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       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .६/२०२१                                                                                   िदनांक २३.११.२०२१  
थळ- साईिनवास अितथीगृह                                                                                          वेळ-सकाळी ११.०० वाजता 

 
मा. उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर िद. ०९/१०/२०१९ 

रोजी मा. यायालयाने िदले या आदेशा वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  करीता िनयु  केले या 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा मंगळवार िदनांक २३/११/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं  थानचे िशड  
येथील साईिनवास अितथीगृहाम  ये आयोिजत केली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/२६८७/२०२१, 
िद.१५.११.२०२१ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानुसार सदरह सभा मगंळवार िदनांक 
२३/११/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सु  कर  यात आली. 

 
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  
१. मा. या. सधुाकर यालगड्डा, मुख िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर. तथा 
     अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती.    
२.  मा. ीमती भा  य ी बानायत,भा. .से.मु य कायकारी अिधकारी,  
     ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . तथा सद  य सिचव, तदथ (Ad-hoc) सिमती.  
३.  मा. ी.भानुदास ह. पालवे, अपर आयु  त, नािशक िवभाग, नािशक, तथा  
  सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती  
४.  मा. ीमती गीता .बनकर, सहा यक धमादाय आयु  त, अहमदनगर, तथा 

सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली. 
िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.३०.१०.२०२१ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
िनणय .२७४ िदनांक ३०.१०.२०२१ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती 

सव मा.सद  यांना परुिव  यात आ  या हो  या, सदरह इितवृ  वाचून कायम करतांना िनणय .२५६ म  ये 
सं  थान शासनातफ असे सांग  यात आले क ,  पुव पासनू िवनाअनुदानीत त  वावरच शै िणक शु  क 
घे  याची था आहे. निवन धोरणा  मक िनणय घे  यात येत नाही.  यामुळे पवु  या िनणयात खालील 

माणे दु  ती होणे आव  यक आहे. 
 

१. िनणय .२५६- मंजरू. 
(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

या ऐवजी खालील माणे  
िनणय .२५६- मंजूर. िवनाअनुदानीत महािव ालयानुसार शै िणक शु  क ि वकारणेस मा  यता 
दे  यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ चि य प  दतीने सादर केले  या िवषयावरील िनणय वाचून कायम करणे.  

०१.   ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील वै क य अिधकारी, ईडीपी मॅनेजर, एस टी/एच ए फॉर 
बायोमेडीकल वे  ट मॅनेजर, प  लीक रलेशन मॅनेजर यांना माहे २० नो  हबर, २०२० ते २८ जुलै,२०२१ 
या कालावधीत ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिहनेसाठी िदले  या नेमणूकांचा कालावधी 
सपुं  टात आ  यानंतर  याच धत वर ट   याट   याने पु  हा नेमणूका देणेबाबत. 
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िनणय .२७५/१ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

०२.  सन २०२२-२३ करीता बारा मिह  यांचे कालावधीसाठी पाणी पुरवठा िवभागास पाणी शु  दीकरणासाठी 
आव  यक  लीच ग पावडर, फेरीक अलॅम व  लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणेस व  यासाठी येणारे 
खचास मा  यता िमळणेबाबत.             

                                                              
िनणय .२७५/२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही–पाणीपुरवठा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०३.  ी साईबाबा सं  थानचे सव पॉवर ग  टॅडबाय जनसेट  या िडझेल इिंजनचे वािषक स  ह स कॉ   ट 
सन-२०२२ या वषासाठी देणेकामी च य प  दतीने मा  यता िमळणेबाबत.         

        
िनणय .२७५/३ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही–िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०४.  सं  थानचे सादालय व लाडू िनिमती िवभागांसाठी मसाले, ाय ु टस व इतर िकराणामाल खरेदीकामी  
ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराने खरेदी करणेबाबत.        

                                               
िनणय .२७५/४ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही–खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०५.  सन २०२१-२२ वषाकरीता ई-िनिवदेचे िकराणामाल खरेदीकामी तांि क िनिवदेम  ये पा  ठरले  या 
िनिवदाधारकांचे नमुने िनवडीचे कामकाजाबाबत.         

                                         
िनणय .२७५/५ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही–खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०६.  ी साईनाथ  णालयात महा  मा  योतीबा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY) व धानमं ी 
जनआरो  य योजना (PMJAY) सु  करणेकामी निवन सगंणक संच, यु.पी.एस.  कॅनर ि टंर खरेदी 
करणेस मा  यता िमळणेबाबत.                   

                                           
िनणय .२७५/६ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

०७.  सन २०२१-२२ मधील (िद.०१.०१.२०२२ ते िद.३१.१२.२०२२ ) करीता साईआ म भ  तिनवास, साई 
धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,  लब ग,  व  छता इ. दु  ती व 
देखभालीची कामे व  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता 
कामे आऊटसोस ठेकेदाराकडून क न घेणेकामी दैिनक वतमानप ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा 
मागिवणेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत.        

           
िनणय .२७५/७ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही-  दारावती भ  तिनवास/ साईआ म भ  तिनवास/ साई धमशाळा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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०८.  सन २०२१-२२ साठी (िद.०१.०१.२०२२ ते िद.३१.१२.२०२२) एक वष कालावधीसाठी साईआ म 
भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  ये व प रसरात पे  ट कं  ोल  
करणेकामी येणा-या खचास तसेच जािहरातीचा दरप क व दैिनक वतमान प ात जािहरात देऊन 
दरप के मागिवणे अ थवा पे  ट टिमनेटस, पुणे यांना आहे  याच मंजूर दरात पुढील एक वष 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत चि य प  दतीने मा  यता िमळणेबाबत.           

