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 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .०२/ २०२२                                                                          िदनांक २४.०२.२०२२  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                   वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.२४.०२.२०२२ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य े सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/ 
४०७८/२०२२, िद.१६.०२.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते. यानुसार गु वार िद.२४.०२.२०२२ रोजी 
सकाळी ११.०० वाजता सं थानच े िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य े मा.ना. ी.आशतुोष अशोकराव काळे यांच े
अ  य तेखाली सु  कर यात आली.  

 
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  

१. मा.ना. ी. आशुतोष अशोकराव काळे. अ  य    २. मा.अॅड. जगदीश ह र  चं  सावंत, उपा  य  
३. मा.अॅड. सहुास जनादन आहेर, सद  य   ४. मा. ी. अिवनाश अ  पासाहेब दडंवते, सद  य 
५. मा. ी. सिचन रंगराव गुजर, सद  य   ६. मा. ी. सरेुश गोर नाथ वाबळे, सद  य  
७. मा. ी. जयवंतराव पुंडिलकराव जाधव, सद  य           ८. मा. ी. मह  गणपतराव शेळके, सद  य  
९. मा.डॉ. एकनाथ भागचंद ग दकर, सद  य 
    

मा. ीमती भा  य ी बानायत, भा. .से. 
        मु  य कायकारी अिधकारी, 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली. 
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत सिमती सद  य मा. ीमती अनरुाधा गोिवंदराव 

आिदक, यांनी लेखी तसचे मा. ी.रराहल नारायण कनाल यांनी दरु  वनी  दारे कळिवले होते.  याची सिमतीने न द घऊेन, यांना 
अनपुि थत राह याची अनमुती िदली.  

भारतर  न गानस ा ी लता मगंेशकर यांच े िद.०६.०२.२०२२ रोजी द:ुखद िनधन झाल,े मा.  यव  थापन सिमतीचे वतीन े
 यांना  दाजंली अपण कर  यात आली. 

 यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.२४.०१.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम 

करणे. 
िनणय .६८ िदनांक २४.०१.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा. यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती 

सव मा.सद  यांना सभेत पुरिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  त वाचून 
कायम कर  यात आले. 

(कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ िद.१२.०२.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
िनणय .६९ िदनांक १२.०२.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत पुरिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील 
िशफारश ना पु  टी दे  यात आली. 

१. ०३ नग 10 KVA UPS (रॅकसह) खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा ि याअंतगत िन  नतम दरधारक      
M/s S V Electronics, Nashik  यांचेबरोबर चचा-वाटाघाटी क न, वाटाघाटी अतंी दऊे केले  या 
िन  नतम दरा माणे  यांना पुरवठा आदेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
  तुत करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक M/s S V 

Electronics, Nashik यांचे ितिनधी ी.शरद मालकर हे आजचे उपसिमती सभेपुढे चचा/वाटाघाटी 
करीता उपि थत होते. उपसिमतीने  यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता,  यांनी ती UPS 
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.६६,५०४/- ऐवजी र  कम .६६,०००/-मा  दर देऊ केले. तसेच बॅटरीकरीता ई-िनिवदेतील नमुद दर 
ित बॅटरी . ७२,०९६/-कमी करणेस असमथता दशिवली. 

   सदरची खरेदी करणेकामी ा  त झालेले िन  नतम दर हे महारा   शासनाचे खरेदी 
िनयमावलीतील ३.१.२.१ या िनयमा माणे अंदािजत िकंमतीचे (-)२०% पे ा जा  त आहे. तथापी 
िन  नतम िनिवदाधारक यांनी ई-िनिवदेत नमुद Specification नुसार दर िदलेले असुन  यानुसार पुरवठा 
करणार अस  याची लेखी हमी िदलेली आहे.   

यावर सिव  तर चचा होऊन, ०३ नग 10 KVA UPS (रॅकसह) खरेदी करणेकामी राबिव  यात 
आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िन िवदाधारक M/s S V Electronics, Nashik यांनी 
चचअंती देऊ केलेले ती UPS र  कम .६६,०००/-+कर व बॅटरी ित बटॅरी र  कम .७२,०९६/-+ कर 
हे दर ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.                                                                      (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२.  ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलचे काम तसेच दररोज १०० वाढपी 

कामगार (५ कुशल+९५ अकुशल) आऊटसोस प  दतीने पुरिवणेकामी मागिवणेत आले  या                      
ई-िनिवदेतील ा  त  यूनतम दर िनि तीबाबत. 

 
  तुत करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.फोकस 

फॅिसिलटी अॅ  ड िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई हे आजचे उपसिमती सभेपुढे चचसाठी उपि थत होते. 
सिमतीने  यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता  यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.  

   यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट 
कं ोलचे काम तसेच दररोज १०० वाढपी कामगार (५ कुशल +९५ अकुशल) आऊटसोस प  दतीने 
पुरिवणेकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.फोकस 
फॅिसिलटी अॅ  ड िस  यु रटी सि हसेस, मुंबई यांचे िन  नतम दर ित मिहना GST वगळून इतर सव 
करांसहीत र  कम .३७,८१,१९८/-मा  ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.                                  (कायवाही- ी साई सादालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३.  सन २०२१-२२ या कालावधीसाठी  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह 

हाऊसिकप ग /  व  छता कामे आऊटसोस प  दतीने िन  नतम दरधारकाकडून क न घेणकामी िन  नतम 
दरधारकास उपसिमती सभेसमोर चचा वाटाघाटी क न कायादेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
   तुत कणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक नशॅनल िस  यु रटी 

सि हसेस, पुणे यांचे ितिनधी ी. शांत सावळे व ी.िदपक िलबंकई हे आजचे उपसिमती सभेपुढे 
चचा/वाटाघाटीकरीता उपि थत होते. उपसिमतीने  यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता 
 यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. 

   यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२१-२२ या कालावधीसाठी  दारावती भ  तिनवास 
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता कामे आऊटसोस प  दतीने क न घेणेकामी 
राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक नॅशनल िस  यु रटी सि हसेस, पुणे 
यांचे  ई-िनिवदेतील िन  नतम दर GST सह वािषक एकूण र  कम .१,५५,३०,१०७.४४ मा  
ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली.  

   तसेच पुढील वेळी यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  ट कं  ोल सह एकि त 
िवषय मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा  य कर  यात आली.                                                      

 (कायवाही-  दारावती भ  तिनवास  थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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४.  साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  ये व प रसरातील पे  ट 
कं ोल करणेकामी िन  नतम दरधारकास चचा वाटाघाटी करणेस व कायादेश देणेबाबत. 

 
 स ् तुत करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक  लोबल पे  ट 

कं  ोल, औरंगाबाद यांचे ितिनधी ी.पवन गु े हे आजचे उपसिमती सभेपुढे चचा/वाटाघाटी करीता 
उपि थत होते. उपसिमतीने  यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता  यांनी दर कमी करणेस 
असमथता दशिवली. तथापी वािषक सहा फवारणी पे ा जादा फवारणी कर  याची आव  यकता 
भास  यास  यासाठी वेगळे दर न आकारता ई-िनिवदेतील नमुद दराम  ये क न दे  यास समंती िदली. 

   यावर सिव  तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही 
िवभागाकडील इमारतीम  ये व प रसरातील पे  ट कं ोल करणेकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा 

ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक  लोबल पे  ट कं  ोल, औरंगाबाद यांचे ई-िनिवदेतील नमुद िन  नतम 
दर  GST वगळून एकुण र  कम .४,११,२५१.८७ मा  ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.                   (कायवाही- साई धमशाळा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
५.       ी साई सादालयातील चपाती व पुरीचा आटा मळणी करणेकरीता चार निवन आटा मळणी मिशन 

खरेदी करणेकामी ा  त ई-िनिवदेतील िन  नतम दरधारक मे.जय िकसन मिशन टु  स, मोरंबी यांचेशी 
दराबाबत चचा वाटाघाटी क न ा  त दर शासन खरेदी िनयमावलीनुसार तरतुदीनसुार १०% मयादेत 
आ  यास  यांना कायादेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
  तुत करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.जय िकसन 

मिशन टु  स, मोरंबी हे आजचे उपसिमती सभेपुढे चचा/वाटाघाटीकरीता उपि थत होते. उपसिमतीने 
 यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता  यांनी ई-िनिवदेत नमुद एकुण दरावर ३% सवलत 

दे  याचे मा  य केले. 
   यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील चपाती व पुरीचा आटा मळणी 

करणेकरीता चार निवन आटा मळणी मिशन खरेदी करणेकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा 
ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.जय िकसन मिशन टु  स, मोरंबी यांनी चचअंती देऊ केलेले अंितम 

दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.                       
(कायवाही- मॅकेिनकल िवभाग)                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६. Philips (MP-20) मॉिनटरचे क  युमेबल अॅ  सेसरीज खरेदी करणेबाबत खरेदीकामी पुरवठा आदेश 

देणेबाबत. 
  

