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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .१४/२०२२                                                       िदनांक २२.११.२०२२  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                    वेळ- सकाळी १०.०० वाजता 

 
मा.उ  च  यायालय, मुबंई 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. तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा आली होती. सदरह सभेतील ज े
िवषय वळेेअभावी लंबीत ठेव  यात आल े  या िवषयावर चचा करणसेाठी तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा 
मगंळवार िद.२२.११.२०२२ रोजी सकाळी १०.०० वा. सं  थानचे साई िनवास अितथीगहृ येथ े  याच 
अजडयानसुार सु  ठेव  यात यावी असे ठरले होते. 

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा मगंळवार िद.२२/११/२०२२ रोजी सकाळी १०.०० वा. साई 
िनवास अितथीगहृ येथे मा. ी.सधुाकर यालगड्डा, मखु िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा अ  य , 
तदथ (Ad-hoc) सिमती यांचे अ  य तेखाली  याच अजडयावरील उवरीत िवषयांवर चचा करणसेाठी सु  
कर यात आली.  

मु  य कायकारी अिधकारी यांचे वतीने उप मु  य कायकारी अिधकारी सभेकरीता उपि थत होते. 
 
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  

 

 मा. ी. सुधाकर 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  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४ िद.२६.०८.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त 
वाचून कायम करणे. 

 
िनणय .६०३  थगीत  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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/ 
मुकाअ/२९८२/२०२२, िद.०१/११/२०२२ अ  वये केलेला खुलासा, दसरा उ  सव-२०२२ 
साजरा करणेस व  याकामी येणारे खचाचे अंदाजप कास मा  यता या िवषयासह 
सिमतीचे िवचाराथ ठेवणे. 

 
िनणय .६०४    थगीत. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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.                                            
 
िनणय .६०५   या िवषयाचा अहवाल सादर केला आहे . याबाबत डीन, बी.जे. मेडीकल कॉलेज, पुणे 

यांचे नावाखाली पा ता दाखिवली आहे. िविहत पा ते  या बाबतीत यशोधरा, 
सोलापुर  या सं  थेकडून मागदशन घेतले. MOU वर काही सं  था हॉि पटल 
चालिवतात. आपले दो  ही हॉि पटलची मािहती देऊन  यांचेकडून अिभ  य  ती 
 वार  य  वरीत बोलावून घे  यात यावे. िनयमानुसार िविहत पा तेत बसते िकंवा नाही 

याबाबत वै क य िश ण िवभाग यांचेकडून फेर तपासणी करावी.  यांची मुळ 
िनयु  ती आरएमओ  हणून केलेली होती. परंतु  यांना कं   लटंट  हणून ो  साहन भ  ता 
स  या देत आहेत. परंतु  यांची मुळ िनयु  ती आरएमओ  हणून अस  यामुळे  यांनी 
आरएमओ  हणून पुण वेळ काम करावे. कं   लटंट  हणून  यांना िद  या जात 
असले  या भ   याबाबत सिमती स  या अिभ ाय  य  त करत नाही. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.७ वाहन िवभागातील वापरास यो  य असले  या परंतु वापरात नसले  या १५ बसेस बाबत 

िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय .५९३ नुसार मािहती.                                                              
 
िनणय .६०६  मागील सभेम  ये या बाबत चचा झाली असून सिमतीने सदरची बस सेवा नगरसुल ते 

िशड  अशी  एसटी महामंडळाने सु  के  याचे संबधीत िवभाग मुख ी.अमृत जगताप 
यांनी सांगीतले.   
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                                  वासी वाहतुक ची जबाबदारी ही सं  थानचे मु  य कत  य नाही. वापरास यो  य 
असले  या परंतु वापरात नसले  या  या बसेस आहेत  या बसेस सं  थानचे मालम  तेचा 
िविनयोग करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.  यामुळे सदर  या बसेस िवनावापर 
अस  यास  याम  ये घसारा होत आहे व  यामुळे सं  थानला तोटा संभवत आहे. 
आणखी काही कालावधी गे  यास जी र  कम गंुतवणूक केलली आहे.  याचे 
वापराकरीता गुंतवणूक माणे  याचा वापर न झा  यास तोटा होईल तरी शासनाने 
याबाबत ठोस  ताव सादर करावा.  सिमती  या या मताशी शासन सहमत नसेल तर 
 प  टीकरणा  मक  ताव सादर करावा. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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 नुसार मािहती. 