     
िनणय .२७५/८ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही-साई धमशाळा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३ ी साईबाबा हॉि पटलकरीता Liquid Oxygen Dura Cylinder ई-िनिवदा मागवून खरेदी करणेस व 

 याकामी येणा-या र  कम .३०,३८,५००/-चे खचास शासक य मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .२७६ यावर सिव  तर चचा झाली. याकामी येणा-या खचास तसेच ई-िनिवदा ि या राबिव  यास मा  यता 

दे  यात आली. तथापी सं  थान शासनाने Liquid Oxygen Gas Plant म  ये तयार होणारा 
ऑि सजन साठवूण ठेवणेबाबत काही  यव  था करता येईल काय? याबाबत मािहती  यावी / 
पडताळणी करावी.                                                                    (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ सं  थान िनधीतून बांध  यात आलेले रा  य प रवहन महामंडळाचे िशड  स  ह नं.१७१ मधील बस  थानक 

व भ  तिनवास इमारतीचे बांधकाम ठेकेदार पाटील क  स  शन अॅ  ड इं ा   चरल िल.पणेु यांचे 
अंितम िबलातील उवरीत देय र  कम अदा करणे व सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा ठेव परत 
करणेबाबत. 

 
िनणय .२७७ यावर सिव  तर चचा झाली.   ताव मंजूर. एकुण र  कम .५० लाख पे ा जा  त अस  याने 

मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल 
कर  यात यावे.                        (कायवाही-बांधकाम िवभाग/िवधी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ परक य चलन (FCRA) न दणी माणप  नुतनीकरण करणेकामी तदथ सिमती सद  यांचे KYC’s 

कागदप े व र  कम .१०/-मा चे ितक ट असलेले नोटरी-न दणीसह ित ाप ावर  वा री क न 
िमळणेबाबत. 

 
िनणय .२७८   थगीत.                                                                                                    (कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ सं  थानला आयकर िवभागा  या .३७० कोटी कर भरणा नोटीसांबाबतची स ि थती व आिथक वष 

२०२१-२२ चे आयकर िव वरणप  दाखल करणे, करिनधारण, फेर करिनधारण इ  यादी अनषंुगीक 
कामकाजाकरीता कर स  लागार लेखाप र ण सं  थेची  िनयु  ती करणेबाबत. 

  
िनणय .२७९  यावर सिव  तर चचा झाली.  तावातील ‘ब’ सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे िववरण प  ३१ 

िडसबर, २०२१ अखेर दाखल करणे गरजेचे अस  याने ते दाखल कर  यासाठी स  याचे कर स  लागार 
लेखाप र क यांना मुदतवाढ दे  यात आली.  तावातील ‘अ’ ची पतुता कर  यासाठी  तावातील 
‘क’ ची कायवाही लवकरात लवकर होणे आव  यक आहे. ती कायवाही लवकरात लवकर हो  यासाठी 
पुढील तीन आिथक वषासाठी आयकर िव वरणप  दाखल करणे, करिनधारण, फेर करिनधारण इ  यादी 
अनुषंगीक कामकाजाकरीता कर स  लागार लेखाप र ण सं  थेची  िनयु  ती करणेसाठी जािहरातीचा 
मसदुा लवकरात लवकर तयार क न मा  यतेसाठी सिमतीसमोर ठेव  यात यावा.  

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०७ ी साईनाथ  णालयाचे वाढीव ितस-या मज  याकरीता आणले  या केबल ऑि सजन  ला  टकरीता 
वापर  यास आले  या अस  याने आता वाढीव ितस-या मज  यावरील इले  ीकल लोडला स  लाय 
देणेकरीता २४०  केअर एम.एम.ची इले  ीकल केबल, िपतळी लजॅ टाईप केबल  लॅ  ड, 
अॅ  युिमिनयम ल  जची खरेदी करणेकामी येणा-या खचास तसेच िवहीत प  दतीने दरप के मागिवणेस 
मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .२८०  यावर सिव  तर चचा झाली.  साईनाथ हॉि पटल साठी खरेदी केले  या केबल मधुन ६६० िमटर केबल 

िनकड आहे  हणून त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी यांचेकडून त डी आदेश घेऊन वापरली आहे. 
 यांचेकडून लेखी आदेश िद.११.०८.२०२१ रोजी घेत  याचे नमुद आहे. जुन २०२१ म  ये  िनकड आहे 
 हणून ही केबल वापर  यानंतर तदथ सिमतीचे पुढील बैठक म  ये  यास काय  तर मा  यता घेणे  

आव  यक होते. सं  थानची सदरह केबल ऑि सजन  लॅ  ट म  ये वापर  यामुळे ऑि सजन  लॅ  ट पुणत 
डोनेशन मधुन उभार  यात आलेला आहे. असे नमुद आहे. यापुढे डोनेशन मधुन असे काम करतांना 
सपुंण बजेट सह  यव  थापन सिमतीपुढे ठेऊन परवानगी  यावी. असे नमुद क न  तावास मा  यता 
दे  यात आली.  

