
 
1 

 

(6} 21.6.2022, Shirdi  
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .०६/२०२२                                                                          िदनांक २१.०६.२०२२  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                   वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मंगळवार िद.२१.०६.२०२२ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य े सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलबेाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/ 
१०९०/२०२२, िद.१३.०६.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते.  

यानुसार मा.  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मंगळवार िद.२१.०६.२०२२ 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. 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. अनरुाधा गोिवंदराव आिदक,  मा. ी. रराहल नारायण कनाल ह ेसभेस  ऑनलाईन उपि थत 

होते. मा.अ  य  महोदय ह ेसु वातीस ऑनलाईन उपि थत होते  यानतंर ते सभेसाठी   य  उपि थत रािहले. 
  यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.२१.०५.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम 

करणे. 
 
िनणय .३५३ िदनांक २१.०५.२०२२ 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 िद.२९.०५.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा. उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
 
िनणय .३५४ िदनांक २९.०५.२०२२ 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. मनु  यबळाबाबत. 
१/१. ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील मनु  यबळाबाबत. 
  

 यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील मनु  यबळाबाबत 
 तावात नमुद त   यांचे अवलोकन क न नोद घे  यात आली.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१/२. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आर.एम.ओ./सी.एम.ओ. बाबत. 
 
   ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आर.एम.ओ./ सी.एम.ओ. पदे भरणेबाबत 

तातडीने कायवाही कर  यात यावी. M.B.B.S. पदवीधारक डॉ  टस उपल  ध न झा  यास क  शासनाचे 
मागदशनानसुार B.A.M.S./B.H.M.S. पदवीधर डॉ  टस िनयु  त करणेबाबत कायवाही करावी. तसेच 
शासक य वै िकय महािव ालयांशी सपंक क न सं  थानचे  णालयाकरीता इटंनिशप डॉ  टस 
िमळणेबाबत य  न कर  यात यावेत, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आर.एम.ओ./ 
सी.एम.ओ. पदे भरणेबाबत तातडीने कायवाही कर  यात यावी. M.B.B.S. पदवीधारक डॉ  टस 
उपल  ध न झा  यास क  शासनाचे मागदशनानसुार B.A.M.S./B.H.M.S. पदवीधर डॉ  टस िनयु  त 
करणेबाबत कायवाही करावी. तसेच M.B.B.S. पदवीधारक डॉ  टस िमळणेकामी शासक य वै िकय 
महािव ालयांशी सपंक क न सं  थानचे  णालयाकरीता इटंनिशप डॉ  टस िमळणेबाबत य  न 
कर  यात यावेत, असे ठरले.  

मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील 
आर.एम.ओ./ सी.एम.ओ. पदे मलुाखती घेऊन भर  यात आलेली असनु उवरीत पदे भरती करता येतील. 
तसेच M.B.B.S. पदवीधारक डॉ  टस देणे शासक य वै िकय महािव ालयांचे अिधकार क ेत नसनु 
सदरची बाब Centralize केलेली आहे. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१/३. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील निसग पदांबाबत.  

  
   यावर सिव  तर चचा होऊन, निसग कॉलेज मधील िव ा  याना  सं  थानचे  णालयाम  ये 

ॅि टस करीता परवानगी दे  यात आलेली आहे. या िव ा  याचा आव  यकतेनुसार कामकाजासाठी 
उपयोग क न घे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१/४. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील वॉडबॉय/आया या पदांबाबत. 
 
   ी साईबाबा  णालयातील वाढीव ५० बेडकरीता आव  यक  असणारे वॉडबॉय/आया या 

कमचा-यांपैक  ५० ट  के कमचारी बाहययं णेमाफत घे  यात यावेत, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
होती.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील वाढीव ५० बेडकरीता आव  यक  
असणारे वॉडबॉय/आया या कमचा-यांपैक  ५० ट  के कमचारी बाहययं णेमाफत घे  यात यावेत, असे 
ठरले. तसेच कमचा-यांनी या सबंधीचा अ  यास म पुण केलेला असावा.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांचा दोन वषातील ओपीडी व आयपीडी 

अहवालाबाबत.   
 

ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांचे मागील दोन वषातील 
ओपीडी व आयपीडी अहवालाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. तसेच ी साईबाबा व ी 
साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना दे  यात येणारे वेतन, ो  साहन भ  ता, वषभरातील ओ.पी.डी., 
आय.पी.डी, सोडून गेलेले डॉ  टर याबाबतचा  िद.३१ माच, २०२२ पयतचा सिव  तर अहवाल 
मा.  यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.  

यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी यापुव च कायवाही सु  अस  याने सदरचा िवषय 
वगळ  यात यावा, असे ठरले. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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३.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील क   लटंट डॉ  टरांबाबत.  
  

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील क   लटंट डॉ  टरांबाबत सादर कर  यात 
आले  या अहवालाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली.   णालयातील कमचा-यांना गैरिश  त 
वतनाबाबत कायवाही करणेचे अिधकार वै क य सचंालक व वै क य अिध ीका यांना दे  यात 
यावेत, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील क   लटंट 
डॉ  टरांबाबत सादर कर  यात आले  या अहवालाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली.  

 णालयातील कमचा-यांना गैरिश  त वतनाबाबत  कारवाई  शासनाने ताबडतोब करावी, असे ठरले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील नवीन ो  साहन भ   याबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील डॉ  टरांना 
ावया  या नवीन ो  साहन भ   याबाबत  तावात नमदु बाब चे अवलोकन क न याकामी 

िद.०६.०४.२०२२ रोजी झाले  या मा.उपसिमतीचे सभेत ठर  या माणे कायवाही कर  यात यावी, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

तसेच सदरचा िवषय िद.३०.०६.२०२२ रोजी आयोिजत केले  या उपसिमती सभेम  ये घे  यात 
यावा, असे ठरले. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
५.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील उपकरणे व मिशनरीबाबत.  
 
    यावर सिव  तर चचा हाऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील उपकरणे व 

मिशनरीबाबत सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे ठेव  यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील एकि त करता येणारे िवभागांबाबत.  

 
   यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय या दो  ही 

 णालयातील जे-जे िवभाग एकि त करता ये  यासारखे आहेत  याबाबतचा सिव  तर  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे ठेव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
७.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील  येक िवभागात अनाऊं  समट िस  टीम बसिवणेबाबत.   
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.सव  च  यायालय व मा.शासनाचे िनदशानुसार आवाजाची 
ती ता यो  य माणात ठेवून ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील  येक िवभागात 
अनाऊ  समट िस  टीम बसिवणेस मा  यता दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.  

मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , यािठकाणी अनाऊ  समट िस  टीम काया  वीत 
आहे. याम  ये आव  यक  या सधुारणा क न अिधक उ  तम कारे सदरची यं णा काया  वीत करता 
येईल. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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८.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील सीसीटी  ही कॅमे-यांची सं  या वाढिवणेबाबत.  
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये  
काया  वीत असले  या सीसीटी  ही कॅमे-यांची सं  या अपुरी अस  याने  मह  वाचा प रसर व िवभाग 
सीसीटी  ही यं णे  या िनगराणी खाली आणणेकामी ी साईबाबा हॉि पटलम  ये तसेच ी साईनाथ 

 णालयाम  ये आव  यकतेनुसार सीसीटी  ही कॅमेरे काया  वीत कर  यात यावेत, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य कर  यात आली.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा होऊन  

खालील माणे िशफारशी कर  यात आ  या. 
०९  ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ.राज  िबडगर, आथ पेडीक सजन हे खाजगी ॅ  टीस करत अस  याचे 

िनदशनास आलेले अस  याने डॉ.िबडगर यांना दे  यात  आलेला N.P.A. वसलु करणेबाबत तसेच 
गैरिश  त वतनाबाबत कायवाही कर  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१०  ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये कायरत असले  या अकुशल कमचा-यांची 

सं  थानचे इतर िवभागाम  ये बदली कर  यात आलेली आहे. तथापी सदरचे अकुशल कमचारी हे         
ब-याच वषापासनू  णालय िवभागात कायरत अस  याने या कमचा-यांना  णालयातील 
कायप  दतीची मािहती झालेली आहे.  यांचे जागी निवन बदलून आले  या अकुशल कमचा-यांना या 
कामकाजाचा अनुभव नस  याने  णालयाचे दैनंिदन कामकाजात अडचणी िनमाण होतात. याकरीता 

शासक य कामकाजा  या सोई  या  टीने अशा अकुशल कमचा-यांची पुववत ी साईबाबा 
हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात बदली करणेबाबत कायवाही करणेत यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
११   ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये कायरत असले  या डॉ  टरांचे वेतन,  यांना 

दे  यात येणारा ो  साहन भ  ता तसेच कोण  या पदासाठी नेमणकूा करा  या लागणार आहेत व  या कशा  
प  दतीने करता येतील,  यांची गरज व  यांना दे  यात येणारे काम याबाबतचा सिव  तर  वयं  प  ट 
अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीपुढे ठेव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य होती.  

   यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय िद.३०.०६.२०२२ रोजी होणा-या उपसिमती 
सभेम  ये ठेव  यात यावा, असे ठरले.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१२ यापुढे सं  थानचे  णालयाम  ये डॉ  टरांची नेमणूक करणेकामी दे  यात येणारी जािहरात अ यावत 

असावी. जािहरातीम  ये डॉ  टरांना दे  यात येणारे वेतन, ो  साहन भ  ता याचा उ  लेख करावा. 
मह  वा  या पदांसाठी वया  या अटीमध ् ये िशिथलता दे  यात यावी.  याकामी इतर  णालयांकडून 
मािहती घे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

   मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , पुढील डॉ  टर भरतीचे वेळी उपरो  त माणे 
कायवाही कर  यात येईल. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील कामकाज अिधक चांग  या प  दतीने होणेसाठी  

 येक े ातील त  डॉ  टरां  या कॉ  फर  स आयोिजत करणेची कायवाही करणेत यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१४ सन-२००९ चे मंजूर आकृतीबंधानुसार ी साईबाबा हॉि पटलमधील मेडीकल  टोअर करीता मंजूर 

असलेली ०३ र  त  पदे भरणेबाबत कायवाही कर  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१५ ११ मिहने कालावधीकरीता मानधन त  वावर  कायरत असले  या प रचारक/प रचारीका यांनी 
मा.  यायालयात दावा दाखल केलेला आहे. या कमचा-यांचा िवषय िद.१३.०६.२०२२ रोजी आयोिजत 
केले  या मा.उपसिमती सभेम  ये ठेव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१६  ी साईनाथ  णालयाम  ये महा  मा फुले जन आरो  य योजना तातडीने सु  करणेत यावी, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  शासक य अिधकारी यांनी सांगीतले क , याबाबत 
कायवाही सु  आहे.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१७   ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील सव कमचा-यांना थमं पंिचंग सु  करणे यावी. 

तसेच थमं पंिचगं िस  टीम पगारिबल िवभागास जोडणेबाबत कायवाही कर  यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. शासक य अिधकारी यांनी सांगीतले क , थमं पंिचंग 
सु  करणेबाबतची कायवाही सु  आहे.     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१८ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये  ण दाखल झालेपासनू  ते  ण िडसचाज 

होईपयत  या ि या होतात,  यासाठी अ यावत सॉ टवेअर सं  थानचे दो  हीही  णालयात 
कायाि वत करणेबाबत कायवाही करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली.  शासक य अिधकारी यांनी सांगीतले क , याबाबत कायवाही सु   आहे. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१९        एखा ा मेट रयलची त ार ा  झा यास अथवा मुळ पुरवठादार वेळेवर पुरवठा करत नस यास,गरीब 

गरजू णांची गैरसोय होऊ नये हणून सदरह मटे रयल लगेचच िजथून उपल ध होईल ितथून पुरवठा 
आदेश व करारना यातील अटी व शत  नुसार उपल ध क न घे यात यावे, व जा तीची र कम मूळ 
पुरवठा धारका या चा ल ूिबलातून अथवा सरु ा रकमेतून वसलू कर यात यावे, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य कर  यात आली. 

   यावर शासक य अिधकारी यांनी याबाबत अटी व शत म  ये नमूद केलेले असते व  या माणे 
कायवाही करणेत येते, असे सांिगतले.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३ िद.०७.०६.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा. उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
 

िनणय .३५५ िदनांक ०७.०६.२०२२ 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. ी साईबाबा महािव ालयातील वेश ि येबाबतची मािहती. 

 

ी साईबाबा महािव ालयातील वेश ि येबाबत  तावात नमुद केले  या मािहतीचे अवलोकन 
क न न द घे  यात आली.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा महािव ालयातील वेश सं  येनसुार िश कांचे 
सी.आर.अवलंबुन रा हतील. याकरीता १०० ट  के वेश Merits नुसार होणेसाठी ाचाय व िश कांवर 
जबाबदारी िन  चीत कर  यात यावी,  यासाठी आव  यक  या सव उपाययोजना कर  यात या  यात, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.         (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२. निवन शै िणक सकुंलातील क  या शाळेची इमारत  तािवत नवीन महािव ालया  या वापराबाबत. 
 
यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव-को-हाळे, ता.राहाता येथील सं  थान मालक ची जमीन गट 
नं.१८३/२ म  ये उभार  यात आले  या नवीन शै िणक सकुंलातील ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 
करीता असलेली इमारत ही नवीन  तावीत िवधी, मिहला व रा  महािव ालयां  या वापरासाठी 
आरि त ठेव  यास मा  यता दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. शै िणक सकुंलातील िश क व िश केतर कमचारी यांना गणेवश देणेबाबत. 

 
यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान कमचा-यांना गणवेश देणेसदंभात त  कालीन मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे िद.०६.०८.२०२१ रोजीचे सभेतील िनणय .११६ तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२४.०२.२०२२ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय नं.१४ ठराव .१३९ अ  वये घे  यात 
आले  या िनणयानुसार कायवाही कर  यात येऊन ाचाय यांनी ेसकोड िनश ् चीत क न सव िश कांना 
गणेवश देणेबाबत तातडीने कायवाही कर  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली.                                                                          (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४. ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाची वेश ि येबाबतची मािहती. 

 
ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील वेश ि येबाबत  तावात नमुद केले  या मािहतीचे 

अवलोकन क न न द घे  यात आली.  
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाम  ये १०० ट  के वेश 

Merits नुसार होणेसाठी आव  यक  या उपाययोजना कर  यात या  यात. याकरीता प रसरातील 
CET/NEET/JEE  लासेस घेणारे खाजगी िश क ि हजीट ग बेसीसवर उपल  ध होणेकामी 
पडताळणी क न सिव  तर अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे ठेव  यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.   
 तसेच िनकाल समाधानकारक नसेल तर सबंधीत िश कांना सेवेत ठेवणे आव  यक नाही. 
याकरीता सलग तीन सी.आर. बी ेड पे ा कमी असतील तर अशा िश कांना कामाव न 
कायम  व पी काढून टाक  यात यावे, असा ठराव कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५. ी साईबाबा क  या  िव ा मिंदर कडील वेश ि येबाबतची मािहती. 

 
ी साईबाबा क  या  िव ा मंिदर कडील वेश ि येबाबत  तावात नमदु केले  या 

मािहतीचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा क  या  िव ा मंिदर शाळेचे prospect तयार 

कर  यात यावे. याम  ये शाळे  या फ   यित र  त इतर वैिश  ठे काय आहेत यांचा समावेश कर  यात 
यावा. शाळेची गुणव  ता सुधारणेकरीता य  न कर  यात यावेत, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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६. शै िणक वष २०२२-२३ इय  ता  यु.केजी ते १० वी निवन वेश ि येबाबत. 

 
ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल मधील शै िणक वष २०२२-२३ इय  ता  य.ुकेजी ते १० 

वी निवन वेश ि येबाबत  तावात नमुद केले  या मािहतीचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
 यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल मधील १ ली ते ४ थी 
पयत  या वगाकरीता उ  च दजाचे िश क िनयु  त करणेबाबत पडताळणी क न याबाबतचा सिव  तर 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात यावा, तसेच सं  थानचे इतर िवभागातील 
कमचा-यांना ता  पुर  या  व पात ‘िश क’  हणून िनयु   या दे  यात आले  या आहेत. अशा          
कमचा-यांची पवुवत  यांचे िवभागात बदली कर  यात यावी, अशी या उपिस मतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

७. ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल शै िणक वष २०२२-२३ साठी आव  यक िश क (Ad-hoc) 
पदभरती बाबत. 

 
ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल करीता शै िणक वष २०२२-२३ साठी आव  यक 

िश क (Ad-hoc) पदभरतीबाबत सु  असले  या कायवाहीचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल करीता ११ मिहने 

कालावधीकरीता ता  पुर  या  व पात िश क भरती न करता पाच वष कालावधीकरीता िश क भरती 
कर  यात यावी, िशकिव  याचा िकमान अनुभव पाच वष असा बदल कर  यात यावा,  याकरीता 
िनयमावली अ यावत कर  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

मु  य कायकारी अिधकारी यानंी सांगीतले क , याबाबत िनयम तपासणु कायवाही कर  यात 
येईल.                                                                (कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
८. औ ोिगक िश ण सं  थेतील सेवािनवृ  त झालेले ाचाय व िनदेशक पदांचे भरतीबाबत. 

 
यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानची औ ोिगक िश ण सं  था ही एक नामांिकत 

औ ोिगक िश ण सं  था  हणून नावा पास आलेली आहे.  याकरीता  या-  या कंप  या placement 
साठी येतात  या वगळून इतरही नामांिकत कंप  या placement करीता येतील याबाबत िवशेष य  न 
कर  यात यावेत. याकरीता सबंधीत कंप  यांशी प  यवहार कर  यात यावा. औ ोिगक िश ण 
सं  थेची  यापक  व पात िस  दी कर  यात यावी, याकामी सार मा  यमांचा पुरेपुर उपयोग कर  यात 
यावा. जेणे क न  औ ोिगक िश ण सं  थेतील िव ा  याना १०० ट  के  Placement चा फायदा 
होईल. कालबाहय झालेले ेड वगळून बदल  या काळानु प निवन ेडचा तसेच  Short Term 
Course चा समावेश कर  यात यावा. याकरीता आव  यक असणारा िश क वग भरतीबाबत  ताव 
ठेव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

९. औ ोिगक िश ण सं  थेसाठी व र  ठ िलपीक, किन  ठ िलपीक व मदतनीस िमळणेबाबत. 
 
यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे औ ोिगक िश ण सं  थेकरीता  िश केतर कमचारी देणेकामी 
सं  थानचे इतर िवभागातील कमचा-याचा आढावा घेऊन  यातील यो  य कमचा-यांची िनवड क न 
औ ोिगक िश ण सं  थेसाठी दे  यात यावेत, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०४ िद.१३.०६.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा. उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
 
िनणय .३५६ िदनांक १३.०६.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.उपसिमती सभेचे इितवृ  तावर मा.उपा  य  यांची  

 वा री झालेली नस  याने सदरचे इितवृ  त पुढील सभेम  ये सादर कर  यात यावे, असे ठरले. 
                                                             (कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी पेपरकप खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दर मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेत मािहती  तव सादर करणेबाबत. 
 
िनणय .३५७ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२२-२३ वषाकरीता पेपरकप 

खरेदीकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येत ०३ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता.  तथापी २ 
िनिवदाधारक तांि क  टया पा  ठरले आहेत. 

मा. ी.सभुाष लाखे, सिमती सद  य यांनी सांगीतले क ,  शासनाचे खरेदी िनयमावलीतील 
४.४.३.१ (अ) नुसार अथ लाव  यास ‘तीन िकंवा  यापे ा अिधक िनिवदा तांि क  टया पा  ठर  यास 
 यावर खरेदी िवभागास पुढे जा  यास मुभा राहील.’ असा िनघतो.  तरीही याबाबत यो  य ती खातरजमा 

क न तसेच क ीय द ता आयोग यांचे मागदशक त  वे तपासनु  ततु करणी पुढील कायवाही 
कर  यात यावी, असे सचुिवले. 

सदरची बाब खरेदी िवभागाचे मुख यांनी व र  ठांचे िनदशनास आणूण देणे अपेि त होते.  
या करणी खरेदी िवभागाचे मुख यांनी जो िन  काळजीपणा दाखिवला  याबाबत तसेच  भिव  यात 
अशा चुका होणार नाही, यासाठी  यांचेवर शासक य कारवाई कर  यात यावी, असे ठरले. 

दर  यानचे कालावधीकरीता मु  य कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात गरजेनुसार पेपर कप 
खरेदीची ि या करणेस व  याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली.  

                                                             (कायवाही-खरेदी िवभाग/सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी टो  ड गाय दुध खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दर मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेत मािहती  तव सादर करणेबाबत. 
 
िनणय .३५८ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२२-२३ वषाकरीता टो  ड गाय दूध 

खरेदीकामी ३ मिह  याचे ४ ट   यात मागिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येम  ये मे.गोदावरी खोरे 
ना.प.पा.ता. दुध उ  पा.सघं मया, कोपरगांव व मे. ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव यांचे दर सव ४ 
ही  वॉटरम  ये खालील माणे  यूनतम व समान ा  त झाले आहेत. 

    
एि ल २०२२ ते जून २०२२ 

Sl.
No 

Description of Work / Item(s) No.of 
Qty 

Units Godavari Khore 
Sahakari Dudh 
Utp. Sangh Ltd. 

Kopargaon) 

Shri Swami 
Samarth 

Distributors 

        Rate Rate 

1 

Toned Cow Milk, (Pasteurised     
& Homogenised) 3.5 Fat, 8.5 SNF, 
500ml. Packing, Two Time Supply 
in a Day 

275000 Litre 40.00 40.00 
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जुलै २०२२ ते स  टबर २०२२ 
Sl.
No 

Description of Work / Item(s) No.of 
Qty 

Units Godavari Khore 
Sahakari Dudh 
Utp. Sangh Ltd. 

Kopargaon 

Shri Swami 
Samarth 

Distributors 

        Rate Rate 

1 

Toned Cow Milk         
(Pasteurised & Homogenised) 3.5 
Fat, 8.5 SNF, 500ml.Packing, Two 
Time Supply in a Day 

275000 Litre 40.50 40.50 

 
ऑ  ट बर २०२२ ते िडसबर २०२२ 

Sl. 
No 

Description of Work / Item(s) No.of 
Qty 

Units Godavari Khore 
Sahakari Dudh 
Utp. Sangh Ltd. 

Kopargaon 

Shri Swami 
Samarth 

Distributors 

        Rate Rate 

1 

Toned Cow Milk         
(Pasteurised & Homogenised) 3.5 
Fat, 8.5 SNF, 500ml.Packing, Two 
Time Supply in a Day 

275000 Litre 41.00 41.00 

  
जानेवारी २०२३ ते माच २०२३ 

Sl. 
No 

Description of Work / Item(s) No.of 
Qty 

Units Godavari Khore 
Sahakari Dudh 
Utp. Sangh Ltd. 

Kopargaon 

Shri Swami 
Samarth 

Distributors 

        Rate Rate 

1 

Toned Cow Milk         
(Pasteurised & Homogenised) 3.5 
Fat, 8.5 SNF, 500ml.Packing, Two 
Time Supply in a Day 

275000 Litre 41.50 41.50 

 
एकाच वेळी दोन िनिवदाधारकाचे सव ४ ही  वॉटरकरीता अगदी तंतोतंत समान  यूनतम दर 

ा  त होतात. या बाबी टाळ  यासाठी िनयमानुसार आव  यक  या उपाययोजना शासनाने आपले 
 तरावर करा  यात, असे ठरले. उपरो  त करणात चौकशी क न कायवाही कर  याचे अिधकार 
शासनास दे  यात आले. तसेच यापुढे असे कार िनदशनास आले तर शासनास कायवाही कर  याचे 

िनदश दे  यात आले. 
स ि थतीत सं  थान  या पुरवठयावर प रणाम होऊ नये  हणून  युनतम दरधारक मे.गोदावरी 

खोरे ना.प.पा.ता.दुध उ  पा.सघं मया, कोपरगांव व मे. ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव यांना 
एकुण पुरवठा आदेशाचे ५०% िवभागुन काही माणात परुवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

                                                             (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०७ सन २०२२-२३ करीता कायालयीन  टेशनरी खरेदीबाबत. 
 
िनणय .३५९  यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ या वषाकरीता सं  थानचे िविवध िवभागाचे दैनंिदन 

कामकाजासाठी आव  यक असणारी कायालयीन जनरल  टेशनरी खरेदी कर  यासाठी सं  थानचे सव 
िवभागांकडून जनरल  टेशनरीची मागणी भांडार िवभागाकडे घे  यात आलेली आहे.  तसेच भांडार 
िवभागाकडील िश  लक साठयाचा आढावा घेऊन सदर  टेशनरी खरेदीचा  ताव तयार केलेला आहे. 
याम  ये  टेशनरीचा दैनिंदन वापर, िवभागांची मागणी, नवीन  टेशनरी खरेदी होईपयत अंदाजे िश  लक 
साठयातून वापरली जाणारी  टेशनरी, स  याची भांडार िवभागाकडील िश  लक इ  यादी बाबी िवचारात 
घेऊन मागणी िनि त केलेली आहे.  यानुसार सन २०२२-२३ करीता सं  थानचे िविवध िवभागांसाठी 
आव  यक असणारी  जनरल  टेशनरी खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम                    

. ४१,७०,३६०/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

                                                             (कायवाही-भांडार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ साई मंिदर व मंिदर प रसरातील  थायी अि नशमन यं णा  थापीत करणेकामी  युनतम दर 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत मािहती  तव सादर करणेबाबत. 
 
िनणय .३६०  यावर सिव  तर चचा होऊन, मंिदर व मंिदर  पिसरात  थायी अि नशमन यं णा  थािपत करणेकामी 

राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येमधील िन  नतम िनिवदाधारक HD Firecon Techno Pvt.Ltd  
यांचे  कम . २,५८,८२,३९९.१२९ मा  िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास 
मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी आव  यकता अस  यास पुरात  व िवभागाची मा  यता घे  यात 
यावी. 

  मु  य कायकारी अिधकारी यांनी या सगंी सांगीतले क , चे समाधी मंिदर हे साईभ  तांचे 
 दा  थान असनु मंिदराला परुात  वीय असे मह  व आहे.  यामुळे सदर िठकाणी अि नशमन यं णा 
 थािपत करतांना या सव बाब ची द ता घेऊन  यानुसार कायवाही केली जाईल. 

                                                             (कायवाही-फायर अॅ  ड से टी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ ी गु पौिणमा उ  सवातील वीणा, पोथी, फोटो, पा पुजा, ािभषेक इ  यादी साठी मा.  यव  थापन 

सिमती  या सद  यांची नावे िनि त करणेबाबत. 
 
िनणय .३६१  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ  सवातील वीणा, पोथी, फोटो, पा पुजा, ािभषेक 

इ  यादी साठी खालील माणे मा.  यव  थापन सिमती  या सद  यांची नावे िनि त कर  यात आली. 
 

