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 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .०३/२०२२                                                                          िदनांक २६.०३.२०२२  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                   वेळ- सकाळी १०.०० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शिनवार िद.२६.०३.२०२२ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य े सकाळी १०.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/ 
४४९६/२०२२, िद.१८.०३.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते. यानसुार शिनवार िद.२६.०३.२०२२ रोजी 
सकाळी १०.०० वाजता सं थानच े िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य े मा.ना. ी.आशतुोष अशोकराव काळे यांच े
अ  य तेखाली सु  कर यात आली.  

 
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  

१.  मा.ना. ी. आशुतोष अशोकराव काळे. अ  य   २. मा.अॅड. जगदीश ह र  चं  सावंत, उपा  य  
३.  मा. 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. ी. सरेुश 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 करणते आली. 
सिमती सद  य मा.अनरुाधा गोिवदंराव आिदक सभे  या सु वातीस ऑनलाईन उपि थत हो  या, तदनंतर  यां  या  इतर 

कायबाह  यामळेु पढुील कामकाजात  यांनी भाग घतेला नाही.  तसचे सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत 
नसलेबाबत सिमती सद  य मा. ी.रराहल नारायण कनाल यानंी दरु  वनी  दारे कळिवले होते. याची सिमतीन े न द घऊेन, यांना 
अनपुि थत राह याची अनमुती िदली.  
 यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.२४.०२.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम 

करणे. 
 
िनणय .१५७ िदनांक २४.०२.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा. यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती 

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

(कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ सं  थानकडे देणगी पाने जमा झाले  या सोने चांदी  या व  त ु िवतळिव  यापवु  मा.शासनाचे 

िनदशानुसार अंमलबजावणी करणेबाबत. 
 
िनणय .१५८ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानकडे देणगी पाने जमा झाले  या सोने चांदी  या व  तुपैक   या 

व  तु  िवतळिवणे यो  य आहे अशा व  तंुची छाननी करणेकामी सिमती सद  य मा. ी.एकनाथ भागचंद 
ग दकर, मा. ी.सिचन रंगराव गुजर व मा. ी.मह  गणपत शेळके यांची नावे िन  चीत कर  यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०३ ी रामनवमी, ी गु पोण मा व ी पु  यितथी उ  सवा  या िनमं णपि का, पाक टे छपाईकामी ा  त 
ई-िनिवदेतील  युनतम दराबाबत. 

 
िनणय .१५९ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी रामनवमी, ी गु पोण मा व ी पणु ् यितथी उ  सवा  या 

िनमं णपि का, पाक टे छपाईकामी कर  यात आले  या कायवाहीचे अवलोकन क न न द घे  यात 
आली. तसेच यापुढे िनमं णपि का छपाई करतांना मा.अ  य , मा.उपा  य  व मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी यांचेबरोबर सव मा.िव  व  त असा उ  लेख कर  यात यावा, असे िनदश दे  यात आले. 

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ बाहययं णे  दारे ठेकेदारामाफत ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात कायरत बी.ए.एम.एस. 

वै क य अिधकारी यांचे वेतनाबाबत. 
 
िनणय .१६० मु  य कायकारी अिधकारी यांनी नमुद केले क , सं  थानचे  णालयात बाहययं णे  दारे ठेकेदारामाफत 

कायरत बी.ए.एम.एस. वै क य अिधकारी यांना स  या दे  यात येणारे वेतन हे कं ाटी कुशल        
कमचा-यांचे वेतनापे ाही कमी आहे.  यामुळे या वै क य अिधका-यांम  ये असतंोष आहे.  यांनी 

ितमहा .३५,०००/-वेतन िमळणेबाबत िवनंती अज केलेला असनू वेतनवाढ न िमळा  यास काम 
सोडून जा  याची तयारी दशिवली आहे. सं  थान  णालयामधील  णसं  या व डॉ  टरांची असलेली 
कमतरता तसेच सदर बी.ए.एम.एस. वै क य अिधकारी यांची  णांशी िनगडीत अ  याव  यक सेवा या 
बाबी िवचारात घेऊन सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीपुढे  सादर कर  यात आला आहे. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात बाहययं णे  दारे 
ठेकेदारामाफत कायरत बी.ए.एम.एस. वै क य अिधकारी यांना आठवडा सु ीसह ितमहा 

.३५,०००/-वेतन आदा करणेस मा  यता दे  यात आली.               
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ १० िलटर मतेचे ५५०० नग Oxygen Concentrator Machine खरेदी करणेचा  ताव र  

करणेबाबत. 
 
िनणय .१६१ यावर सिव  तर चचा होऊन, १० िलटर मतेचे ५५०० नग Oxygen Concentrator Machine खरेदी 

करणेचा  ताव र  कर  यास मा  यता दे  यात आली.                   
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ िशड  येथे ज  बो कोिवड सटर चालू करणेबाबत. 
 
िनणय .१६२ यावर सिव  तर चचा होऊन, स ि थतीत  णालयाम  ये भरती होणा-या कोरोना  त  णांचे माण 

अ  य  प अस  याने िशड  येथे ज  बो कोिवड सटर चाल ूकरणेबाबतचा  ताव र  कर  यात आला.  
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ी साईबाबा हॉि पटल मधील दैनंिदन वापराने खराब झालेले िलनन न  ट क न  याचा साठा रिज  टर 

मधून िनलिखत करणेबाबत. 
 
िनणय .१६३ यावर सिव  तर चचा होऊन, िद.१.१.२०२१ ते िद.३१.१२.२०२१ या कालावधीतील ी साईबाबा 

हॉि पटल मधील िलनन दैनंिदन वापराने जीण व खराब झा  याने तसेच वापर  यास िन पयोगी 
अस  यामुळे ते िवहीत प  दतीने न  ट क न  याचा साठा रिज  टर मधून िनलिखत कर  यास मा  यता 
दे  यात आली. तसेच यापुढे  तावाम  ये िलनन  या घसारा िकंमतीचाही उ  लेख कर  यात यावा, असे 
िनदश दे  यात आले.                                                               

  (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०८ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये जानेवारी-२०२२ मिह  यात वै िकय िबलात 
दे  यात आलेली सवलत र  कम .६४,६२,९५४/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .१६४ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये जानेवारी-२०२२ 

मिह  यात वै िकय िबलात दे  यात आलेली सवलत र  कम .६४,६२,९५४/-मा चे अवलोकन क न 
 यास मा  यता दे  यात आली.                                                  (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ ी साईबाबा हॉि पटल प रसरातील औषध दुकान पुढील ५ वषासाठी भाडेत  वावर चालिवणेस 

देणेबाबत. 
 
िनणय .१६५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल प रसरातील औषध दुकान िद.०१.०७.२०२२ 

पासनू पुढील पाच वष कालावधीसाठी उ  चतम दराने व सं  थानने ठरवून िदले  या िव  िकंमतीने 
भाडेत  वावर चालिव  यास देणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकरीता 
मा  यतेसाठी मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे  ताव पाठिव  यास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० िविवध कार  या पेपर िपशवी खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत संपु  टात येत अस  याने पेपर 

िपश  या २०२२-२३ क रताची ई-िनिवदा ि या पूण होईपयत स  याचे पुरवठाधारकांकडून मंजूर दराने 
खरेदी करणेबाबत.                                                                                                     

 
िनणय .१६६ यावर सिव  तर चचा होऊन, िविवध कार  या पेपर िपशवी खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत 

सपुं  टात येत अस  याने िद.०१.०४.२०२२ ते िद.३०.०४.२०२२ या एक मिहना कालावधीसाठी स  याचे 
पुरवठाधारक मे.ह रओम ले  झीपॅक इडं  ीज, को  हापूर व मे.  टार पॅकेज ग,दमण यांचेकडून मागील 
वष  या मंजूर दराने िविवध कार  या पेपर िपश  या गरजे माणे खरेदी करणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ गाईचे शु  द तुप खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत सपुं  टात येत अस  याने २०२२-२३ क रताची ई-

िनिवदा ि या पूण होईपयत स  याचे पुरवठाधारकांकडून मंजूर दराने गाईचे शु  द तूप खरेदी 
करणेबाबत. 