(कायवाही-िव ुत िवभाग)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ ी साईबाबा सं  थानचे दो  ही  णालयातील  णांना ने-आण करणेकामी फोस कंपनीची बीएस-६ 

कारातील ॅ  स  णवाहीका खरेदी करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खचास आिण 
कंपनी/अिधकृत पुरवठादार यांचेकडून दरप के मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२८१    यावर सिव  तर चचा झाली.  णवाहीका िविवध कारातील वाहनाची  य  पाहणी कर  यात यावी.  
वाहन िवभागातील तांि क त ,  णालयातील वापर करणारा त , सबंधीत आरएमओ व मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचे समीतीने वाहनाचा नमुना बोलावून खरेदीचा  ताव चि य प  दतीने अथवा 
िनयिमत सभेम  ये जे आगोदर घडेल  याम  ये सादर करावा. 

(कायवाही-वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ औ ोिगक िश ण सं  थेतील कं ाटी िनदेशक यांना क  शासना  या डायरे  टर जनरल ऑफ ेिनगं 

(DGT) यांचे िनदशानुसार मानधन लागु करणेबाबत. 
िनणय .२८२ यावर सिव  तर चचा झाली. शासनाचे िनणया माणे मजूंर. 

(कायवाही-औ ोिगक िश ण सं  था) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० महारा   रा  य शेती महामंडळ मयािदत, पुणे यांची ल  मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील शेती 

महामंडळाची जमीन सं  थानला कायम खरेदी िमळणेकामीचा सधुारीत  ताव सादर करणेबाबत. 
िनणय .२८३ यावर सिव  तर चचा झाली.  तुतची जागा सं  थानचे जमीनीला लागून आहे. या जागेत शता  दी 

महो  सावातील काय म झालेले आहेत.  यामुळे सदरची जमीन सं  थानला खरेदी करणेकामी   
शासनाकडे  ताव पाठिव  यात यावा. धोरणा  मक िवषय अस  याने मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचेकडे मा  यतेसाठी िसि हल अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
िवषय नं.११ सन २०२२ या वषासाठी िल  जत उडीद पापड खरेदी करणे. 
िनणय .२८४ यावर सिव  तर चचा झाली.  इतर कंप  यांचा देखील िवचार कर  यास हरकत नाही. याकामी येणा-या 

खचास व ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता दे  यात आली.  
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१२ शासक य अिधकारी/कमचारी यांना िनवासासाठी सं  थान िनवास  थान उपल  ध क न देणेकामी 
 तावीत करणेत आले  या िनयमावलीस मा  यता िमळणे व शासक य अिधकारी/कमचा-यांना सं  थान 

मालक चे िनवास  थाने भाडे त  वावर देणेकामी ‘सं  थान अिधिनयम,२००४ चे कलम १७(३) नुसार’ 
शासनाचे पूव मा  यतेने देणेबाबत. 

 
िनणय .२८५ यावर सिव  तर चचा झाली.  ताव मंजूर.  

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ िनवासासाठी सं  थान िनवास  थान िमळणेबाबत ी.हषवधन गवळी, पोलीस िनरी क, साई मंिदर 

सरु ा, िशड  व ी.िहरालाल माधवराव पाटील, पोलीस िन र क, शहर वाहतुक िनयं ण शाखा, िशड  
यांचे अनु मे िद.२४.०२.२०२१ व िद.१६.१०.२०२१ रोजीचे िवनंती अजाबाबत. 

 
िनणय .२८६  यावर सिव  तर चचा झाली.  ताव मंजूर.  शासनाची मा  यता घे  यात यावी. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ को  हीड-१९ मुळे  या िवभागां  या सेवा ता  पुर  या  व पात खंडीत करणेत आले  या आहेत. अशा 

ता  पुर  या  व पात खंडीत करणेत आले  या ५९८/५९२ कायम कं ाटी कमचारी यांचे माहे जुलै-२०२१, 
ऑग  ट-२०२१ व चे मंिदर भ  तांसाठी दशनास खुले होईपयत ता  पुर  या सेवा खंडीत कालावधीतील 
मानधन मानवते  या  टीकोनातून अदा करणेबाबत. 

िनणय .२८७ यावर सिव  तर चचा झाली. सं  थावर िकती आिथक भार पडेल याचा अ  यास क न सिव  तर  ताव 
सिमतीपुढे सादर करावा.  

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ कोरोना िवषाण ू (को  हीड-१९) चे कालावधीतील माहे माच-२०२० व माहे एि ल-२०२० चे ५९८ 

सं  थान कं ाटी कमचारी यांचे वेतनाबाबत. 
 
िनणय .२८८  यावर सिव  तर चचा झाली. सं  थावर िकती आिथक भार पडतो याचा अ  यास क न सिव  तर  ताव 

सिमतीपुढे सादर करावा. 
(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ सेवाजे  ठता यादीबाबत. 
 
िनणय .२८९  यावर सिव  तर चचा झाली. थमदशनी जु  या िनयमावलीत ुटी िदसनू येतात  याकरीता निवन 

िनयमावली तयार करणे आव  यक वाटते. सेवा जे  ठता ठरिव  यासाठीची िनयमावली तयार कर  यास 
मा  यता दे  यात आली. अशा िनयमावलीचे  ा प तयार कर  यासाठी मु  य कायकारी अिधकारी यांना 

ािधकृत कर  यात आले. सेवा जे  ठता यादी तयार कर  याचा िनणय तहकुब ठेव  यात आला. 
िनयमावलीचे तयार केलेले ा प सिमती सभेपुढे ठेव  यात यावे. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
िवषय नं.१७ सं  थान कमचा-यांचे पा  यांचा सन २०२१-२२ वषाचा शै िणक शु  क परतावा करणेबाबत. 
 
