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 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .०५/२०२२                                                                          िदनांक २१.०५.२०२२  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                   वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शिनवार िद.२१.०५.२०२२ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य े सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलबेाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/ 
६२४/२०२२, िद.१३.०५.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते.  

यानुसार मा.  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शिनवार िद.२१.०५.२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानच े
िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये 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. ीमती 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 
    

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 ह ेसभेस  ऑनलाईन उपि थत होते.  
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२६.१२.२०२१ रोजी झाले  या सभतेील िनणयावर सबंधीत िवभागाकडून कर  यात 

आले  या कायवाहीचा आढावा घे  यात आला. 
  यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.२७.०४.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम 

करणे. 
 
िनणय .२८२ िदनांक २७.०४.२०२२ 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.                                                               (कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ ी साईनाथ  णालयातील आथ पेडीक या िवभागाकरीता Electric Drill Machine without  

Battery (With 1 Year Warranty + Next 5 Year LAMC) सह ई-िनिवदा मागवून खरेदीस व 
 याकामी येणा-या र  कम .१५,५३,७०९/-चे खचास शासक य मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .२८३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील आथ पेडीक या िवभागाम  ये स  या कायरत 

असले  या  तीनही Electric Drill Machine चा एक वष वॉरंटी कालावधी सपंलेला असनु WHO  
चे Guideline नुसार सदर मिशनचे Life सपंलेले आहे.  विचत सगंी मिशन नादु  त होत आहे. तसेच 
आथ पेडीक िवभागातील वाढती  ण सं  या या बाबी िवचारात घेऊन ी साईनाथ  णालयातील 
आथ पेडीक िवभागाकरीता तीन नग Electric Drill Machine With 1 Year Warranty Next+5 
Year LAMC सह खरेदी करणेकामी येणा-या अंदाजे र  कम .१५,५३,७०९/-मा चे खचास तसेच 
याकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०३ ी साईनाथ  णालयातील भलुत ांची ि हजीट ग प  दतीने ऑनकॉल सेवा घेणेबाबत. 
 
िनणय .२८४ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील किन  ठ भुलत   हणून ता  पुर  या  व पात 

ऑन कॉल बेसीस प  दतीने सेवा घेणेबाबत तयार कर  यात आले  या पॅनलमधील डॉ.ब  सी ढाकणे 
यांनी िद.१०.०२.२०२२ रोजीचे अजा  वये  वे  छेने ि हजीट ग भुलत  पदाचा राजीनामा िदलेला असनू 
डॉ.यशोधन अ ण िपतांबरे व डॉ.अशोक मेघराज ग टे  हेही  णसेवा देत नस  याने  यांची सेवा बंद 
क न डॉ.िवजयकुमार दादाराव कड ले यांची मेजर/तातडीचे श  ि येकरीता .२०००/- व मेडीयम/ 
मायनर श  ि येकरीता .१५००/- या दरानुसार िद.०१.०५.२०२२ ते िद.३०.०४.२०२३ अखेर 
ऑनकॉल बेसीस प  दतीने सेवा घे  यास मा  यता दे  यात आली.     

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माच-२०२२ मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 

आलेली सवलत र  कम .६२,२९,४९५/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .२८५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माच-२०२२ मिह  यात 

वै क य िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िवहीत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम           
. ६२,२९,४९५/-मा चे अवलोकन क न  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .५,३०,६७२/-मा  

अदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .२८६ 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 १३ कमचा यांना देय असलेली र कम .५,३०,६७२/-मा  
यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.                                (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी पॅके  ड ीिकंग वॉटर खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त िन  नतम दराबाबत 

िनणय होऊन  युनतम दरधारकास पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
 
िनणय .२८७ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी पकेॅ  ड ीिकंग वॉटर खरेदीकामी 

राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िन िवदाधारक SEASON CHOICE 
HYMART यांचे Packaged Drinking Water 1 Litre Bottle (I.S.I) करीता र  कम .५.९८ व 
Packaged Drinking Water 500 Ml. Bottle (I.S.I) करीता र  कम .४.४० हे िन  नतम दर 
ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.  

    तुत करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िनिवदाधारक ी  वामी समथ  
डी  ी  यटुस व साई अॅ ो इडं  ीज यांचे दर समान अस  याने या दोनही िनिवदाधारकांनी एकमेकांशी 
सम  वय साधुन दर िदले अस  याची शंका मा.अ  य  महोदय यांनी  य  त केली. मु  य कायकारी 
अिधकारी यांनी सांगीतले क , मा.अ  य  महोदय यांनी  य  त केलेली शकंा रा  त वाटत असनु 
याबाबत चौकशीस वाव आहे.  हणून स  या आव  यक तेवढा पुरवठा आदेश देऊन याबाबत चौकशी 
कर  यात येईल.  

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०७ सं  थानचे सादालय, लाडु िनिमती, कॅ  टीन व मिंदर िवभागांसाठी लॅिमनेटेड पेपर िपशवी खरेदीकामी       
ई-िनिवदा ा  त  युनतम दरधारकांना  युनतम दराने पुरवठा आदेश देणेबाबत. 

 
िनणय .२८८ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे सादालय, लाडु िनिमती, कॅ  टीन व मंिदर िवभागांसाठी 

लॅिमनेटेड पेपर िपशवी खरेदीकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील खालील माणे 
िन  नतम िनिवदाधारक यांचे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता 
दे  यात आली. 

M/s .Hariom Flexipack Industries, Kolhapur 
Tender 
Sr.No 

Description of Work / 
Item(s) 

No. of 
Qty 

Units L1 Rate in Tender 

1 Size     4.5"x6.5"   (भाजी) 130 Quintal 16,400.00 
6 Size    8" x 10" (  लेन) 3 Quintal 16,400.00 
 
M/s. Star Packaging, Daman 

Tender 
Sr.No 

Description of Work / 
Item(s) 

No. of 
Qty 

Units L1 Rate ni Tender 

2 Size 6"x 7" लाडू 600 Quintal 18,000.00 
3 Size 5"x 6" बुंदी 400 Quintal 16,900.00 
5 Size 8"x 10"  साई स  य त 10 Quintal 16,500.00 
 
M/s .Jayant Printery LLP, Mumbai 

Tender 
Sr.No 

Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Units L1 Rate in Tender 

4 Size    8" x 10" ना  टा पॅकेट 350 Quintal   16,800.00  

 
   वरील नमुद पेपर िपश  यांपैक  अ.नं.१– 4.5x6.5 व अनं.६- 8x10  लेन िपश  यांसाठी 

मे.हरीओम  लेि झपकॅ इडं  ीज, को  हापूर यांना व अ.नं.-४- 8x10 ना  टा पॅकेट िपशवीसाठी मे.जयतं 
ि ंटरी एलएलपी, मुंबई यांना पुरवठा आदेश देणेस मा  यता दे  यात आली. तसेच मागील वष  
मे.हरीओम  लेि झपॅक इडं  ीज, को  हापूर यांनी ना  टा पकेॅट पेपर िपश  यांचा शेवटी सं  थानला 
पुरवठा केलेला नाही.  यामुळे  यांना 6x7 व 5x6 या िपश  यांसाठी ५० ट  के प रमाणाचा पुरवठा 
आदेश न देणेबाबत व मे.  टार पॅकेज ग, दमण यांनी 6x7 पेपर िपश  यां  या पुरवठया  या बाबतीत पेपर 
उपल  ध क न सं  थानला परुवठयाबाबत सहकाय केले आहे.  हणनू ई-िनिवदेत  यनुतम असले  या 
अ.न.ं२ 6x7 लाडू साद, अ.नं.३ 5x6  बंुदी साद व अ.नं.५ 8x10 ी साई स  य त साद पेपर 
िपश  यांसाठी पुण प रमाणाचा पुरवठा आदेश मे.  टार पकेॅज ग, दमण यांना दे  यात यावा. 

   (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ सादालय िवभागासाठी सन २०२०-२१ (जानेवारी-२०२२ ते स  टबर-२०२२) िकराणामाल व वन  पती 

तुप खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .२८९ यावर सिव  तर चचा होऊन, सादालय िवभागासाठी सन २०२०-२१ (जानेवारी-२०२२ ते स  टबर-

२०२२) िकराणामाल व वन  पती तुप खरेदीकामी रा बिवणेत आले  या फेर ई-िनिवदा ि येतील 
खालील माणे िन  नतम िनिवदाधारक यांचे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश 
दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

 
 
    



 
4 

 

(5} 21.5.2022, Shirdi  
 

R.S.Bajaj Tea Company, Jaipur 
Sr.No Description Quantity Unit L1 Rate in 

Tender Rs. 
1 Dry Coconut wati (Khobarevati) 

Rajapuri, Kalipath, Dry 
200 Quintal 20,500.00 

 
Shree Traders, Sangamner 

Sr.No Description Quantity Unit L1 Rate in 
Tender Rs. 