 
िनणय .१६७ यावर सिव  तर चचा होऊन, गाईचे शु  द तुप खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत सपंु  टात येत 

अस  याने िद.०१.०४.२०२२ ते िद.३०.०४.२०२२ या एक मिहना कालावधीसाठी स  याचे पुरवठाधारक 
रजवाडी डेअरी ॉड  टस,् मेहसाना यांचेकडून मागील मंजूर दराने गरजेनुसार गाईचे शु  द तूप खरेदी 
कर  यास मा  यता दे  यात आली.                                                           (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ पेपर कप खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत सपंु  टात येत अस  याने २०२२-२३ क रताची ई-िनिवदा 

ि या पूण होईपयत स  याचे पुरवठाधारकांकडून मंजूर दराने पेपर कप खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .१६८ यावर सिव  तर चचा होऊन, पेपर कप खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत सपुं  टात येत अस  याने 

िद.०१.०४.२०२२ पासनू ते िद.३०.०४.२०२२ या एक मिहना कालावधीसाठी स  याचे पुरवठाधारक 
मे.बी.आर.आयएनसी, सोनीपत यांचेकडून मागील मजूंर दराने गरजे माणे पेपर कप खरेदी कर  यास 
मा  यता दे  यात आली.                                                                          (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ पॅके  ड ीक ग वॉटर खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत सपुं  टात येत अस  याने वािषक मागणी  या    

२५% पकेॅ  ड ीक ग वॉटरची २०२२-२३ करीताची ई-िनिवदा ि या पूण होईपयत मागील 
पुरवठाधारकांकडून मंजूर दराने खरेदी करणेबाबत. 
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िनणय .१६९ यावर सिव  तर चचा होऊन, पकेॅ  ड ीक ग वॉटर खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत सपुं  टात येत 
अस  याने िद.०१.०४.२०२२ पासनू २०२२-२३ करीताची ई-िनिवदा ि या पूण होईपयत स  याचे 
पुरवठादार मे. ी  वामी समथ िड  ी  युटस, ितसगाव व मे.साई अॅ ो इडं  ीज, टाकळी यांचेकडून 
गरजे माणे १ िलटर व ५०० िमली  या पाणी बॉटल खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच 
यापुढे िनिवदेम  ये िमनरल वॉटर असा उ  लेख कर  यात यावा, अशी सचुना दे  यात आली.  

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ सं  थानचे पाणी पुरवठा िवभागासाठी ि लच ग पावडर, फेरीक अॅलम आिण  लोरीन गॅस िसलडर 

खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .१७० यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे पाणी पुरवठा िवभागासाठी ि लच ग पावडर, फेरीक अॅलम 

आिण  लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणेकामी रा बिव  यात आले  या ई-िनिवदेत ि येतील खालील 
माणे िन  नतम िनिवदाधारक यांचे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास 

मा  यता दे  यात आली. 
मे.के.एस.एटंर ायजेस,औरंगाबाद 

अ.न.ं तपशील प रमाण दर 
१ ि लच ग पावडर  -     

 (िव म ॅ ड, ासीम मेक, आय.एस.आय. 
माक, ३४%  लोरीन उपल  ध) 

35.00 मे. टन 24450.00 

         
    मे.यश केिमक  स, नािशक 

अ.न.ं तपशील प रमाण दर 
१ फेरीक अॅलम - 

(१६% अॅलोिमना फेरीक उपल  ध)  
55.00 मे. टन 

8900.00 

  
        मे.जी.एस.कमिशअल काप रेशन, मुंबई 

अ.न.ं तपशील प रमाण दर 
१  लोरीन गॅस िसलडर  

(१ िसलडर = १०० िकलो वजन) 
50.00 िसलडर 

5750.00 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ सं  थानचे आरो  य िवभागासाठी  व  छता सािह  य खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा  त  युनतम दराबाबत 

िनणय होणेबाबत. 
 
िनणय .१७१ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे आरो  य िवभागासाठी  व  छता सािह  य खरेदीकामी रा बिव  यात 

आले  या ई-िनिवदेत ि येतील खालील माणे िन  नतम िनिवदाधारक यांचे िन  नतम दर ि वकारणेत 
येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

मे.िहतु जीतू एटंर ायजेस, मुंबई 
Sr. 
No. 

Description of Work / Item(s) 
 

No.of 
Qty 

Unit Rate Per  
Unit Rs. 

1 िल  वीड सोप -घटक ती िलटर अॅसीड  लरी (८०% )  १०० ॅम 
कॉ  टीक सोडा(४०%कॉ  टीक लाय ावण) २० ॅम-कोण  याही रंगाचे 

3000 िलटर 24.00 

2 वॉश बेशीन/टॉयलेट ि लनर (Toilet cleaners)-Harpic/ Tanaz/ 
Dr.Ideal/Super Shine/Any Other Company-०५ िलटरचे 
पॅक ग- वॉश बेसीन/सडंास भांडयाचे डाग काढणेकामी 

1000 िलटर 56.00 

3 से  टेड डांबर गोळी- चांग  या ती  या- ०१ िकलो पॅिकंग 100 िकलो 150.00 
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                                             मे.रोहीत एज सी, नािसक 

Sr. 
No. 

Description of Work / Item(s) 
 

No. of 
Qty 

Unit Rate Per 
Unit Rs. 

1 रबरी वायफर  टील दांडयासहीत-  
२”-३” ं दी व १८“ लांब,दांडे ५ फुट लांबीचे- 
चांग  या तीचे लविचक रबर असलेले 

200 नग 195.00 

2 नायलॉन श- लांबदांडीचे फायबर दांडा असलेले (टॉयलेट 
साफ करणे कामी)-  टॅडंड -चांग  या तीचे  

100 नग 55.70 

3 नायलॉन श- लहान- लाकडी मुठीचे (डाग घासणे कामी) -
 टॅडंड -चांग  या तीचे  

100 नग 34.81 

 
मे. साईकेम एटंर ायजेस, रामपरू 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
 

No.of 
Qty 

Unit Rate Per 
Unit Rs. 

1 कंुचे -  येक  ५०० ॅम वजनाचे,  पेशल लांब काड्याचे, 
खुंटी नसलेले, मजबूत बांधणीचे - 
चांग  या तीचे 

3000 नग 79.00 

2 ि लिचंग पावडर -आयएसआय माक - 
२५ िकलोची बॅग  

1000 िकलो 24.00 

3 िल  वीड-(फरशीवरील सव कारचे डाग काढणेकामी)- 
Taski / Ecolab / Schevron Any Other Company-०५ 
िलटरचे पकॅ ग 

300 िलटर 59.00 

 
मे. घराणा ोड टस, मुंबई 

Sr. 
No. 

Description of Work / Item(s) 
 

No. of 
Qty 

Unit Rate Per 
Unit Rs. 

1 ड  टपॅन (कचरा गोळा करणेकामी)-  टॅडंड साईज,  दोन फुट 
लांब दांडी,  झाकण असलेले- चांग  या तीचे फायबर  

100 नग 500.00 

2 चोक रमु  हर -फायबर दांड्यासिहत-  टॅडंड -चांग  या तीचे 100 नग 45.00 

3 सटेड िफनेल -पा  याशी डाय  यशून रेशो १:१०० कोरे (  युअर)-
घटक ती िलटर -पाईन ऑईल A ेड ६५० ॅम टक ड ऑईल 
(TRO ७५%) ३५० ॅम 

3000 िलटर  48.00 

4 बी.एच.सी. पयायी पावडर/फॉलीडॉल पावडर- 
 Fenvalrate–0.4%आय.एस.आय.माक-२५ िकलोची बॅग 

2000 िकलो 10.00 

5 िकटकनाशकऔषध-BAYERकंपनी-Temprid–SC,ISI 
mark-िकटकनाशक फवारणी कामी-500 ml. िलटरचे पॅक ग. 

