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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०१/ २०२२
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनाक
ं २४.०१.२०२२
वेळ- सकाळी ११.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा सोमवार िद.२४.०१.२०२२ रोजी िशड येथील सं थानचे
साईिनवास अितथीगृहाम ये सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी०४/३६०८/२०२२, िद.१५.०१.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानसु ार सोमवार िद.२४.०१.२०२२ रोजी
सकाळी ११.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा.ना. ी. आशतु ोष अशोकराव काळे याचं े
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. ीमती अनुराधा गोिवंदराव आिदक, सद य
४. मा. ी. अिवनाश अ पासाहेब दडं वते, सद य
५. मा. ी. सिचन रंगराव गुजर, सद य
६. मा. ी.रराहल नारायण कनाल, सद य
७. मा. ी. सरु ेश गोर नाथ वाबळे , सद य
८. मा. ी. जयवंतराव पुंडिलकराव जाधव, सद य
९. मा. ी. मह गणपतराव शेळके, सद य
१०. 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 करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा.अॅड. सहु ास जनादन आहेर, यांनी
दरु वनी दारे कळिवले होते. याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपु ि थत राह याची अनमु ती िदली.
मा.ना. ी.आशतु ोष अशोकराव काळे ,अ य यानं ा रा यमं ी पद िमळालेब ल यव थापन सिमतीचे वतीने यांचा स कार
कर यात आला.
यानंतर िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु करणेत आली.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०१
िद.२६.१२.२०२१ रोजी िशड येथे झाले या मा. यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचनू कायम
करणे.
िनणय .०१ िदनांक २६.१२.२०२१ 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
ी साईनाथ णालयातील X-ray या िवभागाकरीता जूने X-ray Machine परत (Buyback) क न
निवन X-ray Machine (500 M.A.Without Fluroscopy single panel DR.System) खरेदी
करणेबाबत.
िनणय .०२

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील X-ray या िवभागाकरीता एक नग निवन Xray Machine-500 MA. Without Fluroscopy single panel DR. System (5 Year warranty
next 5 year AMC) खरेदी करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी
येणा-या अंदाजे र कम .१,५२,६२,१०६/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच जु या X-ray
Machine ची घसारा िकंमत .५०,०००/- पे ा जा त येत अस यामुळे Buyback करणेकामी
शासनाची मा यता घेणेसाठी ताव पाठिव यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकरीता एक नग Blood Cell Seperator ई-िनिवदा मागवून खरे दी
करणेस व तयाकामी
येणा-या र कम .५४,२२,७२६/- चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
्
िनणय .०३

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकरीता एक नग Blood Cell Separator
मिशन खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे
र कम .५४,२२,७२६/- खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
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िवषय नं.०४

ी साईबाबा हॉि पटल व ीसाईनाथ णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने कायरत
प रचारक/प रचा रकांचा नेमणक
ू कराराचा कालावधी सपं ु टात येत असलेबाबत.

िनणय .०४

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावात नमुद प रचारक/प रचारीका यांचा ११ मिहनेचा
कराराचा कालावधी ( तावातील त ता १ तभ
४ म ये दशिवले या िदनांकाअखेर) सपं ु टात
ं
आ याचे लगतचे िदनांकापासनु ०४ िदवस ेक देऊन पु हा ११ मिहने कालावधीसाठी स याचेच
वेतनावर पुव चे आदेशातील अटी-शत वं र ता पुरती नेमणक
ू देणेस मा यता दे यात आली. व यानुसार
करारनामा क न घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील र त वै क य अिधका-यांची पदे भरणेकामी
िस द के ले या जािहरातीस अनुस न अजदारां या मुलाखती घेणकामी िनवडसिमती बदल
करणेकरीता मा.उ च यायालयात िस हील अॅ लीके शन दाखल करणेबाबत.
िनणय .०५

यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचा ताव नामज
ं ूर कर यात आला. ी साईबाबा हॉि पटल व ी
साईनाथ णालयातील सन २००९ चे मंजूर आकृतीबंधातील र त वै क य अिधका-यांची पदे
भरतीबाबतचा सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
ी साईबाबा हॉि पटल येथील जुने स ल ए.सी.बायबॅक क न निवन स ल ए.सी. लॅ ट
उभारणीकरीता मे. यंकटे वरा ंक ोजे ट, पुणे यांना कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .०६

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पीटल येथील से ल ए.सी. लॅ ट बायबॅक क न निवन
स ल ए.सी. पलॅ
् ट बसिवणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक
मे. यकट वरा ंक ोजे ट, पण
ु े यांचे र कम .१,६८,३३,३९९/-मा अंितम दर ि वकारणेत येऊन
यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०७
ी साईबाबा हॉि पटल येथील General O.T. & 2 CVTS OT-01 & 02 Neuro OT-01 & 02 या
०६ ओट ची दु ती व नतु नीकरण करणेकामी येणारे र कम .३०,४५,५००/-मा चे अंदाजप क य
खचास तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .०७

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल येथील General O.T. & 2 CVTS OT-01 &
02 Neuro OT-01 & 02 या ०६ ओट ची दु ती व नतु नीकरण करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या र कम .३०,४५,५००/-मा चे अंदाजप क य खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०८
दारावती भ तिनवास इमारतीतील खो यांचे सडं ास बाथ मचे खराब झालेले जनु े लाकडी दरवाजे
शटस ऐवजी पी. ही.सी. डोअर शटस बसिवणेबाबत.
िनणय .०८

यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती भ तिनवास इमारतीतील सडं ास बाथ मचे दरवाजांना
बसिव यात आलेले सागवान लाकडी े ममधील १२ एम. एम. जाडीचे पाट कल बोडचे पॅने ड शटर
तळाकडील भागात ६” ते १२” उंचीत पा याचे सपं काने खराब होत अस याने सदर शटस काढून
याऐवजी पी. ही.सी. डोअर शटस बसिवणे तसेच जूने काढलेले शटस सबं िं धत ठे केदार यांना
Buyback देणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी अपेि त अंदाजे र कम
.६३,७०,३००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1} 24.1.2022, Shirdi

3

िवषय नं.०९

मौजे िशड येथील स ह न.ं १४८ मधील ी साईनाथ णालय व दारावती भ तिनवासचे वाढीव
इले ीक लोड करीता सब टेशन व जनरेटर इमारत बांधकामासाठी आिकटे ट इनिजिनयस टुडीओ
ा.िल.. गुरगाव यांचे अंदाप कानुसार .७१,१०,४४४/-मा चे खचास व शासन मा यतेसाठी ताव
सादर करणेस मा यता िमळणेबाबत.

