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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .०८/२०२२                                                                          िदनांक २६.०८.२०२२  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                   वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

 
ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िद.२६.०८.२०२२ रोजी िशड  येथील सं  थानच े

साईिनवास अितथीगहृाम  य े सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/१९८२/ 
२०२२, िद.१८.०८.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते.  

यानुसार मा.  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िद.२६.०८.२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानच े
िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा.ना. ी.आशतुोष अशोकराव काळे याचंे 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. अनुराधा गोिवंदराव आिदक, सद  य  ४. मा.अॅड. सहुास जनादन आहेर, सद  य  
५.  मा. ी. अिवनाश अ  पासाहेब दडंवते, सद  य  ६. मा. ी. सिचन रंगराव गुजर, सद  य  
७. मा. ी. रराहल नारायण कनाल, सद  य  ८. मा. ी. सरेुश गोर नाथ वाबळे, सद  य  
९.  मा. ी. जयवतंराव पुंडिलकराव जाधव, सद  य           १०. मा. ी. मह  गणपतराव शेळके, सद  य  
११. मा.डॉ. एकनाथ भागचंद ग दकर, सद  य  १२. मा. ीमती िमना शेखर कांबळी, सद  य 
१३. मा. ी.सिुनल सदािशव शेळके, सद  य  १४. मा. ी.सभुाष िदगंबर लाखे, सद  य 
१५. मा.डॉ.जािलंदर बालाजी भोर, सद  य  १६. मा. ी. द  ता य पांडूरंग सावंत, सद  य 
१७. मा. ी.सिचन पाराजी कोते, सद  य 
 
                                           मा. ीमती भा  य ी बानायत, भा. .से. 

        मु  य कायकारी अिधकारी, 
 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली. 
सिमती सद  य मा.अनरुाधा गोिवंदराव आिदक, मा. ी. रराहल नारायण कनाल, व  मा. ीमती िमना शखेर कांबळी 

ह ेसभेस  ऑनलाईन उपि थत होते.  
  यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०१ िद.२०.०७.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम 

करणे. 
  
िनणय .४७१ िदनांक २०.०७.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या 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  वाचून कायम 
करतांना खालील माणे दु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली. 

 
१. िनणय .४४०- यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.३०.०६.२०२२ रोजीचे उपसिमती सभेमधील उपरो  त 
१ ते २७ मु यांपैक   या बाब वर शासक य  तरावर कायवाही करण ेश  य आह,े  यावर शासनान ेकायवाही 
करावी. व उवरीत मु  े  थगीत ठेव  यात येऊन नंतर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढुे पनु:सादर कर  यात यावते, 
अस ेठरले.                                                                                    

  (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
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या ऐवजी खालील माणे वाच  यात यावे. 
िनणय .४४०-  यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.३०.०६.२०२२ रोजीचे उपसिमती सभेमधील उपरो  त 
१ ते २७ मु यांपैक  अ.न.ं१ ते १८ बाबत ो  साहन भ   याचे दर िन  चीत होईपावेतो कायवाही  थगीत 
ठेव  यात यावी. तसेच अ.नं.१९ ते २७ बाबत शासक य  तरावर कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले. 

  (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ िद.२२.०७.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.उप सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
 
िनणय .४७२ िदनांक २२.०७.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.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. सं  थान िनधीतून िशड  नगरपचंायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील एकुण ११ र   यां  या भूसपंादन 

करणांपैक  एलए  यु/एसआर/०४/२००७, एलए  यु/एसआर/०७/२००७ तसेच िशड  िवकास योजना 
पालखी र  ता ९.० मी. ं दीकरण सबंंधीत भूसपंादन एलए  य/ुएसआर/२१/२००३ या भूसदंभ दा  यात 
मा.िदवाणी  यायाधीश, व.  तर,राहाता यांचे  यायिनणया  या आधारे प रगणीत केले  या वाढीव 
नुकसान भरपाईची र  कम सबंंिधतांना अदा करणेकामी मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत,िशड  
यांचेमाफत भूसपंादन अिधकारी तथा उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांचेकडेस वग 
करणेबाबत. 

यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.०३.२०२२ 
रोजीचे सभेतील िनणय .१७६ अ  वये मा.शासनाकडे  ताव पाठिवणेत आलेला असनु शासनाची 
मा  यता िमळा  यानंतर  याबाबत पुढील कायवाही कर  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा  य कर  यात आली.                                                                      (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. सं  थान िनधीतून िशड  नगरपचंायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील एकूण ११ र   यापैक  एलए  य/ू 

एसआर / ०७/२००७ या भूसपंादन करणातील जमीन मालक ी.चांदमल झंुबरलाल लोढा यांनी 
कलम १८ खाली मे.राहाता  यायालयात भूसदंभ ं .३८/२०१२ दाखल केला होता.  याचा िनकाल 
िद.२९/०१/२०२१ रोजी पा रत केला आहे.  याच िनकाला माणे ी.कारभारी पांडूरंग ग दकर व इतर १ 
यांना वाढीव नुकसान भरपाई र  कम अदा करणेबाबत.   