 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या मा  यवरांची नावे 
िद.१२/०७/२०२२ 
मंगळवार    

 
पहाटे  
५.४५  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

 
वीणा- मा. ी.सिुनल शेळके, सद  य 
पोथी-  मा.डॉ.एकनाथ ग दकर, सद  य 

ितमा-मा. ी.सिचन कोते, सद  य व  
           मा.डॉ.जािलंदर भोर, सद  य  

पहाटे 
६.००   

अ  याय वाचन –  
अ  याय .१ -  मा.डॉ.एकनाथ ग दकर, सद  य 
अ  याय .२ –  मा. ी.सिचन गुजर, सद  य 
अ  याय .३ -  मा. ी.सिचन कोते, सद  य 
अ  याय .४ – मा. ी.मह  शेळके, सद  य 
अ  याय .५ -  मा. ी.जयवतंराव जाधव, सद  य 
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सकाळी 
७.००  
 
सायंकाळी 
६.०० 

ची पा पजूा – मा.डॉ.एकनाथ ग दकर, सद  य  
  
 

ची पा पजूा- मा. ी.द  ता य सावतं, सद  य 

१३/०७/२०२२. 
बुधवार  

 
पहाटे  
५.४५  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणूक 

वीणा -  मा.अॅड. सहुास आहेर, सद  य 
पोथी -   मा.मु  य कायकारी अिधकारी  

ितमा-  मा. ी.जगदीश सावंत, उपा  य  व   
             मा. ी.रराहल कनाल, सद  य  

सकाळी 
७.००  
 
सायंकाळी 
६.०० 

ची पा पजूा- मा. ी.मह  शेळके, सद  य 
 
 

ची पा पजूा– मा. ी.सिचन गुजर, सद  य 

१४/०७/२०२२ 
गु वार  

 
सकाळी 
७.००  
 
सायंकाळी 
६.०० 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा – मा. ीमती िमना कांबळी, सद  य 

 
 

ची पा पजूा- मा. ी.सरेुश वाबळे, सद  य  

 सकाळी 
७.००  

गु  थान येथे ािभषेक– मा. ी.अिवनाश दडंवते, सद  य  

 
                                                             (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० सन २०२१-२२ कं ाटी कमचारी यांचे पा  यांचा शै िणक शु  क परतावा देणेबाबत. 
 
िनणय .३६२ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२१-२२ कं ाटी कमचारी यांचे पा  यांचा शै िणक शु  क परतावा 

देणेकामी येणा-या अंदाजे र  कम .५०,००,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच सदरचा 
 ताव मा  यतेसाठी मा. धान सिचव िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे पाठिव  यात 

यावा व शासनाचे मा  यतेनतंर याबाबत पुढील कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले. 
                                                             (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सेवा (िश  त आिण अपील) िवनीयम-२०१३ मधील 

कलम १६ नुसार ी.अ ण बाबरुाव घोडके, सहा.िश क यांचे अपील. 
 
िनणय .३६३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सेवा (िश  त आिण अपील) 

िवनीयम-२०१३ मधील कलम १६ नुसार ी.अ ण बाबुराव घोडके, सहा.िश क यांचेवर 
शासनाकडून कायवाही झालेली नस  याने शासनाने घेतलेला िनणय अंितम ठेव  यात येऊन, 
ी.घोडके यांचे अिपल फेटाळ  यात आले. 

                                                             (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१२  विन ेपन यं णा अ ावतीकरणाचे िनिवदेसबंधीत कायवाही महारा   शासनाचे MahaIT िवभाग, 
मुंबई यांचेमाफत करणेऐवजी सं  थानमाफत सदरकामी त  स  लागाराची नेमणूक ई-िनिवदा प  दतीने 
करणेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३६४ सदरचा िवषय उपसिमती सभेम  ये ठेव  यात यावा, असे ठरले. 

                                                             (कायवाही-  विन ेपन व टेिलफोन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ मौजे िनमगाव को-हाळे येथील सं  थानचे ी साई सादालय प रसरातील अंतगत र   याचे मु  य 

वेश  दार ते मे  टेन  स  लॉक या लांबीचे डांबरीकरण करणे व मे  टेन  स  लॉक ते एलपीजी गॅस  लांट 
या लांबीतील र   याचे खडीकरण करणेकामासाठी ा  त झाले  या ई-िनिवदेतील िन  नतम दराची 
िनिवदा मािहती  तव सादर. 

 
िनणय .३६५  यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को-हाळे येथील सं  थानचे ी साई सादालय प रसरातील 

अंतगत र   याचे मु  य वेश  दार ते मे  टेन  स  लॉक या लांबीचे डांबरीकरण करणे व मे  टेन  स  लॉक ते 
एलपीजी गॅस  लांट या लांबीतील र   याचे खडीकरण करणेकामासाठी राबिव  यात आले  या ई-
िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक जगताप इ  ा  हचस इडंीया ा.िल. को  हार यांची िन  नतम 
र  कम .२२,७९,४०८/-मा  ि वकारणेत येऊन  यांचेकडून  तावात नमुद के  यानुसार र  कम 

.२२,८००/-मा  या रकमेपोटी बॅकेंची तीपुत  हमी/ डीमांड ा ट अ  वये परफॉम  स िस  यु रटी 
 हणून जमा क न घे  यात येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

                                                             (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ ी साईबाबा हॉि पटल येथील General O.T.-01 & 02, CVTS OT-01 & 2, Neuro O.T.-01 & 

02 या ओट ची दु  ती व नतुनीकरण करणेकामी िनिवदाधारक ी  यकेंटे  वरा टनक  ोजे  ट 
सो  युश  स ा.िल.पुणे यांची .२९,१२,५३०/-मा ची िन  नतम दराची ई-िनिवदा मािहती  तव सादर. 

 
िनणय .३६६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल येथील General O.T.-01 & 02, CVTS OT-

01 & 2, Neuro O.T.-01 & 02 या ओट ची दु  ती व नतुनीकरण करणेकामी राबिवणेत आले  या 
ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक ी  यकेंटे  वरा टनक  ोजे  ट सो  युश  स ा.िल.पुणे 
यांची .२९,१२,५३०/-मा ची िन  नतम दराची ई-िनिवदा ि वकारणेत येऊन  तावात नमदु 
के  यानुसार  यांचेकडून र  कम .२९,५००/- मा  इत  या रकमेची बॅकं तीपुत  हमी िकंवा तेवढया 
रकमेचा Demand Draft परफॉम  स िस  यु रटी हमी  हणून जमा क न घे  यात येऊन  यांना कायादेश 
दे  यास मा  यता दे  यात आली.                                                             

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ ावण मिह  यातील ी साईस  च रत पारायण सोहळा-२०२२ काय मासाठी मंडप व इतर अनुषंगीक 

 यव  था करणेकामी येणारे अंदाजे र  कम .१३,५५,०००/- मा चे अपे ीत अंदाजप क य खचास व 
सदर कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३६७ सदर िवषयाचा समावेश आजचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय नं.०९ म  ये अस  याने सदरचा 

िवषयाचा समावेश  याम  ये कर  यात आला.                                     (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ सं  थानचे भ  तिनवास  थान मधील बेडिशट, चादर, गादी इ  यादी बाबत स ि थती अहवाल. 
 
िनणय .३६८  यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे भ  तिनवास  थान मधील बेडिशट, चादर, गादी इ  यादी 

बाबतचा आढावा घेऊन आव  यकतेनुसार खरेदी करणेबाबतची ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले. 
                                                             (कायवाही- सव भ  तिनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१७ िशड  नगरपचंायत ह ीतील र   यां  या दैनंिदन  व  छता िवषयक कामांचा ितमाही प र ण अहवाल 
न द घेणेकामी सादर करणेबाबत. 

 
िनणय .३६९ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा. ी.सिचन कोते, सिमती सद  य यांनी चचदर  यान िदले  या मािहतीची 

दखल घे  यात आली.  िशड  नगरपचंायत, िशड  ह ी अंतगत येणा-या प रसरातील दैनंिदन  व  छता 
िवषयक साफसफाईची कामे ठोक प  दतीने कर  यासाठी िशड  नगरपंचायतीस ितमहा दे  यात     
येणा-या अथसहा य रकमेचा िविनयोग यो  य रतीने होतो का? याबाबत पडताळणी क न सिव  तर 
मु ेसदु अहवाल पाहणी सिमती व िवधी िवभाग यांचेमाफत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर 
कर  यात यावा,असे ठरले. 

   तसेच सं  थानची ितमा मिलन होणार नाही याकरीता मंिदर प रसरात िफरणारे फेरीवाले, 
िभकारी व पॉलीसवाले यांचेवर यो  य ती कारवाई करणेबाबत व सं  थानला यो  य ते सहकाय 
करणेबाबत  नगरपािलका शासनास सचुना दे  यात या  यात.   व  छता िवषयक कामाचे टडर दरवष  
बदलणेत यावे.  व  छतेसाठी अथसहा य देणेकामी कर  यात येणा-या करारना  यातील अटी-शत म  ये  

शासनाने ल  देऊन आव  यकतेनुसार बदल कर  यात यावा. अशा सचुना यावेळी दे  यात आ  या.  
                                                             (कायवाही-आरो  य िवभाग/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ ी साईनाथ र  तपेढी िवभागाकरीता Fully Automated Immunoassry System ई-िनिवदा मागवून 

खरेदीकामीचा  ताव िनर  त करणेबाबत. 
 
िनणय .३७० यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमती चे िद.२४/०२/२०२२ रोजी  या सभेतील िनणय 

.७१ अ  वये ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागाकरीता एक नग निवन Fully Automated 
Immunoassay System िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे .६७,०५,३५०/-चे खचास मा  यता दे  यात आलेली होती. परंतु मे. मिह  ा फाउंडेशन, मुंबई 
यांचेकडून ०१ नग Fully Automated Immunoassay System देणगी  व पात ा  त झालेले असनू  
Installation देखील झालेले आहे.  यामळेु मा.  यव  थापन सिमती चे िद.२४/०२/२०२२ रोजी  या 
सभेतील िनणय .७१ िनर  त कर  यास मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ ी साईबाबा हॉि पटल मधील १५३ नग मिशनचे व ी साईनाथ  णालयाचे ११० नग िविवध 

मिशनचे २०२२-२०२३ करीता स  ह स कॉ  ॅ  ट करणेबाबत. 
 