 
िनणय .६०७  मा.उ  च  यायालयाचे आदेशानसुार सिमतीची, पयवे ण, देखरेख करणे व  कारभार 

पाहणे ही कत  य आहेत. परंतु शासनाने याबाबत मािहती िदलेली नाही.  यामुळे 
सिमतीस सं  थान  यव  थापनाचे कामकाज करतांना अडचणी येत आहेत.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.९ पुजारी, उप पुजारी, िवनावादक, तबला वादक इ  यािद भरती ि येबाबत 

िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय .५९५ नुसार मािहती.                                                                           
 
िनणय .६०८  ताव सादर केलेला नाही. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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 मसुदा 
िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय .५९६ नुसार मा  यतेबाबत.                                                                                       

 
िनणय .६०९ िद.१४.०९.२०२२ रोजी अ  य  यांनी पदभार घेत  यानंतर शासनाचे वतीने चाल ू

ि या, खरेदी ि या, भरती ि या वगैरे  सव ि यांची आजपयत मािहती 
िदलेली नाही. वरील ठरावानुसार िनणय िद  यानंतरही पुतता केली नाही.  हणून 
संबधीत िवभाग मुखांना बोलावून मािहती घे  याचे ठरिवले. 

या िवषयाचे संदभात पिहली ई-िनिवदा  िद. ०२.०८.२०२२ रोजी काढ  यात 
आली.  याम  ये  गोळया,  सीरप, ॉप, इजें  शन वैगरे पाच गो  ट चा समावेश होता. 
 यापैक  ९० ट  के व  तु पुरिव  याची अट थम िनिवदेत होती. दुस-या िनिवदेत ती 



4 
 

 (14} 22.11.2022, SHIRDI 

बदल  यात आली. िनिवदेम  ये वािषक उलाढाल िकती असावी या अटीचा समावेश 
होता.  

उदा: 
अ.न.ं टडरचा 

िदनांक 
टडर 
सं  या 

र-टडर 
िदनांक 

खरेदी 
औषधाचे 
नाव 

अंदाजे 
खच 

वािषक 
उलाढालीची 
अट 

पुरवठयाची  
अट थम 
टडर माणे 

पुरवठयाची  
अट दुस-या 
टडर माणे. 

१ २.८.२०२२ ३ ६.९.२०२२ गोळया-
३१७ कार 

३.५ 
कोटी 

५० कोटी ९० ट  के 
गोळया 

७० िकंवा ५० 
ट  के 

२ २.८.२०२२ ६ ६.९.२०२२ इजें  शन-  
२२० कार 

८.९१ 
कोटी 

५० कोटी ९० ट  के 
इजें  शन  

७० िकंवा ५० 
ट  के 

३ २.८.२०२२ ४ ६.९.२०२२ सीरप ९७ लाख ५० कोटी ९० ट  के 
सीरप 

७० िकंवा ५० 
ट  के 

 
सिजकल सािह  यासाठी २० वषाचे अनभुवाची अट, कॅथलॅबसाठी व 

लॅबरोटरी केमीकलसाठी ५ वषाचा अनभुव अशी अट टाक  यात आली. सव िनिवदा 
व अटी पािह  यानंतर असे ल ात आले क , िनिवदा भरणा-याने  येक काराम  ये 
९० िकंवा ७० ट  के कमीत कमी पुरवठा कर  याची तयारी दशिवली पािहजे, या 
अटीमुळे काही ठरावीकच  य  ती िनिवदा भ  शकतात. एकुण िनिवदा िकंमत 
िवचारात घेता वािषक उलाढालाची अट Procurement Manual मधील िनयमाला 
ध न नाही.  यामुळे देखील काही पुरवठादार िन  चीत  पधत भाग घेऊ शकले नाही. 
पेमेट सं  थान िकती िदवसात करणार याचा उ  लेख नाही. वरील  अटी व शत  यांचे 
अवलोकन के  यानंतर िनिवदा िनयमा माणे नाहीत. पारदशक नाहीत.  पधम  ये मु  य 
उ  पादक यांना भाग घे  याजोगे नाही.  यामुळे खरेदी ि या पु  हा अटी व शत  
त ांकडून मागदशन घेऊन पाच िदवसात री-टडरचा  ताव मा.अ  य  यांचेकडे 
पाठवावा. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ सं  थान कमचा-यांना गणवेष–पूव ची व नंतरची िनिवदा व िनणयाबाबत 