 तुत करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवधारक M/s Medilink 
Enterprises यांचे ितिनधी ी.अक ल शेख हे आजचे उपसिमती सभेसमोर चचा/वाटाघाटीकरीता 
उपि थत होते. उपसिमतीने  यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता  यांनी ई-िनिवदेत नमुद दर 

.९,८२,७२८/- ऐवजी र  कम .९,७०,०००/-मा  दर देऊ केले.  
यावर सिव  तर चचा होऊन, Philips (MP-20) मॉिनटरचे क  युमेबल अॅ  सेसरीज खरेदी 

करणेकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िन िवदाधारक M/s Medilink 
Enterprises यांनी चचअं ती देऊ केलेले सव करांसहीत र  कम . .९,७०,०००/-मा  अंितम दर 
ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात 
आली.                                                                              (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
७.  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०२१-२२ या वषाकरीता लागणारे औषधे व 

सिजकल सािह  य तसेच On Consignment Basis वरील Material चे दर िन  चीती (Rate 
Contract) करणेकामी मागिवले  या फेर कोटेशन/फेर ई-िनिवदा तसेच फेर ई-कोटेश  सला अनुस न 
पुरवठा आदेश जात असले  या पुरवठाधारकांना चचा/वाटाघाटीसाठी बोलिवणेबाबत. 
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   यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य कर  यात आली.                                                (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
८. भांडार िवभागाकडील मुदत सपंलेले ितस-या ट   यातील िश  लक २१८.१० ि वंटल शु  द तूप अखा  

 हणून िव  करणेबाबत. 
 
  तुत करणी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील उ  चतम दरधारक मे.सन फामर अॅ ो 

इडं  ीज, पढेगाव, ीरामपूर हे आजचे उपसिमती सभेपुढे चचा/वाटाघाटी करीता उपि थत होते. 
उपसिमतीने  यांचेशी दर वाढवून देणेबाबत चचा केली असता  यांनी दर वाढिव  यास असमथता 
दशिवली.  

   यावर सिव  तर चचा होऊन, भांडार िवभागाकडील मुदत सपंलेले ितस-या ट   यातील 
िश  लक २१८.१० ि वंटल शु  द तूप अखा   हणून िव  करणेकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा 

ि येतील उ  चतम दरधारक मे.सन फामर अॅ ो इडं  ीज, पढेगाव, ीरामपूर यांचे ई-िनिवदेतील 
उ  चतम दर ती ि वटंल र  कम .१५,३००.९१ मा  ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. तसेच सदरचे तुप खा तुप  हणून िव  करणार 
नाही असे  यांचेकडून लेखी घे  यात यावे.                                              (कायवाही- भांडार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये यांि क करणासह  व  छतेचे कामकाज 

आऊटसोस प  दतीने क न घेणेकामी सन २०२२-२३ या वषासाठी अपे ीत अंदाजे खच र कम 
.३,७०,००,०००/- यास मा  यता िमळून  या माणे ई-िनिवदा ि या राबिवणेबाबत. 

 
िनणय .७० यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ या वषासाठी ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 

 णालयाम  ये यांि क करणासह  व  छतेचे कामकाज आऊटसोस प  दतीने क न घेणेकामी िवहीत 
प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम . ३,७०,००,०००/-मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच सदर ई-िनिवदा ि या पुण होऊन निवन ठेकेदाराची नेमणूक 
होईपयत आव  यकता भास  यास स  या कायरत असले  या ठेकेदाराकडून िनिवदा, कायादेश व 
करारना  यातील अटी व शत नुसार मंजुर दरात मुदतवाढ देऊन कामकाज क न घेण ् यास मा  यता 
दे  यात आली.                                                                                    (कायवाही- ी साईबाबा 
हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ ी साईनाथ  र  तपेढी िवभागाकरीता Fully Automated Immunoassay System ई-िनिवदा 

मागवून खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या र कम .६७,०५,३५०/- चे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .७१ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ र  तपेढी िवभागाकरीता Fully Automated 

Immunoassay System खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
 याकामी येणा-या अपे ीत र  कम .६७,०५,३५०/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता हॉि पटल फिनचर व 

कायालयीन फिनचर ई िनिवदा मागवून खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या र कम .१६,४८,३४१/- चे 
खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .७२ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाकरीता 

हॉि पटल फिनचर व कायालयीन फिनचर खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .१६,४८,३४१/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ ी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅथलॅब िवभागाकरीता 2D Eco Machine खरेदी करणेस व  याकामी 

येणा-या अंदाजे .५८,५४,०३३/- मा चे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .७३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅथलॅब िवभागाकरीता 2D Eco 

Machine खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या 
अंदाजे र  कम .५८,५४,०३३/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ी साईबाबा  णालयातील डटल िवभागातील ०२ नग जू  या Dental Chair परत (Buyback) क न 

निवन ०२ नग Dental Chair with Operating Stool कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व  याकामी 
येणा-या र  कम .८,२५,०७८/- चे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .७४ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील डटल िवभागातील ०२ नग जू  या Dental 

Chair परत (Buyback) क न निवन ०२ नग Dental Chair with Operating Stool खरेदी 
करणेकामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .८,२५,०७८/- 
मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ ी साईनाथ  णालयाकडे कायरत असले  या Oxygen Generator Plant ला पयायी  यव  था 

 हणून Standby ठेवणेकामी २०० नग Jumbo Cylinders खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे 
.२,३३,८९,८४८/- मा चे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .७५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाकडे कायरत असले  या Oxygen Generator 

Plant ला पयायी  यव  था  हणनू Standby ठेवणेकामी १०० नग Jumbo Cylinders (५ वषा  या 
रफ ल गसहीत) खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या 

अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच Oxygen Generator Plant व Oxygen Cylinders 
याबाबतचा तुलना  मक  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर ठेव  यात यावा, असे ठरले.                                                                     

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU, GICU, CRU-1 व Casualty या िवभागाकरीता ICU 

Ventilator ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या र  कम .५,४४,४६,६६३/- चे 
खचास व जुने Ventilator Machine Buyback करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .७६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU, GICU, CRU-1 व Casualty या 

िवभागाकरीता ICU Ventilator खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
 याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .५,४४,४६,६६३/- चे खचास तसेच जुने Ventilator Machine 

Buyback करणेस मा  यता दे  यात आली. तथापी Buyback करावया  या Ventilator Machine ची 
घसारा वजा जाता िद.३१.०३.२०२१ अखेर येणारी र  कम ही .५०,०००/- पे ा जा  त अस  यामुळे 
खरेदीपुव  शासनाची पवुमा  यता घेणेकामी  ताव सादर कर  यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०२१-२२ या वषाकरीता लागणारे औषधे व 

सिजकल सािह  य तसेच On Consignment Basis वरील Material चे दर िन  चीती (Rate 
Contract) करणेकामी मागिवले  या फेर कोटेशन/फेर ई-िनिवदा तसेच फेर ई-कोटेश  सला अनुस न 
पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
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िनणय .७७ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०२१-२२ या 
वषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह  य तसेच On Consignment Basis वरील Material 
चे दर िन  चीती (Rate Contract) करणेकामी मागिवले  या फेर कोटेशन/फेर ई-िनिवदा तसेच फेर ई-
कोटेश  सला अनुस न पुरवठा आदेश दे  यास व  याकामी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरगंाबाद यांनी िदले  या आदशेानसुार गठीत कर  यात आले  या त  सिमतीने िदले  या 
अिभ ायानुसार उपरो  त  तावातील मु ा .A ते L माणे कायवाही करणेस मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                  

   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ मौजे िशड  येथील स  ह नं.१२४ मधील सं  थानचे भांडार प रसरात वेयरहाऊस प  दतीचे गोडाऊन 

बांधणेसाठी आक टे  ट िबनेश सकुुमार, कोची यांनी सादर केलेले आराखडे व .३.०३ कोटी खचाचे 
अंदाजप काबाबत. 

 
िनणय .७८ सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात आला.                                                 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ सं  थानचे मौजे िनमगाव को-हाळे येिथल गट नं.२४५/१ पै.मधील निवन साठवण तलावाम  ये गोदावरी 

उजवा तट काल  यामधून पाणी घेणेकरीता जलवािहनी टाकणे व इतर अनषंुिगक कामांकरीता 
स  लागार िद िनसग क  स  टंसी, नािशक यांनी सादर केले  या अंदाजप क य र  कम 

.१,९६,२८,३७८/- मा चे खचास तसेच याकामी मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांची 
मा  यता घेणे व तदनंतर िविहत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेसाठी मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .७९ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे मौजे िनमगाव को-हाळे येिथल गट नं.२४५/१ पै.मधील निवन 

साठवण तलावाम  ये गोदावरी उजवा तट काल  यामधून पाणी घेणेकरीता जलवािहनी टाकणे व इतर 
अनुषंिगक कामांकरीता स  लागार िद िनसग क  स  टंसी, नािशक यांनी सादर केले  या अंदाजप क य 
र  कम .१,९६,२८,३७८/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी मा  यतेसाठी मा.िवधी 
व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे  ताव पाठिव  यात यावा, व शासनाचे मा  यतेनतंर िविहत 
प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.                       