िनणय .२९० यावर सिव  तर चचा झाली. या सदंभात शासनाचे िद.१६ जलैु, २००९ चे शासन प काचे अवलोकन 

करणे आव  यक आहे. सिव  तर  ताव सिमती सभेपुढे सादर कर  यात यावा.  
(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१८ सं  थानचे बंगलोर व चे  नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचारी यांचे मुदतवाढीबाबत. 
 
िनणय .२९१   ताव मंजूर.                                                                      (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ मे.ि ह.एम.िड  ीबुटस, नािशक यांना सं  थानला दुध पुरवठा  यव  थीत केला नाही  हणून िदलेली 

कारणे दाखवा नोटीस व  याचा खलुासा आणी खलुाशावर कॅ  टीन िवभागाने िदलेले अिभ ाय व  या 
अनुषंगाने पुढील िनणय होणेबाबत. 

 
िनणय .२९२  मे.ि ह.एम.िड  ीबुटस, नािशक यांचे ितिनधी ी. मनोज उबराणी हे सिमतीसमोर उपि थत होते.  यांना 

ऐकले.  तावात नमुद  ‘A’ मंजूर.  ‘B’  सशत क  दुध खराब अस  याचे आढळून आ  यास करारातील 
अटी शत नुसार कारवाई कर  यात येईल. ‘C’ माणे कारवाईचा आव  यकता वाट  यास वापर करता 
येईल. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० सं  थान इमारती व प रसरातील दैनिदन साफसफाई क न कचरा डेपोवर जमा होणारा  लॅ  टीक कचरा 

िव  करणेकामी उ  चतम दरधारकास कायादेश देणेबाबत. 
 
िनणय .२९३ यावर सिव  तर चचा झाली. मजूंर. 

(कायवाही-आरो  य िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध मिश  सचे सन २०२१-२०२२ करीता वािषक 

स  ह स कॉ   ट करणेबाबत. 
 
िनणय .२९४ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध मिश  सचे सन २०२१-२०२२ करीता वािषक 

स  ह स कॉ   ट करणेकामी िन  नतम दरधारकांशी दराबाबत चचा वाटाघाटी कर  यात आ  या. 
चचअंती िन  नतम दरधारकांनी देऊ केलेले अंितम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास 
मा  यता दे  यात आली. अंितम दराबाबतचा त  ता सोबत िवषय .२१  हणून जोडला आहे.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ सं  थान  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात न  याने सु  होणा-या RTPCR Lab साठी 

Consumable मटेरीअल खरेदीकामी चचा/वाटाघाटी क न परुवठा आदेश देणेबाबत. 
 
िनणय .२९५ सं  थान  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात न  याने सु  होणा-या RTPCR Lab साठी 

Consumable मटेरीअल खरेदीकामी िन  नतम दरधारकांशी दराबाबत चचा वाटाघाटी कर  यात 
आ  या. चचअंती िन  नतम दरधारकांनी देऊ केलेले अंितम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश 
दे  यास मा  यता दे  यात आली. अंितम दराबाबतचा त  ता सोबत िवषय .२२  हणून जोडला आहे.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ मौजे िशड  येथील स  ह न.ं१४८ पै.मधील जागेत सं  थानचे अि नशमन वाहन पािकगकरीता प ाशेड 

उभारणी करणेकामी ा  त झाले  या ई-िनिवदेतील िन  नतम दराचे िनिवदाधारका समवेत चचा 
वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 

िनणय .२९६ िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता  यांना दर कमी करणेस 
असमथता दशिवली. ई-िनिवदेतील नमुद दर ि वकारणेत येऊन कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                              (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२४ मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थानचे ी साई सादालय प रसरातील अंतगत र   याचे मु  य 
वेश  दार ते मे  टन  स  लॉक या लांबीचे डांबरीकरण करणे व मे  टेन  स  लॉक ते एलपीजी गॅस  लॉटं 

या लांबीतील र   याचे खडीकरण करणे कामासाठी ा  त झाले  या ई-िनिवदेतील िन  नतम दराचे 
िनिवदाधारका समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 

 
िनणय .२९७ िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता  यांनी दर कमी करणेस 

असमथता दशिवली. ई-िनिवदेतील नमुद दर ि वकारणेत येऊन कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                        

      (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ सं  थान  या िनधीतून िशड  नगरपंचायत करीता गॅस दाहीनी खरेदी करणेकामी ा  त ई-िनिवदेतील 

िन  नतम दरधारक मे.उजा गॅसीफायस ा.िल.गोरखपुर (उ. .) यांचेशी चचा/वाटाघाटी क न कायादेश 
देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .२९८ मंजूर.                                                                                              

 (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२६ सं  थानचे िव ुत िवभागासाठी दैनंिदन मे  टेन  स कामासाठी िव ुत सािह  य खरेदीकामी ई-िनिवदेत 

ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .२९९ िन  नतम िनिवदाधारक यांनी दर कमी करणेस असमथ अस  याचे ई-मेल  दारे कळिवले आहे.              