िनणय .३७१  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील  तावात नमुद 

मिश सचे पेअर पाटस हे Monopoly या कारचे अस यामळेु बाजारात उपल ध होत नाही. हणनु 
सदर या मिशनचे LMC,CMC याच कंप यांकडे करणे आव यक आहे. सदर मशी स करीता जर On 
call Basis नुसार कंप यांकडून स ह स घे यात आली आिण आव यकतेनसुार पेअर पाटस 
बदल यात आले तर येणारा खच वािषक स ह स कॉ ॅ ट या र कमे पे ा अिधक असेल. स याचे 
सि हस कॉ ॅ ट िद. ३०/०६/२०२२ रोजी संपत असनु पढुील वषाकरीता आिथक वषा माणे 
िद.०१/०७/२०२२ ते िद.३१/०३/२०२३ या कालावधीकरीता सि हस कॉ ॅ ट के यास पुढील वषाचे 
आिथक वषा माणे हणजेच िद. ०१/०४/२०२३ ते िद.३१/०३/२०२४ या माणे वािषक सि हस 
कॉ ॅ ट करणे श य होईल. 

 यामुळे ी साईबाबा हॉि पटलमधील एकुण १५३ नग मशी सचे सबंंधीत कंप यांनी िदले या  
दरांनुसार येणा-या एकुण .४९,६६,७३८/- तसेच ी साईनाथ णालयाचे एकुण ११०  नग मिश सचे 
स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठी सबंंधीत कंप यांनी िदले या दरांनुसार येणा-या एकुण .३२,१५,१११/- 
इत  या रकमे  या येणा-या य  खचास व स ह स कॉ ॅ ट करणेस मा यता दे  यात आली. 

                                                             (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२० सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .१३,१८,५४८/-मा  
अदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३७२ 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 २४ कमचा यांना (  ण २५) देय असलेली र कम 

.१३,१८,५४८/-मा  यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
                                                             (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ िद.०१ एि ल २०२१ ते िद.३१ माच २०२२ अखेर / कालावधीत वाटप करणेत आलेली अनुदान र  कम 

व  ण सं  या यांची न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .३७३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानमाफत िद.०१ एि ल २०२१ ते ३१ माच २०२२ या कालावधीत 

गरीब व गरज ु  णांना  यांचे वै िकय उपचाराकरीता  ण उपचार घेत असले  या  णालयाचे नावे 
दे  यात आले  या २१७  णांसाठी र  कम .१,००,२३,३८६/-मा  वै क य आिथक अनुदान रकमेची 
तसेच परत आले  या ६१  णांची र  कम .१४,९५,२७९/-मा  रकमेचे अवलोकन क न न द घे  यात 
आली. 

  वै क य आिथक अनदुान देणेकामी अंदाजप क य र  कम  व  य ात वाटप होणारी 
र  कम याम  ये मोठया माणात तफावत िदसनु येते याकरीता जा  तीत जा  त  णांना या योजनेचा 
लाभ घेता येईल याकरीता उपाययोजना कर  यात या  यात. तसेच  णांचे अज ा  त झा  यानंतर 
वै क य आिथक अनुदानाची र  कम लवकरात लवकर सबंधीत  णालयात पोहच होईल यासाठी 
िनयोजन कर  यात यावे, अशा सुचना यावेळी कर  यात आ  या. 

                                                             (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ सं  थान  यव  थापनामाफत सन २०२३ (िद.०१ जानेवारी, २०२३ ते िद.३१ िडसबर,२०२३) अखेरचे 

कालावधीकरीता िविवध कार  या ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका कािशत क न, साईभ  तांना 
सशु  क उपल  ध क न देणेबाबत.   

 
िनणय .३७४ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो   तावातील प र छेद ब म ये नमूद केले या अ.नं.१ ते ६ बाब स 

अनुस न, छपाईसाठी तािवत करणेत आले या दैनंिदनी व िदनदिशका यांचे गत वषाची िव , खप 
व यास िमळणारा ितसाद या बाबी िवचारात घेऊन, सन २०२३ करीता दैनंिदनी व िदनदिशका 
सािह य छपाईचे अनुषंगाने करावयाचे कायवाहीस व याकामी येणारे अनषंुिगक यो य या 
सवसमावेशक खचास  मा यता दे  यात आली. 

   तसेच सन २०२३ करीता दैनंिदनी इतर भाषेत छपाई न करता फ  त मराठी व इं जी या ०२ 
भाषेत ए कि त छपाई कर  यात यावी,अशी सचुना कर  यात आली. 

                                                             (कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ सं  थानला देणगी  व पात ा  त होणारे मौ  यवान खडे (Precious Stone) तसेच खडयांसिहत सोने-

चांदी व  तु अलंकारां  या मू  यांकनकारां  या मुदतवाढीबाबत. 
 
िनणय .३७५ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२१-२०२२ या कालावधीत सं  थानला देणगी  व पात  ा  त 

झाले  या खडयांचे मु  यांकन कर  यासाठी ी. िदपकुमार झवेरी, मुंबई व नरेश एन.मेहता तसेच सोनी 
िशवलाल दस  वेलस, मुंबई या मु  यांकनकारांची  ित खडा पये ७५/-+जीएसटी या मानधनावर 
तसेच  पवू  याच अटी-शत वर  यांची नेमणूक कर  यास मा  यता दे  यात आली.  

                                                             (कायवाही-लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२४ िद.२६/०३/२०२२ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणय .१५८ म  ये दु  ती 
करणेबाबत. 

 
िनणय .३७६ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२६.०३.२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय 

.१५८ म  ये िललाव यो  य व  तंुची छाननी करणेसाठी असा समावेश क न  यानुसार दु  ती कर  यास 
मा  यता दे  यात आली. 

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

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

आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०१ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०२२-२३ या वषाकरीता लागणारे 

औषधे व सिजकल सािह  याचे दर िन  चीती करणे (Rate Contract) तसेच On Consignment Ba-
sis वरील Material खरेदी कामी येणा-या अंदािजत र  कम .५१,८९,४३,७९१/-चे खचास 

शासक य मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .३७७ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०२२-२३ 

या वषाकरीता लागणारे औषधे/सिजकल सािह  य/On Consignment basis वरील सािह  य 
इ  यादी खरेदीकामी अंदािजत नगसं  ये माणे खरेदी न करता पुरवठाधारकांशी िन  नतम दराने 
दरिनि ती (Rate contract) क न सं  थान  या दो  ही  णालयात औषधे/ सिजकल सािह  य 
इ  यादी मागणी माणे खरेदी क न उपल  ध ठेवता येईल. यासाठी ई-िनिवदा / कोटेशनम  ये घेणेत 
आलेली नगसं  या संप  यास सं  थान शासनाचे मा  यतेने आव  यकतेनसुार नगसं  या वाढवून 
खरेदी करता येईल, जेणेक न औषधांचा तुटवडा न भासता  णांना यथायो  य आरो  य सेवा 
पुरिवता येईल. याकरीता उपरो  त  तावात नमुद मटेरीयल खरेदीकामी जा  तीत जा  त तुलना  मक 
दर ा  त होणे  या  टीने तसेच ठरािवक पाटसाठी वेगवेगळया कालावधीत शासन 
िनयमावलीनुसार िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा / कोटेशन मागवून खरेदी िकया राबिवणेस व 
याकामी येणा-या अंदािजत  एकुण र  कम .५१,८९,४३,७९१/- मा चे खचास शासक य मा  यता 
दे  यात आली.  

                                                             (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०२ सन २०२२-२३ या कालावधीसाठी ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 

 णालयाचे यांि क करणासह  व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने िन  नतम दरधारकाकडुन क न 
घेणेकामी िन  नतम दरधारकास कायादेश देणेबाबत माहीती  तव सादर करणे. 

 
िनणय .३७८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये यांिञक करणासह 

 व  छता हाऊसिकप ग कामाकरीता केिमकल सािह  य / सामु ीसहचे काम आऊटसोस प  दतीने 
करणेकामी अंदािजत खच . ३,७०,००,०००/-   तािवत केला होता. परंतु वािण  य बीड 
(Commercial Bid) म  ये अंदािजत िकंमती पे ा २१.५% इतके कमी दर िदलेले आहे. महारा   
शासना  या खरेदीसाठी  या कायप  दतीची सुधा रत िनयमपु  तकेतील ३.१.२.१ नुसार खरेदीची 
वा  तिवक िकंमत व अंदािजत िकंमत याम  ये (-) २०%  ते (+) १०% तफावत अस  यास ती मा  य 
करणेस खरेदीदारास िवचार करता येईल असे नमुद आहे. सबंंिधत कंपनीने िदलेले दर हे अंदािजत 
िकंमती पे ा २१.५%  इतके कमी आहे.  हणजेच खरेदी िनयमावली पे ा फ  त (-) १.५ % इतक  
तफावत असुन ती िकरकोळ आहे  यात ी साईबाबा सं  थानचा आिथक फायदा होणार आहे.  
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तसेच पु  हा न  याने ई-िनिवदा ि या राबिव  यास  याम  ये ी साईबाबा सं  थानचा  वेळ व 
आिथक नकुसान होईल  याकरीता स  या राबिवलेली ई–िनिवदा ि या पुण क न संबिधत कंपनीस 
कायादेश िद  यास सं  थानचा वेळ व पैसा या दोघांची बचत होऊन दैनंिदन कामकाज व शासक य 
सोयी  या  टीने यो  य राहील. 

