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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .०९/२०२२                                                                          िदनांक २२.०९.२०२२  
थळ- िज  हा  यायालय, अहमदनगर                                                             वेळ- सं  याकाळी ०६.०० वाजता 

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

अॅ  लीकेशन नं.११९७३/२०२१) यावर िद.१३/०९/२०२२ रोजी मा.  यायालयाने िदले  या आदशेा  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड करीता िनयु  त केले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा गु वार िद.२२/०९/२०२२ रोजी सं  याकाळी 
०४.०० वा. िज  हा  यायालय, अहमदनगर येथे आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/२४८१/२०२२, 
िद.२२.०९.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते.  

मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा गु वार िद.२२/०९/२०२२ रोजी सं  याकाळी ०६.०० वा. िज  हा  यायालय, 
अहमदनगर येथे मा. ी.सधुाकर यालगड्डा, मखु िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती   
यांचे अ  य तेखाली सु  कर यात आली.  

 
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  
 

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

२. मा.डॉ.राज  भोसले, भा. .से. 
िज  हािधकारी अहमदनगर  तथा सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती. 

३. मा. ीमती भा  य ी बानायत, भा. .से. 
मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तथा  
सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती, यांचे वतीने उप मु  य कायकारी अिधकारी ी.राहल जाधव उपि थत 
होते. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०१ िद.२६.०८.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम 

करणे. 
 
िनणय .५०६ चचा केली, एकूण ८२ िवषय आहेत, तदथ सिमतीने नुकताच कायभार  वीकारलेला आहे, कमी वेळ 

िमळा  यामुळे िनयिमत पुढील बैठक त हा िवषय .१ घे  याचे ठरवले. 
(कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव–२०२२ साजरा करणेस व  याकामी येणारे खचाचे अंदाजप कास 

मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .५०७ अंदाजप कात दाखिवले  या रकमांचा तपशील स  या उपल  ध नाही  हणून तपशीलवार मािहतीसह 

पु  हा िवषय सिमतीसमोर ठेवावा. आव  यक मािहती दे  यासाठी सबंधीत िवभाग मुख िकंवा  यांचे 
जबाबदार कमचारी यांना पुढ  या बैठक साठी हजर ठेवावे. वािषक बजेटम  ये  याची तरतुद कर  यात 
आली क वा नाही, केली नस  यास का केलेली नाही, याची सु  दा मािहती दे  यात यावी. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०३ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०२२ मधील उ  सवातील वीणा, पोथी, फोटो, पा पुजा, ािभषेक 
इ  यादी साठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सद  यांची नावे िन  चीत करणेबाबत. 

 

िनणय .५०८  िद.०४.१०.२०२२ रोजी सिमती सद  य डॉ.राज  भोसले पोथी घेतील व ची पा पजुा करतील.  िवणा  
व तीमा कोण घेतील याचा िनणय सद  य सिचव यांनी  यावा. िद.०५.१०.२०२२ रोजी अ  य  पोथी 
घेतील व पा पजुा करतील. िभ ा झोळीसाठी अ  य  व दो  ही सद  य हजर असतील. आराधना िवधी 
अ  य  यांचे ह  ते होईल. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०२२ आयोिजत करावया  या क तन व सां  कृितक काय मासाठी 

कलाकार व मानधन िनि त करणेबाबत.   
 

िनणय .५०९  तावातील ‘अ’ भाग मा  य कर  यात आला. सौ.अंजली जोशी यांचा िकतन काय म कर  यासाठीचा 
 ताव मंजूर,  

  तावातील ‘ब’ भागासाठी ी. काश खांडगे िकंवा अ  य यांना व या िवषयासदंभात त  व अनभुवी 
 य  त कडे सदरची नावे पुरिव  यात यावीत व  यांचेकडून अिभ ाय मागिव  यात यावा आिण पुढील 

सभेसमोर िवषय ठेव  यात यावा. 
  ी. काश खांडगे, मुंबई िव ापीठ यांना प  िलिहतांना,  तभं .६ व ७ वगळून यादी पाठिव  यात 

यावी.   
(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०२२ म  ये ी.सजंय जोशी, नांदेड यांचा ‘गीत रामायण’ काय म 

सादर करणेबाबत. 
 

