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 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .०४/२०२२                                                                          िदनांक २७.०४.२०२२  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                   वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.२१.०४.२०२२ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य े सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/२६०/ 
२०२२, िद.१३.०४.२०२२ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते.  

तथापी सभेस मा.मु  य कायकारी अिधकारी काही अप रहाय कारणा  तव उपि थत राह न शक  याने आजची सभा तहकुब 
कर  यात येऊन तहकुब केललेी सभा बधुवार िद.२७.०४.२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वा.  सं थानच े िशड  येथील साईिनवास 
अितथीगहृाम ये आयोिजत कर  यात यावी, सभेचा अजडा पवु माणचे रािहल, अस ेसवानमुते ठरले. 

यानुसार मा.  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा बुधवार िद.२७.०४.२०२२ 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. ीमती 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 
    

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

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली. 
सिमती सद  य मा. ी. रराहल नारायण कनाल, मा. ी. जयवंतराव पुडंिलकराव जाधव व मा.डॉ. एकनाथ भागचंद ग दकर ह े

सभेस  ऑनलाईन उपि थत होते.  
 यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.२६.०३.२०२२ व िद.२१.०४.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त 

वाचून कायम करणे. 
 
िनणय .२३६ िदनांक २६.०३.२०२२ व िद.२१.०४.२०२२  रोजी िशड  येथे झाले  या मा. यव थापन सिमती सभे  या 

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

 (कायवाही-सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ िद.०६.०४.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
 
िनणय .२३७ िदनांक ०६.०४.२०२२ 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. ी साईबाबा सं  थानतफ कॅ  सर युिनट सु  करणेबाबत. 

सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटलम  ये कॅ  सर युिनट सु  करणेबाबतचा  िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, 
तसेच ी साईबाबा हॉि पटलम  ये ाथिमक  तरावर कॅ  सरचे आजारावरील उपचार सु  करणे सदंभात 
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मु  य कायकारी अिधकारी यांनी आढावा घेऊन  यांचे कायक ेत याबाबत कायवाही करावी. व 
 याबाबतचा अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीपुढे मािहतीसाठी सादर करावा, अशी उपसिमतीची 

िशफारस होती.  
  यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, असे ठरले.  

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

२.  णालयाम  ये निवन डॉ  टरांची िनयु  ती करणेपुव   यांना ावा लागणा-या ो  साहन भ   याबाबत 
िनणय घेणेकरीता िव  व  त व वै िकय अिधका-यांची सयंु  त किमटी  थापन करणेबाबत. 

 
सं  थानचे  णालयाम  ये निवन डॉ  टरांची िनयु  ती करणेपवु   यांना ावा लागणा-या 

ो  साहन भ   याबाबत िनणय घेणेकरीता सं  थान अंतगत शासक य  तरावर गठीत कर  यात 
आले  या सिमतीने याबाबतचा अहवाल तयार केलेला आहे. सदर अहवालाबाबत या सिमतीशी 
अथवा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ािधकृत केले  या सद  यांशी मा.डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर, 
मा. ीमती अनुराधा गोिवंदराव आिदक व मा. ी.मह  गणपतराव शेळके यांनी चचा क न याबाबतचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर करावा, अशी उपसिमतीची िशफारस होती. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, असे ठरले.  

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

३. ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा हॉि पटल यातील दराबाबत िवचार करणेबाबत. 
 

डॉ  टरांना ो  साहन भ  ता देणेबाबत सं  थान अंतगत शासक य  तरावर गठीत कर  यात 
आले  या सिमतीशी मा.डॉ.एकनाथ भागचंद ग दकर, मा. ीमती अनुराधा गोिवंदराव आिदक व 
मा. ी.मह  गणपतराव शेळके यांनी चचा क न ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा हॉि पटल 
यातील दराबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपुढे सादर करावा, अशी उपसिमतीची िशफारस 
होती.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, असे ठरले.  
                                               (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४. ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयातील मेडीकल/पॅरामेडीकल कमचा-यांसाठी 

सेवा वेश िनयमाबाबत. 
 
यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे  णालयाकरीता मेडीकल व पॅरामेडीकल पदनामांकरीता डीन, 
बी.जे.मेडीकल कॉलेज, पुणे यांनी तयार क न िदलेले सेवा वेश िनयमांबाबत सव पतुता झालेली 
अस  याने याबाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांनी तपासणी क न िनयमात बसत असेल तर मेडीकल 
व पॅरामेडीकल कमचा-यांसाठी सेवा वेश िनयमाबाबतचा  वतं   ताव मा  यतेसाठी शासनाकडे 
पाठिव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

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

५. ी साईनाथ  णालयात महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना (MJPJAY) व धानमं ी जन 
आरो  य योजना (PMJAY) कायाि वत करणेबाबत. 

 
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयात महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना 
(MJPJAY) व धानमं ी जन आरो  य योजना (PMJAY) कायाि वत करणेकामी सु  असले  या 
कायवाहीचे अवलोकन कर  यात येऊन सदर योजना लवकरात लवकर सु  कर  यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , सदरची 
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योजना चाल ू करणेकामी ऑनलाईन Empanelment  करणे गरजेचे आहे.  याची कायवाही चाल ू
आहे.  तसेच सदर योजना चाल ूकरणेकामी लागणा-या सगंणकाची खरेदी ि या सु  आहे.   

(कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत न  याने निसग कॉलेज (B.Sc.Nursing) सु  
करणेस व  या अनुषंिगक खचास मा  यता िमळणेबाबत.   
 

त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४८६ अ  वये 
सं  थानम  ये बी.ए  सी. निसग कॉलेज सु  करणेस मा  यता दे  यात आलेली आहे. व  यानुसार  ताव 
शासन मा  यतेसाठी पाठिवणेत आलेला आहे.  यामळेु बी.ए  सी. निसग कॉलेज सु  करणे  या 

 तावाबाबत सु  असलेली कायवाही सिमतीपुढे सादर क न पुढील कायवाही होणेबाबत, असा 
िवषय उपसिमतीपुढे सादर करणेबाबत सचुीत कर  यात आलेले होते.  यानुसार सिव  तर  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीसभेपुढे  सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. मु  य 
कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , सदरचा  ताव मा  यतेसाठी शासनाकडे लबंीत असनु 
याबाबत पाठपुरावा सु  आहे.    

यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, असे ठरले.  
           (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
७. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत (MBBS) वै िकय महािव ालय सु  

करणेस व त ् यानुषंिगक येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 
 

त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४८५ अ  वये 
सं  थानम  ये (MBBS) वै िकय महािव ालय सु  करणेस मा  यता दे  यात आलेली आहे. व  यानुसार 

 ताव शासन मा  यतेसाठी पाठिवणेत आलेला आहे.  यामळेु (MBBS) वै िकय महािव ालय सु  
करणे  या  तावाबाबत सु  असलेली कायवाही सिमतीपुढे सादर क न पुढील कायवाही होणेबाबत, 
असा िवषय उपसिमतीपुढे सादर करणेबाबत सचुीत कर  यात आलेले होते,  यानुसार याबाबतचा 
सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसभेपुढे सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
होती.    

यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, असे ठरले.  
                      (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
८. सं  थान कमचारी भरती ि येसाठी सेवा िनयम िनि त करणेबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान कमचारी भरती ि येसाठी सेवा वेश िनयम िनि त करणेबाबत 
सु  असले  या कायवाहीचे अवलोकन कर  यात आले, तसेच मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 
तपासणी क न िनयमात बसत असेल तर २००९ चे आकृतीबंधास असले  या  मजूंरीचे अनषंुगाने 
शै िणक सकुंल या िवभागाचा एकि त मानधनावर सेवा वेश िनयमाबाबतचा  वतं   ताव 
मा  यतेसाठी शासनाकडे  पाठिव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

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

९. स  ह नं.१२५ व १२६ म  ये िनयोिजत हॉि पटल व मेडीकल कॉलेज उभारणेकामी सयंु  त नकाशा क न 
लेआऊट सादर करणेबाबत. 

सदरची बाब ही शासक य  तरावरील अस  याने याबाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 
िनणय घेऊन पुढील कायवाही करावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 
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यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, असे ठरले.           
                                  (कायवाही- बांधकाम िवभाग/मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१०. ी साईबाबा महािव ालय - मा.उप कुलसिचव यांनी िदले  या प ातील ृटीबाबत.   
 

मा.उप कुलसिचव सलं  नता क , सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे यांचेकडील िद.२६.१०.२०२१ 
रोजीचे प ाबाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांनी शासक य  तरावर कायवाही करावी. तसेच 
मा.उप कुलसिचव यांचे प ानसुार नुतनीकरण/नैसग क वाढीबाबतचे  तावास कायम ाचाय िकंवा 
सचंालक, शा ररीक िश ण सचंालक, थंपाल व सहा. ा  यापक यांची नेमणकू करणे  या 
अटी/शत वर मा  यता दे  यात आलेली आहे.  याकरीता ी साईबाबा महािव ालयासाठी एकि त 
मानधनावर कायम  व पी  ाचाय नेमणूक करणेसाठी िवशेषबाब  हणून मा  यता िमळणेबाबतचा 
 वतं   ताव शासनाकडे पाठिव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.  

 यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.उप कुलसिचव सलं  नता क , सािव ीबाई फुले पुणे 
िव ापीठ, पुणे यांचेकडील िद.२६.१०.२०२१ रोजीचे प ानुसार नुतनीकरण/नैसग क वाढीबाबतचे 

 तावास कायम ाचाय िकंवा सचंालक, शा ररीक िश ण सचंालक, ंथपाल व सहा. ा  यापक 
यांची नेमणूक करणे  या अटी/शत वर मा  यता देण ् यात आलेली आहे.  याकरीता ी साईबाबा 
महािव ालयासाठी एकि त मानधनावर कायम  व पी  ाचाय नेमणूक करणेसाठी िवशेषबाब  हणून 
मा  यता िमळणेबाबतचा  वतं   ताव शासनाकडे पाठिव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य कर  यात आली.   (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय/सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
११. शै िणक िवभागात न  याने सु  झालेले वग व कॉलेज यांचा आकृतीबंधात समािव  ट करणेबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय धोरणा  मक नसनू िनयमीत कामकाजाचा भाग आहे. तसचे 
ी साईबाबा महािव ालयाचे आकृतीबधंास शासन िनणय .सासिंव-१०१८/६५६/ . .५६/का.१६, 

िद.१२ जलैु, २०१८ अ  वये मा  यता िमळालेली आहे. वाढलेली िव ाथ  सं  या ल ात घेता व  
कायभार याचा िवचार करता सधुारीत सचं मा  यता िमळणेकामी  ताव िव ापीठाकडे सादर कर  यात 
यावा, तसेच मंजुर पदा  या एकि त वेतन ेणी व शै िणक अहता अंितम करणेकामी शासनाकडे 

 ताव सादर कर  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१२. JEE / NEET / MHT CET चे मागदशन वग सु  करणेबाबत. 
 

यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िवषय  थगीत ठेव  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा  य कर  यात आली.                 

(कायवाही- ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

१३. ी साईनाथ  णालयातील मजूंर पदा  यित र  त अिधक डॉ  टस काम करत आहे  यांचे बाबत िनणय 
घेणेबाबत. 

 
 यावर सिव  तर चचा होऊन, मंजूर पदा  यितरी  त जे डॉ  टर क   लटंट  हणून काम करतात  यांना 

R.M.O  हणून काम दे  यात यावे, सदर िवषयाबाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांनी शासक य 
 तरावर िनणय घेऊन कायवाही करावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०३ ी साईनाथ  णालयातील New Male Ortho Ward व New Ortho O.T. म  ये  Oxygen, 

Nitrous Oxide, Air & Vaccum करीता स ल गॅस पाईपलाईनचे काम करणेबाबत. 
 
िनणय .२३८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील ितस-या मज  याचे काम पुण झालेले असनु 

तेथे न  याने तयार कर  यात आले  या New Male Ortho Ward व New Ortho O.T. म  ये 
Oxygen, Nitrous Oxide, Air & Vaccum करीता स ल गॅस पाईपलाईनची आव  यकता 
अस  याने ी साईनाथ  णालयातील New Male Ortho Ward व New Ortho O.T. म  ये 
Oxygen, Nitrous Oxide, Air & Vaccum करीता स ल गॅस पाईपलाईनचे काम करणेकामी  
येणा-या अंदाजे र  कम .९,५९,१८३/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच सदर पाईपलाईनचे 
काम करणेकामाची अंदाजे िकंमत दहा लाखापे ा कमी अस  याने याकामी िवहीत प  दतीने कोटेशन 
मागिवणेस मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ ी साईनाथ  णालयाचे Blood Bank या िवभागातील जुने Deep Freezer परत (Buyback) क न 

नवीन 40ºc Deep Freezer खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .२३९ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाचे Blood Bank या िवभागाकडे असलेले Deep 

Freezer खरेदी क न  बारा वषाचा कालावधी झालेला आहे. तसेच WHO  या गाईडलाईननुसार 
 याचे आयु  यमान सपंलेले आहे. तसेच सदर ि जचा Compressor खराब झा  यामुळे तापमान 
 यवि थत मटेन होत नाही.  यामुळे तो कधीही बंद पडू शकतो व र  त/  लाझमा साठिवणेकामी अडचण 

येऊ शकते.  तसेच दु  त के  यानंतरही तो  यवि थत काम देईल याची खा ी नाही. सदर ि ज 
अचानक बंद पड  यास दैनंिदन कामाची गैरसोय होऊ शकते. या सव बाब चा िवचार क न ी 
साईनाथ  णालयाचे Blood Bank या िवभागातील जुने Deep Freezer परत (Buyback) क न 
नवीन 40ºc Deep Freezer खरेदी करणे कामी येणा-या अंदाजे र  कम .७,४४,४९३/-मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली. तसेच नवीन 40ºc Deep Freezer खरेदी करणेकामी अंदाजे िकंमत दहा 
लाखापे ा कमी अस  याने याकामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ कोरोना आजारा  या पा  वभमुीवर असले  या सचंारबंदीमुळे उशीराने सादर झाले  या कायम        

कमचा-यां  या वै िकय बीलाचा परतावा करणेबाबत. 
 