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ ी साईनाथ  णालयाचे दो  ही इमारत वर ितस-या मज  याचे बांधकाम करणे कामाचे ठेकेदार 

आर.के.सावंत, नािशक यांचे मुदतवाढ मागणी व सातवे व अंितम देयक .९,०६,४३१/- मा  आदा 
करणेस मा  यता देणेबाबत. 

 
िनणय .८० यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाचे दो  ही इमारत वर ितस-या मज  याचे बांधकाम 

करणे कामाचे ठेकेदार आर.के.सावंत, नािशक यांनी िनिवदा शत नुसार िवहीत मुदतीत काम पुण केले 
नस  याने िनिवदा शत नुसार  यांचे िबलातून िवलंबापोटी कपात कर  यात आलेली दडंाची र  कम 

.२,२१,०००/- माफ न करता िद.०९.०८.२०२१ अखेर मुदतवाढ दे  यास तसेच सातवे व अंितम 
देयकापोटी उवरीत र  कम .९,०६,४३१/-मा    यांना आदा करणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ मौजे िनमगांव–को-हाळे येिथल गट न.ं१६९ मधील वग-०४ कमचारी िनवास  थान (सेवाधाम) इमारतीचे 

आतील व बाहेरील भागाचे रंगकाम करणेकामाचे ठेकेदार एस.  ही.चंदन, मुंबई यांना ितसरे व अंितम 
देयक .२,८६,०८८/- मा  आदा करणेस मा  यता देणेबाबत. 
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िनणय .८१ यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव–को-हाळे येिथल गट न.ं१६९ मधील वग-०४ कमचारी 
िनवास  थान (सेवाधाम) इमारतीचे आतील व बाहेरील भागाचे रंगकाम करणेकामाचे ठेकेदार 
एस.  ही.चंदन, मुंबई यांना ितसरे व अंितम देयक र  कम .२,८६,०८८/-मा  आदा करणेस मा  यता 
दे  यात आली.                                                                                  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ िशड  स  ह नं.१ मधील मंिदर प रसर गेट न.ं०४ चे बाहेरील पि म बाजूस सं  थान मालक चे जागेवर 

अ यावत देणगी काऊंटर (कॅबीन) उभारणीकामी येणारे र  कम .८,८७,०००/-मा चे खचास व 
याकामी कोटेशन मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .८२ यावर सिव  तर चचा होऊन, िशड  स  ह नं.१ मधील मंिदर प रसर गेट न.ं०४ चे बाहेरील पि म बाजूस 

सं  थान मालक चे जागेवर अ यावत देणगी काऊंटर (कॅबीन) उभारणीकामी िवहीत प  दतीने कोटेशन 
मागिवणेस व  याकामी येणा-या र  कम .८,८७,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. देणगी 
काऊंटर उभारणीबाबत आिकटे  ट यांना सचुना दे  यात यावी. तसेच देणगी काऊंटरचे ा  यि क 
 यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात यावे, असे ठरले.                        (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ आिथक वष २०२२-२३ चे मळु अंदाजप क व आिथक वष २०२१-२२ चे सधुारीत अंदाजप कास 

मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .८३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे  णालये िवभागासह आिथक वष २०२२-२३ चे  तावीत मुळ 

अंदाजप क व आिथक वष २०२१-२२ चे सधुारीत अंदाजप काचे अवलोकन क न  यास  मा  यता 
दे  यात आली.                                                                                       (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ िज  हािधकारी व अ  य  िज  हा सैिनक कायालय अहमदनगर यांचेकडील सश   सेना  वजिदन 

िनधीसाठी अथसहा य मागणीचे  तावावर िनणय घेणेबाबत. 
 
िनणय .८४ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.िज  हािधकारी व अ  य  िज  हा सैिनक कायालय अहमदनगर यांनी 

सं  थानकडे िनधी सकंलनाकरीता सन-२०१९ करीता पये एक कोटी व सन-२०२० करीता पये 
प  नास लाख मागणीचे िदलेले  ताव कालबाहय झा  याने सदरचे दो  ही  ताव फाईल कर  यास 
मा  यता दे  यात आली. तसेच सं  थानकडे िनधी सकंलनाकरीता सन-२०२१ करीता पये पं  याह  तर 
ल  मागणीचा  ताव नामंजूर कर  यात आला.                                         (कायवाही- लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ माहे ऑ  ट बर-२०२१ ते िडसबर-२०२१ जमा खच त   याची न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .८५ माहे ऑ  ट बर-२०२१ ते िडसबर-२०२१ जमा खच त   याचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ ी साई पालखी िनवारा भ  तिनवास बी इमारतीचे खो  यांचे िखडक करीता लोखंडी ील तयार क न 

बसिवणेकामी येणा-या र  कम .५,८७,७९०/- मा चे खचास तसेच या कामी दरप के बोलािवणेस 
मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .८६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई पालखी िनवारा भ  तिनवास बी इमारतीचे खो  यांचे 

िखडक करीता लोखंडी ील तयार क न बसिवणेकामी िवहीत प  दतीने दरप के मागिवणेस व 
 याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .५,८७,७९०/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२० माहे एि ल-२०२२ ते माच-२०२३ या आिथक वषाकरीता मिंदर िवभागासाठी आव  यक पावडर माबल 
मुत  व चे  दारकामाई धुनीकरीता गोवरी िविहत प  दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व 
 याकामी येणारे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .८७ यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०२२ ते माच-२०२३ या आिथक वषाकरीता मंिदर 

िवभागासाठी आव  यक पावडर माबल मतु  व चे  दारकामाई धुनीकरीता गोवरी खरेदी करणेकामी 
िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .९,००,०००/-मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली.                                                                            (कायवाही-मंिदर  िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ साई धमशाळा, साईआ म भ  तिनवास, ी साई सादालय व साईबाबा भ  तिनवास  थान या 

इमारतीवरती LED Board तयार क न बसिवणेकामी येणा-या अंदाजे र  कम .२३,६७,५००/- 
इत  या खचास तसेच िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .८८ यावर सिव  तर चचा होऊन, साई धमशाळा, साईआ म भ  तिनवास, ी साई सादालय व साईबाबा 

भ  तिनवास  थान या इमारतीवरती LED Board तयार क न बसिवणेकामी िवहीत प  दतीने ई-
िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .२३,६७,५००/-मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली. तसेच सं  थानचे मुंबई कायालय येथेही LED Board तयार क न बसिवणेस व 
 याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली.                       (कायवाही-िव ुत िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ जुनी वाहने जाहीर िललावाने िव  करणे बाबत. 
 
िनणय .८९ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमुद अ.न.ं१ ते १९ वाहनांकरीता उप ादेिशक  

प रवहन कायालय, ीरामपूर यांचेकडून सदर वाहने दु  त क न यापुढे उपयोगात आणणे 
आिथक  टया िकफायतशीर राहणार नाही असे माणप  घेऊन सदर वाहनांची िवहीत प  दतीने जाहीर 
िललावा  दारे िव  कर  यास मा  यता दे  यात आली. याकामी मा  यतेसाठी शासनाकडे  ताव 
पाठिव  यात यावा व शासन मा  यतेनंतर सदरची वाहने जाहीर िललावा  दारे िव  कर  याची कायवाही 
कर  यात यावी, असे ठरले.                                                                       (कायवाही-वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ ी रामनवमी उत ् सव–२०२२ म  ये वीणा, पोथी, फोटो, पा पुजा, ािभषेक इ  यादी काय मांबाबत. 
 
िनणय .९० यावर सिव  तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ  सव–२०२२ म  ये वीणा, पोथी, फोटो, पा पुजा, 

ािभषेक इ  यादी काय मांकरीता खालील माणे मा.  यव  थापन सिमती सद  यांची नावे िन  चीत 
कर  यात आली. 