1 Amsul- Olsar, Best Quality 24 Quintal 6,000.00 
2 Tamarind (Chinch) - Fodleli & Clean  

(िबगर िचंचोकेची) 
19 Quintal 10,000.00 

3 White Sesame (Safed Til)     Best Quality 1 Quintal 13,500.00 
4 Udid Papad- Best Quality 100 Quintal 19,000.00 

 
Jaihind Kirana Stores, Nashik 

Sr.No Description Quantity Unit L1 Rate in 
Tender Rs. 

1 Asafoetida (Hing Khada) Agmark/ 
FSSAI 

1 Quintal 26,300.00 

2 Asafoetida Powder (Hing Powder)     
Agmark/  FSSAI 

9.5 Quintal 31,800.00 

 
तसेच  
अ.न.ं४ भाजके पोहे, व अ.नं.११ सतुळी करीता एकच िनिवदा ा  त झालेली आहे. तसेच अ.नं.८ मगज 

बी करीता एकच नमुद िनवडला गेला आहे. तथापी या तीनही व  तुं  या खरेदी िकंमती  या १० लाखांचे आत 
असलेमुळे सदर आयटेमसाठी दरप के मागवुन खरेदी करणेस मा  यता दे  यात आली. 

अ.न.ं९ वन  पती तूपासाठी एकच नमुना िनवडला गेला अस  याने याकामी स  टबर २०२२ पयतचे 
कालावधीसाठी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता दे  यात आली. 

सधुारीत खरेदी िनयमावलीतील ४.४.३.१ (२) तरतुदीनुसार वरील िकंमत ेणीम  ये अ.न.ं१ खोबरेवाटी, 
३-िचंच व ६- िहंग पावडर हे ३ आयटेम बसत अस  याने  यांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

अ.न.ं२- आमसुल, ५- सफेद तीळ, ६- खडा िहंग, १०- उिडद पापड या ४ आयटेमसाठी Estimated 
Cost पे ा कमी िकंमत ा  त झाली आहे.  यामुळे या आयटेमसाठी फेर ई-िनिवदा कर  याची तरतुद आहे. 
तथािप सदर आयटेम खरेदीचा कालावधी फ  त ४ मिह  यांचा बाक  आहे. तसेच या ४ मिह  यात खरेदीचे 

माणही कमी राहणार आहे. कमी आयटेमसाठी िनिवदेला फारसा ितसाद िमळत नाही. याबाबी िवचारात घेता 
याकामी पु  हा ई-िनिवदा ि या न करता ते िवशेष बाब  हणून खरेदी करणेस मा  यता दे  यात आली. 

अ.न.ं१ खोबरेवाटीसाठी मे.आर.एस.बजाज टी कंपनी, जयपुर यांचे दर  युनतम आहेत. तथािप 
मे.आर.एस.बजाज टी कंपनी, जयपुर हे महारा   रा  याबाहेरील अस  यामुळे महारा   शासनाचे सुधारीत खरेदी 
िनयमावलीतील तरतूद ं .३.१.२.८ नुसार सदर आयटेमसाठी महारा  ातील ि दतीय  यूनतम दरधारक मे. ी 
ेडस, सगंमनेर हे, थम  यूनतम दरधारक मे.आर.एस.बजाज टी कंपनी, जयपुर यांचे  यूनतम दरात मे. ी े डस, 

सगंमनेर हे सदर आयटे  सचा पुरवठा करणेस तयार अस  यास एकूण प रमाणा  या  हणजेच ५० ट  के  
प रमाणाचा पुरवठा आदेश मे. ी ेडस, सगंमनेर यांना दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०९ सन २०२२-२३ करीता भाजीपाला खरेदीबाबत. 
 
िनणय .२९० यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे सादालय िवभागासाठी सन २०२२-२३ या वषाकरीता 

लागणारा भाजीपाला तीन मिह  याचे कालावधीत चार ट   याम  ये खरेदीकामी राबिव  यात आले  या  
ई-िनिवदा ि येतील खालील माणे िन  नतम िनिवदाधारक यांचे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन 
 यांना पुरवठा आदेश देण ् यास मा  यता दे  यात आली. 

 
१. मे.जय म  हार ेड ग कंपनी, राहाता. 

एि ल-२०२२ ते जुन-२०२२ 
Sl.No Description of Item(s) No.of Qty Units L1 Rate in Tender 
1 बटाटा - इदंोर, चांग  या ितचा  मोठा 75000.00 िकलो 19.99 
2 कांदा - चांग  या ितचा,  मोठा 50000.00 िकलो 14.99 

3 
लसुण - चांग  या ितचा , मोठा वाळलेला, 
गावरान 

7500.00 िकलो 39.99 

4 कोिथंबीर -चांग  या ितची, गावरान  2000.00 िकलो 50.00 
5 कढीप  ता -चांग  या ितचा 1375.00 िकलो 10.00 
6 िलंबु -चांग  या ितचे 75.00 िकलो 75.50 
7 आ क -चांग  या ितचा, गावरान 1000.00 िकलो 24.99 
8 गाजर -चांग  या ितचा , गावरान 250.00 िकलो 30.00 
9 आळुपाने -चांग  या ितचे , गावरान 200.00 िकलो 51.00 
10 मेथी भाजी-चांग  या ितची, गावरान 150.00 िकलो 30.11 
11 काकडी -चांग  या ितची , गावरान 175.00 िकलो 30.11 
12 भडी - चांग  या ितची , गावरान 75.00 िकलो 36.99 
13 बीट -चांग  या ितचा  6.00 िकलो 20.00 
14 त डले - चांग  या ितचे 12.00 िकलो 45.00 
15 िहरवा वाटाणा  2000.00 िकलो 75.00 

जुलै - २०२२ ते स  टबर २०२२ 
Sl.No Description of Item(s) No.of Qty Units L1 Rate in Tender 
1 बटाटा - इदंोर, चांग  या ितचा  मोठा 75000.00 िकलो 21.99 
2 कांदा - चांग  या ितचा,  मोठा 50000.00 िकलो 17.50 
3 कोिथंबीर -चांग  या ितची, गावरान  2000.00 िकलो 40.40 
4 कढीप  ता -चांग  या ितचा 1375.00 िकलो 10.00 
5 िलंबु -चांग  या ितचे 75.00 िकलो 75.00 
6 आ क -चांग  या ितचा, गावरान 1000.00 िकलो 28.99 
7 गाजर -चांग  या ितचा , गावरान 250.00 िकलो 31.00 
8 आळुपाने -चांग  या ितचे , गावरान 150.00 िकलो 31.00 
9 शेवगा शगा-चांग  या ितचा , गावरान 125.00 िकलो 75.00 
10 मेथी भाजी -चांग  या ितची , गावरान 100.00 िकलो 25.00 
11 काकडी -चांग  या ितची , गावरान 175.00 िकलो 45.00 
12 रताळे -चांग  या ितचे , गावरान 100.00 िकलो 35.00 
13 बीट -चांग  या ितचा  6.00 िकलो 30.00 
14 त डले - चांग  या ितचे 12.00 िकलो 20.00 
15 िहरवा वाटाणा  1500.00 िकलो 60.00 



 
6 

 

(5} 21.5.2022, Shirdi  
 

 

ऑ  टोबर - २०२२ ते िडसबर २०२२ 
Sl.No Description of Item(s) No.of Qty Units L1 Rate in Tender 
1 बटाटा - इदंोर, चांग  या ितचा  मोठा 75000.00 िकलो 22.99 
2 कांदा - चांग  या ितचा,  मोठा 50000.00 िकलो 24.51 

3 
लसुण-चांग  या ितचा,मोठा वाळलेला, 
गावरान 

7500.00 िकलो 54.99 

4 कोिथंबीर -चांग  या ितची, गावरान  2000.00 िकलो 45.00 
5 कढीप  ता -चांग  या ितचा 1375.00 िकलो 40.00 
6 िलंबु -चांग  या ितचे 75.00 िकलो 75.00 
7 िसमला िमरची -चांग  या ितची 10000.00 िकलो 34.40 
8 आ क -चांग  या ितचा, गावरान 1000.00 िकलो 35.90 
9 गाजर -चांग  या ितचा , गावरान 250.00 िकलो 30.99 
10 आळुपाने -चांग  या ितचे , गावरान 2000.00 िकलो 30.99 
11 मेथी भाजी -चांग  या ितची , गावरान 600.00 िकलो 45.00 
12 काकडी -चांग  या ितची , गावरान 175.00 िकलो 45.00 
12 भडी - चांग  या ितची , गावरान 300.00 िकलो 60.00 
14 रताळे -चांग  या ितचे , गावरान 100.00 िकलो 45.00 
15 बीट -चांग  या ितचा  6.00 िकलो 20.00 
16 लावर -चांग  या ितचा  6250.00 िकलो 45.99 
17 त डले - चांग  या ितचे 13.00 िकलो 20.99 