ई-िनिवदोतील नमुद दर ि वकारणेत येऊन कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 
                                                                      (कायवाही-खरेदी िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ स  ह नं.२/४,३/१ व ३/७ चे िठकाणचे जु  या Electrical Substation  मधील Cable िश ट करणे, 

जॉईट देऊन निवन पनेॅलम  ये जोडणी करणे व Electrical Panel मधील कने  शन निवन पनॅलम  ये 
जॉईट करणे व जनरेटर सेट िडसमटल क न काढून घेणेकामी उघड  यात आले  या िनिवदांमधील एल-
१ िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी/चचा होऊन िनणय होणेबाबत. 

 
िनणय .३०० िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा कर  यात आली. चचअंित देऊ केलेले अंितम 

दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. चचअंती दऊे केलेले अंितम 
दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३००  हणून जोड  यात आलेला आहे. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील स  ह नं.२ चे े ातील मंिदर प रसर गेट नं.१ लगत साईभ  तांचे 

सोयीसाठी मोबाईल कॅमेरा  लोक म सुिवधा पुरिवणेकामी ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप. 
सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले  या जागा वापराची मुदत वाढवून देणेबाबत मा.चेअरमन, ी 
साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप.सोसा.िल.िशड  यांचेकडील प  जा.नं. ीसासएं े सो/४९/ 
२०२१, िद.२१.०६.२०२१ रोजीचे प . 

 
िनणय .३०१ यावर सिव  तर चचा झाली.   ताव मंजूर. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२९ सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया, मुंबई यांना सं  थान मालक चे िशड  येथील 
वापरास िदलेली जमीन स  ह न.ं१४८ मधील ११४.३२ चौ.मी.बांधीव व २६६.२८ चौ.मी.मोकळी जागा 
वापराचे मुदतीबाबत. 

 
िनणय .३०२ यावर सिव  तर चचा झाली.   ताव मंजूर.                                          (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना ी साईनाथ  णालय येथे 

सं  थे  या  टॉलमध ् ये  णाचे नातेवाईकांचे सोईसाठी अ  पोपहार  यव  था सु  करणेस परवानगी 
िमळणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील 
जा.नं. ीसासएं े सो/७९/२०२१, िद.२८.०७.२०२१ रोजीचे प . 

 
िनणय .३०३ नामंजूर.                                                                                          (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  

येथील स  ह न.ं११४ मधील  वागतक ाचे जागेत बॅग  लोक मसाठी वापरास िदले  या जागे  या 
वापराची मुदत वाढवून िमळणेकामी मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी 
िल.िशड  यांचेकडील जा.न.ं    ीसासएं े सो/४८/२०२१, िद.२१.०६.२०२१ रोजीचे प . 

 
िनणय .३०४ यावर सिव  तर चचा झाली.   ताव मंजूर.                                           (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील स  ह नं.१ पै.चे े ातील मंिदर प रसर व गेट न.ं४ लगतचे जागेत 

साईभ  तांचे सोयीसाठी पाद ाणे व मोबाईल कॅमेरा  लोक म सुिवधा पुरिवणेकामी ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले  या जागा वापराची मुदत वाढवनू 
देणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील 
जा.नं. ीसासएं े सो/४७/२०२१, िद.२१.०६.२०२१ रोजीचे प . 

 
िनणय .३०५ यावर सिव  तर चचा झाली.   ताव मंजूर.                                           (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ सं  थान साईनाथ छाया इमारतीतील ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड  

यांचेमाफत चालवत असले  या  लोक म व मोबाईल कॅमेरा  लोक म या  यवसायासाठी पुढील ११ 
मिह  यासाठीची मुदतवाढ िमळणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप. 
सोसायटी िल.िशड  यांचेकडील जा.न.ं ीसासएं े सो/९६/२०२१, िद.०९.०८.२०२१ रोजीचे प . 

 
िनणय .३०६ यावर सिव  तर चचा झाली.   ताव मंजूर. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ ी साईबाबा धमादाय हॉि पटलम  ये उपचाराथ दाखल कोरोना िवषाणूने (को  हीड-१९) बाधीत 

 णांचे वै क य िबलात सवलत देणेबाबत. 
 
िनणय .३०७ यावर सिव  तर चचा झाली. त  कालीन शासक य  तरावर सवलत दे  याचा जो िनणय घेतला होता. 

 याची पा  वभूमी सिमतीला अवगत करावी. तसेच सबंधीत िवभागाचे मुख यांनी सदरचा  ताव 
 यानंतरच ् या तदथ सिमतीचे सभेम  ये काय  तर मा  यतेसाठी का सादर कर  यात आला नाही, याचा 

खुलासा  यावा. व सिव  तर  ताव सिमती सभेपुढे सादर करावा.   
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३५ कोरोना आजारा  या पा  वभूमीवर असले  या सचंारबंदीमुळे उशीराने सादर झाले  या कायम कमचा-
यां  या वै क य बीलाचा परतावा करणेबाबत. 

 
िनणय .३०८ मंजूर.                                                                                       (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .१०,१५,१७५/- मा  

अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .३०९ कोण  या कालावधीतील र  कम आहे. यासह सिव  तर  ताव फेर सादर करावा. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ कं ाटदारामाफत कायरत असले  या कं ाटी कमचा-यांचे वै क य िबला  या परता  याबाबत. 
 
िनणय .३१० कं ाटदारामाफत कायरत असले  या कं ाटी कमचा-यांचे वै क य िबला  या परता  याबाबत तरतुद 

नाही व तसे धोरण नाही. सबब नामंजूर. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ िज  हािधकारी व अ  य , िज  हा सैिनक कायालय, अहमदनगर यांना सश   सेना  वजिदन िनधीसाठी 

.५० ल  मा  अथसहा य मागणीचे  तावावर िनणय घेणेबाबत. 
 
