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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .१३/२०२२                                                                      िदनांक २१.११.२०२२  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                  वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 

 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.९८/२०२१ व १००/२०२१ (िस  हील 

अॅ  लीकेशन नं.११९७३/२०२१) यावर िद.१३/०९/२०२२ रोजी मा.  यायालयाने िदले  या आदेशा  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड करीता िनयु  त केले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा सोमवार िद.२१/११/२०२२ रोजी दपुारी 
०३.०० वा. सं  थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम  य ेआयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ं  वीस/४१/२०२२, 
िज  हा  यायालय,अहमदनगर िदनाकं १५ नो  हबर,२०२२ अ वय ेसव मा.सद यांना कळिवणते आललेे होते.  

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा सोमवार िद.२१/११/२०२२ रोजी दपुारी ३.०० वा. साई िनवास अितथीगहृ 
येथ े मा. ी.सधुाकर यालगड्डा, मखु िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती यांच े
अ  य तेखाली सु  कर यात आली.  

मु  य कायकारी अिधकारी यांचे वतीन ेउपमु  य कायकारी अिधकारी सभेकरीता उपि थत होते. 
 

या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  
 

 मा. ी.सधुाकर यालगड्डा,  
      मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा  
      अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
 

 मा.डॉ.राज  भोसले, भा. .से.  
      िज  हािधकारी अहमदनगर  तथा  
      सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
 

 मा. ी.राहल जाधव,  
       उप मु  य कायकारी अिधकारी,  
       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
तदथ सिमतीचे अ  य  यांनी िद.१५.११.२०२२ चे प ा  वये सिमतीची बैठक आयोिजत कर  यास 

मु  य कायकारी अिधकारी यांना सचुना िदली.   या प ासोबत एकुण ४५ िवषयांची सचुी िदली. मु  य 
कायकारी अिधकारी यांनी िद.१७.११.२०२२ चे प ा  वये ३९ िवषयांची  यांनी तयार केलेली सचुी 
पाठिवली. अ  य  यांनी िद.१९.११.२०२२ चे प ा  वये मा.मुंबई उ  च  यायालय यांनी पीआयएल 

.१९८/२०२१ व सीए नं.११९७३/२०२१ म  ये िद.१३.९.२०२२ रोजी पारीत केले  या आदेशातील प र  छेद 

.182(d) माणे अ  य  यांनी पाठिवले  या िवषयसचुी माणे सिमतीची बैठक आयोजीत कर  याचे िनदश 
आहेत.  िद. २०.११.२०२२ चे उ  तरात मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड   यव  थापन सिमतीची कायप  दती आिण ितचे कामकाज चालिवणे िनयम-२०१३ 
मधील िविनयम-३ चा उ  लेख क न िवशेष सभा बोलिव  यासाठी मु  य कायकारी अिधकारी, अ  य ांशी 
स  लामसलत क न िवशेष सभा बोलावू शकतात व  यासाठी िकमान तीन िदवसांची अलग नोटीस देणे 
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आव  यक आहे आिण  यामळेु यापुढे िवषयसचुी तयार करतांना मु  य कायकारी अिधकारी यांचेशी 
स  लामसलत क न आयोजन के  यास सोईचे होईल, असा उ  लेख केला. सोबतच २१.११.२०२२ रोजी 
 यांनी पाठिवले  या िवषयसचुी माणे अजडयानुसार िवषय चचसाठी घे  यात यावे अशी िवनंती केली.  

आज मु  य कायकारी अिधकारी सभेसाठी उपि थत रािह  या नाहीत.  यांचे मत यापुव  उ  लेख 
के  या माणे िवषयसचुी मु  य कायकारी अिधकारी यां  या स  लामसलत अनुसारच तयार  हायला पािहजे 
असे मांडले आहे.   

अ  य  यांनी असेही मत मांडले क , तदथ सिमतीची मागील सभा झा  यानतंर मु  य कायकारी 
अिधकारी यांनी तातडीचे िवषय  हणून ३ िवषय चि य प  दतीने अ  य  यांचेकडे पाठिवले. 
िद.२.११.२०२२ रोजी आयोिजत सिमतीचे सभेस मु  य कायकारी अिधकारी उपि थत रािहले  या नाहीत. 
 या बैठक त काही िवषय आव  यक कागदप े सिमतीस सादर न के  यामुळे िनण त करता आले नाहीत. 