िद.०२/११/२०२२ चे सभेतील िनणय .५९७ नुसार मािहती.                                                                              
 
िनणय .६१० िवषय सादर केलेला नाही. गणवेष देणेबाबत पुव चा ठराव दाखिवलेला नाही. गणवेष 

देणेऐवजी रोख भ  ता दणेेचा िनणय झालेला असतांना गणवेष पुरिव  यासाठीचा 
कायादेश सिमती  या कोण  या आदेशानुसार दे  यात आला याचा खुलासा तीन 
िदवसात अ  य  यांचेकडे सादर करावा. 

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

 
िनणय .६११ पदभार घेत  यापासून  हणजेच िद.१४.९.२०२२ पासून राखीव  लॉटम  ये सिमती 

सद  यांपैक  कोणा  या शॉल टाक  यात आ  या आिण राखीव  लॉट पैक  सिमती 
सद  या  यितरी  त कोणा  या शॉल टाक  यात आ  या याची मािहती बोलिव  यात 
यावी. राखीव िदवसा  यित र  त इतर िदवशी लॉटरी िस  टीम माणे शॉल न टाकता 
दुस-यां  या शॉल टाक  या  यांची यादी दे  यात यावी. पाच िदवसात अ  य  यांचेकडे 
मािहती पाठिव  यात यावी. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ ी साईबाबा महािव ालय–सहा यक ा  यापक (Ad-hoc) भरती क रता जािहरात 

बाबत. 
 
िनणय .६१२ जािहरातीचा मसुदा मंजूर. अ  य  यांचेकडून मु  य कायकारी अिधकारी यांचे नाव 

मनोि वत कर  यात येत आहे.  मुलाखतीसाठी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िदनांक 
िन  चीत करावी. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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. 

 
िनणय .६१३ िवषय तातडीचा नाही. तहकुब. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ मौजे िशड  ता.राहाता येथील िस.स.नं 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 संबंधीत द  तऐवज, 
 याकामी इ  छूक देणगीदार या सव मािहतीसह िवचार करणे.                                                                                                         

 
िनणय .६१४ मािहती िदलेली आहे अवलोकन केले.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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.  
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िनणय .६१५ अिभ ाय पाठिवणे बाबतचे प ाचे अवलोकन केले. महािधव  ता यांचा अिभ ाय 
ा  त झा  यानंतर सिमतीसमोर ठेव  यात यावा.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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.                                                                             
 
िनणय .६१६  इतर ि  कमची मािहती िदली नाही. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ सं  थानला देणगी  व पात ा  त होणारे सोने चांदी व  तुंची कस लावून तपासणी 

क न बाजारभावा माणे िकंमत िनि त करणेकामी, सोने-चांदी मु  यांकनकार यांना 
मािसक मानधनावर दोन वषाकरीता मुदतवाढ देणेबाबत.                                                                              

 
िनणय .६१७ स  याचे जे मु  यांकनकार आहेत  यांना ितमहा एकि त मािसक र  कम .७०००/- 

मानधनावर पुढील एक वष कालावधीसाठी मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 
कारण ते  थािनक असनू ते वेळेवर उपल  ध होतात व  यांचे मानधन हे माफक 
 व पाचे आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ सं  थानचे दो  ही  णालयांकरीता काया  वीत करावया  या संगणक य णाली  या 

उपयु  ततेबाबतचा पाहणी अहवाल.                                                                                   
 
िनणय .६१८  तावाचे अवलोकन केले. वेळे अभावी तहकुब. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० GEM Portal न दणीकरणाबाबतची स ि थती.                                        
 
िनणय .६१९ पुतता केलेली नाही. तीन िदवसात पुतता क न अहवाल सादर करावा. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ बांधकाम क  पाकरीता आिकटे  ट पॅनलवर आिकटे  ट िनवडीसाठी expression of 

interest from donors मािहती.                                                                                           
 
िनणय .६२०  तहकुब. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ सन २०२२-२३ या आिथक वषामधील सं  थानकडील दैनिंदन वापराने खराब 

झाले  या रकामे तेलातुपाचे लहान / मोठे त डाचे खराब व चांगले डबे िव  
करणेकामी फेर ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.  
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िनणय . ६२१  ताव सादर केलेला नाही.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ सं  थानची नावे, बोधिच  हे, अिधकृत वेबसाईट, काशने इ.चे Trademark व Copy 

Right बाबतची कायवाही करणेकामी या े ातील तांि क स  लागाराची नेमणूक 
करणेबाबत.   