25 िलटर  3500.00 

6 All purpose cleaners तेलकट डाग काढणेसाठी-Taski / 
Ecolab / Schevron Any Other Company-०५ िलटर 
पॅक ग 

300 िलटर 110.00 

7 िल  वीड पॉिलश- ासो/धारा/िपतांबरी िकंवा इतर कंपनीचे- 
िपतळी अ रे साफ करणे कामी- २०० ml. पॅक ग असलेले-
चांग  या तीचे   

5 िलटर 75.00 

 
तसेच खराटसाठी ा  तीन नमु यांपैक  केवळ मे. रोहीत एज सी, नािसक यांचा नमुना हा 

इडंोनेिशया ुम- टॅडंड या मागणी माणे ा  झालेला आहे तथापी  यांनी ई-िनिवदेत िदलेला दर 
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उ चतम अस याने व उव रत दोन िनिवदाधारक मे.साईकेम एटंर ायजेस, रामपूर व मे. घराना ॉड टस 
(सतंोष हेगडे), मुंबई यांनी िदलेले खराटे नमुने हे इडंोनेिशया मुर या मागणी माणे नस याचे तर रबरी 
का या रंगा या मटॅसाठी मे. घराना ॉड टस,मुंबई या एकाच िनिवदाकाराचे दर ा  झा याने सधुा रत 
खरेदी िनयमावलीतील ४.४.३.१ (क) तरतुदीनुसार खराटे व काळया रंगाचे रबरी मटॅ पुनिनिवदा 
हणजेच दरप के मागिवणेस मा  यता दे  यात आली.                                (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ भाजीपाला खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत सपुं  टात येत अस  याने जानेवारी-२०२२ ते माच-

२०२२ या  वाटर  या पुरवठा आदेशा  या एकुण प रमाणा  या २५% भाजीपाला २०२२-२३ करीता 
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय होऊन िनणया माणे कायवाही होईपयत भाजीपाला खरेदी 
करणेबाबत. 

 
िनणय .१७२ यावर सिव  तर चचा होऊन, भाजीपाला खरेदीसाठी पुरवठा आदेशाची मुदत सपुं  टात येत अस  याने 

२०२२-२३ करीता भाजीपाला खरेदीकामी मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय होऊन िनणया माणे 
कायवाही होईपावेतो जानेवारी-२०२२ ते माच-२०२२ या  वाटरमधील आयटेमवाईज मागील मंजूर 
दराने गरजे माणे भाजीपाला खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच स  याचे 
पुरवठाधारकांपैक  कोणी ऐनवेळी भाजीपाला पुरवठा कर  याचे नाकार  यास तो भाजीपाला कृषी 
उ  प  न बाजार सिमती, राहाता येथुन पुव चे प  दतीने िललावा  दारे खरेदी करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा  यता दे  यात आली.                                                                (कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ ी साई सादालयातील सादभोजनाम  ये चपाती मिशन  दारे चपाती तयार करणेकामी ा  त  युनतम 

दराबाबत िनणय होऊन पुरवठा आदेश देणेबाबत.                                               
 
िनणय .१७३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील सादभोजनाम  ये चपाती मिशन  दारे चपाती 

तयार करणेकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.ओम 
एटंर ाईजेस, पुणे यांचे ित ि वंटल कोरडा गह आटा+मैदा आटा करीता र  कम .२४३+GST हे 
िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ ी साई सादालयामाफत मनु  यबळा  दारे अ  नपािकटे (ना  टापािकटे) तयार करणेकामी ा  त  यूनतम 

दराबाबत िनणय होऊन कायादेश देणेबाबत.                                                       
 
िनणय .१७४ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयामाफत मनु  यबळा  दारे अ  नपािकटे (ना  टापािकटे) 

तयार करणेकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.यशोधरा 
मिहला सह. औ ोिगक उ  पा. सं  था, नािशक यांचे ित अ  नपाक टास GST िवरहीत र  कम .२.१५ 
मा  हे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता देण ् यात आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ ी साई सादालयातील साद भोजनाम  ये  वामी नारायण पोळी (चपा  या)/परुी मनु  यबळा  दारे 

तयार करणेकामी ा  त  युनतम दराबाबत िनणय होऊन कायादेश देणेबाबत.                      
 
िनणय .१७५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील साद भोजनाम  ये  वामी नारायण पोळी 

(चपा  या)/पुरी मनु  यबळा  दारे तयार करणेकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम 
िनिवदाधारक मे.िन  यथ फॅिसिलटी मॅनेजमट सि हसेस, नािशक यांचे ित ि वंटल कोरडा गह 
आटा+मैदा आटा करीता GST िवरहीत र  कम .१६७९/-मा  िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना 
कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.                                         (कायवाही- ी साई सादालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२० 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  यायिनणयाचे आधारे प रगणीत केले  या वाढीव नुकसान 
भरपाईची र  कम सबंधीतांना अदा करणेकामी भूसदंभ दावे नगरपंचायत, िशड  यांचेकरवी मा.िदवाणी 
 यायालया  या लोकअदालत म  ये ठेवून तडजोड करणेबाबत.                                 

 
िनणय .१७६ यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी वाढीव नुकसान भरपाईची र  कम सं  थानमाफत अदा 

करणेबाबत मा  यतेसाठी महारा   शासनाकडे  ताव पाठिव  यात यावा व सदर  तावाम  ये 
मा.सव  च  यायालयाने मा.  यव  थापन सिमतीला धोरणा  मक िनणय घे  यास ितबंध केलेला आहे. 
याचाही उ  लेख करावा. शासनाकडून मा  यता येईपयत थांबणे आव  यक अस  याने याबाबत चचा 
करणेसाठी सबंधीतांना तसेच मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना मा.  यव  थापन सिमतीपुढे 
बोलिव  यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ ी सजंय रामराव शेळके, ी.िवलास रगंनाथ शेळके व इतर यांचे मालक ची मौजे िशड  येथील स  ह 

नं.१२४ मधील सं  थानने खरेदी घेतले  या जमीनीवरील आर ण .३८ (ि डांगण) र  करणेबाबत. 
 
िनणय .१७७ यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िशड  येथील स  ह नबंर १२४ पैक ची सं  थानने खरेदी घेतले  या 

जमीनीवर आर ण ं .३८ (ि डांगण) हे अस  याने सदर जमीनीचा वापर सं  थानला इतर 
योजनासाठी करता येत नाही. तसेच सं  थान मालक चे मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील ग.न.ं१८३ म  ये 

शै िणक सकुंलाचे बांधकाम चालू अस  याने सं  थानला शाळेची व ि डांगणाची आव  यकता नाही. 
या  तव मौजे िशड  येथील सव नं.१२४ मधील आर ण ं .३८ (ि डांगण) र  क न  याऐवजी भ  तांचे 
सिुवधांसाठी व िविवध उप मांसाठी सदर जमीनीचा वापर करता येईल, असे मु  यािधकारी, िशड  
नगरप रषद, िशड  यांना कळिवणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ लाडू साद तयार करणेची  पधा आयोिजत करणेसाठी सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द 

करणेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत.                         
 
िनणय .१७८ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाम  ये लाडू साद तयार 

करणेची  पधा आयोिजत करणेकामी  तावात नमुद के  या माणे कायवाही करणेस व  याकामी 
येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ सन २०२२-२३ करीता मोतीचरु लाडु, सटुी बंुदी (आव  यकता भास  यास) व बफ  साद तयार क न 

पॅक ग क न देणे आिद कामांसाठी ई-िनिवदेत ा  त झाले  या (L1)  यूनतम दरांबाबत. 
 
िनणय .१७९ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ करीता मोतीचुर लाडु, सटुी बुंदी (आव  यकता भास  यास) 

व बफ  साद तयार क न पकॅ ग क न देणे इ  यादी कामांसाठी रा बिव  यात आले  या ई-िनिवदा 
ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.िन  यथ फॅिसिलटी मॅनेजमट सि हसेस, नािशक यांचे खालील 
माणे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.   
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मे.िन  यथ फॅिसिलटी मॅनेजमट सि हसेस, नािशक 
 

अ.न ं तपशील दर 
१ गावरान तुपातील मोतीचुर बुंदीचे साद लाडू तयार क न सकुिवणे, 

पॅिकंग करणे इ. चा दर ती १००० नग लाडुस (५० ॅम वजनाचे ०३ नगाचे 
पाक ट हाताने पॅक ग करणे) 

२८१.२० 

२ गावरान तुपातील मोतीचुर बुंदीचे साद लाडू तयार क न सकुिवणे, 
पॅिकंग करणे इ. चा दर ती १००० नग लाडुस  (५० ॅम वजनाचे ०३ 
नगाचे पाक ट मिशनने पकॅ ग करणे) 

२८३/- 

३ गावरान तुपातील मोतीचुर बुंदीचे साद लाडू तयार क न सकुिवणे, 
पॅिकंग करणे इ. चा दर ती १००० नग लाडुस (५० ॅम वजनाचे ०१ नगाचे 
पाक ट हाताने पॅक ग करणे) 