जानेवारी- २०२३ ते माच २०२३ 
1 बटाटा - इदंोर, चांग  या ितचा  मोठा 75000.00 िकलो 16.40 
2 कांदा - चांग  या ितचा,  मोठा 50000.00 िकलो 15.15 

3 
लसुण - चांग  या ितचा , मोठा वाळलेला, 
गावरान 

7500.00 िकलो 48.50 

4 कोिथंबीर -चांग  या ितची, गावरान  2000.00 िकलो 40.00 
5 डांगर - चांग  या ितचे,मोठे 20000.00 िकलो 19.99 
6 कढीप  ता -चांग  या ितचा 1375.00 िकलो 10.00 
7 िलंबु -चांग  या ितचे 75.00 िकलो 75.00 
8 गाजर -चांग  या ितचा , गावरान 250.00 िकलो 25.99 
9 आळुपाने -चांग  या ितचे , गावरान 150.00 िकलो 25.99 
10 शेवगा शगा-चांग  या ितचा , गावरान 125.00 िकलो 60.00 
11 मेथी भाजी -चांग  या ितची , गावरान 150.00 िकलो 35.00 
12 काकडी -चांग  या ितची , गावरान 175.00 िकलो 35.00 
13 भडी - चांग  या ितची , गावरान 50.00 िकलो 60.00 
14 बीट -चांग  या ितचा  7.00 िकलो 20.00 
15 त डले - चांग  या ितचे 13.00 िकलो 20.00 
16 िहरवा वाटाणा  3500.00 िकलो 60.00 

 
२. Salunke Trading Company, Pune 

एि ल - २०२२ ते जुन २०२२ 
Sl.No Description of Item(s) No.of Qty Units L1 Rate in 

Tender Rs 
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1 डांगर - चांग  या ितचे,मोठे 20000.00 िकलो 18.00 
जुलै - २०२२ ते स  टबर २०२२ 

Sl.No Description of Item(s) No.of Qty Units L1 Rate in 
Tender Rs 

1 लसुण - चांग  या ितचा , 
मोठा वाळलेला, गावरान 

7500.00 िकलो 50.00 

2 पालक - चांग  या ितचा 6250.00 िकलो 24.00 
ऑ  टोबर - २०२२ ते िडसबर २०२२ 

Sl.No Description of Item(s) No.of Qty Units L1 Rate in 
Tender Rs 

1 टोमॅटो-चांग  या ितचा,  मोठा 11250.00 िकलो 30.00 
2 पालक - चांग  या ितचा 6250.00 िकलो 18.00 

जानेवारी- २०२३ ते माच २०२३ 
Sl.No Description of Item(s) No.of Qty Units L1 Rate in 

Tender Rs 
1 िहरवी िमरची - लवंगी 

(गावरान) 
8750.00 िकलो 52.00 

2 लावर -चांग  या ितचा 6250.00 िकलो 35.00 
 

Jai Yogeshwar and Company, Rahata 
Sl.No Description of Item(s) No.of Qty Units L1 Rate in 

Tender Rs 
एि ल - २०२२ ते जुन २०२२ 

1 िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान) 8750.00 िकलो 47.00 
2 वांगी -चांग  या ितचा, गावरान 21250.00 िकलो 24.40 
3 टोमॅटो - चांग  या ितचा,  मोठा 11250.00 िकलो 23.74 
4 कोबी - चांग  या ितचा 30000.00 िकलो 12.50 
5 भोपळा -  चांग  या ितचा 42500.00 िकलो 13.74 
6 पालक - चांग  या ितचा 6250.00 िकलो 19.00 
7 िसमला िमरची -चांग  या ितची 10000.00 िकलो 29.48 
8 शेवगा शगा-चांग  या ितचा , 

गावरान 
125.00 िकलो 50.00 

9 लावर -चांग  या ितचा 6250.00 िकलो 39.00 
10 दोडके - चांग  या तीचे 2500.00 िकलो 39.40 

जुलै - २०२२ ते स  टबर २०२२ 
Sl.No Description of Item(s) No.of Qty Units L1 Rate in 

Tender 
1 िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान) 8750.00 िकलो 49.00 
2 वांगी -चांग  या ितचा, गावरान 21250.00 िकलो 33.00 
3 टोमॅटो - चांग  या ितचा,  मोठा 11250.00 िकलो 24.50 
4 कोबी - चांग  या ितचा 30000.00 िकलो 17.25 
5 भोपळा -  चांग  या ितचा 42500.00 िकलो 17.00 
6 डांगर - चांग  या ितचे,मोठे 20000.00 िकलो 13.00 
7 िसमला िमरची -चांग  या ितची 10000.00 िकलो 29.74 
8 भडी - चांग  या ितची , गावरान 75.00 िकलो 44.00 
9 लावर -चांग  या ितचा 6250.00 िकलो 39.00 
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10 दोडके - चांग  या तीचे 2500.00 िकलो 39.00 
ऑ  टोबर - २०२२ ते िडसबर २०२२ 

1 िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान) 8750.00 िकलो 43.00 
2 वांगी -चांग  या ितचा, गावरान 21250.00 िकलो 29.50 
3 कोबी - चांग  या ितचा 30000.00 िकलो 15.50 
4 भोपळा -  चांग  या ितचा 42500.00 िकलो 19.40 
5 डांगर - चांग  या ितचे,मोठे 20000.00 िकलो 13.40 
6 शेवगा शगा-चांग  या ितचा , 

गावरान 
125.00 िकलो 70.00 

7 गवार शगा - गावरान 50.00 िकलो 55.00 
8 दोडके - चांग  या तीचे 2500.00 िकलो 47.00 
9 िहरवा वाटाणा 3000.00 िकलो 54.00 

जानेवारी- २०२३ ते माच २०२३ 
1 वांगी -चांग  या ितचा, गावरान 21250.00 िकलो 22.00 
2 टोमॅटो - चांग  या ितचा,  मोठा 11250.00 िकलो 22.00 
3 कोबी - चांग  या ितचा 30000.00 िकलो 14.00 
4 भोपळा -  चांग  या ितचा 42500.00 िकलो 13.00 
5 पालक - चांग  या ितचा 6250.00 िकलो 19.00 
6 िसमला िमरची -चांग  या ितची 10000.00 िकलो 35.00 
7 आ क -चांग  या ितचा, गावरान 1000.00 िकलो 39.00 
8 दोडके - चांग  या तीचे 2500.00 िकलो 35.00 

 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी गु पोण मा उ  सव-२०२२ साजरा करणेस व याकामी येणा-या खचाचे अंदाजप कास मा  यता 

िमळणेबाबत. 
 
िनणय .२९१ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी गु पोण मा उ  सव-२०२२ साजरा करणेकामी उपरो  त  तावात नमुद 

के  या माणे कायवाही करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .५२,८७,३६८/-मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली.                                                            

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ ी गु पोण मा उ  सव-२०२२ िकतनकार ठरिवणे व मानधन िनि त करणेबाबत. 
 
िनणय .२९२ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी गु पोण मा उ  सव-२०२२ मंगळवार िद.१२.०७.२०२२ ते गु वार 

िद.१४.०७.२०२२ या तीन िदवस कालावधीत साजरा कर  यात येणार अस  याने या उ  सव कालावधीत 
ह.भ.प.सौ.  नेहल सतंोष िप े, ड बीवली यांची िकतन सेवा घे  यास व  याकामी  यांना र  कम 

.१५,००१/- मानधन आदा करणेस मा  यता दे  यात आली.       
(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ ी गु पोण मा उ  सव-२०२२ आयोिजत करावया  या सां  कृतीक काय मांसाठी कलाकार व मानधन 

िन  चीत करणेबाबत. 
 
िनणय .२९३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी गु पोण मा उ  सव-२०२२ करीता आयोिजत करावया  या सां  कृतीक 

काय मांसाठी खालील माणे कलाकार व मानधन िन  चीत कर  यात आले. 
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अ. 
नं. 

कलाकाराचे नाव काय माचा कार कलाकार  
सं  या 

मानधन िनवास  यव  थेसाठी 
म सं  या 

१ ी वै  णवीस नृ  य  
सं  था, तेलगंणा. 

नृ  यनाटीका ३० िवनामु  य १० 

२ ी.अिवनाश गांगुड, 
नािशक 

सारेगामापा िलटल 
चॅ  प  या गा  यांचा 
काय म 

२२ .३५,०००/- ०८ 

३ ी.अनंत पांचाळ, मुंबई भजन सं  या १५ .५०,०००/- ०५ 
(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ ी साईबाबा महािव ालय- ा  यापक मुदतवाढ व शै िणक वष २०२२-२३ करीता ा  यापक भरती 

करणेबाबत. 
 