िनणय .०९

यावर सिव तर चचा होऊन, स ह नं.१४८ मधील तावीत सब टेशन व जनरे टर मचे िस हील
कामासाठी मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.३१/०७/२०२१चे सभेत िन. .६६ अ वये .७१,१०,४४४/खचास मा यता ा त अस याने क पा या एकि त खचाचा ताव शासन मा यतेसाठी िव ुत
िवभागामाफत सादर करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
ी रामनवमी उ सव-२०२२ कायकमांचे िनयोजन व उ सव साजरा करणेसाठी येणारे खचाचे
अंदाजप कास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .१०

यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव-२०२२ साजरा करणेकामी उपरो त तावात नमुद
के यानुसार कायवाही करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र कम पये ८५,६६,५९३/-मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
सं थानला सन २०२१-२२ करीता कं ाटी प दतीने सुर ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी पुरिवणेकामी
नवीन कॉ टसची नेमणूक करणेबाबत.
िनणय .११

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीने सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी
पुरिवणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येम ये मे.मॉडन िवर रेज िस यु रटी फोस ा.िल.
पुणे व मे.र क िस यु रटी सि हसेस अॅ ड िस टी स, पुणे यांचे दर समान अस याने यांना
िद.०१.०२.२०२२ ते िद.३१.०१.२०२३ अखेर सं थानला कं ाटी प दतीने ६९४ सरु ा व माजी सैिनक
सरु ा कमचारी पुरिव याचा कायादेश िवभागून दे यास मा यता दे यात आली. तसेच सबं धीत ठे केदार
यांना यांचेकडून पुरिव यात येणा-या सरु ा कमचा-यांना आव यक ते िश ण देणेबाबत िनेदश
दे यात यावेत, अशी सच
ु ना यावेळी दे यात आली.
(कायवाही-कामगार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
सं थानला कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल व इतर कमचारी पुरिवणेकामी निवन कॉ ॅ टसची
नेमणक
ू करणेबाबत.
िनणय .१२

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल व इतर कमचारी
परु िवणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येम ये मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी
सि हसेस, मबुं ई, मे.बी. ही.जी.इिं डया.िल.पण
ु े व मे.मॉडन फॅ सेिलटीज मॅनेजमट ा. िल. पण
ु े या तीनही
िनिवदाधारकांचे दर समान अस याने या तीनही िनिवदाधारकांना िवषयािं कत कामाचा कायादेश
िवभागून दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कामगार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
कॅ टीन िवभागासाठी सन २०२१-२२ (ऑ ट बर २०२१ ते स टबर २०२२) या वषासाठी िब क टे
खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा त यनु तम दराबाबत िनणय होणेबाबत.
िनणय .१३

यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागासाठी सन २०२१-२२ (ऑ ट बर २०२१ ते स टबर २०२२)
या वषासाठी िब क टे खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील खालील
िनिवदाधारकांचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली.
अ वाल एज सीज, साकुरी
Sr.No. Description
1

Biscuit-Glucose Small Packet (Patanjali/
Parle/Britaniya/Sunfeast)
(1} 24.1.2022, Shirdi

Rate in
Tender Rs.
3.54

4

सृ टी िस हील सि हसेस, अहमदनगर

Rate in
Tender Rs.

Sr.No. Description
1

Biscuit - Glucose Big Packet (Patanjali/
Parle/Britaniya/Sunfeast)
सृ टी िस हील सि हसेस, अहमदनगर

Rate in
Tender Rs.

Sr.No. Description
1

Biscuit -Namkeen Small Packet
(Patanjali/Parle/ Britaniya/Sunfeast)
सृ टी िस हील सि हसेस, अहमदनगर
Biscuit -Snacks Small Packet
(Patanjali/Parle/ Britaniya/Sunfeast)
अ वाल एज सीज, साकुरी

3.58

Rate in
Tender Rs.

Sr.No. Description
1

3.58

Rate in
Tender Rs.

Sr.No. Description
1

7.08

Biscuit - Marie, Small Packet
(Patanjali/Parle/ Britaniya/Sunfeast)

3.59

(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
सादालय िवभागाकरीता सन २०२१-२२ (आ ट बर-२०२१ ते स टबर-२०२२) या वषासाठी पानांची
प ावळ खरेदीकामी वािषक ई-िनिवदा ा त युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत.
िनणय .१४

यावर सिव तर चचा होऊन, सादालय िवभागाकरीता सन २०२१-२२ (आ ट बर-२०२१ ते स टबर२०२२) या वषासाठी पानांची प ावळ खरेदीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील खालील
िनिवदाधारक यांचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यात मा यता दे यात आली.
Sr.
No.

1

Description

Quantity

Leaf Patraval- Four Block,
१४ इच
ं , पळसा या अथवा
त सम पानापासनू बनिवलेली
पयावरण परु क प ावळी
सपोट पेपर- 80 GSM पॉली
पेपर- पयावरण परु क/िवघटण
होणारा

Unit

20,00,000 Nos.

Bidders Name

Rate in
Tender Rs.

मे.अमतृ े वर पेपर
३.००
ॉड ट्स, सगं मनेर

(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १५
सन २०२२-२३ या वषाकरीता गाईचे शु द तपु खरे दी करणेस व येणा-या अंदािजत खचास मा यता
िमळणेबाबत.
िनणय .१५ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ या वषाकरीता गाईचे शु द तुप खरे दी करणेकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम . ३२,९९,७०,०००/-मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-भांडार िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1} 24.1.2022, Shirdi
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िवषय नं.१६

सन २०२२-२३ करीता कॅ टीन, सादालय, मंिदर व लाडू िनम ती िवभागासाठी टो ड गाय दुध, पॅके ड
ीक ग वॉटर, पेपर िपशवी, पेपर कप खरे दीबाबत.

िनणय .१६

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ करीता कॅ टीन, सादालय, मंिदर व लाडू िनम ती
िवभागासाठी टो ड गाय दुध, पॅके ड ीक ग वॉटर, पेपर िपशवी, पेपर कप खरेदी करणेकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र कम .८,७४,७६,८८६/-मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- भांडार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १७
ी साई सादालयास सन २०२२-२३ या आिथक वषाकरीता लागणारा भाजीपाला खरेदी बाबत.
िनणय .१७

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२२-२०२३ करीता साईभ तांना साद-भोजन सिु वधा पुरिवणेकामी
लागणारा भाजीपाला सं थानचे खरे दी िवभागामाफत प रसरातील कृषी उतप् न बाजार सिमतीमधुन
िललावा दारे खरेदी करणेबाबत कायप दती व िनयमावलीसह सिव तर ताव मा. यव थापन
सिमतीसमोर ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या डीझेल इिं जनचे वािषक स ह स कॉ ट
सन २०२२ (िद.१.१.२०२२ ते िद.३१.१२.२०२२) या वषासाठी देणेकामी उघड यात आले या
िनिवदांमधील िन नतम दर िनिवदाधारकाशी वाटाघाटी/चचा होऊन िनणय होणेबाबत.
िनणय .१८

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.ि िनटी हाळसा
दुगा से स अॅ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांचे ितिनधी ी.िकशोर चौधरी हे आजचे सभेपुढे
चचा/वाटाघाटीसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी
.४७,००,०००/-दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या
डीझेल इिं जनचे वािषक स ह स कॉ ट सन २०२२ (िद.१.१.२०२२ ते िद.३१.१२.२०२२) या वषासाठी
देणेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे.ि िनटी हाळसा दुगा से स अॅ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी
चचअंती देऊ के लेले र कम . .४७,००,०००/-मा अंितम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश
दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
सन २०२२-२३ या वािषक कालावधीत सं थानचे १२० वाहनांचा िवमा नतु नीकरण करणेकामी
रा ीयकृत िवमा कंप यांकडून दरप के मागिवणेस व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .१९