िनणय .२४० यावर सिव  तर चचा होऊन, वै क य देखभाल िनयमावली-१९९९ मधील कलम ११(१) नुसार 

वै िकय खचा  या ितपतू  या माग  या वै िकय देखभाल िकंवा उपचार पुण झा  यापासनू तीन 
मिह  याचे आत सादर करणे बंधनकारक आहे. तथापी कोरोना आजारा  या दुस-या लाटे  या 
पा  वभूमीवर असले  या सचंारबंदीमुळे ी.िसरसट यांना वै क य िबले जमा कर  यास िवलबं झालेला 
आहे, ही अपवादा  मक बाब िवचारात घेऊन ी.सतंोष अजुन िसरसट, व र  ठ -िकरण तं ,            

ी साईबाबा हॉि पटल यांनी सादर केलेले वै क य िबल र  कम .१०,३९६/-मा  पैक  र  कम 
.९,९२८/-मा   यांना आदा करणेस मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ www.sai.org.in  व  online.sai.org.in  या वेबसाईटचे हो  ट गसाठी  लाऊड स  हर भाडे त  वावर 

घेणेकामी M/s ESDS Soft. Sol.Pvt.Ltd यांना देणेत आले  या कायादेशास GeM Portal वर 
न दणी व खरेदी ि या राबिवणेची ि या पुण होईपयत मुदतवाढ देणेबाबत. 

 



 
6 

 

(4} 27.4.2022, Shirdi  
 

िनणय .२४१ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे www.sai.org.in  व  online.sai.org.in  या वेबसाईटचे 
हो  ट गसाठी  लाऊड स  हर भाडे त  वावर घेणेकामी M/s ESDS Soft. Sol. Pvt. Ltd. यांना दे  यात 
आले  या कायादेशाची मुदत िद.३०.०४.२०२२ अखेर सपुं  टात येत आहे. याबाबत GeM Portal  दारे 
खरेदी ि या करणेकामी न दणीची कायवाही M/s Stellar, Pune यांचेमाफत क न घे  यात येत 
असनु  न दणीची कायवाही पणु होऊन खरेदी ि या िद.३०.०४.२०२२ पयत पुण होणे श  य होणार 
नाही.  यामुळे वेबसाईट काया  वीत राहणेसाठी अडचण येऊ नये याकरीता M/s ESDS Soft. Sol. 
Pvt. Ltd. यांना दे  यात आले  या कायादेशातील नमुद अटी-शत  व दरा माणे पुढील आदेश 
होईपावेतो मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.  

  तसेच , सं  थानचे www.sai.org.in  व  online.sai.org.in  या वेबसाईटचे हो  ट गसाठी 
 लाऊड स  हर भाडे त  वावर घेणे ऐवजी  वत:चा स  हर घेणेबाबतचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन 

सिमतीसमोर ठेव  यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ मौजे िशड  येथील ी साईबाबा हॉि पटल प रसरातील स ल बॅकं ऑफ इडंीया, शाखा िशड  यांचे 

ए.टी.एम. मशीनचे जागा वापरास मुदतवाढ देणेबाबत मा.शाखािधकारी, स ल बॅकं ऑफ इडंीया, 
शाखा िशड  यांचेकडील जा.नं.िशड /२०२१-२२/३-१७ िद.१४.०३.२०२२ रोजीचे प . 

 
िनणय .२४२ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील स  ह नं.१२५ मधील ी साईबाबा 

हॉि पटलचे पवुकडील बांधीव जागा े  ९.६"x१०.३"(९७.३७ चौ.फुट) स ल बॅकं ऑफ इ ंडीया, 
शाखा िशड  यांना ए.टी.एम. चे वापरासाठी देणेकामी स  या आकार  यात येणारे दरमहा भाडे 

.१,५९५/- हे अ  य  प अस  याने रेडीरेकरचे दरानसुार भाडे देणेबाबत शाखािधकारी,  स ल बॅकं ऑफ 
इ ंडीया, शाखा-िशड  यांचेशी चचा करावी. व  यानुसार दरमहा भाडे  र  कम ठरवुन व िव ुत बील मीटर 
रड ग माणे वेगळे आका न पुव  या अटी व शत वर िद.०६.०६.२०२२ ते िद.०५.०५.२०२३ या ११ 

मिहने कालावधीसाठी मुदवाढ दे  यास मान ् यता दे  यात आली. तसेच िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा 
क न घे  यात यावा, असे ठरले.                                                        

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ मालम  ता िवभागाकडील कायरत असलेले कं ाटी स  लागार ी.सरेुश सधुाकर भालेराव, (सेवािनवृ  त 

नायब त हिसलदार) यांचा मुदतवाढ िमळणेबाबतचा िद.१९/०८/२०२० व िद.११/०१/२०२२ रोजीचा 
अज.    

िनणय .२४३ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे मालम  ता िवभागाकडे कं ाटी स  लागार  हणून कामगार 
िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून चिलत प  दतीने एकि त र  कम .२५,०००/-मा  मािसक 
मानधनावर कायरत असलेले ी.सुरेश सुधाकर भालेराव, (सेवािनवृ  त नायब त हिसलदार) यांचे 
िद.०५.०९.२०२० ते िद.०४.०८.२०२१ या ११ मिहने कालावधीसाठीचे मुदतवाढीस काय  तर मा  यता 
दे  यात आली. तसेच िद.०५.०८.२०२१ पासनु पुढील ११ मिहने कालावधीसाठी चिलत प  दतीने 
कामगार िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून एकि त र  कम .२५,०००/-मा  मािसक मानधनावर 
मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच कं ाटी स  लागार ी.सरेुश सधुाकर भालेराव, 
(सेवािनवृ  त नायब त हिसलदार) यांना फ  त कामावर हजर असले  या कालावधीतील मानधन आदा 
कर  यात यावे, असे ठरले.       