२९८/- 

४ गावरान तुपातील मोतीचुर बुंदीचे साद लाडू तयार क न सकुिवणे, 
पॅिकंग करणे इ. चा दर ती १००० नग लाडुस (५० ॅम वजनाचे ०१ नगाचे 
पाक ट मिशनने पॅक ग करणे) 

२९१/- 

५ गावरान तुपातील सु ी बंुदी साद तयार क न सकुिवणे, पॅिकंग करणे इ. 
चा दर ती १००० नग पाक टांस (अंदाजे ५० ॅम वजनाचे एक पाक ट 
हाताने पकॅ ग करणे) 

२९६/- 

६ गावरान तुपातील सु ी बंुदी साद तयार क न सकुिवणे, पॅिकंग करणे इ. 
चा दर ती १००० नग पाक टांस (अंदाजे ५० ॅम वजनाचे एक पाक ट 
मिशनने पॅक ग करणे) 

२९७/- 

७ वन  पती तुपातील रवा, खोबरा बफ  तयार करणे (०१ ि वंटल 
साखरेसाठी) 

२९६/- 

 
(कायवाही- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थेतील िविवध  यवसायांचे जुने कालबाहय झालेले सािह  य 

बदलून  याजागी निवन सािह  य (Tools/Equipment ect.) खरेदीबाबत. 
 
िनणय .१८० यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थेतील िविवध 

 यवसायांचे जुने कालबाहय झालेले सािह  य बदलून  याजागी निवन सािह  य (Tools/Equipment 
ect.) िवहीत प  दतीने खरेदी ि या राबवून खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम 

.१,०५,९२,८०८/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. याकामी ई-िनिवदा मागिवणेसाठी दे  यात 
येणारी जािहरात मराठी वृ  तप ाम  येही दे  यात यावी, अशी सचुना यावेळी दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ सं  थानचे वाहनांसाठी तसेच इतर िवभागांना लागणारे इधंन खरेदीकामी  थािनक पुरवठादारांकडून 

दरप के  मागिवणे बाबत.                                                                                                 
 
िनणय .१८१ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानची वाहने, िव ुत जिन े, लॉ  ी, फॉिगंग मिशन व इतर 

कामाकरीता लागणारे इधंन िडझेल व पे ोल खरेदी कामी  पधा  मक दर ा  त होणेसाठी िशड  व 
प रसरातील पे ोल पंप धारकांकडून इधंन िबलास एक मिहना े डीट सह ती िलटर सटुीचे दरप के 
मागिवणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२६ साठा संपु  टात येत असले  या सं  थान कािशत २१ काशने (पु  तके) पुन:मु ण करणेसाठी िवहीत 
प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबवून छपाई क न घेणेस आिण  याकामी येणा-या खचास मा  यता 
िमळणेबाबत.                                                                                                  

 
िनणय .१८२ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी असे नमुद केले क , सदरचा िवषय हा धोरणा  मक  व पाचा वाटत 

असला तरी उपरो  त  तावात नमुद पु  तकांची साईभ  तांकडून मागणी होत असते  यामुळे सदर 
िवषय हा साईभ  तांचे सोई-सिुवधेशी िनगडीत अस  याने या सदंभात िनणय घेणेकामी मा.  यव  थापन 
सिमतीपुढे सादर कर  यात आलेला आहे. 

यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमुद के  या माणे साठा सपुं  टात येत असले  या 
सं  थान कािशत २१ काशने (पु  तके) पुन:मु ण करणेसाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबवून छपाई क न घे  यास व  याकामी येणा-या अंदाजीत र  कम .३,११,५५,०००/-मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली. तसेच कायादेश दे  यात येऊन आव  यकतेनुसारच छपाई क न घे  यात यावी, 
असे िनदश दे  यात आले.  

(कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ साईआ म भ  तिनवास येथील A, B व C इमारतीचे ए.सी.यं णेचे सन २०२२-२३ वषाकरीता 

मे.डायक न एअर कंडीशन ग इडंीया ा.िल.,पुणे यांना वािषक स  ह स कॉ   ट (AMC) देणेसाठी 
मा  यता िमळणेबाबत.                                                                                               

 
िनणय .१८३ यावर सिव  तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवास येथील A, B व C इमारतीचे ए.सी. यं णेचे 

िद.०१.०४.२०२२ ते िद.३१.०३.२०२३ या एक वष कालावधीसाठी उ  पादक कंपनी मे.डायक न एअर 
कंडीशन ग इडंीया ा.िल.,पुणे यांना वािषक सि हस कॉ  ॅ  ट (AMC) कायादेश दे  यास व याकामी  
येणा-या र  कम .६,१०,५००/-+कर या खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ मोफत दशन पास (Time Base) काय णाली अंतगत सगंणके व सगंणक य सािह  य खरेदी 

करणेकामी राबिवणेत येत असले  या ई-िनिवदा ि येअंतगत ा  त झाले  या िन  नतम दरांबाबत. 
 
िनणय .१८४ सदरचा  ताव  थगीत ठेव  यात आला.                                      

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ मंिदर प रसर, साई धमशाळा, ी साई सादालय, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय, 

कनकुरी साठवण तलाव या इमारतीवरती व प रसरातील  ीट लाईट करीता एल.ई.डी.  ीट लाईट 
िफट ग खरेदी क न बसिवणेकामी येणा-या अंदाजे र  कम .४४,४२,५८२/- इत  या खचास तसेच 
िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता िमळणेबाबत.                                        

 
िनणय .१८५ यावर सिव  तर चचा होऊन, मिंदर प रसर, साई धमशाळा, ी साई सादालय, ी साईबाबा हॉि पटल 

व ी साईनाथ  णालय, कनकुरी साठवण तलाव या इमारतीवरती व प रसरातील  ीट लाईट करीता 
एल.ई.डी.  ीट लाईट िफट ग खरेदी क न बसिवणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस 
व त ् याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .४४,४२,५८२/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच 
याकामी ई-िनिवदा मागिवणेसाठी दे  यात येणारी जािहरात मराठी वृ  तप ाम  येही दे  यात यावी, अशी 
सचुना दे  यात आली.                                                                          

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३० सन २०२२-२३ करीता साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, 
िव ुत,  लबं ग,  व  छता इ.दु  ती व देखभालीची कामे आऊटसोस प  दतीने क न घेणेबाबत.                  

 
िनणय .१८६ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ करीता साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील 

यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,  लबं ग,  व  छता इ.दु  ती व देखभालीची कामे आऊटसोस 
प  दतीने क न घेणेकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक सिुमत 
फॅिसलीटीज ् िल., पुणे यांचे GST सह वािषक एकुण र  कम .११,३१,९४,३४६.१६मा  ि वकारणेत 
येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.                  

(कायवाही-साईआ म भ  तिनवास) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ सन २०२२-२३ या कालावधीसाठी साई धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग 

िव ुत  लब ग,  व  छता इ.दु  ती व देखभालीचे कामे आऊटसोस प  दतीने क न घेणेबाबत.      
 
िनणय .१८७ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ या कालावधीसाठी साई धमशाळा िवभागाकडील 

यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव ुत  लब ग,  व  छता इ.दु  ती व देखभालीचे कामे आऊटसोस 
प  दतीने क न घेणेकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक सिुमत 
फॅिसलीटीज ् िल., पुणे यांचे GST सह वािषक एकुण र  कम .५,०८,१७,२८०.५६मा  ि वकारणेत 
येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली.                              