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे वाहन िवभागाकडील १२० वाहनांचा िद.०१/०४/२०२२ ते
िद.३१/०३/२०२३ या कालावधीकरीता िवमा नतु नीकरण करणेकामी रा ीयकृत िवमा कंप याकडुन
दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र कम .३३,००,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही-वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २०
सं थानचे मिं दर व मिं दर प रसरातील सव इमारतीम ये थायी अि नशमन यं णा उभारणी करणेकामी
फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व सध
ु ारीत अंदाजप क य खचास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .२०

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मंिदर व मंिदर प रसरातील सव इमारतीम ये थायी अि नशमन
यं णा उभारणी करणेकामी िवहीत प दतीने फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी सध
ु ारीत
S.S.R. नुसार येणा-या र कम .२,६६,८२,८८७/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-फायर अॅ ड से टी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
सन २०२२-२३ या आिथक वषासाठी ी साईबाबा भ तिनवास थान व सं थान णालये लॉ ीसाठी
आव यक असलेले के िमकल/िडटज ट सयं ु त खरे दीबाबत.
िनणय .२१

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ तिनवास थान व णालये या दो ही िवभागाकरीता
काया वीत असलेले लॉ ी िवभागासाठी के िमकल/ िडटज ट खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र कम .९,६५,४२२/-मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा भ तिनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1} 24.1.2022, Shirdi
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िवषय नं.२२

सन २०२२-२३ या एक वषासाठी ी साईबाबा भ तिनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती
िनवास थान या िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी)
ई-िनिवदा ि या बाबत.

िनणय .२२

यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१/०५/२०२२ ते िद.३०/४/२०२३ या एक वष कालावधीसाठी ी
साईबाबा भ तिनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती िनवास थान या िवभागाकडील
इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र कम .६,४९,५९७/-मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा भ तिनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
सन २०२२-२३ करीता ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये चपाती मिशन दारे चपाती तयार
करणेकामी िविवध वृ तप ाम ये जािहरात देवून ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास
मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .२३

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ करीता ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये चपाती
मिशन दारे चपाती तयार करणेकामी उ या व पात आऊटसोस गं प दतीने मशीनवर मनु यबळ
पुरवून चपाती तयार करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या
अंदाजे र कम .२१,९१,८९७/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
सन २०२२-२३ करीता ी साई सादालयामाफत मनु यबळा दारे अ नपािकटे (ना टापािकटे) तयार
करणेकामी िविवध वृ तप ाम ये जािहरात देवून ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास
मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .२४

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ करीता ी साई सादालयाम ये उ या व पात
आऊटसोस गं प दतीने अ नपाक टे तयार करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व
याकामी येणा-या अंदाजे र कम .९६,०६,५८३/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
सन २०२२-२३ करीता ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी
(चपा या)/पुरी मनु यबळा दारे तयार करणेकामी िविवध वृ तप ाम ये जािहरात देवून ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .२५

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ करीता ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये उ या
व पात आऊटसोस गं प दतीने वामी नारायण चपाती/पुरी तयार करणेसाठी िवहीत प दतीने ईिनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र कम .३३,३७,२३२/-मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
ी साई सादालय िवभागातील हाऊस िकप ग, पे ट कं ोल व व छता तसेच वाढपी कामे पुढील
ठे केदाराची नेमणूक होईपावेतो स याचे ठे केदार मे.फोकस फॅ िसलीटी अॅ ड िस यु रटी सि हसेस, मुंबई
यांना िकमान वेतन दरातील फरकानुसार .२७/- माणे वाढ क न मुदतवाढ देणेस मा यता
िमळणेबाबत.
िनणय .२६

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील हाऊस िकप ग, पे ट कं ोल, व छता व वाढपी
याकामाचे स याचे ठे केदार मे. फोकस फॅ िसिलटी िस यु रटी स ह सेस, मुंबई यांना िद.०१/१२/२०२१
पासनू दैनंिदन कायरत २४२ कमचा-यांचे वेतनासाठी स या या िकमान वेतन दरात झालेली पये २७/मा ची वाढ व यावरील ८.३३% सानु ह अनुदानपोटी एकूण मािसक र कम .२,१९,४२७/+जी.एस.टी. रकमेची तफावतीसह वाढ दे यास तसेच ई-िनिवदा ि या दारे निवन ठे केदाराची िनवड
होईपावेतो मागील मज
ं ूर दरात व अटी शत नुसार मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1} 24.1.2022, Shirdi
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िवषय नं.२७

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील कायम कमचा-यांना गणवेशासाठी कापड तसेच डॉ टर
टे नीिशयन यांना अॅ न खरेदी कर यासाठी कोटे शन मागिव यास मा यता िमळणेबाबत.

िनणय .२७

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील सव डॉ टर व
टेि निशयन यांना अॅ न तसेच मॅनेजर, फामासि ट, दर (िस टर/मे न) इ यादी कायम कमचा-यानां
गणवेशाचे कापड खरेदीकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र कम
.६,१८,०८८/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
ी साईबाबा धमादाय हॉि पटलम ये उपचाराथ दाखल कोरोना िवषाणूने (कोिवड-१९) बािधत णांचे
वै क य िबलात सवलत देणेबाबत.
िनणय .२८

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा धमादाय हॉि पटलम ये उपचाराथ दाखल कोरोना िवषाणनू े
(कोिवड-१९) बािधत णांचे वै क य िबलात उपरो त तावात नमुद अ,ब,क,ड व इ माणे सवलत
दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
मोफत दशनपास (Time Base) काय णाली काया वीत ठे वणेकामी मे.ि लोक िस युरीटी िस टी स
(इ)ं िल.,ित पती यांचेऐवजी मे. ी.वा देवी इ फो सो युश स, ित पती यांना कायादेश देणेकामी यांनी
के ले या िवनंतीबाबत.
िनणय .२९

यावर िसव तर चचा होऊन, ी वा देवी इ फो सो युश स यांनी दशनरांग यव थापन णाली
मे.ि लोक यांचे माणेच काया वीत ठे वणेची तयारी दशिवली अस याने सं थानला याकामी जागा,
िव ुत पुरवठा व फिनचर इ यादी वगळता इतर खचाची आव यकता भासणार नाही. सबब,
स ि थतीत यांनी िवनंती के ले माणे दशनरांग यव थापन णाली काया वीत ठे वणेकामी ी
वा देवी इ फो सो युश स यांना तुतास पुढील आदेश होईपयत कायादेश दे यास तसेच दर यानचे
कालावधीम ये याकामी िवहीत प तीने िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता दे यात आली. यावेळी ी
वा देवी इ फो सो युश स यांना यांचेकडे कायरत असणा-या कमचा-यांचे वेतन वेळेवर करणेबाबत
िनदश दे यात यावे, अशी सच
ु ना कर यात आली.
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
साईटे क क पातगं त काया वीत Oracle Database व Oracle ERP या णालीचे काया वीत
Licenses चे नुतनीकरण तसेच आव यक Licenses थेट उ पादक कंपनी M/s Oracle Corporation
यांचेकडून खरे दी करणेबाबत.
िनणय .३०