 
िदनांक वेळ काय मात सहभागी झाले  या मा  यवरांची नावे 
िद.०९.०४.२०२२ 
शिनवार 

पहाटे  
५.४५ 

उ  सवाचा थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा-  मा. ी.अिवनाश दडंवते, सद  य  
पोथी- मा. ी. जयवतंराव जाधव, सद  य 

ितमा- मा.अॅड. सहुास आहेर,सद  य/मा. ी.रराहल कनाल,सद  य 
 पहाटे 

 ६.०० 
अ  याय वाचन – 
अ  याय .१- मा. ी. सरेुश वाबळे, सद  य 
अ  याय .२- मा.डॉ.एकनाथ ग दकर, सद  य 
अ  याय .३- मा. ी. सिचन गुजर, सद  य 
अ  याय .४- मा. ी. मह  शेळके, सद  य 
अ  याय .५- मा. ी. अिवनाश दडंवते, सद  य 
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 सकाळी 
७.०० 
सायंकाळी 
६.०० 

ची पा पजुा- मा.ना. ी.आशुतोष काळे,अ  य   
 
मा.अॅड. सहुास आहेर, सद  य 

िद.१०.०४.२०२२ 
रिववार 

पहाटे  
५.४५ 

उ  सवाचा मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणूक 

वीणा-  मा. ी. सरेुश वाबळे, सद  य  
पोथी- मा. ीमती अनुराधा आिदक, सद  य 

ितमा- मा. ी. मह  शेळके, सद  य/ मा. ी. सिचन गुजर, सद  य 
 सकाळी 

७.०० 
सायंकाळी 
६.०० 

ची पा पजुा- मा.अॅड.जगदीश सावंत, उपा  य   
 
मा. ी.अिवनाश दडंवते, सद  य 

िद.११.०४.२०२२ 
सोमवार 

 
सकाळी 
७.०० 
सायंकाळी 
६.०० 

उ  सवाचा सांगता िदवस 
ची पा पजुा- मा. ीमती अनुराधा आिदक, सद  य  

 
मा. ी.जयवंतराव जाधव, सद  य 

 सकाळी  
७.०० 

गु  थान येथे ािभषेक – मा.मु  य कायकारी अिधकारी 

 
(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ सं  थान अिधकारी/कमचारी यांना दैनिंदन कामकाजाचे  टीने पायाभुत व कौश  यपूण िश ण 

देणेकामी िवभागीय शासक य िश ण सं  था, नािशक या सं  थेमाफत नािशक येथे ०६ िदवसांचे 
िनवासी िश ण आयोिजत करणेबाबत. 

 
िनणय .९१ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान अिधकारी/कमचारी यांना दैनंिदन कामकाजाचे  टीने पायाभुत व 

कौश  यपूण िश ण देणेकामी िवभागीय शासक य िश ण सं  था, नािशक या सं  थेमाफत 
नािशक येथे ०६ िदवसांचे िनवासी िश ण आयोिजत करणेकामी उपरो  त  तावात नमुद 
के  या माणे कायवाही करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .११,५२,०००/-मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली.                                                           (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ सन २००९ पासनू ित ासचुीवर असले  या पा  अनुकंपा उमेदवारांना गट क व गट ड चे पदावर 

नेमणकूा देणेबाबत. 
 
िनणय .९२ यावर सिव  तर चचा होऊन, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.२७.०८.२०२० चे 

शासन िनणयास अिधन राहन सन-२००९ पासनू  येक वष  र  त झाले  या पदां  या १० ट  के गट ‘क’ 
ची सं  या १२ पदे व गट ‘ड’ ची सं  या १६ पदे अशी एकूण २८ पदांवर सन-२००९ पासनू 

ित ासचुीवर असले  या पा  अनुकंपा उमेदवारांना गट ‘क’ व गट ‘ड’ चे पदावर दोन वषाचे 
प रिव ािधन कालावधीवर सात  या वेतन आयोगानसुार गट ‘क’ चे पदासाठी वेतन  तराचे ारंभीक 
िकमान वेतन .१९,९००/- व गट ‘ड’ चे पदासाठी वेतन  तराचे ारंभीक िकमान वेतन .१५,०००/- या 
एकि त मानधनावर नेमणूका दे  यास मा  यता दे  यात आली. तथापी याबाबत कायदेशीर बाबी 
तपासनू पुढील कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले.                 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२६ सन २०२०-२१ कं ाटी कमचारी यांचे पा  यांचा शै िणक शु  क परतावा करणेबाबत. 
 
िनणय .९३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ या शै िणक वषाकरीता कं ाटी कमचारी यांचे पा  यांचा 

शै िणक शु  क परतावा करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .५०,००,०००/-मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली. सदरचा  ताव मा  यतेसाठी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   
शासन यांचेकडे मा  यतेसाठी सादर कर  यात यावा, शासनाचे मा  यतेनंतर सन २०२०-२१ या शै िणक 
वषाकरीता कं ाटी कमचा-यांचे पा  यांचे शै िणक फ  परतावा िवहीत प  दतीने आदा करणेत यावा, 
असे ठरले.                                                                           (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ सं  थानमधील कं ाटी कमचा-यांना कमचारी रा  य िवमा िनगम (ESIC) योजना लागू करणेबाबत. 
 
िनणय .९४ यावर सिव  तर चचा होऊन, कमचारी रा  य िवमा महामंडळ, म रोजगार मं ालय, भारत सरकार 

यांचेकडील िद.२७ ऑ  ट बर,२०२१ रोजीचे अिधसचुनेनुसार कमचारी रा  य िवमा िनगम (ESIC) 
योजना लागू करणे बंधनकारक अस  याने सं  थानमधील इनसोस कं ाटी कमचारी व आऊटसोस 
ठेकेदाराकडील कं ाटी कमचारी यांना कमचारी रा  य िवमा िनगम (ESIC) योजना लागू करणेस व 
 याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.                                 (कायवाही-कामगार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ सन २०२२-२०२३ शै िणक वषात शालेय व  कुलबस शु  कात १० ट  के फ  वाढीबाबत. 
 
िनणय .९५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल करीता सन २०२२-२३ या शै िणक 

वषाकरीता शालेय  शु  कात १० ट  के व  कुलबस शु  कात १० ट  के वाढ कर  यास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                     (कायवाही-इिं लश िमडीयम  कुल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ शै िणक वष २०२१-२२ 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 एकूण २२६ नवीन 
वेशानुसार २५% माणे ५७ िव ा  याना मोफत वेश देणेकामी मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .९६ यावर सिव  तर चचा होऊन, शै िणक वष २०२१-२२ 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 एकूण २२६ नवीन वेशानुसार (एक िव ाथ  शाळा सोडून गेलेला अस  याने) २५% 

माणे ५६ िव ा  याना मोफत वेश दे  यास तसेच यापुव  आर.टी.ई. अंतगत २५% मोफत वेश 
दे  यात आलेले वेश पढुील वगात िनयमीत करणेस, व २५%आर.टी.ई.अंतगत वेश ि येम  ये 

वेशीत झाले  या िव ा  याची शै िणक शु  काची ितपुत  शासनातफ िनि त केले  या दरानुसार 
सं  थान खाती जमा करणेस मा  यता दे  यात आली.                   (कायवाही- इिं लश िमडीयम  कूल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० सं  थानचे शै िणक सकुंल हे नवीन शै िणक सकुंलात  थलांतरीत करणेबाबत. 
 
िनणय .९७ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय, ी 

साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, व ी साईबाबा व र  ठ महािव ालय हे मौजे िनमगांव-को-हाळे, 
ता.राहाता येथील सं  थान मालक ची जमीन गट नं.१८३/२ मधील नवीन शै िणक सकुंलाचे 
इमारतीम  ये  थलांतरीत करणेस व  याकरीता उपरो  त  तावात नमुद के  यानुसार कायवाही 
कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३१ मे.व ् ही.एम. िड  ी  यटुस, नािशक यांचे कॅ  टीन िवभागासाठी दुधा  या पुरवठयाबाबत. 
 
िनणय .९८ यावर सिव  तर चचा होऊन, मे.  ही.एम.िड  ी  यटुस,नािशक यांचे  कॅ  टीन िवभागासाठी दुधा  या 

पुरवठयाबाबत उपरो  त  तावात नमुद १ ते ५ नुसार कायवाही कर  यास मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत सयंु  त पाणी पुरवठा योजना 

(िनळवंडे धरण उ  दव ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजना तयार करणे व  यास तांि क मंजुरी 
देणेचे शु  क र  कम पये ३.९० कोटी महारा   जीवन ािधकरण िवभागास आदा करणेबाबत व 
महारा   जीवन ािधकरण िवभाग व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यां  यात 
करावया  या करारनामा मसदुाबाबत. 

 
िनणय .९९ यावर सिव  तर चचा होऊन, वाढीव िशड  सं  थान पाणी पुरवठा योजनेतील ट  पा .१ चे कामातील 

योजना तयार करावयाचे शु  क तसेच तांि क मा  यतेचे शु  क असे एकुण १.५ ट  के शु  क र  कम 
.४२,७३,०३८/-मा महारा   जीवन  ािधकरण यांना आदा करणे व सोबत  या मसु ा माणे 

करारनामा क न घेणेस मा  यता दे  यात आली. तथापी याबाबत थम महारा   शासन, नगर िवकास 
िवभाग, शासन िनणय िद.०४.०६.२०१८ नुसार सिव  तर क  प अहवाल तयार करणे व क  प 
 यव  थापन शु  क  हणून ३ ट  के इतके शु  क आकारणेबाबत मा.अ  य  महोदय व मु  य कायकारी 

अिधकारी यांनी मा.पाणी परुवठा व  व  छता मं ी महोदय यांचे दालनात मा.सद  य सिचव, 
म.िज. ा.यांचे समवेत बैठक आयोिजत क न चचा करावी. असे ठरले. 