  (कायवाही-साई धमशाळा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ साई आ म भ  तिनवास इमारतीचे अंतगत रंगकाम व दु  ती करणे कामाचे ठेकेदार अॅडमायरकॉन 

इ  ा   चर ा.िल.मंुबई यांचे सहावे व अंितम िबलानसूार झाले  या कामाचे एकूण र  कम (Final 
Value of Workdone) .४,७०,२४,१७४/- मा  मंजूर होणेस व  यापैक  उवरीत िश  लक देय र  कम 

.६३,७१,६९३/- मा  आदा करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .१८८ यावर सिव  तर चचा होऊन, साई आ म भ  तिनवास इमारतीचे अंतगत रंगकाम व दु  ती करणे 

कामाचे ठेकेदार अॅडमायरकॉन इ  ा   चर ा.िल.मंुबई यांचे सहावे व अंितम िबलानसूार झाले  या 
कामाचे (Final Value of Work done) एकूण र  कम .४,७०,२४,१७४/- मा  मंजूर कर  यात येऊन 
 यामधुन यापवु  आदा करणेत आलेली र  कम वजा जाता उवरीत िश  लक देय र  कम 
.६३,७१,६९३/- मा  आदा करणेस मा  यता दे  यात आली. तसेच िवलबंापोटी (Liquidated 

Damages) कपात केलेली र  कम .४,७७,०००/-मा   यांना परत कर  यास मा  यता दे  यात आली.  
(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ साई धमशाळा प रसरातील सव इमारत चे आतील व बाहेरील बाजूने रंगकाम करणे व इमारतीचे 

सडंास, बाथ मचे नतुनीकरण करणे कामासाठी येणारे अपेि त .१३,४४,७६,६०१/- इत  या 
अंदाजप क य खचास मा  यता देणेबाबत.                                                                              

 
िनणय .१८९ सदरचा  ताव  थगीत ठेव  यात आला. उपसिमती सभेचे िदवशी मा.सद  यांनी याबाबत पाहणी 

करावी व  यानंतर सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपुढे ठेव  यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ मौजे िशड  येथील स  ह न.ं१४८ पै.मधील जागेत सं  थानचे अि नशमन वाहन पािकगकरीता प ाशेड 

उभारणी करणे कामाचे ठेकेदार कासम इिलयास क  छी, मनमाड यांची अनामत र  कम ज  त करणेस व 
याकामासाठी येणा-या र  कम .१५,८१,५७९/-मा चे खचास तसेच न  याने ई-िनिवदा मागिवणेस 
मा  यता िमळणेबाबत.                                                                                               
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िनणय .१९० यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िशड  येथील स  ह नं.१४८ पै.मधील जागेत सं  थानचे अि नशमन 
वाहन पािकगकरीता प ाशेड उभारणी करणेकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम 
िनिवदाधारक ठेकेदार कासम इिलयास क  छी, मनमाड यांची अनामत र  कम ज  त कर  यात येऊन 
याकामासाठी न  याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी सुधारीत अंदाजप कानुसार येणा-या 
र  कम .१५,८१,५७९/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.              (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव सन-२०२२ तसेच उ  हाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे 

सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था उभारणेसाठी ठेकेदार कैलास मंडप व लाईट डेकोरेटस, 
अहमदनगर यांचे िन  नतम दराबाबत.                                                                                         

 
िनणय .१९१ सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव सन-२०२२ तसेच उ  हाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे 

सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था उभारणेसाठी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा 
ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.कैलास मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, अहमदनगर यांचे ितिनधी 
ी.िमल द कानडे हे सभेसमोर उपि थत होते.  यांनी सभेस सांगीतले क  आमचे मालक ी.पंडीतराव 

खरपुडे हे आजारी असनु  यांना  णालयात दाखल केलेले आहे.  यामुळे ई-िनिवदे माणे सव मंडप ते 
क  शकणार नाहीत. फ  त काही ठरावीक मंडपाचे काम कर  यास ते तयार आहेत. अशा कारे          
ई-िनिवदेतील एकुण कामा  या समुारे २५ ट  के काम कर  याची तयारी दशिव  यामुळे िनिवदेतील अटी 
शत चा भंग होत आहे.  यामळेु सदर िनिवदाधारक यांची बयाणा र  कम ज  त क न  यांचे नावाचा  
पुढील तीन वष कालावधीसाठी काळया यादी समावेश कर  यात यावा, असे ठरले. 

  तसेच यापुव ची ई-िनिवदा ि या र  क न ी रामनवमी उ  सवाकरीता सं  थान प रसरात 
उभारावयाचे मंडप, उ  हाळी मंडप व िनवास  यव  था इ  यादी मंडप उभारणीसाठी त  काळ कमी 
कालावधीची ई-िनिवदा ि या राबिव  यात यावी. िनिवदा ि या पुण होईपयत स  या मंिदर 
प रसरात उभे असले  या मंडपांना पुव चेच मंजुर दराने मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

तसेच मुंबई ते िशड  मागावरील पालखी पदया ीचे सिुवधेकरीता  मंडप व इतर अनषंुगीक 
 यव  था इ  छुक देणगीदार साईभ  तांमाफत देणगी दाखल क न घे  यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ ी साईबाबा समाधी मंिदराचे दि ण बाजकूडील िखड  यांना बुलेट ुफ काचा बसिवणेसाठी मे ो 

 लास हाऊस, कळंबोली, मुंबई यांचे िन  नतम दराबाबत.                                                  
 
िनणय .१९२ ी साईबाबा समाधी मंिदराचे दि ण बाजूकडील िखड  यांना बलेुट ुफ काचा बसिवणेसाठी 

राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक मे ो  लास हाऊस, कळंबोली, मुंबई 
हे आजचे सभेपुढे चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने  यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता 
 यांनी ई-िनिवदेतील नमुद र  कम .२०,४७,५००/- याम  ये .२५,०००/- कमी करणेस मा  यता 

दशिवली. 
  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तुत करणी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील 

िन  नतम िनिवदाधारक मे ो  लास हाऊस, कळंबोली, मुंबई यांनी चचअंती देऊ केलेले र  कम 
.२०,२२,५००/-मा  अंितम दर ि वकारणेत येऊन  यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ सं  थानचे शासक य कायालया  या शांितिनवास इमारतीस िल ट बसिवणेकामी िल ट शा टचे 

बांधकाम करणे कामाचे ठेकेदार सनराईज क    शन, नािशक यांनी सादर केले  या दुस-या व अंितम 
िबलाची र  कम .९,८१,७१२/-मा  मंजूर होऊन  यापैक  उवरीत देय र  कम .१,९३,६०२/-मा  आदा 
करणेस मंजूरी देणे.           
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िनणय .१९३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे शासक य कायालया  या शांितिनवास इमारतीस िल ट 
बसिवणेकामी िल ट शा टचे बांधकाम करणे कामाचे ठेकेदार सनराईज क    शन, नािशक यांनी 
सादर केले  या दुस-या व अंितम िबलाची रक्  कम .९,८१,७१२/-मा  मंजूर कर  यात येऊन  यापैक  
उवरीत देय र  कम .१,९३,६०२/-मा   यांना आदा करणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ सं  थान  या वतीने गोशाळा सु  करणेबाबत.                                                            
 
िनणय .१९४ सदरचा  ताव  थगीत ठेव  यात आला.                                                 (कायवाही-बगीचा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३९ साई मंिदर सरु ेकरीता महारा   रा  य सरु ा महामंडळ ऐवजी महारा   रा  य पोलीस िवभागामाफत 

सरु ा घेणेबाबत.                                                                                                       
 
िनणय .१९५ यावर सिव  तर चचा होऊन, CISF/CRPF सरु ा ही  यावसाईक एजं  सी आहे. सं  थानम  ये येणारा 

 य  ती हा भािवक अस  याने  यांचे बरोबर न तेने  यवहार करावा लागेल अ  यथा वादाचे ंसग 
उ भवतील. या सरु ा एज  सी साईभ  तांची चेक ग ि ि कंग करतील व  यासाठी जा  त वेळ लागेल 
तसेच सु ी  या िदवशी, उ  सवा  या िदवशी चंड गद  होत अस  याने वेळेत चेक ग ि ि कंग पुण न 
के  यास भ  तांचे दशन वेळेत होणार नाही  यामुळे भािवकांची गद  िनयं ीत करणे श  य होणार नाही. 
सव धािमक  थळां  या सरु ा  यव  थेबाबत मािहती घेतली असता स ि थतीत देशातील सवात मोठे 
ित पती देव  थान येथेही  यांचे स ् वत:चे सरु ा र कांमाफत सरु ेचे काम केले जात आहे तसेच िस  दी 
िवनायक देव  थान मुंबई,िव ल ि मणी मंिदर देव  थान पंढरपुर,महाल  मी देव  थान को  हापूर,तुळजा 
भवानी देव  थान,तुळजापुर येथेही सुर ेचे काम मिंदरा  या सुर ा िवभागामाफत केले जाते. अ ाप सदर 
देव  थानांनी CISF/CRPFची सरु ा  यव  था घेतलेली नाही. या सव बाबी िवचारात घेऊन सं  थानचे 
 वत:चे सरु ा र कांमाफत सरु ेचे काम क न घे  यात यावे, व  यानुसार मा.  यायालयात सं  थानचे 
 हणणे सादर कर  यात यावे, असे ठरले.                                                    

(कायवाही-सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० ी साईबाबा सं  थान िशड , सयंु  त पाणी पुरवठा योजना ट  पा .१ (सं  थान अंतगत) कामांकरीता 

मुदतवाढ व भाववाढ िमळणेसाठी ठेकेदार यांनी केले  या मागणीबाबत.                  
 