सदर कंपनीने ी साईबाबा सं  थान मधील इतर िवभागाम  ये देखील यापुव  आउटसोस 
प  दतीने  व  छता हाउसिकंप गचे कामे केलेली/करीत आहे. तसेच स  या सं  थान  णालये िवभागाचे 
 व  छता हाउसिकंप गचे कामे करीत असले  या ठेकेदाराची कायादेशाची मुदत ३०/०४/२०२२ रोजी 

सपुं  टात आलेली असनु मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने सदर कंपनीस दोन मिहने मुदत वाढ दे  यात 
आलेली आहे. मुदतवाढ िद.३०/०६/२०२२ रोजी सपुं  टात येत आहे. कंपनीने पु  हा मुदत वाढ घेणेस 
नकार िद  यास दनिदन कामकाजात अडचण िनमाण होऊ शकते. सं  थानचे दो  ही  णालयातील 
 व  छताची  कामे ही दैनिंदन कामे असनु  णालयाम  ये दाखल झाले  या  णां  या आरो  या  या 
 टीने  णालयातील वाड व प रसराची  व  छता होणे अ  यतं मह  वाचे आहे.  या सव बाबी िवचारात 

घेऊन, सन २०२२-२३ या कालावधीसाठी ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व                  
ी साईनाथ  णालयाचे यांि क करणासह  व  छतेचे काम आऊटसोस प  दतीने क न घेणेकामी 

रा बिवणेत आले  या ई-िनिवदा िकयेतील िन  नतम दरधारक यांचे र  कम .३,४२,७०,८५४.५५ मा  हे 
िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

                                                             (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०३ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .१५,९४,११३/- मा  

अदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .३७९  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 २३ कमचा यांना (  ण २४) देय असलेली र कम 

.१५,९४,११३/-मा  यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
                                                             (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०४ ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागाकरीता एक नग Blood  Cell Separator ई-िनिवदा मागवून खरेदी व 

 याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .५४,२२,७२६/- चे खचाचा  ताव िनर  त करणेबाबत. 
 
िनणय .३८०  यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४.०१.२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय .०३ 

अ  वये ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागाकरीता एक नग Blood  Cell Separator ई-िनिवदा मागवून 
खरेदी व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .५४,२२,७२६/- चे खचास मा  यता दे  यात आलेली आहे. 
परंतु सदरचे मिशन मिहं ा फाऊंडेशन यांचेकडून देणगी  व पात ा  त झालेले अस  याने 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४.०१.२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय .०३ िनर  त कर  यास मा  यता 
दे  यात आली. 

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



 
17 

 

(6} 21.6.2022, Shirdi  
 

आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०५ आिथक वष २०२२-२३ क रता अंतगत लेखाप र क िनयु  ती कामी पा  लेखाप र ण सं  थांपैक  

तीन लेखाप र ण सं  थांची नांवे अंितमत: िनवडीक रता शासनाकडे पाठिव  यास मा  यता 
िमळणेबाबत.   

 
िनणय .३८१ यावर सिव  तर चचा होऊन, आिथक वष २०२२-२३ क रता अतंगत लेखाप र क िनयु  ती कामी पा  

लेखाप र ण सं  थांपैक  तीन लेखाप र ण सं  थांची नांवे मा.अ  य  महोदय व मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी यांनी अंितम क न िनवडीक रता शासनाकडे पाठिव  यास मा  यता दे  यात आली. 

   तुत करणी िद.३०.०६.२०२२ अखेर शासनाकडे अहवाल सादर करणे आव  यक आहे, 
याची पवु क  पना असनुही सदरचा िवषय आय  या वेळेचा िवषय  हणून सिमतीपुढे सादर कर  यात 
आलेला आहे.  

मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , िवभागाकडून िवषय तयार करतांना  याम  ये  
अनेक ुटी अस  याचे आढळून येत होते. याबाबत वारंवार सुचना क नही  याचे पालन झालेले नाही. 
 यामुळे सदरचा िवषय आय  या वेळी घे  यात आला.  

याबाबत ी.लकें, .लेखािधकारी यांचेवर सिमतीने ती  नाराजी  य  त क न  यांचेवर 
कडक शासक य कारवाई करावी, असे िनदश िदले. 

                                                             (कायवाही-लेखाशाखा सामा  य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०६ आिथक वष २०२१-२२ क रता वैधािनक लेखाप र क िनयु  ती कामी पा  लेखाप र ण सं  थांपैक  ३ 

लेखाप र ण सं  थांची नांवे अंितमत: िनवडीक रता शासनाकडे पाठिव  यास मा  यता िमळणेबाबत.   
 
िनणय .३८२ यावर सिव  तर चचा होऊन, आिथक वष २०२१-२२ क रता वैधािनक लेखाप र क िनयु  ती कामी 

पा  लेखाप र ण सं  थांपैक  तीन लेखाप र ण सं  थांची नांवे मा.अ  य  महोदय व मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांनी अंितम क न िनवडीक रता शासनाकडे पाठिव  यास मा  यता दे  यात आली. 

                                                             (कायवाही- लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०७ पुव लेखाप र क (Pre-Auditor) नेमणकू करणेकामी पा  लेखाप र ण सं  थां  या फ  चा 

तुलना  मक त  ता मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेुपढे सादर करणेबाबत. 
 
िनणय .३८३ यावर सिव  तर चचा होऊन, पुव लेखाप र क (Pre-Auditor) नेमणकू करणेकामी पा  लेखाप र ण 

सं  थांपैक  एका लेखाप र ण सं  थेची नेमणूक कर  याचे अिधकार मा.अ  य  महोदय व मा.मु  य  
कायकारी अिधकारी यांना दे  यात आले. 

                                                             (कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०८ आयकर (TDS) िवषयक सपुंण कामकाजाक रता आयकर स  लागार लेखाप र ण सं  थेची नेमणुक 

करणेकामी पा  लेखाप र ण सं  थां  या फ  चा तुलना  मक त  ता मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेुपढे 
सादर करणेबाबत.   

  
िनणय .३८४  यावर सिव  तर चचा होऊन, आयकर (TDS) िवषयक सपुंण कामकाजाक रता आयकर स  लागार 

लेखाप र ण सं  थेची नेमणुक करणेकामी पा  लेखाप र ण सं  थांपैक  एका लेखाप र ण सं  थेची 
नेमणकू कर  याचे अिधकार मा.अ  य  महोदय व मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांना दे  यात आले. 

                                                             (कायवाही- लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०९ ी साईस  च रत पारायण सोहळा वष २८ वे नेहमीचे था आिण परंपरे माणे साजरा करणेबाबत. 
 
िनणय .३८५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ावण मासातील ी साईस  च रत पारायण सोहळा साई आ म येथील 

समाधी मंडप यािठकाणी घे  यास तसेच ी साईस  च रत पारायण सोहळयास व  यासाठी  तावात 
नमुद केले  या कामांसाठी येणा-या अंदाजे र  कम .३६,१६,२४९/-मा चे खचास मा  यता दे  यात 
आली. 

                                                             (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग/बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१० सन २०२२-२३ (माहे ऑ  टोबर २०२२ ते माहे स  टबर २०२३) करीता सं  थानचे िविवध िवभागांसाठी 

वाष क िकराणा माल व अनषंुिगक सािह  य िविहत प  दतीने खरेदी करणेकामी येणा-या खचास 
मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३८६ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ (माहे ऑ  टोबर २०२२ ते माहे स  टबर २०२३) करीता 

सं  थानचे िविवध िवभागांसाठी वाष क िकराणा माल व अनुषंिगक सािह  य िविहत प  दतीने खरेदी 
करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .३९,८२,७१,२६३/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

                                                             (कायवाही-भांडार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.११ स  ह नं.१२४ मधील म  यवत  भांडार इमारतीचे छताचे प े बदलणे, रंगकाम करणे व इतर अनुषंिगक 

कामांसाठी िनिवदाधारक िवकास क    शन, मुंबई यांची .४६,७४,८४६/- मा ची िन  नतम दराची ई-
िनिवदा मािहती  तव सादर. 

 
िनणय .३८७ यावर सिव  तर चचा होऊन, स  ह नं.१२४ मधील म  यवत  भांडार इमारतीचे छताचे प े बदलणे, 

रंगकाम करणे व इतर अनषंुिगक कामांसाठी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम 
दरधारक िवकास क    शन, मुंबई यांचे िन  नतम दर र  कम .४६,७४,८४६/-मा  ि वकारणेत येऊन 
 यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.                                   

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१२ सं  थानमाफत साजरे करणेत येणारा ी गु पोिणमा उ  सव सन २०२२ तसेच पावसाळयाचे 

कालावधीत साईभ  तांचे सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था उभारणीकामी िनिवदाधारक 
 यु रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, सं ापुर ता.राहरी यांची िन  नतम िनिवदा मािहती  तव सादर. 

 
िनणय .३८८ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानमाफत साजरे कर  यात येणारा ी गु पोिणमा उ  सव सन २०२२ 

तसेच पावसाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था  
उभारणीकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम दरधारक  य ु रोशनी मंडप अॅ  ड 
लाईट डेकोरेटस, सं ापुर ता.राहरी यांचे िन  नतम दर र  कम .१५,२०,७८१.७० मा  ि वकारणेत येऊन 
 यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.                                   