 (कायवाही-पाणी पुरवठा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ वाढीव िशड  सं  थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत सयंु  त पाणी पुरवठा योजना 

(िनळवंडे धरण उ  दव ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर ट  पा-१ चे कामातील पाईपलाईन मागातील 
र   यांची दु  ती खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१०० यावर सिव  तर चचा होऊन, वाढीव िशड  सं  थान पाणी पुरवठा योजना ट  पा-१ चे कामातील 

पाईपलाईन मागातील र   यांची दु  ती सं  थानमाफत कर  यास मा  यता दे  यात आली, तसेच याकामी 
मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी मागणी केलेली अनामत र  कम  यांचेकडे जमा 
कर  याची आव  यकता नाही, तसे  यांना कळिव  यात यावे, असे ठरले. 

याकामी कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प िवभाग, अहमदनगर यांनी 
कळिवलेनसुार र  ता दु  ती करणे, पुन:  थापन शु  क .५,६३,७५०/- व िस  युरीटी िडपॉिझट शु  क 

.१,००,०००/-तसेच बॅकं गॅरंटी र  कम .४०,२५०/- Executive Engineer, World Bank Project 
(P.W.) Division, Ahmednagar यांचे नावे जमा करणेस व याकामी मा  यतेसाठी  ताव मा. धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन यांचेकडे सादर करणेस मा  यता दे  यात आली. 

तसेच वाढीव िशड  सं  थान पाणी पुरवठा योजना ट  पा-१ चे कामातील पाईपलाईन 
मागातील र   यांची दु  तीकरीता येणा-या अंदाजे र  कम .३,७०,९३,५२५/-मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली. सदरचा  ताव मा  यतेसाठी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांचेकडे पाठिव  यात यावा, व शासनाचे मा  यतेनंतर िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत 
यावी, असे ठरले.                                                                      (कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ सं  थान प रसरात साईबाबा भ  तिनवास  थान  या पाक गंम  ये फळे िव स परवानगी िदले  या फळे 

िव े  यांना त  सम िठकाणी फळे िव  करणेस मुदतवाढ देणेबाबत साईबाबा भ  तिनवास  थान 
िवभाग यांचेकडील जा. ं .१३०० िद.०४/१०/२०२१ रोजीचे प . 

िनणय .१०१ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमुद अ.नं.१ ते ६ फळे िव े  यांना  यांचे िवनंती 
अजानुसार िद.०१.११.२०२१ ते िद.३०.०९.२०२२ या ११ मिहने कालावधीसाठी दरमहा .१००/-मा  
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भाडे आका न पुव चेच अटी शत वर ी साईबाबा भ  तिनवास  थान  या पाक गंम  ये फळे िव  
कर  यास व ी साईबाबा भ  तिनवास  थान माफत करारनामा नोटराईज क न घे  यास मा  यता दे  यात 
आली. तसेच मयत फळ िव े ते राऊसाहेब बाबुराव बनकर यांचा वारस मलुगा अजदार ी. सरुज 
राऊसाहेब बनकर यांचा फळे िव चा परवाना िमळणेची िवनतंी अमा  य कर  यात आली. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ ी साईबाबा हॉि पटलचे ांगणात  णांचे नातेवाईकांचे सोईसाठी अ  पोपहार व झेरॉ  स  यव  था 

सु  करणेस परवानगी िमळणेबाबत मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी 
िल. िशड  यांचेकडील प  जा.नं. ीसासएं े सो/७७/२०२१ िद.२८/०७/२०२१. 

 
िनणय .१०२ सदरचा  ताव नामंजूर कर  यात आला.                                           (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ ी.अिभजीत देिवदास िशंदे, एम.डी.एस.रेिसडे  सी, मु.पो.लोणी बु., ता.राहाता यांना ऐितहािसक व  तू, 

श  ा  े, कलादालन व दशन मांड  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे 
मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे, ता.राहाता येथील वापरास िदले  या जागा वापराचे कोिवड-१९  या 

ादुभावाचे संबंधात लॉकडाऊन-१ व लॉकडाऊन-२ चे कालावधीतील भाडे माफ  िमळणेबाबतचा 
िद.१०/११/२०२१ व िद.३०/११/२०२१ रोजीचे अज. 

 
िनणय .१०३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.अिभजीत देिवदास िशंद,े एम.डी.एस.रेिसडे  सी, म.ुपो.लोणी बु., 

ता.राहाता यांना ऐितहािसक व  त,ू श  ा  े, कलादालन व दशनासाठी वापरास िदले  या सं  थान 
मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे, ता.राहाता या जागेचे महारा   शासनाने जारी केले  या लॉकडाऊन-
१ व लॉकडाऊन-२ तसेच चे मंिदर दशनासाठी बंद असले  या कालावधीतील भाडे माफ कर  यास 
मा  यता दे  यात आली.                                                                 (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ सं  थानचे दो  हीही  णालयात निसग  टाफ, पॅरामेडीकल  टाफ व इतर र  त जागांबाबत 

स  प रि थतीत कमचारी उपल  धतेचा अहवाल. 
 
िनणय .१०४ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय या दो  हीही 

 णालयात निसग  टाफ, पॅरामेडीकल  टाफ व इतर र  त जागांबाबत व स  प रि थतीत उपल  ध 
कमचारी अहवालाचे अवलोकन कर  यात आले.                       (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै िकय िबलाचा परतावा र  कम .६,५४,१४०/-आदा 

करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१०५ यावर सिव  तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 

देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे, उपरो  तावामधील १९ कमचा यांना देय असलेली र कम .६,५४,१४०/-मा  यांना 
आदा करणेस मा यता दे यात आली.                                       (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३९ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै िकय िबलाचा परतावा र  कम .२५,२७,३३५/- आदा 

करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१०६ यावर सिव  तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 

देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे, उपरो  तावामधील १३ कमचा यांना देय असलेली र कम .२५,२७,३३५/-मा  
यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.                               (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४० सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै िकय िबलाचा परतावा र  कम .८,५२,७०७/- आदा 
करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१०७ यावर सिव  तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 

देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे, उपरो  तावामधील १६ कमचा यांना देय असलेली र कम .८,५२,७०७/- मा  यांना 
आदा करणेस मा यता दे यात आली.                                       (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै िकय िबलाचा परतावा र  कम .११,२८,०६०/- आदा 

करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१०८ यावर सिव  तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 

देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे, उपरो  तावामधील १८ कमचा यांना देय असलेली र कम .११,२८,०६०/-मा  
यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.                            (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै िकय िबलाचा परतावा र  कम .८,२१,९७१/- आदा 

करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१०९ यावर सिव  तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 

देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे, उपरो  तावामधील ११ कमचा यांना देय असलेली र कम .८,२१,९७१/-मा  यांना 
आदा करणेस मा यता दे यात आली.                                     (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४३ कायम कं ाटी कमचा-यां  या वै िकय िबला  या परता  याबाबत. 
 
िनणय .११० सदरचा  ताव नामंजूर कर  यात आला.                                    (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४४ सं  थानमाफत कायरत असले  या कं ाटी कमचा-यां  या वै िकय बीला  या परता  याबाबत. 
 
िनणय .१११ सदरचा  ताव  थगीत ठेव  यात आला.                                    (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४५ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये िडसबर-२०२१ मिह  यात वै क य िबलात दे  यात 

आलेली सवलत र  कम .५०,४८,९६२/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .११२ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये िडसबर-२०२१ या 

मिह  यात वै क य िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िवहीत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत 
र  कम .५०,४८,९६२/-मा चे अवलोकन क न  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४६ ी साईबाबा हॉि पटलमधील िजवनदायी आरो  य योजना िवभागाचे िवशेष लेखा प र ण 

अहवालाबाबत. 
 
िनणय .११३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा  ताव  थगीत ठेव  यात आला. सिव  तर मािहतीसह   ताव 

मा.  यवस ् थापन सिमतीसमोर ठेव  यात यावा, असे ठरले.             (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४७ मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयास अनुस 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 .११४ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयास अनुस 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/-मा  या खचाचे अवलोकन क न  यास मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४८ दशनलाईन व म ंिदर प रसरात पुव  साईभ  तांना िप  याचे पाणी वाटपाचे काम करीत असले  या ३२ 

आऊटसोस कं ाटी कमचारी यांना पनु:  च कामावर सामावून घेणेबाबत. 
 