िनणय .३११ यावर सिव  तर चचा झाली. िवभागाचा अिभ ाय प र  छेद .२ मधे सी.ए. कालबाहय झाला  हणून 

अज र  क न  ताव िनर  त कर  याची सुचना अयो  य आहे. पीआयएल १२०/२०१९ िनकाली 
काढतांना जरी तो अज  िनर  त झाला असेला तरी निवन पीआयएल न.ं९८/२०२१ व १००/२०२१ म  ये 
तदथ सिमतीला पु  हा कामकाज पाह  याचे आदेश झा  यामुळे िनणय .५०५ अनुसार िस  हील 
अॅ  लीकेशन पु  हा दाखल करावे. प र  छेद .५ म  ये उ  लेख के  या माणे हा िवषय खाजगी  य  तीने 
केलेला अज नाही.  वजिनधीसाठी िज  हािधकारी व अ  य , िज  हा सैिनक कायालय, यांचेकडून 
आलेली िवनंती आहे. िनणय .५०५, िद.११.१२.२०२० माणे सी.ए.दाखल क न मा.उ  च 
 यायालयाची मजूंरी घेऊन  वजिनधीसाठी .५० लाख अथसहा य दे  याचा  ताव मंजूर कर  यात 

आला.  
 (कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३९ ीरामपूर येथील उपिज  हा ामीण गणालयास िसटी  कॅन मिशन, एमआरआय मिशन, सोनो ाफ  

मिशनसाठी अनदुान देणेचे  तावावर िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .३१२ धोरण नस  याने नामंजूर.                                                                 (कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० आिथक अनुदान मागणी करीता आले  या अजाबाबत. 
 
िनणय .३१३ नामंजूर. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये जुलै-२०२१ मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 

आलेली सवलत र  कम .४२,४५,३५२/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .३१४ न द घेतली.                                                                              (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४२ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये ऑग  ट-२०२१ मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 
आलेली सवलत र  कम .४५,००,२०१/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३१५ न द घेतली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४३ ी साईबाबा सं  थान  या ी साई धमशाळा-२ मधील CCC व DCHC कोिवड सटरमधील कोिवड 

 णांना दे  यात आले  या मोफत वै क य उपचार व औषधांसाठी झालेला र  कम .१,३२,६४,०९७/-
 या खचाची न द घेऊन  यास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३१६ िद.२८.०३.२०२०ते िद.०४.०९.२०२१ पयतचे खचाची न द घे  याचा िवषय आहे. सदरह खचास 

त  कालीन शासनाने  वरीत तदथ सिमतीपुढे  ताव ठेऊन िकंवा नंतर  या बैठक त काय  तर 
मा  यतेसाठी  ताव का नाही ठेवला. आिण र  कम ५० लाख पे ा जास ् त आहे व धोरणा  मक िवषय 
देखील आहे. ते  हा या सव खलुाशासह फेर  ताव सादर करावा. 

 (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४४ मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयास अनसु न ी साईनाथ  णालयात माहे एि ल-२०२१ ते स  टबर 

२०२१ अखेर वै क य उपचार व औषधांसाठी झाले  या र  कम .३,६३,४०,६४३/-  या खचाची न द 
घेऊन  यास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .३१७ सहा मिहने कालावधीसाठी एकदम मा  यता का घेतली जाते. मािसक मा  यता का घेतली जात नाही, 

पुविपठीकेसह कारणासहीत फेरसादर करावे. 
 (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४५ माहे एि ल-२०२० ते माच-२०२१ अखरे लावले  या ठेकेदारी कमचारी सं  येची न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .३१८ न द घेतली. 

(कायवाही-कामगार िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४६ िशड  नगरपंचायत ह ीतील र   यां  या दैनंिदन  व  छता कामांचा सहामाई प र ण अहवाल न द 

घेणेकामी सादर करणेबाबत. 
 
िनणय .३१९ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी अहवालाचे अवलोकन क न सिमतीसमोर  ताव सादर करावा. 

(कायवाही- आरो  य िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४७ ी. भाऊसाहेब एकनाथ अनाप, सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय, 

यांना गैरिश  त वतनाबाबत ठेव  यात आलेला ठपका र  करणेकरीता मा.अ  य ,  यव  थापन सिमती, 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेकडेस केले  या िद.१५/०६/२०२० रोजीचे अिपल 

अजाबाबत. 
 
िनणय .३२० ी. भाऊसाहेब एकनाथ अनाप, सहा.िश क, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय 

हे सिमती समोर उपि थत होते.  यांना ऐकले. वेळेअभावी तहकुब. पुढील सभेत ठेव  यात यावे. 
(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४८ ी.अमतृ गंगाधर जगताप, सहा.अिभयंता (मेकॅिनकल), वाहन िवभाग, स  या मेकॅिनकल िवभाग यांचे 
िद.१२.११.२०२० रोजीचे अिपल अजाबाबत. 

 
िनणय .३२१ ी.अमतृ गंगाधर जगताप, सहा.अिभयंता (मेकॅिनकल), वाहन िवभाग, स  या मेकॅिनकल िवभाग हे 

सिमती समोर उपि थत होते.  यांना अिपल अजाचे अनुषंगाने  हणणे मांड  यास सांग  यात आले.  याचे 
 हणणे ऐकुण घेऊन आिण िवभागाचे अहवालाचे अवलोकन के  यानंतर वाहन कर मुदतीत भर  याम  ये 

उशीर झा  यामुळे दडंाची र  कम .१,४८,९०६/- भर  याची वेळ आली.   शासनाचे वतीने डयुटी िल  ट 
चौकशीचे  दर  यान जी हजर कर  यात आली.  याची शहािनशा कर  यात आली नाही.   