सं  थानचे दैनंिदन कामकाजासाठी लागणारे सािह  य, िवशेषत: मह  वाचे तुप खरेदी अ  यतं तातडीचा िवषय 
आहे  हणनू पवु चे बैठक त िवषय मांड  यात आला.  यावर चचा क न ता  पुरती  यव  था  हणनू  या 
िनणयात नमूद माणे पुढील सभेत िनयमानसुार ठेव  यास सांिगतले. औषध खरेदीचा िवषय देखील लबंीत 
आहे, लेखन साम ी व इतर व  तु सािह  य इतर व  तु खरेदी कर  यासाठी जीईएम रिज  ेशन क न घे  यास 
सांगीतले  यानुसार पुढील कायवाही शासनाने केली नाही.  या सव तातडी  या िवषयांचे पा  वभूमीवर 
आजची सभा  बोलिव  यात आली होती. 

आजचे सभेस देखील मु  य कायकारी अिधकारी अनपुि थत राहणार अस  याची मािहती व  यांचे 
ऐवजी उप मु  य कायकारी अिधकारी ी राहल जाधव यांना,  यांनी  ािधकृत के  याचे प  अ  य  यांना 
पाठिवले. सदरचे प ावर मु  य कायकारी अिधकारी यांचे कायालयाचा जावक िदनांक १९.११.२०२२ आहे 
व सदरचे  प  अ  य  यांना ई-मेल  दारे िद.२१.११.२०२२ रोजी सकाळी १०.५७ वा. पाठिवले आहे. या 
प ात नमुद केले आहे क , पुव िनयोजीत कामासाठी िद  ली येथे जाणार अस  याने आज  या सभेस 
उपमु  य कायकारी अिधकारी यांना ािधकृत केले आहे.  सभेची आजची तारीख िद.१६.११.२०२२ चे 
प ा  वये मु  य कायकारी अिधकारी यांना कळिव  यात आलेली आहे, असे अ  य  यांनी मत मांडले. 

वरील अ  य  यांचे सव मताशी सिमती सद  य मा.डॉ.राज  भोसले यांनी सपुंण सहमती दशिवली. 
त दथ सिमतीचे सद  य व िज  हािधकारी मा.डॉ.राज  भोसले यांनी असे मत मांडले क , उपरो  त 

िविनयम . ३ चे अवलोकन क न सदर िविनयम .३  नुसार मु  य कायकारी अिधकारी यांना जर िवशेष 
सभा बोलावयाची अस  यास  यासाठी ही कायप  दती लागू राहील आिण आजची सभा, मागील सभेम  ये  
िवषय रािहले  याला अनुस न िनयमीत सभा बोलािव  यामुळे सदर िविनयम लागू नाहीत.   

तदथ सिमती ही अिधिनयमातील कलम ५ नुसार  थापीत केलेली नाही. मा.उ  च  यायालयाने 
उपरो  त आदेशा  वये  थािपत केलेली आहे.  यात बैठक कोणी बोलवायची आणी िवषयसचुी कोण िवहीत 
करणार आहे याब ल  मा.उ  च  यायालयाचे आदेशात नमुद क न केलेली तदथ सिमती आहे.  हणून सदर 
िविनयम लागू नाहीत.    

