. काड याक सजन, भुलत  व  इटेंसी  ही  ट  यांना महा  मा  योितबा फुले व आयु  यमान भारत या योजने 

अंतगत होणारे उपचार/श  ि या यांचे िबलापोटी खालील माणे ो  साहन भ  ता दे  यात यावा, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस आहे.  
 

अ 
न ं

तपशील पॅकेज र  कम (इ   लांट सह ) 
काड याक सजन    

ो  साहन भ  ता 
भुलत   

ो  साहन भ  ता   
इटेंिस  ही  ट 

ो  साहन भ  ता 
१ 

सव 
काड याक 
श  ि या   

वीस  हजार  पयत ३०००/- ९००/- २४०/- 
२ वीस हजार पुढे ते प  नास  हजार ६०००/- १८००/- ४८०/- 
३ प  नास  हजार पुढे ते स  तर  हजार ८०००/- २४००/- ६४०/- 
४ स  तर  हजारपुढे ते एक लाख   १००००/- ३०००/- ८००/- 
५ एक लाखाचे पुढे  १२०००/- ३६००/- ९६०/- 

 
तसेच CVTS OT रिज  टर मधील न दी माणे काड याक श  ि येम  ये  य  समावेश 

असलेले पर यजुिन  ट यांना इटेंिस  ही  ट डॉ  टरांना िमळणा-या ो  साहन भ  या  या ५०% र  कम 
ो  साहन भ  ता  हणुन दे  यात यावा, तसेच उपरो  त मु ा .४ व ५ चे ो  साहन भ  ता दर महा  मा   
 योतीबा फुले व धानमं ी जनआरो  य योजने  यती र  त (Paid/Staff Patient) वै क य 

उपचार/श  ि या कर  यात येणा-या  णांवरही लागु राहील. अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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६. ी साईबाबा हॉि पटलम  ये सपुर व जनरल  पेशालीटी डॉ  टरांना ओपीडी केसपेपर, तपासणी, 
ोसीजस व  हीजीट यांवर िमळणारा ो  साहन भ  ता पुव चे दरा माणेच दे  यात यावा, तसेच 

ि हजीट ग डॉ  टरांनी केले  या श  ि ये  या िदवसानंतर सबंधीत िवभागातील पुण वेळ असले  या त  
डॉ  टरांनी उपचार/तपासणी करावी. उपचार/तपासणी करणा-या पुणवेळ त  डॉ  टरांना केले  या  
उपचार/तपासणी यावर सं  थान िनयमानुसार अिधक ि हजीट ग डॉ  टरां  या श  ि या ो  साहन 
भ   यामधुन  ५ % ो  साहन भ  ता देय राहील, अशी या उपसिमतीची  िशफारस आहे. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
७. दो  ही  णालयातील मानधन त  वावरील त  डॉ  टरांना खालील त   याम  ये नमुद  पेशािलटीनुसार 

मासीक वेतन व ो  साहन भ  ता देय राहील, तसेच सं  थानसेवेत कायम असणा-या डॉ  टरांना 
पुव माणेच वेतन देय राहील, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 

 

अ. .  पेशालीटी 
दरमहा एकुण 
मानधन र  कम 

कायम व मानधन डॉ  टरांना दरमहा देय 
असलेला ो  साहन भ  ता 

१ 
Super Speciality Consultant (Cardiologist, 
Cardiac Surgeon, Neuro Surgeon, Urology, 
Oncology, Plastic Surgeon etc.)  

२ ल  
मासीक वेतना  या ७५% रकमेपे ा 
जा  त ो  साहन भ  ता र  कम झा  यास 
 यापढुील र  कम ो  साहन भ  ता 
 हणुन देय राहील.  २ 

General Consultant (Ortho, 
General Surgeon, Gynaecologist, 
Maxillofacial Surgeon, E.N.T. Surgeon, 
Ophthalmologist,  etc.)  

१.२५ ल  

३ Radiologist, Sonologist  १.५० ल  

४ 

Physician  
मासीक वेतना  या ३०% रकमेपे ा 
जा  त ो  साहन भ  ता र  कम झा  यास 
 यापढुील र  कम ो  साहन भ  ता 
 हणुन देय राहील. 

Medicine ३ ल  

Neurologist २.५ ल  

Nephrology 
१.५ ल  

Paediatrician 

५ Pathologist/Histopathologist १ ल  

मासीक वेतना  या ५०% रकमेपे ा 
जा  त ो  साहन भ  ता र  कम झा  यास 
 यापढुील र  कम ो  साहन भ  ता 
 हणुन देय राहील. 

    
तसेच दो  ही  णालयातील कायम/मानधनावरील डॉ  टरांना िकमान उपरो  त त   यातील 

अ. . १ ते ३ मधील डॉ  टरांना वेतना  या ७५%, अ. . ४ मधील डॉ  टरांना वेतना  या ३०%, अ. . ५ 
मधील डॉ  टरांना वेतना  या ५०% काम करणे बंधनकारक राहील. तसेच िकमान मयादेपे ा कमी काम 
के  यास सबंधंीत डॉ  टरांना दे  यात येणारे मासीक वेतन व ो  साहन भ  याचे िववरण वै क य 
सचंालक यांनी शासक य अिधकारी यांचे माफत मु  य कायकारी अिधकारी यांचेकडे सादर करावे. 
मु  य कायकारी अिधकारी यांनी शाहिनशा क न काही गंभीर बाब असेल तर मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपुढे सादर कर  यात येऊन  यव  थापन सिमतीमध ् ये होणा-या िनणयानुसार पुढील कायवाही 
कर  यात येईल, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
८.  वचारोग त ,मानसोपचार त , पर युजिन  ट व कॅथलॅब तं  यांना मासीक वेतना  या ३०% 

रकमेपे ा जा  त ो  साहन भ  ता र  कम झा  यास  यापुढील र  कम ो  साहन भ  ता  हणुन देय राहील, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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९. सं  थान सेवेत कायम/मानधनावरील असणा-या दो  ही हॉि पटलमधील पॅथोलॉजी िवभागाम  ये  
(पॅथोलॉजी  ट व िह  टोपॅथोलॉजी  ट) कायरत असणा-या डॉ  टरां  या कामाचे िनयोजन वै िकय 
सचंालक/उप वै िकय संचालक यांनी करावे. जेणेक न सवाना सम माणात ो  साहन भ  ता िमळेल. 
(सु ीवर असले  या डॉ  टरांना  या िदवसाचे ो  साहन भ  ता अदा केला जाणार नाही) अशी या 
उपसिमतीची िशफारस आहे.      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१०. भुलत /इटें  सी  ही  ट डॉ  टरांना स  या लागु असले  या वेतना माणे मासीक वेतन देय राहील, भुलत  