िनणय .१९६ ी. िववेक रोटे, कायकारी अिभयंता, म.िज. ., सगंमनेर व ी.शेखर मेतकरी, उप अिभयंता,म.जी. . 

उपिवभाग, कोपरगांव हे सभेपढेु उपि थत होते.  यांनी सभेस सांगीतले क , ट  पा .१ व २ साठी 
योजना तयार करणे व तांि क मा  यता देणे यासाठी मागणी केलेली फ  ची एकुण र  कम .३.९० 
कोटी सं  थानकडून आदा क न  यावरचा करारनामा के  यािशवाय ठेकेदार यांची िबले माणीत करणे, 
तसेच क  पाबाबत इतर तांि क स  लासेवा म.िज. .यांचेकडून देता येणार नाही. यावर िनणय 
घे  याचा अिधकारी मा.सद  य सिचव, म.िज. ा.यांना आहे. 

तसेच सदर कामाचे ठेकेदार द इिंडयन हयुम पाईप, पुणे यांचे ितनीधी ी.सरदार शेख, 
अिस.जनरल मॅनेजर हे सभेपुढे उपि थत होते.  यांनी सदर कामासाठी मुदतवाढ, दरवाढ व आयडल 
चाजस तसेच लबंीत िबले िमळणेबाबत िवनंती केली. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.अ  य  महोदय व मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  ततु 
करणी मा.पाणी पुरवठा व  व  छता मं ी महोदय  यांचे दालनात मा.सद  य सिचव, म.िज. ा. यांचे 

समवेत बैठक आयोिजत क न फ  त ट  पा .१ चे कामाबाबत म.िज. ा. यांनी करारनामा क न स  ला 
व सेवा पुरिवणेबाबत महारा   शासन, नगर िवकास िवभाग, शासन िनणय िद.४/६/२०१८ नुसार 
सिव  तर क  प अहवाल तयार करणे व क  प  यव  थापन स  लागार शु  क  हणून ३ ट  के  इतके 
शु  क आकारणेबाबत चचा क न िनणय  यावा, असे ठरले.             (कायवाही-पाणी पुरवठा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४१ सन २०२२-२३ या आिथक वषात िन पयोगी भंगार सािह  य िव कामी ा  त ई-िनिवदेतील उ  चतम 
दरासदंभात िनणय होणेबाबत.                                                                              

 
िनणय .१९७ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ या आिथक वषात िन पयोगी भगंार सािह  य िव कामी 

राबिवणेत आले  या ई-िनिवदेतील ा  त उ  चतम दराने िन पयोगी भंगार सािह  याची िव  कर  यास 
मा  यता दे  यात आली. तसेच चे समाधी मंिदरातील िनघणारे फुल व हार िनमा  य िव करीता 
उपरो  त माणे कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले.        (कायवाही-अिभलेख क /बगीचा िवभाग) 

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

आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०१ ी रामनवमी उ  सव-२०२२ आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मासाठी कलाकार व मानधन 

िनि त करणेबाबत.   
 
िनणय .१९८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ  सव-२०२२ म  ये आयोिजत करावया  या सां  कृितक 

काय मासाठी िवनामु  य सेवा देणा-या कलाकारांना ाधा  य दे  यात यावे. तसेच यापैक  कोणी 
अनुपि थत अस  यास उपरो  त  तावातील १ ते ५ पैक  कलाकारांचे काय म आयोिजत कर  यात 
यावे. तसेच सिमती सद  य मा.डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर यांनी सचुिवले  या कलाकारांचेही काय म 
आयोिजत कर  यात यावे, असे ठरले.                                        

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०२  सन २०२२-२३ वषाकरीता सादालयासाठी वािषक भाजीपाला खरेदी िनयमावली.   
 
िनणय .१९९ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ वषाकरीता सं  थानचे ी साई सादालयासाठी लागणारा 

वािषक भाजीपाला ई-िनिवदा प  दतीने खरेदी करणेस मा  यता दे  यात आली. 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०३ सं  थानचे िविवध इमारती/  थळांचे छतावर अपारंपा रक ऊजअंतगत फ टॉप सोलर पी.  ही.िस  टीम 

क  प उभारणेसाठी क  स  टंट नेमणेबाबत. 
 
िनणय .२०० यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे िविवध इमारती/  थळांचे छतावर अपारंपा रक ऊजअंतगत फ 

टॉप सोलर पी.  ही.िस  टीम क  प उभारणेकरीता महारा   ऊजा िवकास अिभकरण (महाऊजा) यांचे 
अिधकृत पॅनलवरील तेरा क  स  टंटपैक  एका क  स  टंटची िनवड करणेकामी  यांचेशी प  यवहार 
क न  यांचेकडून सदर कामांसाठी िनिवदा/दरप के मागिवणेस मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये फे वुारी-२०२२ मिह  यात वै िकय िबलात 

दे  यात आलेली सवलत र  कम .५९,२०,०३५/-ची न द घेऊन खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .२०१ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  ये फे वुारी-२०२२ 

मिह  यात वै िकय िबलात दे  यात आलेली सवलत र  कम .५९,२०,०३५/-मा चे अवलोकन क न 
 यास मा  यता दे  यात आली.                                                    

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०५ सन २०२२-२३ करीता साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या िवभागाकडील बेडशीट, उशी 

क  हर धणेु व इ  ी करणे, टॉवेल धवुनू ायर करणे, चादर (ब ् लॅकेंट) धणेु, सोलापरु चादर व गादी  या 
खोळी धुणेकामी िन  नतम दरधारकास लॉ  ी कामा  या कायादेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत.  

 
िनणय .२०२ यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०२२-२३ करीता साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या 

िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धुणे व इ  ी करणे, टॉवेल धवूुन ायर करणे, चादर (  लॅकेंट) धुणे, 
सोलापुर चादर व गादी  या खोळी धुणेकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम 
िनिवदाधारक साईशुभम लॉ  ी, सावळीिवहीर यांचे खालील माणे िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन 
 यांना कायादेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

साईशुभम लॉ  ी, सावळीिवहीर 
अ.न ं कपडयांचा तपशील ती नग दर . (सवकरासह) 

१ बेडशीट धुवून इ  ी करणे ३.६० 
२ उशी क  हर धवुून इ  ी करणे १.७५ 
३ टॉवेल धवुून ायर करणे ४.०० 
४ सोलापूर चादर धुणे ८.२६ 
५ चादर ( लॅकेट) धुणे ८.२६ 
६ गादी  या खोळी धुणे ७.७५ 

 (कायवाही-साई आ म भ  तिनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०६ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक वै क य अिधकारी र  त पदे जािहराती  दारे 

ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी भरणेबाबत. 
 
िनणय .२०३ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक वै क य 

अिधकारी र  त पदे जािहराती  दारे ता  पुर  या  व पात कं ाटी प  दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी 
भरणेकामी उपरो  त  तावात नमुद के  या माणे कायवाही करणेस मा  यता दे  यात आली. तसेच 
याकामी खालील माणे िनवड सिमती गठीत कर  यात आली.  
१. मुख ् य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड .  अ  य  
२. उप सचंालक, आरो  य सेवा मंडळ  िकंवा डीन, बी.जे. मेडीकल कॉलेज, पुणे  सद  य 
३.  िज  हा श  य िचिक  सक िकंवा िज  हा आरो  य अिधकारी    सद  य 
४. मा.अॅड. सहुास ज.आहेर,सद  य, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड .  सद  य 
५. मा. ी.अिवनाश अ.दडंवते, सद  य, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . सद  य 
६. मा.डॉ.एकनाथ भा.ग दकर, सद  य, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . सद  य 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०७ मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दुध उ  पादक सघं, कोपरगाव व ी  वामी समथ डी  ी  यटुस, 

ितसगांव यांची टो  ड गाय दुध दराम  ये दरवाढ िमळणेचे मागणीबाबत. 
िनणय .२०४ यावर सिव  तर चचा होऊन, मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दुध उ  पादक संघ, कोपरगाव व ी  वामी 

समथ डी  ी  यटुस, ितसगांव यांनी मागणी के  यानुसार टो  ड गाय दुध दराम  ये िद.०१.०२.२०२२ ते 
िद.१५.०२.२०२२ या कालावधीसाठी .०३.०० ित िलटर व िद.१६.०२.२०२२ पासनू ते निवन          
ई-िनिवदा ि या पुण होईपयत .५.५० ती िलटर माणे दरवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

  तसेच पॅकेज ि क ग वॉटरसाठी १ िलटर ती बॉटल करीता ८० पैसे व ५०० िमली ती 
बॉटल करीता  ६० पैसे दरवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.                 (कायवाही-खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
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आय  या वेळेचा 
िवषय नं.०८ ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थेतील िविवध  यवसायांचे जुने कालबाहय झालेले मिशन 

बदलून  याजागी निवन (Machinery) खरेदीबाबत.  
 