अिधिनयमाचे कलम १४ माणे सिमतीचे िनणयांची अंमलबजावणी होत नाही.  यामुळे दैनंिदन 
कामात देखील  य  यय येत आहे. ही सवसाधारण  जबाबदारी मु  य कायकारी अिधकारी यांची आहे.  
कामकाज फ  त चि य प  दतीने मु  य कायकारी अिधकारी यांचे िवनतंीव न सिमती आपले कत  य पार 
पाडू शकत नाही. िद.२.११.२०२२ रोजीचे सभेस मु  य कायकारी अिधकारी अनपुि थत हो  या. 
.िद.३.११.२०२२ ला मंुबई येथे मं ालयात बैठक स उपि थत राह  यासाठी िद.२.११.२०२२ लाच जायचे 
आहे, असे कारण दाखवून अनुपि थत रािह  या.  
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उपरो  त पा  वभूमीवर मु  य कायकारी अिधकारी यांना िनयमीत सभेत  यव  थापन सिमतीचे 
कामकाज चचसाठी ठेवून िनणय क न घे  यापे ा चि य प  दतीने िवषय पाठवून  सिमतीचे कामकाजापे ा 
इतर कामकाजांना मह  व िदले आहे असे िदसनू येते. या माणे सिमतीचे सद  य मा.डॉ.राज  भोसले यांनी 
मत मांडले. या मताशी अ  य  सपंुणपणे सहमत आहे. 

मा.उ  च  यायालयाचे आदेशातील प र  छेद . 182(c) म  ये सं  थानचे कामकाजाचे पयवे ण,  
देखरेख आिण कारभार पाहणे ही जबाबदारी तदथ सिमतीला िदली आहे. तसेच प र  छेद .182(f) नुसार 
मा.उ  च  यायालयाचे परवानगीिशवाय मोठया रकमेचे आिथक िनणय सिमतीने घेऊ नयेत असेही आदेश 
िदले आहेत.  

परंतु मु  य कायकारी अिधकारी  या  वत: सिमतीचे  कामकाज सद  य सिचव  हणून क न 
घे  यासाठी जबाबदार आहेत.   या गैरहजर रािह  या. सिमतीची िनणयाची अंमलबजावणी कर  याची 
टाळाटाळ करत अस  याचे िनदशनास आले आहे. एकंदरीतच मु  य कायकारी अिधकारी  हणून 
िनयमानसुार कामकाज सरुळीतपणे पार पाड  याकडे कल िदसनु येत नाही. असे अ  य  व सिमती सद  यांचे 
ठाम मत आहे व सं  थानचे उ ेशाचे  टीने ही बाब गंभीर व हानीकारक आहे. 

शेवटी मा.उ  च  यायालयाचे आदेशानुसार सिमतीचे अ  य  तथापी मुख सं  थानचा कारभार 
सरुळीत चालिव  यासाठी गरजेचे अस  याने िज  हा व स   यायाधीश यांचेकडील िद.१९.११.२०२२ चे 
प ानुसार िवहीत केले  या िवषयसचुी माणे खालील िवषय चचसाठी घे  यात येतील. या म  ये भ  तां  या 
सोई व सिुवधेसाठी व क  याणासाठी जे तातडीचे िवषय आहेत ते चचला घे  याचा िनणय घेतला.   याम  ये 
साई सं  थान सादालयास, हॉि पटलसाठी  आव  यक सािह  य हे अ  यंत तातडीचे िवषय अस  यामुळे  ते 

थम चचसाठी घे  याचा िनणय एकमताने झाला. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१ िद.०२.११.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
 
िनणय .५९९ िद.०२.११.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ सिमती सभेचे इितवृ  ताम  ये खालील 

माणे दु   या क न कर  यात आ  या व  यास मा  यता दे  यात आली. 
िनणय .५६४- साई धमशाळा इमारतीच े बांधकाम ११ वषापवु  झा  यामळेु दु  ती होण े अपे ीत आह े
त्  यासाठी संबधीत दणेगीदार   ी.के.  ही.रमणी  ह ेजर सदर काम दणेगी  हणनू क न दे  यास तयार असतील 
तर  यांचेकडून ते काम क न घेता येईल.  ते तयार नसतील तर अदंाजप क तयार क न  यावे  यानंतर मग 

 ताव सादर कर  यात यावा.                                                               (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
 
                 या ऐवजी खालील माणे वाचावे. 
िनणय .५६४- साई धमशाळा इमारतीचे बांधकाम ११ वषापवु  झा  यामुळे दु  ती होणे अपे ीत 
आहे  यासाठी सबंधीत देणगीदार ी.के.  ही.रमणी हे जर सदर काम देणगी  हणून क न दे  यास 
तयार असतील तर  यांचेकडून ते काम क न घेता येईल. ते तयार नसतील तर  यांचेकडूनच 
अंदाजप क  तयार क न  यावे जेणे क न व  तुिन  ट अंदाजप क तयार होईल व  या माणे 