डॉ  टर यांना मासीक वेतना  या ४०% व इटें  सी  ही  ट डॉ  टर यांना  मासीक वेतना  या ३०% 
रकमेपे ा जा  त ो  साहन भ  ता र  कम झा  यास  यापुढील र  कम ो  साहन भ  ता  हणुन देय राहील 
तसेच सव भुलत /इटें  सी  ही  ट डॉ  टरांचे दरमहा रोटेशन कर  यात यावे जेणेक न सवाना                   
सम माणात ो  साहन भ  ता िमळेल. याबाबत वै िकय सचंालक/उप वै िकय सचंालक यांनी यावर 
िनयं ण ठेवावे. अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
११.  येक मिह  याम  ये  य  अदा कर  यात येणा-या मासीक वेतनावर ो  साहन भ  याची गणना 

कर  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१२. िफजीिशअन डॉ  टरांनी दररोज ओपीडी व आयपीडी   णांना तपासणे/पाहणे बंधनकारक राहील, 

तसेच आयसीयु/जीआयसीयु/सीआरयु/सज कल आयसीयु म  ये  णांना तपासणी/पाहणी करणेचा 
ि हजीट चाज ओपीडी चाज पे ा दु  पट  आकारणी करावी तसेच इतर वाडम  ये पुव माणेच ि हजीट 
चाजची आकारणी करावी.  या माणे ो  साहन भ   याची गणना करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस आहे.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१३.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील कायरत असले  या सव िवभागांम  ये होणा-या ओपीडी, 

आयपीडी, तपासणी, श  ि या यांचे मासीक िववरणासह वाष क मािहती अहवाल एमआरडी 
िवभागाने मा.  यव  थापन सिमतीपुढे मािहती  तव  ताव सादर करावा,  यामुळे डॉ  टरां  या कामाचे 
मु  यमापन होईल, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१४. सं  थान कमचा-यांचे (कायम/कं ाटी) मोफत झाले  या वै िकय उपचार/तपास  या/श  ि यावर 

डॉ  टरांना ो  साहन भ  ता देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१५. वै िकय शासनातील पदे जसे वै िकय सचंालक, उप वै िकय सचंालक, वै िकय शासक, 

वै िकय अिध क, इ यादी पदांवर कायरत अिधकारी, भारी अिधकारी व अित र  कायभार दे यात 
आलेले अिधकारी यांना पुव माणेच ो साहन भ ा (वेतन आयोग ६ मधील (बेिसक+ ेड पे) वेतनाचे 
चे २००%) दे  यात यावा. स  या वै िकय सचंालक व उप वै िकय सचंालक यांना दे  यात येणारे 
मासीक मानधन/वेतन समान असनु वै िकय संचालक व उपवै िकय सचंालक या पदासाठी दे  यात 
येणारे मासीक मानधन/वेतन म  ये फरक असावा.  यामुळे वै िकय सचंालक यांना १.२५ ल  मासीक 
मानधन/वेतन दे  यात यावे,अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.  

स  या दे  यात येत असलेले मासीक वेतन व ो  साहन भ  ता खालील माणे. 

 वै िकय शासिकय  
पदे 

मासीक वेतन/ 
मानधन 

वेतन आयोग ६ माणे 
बेिसक व ेड पे 

बेिसक+ ेड पे 
माणे २००% 
ो  साहन भ  ता 

एकुण  
(२+४) 

वै िकय सचंालक १,०२,५०० २१,९००+७,६०० ५९,००० १,६१,५०० 
उप वै िकय 
सचंालक 

१,०२,५०० २१,९००+७,६०० ५९,००० १,६१,५०० 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१६. दो  ही  णालयाम  ये निवन डॉ  टरांची िनयु  ती कर  यासाठी जािहरात देताना सबंधंीत पदासाठी 
दे  यात येणारे एकुण मासीक वेतन र  कम अिधक सं  थान िनयमा माणे ो  साहन भ  ता देणेबाबत 
उ  लेख कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१७.  या वै क य अिधका-यावर िश  तभंगाची कायवाही केलेमळेु  ५ वेळेस नोटीस  बजावली असेल 

िकंवा ३ वेळेस जर दोषी/ िस  द झाले असेल असे वै क य अिधका-यांचे  या िदवस/काळातील  
ो  साहन भ  ता बंद िकंवा वसलु करणेत येईल. परंतू यानंतर सधुारणा न झा  यास तेथुन पुढे िमळणारा 
ो  साहन भ  ता रकमेमधुन ५०% ो  साहन भ  ता कायम  व पी बंद कर  यात यावा, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस आहे.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१८.  या वै क य अिधका-यांना ो  साहन भ  ता लागु असेल  या वै क य अिधका-यांना इतर (सानु ह 

अनुदान, NPA व इतर) कोणतेही भ  ते िमळणार नाही, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१९.  या वै क य अिधका-याला मळु पदा  यतीरी  त इतर कामाची जबाबदारी भारी  हणुन िदली असेल  

परंतु  यांचे मुळ पदाला व भारी पदाला ो  साहन भ  ता लागु आहे असे वै क य अिधकारी यांना 
कोण याही प रि थतीत एकच पदाचा ो  साहन भ  ता लागु राहील. याबाबत भारी पदाचे नेमणकु 
आदेशाम  ये सदर बाबीचा उ  लेख कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२०. ो  साहन भ  ता दये असले  या वै क य अिधका-यांना (ि हजीट ग डॉ  टर वगळुन) वाष क आयकर 