 
िनणय .६२२  ताव सादर केलेला नाही. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ सं  थान िनयु  त तांि क स  लागार M/s DSG Consultant Pvt. Ltd. Mumbai 

यांचे ा  त  अिभ ायानसुार 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.                                                         
 
िनणय .६२३ Manual for Procurement for Consultancy and other Services-2017  नुसार  

कायवाही करावी. तसेच याकामी कॉल बेसीसवर सेवा घे  यात यावी. याकामी 
सं  थानकडे उपल  ध असणा-या कमचा-यांना िश ण दे  यात यावे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५  विन ेपन यं णा अ ावतीकरणाचे िनिवदेसबंधीत कायवाही महारा   शासनाचे 

Maha IT िवभाग, मंुबई यांचेमाफत करणेऐवजी सं  थानमाफत सदरकामी त  
स  लागाराची नेमणूक ई-िनिवदा प  दतीने करणेस व  याकामी येणा-या खचास 
मा  यता िमळणेबाबत.                                  

 
िनणय .६२४ सदरचे काम क न घेणेसाठी अिभ  य  ती  वार  य या प  दतीचा वापर करावा.या कामी 

कला िनदशक ी.िनतीन चं कांत देसाई , ी.िनतीन कुलकण  व इतरांकडून 
अिभ  य  ती  वार  य मागिव  यात यावे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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. 

 
िनणय .६२५  ताव सादर केला नाही. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२७ िदनांक ०७ ऑग  ट, २००९ चे आकृतीबंधासोबत  या मंजूर प रिश  ट “अ” म  ये नमूद 
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.                                          

 
िनणय .६२६  ताव सादर केला नाही. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाकामी िनयमावली व सिमती गठीत 

करणेबाबत. 
 
िनणय .६२७  ताव सादर केला नाही. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ औ ोिगक िश ण सं  थेतील र  त पदावर Ad-hoc प  दतीने िनदेशक नेमणूक 

करणेबाबत. 
 
िनणय .६२८   ताव मंजुर. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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. 

 
िनणय .६२९  िवभाग मुख यांनी सिव  तर मािहती िदली नाही. पुढील सभेत अ  यास क न यावे. 

तहकुब.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ साईभ  तांना दे  यात येणा-या कॉट/लॉकस व अनषंुगीक सेवा पुरिव  याचे सेवा 

आकाराम  ये वाढ करणेबाबत.                                                                                                     
 
िनणय .६३० िडसबर-२०२३ पयत सेवा आकारात वाढ क  नये असा िनणय घे  यात आला.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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.       
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िनणय .६३१  महारा    म.न.पा.  थावर मालम  ता भाडेप ा  नुतनीकरण ह  तांतरण िनयम २०१९ चे 
कलम ७९ (क) माणे जाहीर िललाव प  दतीचा अवलंब करणे आव  यक आहे. 
मालम  ता मु  यांकन (मालम  तेचे वा  तव मु  य िनधारीत करणे) १९९५ माणे 
मु  यांकनाचा अ  यास करावा. भाडेप याची मुदत सपंली असेल तर बाजारभावा  या 
८ ट  के अिधक भाडेदरा  या रकमेवर २ ट  के  याज आकारणे याबाबत अ  यास 
करावा. भाडेप याचा कालावधी यावर अ  यास करावा. ि िमयम िकती  यावा 
याबाबत अ  यास करावा. नुतनीकरण करावयाचा अस  यास अटी व शत चा उ  लेख 
करावा. थम िललाव प  दतीने भाडेप ा कर  याचा य  न असावा या सव गो  ट चा 
िवचार क न अ  यासपुवक सिव  तर  ताव सिमतीपुढे ठेव  यात यावा. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ ी. शरद कच  गोडगे, मदतनीस, बांधकाम िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत.  
 
िनणय .६३२  थगीत. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ ी. शेखर िवजय कुलकण , सेवा िनलबंीत सीसीटी  ही ऑपरेटर, सीसीटी  ही कं  ोल 

सेल यांचे गैरिश  त वतनाबाबत.          
 