यावर सिव तर चचा होऊन, Oracle Database व Oracle ERP Licenses चे नतु नीकरण व
आव यकतेनस
ु ार निवन Licenses चे खरेदीबाबत M/s. Oracle Corporation यांनी िदले या र कम
.२,५१,९८,६५३/-+कर याबाबत यांचेशी दुर वनी दारे चचा/वाटाघाटी क न ई-मेल दारे यांचेकडून
अंितम दर मागिवणेत यावे. यानस
ु ार यांनी देऊ के लेले दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
चे ऑनलाईन (Live) दशन सिु वधा DTH (िडश िट ही) िट ही चॅनल, मोबाईल व इटं रनेटवर
उपल ध क न देणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि यअंतगत M/s Tata Com., Mumbai
यांना मुदतवाढ देणेबाबत.
िनणय .३१

यावर सिव तर चचा होऊन, चे ऑनलाईन (Live) दशन सिु वधा DTH (िडश िट ही) िट ही चॅनल,
मोबाईल व इटं रनेटवर उपल ध क न देणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि यअंतगत M/s
Tata Com., Mumbai यांना िद.३१.०३.२०२२ पासनू पुढील दोन वष कालावधीसाठी मुदतवाढ
दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३२

िविवध िवभागाम ये व काऊंटरसाठी वापरात असलेले बहतांश सगं णके कालबाहय झा याने
ता पुर या व पात तातडीची आव यकता हणून २३ नग नवीन सगं णके चलीत प दतीने खरे दी
करणेकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.

िनणय .३२

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे देणगी कायालय व जनसपं क कायालय येथे तातडीची
आव यकता हणून २३ नग सगं णक संच खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या
राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र कम .१७,०३,३११/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
Tread Mark व Copy Right सदं भात चालू असले या कायवाहीचे स ि थतीबाबत.
िनणय .३३

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे नाव, बोधिच हे, काशने व अिधकृत सक
ं े त थळांचे
Trademark व Copy Right सबं ध
ं ी रिज े शन क न घेणेकामी िवहीत प तीने जािहरात िस
क न या े ातील नामांिकत सं थेकडून ताव मागवनू पढु ील कायवाही कर यास मा यता दे यात
आली. तसेच Trademark व Copy Right म ये I.P. रिज े शन होणे मह वाचे आहे, अशी सच
ु ना
कर यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
स ह नं.१२४ मधील म यवत भांडार इमारतीचे छताचे प े बदलणे, रंगकाम करणे व इतर अनुषंगीक
कामांसाठी ा त ई-िनिवदेतील िन नतम दरधारक सक
ं े त नानासाहेब नवले, कोपरगांव यांचे िवनंतीनुसार
यांचा कायादेश र क न याकामी येणारे सधु ारीत .५३,२२,१०२/- मा अंदाजप क य खचास व
न याने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .३४

यावर सिव तर चचा होऊन, स ह न.ं १२४ मधील म यवत भांडार इमारतीचे छताचे प े बदलणे, रंगकाम
करणे व इतर अनषु गं ीक कामास
ं ाठी ा त ई-िनिवदेतील िन नतम दरधारक सक
ं े त नानासाहेब नवले,
कोपरगावं यांचा कायादेश र क न यांची सं थानकडे जमा असलेली अनामत र कम .३६,७००/-,
आरंभीची सरु ा ठे व र कम .५५,०५०/- व .८,१४,७४०/- रकमेची बॅक गॅरंटी परत करणेस मा यता
दे यात आली. तसेच सदर कामासाठी िवहीत प दतीने फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी
येणा-या सधु ारीत अंदाजप क य र कम .५३,२२,१०२/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
सं थान िनधीतून बांध यात आलेले रा य प रवहन महामंडळाचे िशड स ह नं.१७१ मधील बस थानक
व भ तिनवास इमारतीचे बांधकाम ठे केदार पाटील क स शन अॅ ड इं ा चरल िल.पण
ु े यांचे
अंितम िबलातील उवरीत देय र कम अदा करणे व सं थानकडे जमा असलेली सुर ा ठे व जमा
करणेबाबत.
िनणय .३५

यावर सिवसतर
् चचा होऊन, सं थान िनधीतनू बांध यात आलेले रा य प रवहन महामडं ळाचे िशड
स ह न.ं १७१ मधील बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे बाध
ं काम ठे केदार पाटील क स शन अॅ ड
इं ा चरल िल.पण
ु े यांचे अंितम बीलातील उवरीत िन वळ देय .२४,२०,७७०/- व सं थानकडे जमा
असलेली सरु ा ठे व र कम .४९,६२,२३२/-अशी एकूण र कम .७३,८३,००२/- मा सबं धीत ठे केदार
यांना अदा करणेस मा यता दे यात आली. तथापी र कम अदा करणेपवु यांचेकडून completion
certificate घे यात यावे, तसेच काही िकरकोळ दु ती अस यास ती क न घे यात यावी, अशा
सच
ु ना दे यात आ या.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
मौजे िशड येथील स ह न.ं १०९ पै.मधील ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) इमारतीचे
नुतनीकरण करणे कामाचे ठे केदार जे.के.क शन अॅ ड कं., परळी वैजनाथ यांनी ३१ माच, २०२२
पयत मुदतवाढ िमळणेकामी के लेले िवनंती अजाबाबत.
िनणय .३६

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) इमारतीचे नतु नीकरण करणे
कामाचे ठे केदार जे. के.क शन अॅ ड कं., परळी वैजनाथ यांना यांचे िवनंतीनुसार दडं आकारणी न
करता िद.३०/०३/२०२२ अखेर मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
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िवषय नं.३७

सं थानमाफत ी रामनवमी उ सव २०२२ तसेच उ हाळाचे कालावधीत साईभ तांचे सुिवधेकरीता
मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था करणेकामी अंदाजे र कम .२४,८५,०००/- इत या अपेि त
अंदाजप क य खचास मा यता देणे.

िनणय .३७

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान माफत साजरा करणेत येणारा ी रामनवमी उ सव तसेच
उ हाळयाचे कालावधीत साईभ तांचे सिु वधेकरीता मंडप व इतर यवसथा
् उभारणेकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र कम .२४,८५,०००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
मौजे िनमगांव को. येथील सं थानचे ी साई सादालय प रसरातील अंतगत र याचे मु य वेश दार
ते मे टेन स लॉक या लाबं ीचे डांबरीकरण करणे व मे टेन स लॉक ते एलपीजी गॅस लाटं या
लांबीतील र याचे खडीकरण करणे कामासाठी ा त झाले या ई-िनिवदेतील िन नतम दराचे
िनिवदाधारक जगताप इ ा हचस इडं ीया ा.िल.को हार यानं ा िदलेला कायादेश र करणे ठे केदार
यांची सं थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र कम परत करणे व याकामी न याने ई-िनिवदा
मागिवणेबाबत.
िनणय .३८

यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव को. येथील सं थानचे ी साई सादालय प रसरातील
अंतगत र याचे मु य वेश दार ते मे टे न स लॉक या लांबीचे डांबरीकरण करणे व मे टेन स लॉक ते
एलपीजी गॅस लांट या लांबीतील र याचे खडीकरण करणे कामासाठी ठे केदार जगताप इ ा हचस
इडं ीया ा. ली., को हार यांना िदलेला कायादेश र क न सबं धीत ठे केदार यांची सं थानकडे जमा
असलेली सरु ा अनामत र कम परत कर यास मा यता दे यात आली. तसेच सदर कामासाठी फे र ईिनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी सन २०२१-२२ चे रा य दरसच
ु ीचे दरांनस
ू ार येणारे
अंदाजप क य र कम .२३,२०,२२९/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
सं थानमाफत करणेत येणारे बांधकाम क पाकरीता आिकटे चरल स लासेवा घेणेसाठी आिकटे ट
पॅनल तयार करणेबाबत.
िनणय .३९