िववरणप  (IT Return file) िकंवा 26 AS िकंवा AIS यापैक  एक छायांक त त  येक वष  माहे 
ऑ  टोबर म  ये सं  थानकडे जमा करावी लागेल. िववरणप  (IT Return file) िकंवा 26 AS िकंवा 
AIS िवहीत मुदतीस ा  त न झा  यास ो  साहन भ  ता अदा कर  यात येणार नाही. तसेच िव  त  
िवभागाकडून सदर िववरणप ाची शहािनशा क न आले  या ुटीबाबत सबं ंधीत डॉ  टरांकडून खुलासा 
घेऊन तसेच अहवाल व र  ठांचे पुढे सादर क न  यांनी िदले  या आदेशानुसार कायवाही करणेत येईल. 
याबाबत नेमणकु आदेशाम  ये नमुद कर  यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२१. ो  साहन भ  ता देय असले  या वै क य अिधका-यांना (ि हजीट ग डॉ  टर वगळुन) खाजगी वै क य 

 यवसाय करत नसलेबाबत  येक िनयु  ती आदेशानुसार ित ाप  सं  थान  णालयाकडे जमा करणे 
बंधनकारक राहील. तसेच खाजगी वै क य  यवसाय करत अस  याचे िनदशनास आ  यास सदर 
वै क य अिधका-यांचा ो  साहन भ  ता  ता  काळ बंद कर  यात यावा व सबंधंीत कालावधीत अदा 
कर  यात आलेली ो  साहन भ  ता र कम वसलु कर  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२२. सं  थान  णालय िवभागाकडे कायरत असणारे वै क य अिधकारी हे खाजगी वै क य  यवसाय करत 

आहे िकंवा नाही हे तपास  यासाठी सं  थान मधील शासिकय अिधका-यांचे तपासणीपथक नेम  यात 
यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२३. सं  थान  णालयातील बी.डी.एस (डटी  ट), आहारत  व िफिजओथेरिप  ट यांना ो  साहन भ  ता देय 

होणार नाही, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२४. ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा हॉि पटल हे Super Speciality व ी साईनाथ हॉि पटल हे 

General Specialty  हणुन दोन  णालये चालिवली जात आहेत, परंतु ी साईबाबा 
हॉि पटलम  येही General Speciality उपचार होत अस  याने Super Speciality (Cardiologist, 
Cardiac Surgeon, Neuro Surgeon, Nephrology, Urology, Oncology, Neuro & 
Medicine Physician, Maxillofacial Surgeon, Plastic Surgeon) चे डॉ  टरांना वै िकय उपचार 
कर  यासाठी खाटांची उपल  धता कमी होत अस  याने ी साईबाबा हॉि पटलम  ये होणारे General 
Speciality ( Ortho, General Surgeon, Dentist) उपचार स  या कायरत असले  या डॉ  टरांसह  
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ी साईनाथ  णालयाम  ये वग कर  यात यावेत, जेणेक न Super Speciality डॉ  टरांना जा  त 
माणात खाटांची सं  या उपल  ध होईल व  या माणे शासिकय कामकाज करणे सलुभ होईल.  

तसेच ी साईबाबा हॉि पटल  या आकृतीबंधातील General Speciality ची पदे आव  यकतेनुसार 
ी साईनाथ  णालयाकडे वग कर  यात यावीत व जा  तीची पदे र  कर  यात यावीत.  यामुळे 

सं  थानवर पडणारा आिथक बोजा कमी होईल, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२५. General Speciality िवभाग ी साईनाथ  णालयाम  ये वग झा  यानंतरही ी साईबाबा 

हॉि पटलम  ये आव  यकते माणे अपघात िवभाग व िविवध वाडम  ये भरती असले  या  णांची 
तपासणी करावी. तसेच तपासणी केले  या  णांचा सं  थान िनयमा माणे ो  साहन भ  ता दे  यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२६. Radiology िवभाग पुव माणेच दो  ही  णालयाम  ये चालु ठेवुन पॅथोलॉजी िवभाग पणुपणे ी 

साईनाथ  णालय येथे सु  कर  यात यावे, ी साईबाबा हॉि पटलमधील  णांचे सॅपंल घेऊन ी 
साईनाथ  णालयाम  ये पाठिव  यात यावेत  हणजे दो  ही  णालयाचे पॅथोलॉजी व िह  टोपॅथोलॉजीचे 
काम एकाच छताखाली सु  क न होणा-या तपास  यांचे एक ीत अहवाल करता येईल. तसेच ी 
साईबाबा हॉि पटल िवभागात ता  काळ करा  या लागणा-या तपासणीसाठी  यासबंधंीत िवभागातील 
कमचारी व उपकरणे ी साईबाबा हॉि पटल  ये ठेव  यात यावेत, याबाबत चचा क न अंितम िनणय 
घे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
२७. जनसपंक अिधकारी/सोशल वकर,  णालये यांनी ओपीडी व आयपीडी  णांना भेटुन सं  थान 

 णालयातील िदले जाणारे वै क य उपचार, तपासणी व श  ि यासाठी तसेच  सं  थान 
 णालयातील लागु असले  या योजनेबाबत यो  य ते मागदशन व स  ला देणेचे करावे, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस आहे. 
 
िनणय .४४० यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.३०.०६.२०२२ रोजीचे उपसिमती सभेमधील उपरो  त १ ते २७ 

मु यांपैक   या बाब वर शासक य  तरावर कायवाही करणे श  य आहे,  यावर शासनाने कायवाही 
करावी. व उवरीत मु े  थगीत ठेव  यात येऊन नतंर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे पुन:सादर कर  यात 
यावेत, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२ सन २०२२-२३ करीता ी साई सादालयातील डीश वॉिशंग (ताटे धुणे) मिशन करीता व भांडी 

धुणेसाठी िलि वड सोप खरेदी करणेबाबत. 
  