िनणय .६३३   ताव सादर केलेला नाही.                                                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ सव  यायालयाम  ये सं  थानचे वतीने बाजू मांडणेकरीता व र  ठ विकलांचे पॅनल तयार 

करणेसाठी पा  अजदारां  या मुलाखती घेणेबाबत.  
  
िनणय .६३४  ताव सादर केलेला नाही.                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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.   

 
िनणय .६३५ तहकुब. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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.    
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िनणय .६३६ तहकुब. 
                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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.    

 
िनणय .६३७  ताव सादर केलेला नाही. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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.              
 
िनणय .६३८  ताव सादर केलेला नाही.                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० सं  थानचे मंजूर आकृतीबंधातील 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. 

 
िनणय .६३९ तहकुब. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ सं  थान वाहनांसाठी, िव ुत जिन े तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंनाची झालेली 

खरेदीची मािहती सादर.   
  
िनणय .६४० अवलोकन केले. इधंनाचे बचतीबाबत िवभाग मुख यांना िनदश दे  यात यावेत. व 

मािहती सादर कर  यात यावी. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ि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.  

 
िनणय .६४१  ताव सादर केलेला नाही. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४३ पुव चे ठे  याची मुदत माहे माच-२०२३ म  ये संपु  टात येत अस  याने, सन २०२३-२४ 
करीता पुव तयारी करणेचे  टीने मोतीचुर लाडू, सुटी बुंदी व बफ  साद तयार क न 
पॅक ग क न देणेकामी उ   या मजुरी दराची अंदाजे र  कम .२ कोटी मा चे खचास 
मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .६४२ िवषय तातडीचा नाही सबब तहकुब. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४४ बॅगेज  कॅनरचे दु  ती देखभाल कामी वािषक CAMC कं ाट देणेबाबत. 
 
िनणय .६४३ िद.०२.११.२०२२ रोजीचे सभेम  ये सदर  तावास मंजूरी दे  यात आलेली आहे.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
आय  या वेळेचा  
िवषय न.ं१       सन २०२२-२३ वषाकरीता सादालय, कॅ  टीन, मंिदर व लाडू िनिमती िवभागांसाठी 

आव  यक िकराणा माल खरेदीकामी तांि क िनिवदमे  ये पा  ठरले  या 
िनिवदाधारकांचे नमुने िन वडीचे कामकाजांबाबत. 

िनणय .६४४  पुव   येक व  तुसाठी  वतं  िव े ता िनिवदा भ  शकत होता. परंतु आता 
पिह  यांदाच सव व  तुचे एकुण सात गट तयार केले  नतंर दहा गट तयार केले. या 

ि येत एखादया व  तुचा ठोक िव े ता इतर व  तुसाठी  िनिवदा भरणार अस  यास 
तो या िकेयेत भाग घेऊन शकत नाही आिण तो बाद होतो.  यामुळे याम  ये 
 यावसाईक  पधा होऊ शकत नाही. पुव  एक-एक व  तुसाठी  वतं  ई िनिवदा 

भर  यासाठीची मुभा असतांना ती बदलुन अनेक ठरावीक व  तुंसाठी गट बनिव  याचे 
काहीही तकसंगत कारण नमुद केलेले नाही.   यामुळे या सव सामा  य ुटी िनदशनास 
येतात तथापी तातडीची िनकड ल ात घेता िनवड ि येस सिमती मा  यता देता 
आहे. तथापी  पधा  मक बीड ग करता जे वर नमुद केलेले बाजार आहेत व जे 
मोठमोठे परुवठादार आहेत  या  या म  ये एका छताखाली सव व  तु संकलन होऊ 
शकतात अशा सं  थाकडून मािहती व दरप क मागिवणे आणी सिमतीसमोर 
तुलना  मक मािहतीसह व शासनाचे  प  ट अिभ ायासह  ताव ता  काळ सादर 
कर  यात यावा.  
          नमुने तपास  याचे संदभात िकराणा माल खरेदी करणेकामी ा  त                 
ई-िनिवदेतील िकराणा मालाचे नमुने िनवडीचे कामकाज राहरी िव ापीठातील दोन 
त  सं  थानचा आचारी, खरेदी व भांडार िवभागाचे शासक य अिधकारी ी.िकसवे 
यांचे उपि थत क न घे  यात यावे. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.२      ी साईबाबा हॉि पटल प रसराम  ये ५ वष कालावधीसाठी भाडेत  वावर औषध 

दुकान चालिवणेस देणेबाबत. 
 