                                                           (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ ी साईबाबा महािव ालय शै िणक वष २०२१-२२ करीता सव शाखेचे सदंभ ंथ, कादबंरी, 

श  दकोष व पु  तके खरेदीबाबत. 
 
िनणय .२४४ यावर सिव  तर चचा होऊन, महािव ालयाचे ंथालयात आजपावेतो िमक पु  तके खरेदी कर  यात 

आलेली आहेत. तथापी  या तुलनेने सदंभ पु  तके व ंथ खरेदी कर  यात आलेले नाहीत. 
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िव ापीठामाफत महािव ालयात पाहणी कर  यासाठी वेळोवेळी येणा-या सिमती सद  यांनी 
ंथालयात सदंभ ंथ, कादबंरी, श  दकोष व पु  तके मोठया माणात उपल  ध ठेवणेबाबत सचुना 

केले  या आहेत. तसेच स  या महािव ालय ऑफलाईन प  दतीने पुण मतेने सु  असनु िव ाथ  
ंथालयातुन पु  तकांची मागणी करत आहेत. या सव बाब चा िवचार क न ी साईबाबा 

महािव ालयाचे ंथालयासाठी शै िणक वष २०२१-२२ करीता आव  यक असणारे सदंभ ंथ, 
कादबंरी, श  दकोष व पु  तके खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .६,५४,०००/-मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आली.                                           

 (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साई सादालय करीता नवीन आटा युिनट खरेदी करणेकामी सधुारीत अंदाजप िकय खचास तसेच 

केलेली िनिवदा र  क न फेर ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
 
िनणय .२४५ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयात चपाती व पुरीचा आटा तयार करणेकरीता निवन 

अ  याधिुनक ड  ट िवरहीत आटा युिनट खरेदी करणेकामी राबिवणेत आले  या ई-िनिवदा ि येतील 
िन  नतम िनिवदाधारक मे.तुलसी अॅ ो इिंज.मेक, ा.िल. राजकोट, गुजरात यांचे िन  नतम दर र  कम 

.३६,२७,७५०/-मा  हे अंदाजप क य र  कम .२४,९३,७५०/- पे ा ४५%  अिधक अस  याने सदरची 
ई-िनिवदा ि या र  क न याकामी िवहीत प  दतीने फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणेस तसेच याकामी 
येणा-या सधुारीत अंदाजप िकय र  कम .३५,८५,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.                        

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ ी साई सादालयातील एअर  हटीलेशन यं णा व आय टी िवभाग स  हर ेिसजन ए.सी.यं णा नवीन 

बसिवणेकामी तांि क स  लागार नेमणकू करणेबाबत. 
 
िनणय .२४६ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील एअर  हटीलेशन यं णा व आय.टी. िवभाग 

स  हर ेिसजन ए.सी.यं णा सततचे वापराने वारंवार खराब होत अस  याने तसेच  यांची काय मताही 
कमी झालेली अस  याने  यांचे जागी नवीन यं णा बसिवणेकामी या े ातील त  तांि क 
स  लागाराची नेमणूक करणेसाठी िवहीत प  दतीने जाहीरात िस  द क न दरप के मागिवणेस व 
याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली.                  

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ दि णा पेटीतील र  कम मोजणी हॉलम  ये वातानूकुिलत (Air Conditioner) यं णा बसिवणेस व या 

कामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत.   
 
िनणय .२४७ यावर सिव  तर चचा होऊन, दि णा पेटीतील र  कम मोजणीसाठी असलेला हॉल सव बाजूंनी बंिद  त 

अस  याने जा  त वेळ कॅश काऊंट ग सु  रािह  यास उपि थत कमचा-यांना उकाडयाचा ास होते. 
याकरीता दि णा पेटीतील र  कम मोजणी हॉलम  ये वातानकुूिलत (Air Conditioner) यं णा 
बसिवणेकामी मेकॅिनकल िवभागामाफत  िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी 
येणा-या अंदाजे र  कम .१०,७२,८०५/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी िव तु 
स  लाय करीता इले  ीक केबल खरेदीकामी िव ुत िवभागामाफत िवहीत प  दतीने दरप के 
मागिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .६,०५,०५४/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग/िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ आिथक अनुदान मागणीक रता आले  या अजावर िनणय घेणेबाबत. 
 
िनणय .२४८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम-२००४ म  ये 

वैय  तीक आिथक अनदुान देणेबाबत  प  ट तरतुद नाही. तसेच मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी िद.३०.०१.२०१९ रोजी ‘Shri Sai Baba Sansthan Trust, shall not disburse 
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an amount of the Trust for other purpose than routine expense’ असे आदेश िदलेले 
आहेत. सबब िद.०१.०१.२०२२ ते िद.३१.०३.२०२२ या कालावधीत आलेले आिथक अनुदान मागणी 
अज नामंजुर क न फाईल कर  यास मा  यता दे  यात आली.              

  (कायवाही-लेखाशाखा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ पेठ वडगाव, को  हापूर येथे ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाबाबत. 
 
िनणय .२४९ यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरचा  ताव नामंजूर कर  यात आला. तसेच मा.  यव  थापन सिमती 

सद  य व सं  थानचे अिधकारी यांची सिमती गठीत कर  यात येऊन  या सिमतीने ी साईबाबां  या 
पादुका दशन सोहळयाकरीता बाहेर देणेकामी  िनयमावली तयार करावी. व  यानुसार  ततु करणी 
पुढील कायवाही करावी, असे ठरले.                                          

(कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ सन २०२२-२३ या आिथक वषाकरीता सं  थानचे कॅ  टीन िवभागासाठी १९ िकलो मतेचे  यायसाियक 

गॅस िसलडर खरेदी ( रफ ल ग) क न घेणेबाबत. 
 
िनणय .२५० यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे कॅ  टीन िवभागामाफत साईभ  तांना चहा, कॉफ , दुध इ  यादी 

सिुवधा उपल  ध क न देणेकामी सन २०२२-२३ या आिथक वषाकरीता सं  थानचे कॅ  टीन 
िवभागासाठी १९ िकलो मतेचे  यायसाियक गॅस िसलडर ( रफ ल ग) खरेदी करणेकामी मागिव  यात 
आले  या दरप कातील ी साई गणेश गॅस एज  सी, िशड  या दरधारकाने देऊ केलेली सवात जा  तीची 
सवलत ती िसलडर र  कम .२६१/-मा  ि वकारणेत येऊन  यांना पुरवठा आदेश दे  यास मा  यता 
दे  यात आली. 

  मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , सदरचे गॅस िसलडर हे सं  थान  यवसाय 
कर  यासाठी वापरत नस  याने Commercial Rate  ऐवजी Domestic Rate ने िसलडर ( रफ ल ग) 
खरेदी करणेबाबत कायवाही चालू आहे.           

(कायवाही-कॅ  टीन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ िव ुत िवभागाकरीता दैनंिदन इले  ीकल मे  टेन  स कामाकरीता लागणारे इले  ीकल मटेरीयल खरेदी 

करणेबाबत. 
 
िनणय .२५१ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.१२.२०२१ रोजीचे सभेतील िनणय 

.३३८/१ अ  वये सं  थानचे िव ुत िवभागाकडील दैनंिदन इले  ीकल मे  टेन  स करीता आव  यक 
असणारे मटेरीअल खरेदी करणेकामी ३२ आयटे  सकरीता पुरवठा आदेश दे  यास व उवरीत ४५ 
आयटे  सकरीता ा  त झालेले दर हे खरेदी िनयमावलीतील ३.१.२.१ या िनयमा माणे अंदाजीत 
िकंमतीपे ा (+) १०% जा  त अस  याने याकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात यावी. असा 
िनणय झालेला आहे. तथापी ३२ पैक  १६ आयटे  ससाठीचा पुरवठा कर  यास  युनतम दरधारकांनी 
असमथता दशिवलेली आहे.  यामुळे सं  थानचे िव ुत िवभागाकडील दैनिंदन इले  ीकल मे  टेन  स 
करीता आव  यक असणारे उपरो  त  तावातील नमुद अंदाजीत िकंमतीपे ा (+) १०% जा  त दर 
असलेले ४५ आयटे  स व  युनतम दरधारकांनी पुरवठा कर  यास असमथता दशिवलेले १६ आयटे  स 
असे एकुण ६१ आयटे  स इले  ीकल मटेरीयल खरेदी करणेकामी खरेदी िवभागामाफत िवहीत 
प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .६५,६१,२३०/-मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आली.                                                             

    (कायवाही-िव ुत िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
 

आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०१ ी साईनाथ  णालयातील Ortho O.T. या िवभागाकरीता Cordless Drill Machine with All 

attachment खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .२५२ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील Ortho O.T. म  ये हाडां  या श  ि या 

करतांना हाडे कट कर  याकरीता तसेच हाडांना िछं  पाड  यासाठी वापर  यात येणारे Cordless Drill 
Machine हे सन २०११ मध ् ये खरेदी कर  यात आलेले असनू  याचे आयु  यमान सपंलेले अस  याने ते 
 यव  थीत काम देत नाही. याकरीता ी साईनाथ  णालयातील Ortho O.T. या िवभागाकरीता ०१ 

नग Cordless Drill Machine with All attachments (next 5 year CAMS) खरेदी करणेकामी 
िवहीत प  दतीने कोटेशन/दरप के मागिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .७,६२,४३२/-
मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.                                       (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०२ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .६,०५,३१८/-मा  

अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .२५३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 

देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे, उपरो  तावामधील नमुद २२ कमचा यांना (  ण २६) देय असलेली र कम 

.६,०५,३१८/-मा  यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०३ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .१४,७७,२०५/-मा  

अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत.  
 
िनणय .२५४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 

देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे, उपरो  तावामधील नमुद १७ कमचा यांना (  ण २२) देय असलेली र कम 

.१४,७७,२०५/-मा  यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०४ शरदचं जी पवार होिमओपथॅीक मेडीकल कॉलेज, ीरामपूर येथील बीएचएमएस िव ाथ  यांना 

सं  थानचे  णालयात अनुभवासाठी इटंनशीपकरीता परवानगी िमळणेबाबत. 
 
िनणय .२५५ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे  णालयात इटंनशीपकरीता परवानगी िमळणेकामी अज  

करणा-या होिमओपॅथीक मेडीकल कॉलेज मधील िव ा  याना सं  थानचे  णालयात 
आव  यकतेनुसार व गरजेनुसार इटंनशीपकरीता परवानगी दे  यास मा  यता दे  यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०५ बंद कर  यात आले  या दयश  ि या व इतर आजाराचे वै क य आिथक अनुदान सु  करणेबाबत. 
 
िनणय .२५६ यावर सिव  तर चचा होऊन, सधुारीत वै क य आिथक अनुदान िनयमावली बनिवतांना  या श  ि या 

व उपचार सं  थानचे  णालयात होतात तसेच क  व रा  य शासना  या जीवनदायी / महा  मा  योितबा 
फुले जीवनदायी आरो  य योजना िकंवा त  सम योजनेअंतगत होणा-या श  ि या वगळुन आिथक 
अनदुान देणेचे उ ी  ट ठेव  यात आले होते. परंतु या योजनेअंतगत एकुण ९७२ श  ि या के  या 
जातात. तर सं  थान  या  णालयात फ  त २७२ श  ि या के  या जातात. िवशेषत: लहान मलुां  या 
श  ि या के  या जात नाही. जे आजार सधुारीत िनयमावलीमधनु वगळ  यात आलेले आहेत  या 
आजाराने  त असलेले पुणे, मुंबई व महारा  ातील इतर िठकाणचे  ण सं  थानचे  णालयात 
उपचारासाठी येऊ शकत नाही. तसेच क  व रा  य शासना  या जीवनदायी/महा  मा  योितबा फुले 
जीवनदायी आरो  य योजना िकंवा त  सम योजनेम  ये ब-याच आजार/श  ि यांचा समावेश नस  याने 
व िवशेषत: लहान मलुां  या श  ि या होत नस  याने अशा आजाराने  त असलेले गरीब व गरज ु

 ण सं  थानमाफत दे  यात येणा-या वै क य आ रि्थक अनुदानापासनू वंिचत राहतात. या सव बाबी  
िवचारात घेऊन सं  थानचे सधुारीत वै क य आिथक अनुदान िनयमावलीम  ये दय श  ि या व 
नंतरचे उपचार, मदूची श  ि या व नतंरचे उपचार, मणका श  ि या व नंतरचे उपचार या तीन 
आजारांचा समावेश कर  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी  ताव मा  यतेसाठी शासनाकडे 
पाठिव  यात यावा, असे ठरले.                                                     (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०६ डॉ.मह  केदराज नेमनाथ, वै क य अिधकारी,  ीरोगत , साईनाथ  णालय, यांचे ो  साहन भ  ता 

िमळणेबाबतचा िद.१९.११.२०२१ रोजीचे िवनंती अजाबाबात. 
 
िनणय .२५७ सदरचा  ताव तहकुब ठेव  यात आला.                                      (कायवाही- ी साईनाथ  णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०७ मालम  ता िवभागाकडील कं ाटी स  लागार ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब 

तहिसलदार)  यांचे मुदतवाढीबाबत. 
 