िनणय .४४१ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी सादालयासाठी सन २०२२-२३ करीता आव  यक असणारे 

२४,००० िलटर िलि वड सोप- [Neutral Grade (PH-7.8 to 8.5), Capacity : 1 Ltr. Liquid 
soap in 10 Ltr. Water, Packing : 50 Ltr. Drum, Purpose : For Manual dish wash & 
Dish Washing Machine] िवहीत प  दतीने खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणेस व  यासाठी येणारी 
अंदािजत र  कम .७,२०,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.३ मंिदर प रसर, साईधमशाळा, ी साई सादालय, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय, 

कनकुरी साठवण तलाव या इमारतीवरती व प रसरातील  ीट लाईट करीता एल.ई.डी.  ीट लाईट 
िफट ग खरेदी क न बसिवणेकामी उघड  यात आले  या िनिवदांमधील िन  नतम दर मािहती  तव सादर. 
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िनणय .४४२ सदर िवषयावर चचा सु  असतांना काही कंप  या एल.ई.डी. बसवुन व सव मे  टन  स क न देतात 
याकामी वषाला ठरावीक र  कम आकारतात, या सदंभात सभेम  ये सं  थानची आिथक बचत होईल 
अशी मािहती चचअंती समोर आली.  याची स  यता पडताळून सदरची बाब सं  थानचे फाय ाची होत 
असेल तर सदरचा िवषय िनर  त कर  यात यावा. अशा कंप  यांची मािहती सिमती सद  य  
मा. ी.द  ता य सावंत यांचेकडून घेऊन सिव  तर  ताव सादर कर  यात यावा,असे ठरले.  

तसेच सदरची बाब ही सं  थानचे आिथक  टया फायदेशीर नसेल तर सदरचा िवषय मा  य 
कर  यात यावा, असे ठरले.                                                                                             

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.४ सादालय िवभागाकरीता जुन २०२२ ते स  टबर २०२२ या कालावधीसाठी वन  पती तूप खरेदीकामी 

वािषक ई-िनिवदा ा  त  युनतम दर मािहतीसाठी सादर करणेबाबत.   
  
िनणय .४४३ यावर सिव  तर होऊन, सादालय िवभागाकरीता जुन-२०२२ ते स  टबर-२०२२ या कालावधीसाठी 

वन  पती तूप खरेदीकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे. ी. 
ेडस, सगंमनेर यांचे खालील माणे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास 

मा  यता दे  यात आली. 
M/s Shree Traders, Sangamner 

Sr.No. Description Quantity  Unit Rate 

1 
Vanaspati Tup- (15 Kg tin) 
FSSAI/AGMARK., Gemini 

300  
Quint

al 
16,500 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.५ सन २०२२ िदपावली िनिम  त सं  थान कमचा-यांना सानु ह अनदुान देणेबाबत. 
  
िनणय .४४४ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन १९७७  पासनू तसेच सन २०२०-२१ म  ये कोरोना काळातही िविहत 

मा  यतेने सं  थान कमचारी यांना िदपावली उ  सवािनिम  त सानु ह अनुदान वाटप करणेत आलेले 
अस  याने  तावीत केले माणे सन २०२२ चे िदपावली उ सवासाठी  तावात नमुद अट शत .०२ 
व ०४ नुसार पा  होणा-या सं  थानचे  थायी (कायम) व अ  थायी (कं ाटी) कमचा-यांना िद.०१ 
ऑ  टोबर, २०२१ ते ३० स  टबर, २०२२ या कालावधीत  यां  या एकूण वािषक वेतना  या ८.३३ ट  के  
दराने लेखाशाखा िवभागाचे अहवालानूसार अंदाजे र  कम पये १२,००,००,०००/- मा  इतके सानु ह 
अनुदान वाटप/आदा करणेस मा  यता दे  यात आली. तसेच सदरचा  ताव मा  यतेसाठी  मा. धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे पाठिव  यास मा  यता दे  यात आली. 

  तसेच सं  थानकडे ितिनयु  तीवर असलेले शासक य अिधकारी यांना सन-२०२२ िदपावली 
िनिम  त सानु ह अनदुान देणेस मा  यतेसाठीचा  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, 
महारा   शासन यांचेकडे पाठिव  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.६ ी साईस  च रत पारायण सोहळयात आयोिजत करावयाचे सां  कृितक काय म िनि त करणेस व 

मानधनाबाबत. 
िनणय .४४५  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईस  च रत पारायण सोहळयात आयोिजत करावयाचे सां  कृितक 

काय माम  ये खालील माणे काय म आयोिजत कर  यास मा  यता दे  यात आली. 
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अ.नं.  िदनांक व वेळ कलाकाराचे नांव काय म कलाकार 
सं  या 

मानधन 
र  कम 

. 

मोफत 
ावया  या म  

०१  शु वार,िद.२९ जुलै 
२०२२ सायं.५.०० ते ६.०० 

पारायणाथ   मिहला 
मंडळ िशड   

हळदी कंुकू समारंभ 
(साईआ म शता  दी 

मंडप) 

- - - 

 रा ौ ७.३० ते  ९.३० आदश मा  यिमक 
िव ालय िशड   

िव ा  याचा 
सां  कृितक काय म 

(साईआ म शता  दी 
मंडप) 

१५० िवनामु
 य 

- 

रा ौ ७.३० ते ९.३० नृ  याि म डा  स 
 टुिडओ, िशड    

भरतनाटयम 
काय म. 

( ी साईबाबा समाधी 
मंिदर शता  दी मंडप)  

३० िवनामु
 य  

- 

०२ 
 

सोमवार,िद.१ऑग  ट 
२०२२ 
दुपारी ३.०० ते  ५.०० 

िद.१ ऑग  ट २०२२ 
ते ०५ ऑग  ट २०२२ 
पयत.आचाय 

वणजी महाराज, 
िद  ली यांचा ी 
सॉईं अमृत कथेचा  
काय म   

ी साई अमृत कथा 
( ी साईबाबा समाधी 
मंिदर शता  दी मंडप) 

२० िवनामु
 य  

(५ म  ५ िदवस 
काय म ) 

 दारावती  
भ  तिनवास   

०३ 
 

मंगळवार, िद.२ ऑग  ट 
२०२२ 
दुपारी ३.०० ते  ५.०० 

आचाय वणजी 
महाराज, िद  ली 

ी साई अमृत कथा -- -- - 

०४ 
बुधवार, िद. ३ ऑग  ट 
२०२२ 
दुपारी ३.०० ते  ५.०० 

आचाय वणजी 
महाराज, िद  ली 

 ी साई अमृत कथा  -- -- -- 

०५ 
गु वार ,िद.४ ऑग  ट 
२०२२ 
दुपारी ३.०० ते  ५.०० 

आचाय वणजी 
महाराज, िद  ली  

  -- -- -- 

०६ 
शु वार,िद.५ऑग  ट२२ 
दुपारी ३.०० ते  ५.०० 

आचाय वणजी 
महाराज, िद  ली  

 ी साई अमृत कथा  -- -- -- 

 
रा ौ ७.३० ते ९.३० अनंत राधाकृ  ण 

िदडंी पथक, गोवा   
साई नामा  या 
िदडंीची लोककला  

३५ िवनामु
 य 

१० म २ िदवस  
साईआ म नं.१ 

भ  तिनवास     

 
सकाळी १०.०० ते १२.०० ह.भ.प. ी.गंगाधर 

बुवा 
 यास,ड बीवली   

यांचे का  याचे क तन  
(साईआ म नं.१ 
शता  दी मंडप ) 