िनणय .६४५ अटी व शत चे अवलोकन केले असता व मािहती घेतली असता असे ल ात आले 
क , स  या अ  ती  वात असलेले दुकानदार र  कम .१७,३१,३४०/- आहे आिण 
उ  चतम िनिवदा फ  त .११,२५,११२.५० आ  याचे दाखिवले आहे. यांची कारणे 
पािहली असता िनिवदेम  ये उदा. िनिवदाधाराकडे १० मेडीकल  टोअस असणे आिण 
दहा वषाचा अनुभव असणे या अटी शत मुळे  पधत भाग घेणारांची सं  या कमी 
झाली आिण सं  थानचे नकुसान झाले. इतर िवषयांम  ये र-टडर बाबत शासक य 
 तरावर िनणय घेऊन सिमतीसमोर मांडले आहे. स  या र  कम .१७,३१,३४०/-  एवढे 

मासीक भाडे असतांना फ  त .११,२५,११२.५० ची िनिवदा मा  यतेसाठी सादर 
करणे सवथा अमा  य आहे. सदरचा  तावच सं  थानचे िहताचे िवरोधात आहे. असा 

 ताव मंजूरीसाठी पाठिवणेच चुक चे आहे.  सबब  ताव अमा  य. 
     येक खरेदी ि येम  ये आतापयत जी चचा केली  याम  ये सिमतीचे 

अ  य  व सद  य यांनी नाराजी  य  त केली आहे. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.३ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  ये भाडे त  वावर Liquid Medical 

Oxygen Gas Plant (LMO) बसिवणेबाबत. 
 
िनणय .६४६  ताव अमा  य. फ  त फेर  ताव सादर करावा. प रि थतीचा अंदाज न घेता, 

उपयु  तता ल ात न घेता,  ताव सादर केला आहे. अ  ती  वात असले  या टॅकं मधुन  
गॅस ्  उपल  ध क न घेता येतो. प रसरातील संगमनेर इतर िठकाणी उपल  ध   असतांना 
वै क य शासनास  याची आव  यकता व िवशलेषन केले तर  यावर सिमती िनणय 
घेईल. कोरोना कालावधीम  ये िज  हातील जी प र  थतीती होती तशी ऑ  सीजन 
तुटवडा प रि थती नाही. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.४ 
िनणय .६४७ सं  थानचे कारभारात पारदशकता आण  यासाठी सिमती सभेचे इितवृ  त पुढील 

सभेम  ये वाचून  कायम हो  याची वाट न पाहता ता  काळ सं  थानचे संकेत  थळावर 
उपल  ध क न दे  यात यावे. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.५ 
िनणय .६४८ परदेशातील तसेच भारतातील साईभ  त जे पंचवीस हजार पये पे ा जा  त रकमेची 

ऑनलाईन देणगी देतात  यांना भारतात आ  यानंतर समाधी मंिदरात दशनाचे वेळी 
पंचवीस हजार पये पे ा जा  त रकमेचे देणगीदार  हणून आरतीसाठी पास 
िमळिव  यासाठी  यांना इथे गैरसोय होऊ नये  हणून Computerization  चा  उपयोग 
क न  यांचे कडील देणगीची पावती पाहन कॉ   युटर िस  टीम म  ये न द क न  वरीत 
पास दे  यासाठी एक कॉ   युटर काऊंटरची  यव  था क न दे  यात यावी.  
कॉ   युटरम  ये न द के  यानंतर  याच पावतीचा पु  हा आरती पास  हणून उपयोग 
होणार नाही. अशी द ता  Computerization न दी  दारे  घेता येईल. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.६ 
िनणय .६४९ सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करतांना  यामधील घेतले  या िनणयावरील केले  या 

कायवाहीबाबतचा अहवाल संबधीत कागदप ांसह िवभाग मुख यांनी मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचेकडे सादर करावा व मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 
सदरचा अहवाल सभेपुढे  

सादर करावा. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय . ६०३ ते ६४९    सवानुमते घे  यात आले. 
यानंतर दुपारी ३.३० 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/- 
                                                          (सुधाकर यालगड्डा)  

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

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 