िनणय .२०५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थेतील िविवध  यवसायांचे जुने 

कालबाहय झालेले मिशनरी पैक  मे.मोटार व मे. ॅ  टरसाठी आव  यक सािह  य उदा. इजंीन, कट मॉडेल 
इ  यादी देणगी  व पात िमळणेबाबत अॅटोमोबाईल े ातील मिहं ा कंपनीशी प  यवहार करणेस व 
 यांचेकडून िमळणारे सािह  य देणगी  हणून ि वकारणेस मा  यता दे  यात आली. सदर देणगी  व पात 

िमळणा-या सािह  या  यितरी  त उवरीत मिशनरी /इजंीन खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 
ि या रा बिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .३,२९,८६,४५३/-मा चे खचास मा  यता 

दे  यात आली.                                            (कायवाही- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

मा.िव  व  तांनी आय  या वेळी घेतलेले  ठराव 
आय  या वेळेचा िवषय नं.०९  
ठराव .२०६ महारा   रा  याचे माजी सहकार मं ी, ी साईबाबा सं  थानचे माजी उपा  य , जे  ठ नेते  सहकार महष  

मा. ी. शंकररावजी को  हे साहेब यांचे दुखद िनधन झालेले आहे. मा.  यव  थापन सिमतीचे वतीने 
तसेच शासनाचे वतीने  यांना  दांजली अपण कर  यात आली. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
आय  या वेळेचा िवषय नं.१०  
ठराव .२०७ साईभ  त डॉ.िचतमप  ली यांचे नुकतेच िनधन झाले आहे.  यव  थापन सिमतीचे वतीने  यांना 

 दांजली अपण कर  यात आली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.११  
ठराव .२०८ ी साईबाबांचे समाधी शता  दी वषाम  ये उभार  यात आले  या कमानी पौरािणक  व पा  या व 

सशुोिभत बनिव  यात या  यात,  याकरीता येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. मु  य 
कायकारी अिधकारी यांनी अशी मािहती िदली क , सदरचा र  ता हा पुव  रा  य महामाग  हणून 
अि त  वात होता. आता तो रा  ीय महामाग  हणून जाहीर कर  यात आलेला अस  याने याबाबत 
िवहीत ि या पुण क न कायवाही कर  यात यावी. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१२  
ठराव .२०९ सं  थानचे िविवध िवभागात कायरत असलेले इनसोस व आऊटसोस कमचा-यांपैक  काम सोडून गेलेले 

कमचारी व  यांचे जागी न  याने िनयु  त केलेले कमचारी याबाबतचा मागील सहा मिह  याचा अहवाल 
मा.सद  यांना दे  यात यावा.                                                                  (कायवाही-कामगार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१३  
ठराव .२१० सं  थानचे िविवध िवभागात कायरत असलेले अंपग कमचारी यांची िल टमन,  णालयाम  ये 

डॉक्  टरांचे कॅबीनवर अशा हल  या  व पाचे कामाचे िठकाणी बद  या कर  यात या  यात. तसेच अशा 
कमचा-यांची  वे  छा िनवृ  ती बाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांनी पडताळणी करावी.  

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१४  
ठराव .२११ ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय कडील ंथपाल यांची सं  थानचे जनसपंक 

िवभागाम  ये कर  यात आलेली िनयु  ती र  कर  यात यावी, असा िनणय सिमती सद  यांनी घेतला.    
यावर मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सभेत सांगीतले क , सं  थान मधील काय मांचे 

िनमं ण मा.सद  यांना जनसपंक कायालयाकडून िविहत वेळेत िदले जात नाही.  यामुळे जनसपंक 



 
16 

 

(3} 26.3.2022, Shirdi  
 

कायालयाची गैरसोय व  यािठकाणी कमचा-याची आव  यकता तसेच सदर कमचा-याची शै िणक 
पा ता व अनुभव या बाबी िवचारात घेऊन  यांचे मुळ पदाचे कामकाज सांभाळून ता  पुर  या  व पात 
िनयु  ती केलेली आहे.  

वरील माणे सव बाब वर चचा होवून सिमती सद  यांनी एकमताने ंथपाल यांची जनसपंक 
िवभागाकडे केलेली िनयु  ती र  करणेत यावी, यास मा  यता िदलेली आहे.  

                                                                             (कायवाही – सामा  य शासन िवभाग)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१५  
ठराव .२१२ पुरवठाधारकांकडून कर  यात येणारा मालाचा पुरवठा ई-िनिवदेतील नमुद अटी शत नुसार तसेच ठरवुन 

िदलेली गुणव  ता व दजानुसार असेल तर मालाचा पुरवठा झा  यानंतर १५ िदवसाचे आत सदर 
पुरवठाधारकाचे िबल अदा करणेबाबत कायवाही करणेत यावी.                     (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१६  
ठराव .२१३ मा. यव थापन सिमती या िद.२४ जानेवारी,२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय .५१ अ  वये गठीत करणेत 

आले  या उपसिमतीम  ये मा.अ  य  महोदय व मा. ी.रराहल कनाल यांचा समावेश असणार नाही. 
उवरीत सव मा.सद  यांना िवचारणा क न उपसिमती गठीत कर  यात यावी. उपसिमती सभेचे वेळी 
सवानुमते अ  य ांची िनवड कर  यात यावी. सभेम  ये अ  य  िनवडीबाबत न द घे  यात यावी. 

(कायवाही-सभा कामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१७  
ठराव .२१४ ी साईिनवास अितथीगृह येथील सभागृह व जनसपंक कायालयाजवळील साई सभागृह येथील 

सीसीटी  ही कॅमेरे काढून घे  यात यावे.                                  (कायवाही-सीसीटी  ही कं  ोल िवभाग ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१८  
ठराव .२१५ सं  थानचे देणगी पेटीम  ये तसेच इतर  व पात िमळणा-या सव देण  यांबाबतचा अहवाल 

मा.  यव  थापन सिमतीला कळिव  यात यावा.   
(कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१९  
ठराव .२१६ ससं ् थानचे  णालयातील डॉ  टरांना दे  यात येणारा इ  सटी  ह कशा कारे असावा याकामी मा.मु  य 

कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली अ  यासगट तयार कर  यात येऊन  याबाबचा अहवाल 
मा.  यव  थापन सिमतीपुढे ठेव  यात यावा. तसेच गैरिश  त वतन करणा-या डॉ  टरांवर कारवाई 
कर  यात यावी.                                                                         (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२०  
ठराव .२१७ सं  थान कमचा-यांचे आगमन-िनगमन वेळेसाठी असणारी थम पंचीग णाली पुववत सु  कर  यात 

यावी. तसेच फेस रड ग बाबत कायवाही कर  यात यावी.                       (कायवाही-कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२१  
ठराव .२१८ ी रामनवमी उ  सव-२०२२ सिमतीचे अ  य , पदािधकारी व िशड  ाम  थ मा.  यव  थापन सिमतीपुढे 