०५ ७,००० (२ म २ िदवस) 
 दारावती 

भ  तिनवास 

०७ 
पारायणातील िवणेकरी  - - ०४ - (१ म ८ िदवस 

साईआ म नं.१ 
भ  तिनवास 

 
तसेच उपरो  त त   याम  ये नमुद केले  या कलाकारांबरोबर खालील कलाकारांचे काय म 

आयोिजत कर  यास मा  यता दे  यात आली. 
अ.नं.  िदनांक व वेळ कलाकाराचे नांव काय म कलाकार 

सं  या 
मानधन  

र  कम . 
मोफत 

ावया  या म  

१ 
िद.४ ऑग  ट, २०२२ 
सायं.९.०० वा. 

ी देव कुडाळे  वर  
मिहला दशावतार  
नाटय मंडळ, कुडाळ  

भगवान ीकृ  ण च र ावर 
आधा रत ग ड गवहरण 
पौरािणक नाटक 

२५ िवनामु  य ९ म, २ िदवस  
साई आ म नं.१ 
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२ 

िद.५ ऑग  ट, २०२२ 
दुपारी ०३.०० वा. 

ी साईस  च र  
(पोथी) िमरवणूक 

महेश द  ता य  
कुडाळकर, कुडाळ,  
(कुडाळे  वर  
िम  मंडळ)  

िमरवणूक त कला सादर 
करणारे कलाकार (३ 
िच रथ, मेकअपमन व 

वास खच ) 

४० १,१०,०००/
- 

(१० म ३ 
िदवस साई 
आ म 
भ  तिनवास / 
साईबाबा 
भ  तिनवास 
५०० म) 

३ 

िद.५ ऑग  ट, २०२२ 
दुपारी ०३.०० वा. 
िमरवणूक सबंळ, ढोल 
ता  या वाजवणारे  

पुणे, िशड   
प रसरातील 
सबंळ, ढोल ता  या  
वाजवणारे कलाकार 

----- ५० १,००,०००/
- 

साई धमशाळा २  
हॉल 

 
या  यितरी  त काही कलाकांरानी पारायण सोहळा कालावधीत िवनामु  य काय म  

कर  याची इ  छा दशिव  यास उपल  धतेनुसार  यांचे काय म आयोिजत कर  यात यावे, असे ठरले. 
(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.७ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर िनणय होणे अगोदर महारा   शासनाचे पनॅलवरील 

ी.पा.म.ताकटे, नािशक, कं ाटी खातेचौकशी अिधकारी यांना ०४ अपचारी यांचे खातेचौकशी 
अिधकारी  हणून केले  या नेमणकू बाबत. 

  
िनणय .४४६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.पा.म.ताकटे यांचा समावेश महारा   शासनाचे चौकशी अिधकारी 

नेमणकू चे पॅनलम  ये आहे. ी.ताकटे यांची चौकशी अिधकारी  हणून िनयु  ती करणेस त  कालीन 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.१९.०६.२०२१ रोजीचे सभेतील िनणय .१४ अ  वये मा  यता िदलेली 
आहे. त ् यामुळे ी.ताकटे यांना िद.१९.०६.२०२१ चे अगोदर दे  यात आले  या चौकशापैक  ी.गवळी 
यांची चौकशी पुण क न शासनास सादर केलेला अस  याने, ी.गवळी यांची पु  हा चौकशी करणे 
अिभ ेत नाही याकरीता सदरचा चौकशी अहवाल ि वकारणेस मा  यता दे  यात आली. तसेच उव रत 
तीन अपचारी यां  या  या चौकशा स ि थतीत चाल ु आहेत  या ी.ताकटे यांचेकडून पणु क न 
घे  यास व  यांना िनयमा माणे मानधन अदा करणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.८ ी.राहल रामचं  इगंवले, मदतनीस, िव ुत िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
  
िनणय .४४७ ी.राहल रामचं  इगंवले हे िव ुत िवभागात मदतनीस या पदावर कायरत आहेत. ी.इगंवले यांनी 

िद.२१.०५.२०२२ रोजी रा ौ ९.०० वा. साईधमशाळा भ  तिनवास (साईआ म भाग-०२) या िठकाणी 
असले  या आर  लॉकमधील म नबंर ०३ मधील िव ुत िवभागाचे सब  टोअरमधून एल.ई.डी. टयुब 
लाईटचे तसेच एल.ई.डी.ब  बचे अंदाजे र  कम .२२,५००/- इत  या िकंमतीचे मटे रयल कोणास काही 
एक न कळिवता  वतः  या पदाचा गैर वापर क न  वतः  या फायदयाक रता चो न ने  याचा य  न  
केला आहे. 

ी.इगंवले हे उपरो  त सािह  य खाजगी र ामधुन साई धमशाळा दि णेकडील गेटमधनु 
सं  थान ह ीतुन बाहेर नेत असतांनी आढळुन आलेले आहे.  यामुळे इले  ॉिनक िमडीया व दै. 
वतमानप ात बात  या िस  द झा  याने सं  थानची व शासनाची बदनामी झालेली आहे.  यामुळे 
सं  थानचे नावलौक कास बाधा िनमाण झालेली आहे. सं  थान शासनाब ल साईभ  तांम  ये गैरसमज 
िनमाण झालेला आहे. ी.इगंवले यांचे सदरचे कृ  य गंभीर गैरिश  तवतनात मोडते. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.राहल रामचं  इगंवले, सेवा िनलंबीत मदतनीस, िव ुत 
िवभाग यांचे गैरवतनाचे गांभीय ल ात घेवून यांना सदरचे गैरिश त वतनाचा िनणय होईपयत ता काळ 
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सं थानचे सेवेतून सेवा िनलंिबत केले असनु  यांना िवभागीय चौकशी करणेकरीता अिभकथन/दोषारोप 
प  बजािवणेबाबत कर  यात आले  या कायवाहीस काय  तर मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.९ ी साईबाबा सं  थानचे सव इमारती व प रसरात बसिवले  या सव वॉटर कुलरचे सन २०२२-२३ या 

एक वषासाठी वािषक कॉ  ेिस  ह सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकरीता दरप के मागिवणेस मा  यता 
िमळणेबाबत. 