िनणय .२९४ यावर सिव  तर चचा होऊन,  िव ापीठाने िन  चीत केले  या धोरणानुसार शै िणक वष हे सरासरी मे 

मिह  याचे अखेरीस सपंत असते. मा   कोरोना  या पा  वभुमीवर शै िणक वष २०२१-२२ सपं  यास 
जलैु िकंवा ऑग  ट-२०२२ पयतचा कालावधी लाग  याची श  यता आहे. महािव ालयाकडे स  या 
कायरत असले  या ३० ा  यापकांनी शै िणक वष २०२१-२२ म  ये नेमूण िदले  या वगाना 
अ  यापनाचे काम केलेले आहे. सदर ा  यापकांचे िनयु  ती आदेशातील अटी शत नुसार  यांची 
नेमणकू िद.३१.०५.२०२२ रोजी सपुं  टात येत असनु शै िणक वष सपं  यास जुलै िकंवा ऑग  ट-२०२२ 
पयतचा कालावधी लागणार आहे.  यामळेु शै िणक वषा  या शेवट  या ट   यात व प र े  या 
कालावधीम  ये  यांचे जागी निवन ा  यापक नेमणे हे िव ा  या  या व महािव ालयाचे  टीने यो  य 
होणार नाही. तसेच स  या कायरत असले  या तीस ा  यापकांपैक  २१ ा  यापकांना शै िणक वष 
२०२१-२२ सपेंपयत िव ापीठाची मा  यता िमळालेली आहे. यासव बाबी िवचारात घेता स  या कायरत 
असलेले ०१ थपंाल, ०१ शा ररीक िश क सचंालक व २८ ा  यापक यांना यापवु  दे  यात आले  या 
नेमणकू आदेशातील अटी-शत  व मानधनावर  शै  ािणक वष २०२१-२२ चे संपुण कामकाज सपेंपयत 
(ि दतीय स ाचे अ  यापन, प र ा व िनकाल) मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

   तसेच दर  यानचे कालावधीत मा.िश ण सहसंचालक (उ  च िश ण) पुणे िवभाग, पुणे 
यांचेकडून शै िणक वष २०२१-२२  या िव ाथ  सं  येनसुार मंजूर िश क पदानुसार शासक य 
मा  यतेअंती सं  थानचे जनसपंक िवभागामाफत वतमान प ात जािहरात देऊन, िव ापीठाचे 
िनयमानसुार त  सिमतीची िनयु  ती क न माहे जुलै-२०२२  या शेवट  या आठवडयात िकंवा माहे 
ऑग  ट मिह  याचे पिह  या आठवडयात मलुाखती (Walk In Interview) घेऊन, मुलाखती  दारे 
िनवड झाले  या उमेदवारांची शै िणक वष २०२२-२३ करीता एकि त मानधनावर ता  पुर  या  व पात 
(Ad-hoc) ा  यापक भरती कर  यास मा  यता दे  यात आली. (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ चे समाधी मंिदर व मिंदर प रसरात अ यावत सीसीटी  ही यं णा काया  वीत करणेकरीता सदर 

े ातील त  स  लागार नेमणकू करणेबाबत. 
 
िनणय .२९५ यावर सिव  तर चचा होऊन, चे समाधी मंिदर व मिंदर प रसरातील स ि थतीत काया  वीत असलेली 

सीसीटी  ही यं णा कालबाहय झालेली अस  याने  चे समाधी मंिदर व मंिदर प रसरात अ यावत 
सीसीटी  ही यं णा काया  वीत करणेकामी या े ातील त  तांि क स  लागार नेमणूक करणेकामी 
िवहीत प  दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .४,९८,४००+कर या खचास 
मा  यता दे  यात आली.                                                             (कायवाही- सीसीटी  ही कं ोल सेल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ सं  थान व  णालये िवभागाकडील मालम  ता िवमा, कामगार कायदा १९२३ अ  वये कमचारी िवमा व  

ी साईभ  तांचा अपघाती िवमा पॉलीसीचे नुतनीकरणासाठी रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडून बंद 
पािकटाम  ये दरप क मागिवणे व याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
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िनणय .२९६ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ या आिथक वषाम  ये सं  थान मालम  ता व कामगार िवमा 

पॉलीसी िद.१० जुलै,२०२२ ते िद.०९ जुलै, २०२३ अखेर,  णालये मालम  ता व कामगार िवमा पॉलीस 
िद.११ जलैु,२०२२ ते िद.१० जलैु, २०२३ अखेर, आिण ी साईभ  त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसी 
िद.१२ ऑग  ट,२०२२ ते िद.१९ ऑग  ट, २०२३ अखेर, घेणेसाठी रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडून बंद 
पािकटाम  ये दरप क मागिवणे तसेच िन  नतम दरधारक रा  ीयकृत िवमा कंपनीस मु  य कायकारी 
अिधकारी यांचे  वा रीने कायादेश दे  यास व याकामी येणा-या एकुण खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ दि णापेटीतील र  कम मोजणीचे कामासाठी दे  यात येत असले  या िवशेष मेहनताना  या रकमेत वाढ 

करणेबाबत. 
 
िनणय .२९७ यावर सिव  तर चचा होऊन, दि णापेटीतील र  कम मोजणीचे कामी येणा-या कायम/कं ाटी     

कमचा-यांना िवशेष मेहनताना र  कम .२००/-मा  िद.०१.०५.२०२२ पासनू दे  यास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                         (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ माहे जानेवारी-२०२२ व फे ुवारी-२०२२ जमा खच त   याची न द घेणे बाबत. 
 
िनणय .२९८ यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे जानेवारी-२०२२ व फे ुवारी-२०२२  या कालावधीतील जमा खच 

त   याचे अवलोकन क न न द घे  यात आली.                                 (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ सं  थान प रसरात हबल औषधी, वन औषधी, दुिमळ वन  पती यांचे गाडन तयार करणेबाबत. 
 
िनणय .२९९ मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , सं  थान प रसरात हबल औषधी, वन औषधी, दुिमळ 

वन  पती यांचे गाडन तयार करणे  तावीत असनु याकामी आयुष मं ालय यांचेशी  सपंक क न  
सवलती  या दरात औषधी वन  पतीची रोपे िमळणेबाबत य  न कर  यात येत आहेत. सं  थानकडे 
मोठया माणात पडीक जिमनी आहेत. पडीक जिमनीवर वृ ारोपन करणे ही मोठया आिथक 
 व पाची व धोरणा  मक बाब नाही. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.१२.२०२१ रोजीचे सभेतील 

आय  या वेळेचा  िवषय नं.१४, ठराव .३५९ अ  वये सं  थान मालक  या पडीक व रका  या असणा-या 
जागेवर  गाडन उभारणी बाबत मा.िव  व  तांनी सचुना केलेली आहे. तसेच मा  सनुचा कालावधी िनघुन 
गे  यानंतर याबाबत कायवाही करणे श  य होणार नाही.  यामुळे याबाबत शासक य  तरावर 
कायवाही चाल ूआहे. वृ ारोपन क न उ ान तयार करणे हे शासक य  तरावरील काम असनू सदरचा 
िवषय मािहती  तव सभेमध ् ये सादर केलेला आहे. तसेच सं  थानचे व र  ठ महािव ालयाम  ये  
वन पतीशा  अ यास मासाठी वन पती गाडनची गरज अस  याने ते तयार कर  याची आव  यकता 
आहे. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान मालक चे मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील गट न.ं१८६ 
मधील १ हे.२४ आर. े ात हबल औषधी, वन औषधी, दुिमळ वन  पती यांचे गाडन तयार कर  यास 
तसेच याकामी पा  याची  यव  था करणेकामी सं  थानचे पाणीपुरवठा िवभागाकडून पाईपलाईन क न 
घेणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .९,५०,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.    

(कायवाही- बगीचा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ एअर सक ट ेकसचे वािषक सि हस कॉ   ट (AMC) सन २०२२-२३ या वषासाठी देणेकामी      

येणा-या अंदाजे र  कम .१६,००,०००/- इत  या खचास तसेच िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या 
रा बिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
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िनणय .३०० यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे मंिदर प रसर , साईनगर, ी साईबाबा हॉि पटल, ी साईनाथ 
 णालय+  दारावती भ  तिनवास, साईबाबा भ  तिनवास, ी साई सादालय, साई आ म 

भ  तिनवास व साई धमशाळा या िविवध िठकाणी काया  वीत असले  या एल.अॅ  ड टी. व िसमे  स  
कंपनी  या एकुण १०२ नग एअर सक ट ेकसचे सन २०२२-२३ करीता वाष क सि हस कॉ   ट  
(AMC) देणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम 

.१६,००,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.                            (कायवाही- िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० सन २०२२-२३ करीता िद.०१.०५.२०२२ ते िद.३०.०४.२०२३ या कालावधीसाठी साईबाबा 

भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास या िवभागाकडील इमारतीम  ये 
पे  ट कं ोल करणेकामी िन  नतम दरधारकास कायादेश देणेबाबत. 