   वाहन कर आिण दडंाची र  कम भर  यासाठी ठेवलेली कायालयीन िटपणी सादर करतांना 
फक्  त ी.अमृत जगताप नाही तर  या िवभागाचे सबंधीत कमचारी िकंवा अिधकारी तसेच वाहन 
िवभाग मुख वेळोवेळी भरत गेले.  

तसेच ी.अमतृ जगताप यांचे कायकालाचे आगोदर वाहन कर व दडं याच प  दतीने भरला 
गे  याचा आरोप आहे.   याची देखील चौकशी  हावी व सबंधीतावर यो  य ती कारवाई करावी. 

मा  चौकशी फ  त ी.अमृत जगताप यांचीच कर  यात आली.  मुदतीत वाहन कर भर  याची 
जबाबदारी कुणावर होती आिण मुदतीत कर भर  यात कसरू ी.जगताप यांचे  यित र  त वाहन िवभाग 

मुख व  यांचे अिधन  त जबाबदार कमचारी यांनी केलेली िदसते.  यामुळे  ततु करणी फेर चौकशी 
क न चौकशी अिधकारी यांचा अहवाल मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, यांचे माफत सिमतीसमोर सादर करावा. 

   फेरचौकशीची कायवाही पुण होईपयत ी.जगताप यांना दे  यात आले  या िश ेचा अंमल 
 थगीत ठेव  यात यावा. तसेच फेर चौकशी म  ये ी.अमतृ जगताप यांचे  यित र  त जे कोणी दोषी 

आढळतील  यांचे ब ल मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िनणय घेऊन  यानंतर पु  हा ी.अमतृ जगताप 
यां  या अिपलात पुढील िनणय घेतला जाईल.  तसेच या अनषंुगाने फेर चौकशीत ी.अमृत जगताप हे 
भाग घेऊ शकतात व शासन देखील ी.अमृत जगताप अिधकचा जादा पुरावा िकंवा कागदप े 
सं  थान शासन सादर क  शकतील. 

   (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४९ ी.िकशोर साहेबराव गवळी, .सीसीटी  ही कं ोल सेल मखु, सीसीटी  ही कं ोल सेल िवभाग यांचे 

खाते चौकशी िद.०७.०५.२०२१ रोजीचे अपील अजाबाबत. 
 
िनणय .३२२ वेळेअभावी तहकुब. 
 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५० ी.िवकास महादेव िशवगजे, सहा.िश क, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय, िशड  यांचे 

िद.०१.१२.२०२० रोजीचे अपील अजाबाबत. 
 
िनणय .३२३ वेळेअभावी तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५१ ी.िव ल तुकाराम पवार, वग-०४ कमचारी, ी साई आ म भ  तिनवास स  या आरो  य िवभाग यांचे 

िद.१५.०६.२०२१ रोजीचे अपील अजाबाबत. 
 
िनणय .३२४ वेळेअभावी तहकुब. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.५२ ी.िव ल तुकाराम पवार, वग-०४ कमचारी, ी साईबाबा भ  तिनवास स  या आरो  य िवभाग यांचे 
िदनांक २०.०७.२०२१ रोजीचे अपील अजाबाबत. 

 
िनणय .३२५ वेळेअभावी तहकुब.                                                                

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०१ चि य प  दतीने सादर केले  या िवषयावरील िनणय वाचून कायम करणे. 

१. सन २०२१-२२ मधील (िद.०१.०१.२०२२ ते िद.३१.१२.२०२२ अखेर) साईआ म भ  तिनवास व 
साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धुणे /इ  ी करणे, टॉवेल धुवून ायर करणे, 
सोलापूर चादर धुणे, चादर धुणे (  लकेॅट) व गादी  या खोळी धुणेकामी दैिनक वतमानप ात ई-िनिवदा 
जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व  याकामी येणा-या खचास च य प  दतीने मा  यता  
िमळणेबाबत. 

िनणय .३२६ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही- साईआ म भ  तिनवास/साईधमशाळा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०२ सादालय, लाडू िनिमती, कॅ  टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०२१-२२ या वषासाठी गह, तांदूळ, 

साखर व हरबरा डाळ खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
िनणय .३२७ िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा कर  यात आली. चचअंती देऊ केलेले अंितम 

दर ि वकारणेत येऊन  यांचा कायादेश दे  यास मा  यता आली. चचअंती देऊ केले  या अंितम 
दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३२७  हणून जोड  यात आलेला आहे.  

 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०३ कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२१-२२ (आ  ट बर २०२१ ते स  टबर, २०२२) या वषासाठी चहा पावडर 

खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत व िफ  टर कॉफ साठी 
दरप के मागिवणेबाबत. 

िनणय .३२८ िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा कर  यात आली. चचअंती देऊ केलेले अंितम 
दर ि वकारणेत येऊन  यांचा कायादेश दे  यास मान ् यता आली. चचअंती देऊ केले  या अंितम 
दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३२८  हणून जोड  यात आलेला आहे.  