  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे ठराव, मा.छाननी 
सिमतीचे ठराव व शासनाची मा  यता या मािहतीसह सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर 
ठेव  यात यावा, तसेच सदर भुसपंादन करणांम  ये वाढीव भूसपंादनाची र  कम सं  थानमाफत आदा 
करणेबाबत  तावाम  ये शासनाने   प  ट अिभ ाय नमुद करावा. व नव ् याने छाननी सिमती 
(Scrutiny Committee)  थापन क न  यांचेकडे ठराव पाठवून मग  यांचे मा  यतेने शासनाकडे 
मंजूरीसाठी पाठिव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१.  सं  थानचे १२५ वाहने, िव ुत िवभाग जिन े तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंन पुरवठयाबाबत 

 वयंपुण होणेकरीता अंतगत इधंन  यव  था सु  करणेबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर िवषयावर मा.सव  च  यायालयाचे आदेशाव न धोरणा  मक िनणय व 
आिथक बाबतीत िनणय घेणे उिचत नाही. सदर िवषय हा धोरणा  मक आहे िकंवा कसे हे शासनाने 
 प  ट अिभ ाय देऊन तसेच सं  थानचे कर स  लागार यांचा अिभ ाय देऊन  ताव मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेपुढे ठेवावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.                   (कायवाही- वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०३ िद.३०.०७.२०२२ रोजी िशड  येथे आयोिजत केले  या मा.उपसिमती सभेबाबत. 
 
िनणय .४७३ िद.३०.०७.२०२२ रोजी िशड  येथे आयोिजत केले  या मा.उपसिमती सभेम  ये खालील माणे अ.न.ं१ 

ते ४ िवषय सादर कर  यात आले होते. 
१.  णालयातील िविवध कामकाजासाठी सॉ टवेअर णाली बाबत चचा करणे. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. साई दशनास येणा-या भ  तांना सादाचे वाटप करणे. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३. सं  थानचे १२५ वाहने, िव ुत जिन े तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंन पुरवठयाबाबत  वयंपुण 

होणेकरीता अंतगत इधंन  यव  था सु  करणेबाबत.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४. सं  थान िनधीतून िशड  नगरपचंायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील एकूण ११ र   यापैक  एलए  य/ू 
एसआर/०७/२००७ या भूसपंादन करणातील जमीन मालक ी.चांदमल झंुबरलाल लोढा यांनी कलम 
१८ खाली मे.राहाता  यायालयात भूसदंभ ं .३८/२०१२ दाखल केला होता.  याचा िनकाल 
िद.२९/०१/२०२१ रोजी पा रत केला आहे.  याच िनकाला माणे ी.कारभारी पांडूरंग ग दकर व इतर १ 
यांना वाढीव नुकसान भरपाई र  कम अदा करणेबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त अ.नं.१ ते ४ हे िवषय धोरणा  मक  व पाचे अस  याने 
तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे संदभात मा.सव  च  यायालयाने िदलेले िनदश िवचारात घेता आजची 
सभा तहकुब कर  यात यावी, असा िनणय सव उपि थत सद  यांचे वतीने घे  यात आला.  

आजचे सभेम  ये  याचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता आव  यक असणा-या मिशनरी/उपकरणे खरेदी 

करणेबाबत. 
 
िनणय .४७४ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता आव  यक असणा-या 

मिशनरी/ उपकरणे खरेदी करणेकामी सिमती सद  य मा.डॉ.जािलंदर भोर यांचेकडून सिव  तर मािहती 
घेऊन फेर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०५ महा  मा  योतीबा फुले जन आरो  य योजनेतंगत  णांवर संपुण उपचार झा  यानंतर िवमा कंपनीने 

नामंजूर केले  या िबलां  या रकमेस वै क य सवलत देऊन िबले सेटल करणेबाबत. 
 
िनणय .४७५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हाि पटलम  ये राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य 

योजनेअंतगत  णांवर मोफत उपचार व श  ञि या के  या जात आहेत. िद.०१/०७/२०१७ पासनू 
शासन  तरावर या योजने  या नावात महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना असा बदल कर  यात 
आलेला आहे.  यानसुार या योजनेअंतगत िद.०३/११/२०१७ ते िद.३१/१२/२०२१ पयत  या 
कालावधीतील १३  णां  या नामंजूर झाले  या .९,८८,५२७/- रकमेस सोशल वकर िवभागामाफत 
वैदयक य सवलत क न िव  त िवभागामाफत र  कम नावे टाक  यास मा  यता दे  यात आली.  
 तसेच महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना व धानमं ी जन आरो  य योजने अंतगत 

 णां  या यापुढे अशा कारे िवमा कंपनीकडून नामंजूर होणा-या रकमेस सोशल वकर िवभागाकडून 
सवलत कर  यास मा.मु  य कायकारी अिधकारी यां  या अिधकारात मजूंरी िमळ  यास व बीले सेटल 
कर  यास मा  यता दे  यात आली.                                               

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०६ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये जुन-२०२२ मिह  यात वै िकय िबलात देण ् यात 
आलेली सवलत र  कम .६३,२३,३०५/- ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत.  

 
 िनणय .४७६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये माहे जुन-२०२२ म  ये 

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम 
.६३,२३,३०५/-मा ची न द  घेऊन िदले  या सवलतीस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ठेकेदारामाफत कायरत कुशल कं ाटी कमचारी (  युिनअर लॅब टेि निशयन, सी एस एस डी टेि निशयन 

व  युिनअर ए  स रे टेि निशयन) यांचा पॅरामे डीकल कमचारी यांचे माणे पगारवाढ िमळणेबाबतचे 
अजाबाबत. 