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१३ ी साईबाबा सं  थानचे भोयरे पठार (सपुा) येथे उभारणेत आले  या २.५ मेगावॅट (१.२५ मे.वॅट x२) 

पवनच  क  यं णेचे िद.०१.१२.२०२२ ते ३०.११.२०२३ या कालाधीकरीता महारा   रा  य िव ुत 
िवतरण कंपनी यांचेशी वीज िव बाबत कर  यात आलेली कायवाही मािहती  तव सादर. 
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िनणय .३८९  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे भोयरे पठार (सपुा) येथे उभारणेत आले  या २.५ 
मेगावॅट (१.२५ मे.वॅट x२) पवनच  क  यं णेचे िद.०१.१२.२०२२ ते ३०.११.२०२३ या कालाधीकरीता 
महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनी यांचेशी वीज िव बाबत कर  यात आले  या कायवाहीचे 
अवलोकन क न न द घे  यात आली.                                                      (कायवाही-िव ुत िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१४ साई धमशाळा, साईआ म भ  तिनवास, ी साई सादालय व साईबाबा भ  तिनवास  थान व 

सं  थानचे मुंबई कायालय यािठकाणी LED Board तयार क न बसिवणेकामी उघड  यात आले  या  
िनिवदांमधील िन  नतम दर मािहती  तव सादर. 

 
िनणय .३९० यावर सिव  तर चचा होऊन, साई धमशाळा, साईआ म भ  तिनवास, ी साई सादालय व साईबाबा 

भ  तिनवास  थान व सं  थानचे मुंबई कायालय यािठकाणी LED Board तयार क न बसिवणेकामी 
राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम दरधारक मे.एएसबी िनऑन साई  स, नवी िद  ली  
यांचे िन  नतम दर र  कम .२२,८९,०३२/-मा  ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता 
दे  यात आली. तसेच सदरचे काम ताबडतोब सु  कर  यात यावे, अशी सचुना कर  यात आली. 

                                                             (कायवाही-िव ुत िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१५ ी साईबाबा महािव ालय शै िणक वष २०२२-२३ चे वेश शु  क व वेश ि येबाबत. 
 
िनणय .३९१  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा महािव ालय शै िणक वष २०२२-२३ चे वेश शु  क व 

वेश ि येबाबत खालील माणे िनणय घे  यात आले. 
१. शै िणक वष २०२२-२३ म  ये िव ा  याकडून सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाकडील प रप क 

.२२७/२०२१ (सदंभ .शै. वेश/२९७७) िद.२५.०८.२०२१ सदंभ .पीजीएस/६७६ 
िद.२८.०२.२०२० अ  वये कळिव  यात आले  या नवीन शु  क रचनेनुसार त  ता .१ म  ये नमुद 
केलेनुसार शै िणक वष २०२२-२३ म  ये अनुदािनत  व पातील शु  क आकार  यास मा  यता 
दे  यात आली.  

२. अनुसिुचत जाती-जमाती, मागासवग य, इतर मागासवग य, भट  या िवमु  त जाती-जमाती, 
 याचबरोबर आिथक  टया दुबल घटकातील िव ा  याकडून शै िणक वष २०२२-२३ म  ये 

“त  ता .२” म  ये नमुद केले माणे शु  क ि वकारणेस मा  यता दे  यात आली.  
३. तसेच शै िणक वष २०२२-२३ ची वेश ि या मागील वष माणे वृ ी सॉ टवेअर ारे 

ऑनलाईन प तीने राबिवणेस व ऑनलाईन/ऑफलाईन प तीने वेश शु  क ि वकारणेस 
मा  यता दे  यात आली.                                                 (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१६ साईभ  तांना साद भोजन सिुवधा त  पर पुरिवणेसाठी िवभागात गे  या १४ वषापासनू सेवािनवृ  त, 

अपंग, आजार  त तसेच आकृतीबंधानुसार कमी असले  या २७२ कमचा-यांचे बदली आऊटसोसचे 
दैनंिदन १०० कमचारी िकमान वेतन दरात कत  यास घेणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३९२ यावर सिव  तर चचा होऊन,  ी साई सादालया बरोबरच  दारावती भ  तिनवास, साईआ म 

धमशाळा येथील  भोजन  यव  था पूण मतेने चालिवणे, सादालय िवभागाकडे वग कर  यात 
आलेले ३२ पाणी वाटपाचे कमचारी कत  यास घेणे,  याच माणे गे  या १४ वषापासनू सेवािनवृ  त, 
मयत झाले  या  तसेच आकृतीबंधानसुार  कमी असलेले २७२ कमचारी यांचे बदली िकमान वेतन दरात 
दैनंिदन सकाळचे ६ ते २ िश टम  ये ५० व दुपार  या २ ते १० या िश टम  ये ५० या माणे दैनंिदन एकूण 
१०० वाढपी कमचारी आऊटसोस प  दतीने घे  यास, याकामी येणा-या अंदाजे वािषक पये 
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१,९४,७५,५८८/-+जीएसटी या माणे खचास तसेच या अनषंुगीक पुढील कायवाही करणेस मा  यता 
दे  यात आली. उपरो  त काम हे दैनंिदन व मह  वाचे अस  याने  यास मा  यता दे  यात आली. 

                                                               (कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१७ ी उपासणी महाराज मंिदर ते हॉटेल वैशाली पयत र  ता डांबरीकरण व साईट गटार तयार कर  यासाठी 

अनुदान दयावया  या  तावाबाबत. 
 

िनणय .३९३  सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात आला.                                                  (कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

मा.िव  व  तांनी आय  या वेळी घेतलेले  ठराव 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१८ 
ठराव .३९४  मा.रा  य शासना  या िवधी व  याय िवभागाचे िद.०१ जून,२०२२ रोजीचे अिधसचूनेनुसार उवरीत सिमती 

सद  यांची िनयु  ती कर  यात आलेली असुन आता ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
अिधिनयम-२००४ अ  वये सपुंण सिमती अ  ती  वात आलेली आहे.  यामुळे मा.सव  च  यायालयाने 
िद.३०.११.२०२१ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीला घालून िदले  या मयादा हटिवणेबाबत कायवाही 
कर  यात यावी. 

   मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , याबाबत िवधी िवभागाचा अिभ ाय घेऊन 
 या अनषंुगाने पुढील कायवाही कर  यात येईल.                                      (कायवाही- िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१९ 
ठराव .३९५ सु िस  द शेफ ी.सजंीव कपुर यांनी सं  थानचे लाडू साद िनिमती िवभागास भेट देऊन साद लाडू 

अिधक चांगला व  वािद  ट हो  याचे  टीने काही िनदश/सचुना िदले  या आहेत. सदरचे िनदश/सचुना 
लाडू साद िनिमती िवभाग मुख यांनी व र  ठांचे िनदशनास आणनू  याबाबत अंमलबजावणी 
कर  यात यावी.                                                                  (कायवाही- लाडू साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२० 
ठराव .३९६ चे मंिदरातील सेवािनवृ  त पुजारी ी.बाळासाहेब रा.जोशी यांना सहा मिहने कालावधीकरीता 

िवनामोबदला मंिदरात पजुारी  हणून घे  यात यावे, अशी सचुना यावेळी कर  यात आली.                                                                                          
(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२१ 
ठराव .३९७  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१.०५.२०२२ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय नं.०६ िनणय 

.३११ अ  वये ी साईचें दशनासाठी येणा-या भ  तांना ०४ नग मोतीचुर लाडू साद आकषक बॉ  स 
पॅक गम  ये तसेच ०१ नग मोतीचुर लाडू साद रंगीत कागदी िपशवी पॅक गम  ये उपल  ध क न देणेस 
मा  यता दे  यात आलेली आहे. याबाबत तातडीने कायवाही कर  यात यावी. या सगंी तुपासदंभातील 
िनिवदा ि येची मािहती सभेला सादर कर  यात आली.       (कायवाही- लाडू साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२२ 
ठराव .३९८ सिमती सद  य मा. ी.जयवंतराव जाधव यांनी सादालयात वापरले जाणारे पापड सभेम  ये   य  

दाखवुन ते खराब दजाचे अस  याने िनदशनास आणनू िदले. यावर सदरचे पापड िनकृ  ठ दजाचे असुन 
यावर तातडीने कायवाही होणे गरजेचे आहे, असे सभेचे मत झाले.  

   मु  य कायकारी अिधकारी याबाबत तातडीने कायवाही कर  याचे आ  वासन सभेस िदले. 
तसेच वेळ पड  यास नवीन खरेदी कर  याची कायवाही कर  यात येईल, असे सांगीतले. 

                             (कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.२३ 
ठराव .३९९ खरेदी ि या राबिवतांना िनिवदेम  ये व  तु/मालाचा गुणव  ता/दजा (Quality) याबाबतचा उ  लेख 

कर  यात यावा. मागणी नुसार गुणव  ता/दजा (Quality) नसेल तर सबंधीत िवभाग मखु यांनी 
अहवाल देणे अपेि त असनु ही  यांची जबाबदारी आहे, असे िनदश दे  यात आले. तसेच असे कार 
िनदशनास आ  यास शासनाने कायवाही करावी. अशी सचुना कर  यात आली. 