िनणय .२५८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.कृ  णा िव  वनाथ वालझाडे  (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार)  यांना 

सं  थानचे मालम  ता िवभागाकडे कं ाटी स  लागार  हणून चिलत प  दतीने कामगार िवभागामाफत 
कमचारी ठेकेदाराकडून पुव चेच एकि त मािसक मानधन र  कम .३०,०००/- माणे कं ाटी कमचारी 
 हणून िद.१९.०९.२०२० ते िद.१८.०९.२०२१ या एक वष कालावधीचे मुदतवाढीस काय  तर मा  यता 

दे  यात आली.  तसेच िद.१९.०९.२०२१ ते िद.१८.०४.२०२२ या सात मिहने कालावधीसाठी चिलत 
प  दतीने कामगार िवभागामाफत कमचारी ठेकेदाराकडून पवु चेच एकि त मािसक मानधन र  कम 

.३०,०००/- माणे मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच कं ाटी स  लागार ी. कृ  णा  
िव  वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ  त नायब तहिसलदार) यांना फ  त कामावर हजर असले  या  
कालावधीतील मानधन आदा कर  यात यावे, असे ठरले.                     (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०८ सन २०२२-२३ या कालावधीकरीता वाहन िवभागाकडील १२० वाहनांचा िवमा नुतनीकरणाबाबत. 
 
िनणय .२५९ यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४.०१.२०२२ रोजीचे सभेतील िनणय .१९ 

अ  वये िमळाले  या मा  यतेनुसार सं  थानचे वाहन िवभागाकडील १२० वाहनांचा िद.०१.०४.२०२२ ते 
िद.३१.०३.२०२३ या कालावधीकरीता िवमा नुतनीकरण करणेकामी चार रा  ीयकृत िवमा 
कंप  यांकडून मागिव  यात आले  या दरप कातील िन  नतम दरानुसार वाहन िनहाय िवमा नतुनीकरण 
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कर  यात येऊन याकामी झाले  या र  कम .३२,०७,९४१/-मा  खचाचे अवलोकन क न न द घे  यात 
आली.                                                                                                  (कायवाही- वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.९ िनयोजीत शै िणक सकुंल क  पातील इमारतीचे आतील बाजुचे ओपन ड  टला िव ा  याचे 

सरुि ततेकरीता लोखंडी ील तयार क न बसिवणेकामी येणा-या खचास तसेच याकामी ई-िनिवदा 
बोलिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

 
िनणय .२६० यावर सिव  तर चचा होऊन, िनयोजीत शै िणक सकुंल क  पातील इमारतीचे आतील बाजुचे ओपन 

ड  टला िव ा  याचे सुरि ततेकरीता सरु ा जाळी (safety net) बसिवणेस व याकामी येणा-या 
अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली. याकामी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी कोटेशन/ई-िनिवदा 
मागवून सदरचे काम तातडीने पुण क न  यावे, व काय  तर मा  यतेसाठी  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीपुढे ठेव  यात यावा, असे ठरले.  लोखंडी ील बसिवते वेळी इमारतीचे मुळ सौदयाला बाधा 
येणार नाही याची काळजी  यावी, अशी सचुना दे  यात आली.  

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग/बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१० सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव सन-२०२२ तसेच उ  हाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे 

सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था उभारणेसाठी साईकृपा टे  ट हाऊस, बेलापुर ता. ीरामपरू 
यांचे िन  नतम दर ि वकारणेबाबत. 

 
िनणय .२६१ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव सन-२०२२ तसेच उ  हाळयाचे 

कालावधीत साईभ  तांचे सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था उभारणी कामी मागिवणेत 
आले  या ई-िनिवदेतील िन  नतम िनिवदाधारक मे.कैलास मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, अहमदनगर 
यांनी सदरचे काम कर  यास अस मथता दशिव  याने  यांची अनामत र  कम ज  त कर  यात येऊन  यांचे 
नावाचा काळया यादीत समावेश कर  यात आलेला आहे.  तसेच सदरचे काम तातडीने करणे आव  यक 
 अस  याने याकामी कमी कालावधीची ई-िनिवदा िस  द क न मागिव  यात आले  या ई-िनिवदेतील 
िन  नतम िनिवदाधारक साईकृपा टे  ट हाऊस, बेलापुर, ता. ीरामपूर यांनी सदरचे पुण केलेले असनु 
 याकामी आले  या खचाची र  कम .२०,११,९८७/-मा ची न द घेऊन  यास काय  तर मा  यता 

दे  यात आली.                                                                                  (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.११ ी साई सादालयाकरीता निवन डीश वॉिशंग मिशन (दोन नग) खरेदी करणेस व याकामी येणा-या 

खचास मा  यता िमळणेबाबत.   
 
िनणय .२६२ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालयाकरीता दोन नग डीश वॉिशंग मिशन सन २००९ म  ये  

काया  वीत कर  यात आले  या आहेत. तथापी सतत  या वापराने दो  हीही डीश दोन नग वॉिशगं 
मिश  सची िझज झा  यामळेु अनेक  पेअर पाट, अॅटो फं  शन वारंवार बंद पडत असुन  लेट धु  याचे 
कामाम  ये  य  यय येऊन गैरसोय होत आहे. तसेच प ् लेट पुव सार  या  व  छ होत नाहीत.  मे  टन  स खच 
िदवसोिदवस वाढत आहे. या सव बाबी िवचारात घेऊन ी साई सादालयाकरीता निवन डीश वॉिशंग 
मिशन (दोन नग) खरेदी करणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे र  कम .१,७१,००,०००/-मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच निवन मिश  स खरेदी 
के  यानंतर जुने मिश  स जाहीर िललावा  दारे िव  कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१२ सं  थानचे भ  तिनवास,  णालये, ी साई सादालय येथील िल टचे CAMC करीता ई-िनिवदा 

मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
 
िनणय .२६३ यावर सिव  तर चचा होऊन, साईभ  तांचे तसेच  णालयातील  णांचे सोई सिुवधेकरीता सं  थानचे 

भ  तिनवास,  णालये, ी साई सादालय या इमारतीम  ये बसिव  यात आले  या िल ट १० ते १२ 
वषापासनू  काया  वीत असनू सतत  या वापरामुळे  यामधील बरेचसे पाट बदलणे आव  यक आहे.  
याकरीता ससं ् थानचे भ  तिनवास,  णालये, ी साई सादालय येथील एकुण ३२ िल टचे एकि त 
तीन वषाचे कालावधीकरीता कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकरीता िवहीत 
प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या र  कम .५८,३३,६४८/-मा चे अपे ीत 
खचास मा  यता दे  यात आली.                                                        (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१३ ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता जुने Fully Automatic Biochemistry 

Analyser  परत (Buyback) क न निवन  Fully Automatic Biochemistry Analyser खरेदी 
करणेबाबत. 