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत करणेत येणारे बांधकाम क पांकरीता आिकटे चरल
स लासेवा घेणेसाठी आिकटे ट पॅनल तयार करणेस व याकामी िवहीत प तीने ताव (Request
for Proposal) मागिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
िनयोजीत शै िणक सक
ं ु ल क पातील शालेय इमारतीकरीता बचेस व इतर इटं े रअर वक, फॉ स
िसल ग वक तसेच िडजीटल लास म करणेसाठी आव यक कामे करणे आिण ऑडीटोरीअमकरीता
फिनचर, अॅकॉि टक वक, टेज लाईट, टे ज ॉ ट, ि हडीओ वॉल, साऊंड िस टीम व एच. ही.ए.सी.
यं णा बसिवणे तसेच पोटस कॉ ले ससाठी िविवध इनडोअर व आऊटडोअर खेळांचे मैदाने
िवकसीत करणे, खेळांचे व यायामाचे सािह य खरे दी करणे व लॅ ड के िपगं करणे, क पचर करणे,
सोलार िस टीम बसिवणे व अनुषंगीक िस हील व इले ीकलची कामे करणेकामी येणारे
अंदाजप क य र कम .७८,३५,४७,४८९/- खचास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .४०

यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत शै िणक संकुल क पातील शालेय इमारत करीता बचेस व
इतर इटं े रीअर वक, फॉ स िसल ग वक तसेच िडजीटल लास म करणेसाठी आव यक कामे करणे
आिण ऑडीटोरीअमकरीता फिनचर, ॲकॉि टक वक, टेज लाईट, टेज ा ट, ि हडीओ वॉल, साऊंड
िस टीम व एच. ही.ए.सी. यं णा बसिवणे तसेच पोटस कॉ ले ससाठी िविवध इनडोअर व
आऊटडोअर खेळांचे मैदाने िवकसीत करणे, खेळांचे व यायामाचे सािह य खरेदी करणे व
लॅ ड के िपंग करणे, क पचर करणे, सोलार िस टीम बसिवणे व अनषु ंगीक िसि हल व इले ीकलची
कामे करणेकामी येणा-या अंदाजप क य र कम .७८,३५,४७,४८९/-मा चे खचास तसेच सदरचा
ताव मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचे मा यतेसाठी सादर करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.४१

सन २००९ पासनू ित ासच
ु ीवर असले या पा अनुकंपा उमेदवारांना गट क व गट ड चे पदावर
नेमणक
ू ा देणेबाबत.

िनणय .४१

सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.

(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४२
महारा शासन, िवधी व याय िवभाग यांचे शासन िनणय मांक सासिं व-२०१३/१२/ . .७०/का.१६,
िद.१७ स टबर,२०१९ चे शासन िनणयानुसार सं थान आ थापनेवर कं ाटी प दतीने सामावून घेणेत
आले या ५९८/५९२ कुशल/अकुशल कमचा-यांना वेतनवाढ व रजा/सु या लागू करणेबाबत.
िनणय .४२

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवर ११ मिह यांक रता कं ाटी प दतीने घेणेत आलेले
५९८/५९२ कं ाटी कमचारी यांना ठे केदारामाफत सं थानकडे कायरत असणारे कं ाटी कमचारी
यांचे माणे ित िदन िकमान वेतनावर ४०% वेतनवाढ मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २५/०२/२०१७
रोजीचे सभेतील िनणय मांक १४१ नुसार सहानुभतू ी या टीकोनातून िवशेषबाब हणून देता येईल
िकंवा कसे? याबाबत मागदशन िमळणेकामी शासनाकडे ताव पाठिव यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४३
को हीड-१९ मुळे या िवभागां या सेवा ता पुर या व पात खंडीत कर यात आले या आहेत, अशा
ता पुर या व पात सेवा खंडीत कर यात आले या५९८/५९२ सं थान कं ाटी कमचारी यांचे माहे
जुलै-२०२१ ते िद.७ आ ट बर, २०२१ ( चे मंिदर भ तांसाठी दशनास खुले होईपयत) ता पुर या सेवा
खंडीत कालावधीतील मानधन मानवते या टीकोनातून अदा करणेबाबत.
िनणय .४३ सदरचा ताव नामज
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
ं रू कर यात आला.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४४
कोरोना िवषाणू (को हीड १९) चे कालावधीतील माहे माच-२०२० व माहे एि ल-२०२० चे ५९८
सं थान कं ाटी कमचारी यांचे वेतनाबाबत.
िनणय .४४

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील ५९८ कायम कं ाटी कमचारी यांना कोरोना
िवषाणू (को हीड १९) चे कालावधीतील माच-२०२० व एि ल-२०२० या दोन मिह याचे अदा केले या
वेतनास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४५
कोरोना िवषाणू (को हीड १९) चा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक उपाययोजना हणून माहे जुलै२०२१ ते िद.७ आ ट बर, २०२१ अखेर बंद करणेत आले या कं ाटी कमचा-यांचे वेतनाबाबत.
िनणय .४५

सदरचा

ताव नामंजूर कर यात आला.

(कायवाही-कामगार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४६
सं थान कमचा-यां या पा यांचा सन २०२०-२१ वषाचा शै िणक शु क परतावा करणेबाबत.
िनणय .४६

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ या शै िणक वषात कायम कमचा-यां या पा यांचा
शै िणक शु क परतावा अदा करणेस व याकामी येणारे अंदाजे र कम .७०,००,०००/-मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४७
सं थान कमचा-यां या पा यांचा सन २०२१-२२ वषाचा शै िणक शु क परतावा करणेबाबत.
िनणय .४७

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२१-२२ या वषाचा कायम कमचा-यां या पा यांचा शै िणक
शु क परतावा आदा करणेस व याकामी येणारे अंदाजे र कम .७०,००,०००/-मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.४८

चे समकालीन साईभ तांचे फोटो समाधी मंिदराचे सभामंडपाम ये लावणेबाबत.

िनणय .४८

यावर सिव तर चचा होऊन, चे समाधी मंिदराचे सभामंडपाम ये १.सदगु गंगािगरी महाराज,
२.कै . ी.उपासनी महाराज, ३.कै . ी.वामन माणकोजी पा. ग दकर, ४.कै . ी.ल मणराव (मामा)
र नपारखी यांचे फोटो लाव यास मा यता दे यात आली. तसेच चे समकालीन सतं व साईभ तांचे
फोटो लावणेकरीता सुस ज आट गॅलरी तयार कर यात यावी, असे ठरले. (कायवाही-मंिदर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४९
आिथक अनुदान मागणीकरीता आले या अजावर िनणय घेणेबाबत.
िनणय .४९

यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.११.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ या कालावधीत आिथक अनुदान
मागणीबाबत आलेले अज न तीबदं कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ५०
मा. यव थापन सिमतीचे अ य , उपा य , सद य व अिधकारी वग यांना सन २०२२ या ी
साईबाबा दैनिं दनी, िदनदिशका व कायालयीन िदनदिशका िवनामु य भेट देणेबाबत.
िनणय .५०
अ.न.ं

०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.
०७.
०८.
०९.
१०.