 
िनणय .४७७ यावर सिव  तर चचा होऊन, ठेकेदारामाफत कायरत कुशल लबॅ अिस  टंट,  युिनअर ए  स रे 

टेि  न िशयन, सीएसएसडी टेि  न िशयन व बायोमेडीकल टेि  न िशयन यांना उपरो  त त   यातील अ.नं. २ 
म  ये नमुद के  यानुसार कुशल फामािस  ट यांना दे  यात येत असले  या वेतना माणे वेतन दे  यास 
मा  यता दे  यात आली. तसेच यानंतर अशा कारचे कुशल कमचारी यांनी िवनंती अज सादर के  यास 
 याची पडताळणी क न मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने  तावात नमुद केलेनसुार वेतन  

 तरतुदीनुसार अदा करणेत यावे, असे ठरले.                                    
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता आरएमओ/सीएमओ या पदांकरीता आठवडयाचे      

दुस-या व चौ  या गु वारी वॉक इन इ  टर  ह  दारे नेमणकू देणेकरीता  थायी  व पात जािहरात िस  द 
करणेबाबत. 

 
िनणय .४७८ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता 

आरएमओ/सीएमओची पदे भरणेकरीता वेळोवेळी जािहरात िस  द क न मुलाखती ारे नेमणकू 
दे  यात येते. परंतु आरएमओ/सीएमओ या पदाकरीता श  यतो एमबीबीएस पदवी नवीन उ  तीण झालेले 
उमेदवार येत असतात. सदरचे वै क य अिधकारी ४-६ मिह  यातच पुढील िश णाकरीता अथवा 
वैय  तीक कारणा  तव राजीनामा देतात.  यामळेु जािहरात देऊन नेमणकूा करणे राजीनामा देणे व पु  हा 
जािहरात देऊन नेमणूका करणे ही या वषभर पु  हा पु  हा करावी लागते.  यावर पयाय  हणून ी 
साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता आरएमओ/सीएमओची र  त पदे कं ाटी प  दतीने ११ 
मिहने कालावधीकरीता भरणेकामी आठवडयाचे दुस-या व चौ  या गु वारी वॉक इन इं  टर  हयु  दारे 
नेमणकू देणेकरीता उपरो  त  तावात नमुद मसु ा माणे  थायी जािहरात वषातुन एकदा दैिनक 
वतमानप ात (२ इं जी व २ मराठी भाषेत) व सं  थानचे सकेंत  थळावर  थायी  व पात जािहरात 

िस  द करणेस व इतर अनुषंगीक बाब करीता येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली तसेच 
शासक य िनवड सिमतीने िनवड केले  या उमेदवारांना नेमणूक आदेश देऊन  यांना वेळोवेळी 
 यव  थापन सिमतीने मंजूर केलेले मानधन आदा करणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील वै िकय अिधकारी, ईडीपी मॅनेजर, एस टी/एच ए फॉर 

बायोमेडीकल वे  ट मॅनेजर, प  लीक रलेशन मॅनेजर इ  यादी यांना िद.२४/१०/२०२१ ते 
िद.०९/०६/२०२२ या कालावधीत ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिहनेसाठी िदले  या 
नेमणकूांचा कालावधी संपु  टात आ  यानंतर  याच धत वर ट   याट  प ् याने पु  हा नेमणूक देणेबाबत. 
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िनणय .४७९ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाकडील वै क य 
अिधकारी, मॅनेजरस व  युिनअर बायोमेडीकल इिंजिनअर यांना  यांचे नेमणकू सपुं  टात येत अस  याचे 
लगतचे िदनांकापासनू ४ िदवस अंतर/सि हस ेक देऊन पु  हा ११ मिहने कालावधीसाठी ता  परु  या 
 व पात कं ाटी प  दतीने स  या दे  यात येत असले  या एकि त मानधनावर वै क य 

सचंालक/िनवासी उपवै क य सचंालक/वै क य अिध क यांचे समाधानकारक कामकाजाचे 
अहवालानुसार तसेच सबंधंीत वै क य अिधकारी, मॅनेजरस व  यिुनअर बायोमेडीकल इिंजिनअर 
यांचेकडून पु  हा नेमणूक िमळणेचे मागणीप ास अिधन राहन ट  याट  याने नेमणूक दे  यास मा  यता 
दे  यात आली. कामकाजाचा अहवाल समाधानकारक नस  यास नेमणूका दे  यात येऊ नयेत. तसेच 
नेमणकू देतांना िफिजिशयन यांचे  यितरी  त इतर वै क य अिधका-यांना  तावातील त  ता ब मधील 
 तंभ  ०८ म  ये नमुद केले माणे एकि त मानधन आदा करणेस मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साईनाथ  णालयातील स ि थतीला लागु असले  या वै क य सेवा आकारां  या दराम  ये वाढ 

करणेबाबत. 
 
िनणय .४८० यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील स ि थतीला लागु असले  या वै क य सेवा 

आकारां  या दराम  ये वाढ करणेबाबतचा सिव  तर  ताव उपसिमती सभेसमोर सादर कर  यात यावा, 
असे ठरले.                                                                                 (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयास अनसु न ी साईनाथ  णालयात माहे जुन २०२२ अखेर 

वै क य उपचार व औषधांसाठी झाले  या र  कम .१,२२,६०,००९/-  या खचाची न द घेऊन  यास 
मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .४८१ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयात माहे जुन २०२२ अखेर वै क य उपचार व 

औषधांसाठी एकुण २७,०२६  णांकरीता झाले  या खचाची र  कम .१,२२,६०,००९/-मा  या 
खचाची न द घेऊन  यास मा  यता दे  यात आली.                           (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ सं  थान प रसरातील बगीचांची देखभाल व सगंोपणाबाबतची कामे यांि क करणासह आऊटसोस    

कमचा-यांकडून क न घेणेबाबत. 
 