 ताव सादर कर  यात यावा.                                               
(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२ चि य प  दतीने सादर केले  या िवषयावरील िनणय वाचून कायम करणे. 
१. आयकर काय ातील तरतुदी  वये सन २०२१-२२ या आिथक वषातील अखिचत उ  प  ना  या 

िविनयोगाबाबत.                                                                                  
 

िनणय .६००/१ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही–लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. आिथक वष २०२१-२२  या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द घेऊन शासनास सादर 

करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 

िनणय .६००/२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही–लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३. एल.ए.आर. नंबर २०/२०१२, २१/२०१२,२२/२०१२, ३२/२०१२, ३३/२०१२, ३४/२०१२, ३५/२०१२, 

३६/२०१२, ३७/२०१२, ३८/२०१२, ३९/२०१२, ०३/२००४, ४/२००४ व ०५/२००४ या भूसपंादन 
करणातील धनको यांनी िदवाणी  यायालय व र  ठ  तर, राहाता यांचेमाफत  ताव सादर केला 

क ,  यांना िशड  नगर पंचायत, िशड  यांचेकडून घेणे असलेली र  कम िदनांक ३१/०१/२०२३ 
पयत,  यांनी यापुव  िदनांक ११/१२/२०२१ रोजीचे लोकअदालत साठी िदले  या  तावा माणे 
िमळत असेल तर  यांना सदरह  ताव आजही मा  य आहे, याबाबत िनणय घेणे.      
                                                    

िनणय .६००/३ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली व सदर 
लोकअदालतीचे िनणयाचे  मा.उ  च  यायालयात तातडीने िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात 
यावे. व मुदती  या आत कायवाही करावी. अ  यथा सं  थानला जादा  याजाची र  कम भरावी 
लागेल.  (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३ सं  थानचे मंिदर, सादालय व लाडू िनिमती िवभागांसाठी गाईचे शु  द तुप खरेदीकामी स ि थती 

व पुढील आव  यक तुपाचे िनयोजनाबाबत.                                                                                                                    
 
िनणय .६०१  ताव आिण  तावासोबत िनिवदेचा मुसदा सादर केला आहे. सदर  तावात िकंवा िनिवदे  या 

मसदुयाम  ये आयएसआय (ISI) १६३२६:२०१५ माणे मानकांचा उ  लेख नाही. सिमतीचे सद  य 
मा.डॉ.भोसले साहेब यांनी ही गो  ट ल ात आणून िदली. यापुव चे िद.१८.१०.२०२२ चे िनणयात 
मानकांचा उ  लेख नाही ही गो  ट नमुद केली होती. आजचे सभेत या चचचे वेळी उप मु  य 
कायकारी अिधकारी ी.जाधव, शासक य अिधकारी ी.िकसवे, खरेदी अिधकारी ी. िदपक 
थोरात यांना  ि वस चॅलज प  दत आिण आयएसआय (ISI) १६३२६:२०१५ माणे िनिवदा 
मागिवतांना िकंवा अिभ  य  ती  वार  य बोलवतांना मानकांचा उ  लेख करणेबाबत आव  यक 
बाब चा उ  लेख करणे आव  यक असनुही केले नस  याचे िनदशनास आणून िदले.  यामळेु तुप 
खरेदीवर िनणय घेता येणार नाही. यावर उपि थत अिधकारी यांनी सं म अस  याचे कथन केले. 
 यावर सभेम  ये सिमतीचे सद  य मा.डॉ.राज  भोसले यांनी आयएसआय मानकांचे बाबतीत 