 
िनणय .२६४ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता वापरात 

असलेले दोन नग Fully Automatic Biochemistry Analyser मशीनपैक  एक मशीन सन २०१२ 
म  ये खरेदी कर  यात आलेले असनु WHO  या गाईडलाईन नसुार सदर मशीनचे आयु  यमान ८ वष 
असनु ते सन २०२० म  ये संपु  टात आलेले आहे. याकरीता  ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा या 
िवभागाकरीता एक नग Fully Automatic Biochemistry Analyser खरेदी करणेकामी िवहीत 
प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .३५,९९,०००/-मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच जु  या Fully Automatic Biochemistry Analyser ची घसारा 
िकंमत र  कम .५०,०००/-पे ा जा  त येत अस  यामुळे याकामी मा  यतेसाठी  शासनाकडे   ताव 
पाठिव  यात यावा, असे ठरले.                                                   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१४ ऑग  ट-२०२२ स ासाठी औ ोिगक िश ण सं  थेम  ये रा  यशासनाचे ऑनलाईन वेश ि येबाबत 

व वेशाम  ये सं  था  तरावरील २० ट  के जागा म  यवत  वेश ि येमधुन देणेबाबत. 
 
िनणय .२६५ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे औ ोिगक िश ण सं  थेम  ये ऑग  ट-२०२२ या  स ाकरीता  

१०० ट  के जागा म  यवत  वेश प  दती (CAP)  दारे भर  यास मा  यता दे  यात आली.  
 (कायवाही- औ ोिगक िश ण सं  था) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१५ ी साईबाबा महािव ालय-शै िणक वष २०२२-२३ म  ये नवीन अ  यास म िवशेष  तर िवषय व 

नवीन उप म सु  करणेबाबत. 
 
िनणय .२६६ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सं  थानचे महािव ालयाम  ये सन २०२२-२३ या शै िणक वषात 

निवन अ  यास म, िवशेष  तर अ  यास म व उप म सु  करणे सदंभात सादर केले  या  तावास 
अनुस न ी साईबाबा महािव ालय-शै िणक वष २०२२-२३ म  ये बी.ए  सी. (माय ोबायोलॉजी) व 
बी.बी.ए. हे दोन निवन अ  यास म तसेच इं जी व अथशा   हे दोन िवशेष  तर िवषय सु  करणेकामी 
िव ापीठाकडे  ताव दाखल कर  यास मा  यता दे  यात आली.  याचबरोबर सािव ीबाई फुले पुणे 
िव ापीठाकडील िद.२४.०४.२०२२ रोजीचे कटनानुसार (जािहरातीनुसार) ी साईबाबा सं  थानचे 
िवधी महािव ालय, मिहला महािव ालय (कला, वािण  य व िव ान) व रा  महािव ालय (कला व 
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वािण  य) या तीन नवीन महािव ालया  या मा  यतेसाठी  ताव सादर करणेत यावेत, असे ठरले. 
याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. यासाठी आव  यक असणारी कागदप े 
सबंधीत िवभागाकडून ता  काळ ा  त क न घे  यात यावी, िव ापीठा  या िनयमानसुार  तािवत 
होणारे शु  क RGTS  दारे आदा करणे, िफ  स िडपॉिझट  या पाव  या करणे इ  यादी कामे 
लेखाशाखेमाफत तातडीने क न घे  यात येऊन, िव ापीठाने िदले  या मुदतीत  हणजेच 
िद.३०.०४.२०२२ अखेर प रपुण  ताव दाखल कर  यात यावा, असे ठरले.    

तसेच  पधा प र ा मागदशन क  (MPSC, UPSC) व वेश प र ा मागदशन क  (NEET, 
JEE,MHT-CET) सु  करणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१६ सं  थानमाफत साजरा कर  यात येणारा ी गु पोण मा उ  सव-२०२२ तसेच पावसाळयाचे कालावधीत 

साईभ  तांचे सुिवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था उभारणे व  याकामी येणारे अंदाजे र   म 
.१३,८७,०००/-मा  इत  या अपेि त खचास मा  यता देणे. 

 
िनणय .२६७ यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानमाफत वषभरात साजरे कर  यात येणारे उ  सव, िदपावली, नाताळ, 

उ  हाळा व पावसाळयाचे कालावधीत तसेच वेळोवेळी आयोिजत िविवध काय माचे वेळी 
साईभ  तांचे सिुवधेसाठी मंडप  यव  था केली जाते. याकामी ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप, 
बॅरकेड ग,  टेज, कनात, कमानी इ  यादी अनषंुगीक  यव  था कर  यात येते.  यानुसार  सं  थानमाफत 
साजरा कर  यात येणारा ी गु पोण मा उ  सव-२०२२ तसेच पावसाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे 
सिुवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था उभारणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .१३,८७,०००/-मा चे अपे ीत खचास मा  यता 
दे  यात आली.                                                                                  (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१७ ी साईबाबा सं  थानचे दो  ही  णालयातील  णांना ने-आण करणेकामी फोस कंपनीची बीएस-६ 

कारातील ॅ  स  णवाहीका खरेदी करणेचा िवषय िनर  त करणेबाबत. 
 
िनणय .२६८ यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे दो  ही  णालयातील  णांना ने-आण करणेकामी 

फोस कंपनीची बीएस-६ कारातील ॅ  स  णवाहीका खरेदी करणेस त  कालीन मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे िद.२३.११.२०२१ रोजीचे सभेतील िनणय .२८१ अ  वये मा  यता िमळालेली आहे. तथापी 
सदरची  णवािहका सं  थानला देणगी  व पात िमळालेली अस  याने मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे 
िद.२३.११.२०२१ रोजीचे सभेतील िनणय .२८१ िनर  त कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१८ ी साई स  च र  भावानुवाद (िहंदी-खंड ०१ व खंड ०२) या ंथा  या छपाईसाठी बार कोड 

िमळणेकामी देणगीदार तथा लेखक ी.िदलीप पवार (काका) पुणे यांचे प  यवहाराबाबत. 
 