                             (कायवाही- सव िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२४ 
ठराव .४०० म  य रे  वे  या सोलापुर िवभागाने को- ॅ  ड ग धोरणांतगत कोपरगाव व साईनगर िशड  रे  वे  टेशन 

साठी expression of interest मागिव  या आहेत. सं  थानला टु र  ट फॅिसिलटी सटरसाठी जागा 
िमळा  यास िशड म  ये येणा-या साई भ  तांना सं  थान  या सोई-सिुवधेची मािहती दान करता येईल. 
जे-णे क न पु  हा  या साईभ  तांना िशड म  ये  वतं पणे मािहती दे  याची गरज पडणार नाही. व 
िशड म  ये या साईभ  तांना दे  यात येणा-या सेवेचा ताण कमी होईल.   यामुळे सदरचे को- ॅ  ड ग 
धोरणातंगत कोपरगांव व साईनगर या रे  वे  टेशनसाठी टु र  ट फॅिसिलटी सटरची लायसे  स व राईट्स 
िमळणेबाबत कायवाही कर  यात यावी.                                              (कायवाही- जनसपंक िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आय  या वेळेचा िवषय नं.२५ 
ठराव .४०१ मा. यव थापन सिमती या िद.२४ जानेवारी,२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय .५१ अ  वये गठीत करणेत 

आले  या उपसिमतीम  ये सद  य  हणून शासनाचे िद.०१ जुन, २०२२ रोजीचे अिधसचूने  वये िनयु  त  
कर  यात आले  या सव सिमती सद  यांचा समावेश कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२६ 
ठराव .४०२ ी साई सादालयाम  ये भात तयार के  यानंतर िमळणा-या पा  याम  ये मोठया माणात पोषक त  व 

असतात.  यामुळे या पा  याचा यो  य तो वापर करणेबाबत कायवाही कर  यात यावी. 
(कायवाही- ी साई सादालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२७ 
ठराव .४०३ ची शेजारती होईपयत  दारकामाई साईभ  तांना दशनासाठी उघडी ठेव  यात यावी.  

(कायवाही- मंिदर िवभाग/सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२८ 
ठराव .४०४ सं  थानचे मुंबई कायालयाकरीता सन-२००९ चे आकृतीबधंात मंजुर असलेले Officer On Special 

Duty हे पद भरणेबाबत कायवाही ताबडतोब कर  यात यावी.  
                 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२९ 
ठराव .४०५ ी साईबाबा सं  थान ए   लाईज े डीट को.ऑप. सोसा. िल.िशड  यांना  यवसायासाठी वापरास 

िदले  या सं  थान मालक चे गाळे/जागा यांची पाहणी क न  या िठकाणी करारना  याम  ये नमुद 
 यवसायाऐवजी दुसरा  यवसाय करत अस  याचे िनदशनास आ  यास असे  यवसाय बंद करणेबाबत 

कायवाही कर  यात यावी. 
                                                               (कायवाही- मालम  ता  िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.३० 

ठराव .४०६ चे मंिदरातील आर  या तालासरुात ऐकु येत नाहीत, याकरीता तेथील यं णा दु  त क न घे  यात 
यावी. तसेच मंिदर प रसर, दशनरांग, भ  तिनवास  थान, सादालय येथे आव  यकतेनुसार छोटे ि पकर 
लाव  यात यावेत.                                                                        (कायवाही-  विन ेपन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३१ 
ठराव .४०७ सं  थानचे दैनंिदन लेखािवषयक कामकाजाम  ये सुसु ता यावी याकरीता एकि त मानधनावर C.A. 

िनयु  त करणे बाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांनी मागणी केली.  यास मा  यता दे  यात येऊन 
याबाबत ताबडतोब कायवाही करावी, असे ठरले. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग/लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३२ 
ठराव .४०८ ी साईनाथ  णालयाम  ये महा  मा फुले जन आरो  य योजना तातडीने सु  करणेकामी आव  यक 

असणारे सगंणके व संगणक सािह  य तातडीने खरेदी करणेकामी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 
 यांचे अिधकारात कायवाही करावी.                                           (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३३ 
ठराव .४०९ मु  य कायकारी अिधकारी सभेस सांगीतले क , सं  थानचे शै िणक सकुंलाचा दजा व गुणव  ता  

याम  ये आणखी चांगली सधुारणा होणेसाठी मा.  यव  थापन सिमती सद  यांनी सं  थानचे अिधकारी व 
शाळेचे िश क यांना सोबत घेऊन िठकिठकाण  या शाळांना भेटी देऊन तेथील िविवध उप मांची 
मािहती  यावी. याकामी सिमती सद  य मा. ी.अिवनाश दडंवते, मा. ी.सिचन गुजर, मा. ी.मह  
शेळके, मा. ी.सिुनल शेळके व मा. ी.सचीन कोते यांची नावे िन  चीत कर  यात आली. 

(कायवाही- शै िणक सकुंल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३४ 
ठराव .४१० सं  थानमधील काही कमचारी सं  थानची पुवपरवानगी न घेता समाज सार मा  यमा  दारे  सं  थानचे 

कामकाजासदंभात वृ  त िस  द क न  याम  ये आपले मत/अिभ ाय नमुद करतात,  यामुळे सं  थानची 
ितमा मिलन होते. तसेच राजक य प ाचे ितिनधीमाफत सं  थानचे कामकाजात ह  त ेप करत 

अस  याचे िनदशनास आले आहे. याकरीता शासन िनणय .सासिंव-२०१२ . .१९/ पुनबाधणी-
७/का.सोळा िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई, िद.२८ ऑ  ट बर, २०१३ अ  वये िस  द कर  यात 
आले  या ‘ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) सेवा (वतणूक) िविनयम,२०१३’ मधील 
कलम ४ ‘राजकारण आिण िनवडणूका या मधील सहभाग’ पोटकलम (१)(२)(३)(४) म  ये नमुद 
बाब चे सं  थान कमचा-यांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, या िनयमाचे उ  लघंन के  यास 
गंभीर  व पाचे कृ  य समज  यात येईल. याबाबत प रप क काढून सव कमचा-यांना सचुना दे  यात 
याव ् यात. सदरचा ठराव सवसमंतीने मा  य कर  यात आला.      (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३५ 
ठराव .४११ को  हीड-१९  या ादुभावामळेु साई भ  तांचे गद वर िनबध अस  याने तसचे छपाई होऊन पुरवठा 

होणेस काहीसा कालावधी लाग  याने  सन-२०२२ मधील ी साईबाबा दैनंिदनी (मोठी व पॉकेटसाईज) 
तसेच िविवध ९ कार  या िदनदिशका या कािशत सािह  यांची अपेि त िव  न झा  याने िश  लक 
असले  या दैनंिदनी व िदनदिशका यांची ी गु पोिणमा उ  सव-२०२२ पासनू सवलती  या दरात िव  
कर  यास मा  यता दे  यात आली.                                                         (कायवाही- काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.३६ 
ठराव .४१२ वै क य महािव ालय व निसग कॉलेज हे सं  थान मालक चे मौजे ई येथील गट न.ं२९३ मधील े  

७ हे  टर येथे  तािवत करणेबाबत त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीने िनणय घेतलेला असनू 
 यानुसार  ताव मा  यतेसाठी मा.शासनाकडे पाठिव  यात आलेला आहे.  

   परंतु ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा हॉि पटल हे िशड  येथे अनेक वषापासनू सु  
असनु हॉि पटल लगत सं  थान मालक ची स  ह न.ं१२४,१२५ व १२६ मधील े  ३१ आर उपल  ध 
आहे. सदरची जागा ही ‘  णालय िव  तारीकरण’ यासाठी आर ीत असनु सं  थान शासन, 
दळणवळण, कमचारी िनवास  थान या सव बाब  या  टीने सोईयु  त आहे.  

   या सव बाब चा िवचार करता निवन होणारे १००० खाटांचे  णालय, वै क य महािव ालय 
व निसग कॉलेज हे एकाच िठकाणी सव सोईयु  त होणेकामी सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील 
स  ह न.ं१२४,१२५ व १२६ या े ात  तािवत क न  यानुसार सधुारीत  ताव मा  यतेसाठी 
शासनाकडे पाठिव  यास मा  यता दे  यात आली. 

   मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , याबाबत िवधी िवभागाचा अिभ ाय घेऊन 
कायवाही करता येईल. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/मालम  ता िवभाग ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३७ 
ठराव .४१३ ी साईबाबा सं  थानम  ये कायम कमचारी सं  या अितशय कमी झाली असनू, मह  वाचे पदावर भारी 

 हणून कमचारी अनेक वषापासनू काम करीत आहेत.  याचा प रणाम  हणून सं  थानचे दैनिंदन व निवन 
कामात तसेच मा.  यव  थापन सिमतीने घेतलेले िनणय काया  वीत हो  यास िवलबं होत आहे. यासाठी 
शासनाचे आदेशा माणे िनयमांचे पालन क न कायवाही होणे आव  यक आहे.   
  याकरीता कामगारांना  थैय िमळणेचे उ ेशाने व ी साईबाबा सं  थानचे काम सकुर होणेसाठी 
एकि त मानधनावर कामगारांना सेवेत घेणेकरीता कायवाही कर  यात यावी.  

मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , याबाबत िवधी िवभागाचा अिभ ाय घेऊन 
कायवाही करता येईल. 

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

वरील िनणय/ठराव .३५३ ते ४१३  सवानुमते घे  यात आले. 
यानंतर साय.ं ८.३०  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     

 

 