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०४ सादालय िवभागासाठी सन २०२१-२२ (आ  ट बर २०२१ ते स  टबर,२०२२) या वषासाठी खा तेल 

खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
िनणय .३२९ िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा कर  यात आली. चचअंती देऊ केलेले अंितम 

दर ि वकारणेत येऊन  यांचा कायादेश दे  यास मा  यता आली. चचअंती देऊ केले  या अंितम 
दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३२९  हणून जोड  यात आलेला आहे. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०५ सादालय, लाडू िनिमती, कॅ  टीन आिण मंिदर िवभागासाठी सन २०२१-२२ (आ  ट बर २०२१ ते 

स  टबर,२०२२) या वषासाठी मसाले खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत िनणय 
होणेबाबत. 

िनणय .३३० िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा कर  यात आली. चचअंित देऊ केलेले अंितम 
दर ि वकारणेत येऊन  यांचा कायादेश दे  यास मा  यता आली. चचअंित देऊ केले  या  अंितम 
दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३३०  हणून जोड  यात आलेला आहे.  

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०६ सं  थानचे सादालय, लाडू िनिमती, मंिदर व कॅ  टीन िवभागासाठी सन २०२१-२२ (आ  ट बर २०२१ ते 

स  टबर, २०२२)  वषासाठी िकराणामाल, धा  य, कडधा  य, डाळी, ाय ु टस, वन  पती तूप व इतर व  तु 
खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

िनणय .३३१ िन  नतम िनिवदाधारक यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा कर  यात आली. चचअंती देऊ केलेले अंितम 
दर ि वकारणेत येऊन  यांचा कायादेश दे  यास मा  यता आली. चचअंती देऊ केले  या अंितम 
दराबाबतचा त  ता सोबत िनणय .३३१  हणून जोड  यात आलेला आहे.  

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०७ मे.रजवाडी डेअरी ॉड  टस,् मेहसाना, गुजरात यांचे शु  द तूप ोिसिसगं  लॅ  ट  हडर ऑडीट 

अहवालाची न द घेणेबाबत. 
िनणय .३३२ यावर सिव  तर चचा केली. मे.रजवाडी डेअरी ॉड  टस,् मेहसाना, गुजरात यांचे शु  द तूप ोिसिसगं 

 लॅ  ट  हडर ऑडीट अहवालाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०८ सं  थानचे लाडू िनिमती, मंिदर  व सादालय िवभागासाठी गाईचे शु  द तूप खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  त 

 युनतम दरांबाबत िनणय होणेबाबत. 
िनणय .३३३ सं  थानचे लाडू िनिमती, मंिदर  व सादालय िवभागासाठी गाईचे शु  द तूप खरेदीकामी ई-िनिवदेतील 

ा  त दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०९ सं  थानचे मंिदर व मंिदर प रसरातील सव इमारतीम  ये  थायी अि नशमन यं णा उभारणी करणेकामी 

मागिवणेत आले  या ई-िनिवदानुसार ा  त  युनतम दरधारकास कायारंभ आदेश देणेकामी िनणय 
हाणेबाबत फेर सादर. 

िनणय .३३४ सबंधीत िन  नतम िनिवदा धारकांशी दर कमी करणेबाबत चचा झाली. दर कमी करणेस तयार नाही. 
 हणून याकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात यावी. 

(कायवाही-फायर अॅ  ड से टी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१० ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये स  टबर,२०२१ मिह  यात वै िकय िबलात दे  यात 

आलेली सवलत र  कम .३८,४५,२९९/- ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
िनणय .३३५ न द घे  यात आली.                                                                   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
14 

 
 

(6) 23.11.2021, Shirdi  
 

आय  या वेळेचा  
िवषय नं.११ महारा   रा  य िव ुत िवतरण कंपनी मयादीत यांना  यांचे ३३/११ के.  ही. उपक ासाठी सं  थान 

मालक ची मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील गट न.ं८७/८८ े  ०.५२ आर इतके े ा  या जागा वापरास 
मुदतवाढ िमळणेबाबत मा.अित र  त कायकारी अिधकारी अिभयतंा (  था)  थाप  य उपिवभाग, 
महािवतरण, अहमदनगर यांचेकडील प  .अकाअ(  था)बां व स ु उपिवभाग/अनगर/तांि क नं.४९३ 
िद.२९.१०.२०२१. 

िनणय .३३६     मंजूर. 
(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१२ ODDISYS INDIA IT SOLUTIONS PVT LTD, PUNE यांचे ितिनधीशी चचा झाली. मु  य  
िनणय .३३७ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ODDISYS यांचे ई-मेलचा खुलासा िवचारात घेऊन १५ िदवसाचे 

आत िनणय  यावा. 
      

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

वरील िनणय .२७४ ते ३३७ घे  यात आले. 
यानंतर साय.ं ०८.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 
                                     वा रीत/-                                                                                   वा रीत/- 
                       ( ीमती िगता पी.बनकर)                       (भानुदास ह. पालवे)  
             सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर. तथा                    अपर आयु ,नािशक िवभाग, नािशक. तथा 
                   सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती                                             सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती   
             ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . 
 
 
                                   वा रीत/-                                                                                      वा रीत/- 
                ( ीमती भा  य ी बानायत,भा. .से.)                                                         (सधुाकर यालगड्डा) 
                  मु य कायकारी अिधकारी, तथा                                     मुख िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर. तथा              
             सद  य सिचव, तदथ (Ad-hoc) सिमती.                                             अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
            ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                 ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .    
 
 