िनणय .४८२ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान  या बगीचा िवभागास यांि क करणासह, दु  ती व 

देखभालीबाबतची बगीचा सदंभातील लॉन कट ग, रप कट ग व गवत खूरपणी ही कामे वेळेत पूण 
क न घेणेकामी २० मिहला व १० पु ष कमचारी आऊटसोस प  दतीने िमळणेकामी िवहीत प  दतीने 
वािषक ई-िनवीदा ि या राबिवणेस व  सदर कमचा-यांचे वेतनापोटी झोन-२ नुसार िकमान 
वेतनदरानुसार होणारा खच +इतर चाजस तसेच इतर अनषंुिगक बाब वर  येणा-या अंदाजे र  कम          

.५५,००,०००/-मा चे  अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली.               (कायवाही-बगीचा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ सं  थान प रसरातील िविवध िठकाण  या बगीचांची मशागत करणेकामी लहान ॅ  टर–२४ HP व 

अवजारे खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .४८३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान मालक  या िविवध जिमन ची मशागत करणे तसेच औषध 

फवारणी करणेकामी  ०१ लहान ॅ  टर-२४ HP व सदर ॅ  टरला वापरता येतील अशी अवजारे (नांगर, 
रोटा  हेटर, सरीयं ) सं  थानचे वाहन िवभागामाफत खरेदी करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम 

.८,००,०००/-मा चे अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली.               
 (कायवाही- बगीचा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१४ रे  वे िवभागा  या जनभागीदारी धोरणांतगत कोपरगाव आिण साईनगर रे  वे  टेशन येथे सं  थान माफत 

बगीचा िनिमती करणेबाबत. 

िनणय .४८४ यावर सिव  तर चचा होऊन, यापूव  िशड  शहरातील र   यां  या कडेला शोभेची झाडे लावणेकामी 
येणा-या . १,१८,४५,९२०/- (एक कोटी अठरा लाख पंचेचाळीस हजार नऊशे वीस) मा  अपेि त 
खचास मा  यता िमळणेबाबत  ताव मजूंरीसाठी महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडे  
पाठिवला असता  महारा   शासनाचे .सासिंव - १०१६/१०५७/ . .०८/का.१६ िद. ०१ जनू २०१६ 
रोजीचे  िवधी व  याय िवभागाचे प ा  वये,  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम 
२००४ म  ये वृ ारोपणा  या योजनाक रता िनधी उपल  ध क न दे  याची तरतूद नस  याने िशड  
शहरातील र   यां  या कडेला झाडे लावणेबाबतचा  ताव अमा  य करणेत आलेला आहे.   यामुळे 
रे  वे िवभागा  या जनभागीदारी धोरणांतगत कोपरगाव आिण साईनगर िशड   टेशन येथे सं  थान माफत 
बगीचा िनिमती करणेचा  ताव अमा  य कर  यात आला.                       

 (कायवाही- बगीचा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ बेडशीट उशी क  हरसह खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .४८५ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे साई धमशाळा िवभागाकरीता  तावात नमुद के  यानुसार 

७००० नग ि ंटेड बे डिशट उशी क  हरसह (िवभागाचे नाव ि टंीगसह) सं  थानचे खरेदी िवभागामाफत 
खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम 

.२९,४०,०००/-मा चे अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही-साई धमशाळा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ ि ंटेड बेडशीट उशी क  हरसह खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .४८६ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागाकरीता  तावात नमुद 

के  यानुसार ६००० नग ि ंटेड बे डिशट उशी क  हरसह (िवभागाचे नाव ि ंटीगसह) सं  थानचे खरेदी 
िवभागामाफत खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या 
अंदाजे र  कम .२५,२०,०००/-मा चे अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- साईबाबा भ  तिनवास  थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ िद.२५ ऑ  ट बर,२०२२ रोजी खंड ास सयु हण (  ता  त) व िद.०८ नो  हबर,२०२२ रोजी ख ास 

चं हण (  तोिदत) या कालावधीतील दैनिंदन काय माम  ये था व परंपरे माणे कायवाही 
होणेबाबत. 

 
िनणय .४८७ यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.२५ ऑ  ट बर,२०२२ रोजी खंड ास सयु हण (  ता  त) व िद.०८ 

नो  हबर,२०२२ रोजी ख ास चं हण (  तोिदत) अस  याने या कालावधीत मंिदरातील दैनंिदन 
काय माम  ये था व परंपरे माणे  तावात नमुद के  या माणे कायवाही करणेस मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                                   (कायवाही- मंिदर िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० माहे माच-२०२२ जमा-खच त  याची न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .४८८ यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे माच-२०२२ मधील जमा-खच त  याचे अवलोकन क न न द घे  यात 

आली.                                                                                                  (कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२१ माहे एि ल-२०२२ व मे-२०२२  जमा-खच त  याची न द घेणेबाबत. 
 
िनणय .४८९ यावर सिव  तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०२२ व मे-२०२२ मधील जमा-खच त  याचे अवलोकन 

क न न द घे  यात आली.                                                                          (कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ ी साईबाबा पु  यितथी-२०२२ मधील उ  सवातील वीणा, पोथी, फोटो, पा पुजा, ािभषेक इ.साठी 

मा.  यव  थापन सिमती  या सद  यांची नावे िनि त करणेबाबत. 
 