िनणय .११५ यावर सिव  तर चचा होऊन, दशनलाईन व म ंिदर प रसरात पवु  साईभ  तांना िप  याचे पाणी वाटपाचे 

काम करीत असले  या आऊटसोस कं ाटी कमचा-यांपैक   या कमचा-यांना कामाची िनतांत 
आव  यकता आहे अशा गरजु कमचा-यांना आऊटसोस ठेकेदारामाफत पुन:  च कामावर घे  यास व 
 याकरीता उपरो  त  तावात नमुद ‘ब’ माणे कायवाही करणेस मा  यता दे  यात आली. त  पुव  

कामावर घे  यात येणा-या गरजु आऊटसोस कं ाटी कमचा-यांची यादी मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपुढे सादर कर  यात यावी, असे ठरले.                                                          

     (कायवाही- ी साई साद िनवास  थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४९ सं  थानला कुशल अकुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणा-या ठेकेदारामाफत कायरत प रचा रका व 

पॅरामेडीकल  टॉफ यांचे समान काम समान वेतनाबाबत मागणी व बेमुदत काम बंद आदंोलन (१२ ते 
जागितक प रचया) चे अजाबाबत. 

 
िनणय .११६ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानला कुशल अकुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणा-या ठेकेदारामाफत 

कायरत प रचा रका व पॅरामेडीकल  टॉफ यांची अ  याव  यक सेवा िवचारात घेऊन  यांना  तावात 
नमुद के  या माणे रा  ीय िमशन अंतगत कायरत पॅरामेडीकल  टॉफ माणे .२०,०००/-मािसक 
वेतन+कुशल कामगारांचे दर सहा मिह  याने वाढणारा िवशेष भ  ता असे एकूण वेतनावर २० ट  के वाढ 
या माणे वेतन दे  यास मा  यता दे  यात आली.                          

   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५० सन २०१९-२०२० म  ये दशन रांगेत मोफत वाटप कर  यात आले  या चहा, कॉफ , दुध व िब  क टे 

वाटपाकामी झाले  या खचाची न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .११७ यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०१९ ते माच-२०२० या कालावधीत शांितिनवास/ 

भ  तिनवास दशनरांगेम  ये साईभ  तांना मोफत वाटप कर  यात आले  या चहा, कॉफ , दुध व िब  क टे 
वाटपाकामी झाले  या खचाची र  कम .७४,२६,६७२/-मा चे अवलोकन क न  यास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                                

  (कायवाही-कॅ  टीन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५१ िशड  नगरपंचायत ह ीतील र   यां  या दैनंिदन  व  छता िवषयक कामांचा सहामाई प र ण अहवाल 

न द घेणेकामी सादर करणेबाबत. 
 
िनणय .११८ यावर सिव  तर चचा होऊन, िशड  नगरपंचायत ह ीतील र   यां  या दैनंिदन  व  छता िवषयक कामांचा 

सहामाई प र ण अहवालाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
(कायवाही-आरो  य िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.५२ ी.िवजय तुकाराम मोकळ, सेवा िनलबंीत सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांचे िद.०६.१२.२०२१ 
रोजीचे खाते चौकशी िन  कष अहवालाबाबत. 

 
िनणय .११९ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िवजय तुकाराम मोकळ, सेवा िनलंबीत सफाई कामगार, आरो  य 

िवभाग यांना िकरकोळ दडंा  मक कारवाया अंतगत ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सेवा (िश  त आिण अिपल) िविनयम-२०१३ करण ३ कलम ५(४) अ  वये  यांची एक वािषक 
वेतनवाढ कायम  व पी रोख  याची िश ा दे  यात येऊन ी.मोकळ यांना कामावर हजर/ जू क न 
घे  यास मा  यता दे  यात आली.                                          

       (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५३ ी.अ ण गणपतराव जाधव, वायरमन, िव ुत िवभाग, स  या पाणीपुरवठा िवभाग यांनी मा.अ  य  

महोदय, तदथ (Ad-hoc) सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडे िदनांक 
१५.०७.२०२१ रोजीचे अपील अजाबाबत. 

 
िनणय .१२० यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.अ ण गणपतराव जाधव, वायरमन, िव ुत िवभाग, स  या पाणीपुरवठा 

िवभाग यांनी मा.अ  य  महोदय यांचेकडे केलेला िद.१५.०७.२०२१ रोजीचा अिपल अज फेटाळ  यात 
आला.  

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५४ ी. 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 .१२१ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी. 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 
ी.अनाप यांनी मा.अ  य  महोदय यांचेकडे केलेला िद.१५/०६/२०२० रोजीचा अिपल अज 

फेटाळ  यात आला. 
(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५५ ी.ि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 .१२२ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िकशोर साहेबराव गवळी, .सीसीटी  ही कं ोल सेल मुख, 

सीसीटी  ही कं ोल सेल िवभाग यांनी खाते चौकशी र  होणेबाबत मा.अ  य  महोदय यांचेकडे केलेला 
िद.०७/०५/२०२१ रोजीचा अिपल अज फेटाळ  यात आला.  

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५६ ी.िवकास महादेव िशवगजे, सहा.िश क, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय, िशड  यांचे 

िद.०१.१२.२०२० रोजीचे अपील अजाबाबत. 
 
िनणय .१२३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िवकास महादेव िशवगजे, सहा.िश क, ी साईबाबा किन  ठ 

महािव ालय, िशड  यांनी मा.अ  य  महोदय यांचेकडे केलेला िद.०१/१२/२०२० रोजीचा अिपल अज 
फेटाळ  यात आला. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.५७ ी.ि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 .१२४ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िव ल तुकाराम पवार, वग-०४ कमचारी, ी साई आ म भ  तिनवास 

स  या आरो  य िवभाग यांनी मा.अ  य  महोदय यांचेकडे केलेला िद.१५/०६/२०२१ रोजीचा अिपल 
अज फेटाळ  यात आला.                                                  (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५८ ी.िव ल तुकाराम पवार, वग-०४ कमचारी, ी साईबाबा भ  तिनवास स  या आरो  य िवभाग यांचे 

िदनांक २०.०७.२०२१ रोजीचे अपील अजाबाबत. 
 
िनणय .१२५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.िव ल तुकाराम पवार, वग-०४ कमचारी, ी साई आ म भ  तिनवास 

स  या आरो  य िवभाग यांनी मा.अ  य  महोदय यांचेकडे केलेला िद.२०/०७/२०२१ रोजीचा अिपल 
अज फेटाळ  यात आला. 

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

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

आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०१ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक वै िकय अिधकारी र  त पदे जािहराती  दारे 

ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी भरणेबाबत. 
 
िनणय .१२६ सदरचा िवषय र  क न नवीन सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे पुढील सभेपढेु ठेव  यात 

यावा, असे ठरले. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०२ शै िणक वष २०२२-२३ म  ये  युिनयर केजी वगासाठी ऑनलाईन प  दतीने निवन वेश ि या 

राबिवणेस व मयादीत एकूण २५० वेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१२७ यावर सिव  तर चचा होऊन, शै िणक वष २०२२-२३ म  ये  युिनयर के.जी.  या ५ वग तुकडीसाठी 

 येक  ५० िव ाथ  सं  ये माणे  तावीत केले  या िनयम व अटी शत स अिधन राहन मागील 
वष माणे ऑनलाईन वेश ि या राबवून मयादीत एकूण २५० निवन वेश दे  यास मा  यता दे  यात  

 आली.                                                                                    (कायवाही-इिं लश िमडीयम  कुल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०३ ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल कडील RTE 25% ितपुत  करीता , सं  थान  या नावाने पंजाब 

नॅशनल बॅकं, िशड  येथे  वतं  बचत खाते उघडणेबाबत. 
 
िनणय .१२८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल यांचे मागणीनुसार तसेच िश ण 

िवभाग यांचे प ा  वये ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल यांचेकडील आरटीई अतंगत २५ ट  के 
ितपतु  करीता तातडीची गरज अस  याने पंजाब नशॅनल बॅकं, िशड   येथे सं  थान  या नावाने न  याने 
 वतं  बचत खाते उघड  याबाबत केलेल ् या कायवाहीचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०४ ी साईबाबा महािव ालय–शै िणक वष २०२१-२२ क रता िव ान योगशाळा साही  य खरेदीबाबत. 
 