भारतीय मानक सं  था, पुणे येथील शा   यांचे मागदशन मोबाईल फोनवर ि पकर ऑन क न  
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सवाना िमळवून िदले.  यास मानकांब लचा सं म दुर झा  याचे उपि थतांनी मा  य केले. तदनंतर 
कनाटका िम  क को.ऑप. फेडरेशनचे  डायरे  टर माकट ग यांचेशी देखील मोबाईल फोनवर 
ि पकर ऑन क न  यांचे सं  थेकडून तुपाचा पुरवठा होऊ शकतो का आिण दर काय रािहल 
याब ल मािहती िमळवून िदली.  यांनी मािहती िदली क , टीटीडी  (ित मला ित पती देव  थान) 
यांना पवु  तुपाचा पुरवठा केला आहे, अशी मािहती िदली.  अिभ  य  ती  वार  य  व ि वस चलॅज 
प  दतीने तुपाचा दर पाठिव  यासाठी ई-मेल  दारे पाठिव  यास सांगीतले,  या माणे  यांना प  
पाठिव  यात यावे. उपरो  त आयएसआय  टॅ  डड ेड-१, ेड-२ व ेड-३ चा उ  लेख असावा.  
 यात पुरवठा केले  या तुपाचे  पेमट ३० िदवसाचे आत होईल असा उ  लेख करावा.  या िशवाय 

आणखी िनिवदा िकंवा अिभ  य  ती  वार  य प ाम  ये कोणकोण  या गो  टीचा उ  लेख असावा 
याची मािहती समािव  ठ कर  यासाठी मािहती घे  याकरीता हे रटेज कंपनी है ाबाद यांचे िसडड 
यांचेशी ि पकर ऑन क न मोबाईल फोनवर अ  य  यांनी बोलुन मािहती घेतली. सं  थानचे 
दजानुसार तुपाचा पुरवठा कर  यास  यांनी उ  सकुता दाखिवली. अमुल (AMUL) डेअरीचे झोनल 
ऑिफसर यांचेशी मा.सद  य डॉ. राज  भोसले यांनी देखील मािहती घेतली.   

गोवधनचे उ  च पद  थ यांचेशी मा.सद  य डॉ. राज  भोसले यांनी मोबाईल फोनवर 
ि पकर ऑन क न तुप खरेदीचे ि येम  ये सहभाग न दिव  यासाठी आवाहन केले  यास  यांनी 
सहमती दशिवली. 

भारतीय मानक सं  था, पुणे येथील शा   यांनी असे  हटले क , आताचे ई-िनिवदेतील 
मानके चुक ची आहेत. जर तु  हाला ेड-१ चे तुप पािहजे असेल तर आ  ही तु  हाला बरोबर मानके 
सांगु शकतो. ते  हा तयार केले  या ई-िनिवदेचा मसदुा  यांना ई-मेलवर पाठवून  यांचे 
मागदशना माणे ई-िनिवदेचा मुसदा तयार कर  यात यावा व  ताव मंजूरीसाठी तातडीने  हणजे 
िद.२६ नो  हबर,२०२२ पुव  पाठवावा. मुदतीत  ताव न पाठिव  यास जबाबदारी िन  चीती केली 
जाईल. 

वरील सव गो  टी आिण अशाच प  दतीने इतर कामे उ  तम रतीने पार पाड  यासाठी पुण 
कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांची नेमणूक केलेली असतांना मा.िज  हािधकारी व          
मा. मुख िज  हा व स   यायाधीश यांची नेमणूक तदथ सिमतीम  ये सद  य व अ  य   हणून 
के  यामुळे उपरो  त सव गो  टीची मािहती घेऊन सिमतीसमोर रतसर  ताव सादर क न मंजुर 
क न घे  याऐवजी सिमतीने िनणय िद  यानंतरही सिमती  या िनणयाचे पालन न करता पु  हा  याच 
िवषयावर सिमतीला जण ू पुणवेळ कायकारी अिधकारी समजुन काम करावे लागत आहे. याच 
िवषयावर उपरो  त काय कर  यासाठी तीन तासाचा वेळ खच  पडला आहे. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४ िद.२६.०८.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िवषय नं.५ दसरा उ  सव २०२२ साजरा करणेस व याकामी येणारे खचाचे अंदाजप कास मा  यता या 

िवषयाची मािहती याबाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांचे प  जा.नं.एसएसएस/ मकुाअ/ २९८२/ 
२०२२, िद.०१/११/२०२२ अ  वये केलेला खलुासा, दसरा उ  सव-२०२२ साजरा करणेस व 
 याकामी येणारे खचाचे अंदाजप कास मा  यता या िवषयासह सिमतीचे िवचाराथ ठेवणे. 