िनणय .४९० यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा पु  यितथी-२०२२ मधील उ  सवातील वीणा, पोथी, फोटो, 

पा पुजा, ािभषेक इ.साठी खालील माणे मा.  यव  थापन सिमती  या सद  यांची नावे िनि त 
कर  यात आली. 

 
 ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०२२ वीणा,पोथी,फोटो,पा पुजा, ािभषेक इ. काय माबाबत  त  ता.  

 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या मा  यवरांची नावे 
पारंभ िदवस  
िद.०४/१०/२०२२ 
मंगळवार   

 
पहाटे  ५.४५  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा.अॅड.सहुास आहेर, सद  य 
पोथी- मा. ी.सिुनल शेळके, सद  य 

ितमा-  मा. ी.रराहल कनाल, सद  य 
पहाटे ६.००   अ  याय वाचन –  

अ  याय .१ -    मा. ी.सिुनल शेळके, सद  य 
अ  याय .२ –   मा.डॉ.जािलंदर भोर, सद  य 
अ  याय .३ -    मा. ी.सिचन कोते, सद  य 
अ  याय .४ –   मा. ी.िस चन गुजर, सद  य 
अ  याय .५ -    मा.डॉ.एकनाथ ग दकर, सद  य 

सकाळी ७.००  
सायंकाळी ६.०० 

ची पा पजूा -  मा.अॅड.जगदीश सावतं, उपा  य  
ची पा पजूा -  मा.डॉ.जािलदंर भोर, सद  य 

मु  य िदवस  
०५/१०/२०२२. 
बुधवार     
 
 

 
पहाटे  ५.४५  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी.सिचन कोते, सद  य 
पोथी -  मा. ी.अिवनाश दडंवते, सद  य 

ितमा-  मा. ी.मह  शेळके, सद  य 

 

सकाळी ७.००  
सायंकाळी ६.०० 

ची पा पजूा-  मा.अ  य  महोदय 
पा पूजा-  मा.अनरुाधा आिदक, सद  य 

सकाळी ९.००   िभ ा झोळी  काय म – मा. ीमती िमना कांबळी, सद  य 
सकाळी १०.३०   आराधना िवधी  काय म- मा. ी.जयवंतराव जाधव, सद  य 

०६/१०/२०२२ 
गु वार  

 

 
सकाळी    ७.००  
सांयकाळी ६.००  

तृतीय िदवस 
ची पा पजूा-  मा. ी.सुरेश वाबळे, सद  य 

 ची पा पूजा- मा. ी.द  ता य सावतं, सद  य 
०७/१०/२०२२ 

शु वार  
 
सकाळी ७.०० 
सांयकाळी ६.०० 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा.डॉ.एकनाथ ग दकर, सद  य 
ची पा पजूा-    

 सकाळी ७.००  गु  थान येथे ािभषेक – मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३४ सं  थानचे लाडू िनिमती, सादालय व मंिदर िवभागांसाठी सन २०२२-२३ वषाकरीता गाईचे शु  द तूप 
खरेदीकामी ई-िनिवदेतील  युनतम दर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे मािहती  तव सादर करणेबाबत. 

 
िनणय .४९१ सदरचा िवषय लंबीत ठेव  यात आला.                                                 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१ उिशराने सादर झाले  या कायम कमचा-यां  या वै क य िबलाचा परतावा करणेबाबत. 
 
िनणय .४९२ यावर सिव  तर चचा होऊन, वै क य देखभाल िनयमावली-१९९९ कलम १३(३) मधील तरतुदीनुसार 

ी.िधरज िदलीप जवंजाळ, फामािस  ट यांनी सादर केले  या र  कम .१५,५००/-मा  िबला  या 
रकमेपैक  ८०% र  कम .१२,४००/-मा  ी.जवंजाळ यांना आदा करणेस मा  यता दे  यात आली. 
तसेच र  कम .४०,०००/-पयत  या वै क य िबलाची र  कम आदा करणेबाबत मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी यांचे अिधकारात िनणय घे  यात यावा, असे ठरले.        (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.२ ी. तुकाराम बाजीराव ग  हाणे, कायम कं ाटी कमचारी (५९८) िव ुत िवभाग यांना वै क य िबलाचा 

परतावा िमळणेबाबत. 
 
िनणय .४९३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी. तुकाराम बाजीराव ग  हाणे, कायम कं ाटी कमचारी (५९८) िव ुत 

िवभाग यांनी वै क य देखभाल िनयमावली-१९९९ मधील तरतुदीनसुार ९० िदवसाम  ये िबले सादर 
केलेली नाही. तसेच उपचार घेतले  या  णालयांपैक  दोन  णालये सं  थान  या मा  य यादीत नाही.  
यापुव  दोन कायम कं ाटी (५९८) कमचा-यांचा वै क य िबलाचा परतावा देणेबाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४.०२.२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय .११० अ  वये नामंजूर कर  यात 
आलेला आहे. या सव बाबी िवचारात घेऊन ी. तुकाराम बाजीराव ग  हाणे, कायम कं ाटी कमचारी 
(५९८) िव ुत िवभाग यांचा वै क य िबलाचा परतावा िमळणेबाबतचा  ताव नामंजुर कर  यात 
यावा, असे ठरले.                                                                  (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.३ ी.योगेश बाळकृ  ण गेठे, ई.एन.टी.सजन, ी साईबाबा हॉि पटल (  य  काम- ी साईनाथ  णालय) 

यांचा िद.१२.०५.२०२२ रोजीचा िश ेिव  द अिपल अज. 
 