उपि थत होते.  यांनी सभेस सांगीतले क , को  हीड-१९  या ादुभावामुळे सन २०२० व २०२१ या दोन 
वष कालावधीत ी रामनवमी उ  सव साजरा करता आला नाही.  यामुळे यावष  मोठया  व पात 
उ  सव साजरा कर  याचा मानस आहे. ी रामनवमी उ  सवाम  ये भ  य कु  ती  पधा, लावणी महो  सव, 
बैलगाडी शयत, तमाशा, नाटक, फुड फेि टवल, भ  य एिैतहािसक रांगोळी व लेजर शो इ  यादी 
काय माचे आयोजन कर  यात आलेले आहे. यासाठी मोठया माणात खच येणार असनु याकरीता 
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सं  थानमाफत र  कम .२५,००,०००/- (अ री पये पंचवीस लाख मा ) आिथक मदत मंजूर कर  यात 
यावी, अशी मागणी केली. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ  सव-२०२२ करीता सं  थानमाफत र  कम 
.२१,००,०००/-मा  देणगी दे  यास मा  यता दे  यात आली. ी रामनवमी उ  सव-२०२२ करीता कु  ती 

हगामा व सां  कृतीक काय म याकरीता र  कम .११,००,०००/-मा ची अंदाजप क  तरतुद कर  यात 
आलेली अस  याने याकरीता येणा-या वाढीव र  कम .१०,००,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                                    (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२२  
ठराव .२१९ शासनाने तयार केलेली खरेदी िनयमावली सं  थानकरीता बंधनकारक आहे काय? याबाबत मागदशन 

िमळणेकामी शासनाकडे प  यवहार कर  यात यावा.  
तसेच खरेदीबाबत  या तांि क व वािण  यीक ई-िनिवदा उघडतांना मा. सिमती सद  यांना 

िनमं ीत कर  यात यावे. 
मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , शासन िनणय .भाखंस-२०१४/ . ./८२/ 

भाग-III/उ ोग-४, िद.०१.१२.२०१६ अ  वये शासिकय िवभागांनी करावया  या कायालयीन 
खरेदीसाठी  या कायप  दतीची सधुारीत िनयमपु  तीकेस मा  यता दे  यात आलेली आहे. सदर 
िनयमपु  तीकेम  ये  प  टपणे उ  लेख आहे क , िवधानसभे  या काय ाखाली  थािपत कोणतीही सं  था 
िकंवा मंडळे िकंवा महामंडळे िकंवा ािधकरणे िकंवा सोसायटी िकंवा  यास िकंवा  वाय  त सं  था 
तसेच अ  य कोणतीही सं  था  याला रा  य शासन या िनयमपुस ् तीके  या योजनासाठी एक खरेदी 
सं  था  हणून अिधसिूचत क  शकेल.व या सं  थेला रा  य शासनाकडून खरेदी क रता मोठया माणावर 
आिथक सहा य िमळत असेल अशा सव सं  थाना खरेदी धोरण लागू अस  याने सदर  या सव  

ािधका-यांनी खरेदी धोरणाची ता  काळ अंमलबजावणी करणे आव  यक आहे.  यानुसार सदरची 
खरेदी िनयमपु  तीका सं  थानसाठी लागू आहे.        (कायवाही-खरेदी िवभाग/सभाकामकाज िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२३  
ठराव .२२० सं  थानचे इमारतीमधील V.I.P. क  वापराबाबत िनयमावली तयार कर  यात यावी. 

(कायवाही- सव िनवास  थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२४  
ठराव .२२१ ी साई सादालयातील V.I.P. क ाचे नुतनीकरण कर  यात यावे.  

(कायवाही- ी साई सादालय/बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२५  
ठराव .२२२ ी साई सादालया करीता आचारी पदासाठी कं ाटी प  दतीने कमचारी घेणेबाबतचा  ताव 

ठेव  यात यावा.                                                                             (कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२६  
ठराव .२२३ मौजे िशड  येथील स  ह नं.१२४ व १२५ मधील सं  थान मालक  या जमीनीचे सीटी स  ह नंबर वेगवेगळे 

आहेत ते एकि त क न सपुंण जागेचा एक उतारा तयार करणेबाबत कायवाही करणेत यावी.          
(कायवाही-मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२७  
ठराव .२२४ िशड  बस  थानकासमोरील सं  थान मालक चे जागेम  ये मािहती सिुवधा क  व साद लाडू िव  

काऊंटर सु  करणेबाबत कायवाही कर  यात यावी. 
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग/लाडू साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.२८  
ठराव .२२५ गेट नं.०१ साईभ  तांना वेशासाठी सु  कर  यात यावे. तसेच जनसपंक कायालया  या पास 

िवतरणासाठी असले  या िखड  या पवुवत सु  कर  यात या  यात. 
(कायवाही-सरं ण िवभाग/जनसंपक कायालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२९  
ठराव .२२६ मा.  यव  थापन सिमती सद  यांची नावे असलेला फलक पवु माणे मंिदर प रसरात लाव  यात यावा. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३०  
ठराव .२२७ साईआ म फेज-१ या इमारतीचा त  कालीन  यव  थापन सिमतीने केले  या भुिमपूजन समारंभाचा 

फलक अ ाप लाव  यात आलेला नाही. तो ता  काळ लाव  यात यावा. 
(कायवाही- ी साईआ म भ  तिनवास-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३१  
ठराव .२२८ साईलीला अंकात फ  त ी साईबाबांशी िनगडीत मािहती असावी. पुव माणे मा.सद  यांची नावे 

छाप  यात यावी. या मािसकात ी साईबाबांवर आधारीत लेख िलहणा-या लेखकांची मािहती दे  यात 
यावी. साईलीला मािसक या अंकास सन २०२३ म  ये १०० वष पुण होत आहे. मािसकाचे काशन 
िशड  येथुन कर  यात यावे, या मािसकाचे कायकारी सपंादक बदल  यात यावे. 

(कायवाही- काशने िवभाग)                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३२  
ठराव .२२९ साई आ म िनवास  थान व  साई धमशाळा या िठकाणी सु  असलेले पु  तक िव   टॉल दोन िश ट 

म  ये सु  कर  यात यावे.  दारावती येथे पु  तक िव   टॉल सु  कर  यात यावे. 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३३  
ठराव .२३० मागील िनिवदाधारकांना मुदतवाढ ावी लागणार नाही या माणे िनयोजन क न ई-िनिवदा 

ि येबाबची कायवाही कर  यात यावी.                                                      (कायवाही-सव िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३४  
ठराव .२३१  युयॉक येथील साईभ  तांनी ी साईबाबांचे जीवनावर आधारीत नाटक िवनामु  य सादर करणेस 

परवानगी मागीतलेली आहे. नाटकांची ि  ट तपासणू  यांना परवानगी दे  यात यावी. 
(कायवाही- काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३५  
ठराव .२३२ चे दशनासाठी असणारी बायोमे ीक पास णालीम  ये टुी अस  यामुळे ती िद.१ एि ल, २०२२ 

पासनू बंद कर  यात यावी, असे सवानुमते ठरले.  यानुसार िद.१ एि ल, २०२२ पासनू बायोमे ीक पास 
णाली बंद करणेबाबत शासनाला िनदश िदले. 

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग/सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३६  
ठराव .२३३ सी.सी.टी.  ही. कॅमेरे जुने झालेले आहेत,  यामधुन िप  चर  यव  थीत िदसत नाही. ते बदल  यात यावे.  

सीसीटी  ही िवभागातील कमचा-यांची बैठक  यव  था बदल  यात यावी.  
(कायवाही- सी.सी.टी.  ही. कं  ोल सेल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.३७  
ठराव .२३४ सं  थानम  ये साजरे होणारे सव सण, उ  सव व काय म यांचे िनमं ण सव मा.सद  यांना दे  यात यावे,  

(कायवाही-जनसपंक िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३८  
ठराव .२३५ मंिदर प रसराम  ये अगरब  ती  टॉल चालिवणेकामी जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी यांचे सोबत कर  यात 

आले  या करारना  याचे अवलोकन केले असता  याम  ये अनेक ुटी आढळून येतात. सदर 
करारना  याची सं  थानचे िवधी िवभागामाफत तपासणी कर  यात यावी. याबाबत सबंधीतावर यो  य ती 
कारवाई कर  यात यावी. तसेच अगरब  ती पाक टावर सं  थानचा लोगो वापर  यात येतो याबाबत 
Copy Right सदंभात कारवाई कर  यात यावी.  

(कायवाही-बगीचा िवभाग/सामा  य शासन िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .१५७ ते २३५ सवानुमते घे  यात आले. 
यानंतर रा ौ.०९.३०  वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 
 

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

ी  साईबाबा  सं  थान  िव  व  त यव  था,  िशड  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