िवषय नं.६ ी साईनाथ  णालयात वै क य अिधकारी आर.एम.ओ.  हणून नेमलेले व कं  स  टंट डॉ  टरांचे 
काम करत असलेले वै क य अिधकारी यांचे बाबत.                                            



6 
 

 (13} 21.11.2022, SHIRDI 

िवषय नं.७ वाहन िवभागातील वापरास यो  य असले  या परंत ु वापरात नसले  या १५ बसेस बाबत 
िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय .५९३ नुसार मािहती.                                                               

िवषय नं.८ सं  थान  या मालम  ता व दािय  व, स  या चालू असले  या भरती ि या, खरेदी ि या, 
सं  थानकडून देणे थकबाक  इ  यादीबाबत िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय .५९५ नसुार 
मािहती. 

िवषय नं.९ पुजारी, उप पुजारी, िवनावादक, तबला वादक इ  यािद भरती ि येबाबत िद.०२/११/२०२२ चे 
सभेतील िनणय .५९५ नुसार मािहती.                                                                            

िवषय नं.१० सं  थानचे दो  ही हॉ  पीटलसाठी लागणारे औषधे, िश  लक साठा, आव  यक खरेदी व खरेदी  या 
ि येची स ि थती याबाबत औषध खरेदी िनिवदेचा मसदुा िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय 
.५९६ नुसार मा  यतेबाबत.                                                                                        

िवषय नं.११ सं  थान कमचा-यांना गणवेष–पूव ची व नतंरची िनिवदा व िनणयाबाबत िद.०२/११/२०२२ चे 
सभेतील िनणय .५९७ नुसार मािहती.                                                                               

िवषय नं.१२ रिववार, गु वार व इतर िदवशी राखीव ठेवले  या शॉ  सबाबत िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील 
िनणय .५९८ नुसार मािहती.                                                                                        

िवषय नं.१३ ी साईबाबा महािव ालय–सहा यक ा  यापक (Ad-hoc) भरती क रता जािहरात बाबत. 
िवषय नं.१४ सं  थानचे कायम व कं ाटी कमचा-यांसाठी कौश  य िवकास िश ण काय माचे आयोजन 

करणेबाबत. कौश  य िवकास आिण उ ोजकता मं ालय, नवी िद  ली यांचेकडील सवकष 
 तावाबाबत. 

िवषय नं.१५ मौजे िशड  ता.राहाता येथील िस.स.न ं ९३ े  ९३.७ चौ.मी.या ी  दारकामाई मंिदराचे दि ण 
बाजूकडील िमळकत व मोकळी जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे नावे 
होणेबाबत  ताव,  लनॅ व सबंंधीत द  तऐवज,  याकामी इ  छूक देणगीदार या सव मािहतीसह 
िवचार करणे.                                                                                                          

िवषय नं.१६ आयकर िवभागा  या .४९८ कोटी कर भरणा नोटीसा तसेच आयकर िवषयक कामकाजाची 
स ि थती बाबत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचा िनणय .५२७  या कायवाहीचे अवलोकन 
होणेबाबत.  

िवषय नं.१७ सन २०२३-२४ या वषाक रता एल.आय.सी. ुप ॅ  युईटी इ  शरु  स  क म सह इतर शासक य  क म 
याबाबत सिमतीस अवगत करणे.                                                                              

िवषय नं.१८ सं  थानला देणगी  व पात ा  त होणारे सोने चांदी व  तंुची कस लावून तपासणी क न 
बाजारभावा माणे िकंमत िनि त करणेकामी, सोने-चांदी मु  यांकनकार यांना मािसक मानधनावर 
दोन वषाकरीता मुदतवाढ देणेबाबत.                                                                                                            