यावर सिव तर चचा होऊन, खालील त यात दशिवले माणे सन -२०२२ ची ी साई दैनंिदनी,
िदनदिशका व कायालयीन िदनदिशका िवनामु य भेट दे यास व याची र कम काशने िवभाग खाते
खच टाक यास मा यता दे यात आली.
तपिशल

मा. अ य , यव थापन सिमती
मा. उपा य , यव थापन सिमती
मा. सद य, मा. यव थापन सिमती
( येक १०० नग माणे १० मा.
सिमती सद य)
मा. मु य कायकारी अिधकारी ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था
िशड
मा. उप मु य कायकारी अिधकारी
ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था िशड
मा. मु य लेखािधकारी, सव
शासक य अिधकारी आिण
कायकारी अिभयंता.
सव िवभागांचे मुख/ .अधी क
सव िवभाग
(कायालयीन कामकाजासाठी)
िवधी व याय िवभाग
(मं ालय मुंबई)
सं थान पॅनलवरील वक ल

ी साई दैनंिदनी
ी साई
२०२२ . ९०/- िदनदिशका
नग सं या
(१ पानी) २०२२
. २५/- नग
सं या

ी साईबाबा
िदनदिशका
(६ पाने) २०२२
. ३०/नग सं या

3D कॅ लडर
Wall Table

१५०
१५०
१०००

१५०
१५०
१०००

७५
७५
७५

३०
३०
१०

४५
४५
२०

१५०

१५०

७५

३०

४५

७५

७५

४०

१०

१०

येक ०१

येक ०१

येक ०१

येक येक
०१ ०१

४०
४०

४०
४०

५००

-

-

५०

५०

-

-

-

१५

१५

-

-

-

तसेच िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे सन -२०२२ ची ी साई दैनंिदनी,
िदनदिशका व कायालयीन िदनदिशका पाठिवणेबाबत वतं यव था कर यात यावी, अशी सच
ु ना
कर यात आली.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५१
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम-२००४ मधील तरतुदीनस
ु ार उपसिमती,
छाननी सिमती व स लागार प रषद सभांचे गठण करणेबाबत.
िनणय .५१

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे अिधिनयम-२००४ मधील
कलम १७, पोट-कलम (२), खंड (आय) आिण (जे) अ वये उपसिमतीचे गठण कर यात येऊन या
उपसिमतीम ये मा. यव थापन सिमतीचे मा.अ य , मा.उपा य व सव मा.सद यांचा समावेश
कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-सभाकामकाज िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1} 24.1.2022, Shirdi
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िवषय नं.५२

सं थान कमचारी व यांचेवर अवलबं ीतांचा वै िकय िबलाचा परतावा अदा करणेस मंजरू ी
िमळणेबाबत. (अ-र कम .१०,१५,१७५/- व ब- र कम .१०,४०,२२१/-)
अ) सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै िकय िबलाचा परतावा र कम . १०,१५,१७५/मा अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ब) सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै िकय िबलाचा परतावा र कम .१०,४०,२२१/मा अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत.
िनणय .५२

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के ले या कमचा यांनी सादर के ले या बीलांची वै क य
देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ वये छाननी के ली असनू , यांची स यता पडताळून पािहलेली
अस यामुळे, उपरो
ताव ‘अ’ मधील ०८ कमचा यांना देय असलेली र कम .१०,१५,१७५/-मा
तसेच ताव ‘ब’ मधील २६ कमचा यांना देय असलेली र कम .१०,४०,२२१/-मा यांना आदा
करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५३
ीमती सगं ीता मुरलीधर अंदुरेकर, सहा. िश ीका, ी साईबाबा किन ठ महािव ालय, िशड यांचे
गैरिश तवतनाबाबत.
िनणय .५३

यावर सिव तर चचा होऊन, ीमती सगं ीता मुरलीधर अंदुरेकर, सहा.िश ीका, ी साईबाबा किन ठ
महािव ालय, िशड यांचे गै रवतनाबाबत मु य कायकारी अिधकारी यांनी यांचे तरावर िनणय यावा,
असे ठरले.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५४
माहे माच-२०२१ जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.
िनणय .५४

यावर सिव तर चचा होऊन, माहे माच-२०२१ या कालावधीतील जमा खच त याचे अवलोकन क न
याची न द घे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५५
माहे एि ल-२०२१ ते स टबर-२०२१ जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.
िनणय .५५

यावर सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०२१ ते स टबर-२०२१ या कालावधीतील जमा खच
त याचे अवलोकन क न याची न द घे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ५६
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये ऑ टोबर २०२१ मिह यात वै िकय िबलात
दे यात आलेली सवलत र कम .४२,०८,०१३/- ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .५६

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीतील माहे ऑ टोबर२०२१ म ये वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत
र कम .४२,०८,०१३/-मा चे अवलोकन क न यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ५७
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये नो हबर २०२१ मिह यात वै िकय िबलात दे यात
आलेली सवलत र कम .४४,८३,९१५/- ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .५७

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीतील माहे नो हबर-२०२१
म ये वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम
.४४,८३,९१५/-मा चे अवलोकन क न यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.५८

ी साईबाबा सं थान या ी साई धमशाळा–२ मधील CCC व DCHC कोिवड सटरमधील कोिवड
णांना दे यात आले या मोफत वै िकय उपचार व औषधांसाठी झालेला र कम .१,३२,६४,०९७/या खचाची न द घेऊन यास मा यता िमळणेबाबत.

िनणय .५८

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे Corona Care Centre (CCC), व Dedicated Covid Care
Hospital (DCHC) म ये उपचार घेतले या एकुण ५,०६३ णांचे उपचाराकरीता खच झालेली
र कम .१,१९,३७,५६०/- तसेच िद.०१/०४/२०२१ ते िद.०४/०९/२०२१ या कालावधीत औषधे, गो या
व इतर सािह यांवर खच झालेली र कम .१३,२६,५३७/-अशी एकुण र कम .१,३२,६४,०९७/-मा
वै क य उपचार व औषधांवरील िबलात दे यात आले या सवलतीची न द घेऊन यास मा यता
दे यात आली. तथापी णांचे उपचाराकरीता झालेला खच, औषधे, गो या व इतर सािह य खरेदी
याबाबतचा सिव तर मािहतीसह ताव मा. यव थापन सिमतीपुढे ठे व यात यावा.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५९
ी साईनाथ णालयात वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत रकमेची न द घेऊन खचास मा यता
िमळणेबाबत.
िनणय .५९

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावातील अ,ब,क व ड म ये नमुद के यानुसार माहे ऑ टोबर
२०१९ ते माच २०२१ या कालावधीत ी साईनाथ णालयाम ये वै क य िबलात दे यात आलेली
सवलत रकमेची न द घेऊन यास मानयता
् दे यात आली.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६०
रा य शासनाचे धोरणा माणे ी साईबाबा सं थानकरीता इले ीक बस, इतर वाहने खरेदी क न
वापरात आणणेबाबत.
िनणय .६०