 
िनणय .३०१ सन २०२२-२३ करीता िद.०१.०५.२०२२ ते िद.३०.०४.२०२३ या कालावधीसाठी साईबाबा 

भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास या िवभागाकडील इमारतीम  ये 
पे  ट कं ोल करणेकामी मागिव  यात आले  या ई-िनिवदांम  ये पेपकॉप पे  ट कं ोल सि हसेस ा.िल. 
व  लोबल पे  ट कं  ोल, औरंगाबाद या दोनही िनिवदाधारकांचे दर जी.एस.टी वगळून ित चौ.फुट 
०.७८ पैसे समान ा  त झालेले आहेत. 

   पेपकॉप पे  ट कं ोल सि हसेस ा.िल. यांनी जी.एस.टी वगळून ित चौ.फुट ०.६८ पैसे तसेच 
 लोबल पे  ट कं  ोल, औरंगाबाद यांनी जी.एस.टी वगळून ित चौ.फुट ०.७६ पैसे हे अंितम दर लेखी 
 व पात िदलेले आहेत. 

   यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ करीता िद.०१.०५.२०२२ ते िद.३०.०४.२०२३ या 
कालावधीसाठी साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान व  दारावती भ  तिनवास या 
िवभागाकडील इमारतीम  ये पे  ट कं ोल करणेकामी िन  नतम दरधारक पेपकॉप पे  ट कं ोल सि हसेस 

ा.िल. यांनी देऊ केलेले जी.एस.टी वगळून ित चौ.फुट ०.६८ पैसे हे अंितम दर ि वकारणेत येऊन 
 यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.                     

(कायवाही-साईबाबा भ  तिनवास  थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ चे पुरातन व  तुंचे जतन करणेकामी छ पती िशवाजी महाराज व  तु सं हालय, मुंबई येथील त ांचे 

िशड  येथे िद.०४ ते ०६/०२/२०२२ रोजीचे दौ-याबाबत अहवाल. 
 
िनणय .३०२ नी हाताळले  या व  तुंवर त ांमाफत सवंधन ि या करणे सदंभात मा.डॉ.एस मुखज , जनरल 

डायरे  टर, छ पती िशवाजी महाराज व  तु सं हालय, मुंबई  व  यांचे समवेत तांि क स  लागार हे 
िद.०४.०२.२०२२ ते िद.०६.०२.२०२२ अखेर िशड  येथे पाहणीकरीता आले होते.  यांनी िदले  या 
अहवालानुसार चे समाधी मिंदर शो ममधील  या पादुका व सटका,  दारकामाईची िशळा तसेच 
 युिझयम हॉल येथील फोट वर सवंधनाचे काम करणेबाबतचा  ताव मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 

सादर केला होता.  
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबांनी हाताळले  या िविवध पुरातण व  तंुचे छ पती 

िशवाजी महाराज व  त ु सं हालय, मुंबई येथील त ांकडून संवधनाचे काम क न घेणेकामी उपरो  त 
 तावात नमुद के  या माणे कायवाही करणेस मा  यता दे  यात आली. तसेच चे समाधी मंिदर, 

 दारकामाई, चावडी, िद ीतवाडा या पुरातण वा  तुंचे सवंधनाचे काम क न घे  यात यावे, असे ठरले. 
याकामी पुरात  व िवभागाचा अिभ ाय घे  यात यावा, अशी सचुना कर  यात आली.  

(कायवाही- मंिदर िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ सन २०२१-२२ या आिथक वषात लाडू साद बनिवणेसाठी वापर  यात आले  या हरबरा डाळ व िहरवी 

िवलायची इ.िकराणा माला  या घट तुटीबाबत. 
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िनणय .३०३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२१-२२ या आिथक वषात लाडू साद बनिवणेसाठी वापर  यात 
आले  या हरबरा डाळ व िहरवी िवलायची इ  यादी िकराणा माला  या घट-तुट अहवालाचे अवलोकन क न 
न द घे  यात आली.                                                (कायवाही- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ सन २०२१-२२ या आिथक वषातील ी साई सादालयातील धा  य, कडधा  य व िकराणा मालाचे घट-

तुटीबाबतचा अवलोकनाथ अहवाल. 
 
िनणय .३०४ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२१-२२ या आिथक वषातील ी साई सादालयातील धा  य, कडधा  य 

व िकराणा मालाचे घट-तुट अहवालाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- ी साई सादालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ ी साई सादालयातील माहे एि ल-२०२१ ते माच-२०२२ अखेर खा तेल, वन  पती तुप, शु  द तुप व 

काजूचे रका  या ड  यांचा अहवाल. 
 
िनणय .३०५ यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०२१ ते माच-२०२२ अखेर खरेदी िवभागामाफत खरेदी कर  यात 

आले  या खा तेल, वन  पती तुप, शु  द तुप व काजूचे रकामे डबे यांची अिभलेख क ामाफत कर  यात 
आलेली िव  व दैनंिदन वापरासाठी दे  यात आले  या रका  या ड  यांचे अहवालाचे अवलोकन क न 
न द घे  यात आली.                                                                   (कायवाही- ी साई सादालय) 

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

आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०१ ी साईबाबा सं  थानचे दो  ही हॉि पटलमधील न  याने संगणक करण करणेकामी निवन संगणके, 

यु.पी.एस. व ि ंटस सािह  य खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजीत खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .३०६ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये उपचार 

घेणेकामी येत असले  या  णांची सं  या वाढत आहे.  िवभागाचे दैनंिदन कामकाज करणेकामी स  या  
काया  वीत असलेले संगणके व संगणक य सािह  य अपुरे पडत आहे.  यामुळे कायालयीन कामकाजात 
वेळोवेळी अडचणी िनमाण होत असून उपचार घेणेकामी आले  या  णांना तातडीची सेवा दे  यास िवलंब 
होत आहे. या सव बाब चा िवचार क न सं  थानचे दो  ही हॉि पटलमधील न  याने संगणक करण 
करणेकामी निवन संगणके, यु.पी.एस. व ि ंटस सािह  य खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .१,५६,५६,२१३/-मा चे खचास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि टपल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०२ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील त  डॉ  टरांना कामा  या माणात दे  यात येणा-या ो  साहन 

भ  ता,  यवसाय रोध भ  ता व सानु ह अनुदान यात सधुारणा करणेबाबत. 
 
िनणय .३०७ यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय उपसिमती सभेम  ये ठेव  यात यावा, असे ठरले. 

                                 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०३ ी साईबाबा सं  थान  या कायरत असले  या कायम/मानधन/कं ाटी (इनसोस/आऊटसोस)  कमचा-यां  या 

कोिवड आजाराने मयत झालेणे सं  थानकडून सानु ह अनुदान देणेबाबत. 
 
िनणय .३०८ यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे पुढील सभेपुढे सादर कर  यात यावा, 

असे ठरले.                                       
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०४ देणगी व जनसंपक कायालय येथे २३ नग सगंणके खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .३०९ यावर सिव  तर चचा होऊन, देणगी कायालय व जनसपंक िवभाग या दो  ही िवभागातील सगंणक 

णालीबाबत वारंवार येणा-या अडचणीचे िनरसण होणेकामी २३ सगंणके तातडीने बदलणे आव  यक 
अस  याने २३ नग सगंणके खरेदी करणेकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम 
िनिवदाधारक M/s Racca Infotech Pvt Ltd.Nashik यांचे िन  नतम दर ित नग र  कम 

.६२,४००+कर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०५ इधंन खचात कपात होणेकामी सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी कमिशअल ऐवजी डोमे  टीक गॅस 

िसलडरचा वापर सु  करणेबाबत. 
 
िनणय .३१० मु  य कायकारी अिधकारी  यांनी सांगीतले क , सं  थानचे कॅ  टीन िवभागामाफत ी साईभ  तांना 

चहा, कॉफ , दुध इ  यादी सुिवधा उपल  ध क न देणेकामी १९ िकलो मतेचे  यावसायीक 
एल.पी.जी.गॅस िसलडरचा वापर कर  यात येत आहे. याकामी अंदाजे वािषक पये ६२ लाख पये खच 
येतो. तथापी सदरचे गॅस िसलडर हे ससं ् थान  यवसाय कर  यासाठी वापरत नस  याने  याकामी 
Domestic Rate ने िसलडर िमळा  यास सं  थानची अंदाजे पये २४ लाख वािषक  बचत होणार आहे. 
 याकरीता IOCL, BPCL व HPCL या भारत सरकार  या अंगीकृत पे ोिलयम कंप  यांना क  

शासना  या िद.०५.०२.२०१३ रोजीचे प ाचा सदंभ देऊन सं  थानला Commercial Rate  ऐवजी 
Domestic Rate ने िसलडर ( रफ ल ग) पुरवठा करणेबाबत प ा  वये कळिवणेत आले होते. सदर 
प ास अनुस न IOCL व HPCL या कंप  यांनी सं  थानला Domestic Rate ने िसलडर पुरिवणेबाबत 
लेखी प ा  दारे समंती िदलेली आहे.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी समृ  दी इं  डेन, राहाता यांचेकडून 
IOCL व ी साई गणेश गॅस एज  सी, िशड  यांचेकडून HPCL या कंप  यांचे Domestic एल.पी.जी. 
गॅस िसलडर िद.०१.०६.२०२२ पासनु दरमहा खरेदी ( रफ ल ग) कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

तसेच कॅ  टीन िवभागासाठी १९ िकलो मतेचे  यावसाियक गॅस िसलडर ( रफ ल ग) खरेदी  
करणेबाबतचा मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७.०४.२०२२ रोजीचे सभेमधील िनणय .२५० िनर  त 
कर  यास मा  यता दे  यात आली.      