िवषय नं.१९ सं  थानचे दो  ही  णालयांकरीता काया  वीत करावया  या सगंणक य णाली  या 
उपयु  ततेबाबतचा पाहणी अहवाल.                                                                                   

िवषय नं.२० GEM Portal न दणीकरणाबाबतची स ि थती.                                        
िवषय नं.२१ बांधकाम क  पाकरीता आिकटे  ट पॅनलवर आिकटे  ट िनवडीसाठी expression of interest 

from donors मािहती.                                                                                           
िवषय नं.२२ सन २०२२-२३ या आिथक वषामधील सं  थानकडील दैनंिदन वापराने खराब झाले  या रकामे 

तेलातुपाचे लहान / मोठे त डाचे खराब व चांगले डबे िव  करणेकामी फेर ई-िनिवदा 
मागिवणेबाबत.  
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िवषय नं.२३ सं  थानची नावे, बोधिच  हे, अिधकृत वेबसाईट, काशने इ.चे Trademark व CopyRight 
बाबतची कायवाही करणेकामी या े ातील तांि क स  लागाराची नेमणूक करणेबाबत.   

िवषय नं.२४ सं  थान िनयु  त तांि क स  लागार M/s DSG Consultant Pvt.Ltd.Mumbai यांचे ा  त  
अिभ ायानुसार निवन दुर  वनी यं णेचे Service/Support बाबत तांि क स  लागार व 
पुरवठाधारक यांचेशी सम  चचा होऊन लेखाप र णा  या  टीने  तावातील मु ा .”A”  ते 
“G” माणे कायवाही करणेस मा  यता िमळणेबाबत.                                                          

िवषय नं.२५  विन ेपन यं णा अ ावतीकरणाचे िनिवदेसबंधीत कायवाही महारा   शासनाचे Maha IT 
िवभाग, मुंबई यांचेमाफत करणेऐवजी सं  थानमाफत सदरकामी त  स  लागाराची नेमणकू ई-
िनिवदा प  दतीने करणेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत.                                  

िवषय नं.२६ ी साईनाथ  णालयात वाढीव खाटांसाठी व MJPJAY काया  वीत करणेसाठी कमचारी 
उपल  धता व  यासाठीचे अंदाजे खचाबाबत िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणयानुसार सिव  तर 
खुलाशासह  ताव. 

िवषय नं.२७ िदनांक ०७ ऑग  ट, २००९ चे आकृतीबंधासोबत  या मजूंर प रिश  ट “अ” म  ये नमदू असले  या 
वेतन ेणीनुसार सं  थान आ  थापनेवर ११ मिह  यांकरीता कं ाटी प  दतीने घेणेत आलेले कं ाटी 
कमचारी यांचा वेतन िमळणेबाबतचा अज िनणया  तव.                                             

िवषय नं.२८ ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाकामी िनयमावली व सिमती गठीत 
करणेबाबत. 

िवषय नं.२९ औ ोिगक िश ण सं  थेतील र  त पदावर Ad-hoc प  दतीने िनदेशक नेमणकू करणेबाबत. 
िवषय नं.३० शै िणक वष २०२२-२३ इय  ता १ ली  या वगासाठी शासनाचे बालकां  या मोफत व स  ती  या 

िश णाचा अिधकार अिधिनयम-२००९(RTE Act-2009) अ  वये इय  ता १ ली चे एकुण १७६ 
नवीन वेशानुसार २५% माणे ५९ िव ा  याना मोफत वेश देणेकामी मा  यता िमळणेबाबत. 

िवषय नं.३१ साईभ  तांना दे  यात येणा-या कॉट/लॉकस व अनषंुगीक सेवा पुरिव  याचे सेवा आकाराम  ये वाढ 
करणेबाबत.                                                                                                     

िवषय नं.३२ सं  थान मालक चे िविवध िठकाणचे जागा / गाळे शासक य कायालय/ खाजगी  य  ती / 
सोसायटी यांना भाडेत  वावर िदले  या िमळकत चे शासनाचे सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून 
भाडे िनि त करणेबाबत थम सव करारनामे नोटराईज क न घेणेकामीचा िनणय होणेबाबत.                           