िनणय .४९४ सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात आला.                                       (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.४ सौ.मिनषा ि टफन आवारे, कं ाटी प रचारीका (११ मिहने कालावधीकरीता) ी साईबाबा हॉि पटल 

यांचा वै क य िबलाचा परतावा िमळणेबाबतचा अज. 
 
िनणय .४९५ यावर सिव  तर चचा होऊन, वै क य देखभाल िनयमावली-१९९९ म  ये कं ाटी कमचा-यांना वै क य 

िबलाचा परतावा दे  याची तरतदु नस  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४.०२.२०२२ रोजीचे सभेतील 
िनणय .१११ अ  वये यापवु  सदरचा  ताव अमा  य कर  यात आलेला आहे. ही बाब िवचारात घेऊन 
सौ.मिनषा ि टफन आवारे, कं ाटी प रचारीका (११ मिहने कालावधीकरीता) ी साईबाबा हॉि पटल 
यांचा वै क य िबलाचा परतावा िमळणेबाबतचा  ताव नामजुंर कर  यात आला. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.५ महा  मा फुले चॅ रटेबल  टचे एम.पी.सी.टी.हॉि पटल, मुंबई या  णालयाचा सं  थानने वै क य 

आिथक अनुदान देणेचे यादीत समावेश करणेबाबत. 
 
िनणय .४९६ यावर सिव  तर चचा होऊन, महा  मा फुले चॅ रटेबल  टचे एम.पी.सी.टी.हॉि पटल, मुबंई यांनी 

सं  थानचे वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीनुसार सव कागदप ांची पुतता केलेली अस  याने 
महा  मा फुले चॅ रटेबल  टचे एम.पी.सी.टी.हॉि पटल, मुंबई या  णालयाचा सं  थानकडून वै क य 
आिथक अनुदान देणेचे यादीत समावेश कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.६ ी साईबाबा सं  थानचे कायम व कायम कं ाटी कमचारी गणवेश िशलाईसह व साडया  लाऊज 

पीससह खरेदीकामी ा  त  युनतम दर मािहत  तव सादर. 
 
िनणय .४९७ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे कायम व कायम कं ाटी कमचारी गणवेश 

िशलाईसह व साडया  लाऊज पीससह खरेदीकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील 
िन  नतम िनिवदाधारक मे.चंपालाल अॅ  ड कंपनी, नािशक यांचे र  कम .९७,०६,७२७/-मा  िन  नतम 
दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.        (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

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

आय  या वेळेचा 
िवषय नं.७ 
ठराव .४९८ मा. ी.अिवनाश दडंवते, सिमती सद  य यांचे बधं ुराज  भानुदास दडंवते यांचे दु:खद िनधन झाले आहे.  

तसेच आमदार मा.िवनायकराव मेटे यांचे अपघाती िनधन झाले आहे.  यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे 
वतीने  दांजली अपण कर  यात आली.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.८ 
ठराव .४९९ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७.०४.२०२२ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०२-िद.०६.०४.२०२२ रोजी िशड  

येथे झाले  या मा.उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. यामधील उपसिमती सभेचे  
िवषयसचुी मधील खालील िवषय  थगीत ठेव  यात आलेले होते. 
१. ी साईबाबा सं  थानतफ कॅ  सर युिनट सु  करणेबाबत. 
२.  णालयाम  ये निवन डॉ  टरांची िनयु  ती करणेपवु   यांना ा  या लागणा-या ो  साहन 

भ   याबाबत िनणय घेणेकरीता िव  व  त व वै िकय अिधका-यांची सयंु  त किमटी  थापन 
करणेबाबत. 

३. ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा हॉि पटल यातील दराबाबत िवचार करणेबाबत. 
६. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत न  याने निसग कॉलेज 

(B.Sc.Nursing) सु  करणेस व  या अनषंुिगक खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
७. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत (MBBS) वै िकय महािव ालय 

सु  करणेस व  यानषंुिगक येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
९. स  ह नं.१२५ व १२६ म  ये िनयोिजत हॉि पटल व मेडीकल कॉलेज उभारणेकामी सयंु  त 

नकाशा क न लेआऊट सादर करणेबाबत. 
आजचे सभेम  ये यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त िवषयांचे बाबतीत िद.०६.०४.२०२२ 

रोजीचे मा.उपसिमती सभेम  ये केले  या िशफारशी मा  य कर  यात येऊन  यानुसार पुढील कायवाही 
कर  यात यावी, असे ठरले.                                                        (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.९ 
ठराव .५०० ी.अमतृ गंगाधर जगताप, सहा.अिभयंता (मॅकेिनकल), वाहन िवभाग यांचे गैरिश  त वतनाबाबत 

वेळोवेळी झाले  या ठरावाम  ये तफावत िदसनु येते.  यामळेु  ततु करणी झाले  या आिथक 
नुकसानीचे सबंधीत सव कमचा-यांची सम  चौकशी क न सिव  तर फेर चौकशी अहवाल 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१० 
ठराव .५०१ ी.राहल रामचं  इगंवले हे िव ुत िवभागात मदतनीस या पदावर कायरत आहेत. ी.इगंवले यांनी 

िद.२१.०५.२०२२ रोजी रा ौ ९.०० वा. साईधमशाळा भ  तिनवास (साईआ म भाग-०२) या िठकाणी 
असले  या आर  लॉकमधील म नबंर ०३ मधील िव ुत िवभागाचे सब  टोअरमधून एल.ई.डी. टयुब 
लाईटचे तसेच एल.ई.डी.ब  बचे अंदाजे र  कम .२२,५००/- इत  या िकंमतीचे मटे रयल कोणास काही 
एक न कळिवता  वतः  या पदाचा गैर वापर क न  वतः  या फायदयाक रता चो न ने  याचा य  न 
केला आहे. 