सदर िवषयावर चचा सु  असतांना असे िनदशनास आले क , सं  थानला Domestic Rate ने 
गॅस िसलडर िमळणे श  य होते. तथापी याबाबत कोण  याही कारचे य  न सबंधीतांकडून कर  यात 
आलेले नाही. याबाबत संबधीतावर जबाबदारी िन  चीत कर  यात यावी. 

                                               (कायवाही-कॅ  टीन िवभाग/सामा  य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०६ ी साईचें दशनासाठी येणा-या भ  तांना ०४ नग मोतीचुर लाडू साद आकषक बॉ  स पकॅ गम  ये 

तसेच ०१ नग मोतीचुर लाडू साद रंगीत कागदी िपशवी पकॅ गम  ये उपल  ध क न देणेबाबत. 
 
िनणय .३११ चे दशनासाठी येणा-या साईभ  तांना ०४ नग मोतीचुर लाडू सादाचे (अंदाजे एकूण वजन २०० ॅम) 

 वतं  अशा आकषक रंगीत पु ा बॉ  सम  ये पॅिकंग क न तसेच ०१ नग मोतीचुर लाडू सादाचे (अंदाजे 
वजन ५० ॅम) रंगीत कागदी िपशवीम  ये  वतं  पिॅकंग क न साईभ  तांना उपल  ध क न दे  याचा 
नािव  यपुण उप म राबिव  याचा मानस अस  याचे मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सभेस सांगीतले. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, चे दशनासाठी येणा-या साईभ  तांना ०४ नग मोतीचुर लाडू 
सादाचे (अंदाजे एकूण वजन २०० ॅम)  वतं  अशा आकषक रंगीत पु ा बॉ  सम  ये पॅिकंग क न 

उपल  ध क न देणेसाठी तूत ायोगीक त  वावर ५००० नग बॉ  सेस उपरो  त  तावात नमूद केले  या  
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वणना माणे (Specification) िकंवा बाजारात उपल  ध असणारे बॉ  स पॅिकंग कंप  यांकडून ा  त 
होणारे िविवध दजा  या नमु  यामधुन उिचत नमुना िनवडून,  या माणे बॉ  सेस खरेदी करणेस व 
 याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 

या उप मास साईभ  तांचा चांगला  ितसाद लाभ  यास िव  होणा-या एकुण लाड्ू साद 
िव चे २० ट  के इतक  पकॅ ग बॉ  सेसम  ये क न ती साईभ  तांना िव साठी उपल  ध क न दे  यास 
व याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली.   

   तसेच स  या असणारे ०३ नग मोतीचुर लाडू सादाचे पॅिकंग आहे तसेच ठेऊन ०१ नग 
मोतीचुर  लाडू सादाचे रंगीत कागदी िपशवीम  ये  वतं  पिॅकंग क न, ०१ नग  मोतीचुर  लाडू सादाचे  
(अंदाजे वजन ५० ॅम) पािकट पये १०/-मा  ित पािकट या दराने उपल  ध क न दे  यास मा  यता 
दे  यात आली.                                                         

(कायवाही- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०७ सन २०२१-२२ म  ये (माहे एि ल-२०२१ ते माच-२०२२) दशनरांगेत साईभ  तांना मोफत वाटप करणेत 

आले  या लाडू साद पाक टांसाठी (५० ॅम वजनाचे ०१ नगाचे पाक ट) आले  या खचाची न द 
घेणेबाबत. 

 
िनणय .३१२ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२१-२२ म  ये (माहे एि ल-२०२१ ते माच-२०२२) दशनरांगेत 

साईभ  तांना मोफत वाटप करणेत आले  या लाडू साद पाक टांसाठी (५० ॅम वजनाचे ०१ नगाचे 
पाक ट) आले  या खचाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०८ िश णाथ  पजुारी घेणेबाबत. 
 
िनणय .३१३ यावर सिव  तर चचा होऊन, मंिदर िवभागास पजुारी पदाचे काम करणा-या कमचा-यांची तातडीने 

आव  यकता अस  याने ८ पुजारी िनयु  ती कामी जािहराती  दारे अज मागिवणेस तसेच अज करणा-या 
उमेदवारांमधुन सं  थानचे ढी व परंपरेनसुार चालत असले  या पुजा िवधी प  दतीनुसार  िनवड होणा-या 
उमेदवारांना िवशेष िश ण देऊन सदर उमेदवारांची िश णाथ  पुजारी  हणून कॉ   ट बेसीसवर 
अ थवा मानधन त  वावर िनयु  ती कर  यास मा  यता दे  यात आली.           

(कायवाही-कामगार िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०९ ी.राज  सोपानराव जगताप, सेवा िनलबंीत . शासक य अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था, िशड , ी.िवनोद गोवधन कोते, .सी.सी.टी.  ही.िवभाग मुख, ी. चेतक चांगदेव 
साबळे, सेवा िनलंबीत मदतनीस,सी.सी.टी.  ही.िवभाग, ी.म.दी.धने  वर, सेवािनवृ  त क.कामगार 
अिधकारी यांचे िद.१३.०४.२०२२ रोजीचे अिपल अजाबाबत. 

 
िनणय .३१४ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.राज  सोपानराव जगताप, सेवा िनलंबीत . शासक य अिधकारी,   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड , ी.िवनोद गोवधन कोते, .सी.सी.टी.  ही.िवभाग 
मुख, ी.चेतक चांगदेव साबळे, सेवा िनलंबीत मदतनीस, सी.सी.टी.  ही.िवभाग, यांचे िद. 

१३.४.२०२२ रोजीचे अिपल अजातील उपरो  त  तावात नमुद केलेले १ ते १० मु े फेटाळ  यात आले. 
   ी.जगताप, ी.कोते व ी.साबळे यांनी िद.१३.०४.२०२२ रोजी केले  या अिपल अजाम  ये  

चौकशी अिधकारी व सादरकता अिधकारी  बदलणेबाबत तसेच ी.म.िद.धने  वर यांना बचाव सहायक 
 हणून काम करणेस मा  यता िमळावी अशी मागणी केली आहे.  
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अजदार यांची सादरकता अिधकारी बदल  याची मागणी अमा  य कर  यात आली.  
ी.म.िद. धने  वर (सेवािनवृ  त सं  थान कमचारी) हे सं  थानम  ये क.कामगार अिधकारी या 

पदावर कायरत असतांना ११ वष बडतफ (डीसिमस) होते. महारा   शासनाचे िनणयानुसार अशा 
 य  त ना बचाव सहायक  हणनू काम करता येत नाही.  यामळेु ी.म.िद.धने  वर यांची बचाव सहायक 
 हणून काम करणेस मा  यता िमळणेची मागणी अमा  य कर  यात आली. 

िवभागीय खाते चौकशी करणेकामी चौकशी अिधकारी बदलणे बाबतची मागणी मा  य 
कर  यात आली. 

तसेच िवभागीय खाते चौकशी सहा मिह  याचे आत पणु कर  यात यावी. सबंधीत         
कमचा-यांना िवभागीय खाते चौकशीस सहकाय न के  यास एकतफ  िनणय घे  यात येईल, याबाबत 
सिुचत कर  यात यावे.                                                              

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१० ी.िव ल तुकाराम पवार, मदतनीस, आरो  य िवभाग यांचे िद.१६.०३.२०२२ रोजीचे खाते चौकशी 

िन  कष अहवालाबाबत. 
 