िवषय नं.३३ ी. शरद कच  गोडगे, मदतनीस, बांधकाम िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत.  
िवषय नं.३४ ी. शेखर िवजय कुलकण , सेवा िनलबंीत सीसीटी  ही ऑपरेटर, सीसीटी  ही कं  ोल सेल यांचे 

गैरिश  त वतनाबाबत.                                                                                      
िवषय नं.३५ सव  यायालयाम  ये सं  थानचे वतीने बाजू मांडणेकरीता व र  ठ विकलांचे पॅनल तयार करणेसाठी 

पा  अजदारां  या मलुाखती घेणेबाबत.                                                                          
िवषय नं.३६ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये जुलै-२०२२ मिह  यात वै िकय िबलात 

दे  यात आलेली सवलत र  कम .६२,३२,३५५/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत.   
िवषय नं.३७ ी साईनाथ  णालयात माहे जुलै-२०२२ अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी  झाले  या 

र  कम .६०,३७,०७४/-  या खचाची न द घेऊन  यास मा  यता िमळणेबाबत या िवषयावर 
िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय .५५८ माणे चचा करणे.                                               

िवषय नं.३८ ी साईनाथ  णालयात माहे ऑग  ट-२०२२ अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी  झाले  या 
र  कम .९३,७७,७२०/-  या खचाची न द घेऊन  यास मा  यता िमळणेबाबत या िवषयावर 
िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय .५५८, ५५९ माणे चचा करणे.                                       



8 
 

 (13} 21.11.2022, SHIRDI 

िवषय नं.३९ माहे जून-२०२२ ते ऑग  ट-२०२२ जमा खच त   यास (िद.२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय .५६९ 
चे अनुशंषाने) मा  यता घेणेबाबत.                                                                               

िवषय नं.४० सं  थानचे मंजूर आकृतीबधंातील कं ाटी पदांवर ११ मिह  यांकरीता कं ाटी प  दतीने नेमणूक 
कर  यात आले  या कं ाटी कमचा-यांना सेवा रजा िविनयम–२०१३ नुसार रजा, सु या लागू 
केलेबाबत. 

िवषय नं.४१ सं  थान वाहनांसाठी, िव ुत जिन े तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंनाची झालेली खरेदीची 
मािहती सादर.                                                                                                             

िवषय नं.४२ सं  थानला माहे डीसबर-२०२१ ते जुन-२०२२ या कालावधीम  ये ा  त झाले  या  शु  द तुप व 
खा तेलाचे िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले  या तपास  यांचे अहवालाबाबत.  

िवषय नं.४३ पुव चे ठे  याची मुदत माहे माच-२०२३ म  ये सपंु  टात येत अस  याने, सन २०२३-२४ करीता पुव 
तयारी करणेचे  टीने मोतीचुर लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद तयार क न पकॅ ग क न देणेकामी 
उ   या मजुरी दराची अंदाजे र  कम .२ कोटी मा चे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िवषय नं.४४ बॅगेज  कॅनरचे दु  ती देखभाल कामी वािषक CAMC कं ाट देणेबाबत. 
िनणय .६०२     उपरो  त िवषय न.ं४ ते ४४ वेळेअभावी तहकुब ठेव  यात आले.  सदर तहकुब ठेव  यात आले  या 

िवषयांसाठी तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा मगंळवार िद.२२.११.२०२२ रोजी सकाळी १०.०० 
वा. सं  थानचे िशड  येथील साईसभागृह येथे आयोजीत कर  यात यावी, असे ठरले. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय . ५९९ ते  ६०२  सवानुमते घे  यात आले. 

यानंतर रा ौ.१.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 

                             वा रीत/-                                                                                   वा रीत/- 
                         (राहल जाधव)                                                                 (डॉ.राज  भोसले,भा. .से) 
                उप मु  य कायकारी अिधकारी                                                िज  हािधकारी अहमदनगर  तथा       
                सद  य,तदथ (Ad-hoc) सिमती                                                 सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड                           ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड      
                                                          
 
                                                                             वा रीत/- 
                                                                    (सधुाकर यालगड्डा)  

मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा 
अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 
 