ी.इगंवले यांचे गैरवतनाचे गांभीय ल ात घेवून यांना सदरचे गैरिश त वतनाचा िनणय 
होईपयत ता काळ सं थानचे सेवेतून सेवा िनलंिबत केले असनु  यांना िवभागीय चौकशी करणेकरीता 
अिभकथन/दोषारोप प  बजािवणेबाबत कायवाही कर  यात आलेली आहे. तथापी सदरचा गु  हा हा 
गंभीर  व पाचा असनु ी.इगंवले यांना कायम  व पी नोकरीतुन बडतफ करणेबाबत िनयमानुसार 

ि या सु  कर  यात यावी, अशी सचुना कर  यात आली. 
तसेच सदर करणी घटना घड  याचे दोन िदवसानंतर िव ुत िवभागामाफत िशड  पोलीस 

 टेशनला त ार न दिव  याचे तसेच िव तु िवभागाचे सब  टोअरमधील मटे रअलचे डेड  टॉकम  ये 
तफावत अस  याचे िनदशनास येते. याबाबत िव तु िवभागाचे मुख यांचेवर कत  यात कसरु 
के  याब ल चौकशी सु  कर  यात यावी, असे ठरले.                (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.११ 
ठराव .५०२ अहमदनगर िज  हा र  सीखेच सघंटना व महारा   रा  य र  सीखेच संघटने  या संयु  त िव माने िद.१५ ते 

१७ ऑग  ट २०२२ दर  यान ी साईबाबा सं  थानचे निवन शै िणक सकुंलातील मैदानावर रा  य  तरीय 
र  सीखेच  पधा संप  न झा  या. या  पधत सं  थानचे शै िणक सकुंलातील खेळाडूंनी उ  कृ  ट खेळाचे 

दशन क न सवुण पदक व का  यपदक पटकावले. या यशाब ल खेळाडू, िश क व ाचाय यांचे 
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा.अ  य , मा.उपा  य  व सव मा.सद  य तसेच सं  थानचे अिधकारी यांनी 
अिभनंदन केले.                                                                             (कायवाही-शै िणक सकुंल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१२ 
ठराव .५०३ सं  थानचे  णालयासबंधी दु  ती, म  टन  स, रपेअ रंग बाबतचा अंदाजप कासह सिव  तर  ताव 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर कर  यात यावा.               (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.१३ 
ठराव .५०४ सं  थानचे  णालयाकरीता कमी असलेले कमचारी नस, मे न, फामािस  ट, पॅरामेडीकल  टाफ इ  यादी 

आऊटसोस प  दतीने ठेकेदारामाफत घेणेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर ठेव  यात यावा.   
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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अजडयावरील वेळेअभावी लिंबत रािहलेले िवषय 
 

िवषय नं.१५ बॅगेंज  कॅनर दु  ती देखभालकामी वािषक CAMC कं ाट देणेकामी आले  या दरांबाबत चचा 
वाटाघाटी  दारे िनणय होणेबाबत. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ आयकर िवषयक िववरणप  दाखल करणे, करिनधारण करणे व अनुशंिगक कामकाजाकरीता 

करस  लागार लेखाप र ण सं  थेची नेमणुक करणेबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ आयकर कायदा १९६१  या तरतुदीनसुार आिथक वष २०२२-२३ अखेर .३०९ कोटी अखिचत 

उ  पनाचा िविनयोग करणेबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ सं  थानला देणगी  व पात ा  त होणारे सोने चांदी व  तुंची कस लावून तपासणी क न मू  यांकन 

करणेकामी नेमणेत आले  या मू  यांकनकारांना (Gold-Silver Valuer) मुदतवाढ देणेबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२४ सं  थान िनयु  त तांि क स  लागार M/s DSG Consultant Pvt. Ltd. Mumbai यांचे ा  त  

अिभ ायानुसार निवन दुर  वनी यं णेचे Service/Support बाबत तांि क स  लागार व पुरवठाधारक 
यांचेशी सम  चचा होऊन लेखाप र णा  या  टीने  तावातील मु ा .”A” ते “G” माणे 
कायवाही करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२५ सं  थानचे मंजूर आकृतीबधंातील कं ाटी पदांवर ११ मिह  यांकरीता कं ाटी प  दतीने नेमणूक कर  यात 

आले  या कं ाटी कमचा-यांना सेवा रजा िविनयम–२०१३ नुसार रजा, सु या लागू केलेबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ िदनांक ०७ ऑग  ट, २००९ चे आकृतीबधंासोबत  या मजूंर प रिश  ठ “अ” म  ये नमदू असले  या 

वेतन ेणीनुसार सं  थान आ  थापनेवर ११ मिह  यांकरीता कं ाटी प  दतीने घेणेत आलेले कं ाटी 
कमचारी यांचे वेतन िमळणेबाबतचे अजावर िनणय होणेबाबत.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ सं  थानचे है ाबाद, बगलोर व चे  नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचारी यांचे वेतन व 

मुदतवाढीबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव–२०२२ साजरा करणेस व  याकामी येणारे खचाचे अंदाजप कास 

मा  यता िमळणेबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०२२ आयोिजत करावया  या क तन व सां  कृितक काय मासाठी 