िनणय .३१५ यावर सिव  तर चचा होऊन, गैरिश  त वतनाबाबत कायवाही सु  असले  या सव कमचा-यांचे िवषयावर 

िनणय घेणेकामी मा.अॅड.जगदीश सावंत, उपा  य  यांचे अ  य तेखाली िद.१३.०६.२०२२ रोजी 
उपसिमतीची सभा आयोिजत कर  यात यावी. व या उपसिमतीसभेम  ये सदर िवषयाचा समावेश 
कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.११ सं  थानचे कमचा-यांसाठी लागू असलेले सं  थानचे सेवािविनयम-२०१३ मधील करण ३ कलम ५ व 

ी साईबाबा सं  थान अिधिनयम-२००४ मधील कलम १४ म  ये (ख) पोटकलम (२) मधील (तीन) 
दु  तीकरणेकरीता शासनाकडे  ताव पाठिवणेस मा  यता िमळणेबाबत.  

 
िनणय .३१६ सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात आला. 

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

मा.िव  व  तांनी आय  या वेळी घेतलेले  ठराव 
 

आय  या वेळेचा िवषय नं.१२ 
ठराव .३१७ सं  थान मालक चे िविवध िठकाणचे जागा/गाळे ी साईबाबा सं  थान ए   लॉईज े डीट को.ऑप. 

सोसायटी िल.िशड  यांना िविवध कार  या  यवसायासाठी भाडेत  वावर वापरास दे  यात आलेले 
आहे. एकुण िकती िठकाणचे जागा/गाळे वापरास दे  यात आलेले आहेत. तसेच  या  यवसायासाठी 
दे  यात आलेले आहेत  यासाठीच सदर जागा/गाळे यांचा वापर होत आहे काय? याबाबत खातरजमा 
क न अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात यावा. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१३ 
ठराव .३१८ साईआ म भ  तिनवास येथील साद लाडू िव  काऊंटर सकाळी ६ ते दुपारी २ व दुपारी २ ते रा ौ. 

१० या दोन िश  टम  ये सु  कर  यात यावे. 
(कायवाही- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.१४ 
ठराव .३१९ ी साईबाबा दैनंिदनी-२०२३ िदपावलीम  ये  िव साठी उपल  ध होईल या माणे िनयोजन कर  यात 

यावे. ी साईबाबा दैनंिदनी-२०२३ छपाई करणेबाबतचा  ताव लवकरात लवकर मा.  यव  थापन 
सिमतीपुढे सादर कर  यात यावा.                               (कायवाही- काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१५ 
ठराव .३२० सं  थानचे िविवध िवभागाकडील शासन मा  यतेसाठी लंबीत असले  या  तावांची मािहती सव 

मा.सिमती सद  यांना दे  यात यावी.                                                              (कायवाही-सव िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१६ 
ठराव .३२१ ी साईबाबांचे  समाधी शता  दी वषाम  ये सु  कर  यात आलेला  या पादुका दशन सोहळा पु  हा 

सु  करणेबाबत िनयोजन कर  यात यावे.  
   मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , एखा ा िविश  ठ सगंी अथवा 

महो  सवासाठी  या पादुका दशनासाठी उपल  ध क न देणेबाबत शासनाकडून कायवाही कर  यात 
येईल. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग/मंिदर िवभाग/जनसपंक िवभाग/सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१७ 
ठराव .३२२ लाडू साद तयार करणेकामी १ ि वंटल साखरे  या माणात तीन िकलो काजु वापर  यात यावे.  साद 

लाडूचा दजा सुधारणेकामी आव  यक असणारे काज,ु िवलायची व मनकेु खरेदी करणेबाबत मु  य  
कायकारी अिधकारी यांनी शासक य  तरावर तातडीने कायवाही क न, याकामी येणा-या खचाचा 

 ताव काय  तर मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीपुढे ठेव  यात यावा.                                                                      
(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१८   
ठराव .३२३ रा  य शासना  या  ला  टीक बंदी धोरणाची अंमलबजावणी सं  थानम  ये कर  यात यावी. 

(कायवाही-सव िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१९   
ठराव .३२४ दर गु वारी मंिदरातुन िनघणा-या पालखी सोहळयाचे वेळी होणा-या िवध पैक  जे िवधी                

था-परंपरेनसुार नाहीत 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 यावे.                    (कायवाही-मंिदर िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२०   
ठराव .३२५ चे मंिदराम  ये वेश करतेवेळी फुल, हार, गु  छ, नारळ, साद ने  यात येऊ नयेत, याबाबतचे फलक 

दशनी भागात लाव  यात यावेत.       (कायवाही-बांधकाम िवभाग/मंिदर िवभाग/सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२१   
ठराव .३२६ सं  थानचे सव िठकाणी वापरातील िवजेचे एनज  ऑडीट क न वीज बचतीबाबत उपाययोजना करणेत 

या  यात.  मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , यासदंभात कायवाही सु  आहे.      
                                                                                   (कायवाही-िव ुत िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा िवषय नं.२२   
ठराव .३२७ सं  थानकडे जमा होणा-या देणगी रकमेचा व गंुतवणूक चा अहवाल सादर कर  यात यावा. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा िवषय नं.२३   
ठराव .३२८ सं  थान  या सव भ  तिनवास मधील गादी, उशी, बेडिशट, उशीक  हर, चादरी स ि थतीचा आढावा 

घेऊन गरज अस  यास न  याने खरेदी करणेबाबतचा  ताव सादर कर  यात यावा.  
मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , यासदंभात कायवाही सु  आहे.         

(कायवाही-सव भ  तिनवास  थान) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा िवषय नं.२४   
ठराव .३२९ सं  थानचे  णालयातील X-Ray चे दर अ  य  प अस  याने X-Ray काढणेसाठी बाहेरील  णांची 

सं  या मोठया माणात असते.  यामुळे सं  थानचे  णालयातील  णांना सेवा दे  यास िवलबं होतो. 
याकरीता बाहेरील  णांचे माण िनयं ीत  ठेव  यासाठी उपाययोजना कर  यात यावी. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा िवषय नं.२५   
ठराव .३३० साईभ  तांना साद लाडू हा एकाच कारातील साद उपल  ध क न दे  यात येतो.  याचबरोबर 

वेगवेगळया कारातील साद भ  तांना उपल  ध क न देणेबाबत पडताळणी कर  यात यावी. 
  मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , साद लाडू माणेच वेगवेगळया  व पात 

साद तयार करणेबाबत कायवाही सु  आहे.            (कायवाही-लाडू व बफ  साद िनम ती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२६   
ठराव .३३१ देणगीदार साईभ  त तसेच मा  यवर यांचे स  काराचे वेळी साईबाबांचा फोटो दे  यात यावा, याकामी 

फोटो िन  चीत कर  यात यावा. 
  मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , देणगीदार साईभ  तांचे स  कारासाठी 

साईबाबांचा फोटो देणेबाबतची कायवाही शासक य  तरावर सु  कर  यात आलेली असनु याबाबत 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात येईल. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग/जनसपंक िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा िवषय नं.२७   
ठराव .३३२ ी साई सादालयाम  ये साईभ  तांना साद भोजन घेणेकामी वापर  यात येणारी ताटे  व  छ व 

 यवि थत धतुलेली असावी.  तसेच साद भोजन घेणेकरीता येणा-या साईभ  तांना हात धु  यासाठी 
िल  वीड सोप या सार  या सोई सिुवधा उपल  ध क न देणकामी आव  यक ती कायवाही कर  यात 
यावी.                                                                                       (कायवाही- ी साई सादालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२८   
ठराव .३३३ ी साई सादालय येथील  ही.आय.पी. हॉलचे नुतनीकरण क न घे  यात यावे.  

(कायवाही- ी साई सादालय/बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२९   
ठराव .३३४ ी साईबाबा महािव ालय करीता ाचाय पद भरणेकामी  वतं   ताव मा  यतेसाठी शासनाकडे 

पाठिव  यात यावा.                                                                 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३०   
ठराव .३३५ सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय या िवभागातील िवषयांबाबत सिमती 

सद  य मा. ी.जयवंतराव जाधव यांचे अ  य तेखाली िद.२९.०५.२०२२ रोजी उपसिमतीची सभा 
आयोिजत कर  यात यावी. सं  थानचे शै िणक सकुंलाचे िवषयांबाबत सिमती सद  य मा. ी. सरेुश 
वाबळे यांचे अ  य तेखाली िद.३०.०५.२०२२ रोजी उपसिमतीची सभा आयोिजत कर  यात यावी. 
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तसेच सं  थान कमचा-यांचे गैरिश  त वतनाचे िवषयांबाबत उपा  य  मा.अॅड.जगदीश सावंत यांचे 
अ  य तेखाली िद.१३.०६.२०२२ रोजी उपसिमतीची सभा आयोिजत कर  यात यावी. 

(कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३१   
ठराव .३३६ कै.सतंाजी िभवसेन शेळके तसेच कै.दगडूभाऊ गायके पाटील यांचे फोटो समाधी मंिदराचे सभामंडपात 

लावणेबाबत चचा कर  यात आली.  
मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , या संदभात फोटो लावणेकामी जागा 

उपल  धतेबाबत मािहती घेऊन कै.सतंाजी िभवसेन शेळके तसेच कै.दगडूभाऊ गायके पाटील यांचे 
फोटो समाधी मंिदराचे सभामडंपात लावणेबाबत कायवाही कर  यात येईल. तसेच मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२४.०१.२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय .४८ ‘ चे समकालीन सतं व साईभ  तांचे फोटो 
लावणे करीता ससु  ज आट गॅलरी तयार कर  यात यावी.’ असा  िनणय झालेला आहे. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३२   
ठराव .३३७ ी साईनाथ  णालयातील दुस-या मज  यावर असलेली ने  िवभाग ओपीडी तळमज  यावर सु  

कर  यात यावी.                                                                          (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३३   
ठराव .३३८ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.०३.२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय .१६७ अ  वये िद.३०.०४.२०२२ 

पयत मागील मंजूर दराने शु  द तुप खरेदी करणेस मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालेली आहे. 
तथापी शु  द तुपाचा बाजारभाव व पुरवठादाराने आकारलेली र  कम यात खपु तफावत अस  याने शु  द 
तुप खरेदी करतांना िनिवदेमधील अटीशत म  ये बदल करावा असे िनदश मा.अ  य  महोदय व 
मा.सद  यांनी िदलेले आहेत.  यानुसार िनिवदेतील अटी शत म  ये बदल क न नवीन अटी शत  िनिवदेत 
अंतभुत के  या आहेत. वरील ि येमळेु िनिवदा ि या पणु हो  यासाठी अजुन काही कालावधी 
लागणार आहे.  यामुळे आहे  याच दराने मागील पुरवठादार यांचेकडून िकंवा तातडीचे प रि थतीत 
दरप के मागवुन खु  या बाजारामधुन िकरकोळ दराने ई-िनिवदा ि या पुण होऊन िन  नतम 
दरधारकास पुरवठा आदेश देई पयत सदर तुप खरेदीस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३४   
ठराव .३३९ साईभ  तांना सादालयाकडे जाणेसाठी असणा-या बसेसची सं  या वाढिव  यात यावी. मु  य  

कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , याबाबत सं  थानकडे उपल  ध असले  या बसेसची सं  या  
बघुन आव  यकता भास  यास नवीन बस खरेदी करणेबाबतची कायवाही कर  यात येईल. 

(कायवाही-वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३५   
ठराव .३४० सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव सन-२०२२ तसेच उ  हाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे 

सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था उभारणेसाठी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा 
ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.कैलास मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, अहमदनगर यांनी सदरचे 

काम कर  यास असमथता दशिव  याने तसेच सदरचे काम तातडीचे अस  याने याकामी  ता  काळ कमी 
कालावधीची ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व मुंबई ते िशड  मागावरील पालखी पदया ीचे 
सिुवधेकरीता  मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था इ  छुक देणगीदार साईभ  तांमाफत देणगी दाखल 
क न घे  यास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.०३.२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय .१९१ अ  वये 
मा  यता िमळालेली आहे.  

 यानुसार  मंुबई ते िशड  मागावरील पालखी पदया ीचे सिुवधेकरीता  मंडप व इतर अनषंुगीक 
कामे साईकृपा टे  ट हाऊस,बेलापुर यांचेकडून क न घे  यात आलेली आहे. तथापी याकामी देणगीदार 
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उपल  ध न झा  याने सदर कामाची र  कम .६,९७,७६७/-मा  ठेकेदार साईकृपा टे  ट हाऊस,बेलापुर 
यांना आदा करणेस मा  यता दे  यात आली.                                          (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३६   
ठराव .३४१ िज  हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळा खो  यांचे बांधकाम करणेसाठी सं  थानकडून र  कम पये दहा 

कोटी आिथक अनुदान दे  यात आलेले आहे. तथापी सदर शाळा खो  यांचे बांधकाम शासनाचे 
सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून क न घे  यात यावे. अशी अट सं  थानकडून घाल  यात आलेली 
आहे. िज  हा प रषद, अहमदनगर यांनी शाळा खो  यांचे बांधकाम  सावजिनक बांधकाम िवभागाऐवजी 
िज  हा प रषदेमाफत कर  यास परवानगी ावी अशी िवनतंी केलेली असुन  यांची िवनंती मा  य  
कर  यात आली.                                                                                      (कायवाही- लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३७   
ठराव .३४२ सं  थान कमचा-यांचे आगमन-िनगमनासाठी असलेली थम पिचंग णाली पवुवत सु  कर  यात यावी.  

तसेच फेस रड ग चालू करणेकामी कायवाही करणेत यावी.  
(कायवाही- मािहती व तं ान िवभाग/सामा  य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
आय  या वेळेचा िवषय नं.३८   
ठराव .३४३ सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ.िबडगर, आथ िपडीक सजन यांचेवरील कारवाई बाबतचा   
  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात यावा.              (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
आय  या वेळेचा िवषय नं.३९   
ठराव .३४४ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम आदा करणेबाबतचे 

 ताव मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करतेवेळी सदर  तावाम  ये आजाराचा  प  ट 
उ  लेख कर  यात यावा.                                                            (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
आय  या वेळेचा िवषय नं.४०   
ठराव .३४५ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , सं  थानचे पडीक जमीनीची पाहणी क न  यावर 

पावसाळयाचे सु वातीस वृ ारोपन करणेबाबत कायवाही कर  यात येत आहे. 
(कायवाही-मालम  ता िवभाग/बगीचा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
आय  या वेळेचा िवषय नं.४१   
ठराव .३४६ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , सं  थानचे  णालयांम  ये Trauma Care Unit, 

AYUSH Department  तसेच Paramedical Courses, P.G. and DNB & CPS Courses  सु  
करणेकामी मागदशन िमळणेबाबत तसेच सं  थान  णालयांना भेट देऊन सदरचे उप म सु  करणेसाठी 
आव  यक असणा-या सोयी-सिुवधा सं  थानचे  णालयाम  ये वाढिवणेकामी मागदशन िमळावे 
याकरीता सचंालक, ऑल इडंीया इ   टीटयुट ऑफ मेडीकल साय  सेस, नवी िद  ली यांचेकडे 
प  यवहार कर  यात आलेला आहे. तसेच Thalassemia Centre सु  करणेबाबत कायवाही 
कर  यात येत आहे. व हे  णसेवेसाठी असनू यात आपले  णालयातील  णसं येची मता व 

 णालयाचा दजा वाढिव  याचा हा य  न आहे. तसेच सदर िवषय मािहती  तव सभेपुढे सादर  केलेला 
आहे. 

                                                                    (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
आय  या वेळेचा िवषय नं.४२   
ठराव .३४७ सं  थानचे दो  हीही  णालय सगंणक कृत करणेकामी मंुबई सार  या मोठया शहारातील  णालयांचे 

software व सगंणक कृत कामकाजाची मािहती घेणेकामी मा.अॅड.जगदीश सावंत, उपा  य , 
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मा. ी.रराहल कनाल, सद  य व मा. ी.जयवतंराव जाधव, सद  य यांची नावे िन  चीत कर  यात आली. 
तसेच वेळेवर जे मा.सद  य उपल  ध होतील  यांचाही समावेश कर  यात यावा. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.४३   
ठराव .३४८ साईभ  तांचे सोई-सिुवधेकरीता िविवध िठकाणी उभार  यात आले  या पालखी थां  यांचे नुतनीकरण 

क न ११ मिह  याचे कालावधीकरीता अटी/शत नुसार वापरास देणेकामी जािहरात दे  यात यावी. 
पालखी थां  यांचे नुतनीकरण करणेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात 
यावा.                                    (कायवाही-बांधकाम िवभाग/मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.४४   
ठराव .३४९ साईभ  तांना दशनासाठी जनसपंक कायालयाकडून पास व टोकण नंबर दे  याची  यव  था पवु माणे 

सु  कर  यात यावी.                       (कायवाही-बांधकाम िवभाग/मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.४५   
ठराव .३५०   या  कमचा-यांना ५ वेळा स  त ताक द व १ वेतनवाढ रोख  याची िश ा दे  यात आलेली आहे. अशा 

कमचा-यांचे िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे ठेव  यात यावे.  
 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.४६   
ठराव .३५१  सं  थान मालक चे सेवाधाम इमारतीम  ये  युिझयम सु  करणेबाबत पडताळणी कर  यात यावी.  

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.४७   
ठराव .३५२ ि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 ग  हाणे यांचे िव  द 
एफआरआय दाखल झालेला नाही.  यामुळे सदर कमचा-यांना पुववत आऊटसोस प  दतीने 
ठेकेदारामाफत कामावर घेणेबाबत िनयमानुसार शासनाने कायवाही करावी, अशी सचुना कर  यात 
आली. 

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

 
वरील िनणय/ठराव .२८२ ते ३५२   सवानुमते घे  यात आले. 

 यानंतर सायं. ६.३०  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     
 