यावर सिव तर चचा होऊन, महारा शासनाचे पयावरण व वातावरणीय बदल िवभागाचे शासन
िनणय, पयावरणीय बदल िवभाग, मांक मइवधो २०२१/ . .२५/तां.क.४, िद.२९/१२/२०२१,
मं ालय, मुंबई या शासन िनणयानुसार सं थानकरीता वाहने खरेदी करतांना इले ीक वाहने खरेदी
कर यास तसेच इले ीक वाहने देणगी व पात घे यास ाधा य दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६१
रा य शासनाचे ला टीक बदं ी धोरणातंगत ी साईबाबा सं थानम ये कोण याही बाबीकरीता
ला टीकचा वापर न करणेबाबत.
िनणय .६१

यावर सिव तर चचा होऊन, महारा शासन राजप असाधारण भाग चार-ब िद.२३/०३/२०१८ व
िद.३०/०६/२०१८ चे अिधसच
ू नेनुसार ला टीक वापरणेबाबत रा य शासनाने ठरवून िदले या िनयम व
अट ना ाधा य दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-मंिदर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयावर चचा सु कर यात आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
सन २०२२-२३ या आिथक वषाकरीता सं थानचे कॅ टीन िवभागासाठी १९ िकलो मतेचे यावसायीक
गॅस िसलडर खरेदी करणेबाबत.
िनणय .६२

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कॅ टीन िवभागासाठी १९ िकलो मतेचे यावसाियक गॅस
िसलडर खरेदी करणेसाठी प रसरातील गॅस िवतरकांकडून दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या
अंदाजे र कम .६० लाख पयतचे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-कॅ टीन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
सन २०२२ करीता साईलीला दैमािसक (मराठी आिण िहंदी इं जी या भाषेतील येक सहा अंक)
तसेच साईलीला अंक िवतरण करणेसाठी पाक टे छपाई करणेसाठी यूनतम दरधारकांस कायादेश
देणेबाबत.
िनणय .६३

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२२ करीता साईलीला दैमािसक (मराठी आिण िहदं ी इं जी या
भाषेतील येक सहा अंक) तसेच साईलीला अंक िवतरण करणेसाठी पाक टे छपाई करणेकामी
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील खालील िन नतम िनिवदाधारक यांचे िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
अ) गणेश आट ि ंटस, अहमदनगर
तािवत
यूनतम दर .
अ. न.ं तपशील
छपाई सं या
ती नगास
साईलीला – दैमािसक (मराठी) - ०५ अंक
२५०००
१५.१५
०१
( येक ५००० ती)
साईलीला– दैमािसक (िहंदी-इं जी)-०५ अंक
६६०००
१३.९०
०२
( येक १३२०० ती )
साईलीला – दैमािसक (मराठी) –
०५०००
२६.२६
०३
दसरा िवशेषांक (०१ अक
ं / ५००० ती )
साईलीला – दैमािसक (िहंदी-इं जी) –
१३२००
२३.२३
०४
दसरा िवशेषांक (०१ अक
ं / १३२०० ती )
ब) नीट ि टं स,् अहमदनगर
अ. नं. तपशील
०१
०२

साईलीला मराठी पािकटे
साईलीला िहंदी-इं जी पािकटे

तािवत
छपाई सं या
२६०००
८६०००

यूनतम दर .
ती नगास
०१.५२
०१.५२

(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
सन २०२२-२३ या आिथक वषामधील सं थानकडील कालबाहय व दैनिं दन वापराने खराब झाले या
िन पयोगी भगं ार सािह य, चल मालम ता व सािदल/िकरकोळ व पा या व तू सािह यांची िव
करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
िनणय .६४

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ या आिथक वषामधील सं थानकडील कालबाहय व
दैनंिदन वापराने खराब झाले या िन पयोगी भंगार सािह य, चल मालम ता व सािदल/िकरकोळ
व पा या व तू सािह यांची िव करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही-अिभलेख क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
फोस मोटस कंपनी या दोन निवन काड याक णवाहीका खरेदी करणेबाबत.
िनणय .६५

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे णालयातील णाचे सोईकरीता फोस मोटस या कंपनीचे
Advance life support Ambulance (Type D) BS-6, Ps, A/C या कारातील दोन काड याक
णवािहका खरेदी कर यास व याकामी येणा-या अंदाजे र कम .५५,००,०००/- पयतचे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही-वाहन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1} 24.1.2022, Shirdi

15

आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
सं थानची भारत बज कंपनीची एसी बस (साईरथ) वाहन मांक एमएच-१७-बीवाय-०२६३ या िशड
(काकडी) िवमानतळावर िवमानाने येणारे साईभ तांना आणणेकरीता वापर करणेस व या अनुषंगाने
िविवध मा यता घेणे तसेच उप ादेशीक प रवहन कायालया या िनयमानुसार सदर बसचे परमीट घेऊन
टॅ स भरणेस मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .६६