कलाकार व मानधन िनि त करणेबाबत.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ ी.शरद कच  गोडगे, मदतनीस, बांधकाम िवभाग यांचे गैरिश  तवतनाबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ सं  थान वाहनांसाठी, िव तु जनी े तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंन खरेदी कामी केले  या 

कायवाही बाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ ी साईबाबा महािव ालय– ा  यापकांना मुदतवाढ देणेबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ २.५ मेगावॅट पवनच  क  यं णेचे कॉ  ेिस  ह वािषक स  ह स कॉ  ॅ  ट देणेबाबत मे.सझुलॉन  लोबल 

स  ह सेस िलिमटेड, पुणे यांचेकडून िदनांक १०.०८.२०२२ रोजी ा  त झाले  या ई-मेलवर चचा होऊन 
िनणयबाबत.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३६ ी साई सादालयातील एअर  हटीलेशन यं णा व आय.टी.िवभाग स  हर ेिसजन ए.सी.यं णा नवीन 
बसिवणेकामी तांि क स  लागार नेमणुक करणेकरीता मे.अपवुा सि हस क  सलटंट, ठाणे यांचे  युनतम 
दर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत मािहती  तव सादर करणेबाबत. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ सं  थानचे सव भ  तिनवास,  णालये, ी साई सादालय येथील िल टचे कॉ  ेहेनिस  ह स  ह स 

कॉ  ॅ  ट तीन वष कालावधी करीता देणेकामी ई-िनिवदेतील मे.फोिन  स इले  हेटस (इ)ं ा.िल.पणेु 
यांचे िन  नतम दर मा.व ् यव  थापन सिमती सभेपुढे मािहतीसाठी सादर. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ दि णा पेटीतील र  कम मोजणी हॉलम  ये वातानकुुिलत (Air conditioner) यं णा बसिवणेकामी  

ई-िनिवदेतील मे.कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे िन  नतम दर मा.  यव  थापन सिमती सभेपुढे 
मािहतीसाठी सादर. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३९ ी साई सादालयाकरीता निवन आटा युिनट खरेदी करणेकामी ई िनिवदेतील मे.िहंदु  थान अॅ ो 

इिंजिनअर ग, वेरावल, गुजरात यांचे िन  नतम दर मा.  यव  थापन सिमती सभेपुढे मािहतीसाठी सादर . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० सं  थानचे अि नशमन वाहन पािकगकरीता प ाशेड उभारणी करणे कामासाठी ा  त झाले  या            

ई-िनिवदेतील िन  नतम दराची िनिवदा मािहती  तव सादर. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ सं  थानमाफत साजरे करणेत येणारा पु  यितथी उ  सव–२०२२ िनिम  त साईभ  तांचे सुिवधेकरीता मंडप 

व इतर अनषंुिगक  यव  था उभारणे व  याकामी येणारे अंदाजे र  कम .९,९३,०००/- मा  इत  या 
अपेि त खचास व सदर कामासाठी दरप के मागिवणेस मा  यता देणे. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ मौजे िशड  येथील स  ह न.ं१२४ मधील सं  थानचे भांडार प रसरात वेअरहाऊस प  दतीचे गोडाऊन 

बांधणेसाठी आिकटे  ट नेमणूक बाबत.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४३ ी साईबाबा मिंदर दशनरांग इमारत बांधकाम क  पाचे लेबर कॅ  प येथे िद.१३.०८.२०२२ पासनू 

घडले  या घटनांबाबत व क  पा  या स ि थतीबाबत.    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४४ मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील गट नं.१८३ पैक  म  ये ी साईबाबा शै िणक सकुंल क  पाचे 

बांधकाम करणे कामाचे अंितम बील व जादा रकमे  या मागणीबाबत ठेकेदार मे.  याती इिंजिनअस 
अॅ  ड क  स  टंट ा.िल., पुणे यांना आदा करणेबाबत. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४५ सं  थानचे www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईटचे हो  ट गसाठी  लाऊड स  हर 

उपल  ध करणेबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४६ सं  थानची नावे, बोधिच  हे, अिधकृत वेबसाईट, काशने इ.चे Trademark व CopyRight बाबतची 

कायवाही करणेकामी या े ातील तांि क स  लागाराची नेमणकू करणेबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४७ ी साईबाबा सं  थानचे नावाशी सा  य असणा-या वेबसाईट  दारे देणगी जमा करणारे तसेच वेबसाईट, 

फेसबुक, इ   टा ाम यावर साई नावाने असले  या अकाऊंटबाबत. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४८ भारतीय टपाल िवभागा  या Joint Parcel Product धोरणांतगत पो  टाने लाडु साद िव  तसेच  

कोपरगाव व िशड  रे  वे  टेशनवर लाडु साद िव  काऊंटर सु  करणेबाबत. 
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िनणय .५०५ आजचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील अजडयावरील िवषय न.ं१५,१९, २२ ते २८, ३० ते ३३, ३५ ते 
४८ हे िवषय वेळेअभावी लिंबत रािहलेले अस  याने  यव  थापन सिमतीची कायप  दती आिण ितचे 
कामकाज चालवणे िविनयम-२०१३ मधील कलम (८) नुसार मा.  यव  थापन सिमतीची पढुील सभा 
सवसमंतीने तारीख व वेळ िनि त क न लिंबत रािहलेले िवषय अजडयानुसार घे  यात यावेत. 
 याकरीता  वतं र  या नोटीस काढ  याची आव  यकता नाही. असे ठरले.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वरील िनणय/ठराव .४७१ ते  ५०५ सवानुमते घे  यात आले. 

यानंतर साय.ं ८.१५  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 .  
   

 