  
िनणय .४४८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे सव इमारती व प रसरात बसिवले  या सव १६५ 

नग वॉटर कुलरचे सन २०२२-२३ या एक वषासाठी वािषक कॉ  ेिस  ह सि हस कॉ   ट (CAMC) 
देणेकरीता दरप के मागिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम पये ५,७८,०००/- मा चे अपेि त 
खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१० सं  थानचे ी साई सादालय येथे करावया  या िविवध दु  ती देखभालीचे कामांबाबत. 
  
िनणय .४४९ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालय प रसरात  तावात नमुद के  या माणे कामे करणेस व 

यासाठी येणारे अंदािजत र  कम .२०,४५,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.११ ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थेचे वकशॉपचे िसमट प े काढून  याऐवजी कलर कोटेड शीट 

बसिवणे, साधनगृह नूतनीकरण व प रसरात पे  ह ग  लॉक बसिवणे इ  यादी कामासाठी अंदाजे 
.१,१४,३७,२५१/- खचास व याकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत.   

  
िनणय .४५० यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थेचे वकशॉपचे िसमट प े काढून 

 याऐवजी कलर कोटेड शीट बसिवणे, साधनगृह नूतनीकरण व प रसरात पे  ह ग  लॉक बसिवणे 
इ  यादी कामासाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे 

.१,१४,३७,२५१/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.                              
 (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१२ सं  थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील एकूण ११ र   यापैक  

एलए  यू/एसआर/ ०७/२००७ या भूसपंादन करणातील जमीन मालक ी.चांदमल झुंबरलाल लोढा 
यांनी कलम १८ खाली मे.राहाता  यायालयात भूंसदभ .३८/२०१२ दाखल केला होता  याचा 
िनकाल िद.२९/०१/२०२१ रोजी पा रत केला आहे.  याच िनकाला माणे ी.कारभारी पांडूरंग ग दकर 
व इतर १ यांना वाढीव नुकसान भरपाई अदा करणेबाबत. 

  
िनणय .४५१ यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.२२.०७.२०२२ रोजी मा.उपसिमतीची सभा आयोिजत कर  यात येऊन 

 याम  ये सदरचा िवषय तसेच वाढीव भुसपंादनाबाबतचे इतर िवषय चचसाठी घे  यात यावेत, असे 
ठरले. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१३ मोतीचुर लाडू अिधक चांगला व  वािद  ट हो  याचे  टीने साखरे  या पाकातील मळी काढणेकामी दुध 

खरेदीसाठी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
  
िनणय .४५२ यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.०७ जून, २०२२ रोजी सु िस  द सेफ ी सजंीव कपुर यांनी लाडु 

िवभागास िदले  या भेटी दर  यान िदले  या सचुनांनुसार तसेच मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय 
.१९, िनणय .३९५ नुसार कायवाही करणेसाठी एक ि वंटल साखरेचे माण गृहीत ध न पाकातील 

मळी काढणेसाठी िकमान ५०० िम.िल. दुध वापरावे लागणार आहे. लाडु व बफ  साद िनिमती 
िवभागात दैनिंदन ३५  ते ४० ि वंटलचे लाडु तयार केले जातात.  यास दैनंिदन अंदाजे २० िलटर दुधाचा 
वापर गृहीत धर  यास, वािषक अंदाजे ७००X१२=८,४०० िलटस दुधाची आव  यकता भासणार आहे. 
सदरचे दैनंिदन लागणारे दुध सं  थानचे कॅ  टीन िवभागाकडे रतसर मागणी न दवुन मागणी कर  यास 
तसेच याकामी येणा-या वािषक अंदाजे .३,३६,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१४ सं  थानचे १२५ वाहने, िव ुत जिन े तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंन पुरवठयाबाबत  वयंपुण 

होणेकरीता अंतगत इधंन  यव  था सु  करणेबाबत.   
  
िनणय .४५३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय मा.उपसिमती सभेपढेु ठेव  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१५ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .२७,७९,०२८/- मा  

अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
  
िनणय .४५४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 

देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे,उपरो  तावामधील नमुद ३० कमचा यांना (  ण ३३) देय असलेली र कम               

.२७,७९,०२८/- मा  यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१६ डॉ.योगेश बाळकृ  ण गेठे, ई.एन.टी.सजन, ी साईबाबा हॉि पटल (  य काम– ी साईनाथ  णालय) 

यांचे खाते चौकशीबाबत. 
  
िनणय .४५५ यावर सिव  तर चचा होऊन, डॉ.योगेश बाळकृ  ण गेठे, ई.एन.टी.सजन, ी साईबाबा हॉि पटल 

 य काम ी साईनाथ  णालय यांचे गैरिश  त वतनाबाबत चौकशी अिधकारी ी.पा.म.ताकटे यांनी 
खाते चौकशी पुण क न िद.१७.०९.२०२१ रोजी िदलेला चौकशी अहवाल ि वकारणेस मा  यता 
दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१७ ी नरिसं  ह सर  वती मेिडकल फाऊंडेशनचे इं ायणी हॉि पटल आिण कॅ  सर इि टटयटु, आळंदी या 

 णालयाचा सं  थानचे वै िकय आिथक अनुदान देणेचे यादीत समावेश करणेबाबत. 
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िनणय .४५६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी नरिसं  ह सर  वती मेिडकल फाऊंडेशनचे इं ायणी हॉि पटल आिण 
कॅ  सर इि टट्युट, आळंदी, पुणे यांनी सं  थानचे वै क य आिथक अनुदान िनयमावलीतील माणे सव 
कागदप ांची पुतता केलेली अस  याने सदर  णालयाचा सं  थानचे वै क य आिथक अनुदान देणेचे 
यादीत समावेश करणेस मा  यता दे  यात आली.                             (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१८ ी साईनाथ  णालयातील वै क य सेवा सशु  क करणेबाबत.   
  