िनणय .१२९ यावर सिव  तर चचा होऊन, शै िणक वष २०२१-२२ करीता ी साईबाबा महािव ालयाचे 

रसायनशा  , भौितकशा  , वन  पतीशा  , ाणीशा   व इले  ॉिन  स योगशाळेसाठी आव  यक 
साधने, रसायने, काचे  या व  त ुइ  यादी साही  य खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने दरप के मागिवणेस  
व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .६,८६,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०५ लडीबागेतील ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे कापडी  वज बदलून पंचधातूचा  वज 

कायम  व पी  तंभावर लावणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१३० यावर सिव  तर चचा होऊन, लडीबागेतील  वज  तंभावर पंचधातूचा  वज लाव  याचा  ताव अमा  य 

कर  यात आला. लडीबागेतील  वज  तंभावर पुव माणे कापडी  वज लावणेत यावा व  येक 
उ  सवाचे वेळी तो बदल  यात यावा, असे ठरले.                                         (कायवाही- मंिदर िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०६ सगंणक दु  ती देखभाली अंतगत सगंणक य व अनषंुगीक साही  य आव  यकते माणे वेळोवेळी 

खरेदी करणेसाठी वािषक दरकरार िनि त करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेबाबत.   
 
िनणय .१३१ यावर सिव  तर चचा होऊन, सगंणक दु  ती देखभालीचे कामकाज वेळेत पुण होणे  या  टीने सन-

२०२२ या वषाकरीता  सगंणक य साही  य खरेदी करणेकामी चिलत प  दतीने खरेदी ि या राबवून 
पा  पुरवठाधारकांना दरकरार िनि त करणेकामी कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०७ िकराणामाल व वन  पती तूप खरेदीकामीचे फेर ई-िनिवदेचे ा  त नमुने िनवडणेबाबत. 
 
िनणय .१३२ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमुद केले  या अ.न.ं१ ते ११ िकराणामाल व वन  पती 

तूप खरेदीकामीचे नमुने िनवडणेकामी सव सिमती सद  य यांना िनमं ीत कर  यात यावे. उपि थत 
असलेले मा.सद  य, मा.मु  य कायकारी अिधकारी व महा  मा फुले कृषी िव ापीठातील त  यांचे 
उपि थतीत सदरचे काम करण ् यात यावे, असे ठरले.                                     (कायवाही-खरेदी 
िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मा.िव  व  तांनी आय  या वेळी घेतलेले  ठराव    

 
आय  या वेळेचा िवषय नं.०८  
ठराव .१३३ भारतर  न गानस ा ी लता मगेंशकर यांचे नकुतेच दु:खद िनधन झाले आहे.  यांनी गायले  या ी 

साईबाबां  या आर  या कॅसेटचे  व पात  सं  थानमाफत काशीत केले  या आहेत. सदर  या आर  या 
आधुिनक प  दतीने (Pen drive) पुन: कािशत कर  यात या  यात.           (कायवाही- काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.०९  
ठराव .१३४ ी साईबाबांचे उ  सव कालावधीत िविवध िठकाणाहन येणा-या साईभ  तां  या पाल  या पवुवत सु  

कर  यात या  यात.                                                                             (कायवाही- जनसपंक िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.१०  
ठराव .१३५ चे पु  यितथी उ  सवातील आराधना िवधी मा.अ  य  महोदय यांचे ह  ते कर  यात यावा. 

 (कायवाही- मंिदर िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.११  
ठराव .१३६ सं  थानचे िविवध िवकास क  प तसेच लबंीत क  प यांना ाधा  य दे  यात यावे. सदरचे क  प 

पुण करणेसाठी कायवाही सु  कर  यात यावी. याकरीता शासनाचे मंजूरीची/परवानगीची आव  यकता  
अस  यास सबंधीत खा  याचे मा.मं ी महोदय यांचेशी बैठक आयोिजत करणेबाबत कायवाही कर  यात 
यावी.  यानुसार सं  थानचे लेखाशाखेत देणगी दाखल जमा असले  या जु  या नोटांबाबतही कायवाही 
कर  यात यावी. 

 (कायवाही-लेखाशाखा/बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१२   
ठराव .१३७ सं  थानचे शै िणक सकुंलाम  ये सु  असले  या इिं लश िमडीयम  कुल, क  या िव ा मिंदर, किन  ठ व 

व र  ठ महािव ालय, औ ोिगक िश ण सं  था याम  ये िश ण घेणा-या िव ा  याकरीता शै िणक 
उप मासोबत ी साईबाबांची िशकवण व त  वे यांचा समावेश कर  यात यावा, ी साई च र ावर 
आधारीत िविवध  पधा आयोिजत कर  यात या  यात. जेणे क न सं  थानचे शै िणक सकुंलात िश ण 
घेणा-या िव ा  यावर चांगले सं  कार होतील व देशाला आदश साईभ  त नाग रक िमळतील. तसेच  

ायोिगक त  वावर आयोिजत कर  यात आले  या  पधाना मा  यता दे  यात आली. 
 (कायवाही-शै िणक सकुंल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१३   
ठराव .१३८ सं  थान कमचा-यांची गैरिशस ् त वतनाबाबत सु  असलेली खाते चौकशी तीन मिह  याचे आत पुण 

कर  यात यावी. याबाबत खाते चौकशी अिधकारी यांना सचुना दे  यात या  यात. आव  यकता 
अस  यास नवीन खाते चौकशी अिधकारी यांची िनयु  ती कर  यात यावी. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१४   
ठराव .१३९ सं  थानमधील कायम कमचा-यांना गणवेश देणेकामी त  कालीन मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे 

िद.०६.०८.२०२१ रोजीचे सभेतील िनणय .११६ नुसार मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यांचे 
अिधकारात कायवाही करावी. 

    (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१५   
ठराव .१४० ी साईबाबा हॉि पटल येथील दतं िवभाग ी साईनाथ  णालय येथे सु  करणेबाबचा  ताव सादर 

कर  यात यावा.                                   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१६   
ठराव .१४१ सं  थानचे देणगी काऊंटर अ यावत असावे,  यािठकाणी देणगीदार साईभ  तांना झेरॉ  स काढ  याची 

सिुवधा, देणगी देतेवेळीचा फोटो घे  यासाठी से  फ  पॉईटं, बस  यासाठी सिुवधा, िप  याचे पाणी, चहा 
इ  यादी सुिवधा उपल  ध क न दे  यात या  यात.  सं  थान माफत चालिवणे जाणारे  िविवध उप म जसे  

 णालये, सादालय, शै िणक सकुंल इ  यादीची मािहती साईभ  तांना िमळावी याकरीता Display 
ब सिव  यात यावा. देणगीदार साईभ  तांची दशन/आरतीची  यव  था कर  यासाठी देणगी काऊंटर व 
जनसपंक कायालय यांचेम  ये सम  वय ठेव  यात यावा.  

   (कायवाही-लेखाशाखा/ जनसपंक िवभाग/बांधकाम िवभाग) 



 
19 

 

(2} 24.2.2022, Shirdi  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१७   
ठराव .१४२ ी िस  दी िवनायक गणपती मंिदर  ट कडून भ  तांना दे  यात येणारा लाडू साद  या पिॅकंगम  ये 

देण ् यात येतो  यानुसार पॅिकंगम  ये साईभ  तांना लाडू साद देणेबाबत कायवाही कर  यात यावी. 
 येक शिनवार/रिववार तसेच गद चे काळात सबंधीत िवभाग मुख यांनी सव लाडू साद िव  

काऊंटरला भेट ावी. आव  यकतेनसुार लाडू साद िव  करणेबाबत सबंधीत कमचारी यांना सचुना 
दया  यात.                                                                          (कायवाही-लाडू साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१८   
ठराव .१४३ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त सं  थानचे  त  कालीन  यव  थापन सिमतीने ी साईनाथ 

 णालय व ी साई सादालय िनशु  क करणेबाबत िनणय घेतलेला असनू  यानुसार आजतायागत 
कायवाही सु  आहे. तथापी को  हीड-१९चे कालावधीतील सं  थानचे उ  प  नाचा िवचार करता सदरचा 
िनणय कायम  व पी सु  ठेवणे  यवहाय िदसनू येत नाही. याकरीता सं  थानचे उ  प  न वाढिव  यासाठी 

ी साईनाथ  णालयातील वै क य सिुवधा, ी साई सादालयातील साद भोजन सशु  क करणे 
तसेच सं  थानचे सव भ  तिनवास  थानचे शु  क वाढिवणे व ना  टापाक टे िव साठी रे  वे  टेशन, बस 
 टॅ  ड येथे काऊंटर सु  करणे याबाबतचे सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमती समोर सादर कर  यात 

यावेत.                                 (कायवाही- ी साईनाथ  णालय/ ी साई सादालय/सव िनवास  थाने) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१९   
ठराव .१४४ सं  थानचे कायम कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांना ासिंगक सगंी पुढील उपचारासाठी बाहेरील 

इतर हॉि पटलम  ये पाठिवले जाते.  यामुळे उपचाराची र  कम कमचा-यांना सं  थानमाफत रोख 
 व पात आदा केली जाते.  याकरीता सं  थानचे  कायम कमचा-यांचा मेडी  लेम िवमा उतरिव  यास 

कमचारी या योजने  दारे सव कारचे वै क य उपचार घेऊ शकतील व  यामळेु सं  थानला कमचा-यांना 
वै क य िबलाचा परतावा रोख  व पात आदा कर  याची आव  यकता भासणार नाही. याकरीता 
सं  थानचे कायम कमचा-यांचा मे डी  लेम िवमा उतरिवणेकामी फ  त कमचा-याचा िवमा 
उतरिवणेकामी येणारा सपुंण  खच सं  थानने करावा व कमचा-यावर अवलंबीत असणा-यांसाठी िवमा 
उतरिवणेकामी येणारा ५०% खच सं  थानने व ५०% खच संबधीत कमचारी यांनी करावा अशा 
 व पाचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करावा.                                  