यावर सिव तर चचा होऊन, स याची साईरथ एसी बस िशड (काकडी) िवमानतळ येथे िवमानाने येणारे
साईभ तांना आणणे करीता ना नफा ना तोटा या त वावर चालिवणेस व ती वासी .१००/- माणे
सेवा आकार घे यास मा यता दे यात आली. तसेच या अनश
ु ंगीक महारा रा य प रवहन महामंडळ
यांचे ना हरकत माणप व इतर मा यता घेणे, उप ादेशीक प रवहन कायालया या िनयमानुसार सदर
बसचे परमीट घेऊन टॅ स भरणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही-वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------मा.िव व तांना आय या वेळी घेतलेले ठराव.
आय या वेळेचा िवषय नं.०६
ठराव .६७/१ सं थानचे अ य मा.ना. ी.आशुतोष अशोकराव काळे यांना रा यमं ी पद िमळालेले अस याने
मा.अ य महोदय यांचा अिभनंदनाचा ठराव कर यात येत आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.०७
ठराव .६७/२ िशड ाम थांना चे दशनासाठी आधारकाड व मतदानकाड आव यक असलेबाबतचे फलक
लावणेत यावेत.
(कायवाही- सरं ण िवभाग/बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.०८
ठराव .६७/३ सं थानचे सध
ु ारीत आकृतीबध
ं ाचा ताव शासनाकडे सादर कर यात यावा.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय न.ं ०९
ठराव .६७/४ सं थानचे णालयात डॉ टर भरतीचे वेळी मल
ु ाखत घेणेसाठी िनवड सिमतीम ये येक े ातील त
डॉ टरांचा समावेश कर यात यावा.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.१०
ठराव .६७/५ सं थानकडे ठे केदारामाफत कायरत असलेले सरु ा र क व माजी सैिनक सुर ा कमचारी हे स म
असावेत, याकरीता यांना या े ातील त य तीकडून िश ण दे यात यावे. याकामी सेवािनवृ त
शासक य अिधकारी यांची स लागार हणून िनयु ती कर यात यावी.
(कायवाही- सरं ण िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.११
ठराव .६७/६ सरु ा र काची कामाची वेळ ८ तासाची असते, या कालावधीत सदर सरु ा र कास ठरावीक
वेळेसाठी Reliever हणून दुस-या सरु ा र काची िनयु ती करणेबाबत सबं धीत ठे केदारास सुचना
दे यात या यात.
(कायवाही- सरं ण िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.१२
ठराव .६७/७ सं थान कमचा-यांना गणवेष देणेकामी सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीपुढे ठे व यात यावा.
(कायवाही- खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.१३
ठराव .६७/८
चे दशनासाठी साईभ तांकरीता असले या बायोमे ीक पास प दतीचे पुनिवलोकन कर यात यावे.
याम ये आव यक या सध
ु ारणा कर यात या यात.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग/संर ण िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा िवषय नं.१४
ठराव .६७/९ साईभ तांना ऑनलाईन दशन पासची ि ंट काढणेसाठी सुिवधा उपलबध क न दे यात यावी.
याबाबतचे वेगवेगळया भाषेतील फलक िठकिठकाणी दशनी भागात लाव यात यावे.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग/बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.१५
ठराव .६७/१० सं थानचे वनी ेपन िवभागातील यं णा बदलणेबाबत कायवाही कर यात यावी.
(कायवाही- विन ेपन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.१६
ठराव .६७/११ िशड - नािशक मागावरील पालखी थां यांची दु ती कर यात यावी. साई पालखी आयोजकांची चचा
क न निवन पालखी थांबे तयार करणेबाबत कायवाही कर यात यावी. पालखी बरोबर येणा-या
साईभ तांना दशन यव था, वै क य यव था उपल ध क न दे यात यावी.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग/मिं दर िवभाग/ ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय न.ं १७
ठराव .६७/१२ सं थानमाफत दे यात येणा-या वै क य आिथक अनदु ानबाबतचा सधु ारीत ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेम ये ठे व यात यावा.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.१८
ठराव .६७/१३ ी साईबाबांचे िशकवणीचा चार व सार कर या या हेतूने सं थानमाफत सन १९२६ पासनू
साईिलला हे मािसक कािशत कर यात येते. साईिलला मािसकाम ये ी साईबाबा िवषयीची मािहती
तसेच ी साईबाबा ब ल साईभ तांना आलेले अनुभव याबाबतची मािहती कािशत कर यास
ाधा य दे यात यावे. साईिलला मािसकाचे सपं ादक बदल यात यावे, मािसकाचे काशन मुंबई
ऐवजी िशड येथुन कर यात यावे.
(कायवाही- काशने
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.१९
ठराव .६७/१४ सं थानचे प रसरात खाजगी सं थाऐवजी िज हा णालयांना र तदान िशबीर आयोिजत कर यास
परवानगी दे यात यावी. सं थानचे णालयाची मागणी वाढ यास तसेच मह वाचे िदवशी (गु वार,
रिववार, उ सव कालावधी) बाहेरील णालयांना र तदान िशबीर आयोिजत कर यास परवानगी
दे यात येऊ नये. र त सक
ं लन वाढिवणेसाठी घोषणा (announcement) कर यात यावी.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.२०
ठराव .६७/१५ ४ नंबर गेटजवळील सं थानचे देणगी काऊंटर अ यतं अप-ु या जागे त आहे. या िठकाणची मह वाची
जागा ी साई सं थान ए लाईज सोसायटीला यवसायासाठी िदलेली आहे ते काढून याऐवजी
सं थानचे देणगी काऊंटर श त व अ यावत कर यात यावे.
(कायवाही- लेखाशाखा/मालम ता िवभाग/बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय न.ं २१
ठराव .६७/१६ दारावती भ तिनवास थान व ी साई सादालय येथील पु तक िव काऊंटर पुववत सु कर यात
यावी.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय न.ं २२
ठराव .६७/१७ िशड िवमानतळ येथे लाडू साद िव व पु तक िव काऊंटर सु कर यात यावे.
(कायवाही- काशने िवभाग/लाडू साद िनिमती िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा िवषय नं.२३
ठराव .६७/१८ ी साई सादालय येथे दोन लाडू साद िव काऊंटर सु कर यात यावे. तसेच स या सु
असले या िठकाणी दोन िकंवा तीन लाडू साद िव काऊंटर सु कर यात यावेत.
(कायवाही- लाडू साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.२४
ठराव .६७/१९ ३ नंबर गे टजवळील देणगी काऊंटर सु कर यात यावे.
(कायवाही-लेखाशाखा)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.२५
ठराव .६७/२० लेखािधकारी यांनी दररोज सव देणगी काऊंटरला भेट दयावी.
(कायवाही-लेखाशाखा)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय न.ं २६
ठराव .६७/२१ देणगी काऊंटर व जनसपं क कायालय यांनी सम वयाने देणगीदार साईभ तांची आरती व दशनाची
यव था करावी.
(कायवाही- लेखाशाखा/जनसपं क कायालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय न.ं २७
ठराव .६७/२२ देणगी काऊंटर सव सिु वधा यु त (luxurious) बनिव यात यावेत. साईभ तांना पासपोटची झेरॉ स
काढणेची सिु वधा उपल ध क न दे यात यावी. साईभ तांचा देणगी देतेवेळीचा फोटो काढून तो यांना
उपल ध क न दे याची सिु वधा करावी. सं थानचे िविवध क प णालये, शै िणक संकुल, ी साई
सादालय यांची मािहती देणेसाठी Display बसिव यात यावा.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.२८
ठराव .६७/२३ सन २०२२ ची ी साई दैनिं दनी, िदनदिशका व कायालयीन िदनदिशका िव करीता मं ालय, मुंबई
येथे काऊंटर सु करावे.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.२९
ठराव .६७/२४ सन २०२३ ची ी साई दैनंिदनी िदपावली /ल मीपुजनापुव उपलबध् होईल या माणे छपाईबाबतचे
िनयोजन करावे. ी साई दैनंिदनी पुव माणे मराठी व इं जी एकि तपणे छपाई कर यात यावी.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.३०
ठराव .६७/२५ पुव माणे ची काकड आरतीची वेळ सकाळी ५.१५ वा. व शेजारतीची वेळ रा ौ १०.०० वा. असा
बदल कर यासदं भात कायवाही कर यात यावी.
(कायवाही- मंिदर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय नं.३१
ठराव .६७/२६ सं थानचे णालयातील बंद असलेली मिशनरी चालू कर यात यावी. णालयाकरीता laser
treatment मिशन खरेदी कर यात यावे.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय न.ं ३२
ठराव .६७/२७ सं थानचे जनसपं क कायालय व णालयाचे जनसपं क कायालय या िठकाणी िहदं ी व इं जी भाषेवर
भु व असणा-या वकृ वकुशल कमचा-यांची भरती कर यात यावी.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1} 24.1.2022, Shirdi

18

आय या वेळेचा िवषय नं.३३
ठराव .६७/२८ सं थानचे शै िणक सक
ं ु लाम ये ाथिमक शाळा सु करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमती
सभेपुढे सादर कर यात यावा.
(कायवाही- ी साईबाबा क या िव ा मंिदर)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा िवषय न.ं ३४
ठराव .६७/२९ सं थानचे णालयातील डॉ टर डयुटी या वेळेत उपल ध नसतात, यामुळे णांची गैरसोय होते. अशा
डॉ टरांवर कारवाई कर यात यावी.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .०१ ते ६७ सवानुमते घे यात आले.
यानंतर रा ौ. १०.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
वा रीत/(भा य ी बानायत,भा. .से.)
मु य कायकारी अिधकारी

वा रीत/(ना.आशतु ोष अशोकराव काळे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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