िनणय .४५७ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाम  ये महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना 

(MJPJAY) व धानमं ी जन आरो  य योजना (PMJAY) सु  झा  यानंतर ी साईनाथ 
 णालयातील वै क य सेवा नाममा  शु  क आका न सशु  क कर  यात या  यात, असे ठरले. 

                                                            (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१९ िनसग व सामािजक पयावरण दुषण िनवारण मंडळ, सरेुगाव, ता. ीग दा, िज.अहमदनगर यांचेमाफत 

तीन िदवसीय रा  य  तरीय पयावरण समेंलनाला िवनामु  य सहकाय िमळणेबाबत. 
  
िनणय .४५८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीत िझरो बजेट नैसिगक शेती तसेच 

िवषमु  त अ  न यांची मािहती शेतक-यांना होणेसाठी िशड  येथे िद.२८.०८.२०१८ ते िद.०२.०९.२०१८ 
असे ०६ िदवसांचे िनशु  क िनवासी िशबीराचे आयोजन कर  यात आले होते.  या धत वर िनसग व 
सामािजक पयावरण दुषण िनवारण मंडळ, सरेुगाव, ता. ीग दा, िज.अहमदनगर यांचेमाफत 
िद.२७.१०.२०२२ ते िद.२९.१०.२०२२ असे तीन िदवसांचे रा  य  तरीय पयावरण िनवासी समेंलन 
आयोिजत कर  यास व  यासाठी सं  थानमाफत  यव  था पुरिवणेकामी येणा-या अंदाजे र  कम 

.२,६८,६१०/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.तसेच याकामी  तावात नमुद १ ते ७ नुसार 
कायवाही करणेस मा  यता दे  यात आली.                                 

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

मा.िव  व  तांनी आय  या वेळी घेतलेले ठराव. 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२०  
ठराव .४५९ िद.०६.०४.२०२२ रोजी झाले  या उपसिमती सभेम  ये िवषय नं.१- ी साईबाबा सं  थानतफ कॅ  सर 

युिनट िवषय सादर कर  यात आलेला होता. 
    यावर उपसिमती सभेम  ये खालील माणे िशफारस कर  यात आलेली आहे. 

‘यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटलम  ये कॅ  सर युिनट सु  
करणेबाबतचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, तसेच ी साईबाबा हॉि पटलम  ये ा थिमक  तरावर 
कॅ  सरचे आजारावरील उपचार सु  करणे सदंभात मु  य कायकारी अिधकारी आढावा घेऊन  यांचे 
कायक ेत याबाबत कायवाही करावी. व  याचा अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीपुढे मािहतीसाठी 
सादर करावा,  अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.’  

तथापी सदर उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणेकामी िद.२७.०४.२०२२ रोजी 
झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये सादर केले असता उपरो  त िवषय  थगीत ठेव  यात आलेला 
आहे. 

आजचे सभेम  ये मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , िशड  प रसराचे आसपास 
कॅ  सर हॉि पटल नाही.  यामळेु यो  य वेळेत या आजाराबाबत मािहती न झा  याने व शेवट  या  
ट   याम  ये उपचाराचे पयाय नस  याने  ण हकनाक या आजाराला बळी पडून मृ  युमुखी पडतात. 
तसेच आपण निवन कॅ  सर हॉि पटल सु  करत नसनु कॅ  सर आजाराचे Diagnostic Centre सु  
करीत आहोत. व ही बाब upgradation  व पाची व शासक य  तरावर हो  याजोगी आहे.  
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यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटलम  ये कॅ  सर युिनट सु  
करणेबाबत उपसिमतीचे िद.०६.०४.२०२२ रोजीचे सभेतील िवषय नं.१ म  ये कर  यात आलेली 
िशफारस मा  य कर  यात आली.                                                 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२१  
ठराव .४६० िद.०६.०४.२०२२ रोजी झाले  या उपसिमती सभेम  ये िवषय नं.२-  णालयाम  ये निवन डॉ  टरांची 

िनयु  ती करणेपुव   यांना ावा लागणा-या ो  साहन भ   याबाबत िनणय घेणेकरीता िव  व  त व 
वै िकय अिधका-यांची सयंु  त किमटी  थापन करणेबाबतचा िवषय सादर कर  यात आलेला होता. 

    यावर उपसिमती सभेम  ये खालील माणे िशफारस कर  यात आलेली आहे. 
‘यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे  णालयाम  ये निवन डॉ  टरांची िनयु  ती करणेपवु  

 यांना ावा लागणा-या ो  साहन भ   याबाबत िनणय घेणेकरीता सं  थान अंतगत शासक य  तरावर 
गठीत कर  यात आले  या सिमतीने याबाबतचा अहवाल तयार केलेला आहे. सदर अहवालाबाबत या 
सिमतीशी अथवा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ािधकृत केले  या सद  यांशी मा.डॉ.एकनाथ 
भागचंद ग दकर, मा. ीमती अनरुाधा गोिवंदराव आिदक व मा. ी.मह  गणपतराव शेळके यांनी चचा 
क न याबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर करावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस आहे.’  
       तथापी सदर उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणेकामी िद.२७.०४.२०२२ रोजी 
झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये सादर केले असता उपरो  त िवषय  थगीत ठेव  यात आलेला 
आहे. 

आजचे सभेम  ये मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , सं  थानचे  णालयामधील 
डॉ  टरांना ावयाचा ो  साहन भ   याम  ये बदल करणे ही बाब  णालये सुरळीतपणे चाल ू
ठेव  यासाठी, सं  थानवरील आिथक बोजा कमी कर  यासाठी, डॉ  टरांचे कामकाजात िश  त पालन 
येऊन  यांना  यांचे कामाचा यो  य मोबदला िमळावा तसेच  णांना चांग  या सेवा िमळा  यात 
याकरीता आव  यक आहे.    

यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे  णालयामधील डॉ  टरांना ावया  या ो  साहन 
भ   याबाबत उपसिमतीचे िद.०६.०४.२०२२ रोजीचे सभेतील िवषय नं.२ म  ये कर  यात आलेली 
िशफारस मा  य कर  यात आली, तथापी डॉ  टरांना ावया  या ो  साहन भ   याम  ये बदल करणेकामी 
 या बाब वर शासक य  तरावर कायवाही करणे श  य आहे,  यावर शासनाने कायवाही करावी, 

असे ठरले.                
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२२  
ठराव .४६१ ी साईनाथ  णालयाम  ये महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना सु  करणेकामी आव  यक 

असणारे १५ कमचारी तातडीने दे  यात यावेत.                                       
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/सामा  य शासन िवभाग /कामगार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२३  
ठराव .४६२ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१.०६.२०२२ रोजीचे सभेतील ठराव .३९८ नुसार ी साई 

सादालयातील  साद भोजनाम  ये उ  कृ  ठ ितचे पापड वापरणेबाबत ता  काळ कायवाही कर  यात 
यावी. तसेच याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग/ ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२४  
ठराव .४६३ सु िस  द शेफ ी.सजंीव कपुर हे िशड  येथे आले असता  यांचेकडून आले  या मािहतीनुसार बेसनपीठ, 

 वारी व बाजरी यापासनु साद तयार कर  याची कायवाही कर  यात येत अस  याची मािहती मु  य 
कायकारी अिधकारी यांनी सभेस िदली.                     

(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२५  
ठराव .४६४ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ी साईबाबा डायरी व टेबल कॅलडर यांचे नमुने सभेम  ये दाखिवले व 

 यानुसार िनयमीत छपाई  यित र  त िविवध कारचे टेबल कॅलडर, ी साईबाबांचे फोटो व इतर छपाई 
आव  यकतेनुसार क न घे  यास व  याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली.                      

(कायवाही- काशने िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२६  
ठराव .४६५ सं  थानचे वाहन िवभागाकडे उपल  ध असले  या बसेसची सं  या, शै िणक सकुंलाकरीता आव  यक 

असणा-या  कुल बस व बसेसचा इतर वापर या सव बाबी िवचारात घेऊन साईभ  तांचे सोयीकरीता 
नगरसुल रे  वे  टेशन ते िशड  दर  यान सशु  क बस सेवा सु  करणेबाबत कायवाही कर  यात यावी. 

(कायवाही-वाहन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२७  
ठराव .४६६ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१.०५.२०२२ रोजीचे सभेतील ठराव .३२४ नुसार दर गु वारी मंिदरातुन 

िनघणा-या पालखी सोहळयाचे वेळी था-परंपरेनसुार होणारे िवधी वगळून चा कोट (व  ) घेणे 
अशा कारचे जे िवधी मिंदर मुख/पयवे क करतात असे िवधी पालखी सोहळयाकरीता उपि थत 
असलेले मा.सिमती सद  य यांनी कर  याची इ  छा  य  त के  यास  यांचे ह  ते कर  यात यावेत. 

   (कायवाही-सरं ण िवभाग/मंिदर िवभाग/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२८  
ठराव .४६७ सं  थान सेवेतुन सेवािनवृ  त झालेले पुजारी ी.सलुाखे गु  व ी.जोशी गु  यांना िश णाथ  पुजारी 

 हणूण घे  यात आले  या कमचा-यांना िश ण दे  यासाठी िवनावेतन सहा मिहने कालावधीकरीता 
सं  थान सेवेत घे  यात यावे. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२९  
ठराव .४६८ मौजे िशड  येथील सव ् हे नं.५४ व ५५ मधील सं  थान मालक चे जागेचा अनािधकृतपणे गैरवापर होत 

असनु यािठकाणी अवै  धंदे चालू अस  याचे िनदशनास आले आहे. यास अटकाव  हावा याकरीता  
सदर जागेस वॉल कंपाऊंड कर  यास संमती दशिव  यात आली व याकामी येणा-या अपे ीत खचास 
मा  यता देण ् यात आली.                                             

(कायवाही-बांधकाम िवभाग/मालम  ता िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.३०  
ठराव .४६९ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१.०५.२०२२ रोजीचे सभेतील ठराव .३५२ नुसार िशड  पोलीस  टेशन, 

िशड  गु.र.नं.३१०/२०२१ अ  वये गु  हाम  ये अटक झाले  या सं  थान कमचा-यांपैक  आऊटसोस कं ाटी 
कमचारी राहल मा ती फंुदे व सिचन ल  मण गव ् हाणे यांना  पवुवत आऊटसोस प  दतीने 
ठेकेदारामाफत कामावर घेणेबाबत िनयमानुसार शासनाने कायवाही करावी, असा ठराव कर  यात 
आलेला होता. 

तथापी या दो  ही कमचा-यांवर एफआरआय दाखल झालेला असनु सदरची बाब  याय िव  ठ 
अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१.०५.२०२२ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय नं.४७ 
ठराव .३५२ िनर  त कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-साईआ म भ  तिनवास/सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.३१  
ठराव .४७० दशनरांग बांधकाम क  पा  या आिकटे  ट ीमती सोिनया कापरे हया आजचे सभेपुढे चचसाठी 

उपि थत हो  या. चचअंती दशनरांग बांधकाम क  पाचे िनयोजनाम  ये त  कालीन मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनणयामुळे काही ुटी अस  याचे िनदशनास आले. उदा. साईभ  तांनी चे दशन घेत  यानंतर 
सदर साईभ  तांना पु  हा पाद ाणे ठेवले  या िठकाणी ये  यासाठी  वतं  मागाची  यव  था िदसनू येत 
नाही.  यामळेु अशा व इतर ुटी दुर करण ् यासाठी या कामाचे आिकटे  ट यांनी ता  पुर  या व 
कायम  व पी उपाय योजना सचुवावी व याकामाचे आराखडे व अंदाजप क सादर करावे, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय/ठराव .४१७ ते ४७०  सवानुमते घे  यात आले. 
यानंतर साय.ं ७.४५  वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 

                                                             वा रीत/-                                                    वा रीत/- 
                     (भा  य ी बानायत,भा. .से.)                         (ना.आशतुोष अशोकराव काळे) 
                     मु  य कायकारी अिधकारी             अ  य  

ी  साईबाबा  सं  थान  िव  व  त यव  था,  िशड        