िनणय .५१० ी. सजंय जोशी, नांदेड यांचा वरील िनणया माणे ‘गीत रामायण’ काय म सादर करणेबाबत समावेश 
कर  यात यावा.  

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ सं  थानचे है ाबाद, बगलोर व चे  नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचारी यांचे वेतन व 

मुदतवाढीबाबत. 
 

िनणय .५११ या मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचा-यांची काय मता, सेवा त  परता याबाबत िवभाग 
मुखाकडून अहवालासोबत हा िवषय पु  हा ठेवावा.  

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ सं  थानचे कायम व कं ाटी कमचा-यांसाठी कौश  य िवकास िश ण काय माचे आयोजन 

करणेबाबत. 
 

िनणय .५१२ हा िवषय पुढील बैठक त ठेव  यात यावा.                                  (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ मौजे िशड  ता.राहाता येथील िस.स.नं ९३ े  ९३.७ चौ.मी.या ी  दारकामाई मंिदराचे दि ण 

बाजूकडील िमळकत व  यासमोरील मोकळी जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे 
नावे होणेबाबत.   

 
िनणय .५१३  ताव,  लनॅ तयार क न सबंधीत द  तऐवजासह िवषय पुढील सभेत ठेवावा. यासाठी कोणी देणगीदार 

हे काम कर  यास तयार आहे काय याचा िवचार करावा. आव  यकता भास  यास या िवषयाबाबत 
मा.उ  च  यायालयासमोर िस  हील अॅ  लीकेशन कर  याची तरतुद ठेवावी.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०९ ी साईबाबा मिंदर दशनरांग इमारत बांधकाम क  पाचे लेबर कॅ  प येथे घडले  या घटनांबाबत व 
क  पाचे स ि थतीबाबत तसेच ठेकेदार ीम भान ू क    शन ा.िल., मुंबई यांनी मुदतवाढ 

िमळणेसाठी केले  या िवनंतीबाबत. 
 
िनणय .५१४ आव  यक मािहती अभावी सदरचा िवषय तहकूब कर  यात आला. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० आयकर कायदा १९६१  या तरतुदीनसुार आिथक वष २०२२-२३ अखेर .३०९ कोटी अखिचत 

उ  पनाचा िविनयोग करणेबाबत. 
 
िनणय .५१५ आव  यक मािहती अभावी सदरचा िवषय तहकूब कर  यात आला. 

(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ आयकर िवभागा  या .४९८ कोटी कर भरणा नोटीसा तसेच आयकर िवषयक कामकाजाची 

स ि थती. 
 
िनणय .५१६ आव  यक मािहती अभावी सदरचा िवषय तहकूब कर  यात आला. 

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

यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळेचा िवषयावर चचा कर  यात आली. 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१  
िनणय .५१७ सिमती सद  य डॉ.राज  भोसले, िज  हािधकारी यांनी  ताव मांडला क , हार फुले बदं केलेचे 

िनणयाबाबत पुनिवचार करावा िकंवा कसे यासाठी पुढील सभेम  ये सिव  तर िवषय ठेव  यात यावा. 
याकरीता िशड  प रसरात फुल उ  पादनाची उलाढाल िकती होते, महामारीचे कालावधीचे अगोदर 
सं  थान  य  र  या िकती फुलांची खरेदी करत होते व अ  य र  या िव े ता िकती खरेदी करत होते, 
याची मािहती उपल  ध क न दे  यात यावी. या िवषयाला अ  य  यांनी अनुमोदन िदले. 

(कायवाही- सरं ण िवभाग/मंिदर िवभाग/ बगीचा िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .५०६ ते ५१७  सवानुमते घे  यात आले. 
यानंतर साय.ं ८.००  वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 

        वा रीत /-                                                                            वा रीत/- 
     (राहल जाधव)                                                                    (डॉ.राज  भोसले) 

                     उप मु  य कायकारी अिधकारी                                              िज  हािधकारी अहमदनगर  तथा       
            ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड                                   सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
                          मु  य कायकारी अिधकारी तथा                                 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड       
                     सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती क रता                                                                                  

                                                                       
 
                                                   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 . 