िनणय .२६९ सदरचा  ताव नामंजुर कर  यात आला. तसेच यापुढे सं  थान कािशत ंथांचा भावानुवाद कर  यास    
 परवानगी दे  यात येऊ नये, असे ठरले.                                                  (कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

मा.िव  व  तांनी आय  या वेळी घेतलेले  ठराव 
आय  या वेळेचा िवषय नं.१९ 
ठराव .२७० सं  थानचे िविवध िवभागाशी संबधीत शासन  तरावर लंबीत असणा-या  तावांना शासन मा  यता 

िमळणेकामी पाठपुरावा करणेत यावा. याकरीता सन-२००९ चे आकृतीबंधातील मंजुर पदानुसार 
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सं  थानचे मुंबई कायालय येथे िवशेष काय अिधकारी िनयु  त करणेकामी पाठपुरावा करणेत यावा. 
आव  यकता अस  यास मा.  यव  थापन सिमतीची सभा सं  थानचे मंुबई कायालय येथे आयोिजत 
कर  यात यावी.                                     (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग/सभाकामकाज िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२० 
ठराव .२७१ कॅश काऊंट ग बाबत सव मा.सिमती सद  य यांना मािहती दे  यात यावी. 

                                                                                           (कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२१ 
ठराव .२७२ ी साईबाबा सं  थानचे नावाशी सा  य असणा-या वेबसाईट असनु या  दारे देणगी जमा केली जात 

अस  याचे िनदशनास आले आहे. याबाबत सायबर गु  हे शाखा, अहमदनगर येथे गु  हा दाखल कर  यात 
यावा. वेबसाईट, फेसबुक, इ   टा ाम यावर साई नावाने िकती अकाऊंट ओपन आहेत याची यादी तयार 
क न मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात यावी. 

 (कायवाही-मािहती तं ान िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२२ 
ठराव .२७३ मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सांगीतले क , आप  कालीन  प रि थतीत वापरणेकामी 

सं  थानकडे आप  कालीन िनधीची तरतुद नाही. याकरीता सं  थानचे एकुण उ  प  नातील ठरावीक र  कम 
ही  ‘आप  कालीन िनधी’  हणून ठेवणेबाबत तसेच या िनधी  या िविनयोगाबाबत रा  य सरकारचे िनदश 
याबाबत मािहती घेऊन सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर ठेव  यात येईल.                         

(कायवाही-लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२३ 
ठराव .२७४ सं  थानचे मुंबई कायालय येथील इमारती  या सदंभात मागील मा.  यव  थापन सिमतीने सु  केले  या  

कायवाहीचा आढावा घेऊन या सदंभात स ि थतीत करावया  या कायवाहीबाबतचा सिव  तर  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीपुढे ठेव  यात यावा.             (कायवाही-मालम  ता िवभाग /बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२४ 
ठराव .२७५ मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सभेस मािहती िदली क , सं  थान मालक चे िविवध िठकाणचे 

जागा/गाळे खाजगी  य  ती/सं  था यांना  यवसायाकरीता वापरासाठी दे  यात आलेले आहेत. तथापी 
याकामी आकार  यात येणारे भाडेदराची र  कम अ  य  प अस  याने िनदशनास येते. याकरीता   
 यांचेकडून िमळणा-या भाडेदराचे मु  यांकन क न स  याचे बाजार भावानुसार सं  थानचा फायदा बघुन 

आकारावया  या सधुारीत भाडेदराबाबतचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपुढे सादर कर  यात 
येईल.                                                                                              (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२५ 
ठराव .२७६ सं  थानचे िविवध िवभागामाफत जे उप म राबिवले जातात  याकरीता िश ीत मनु  यबळाची 

आव  यकता असते. अशा ेडला ाधा  य देऊन नवीन टे  नीकल तसेच नॉन टे  नीकल ेड सं  थानचे 
औ ोिगक िश ण सं  थेम  ये सु  करणेबाबतचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे 
सादर कर  यात यावा, असे ठरले.                       (कायवाही-औ ोिगक िश ण सं  था) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२६ 
ठराव .२७७ सं  थानचे  णालयाम  ये डोळयां  या श  ि येकरीता अ  याधुिनक लेझर मिशन खरेदी करणे तसेच 

यासाठी आव  यक असणारे त  डॉ  टर व तं  घेणेबाबतचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपुढे ठेव  यात यावा.                                              (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा िवषय नं.२७ 
ठराव .२७८ िविवध वतमानप  तसेच सोशल िमडीयामधुन सं  थान संबंधीत बात  या िस  द होत असतात. अशा 

बात  यामधुन सं  थानची बदनामी होत आहे, असे अधोरेखीत होत असेल तर याबाबत कायदेशीर 
कायवाही िवधी िवभागामाफत कर  यात यावी व केले  या कायवाहीचा अहवाल  यव  थापन 
सिमतीचे पुढील सभेत सादर करणेत यावा.  

(कायवाही-जनसपंक कायालय/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२८ 
ठराव .२७९ सं  थानचे िविवध  यायालयात लंबीत असले  या करणांची यादी तयार कर  यात यावी. मागील 

मा.  यव  थापन सिमतीने अशा कारची  यायालयीन करणे तडजोडी अंती िनकाली काढलेली आहेत. 
 याच धत वर करणे िनकाली काढणेकामी कायवाही करणेत यावी. 

                                       (कायवाही- िवधी िवभाग/कामगार िवभाग/ सामा  य शासन िवभाग/ ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.२९ 
ठराव .२८० शु  द तुप खरेदी करणेकामी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालेली आहे. तथापी याकामी 

िस  द करण ् यात येणा-या ई-िनिवदेतील अटी शत म  ये िनिवदाधारकाची वािषक उलाढाल १०० 
कोटी असावी, असा बदल कर  यात यावा. जेणे क न चांग  या ितचे तुपाचा पुरवठा होईल व सवकश 
(Global) कंप  या िनिवदा ि येम  ये सहभागी होतील.                                                                                                 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा िवषय नं.३० 
ठराव .२८१ सं  थानला खा तेलाचा पुरवठा करणारे पुरवठादार मे.रामनाथ जग  नाथ अॅ  ड कंपनी यांचे ितिनधी 

आजचे सभेसमोर उपि थत होते.  यांनी सयुफुल ऐवजी सोयािबन तेलाचा पुरवठा कर  यास तयार 
अस  याचे सांिगतले. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी याबाबत मािहती िदली क , सदर पुरवठादार 
यांनी सयुफुल तेलाचा पुरवठा कर  यास असमथ असनु याबाबत सं  थानने मागदशन करावे अशा 
सिंद  ध  व पाचे प  सं  थानला पाठिवले आहे. या सदंभात िनणय घेणेबाबत सदर प ाम  ये कुठ  याही 

कारची  प  टता नाही. तसेच ई-िनिवदेतील नमुद अटी-शत चे पालन करणार िकंवा कसे याबाबत 
आकलन होत नाही. यावर सभेम  ये सवागीन चचा होऊन, ई-िनिवदेतील नमुद अटी शत नुसार 
सं  थानचे िहतास बाधा न येता याबाबत मु  य कायकारी अिधकारी यांनी कायवाही करावी, असे ठरले. 

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

वरील िनणय/ठराव .२३६ ते २८१  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     
 
 