(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग/ ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२०   
ठराव .१४५ सं  थानचे मंिदर प रसराम  ये सु  असलेले अगरब  ती िव   टॉल पैक  करारना  याम  ये नमुद 

के  यानुसार दोन  टॉल ठेवून बाक चे  टॉल काढून घेणेबाबत कायवाही कर  यात यावी. 
 (कायवाही-बगीचा िवभाग/मालम  ता िवभाग/सरं ण िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२१   
ठराव .१४६ सं  थानमाफत ी साईबाबा व र  ठ महािव ालय सन-२०१८ पासनू सु  कर  यात आलेले असनु या 

व र  ठ महािव ालयात कला, वािण  य व िव ान या तीनही शाखांचा समावेश आहे.  स  या व र  ठ 
महािव ालयात तीनही शाखा िमळून ७७९ िव ािथनी व िव ाथ  िश ण घेत आहेत. 
आकृतीबंधानुसार व र  ठ महािव ालयाकरीता ाचाय पद मजुंर आहे. तथापी सदरचे पद स  या र  त 
असनु ाचाय पदावर  PhD व NET SET उ  तीण उमेदवाराची िनयु  ती कर  यात यावी.  ाचाय 
पदावर नेमणकू होई पयत स ि थतीत स  टबर-२०२१ म  ये मलुाखती  दारे व र  ठ महािव ालयाकरीता 
कं ाटी त  वावर घेतले  या ३० ा  यापकांपैक   PhD व NET SET शै  ािणक पा ता असले  या 
उमेदवारांची भारी ाचाय  हणून नेमणकू करणेबाबतचा  ताव सादर कर  यात यावा. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.२२   
ठराव .१४७ को  हीड-१९  या ादुभावामळेु बहतेक कुटंूबातील कता पु ष/ आई मयत झाले असनू अशा 

कुटंूबातील िनराधार मुले व मलुी यां  या पुढील िश णाची व संगोपनाची जबाबदारी काही सामािजक 
सं  थानी घेतली आहे.  याच धत वर अहमदनगर िज  हयातील को  हीड-१९  या ादुभावामुळे मयत 
झाले  या कुटंूबातील मलुांची सं  थानचे शै िणक सकुंलाम  ये मोफत िश ण, जेवण व राह  याची 
सिुवधा करणेबाबत तसेच सं  थानमाफत सामुदाियक िववाह सोहळा या सारखे सामािजक उप म 
राबिवणेबाबत पडताळणी क न  ताव सादर कर  यात यावा.            
                                      (कायवाही-शै िणक सकुंल/जनसपंक कायालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२३   
ठराव .१४८ सं  थानचे मंिदर प रसराम  ये िठकिठकाणी लाव  यात आलेले बॅरीगेटस ्पैक  आव  यक  या िठकाणचे 

बॅरीगेटस ्ठेवून उवरीत िठकाणचे बॅ रगेटस ्  काढून घेणेबाबत कायवाही कर  यात यावी. 
 (कायवाही-सरं ण िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२४   
ठराव .१४९ साई सभागृहाजवळील दोन ि ह.आय.पी.हॉल पैक  एका हॉलचा वापर पारायण हॉल  हणनू कर  यात 

यावा.                  
(कायवाही-मंिदर िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२५   
ठराव .१५० ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीने 

घे  यात येणा-या प रचारक/प रचारीका यांना मुदत सपं  यानतंर  ४ िदवस ेक देऊन पु  हा ता  पुरती 
िनयु  ती दे  यात येते. तथापी ४ िदवसाचा ेक हा कायदेिशर र  या ाहय नाही. याबाबत कायदेशीर 
स  ला घे  यात यावा. 

   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील कलम १३(४) 
नुसार सं  थानचा आकृतीबंध मंजूर कर  यात आलेला असनू आकृतीबंधातील अटी शत  .८ म  ये 
‘सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प  दतीने भरावी जेणे 
क न  यव  थापन िन धीवर भार पडणार नाही’ असे नमुद केले आहे. 

    ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी 
प  दतीने घे  यात येणा-या प रचारक/प रचारीका यांचा दोन ११ मिह  यातील नेमणूकामधील कालावधी 
सलग होऊ नये याकरीता ४ िदवस ेक देऊन पु  हा ता  पुरती िनयु  ती दे  यात येते. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२६   
ठराव .१५१ गेट नं.०४ चे समोर ि कोणाचे जागेत िशड  नगरपचंायतकडून ी साईबाबांचा भ  य पुतळा उभार  याची  
 कायवाही सु  आहे. ती थांबिवणे आव  यक आहे, याकरीता मा.अ  य  महोदय, मा.उपा  य  महोदय 

व मा.मु  य कायकारी अिधकारी  यांनी िशड  नगरपचंायतीचे पदािधकारी यांचेशी चचा करावी.            
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२७   
ठराव .१५२ सं  थानचे िविवध िवभागात कायरत असलेले कं ाटी कमचा-यांपैक   या कं ाटी कमचा-यांची हजेरी 

८० ट  के पे ा कमी आहे अशा कं ाटी कमचा-यांची सिव  तर मािहती मा.  यव  थापन सिमतीचे पुढील 
सभेसमोर सादर कर  यात यावी.  

(कायवाही-कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.२८   
ठराव .१५३ सं  थान मालक  या बंद ि थतीत असले  या मौजे िशड  येथील ‘सेवाधाम’ इमारत व मौजे िनघोज 

येथील दानप ा  दारे िमळालेली ‘पालखी िनवारा’ इमारत साई भ  तां  या िनवासासाठी  सु  
करणेबाबत कायवाही करणेत यावी.  

 (कायवाही-बांधकाम  िवभाग/साई साद िनवास  थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२९   
ठराव .१५४ त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४८६ अ  वये 

सं  थानम  ये निसग कॉलेज सु  करणेस व  याकरीता येणा-या अनुषंगीक खचास मा  यता दे  यात 
आलेली आहे.  यानुसार सं  थानम  ये निसग कॉलेज सु  करणेस मा  यतेसाठीचा  ताव मा. धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे िद.३०.०८.२०१८ रोजी पाठिव  यात आलेला 
असनु  या अनुषंगाने मा.शासनाने मागणी केलेली मािहती/कागदप े इकडील िद.०७.१.२०२२ रोजीचे 
प ा  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना पाठिव  यात आलेली आहे. 
याबाबत पाठपुरावा कर  यात यावा. 

       (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३०   
ठराव .१५५ सं  थानचे सव भ  तिनवास  थानमधील बेडशीट, चादरी, गादी इ  यादी बाबतचा स ि थती अहवाल 

मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा.                               (कायवाही-सव िनवास  थाने) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३१   
ठराव .१५६ ीन एन ि लन िशड  फाऊंडेशन, िशड  या सं  थेचे अ  य , काया  य  व इतर पदािधकारी आजचे 

सभेसमोर उपि थत होते.  यांनी सं  थेमाफत राबिव  यात येणा-या  व  छता, वृ ारोपन, पयावरण 
सवंधन इ  यादी उप माची मािहती सभेस िदली. तसेच मागील दोन वषापासनू िशड त ‘िशड  प र मा 
उ  सव’ सु  केला आहे. िद.१३ माच, २०२२ रोजी िशड  प र मेचे आयोजन केले आहे.  याकरीता 
सं  थानकडून मदत होणेबाबत िवनंती केली आहे.  

सं  थानचे तसेच मंिदराचे दैनंिदन कामकाजात कुठलीही अडचण/अडथळा िनमाण होणार 
नाही याची द ता घेऊन ीन एन ि लन िशड  फाऊंडेशन, िशड  यांना सं  थानकडून श  य असेल ती 
मदत या वषाकरीता दे  यास मा  यता दे  यात आली.                               

(कायवाही-जनसपंक िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

               वरील िनणय/ठराव .६८ ते १५६ सवानुमते घे  यात आले. 
              यानंतर रा ौ.०९.३०  वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 
                                वा रीत/-                                                   वा रीत/- 
                     (भा  य ी बानायत,भा. .से.)                         (ना.आशतुोष अशोकराव काळे) 
                     मु  य कायकारी अिधकारी             अ  य  

ी  साईबाबा  सं  थान  िव  व  त यव  था,  िशड     


