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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .१०/२०२२                                                                          िदनांक २७.०९.२०२२  
थळ- िज  हा  यायालय, अहमदनगर                                                                     वेळ- दुपारी १२.३० वाजता 

 
मा.उ  च  यायालय, मुबंई खडंपीठ औरंगाबाद यथेील जनिहत यािचका न.ं९८/२०२१ व १००/२०२१ (िस  हील 

अॅ  लीकेशन नं.११९७३/२०२१) यावर िद.१३/०९/२०२२ रोजी मा.  यायालयाने िदले  या आदशेा  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड करीता िनयु  त केले  या तदथ (Ad-hoc) सिमती  या िद.२२.०९.२०२२ रोजी  या िवशषे सभेम  य ेपु  यितथी 
उ  सवाकरीताच े तातडी  या िवषयावरील िनणयासाठी  याच अजेडयावर तदथ (Ad-hoc) सिमतीची िवशषे सभा मंगळवार 
िद.२७.०९.२०२२ रोजी दपुारी १२.३० वा. िज  हा  यायालय, अहमदनगर यथेे आयोिजत कर  यात आली होती. 

 यानसुार तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा मगंळवार िद.२७/०९/२०२२ रोजी दपुारी १२.३० वा. िज  हा  यायालय, 
अहमदनगर यथेे मा. ी.सधुाकर यालगड्डा, मखु िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती   
यांचे अ  य तेखाली सु  कर यात आली.  

 
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  
 

 मा. ी.सुधाकर यालगड्डा,  
मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा  

अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
 

 मा.डॉ.राज  भोसले, भा. .से. 
िज  हािधकारी अहमदनगर  तथा  
सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

 

 मा. ीमती भा  य ी बानायत, भा. .से. 
मुख ् य कायकारी अिधकारी, तथा  
सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०१ िद.२६.०८.२०२२ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
 
िनणय .५१८ आजची बैठक  व  पकालीन नोटीस दऊेन  व  पावधीसाठी आयोजीत के  यामुळे पुव  घेतले  या 

िनणयांचे अ  ययन करणे आव  यक अस  यान े तदथ सिमतीची पुण वेळ बैठक पढेु जे  हा होईल  या 
वेळेस हा िवषय घे  यात यावा. 

(कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२ िद.२२.०९.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून 
कायम करणे. 

 
िनणय .५१९ िद.२२.०९.२०२२ रोजी अहमदनगर येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून 

कायम कर  यात आले. 
(कायवाही- सभाकामकाज िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०२२ मधील उ  सवातील वीणा, पोथी, फोटो, पा पुजा, ािभषेक 

इ  यादी साठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सद  यांची नावे िन  चीत करणेबाबत. 
 
िनणय .५२०   तावात नमुद के  या माणे ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०२२ मधील उ  सवातील वीणा, पोथी, 

फोटो, पा पुजा, ािभषेक इ  यादी साठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सद  यांची नावे िन  चीत 
कर  यास मा  यता दे  यात आली.  ताव मंजुर. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०२२ आयोिजत करावया  या क तन व सां  कृितक काय मासाठी 

कलाकार व मानधन िनि त करणेबाबत.   
 
िनणय .५२१ सेवाभावाने िवनामु  य सेवा दणेा-यांचा िवचार क न निवन कलाकारांना देखील संधी दे  याचा  िवचार 

क न ी. संजय रानडे यांनी िदलेला अिभ ाय िवचारात घेऊन सिमतीने अनु मांक १, २, ३  व  ७ 
वरील नावे मंजरु क न  यांचा काय म आयोिजत कर  यास एकमतान ेमंजुरी िदली.  

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ सं  थानचे है ाबाद, बगलोर व चे  नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचारी यांचे वेतन व 

मुदतवाढीबाबत. 
 
िनणय .५२२ शासनाने आऊटसोस प  दतीने सेवा घे  यासाठी जे िनयम बनिवले आहेत तसेच क  शासनाचे  

Manual for Public procurement of goods and services व Manual for procurement of 
consultancy and other services  वैगरे या माणे िनयमानुसार अ  यासपुवक सिव  तर  ताव 
सिमतीचे सभेपुढे सादर करावा. माहे नो  हबर-२०२२ अखेर पयत िकंवा  तावावर िनणय होईल 
यापैक  जे आधी घडेल तोपयत सदर कामी कमचा-यांना मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ सं  थानचे कायम व कं ाटी कमचा-यांसाठी कौश  य िवकास िश ण काय माचे आयोजन 

करणेबाबत. 
 
िनणय .५२३ कौश  य िवकास आिण उ ोजकता मं ालय, नवी िद  ली यांचेकडून सवकष  ताव बोलिव  यात 

यावा. नंतर तो  ताव िवचाराथ सभेपुढे मांड  यात यावा. 
                                  (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०७ मौजे िशड  ता.राहाता येथील िस.स.नं ९३ े  ९३.७ चौ.मी.या ी  दारकामाई मंिदराचे दि ण 
बाजूकडील िमळकत व  यासमोरील मोकळी जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे 
नावे होणेबाबत.   

 

िनणय .५२४ ी  दारकामाई मंिदराचे दि ण  व खलेु नाटयगृहाचे उ  तरेकडील िमळकत व  यासमोरील मोकळी 
जागा याचे भोगवटा सदरी कोणाचे नाव आहे व  याचा भूमी अिभलेख काय आहे. याची मािहती घेऊन 
ती मािहती मा.िज  हािधकारी साहेब, अहमदनगर यांचेकडेस पाठिव  यात यावी, असे ठरले. 

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ ी साईबाबा मंिदर दशनरांग इमारत बांधकाम क  पाचे लेबर कॅ  प येथे घडले  या घटनांबाबत व 

क  पाचे स ि थतीबाबत तसेच ठेकेदार ीम भान ू क    शन ा.िल., मुंबई यांनी मुदतवाढ 
िमळणेसाठी केले  या िवनंतीबाबत. 

 
िनणय .५२५ ी साईबाबा मंिदर दशनरांग इमारत बांधकाम क  पाचे काम अंितम ट   यात अस  याने उवरीत कामे 

पुण करणेसाठी दडं आकारणी न करता ठेकेदार यांना िद.३१.१०.२०२२ अखेर मुदतवाढ दे  यास मा  यता 
दे  यात आली.  ताव मंजूर.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ आयकर कायदा- १९६१  या तरतुदीनसुार आिथक वष २०२२-२३ अखेर .३०९ कोटी अखिचत 

उ  प  नाचा िविनयोग करणेबाबत. 
 
िनणय .५२६ अवलोकन क न न द घेतली.  तावात नमुद के  या माणे कायवाही कर  यात यावी. 

 (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० आयकर िवभागा  या .४९८ कोटी कर भरणा नोटीसा तसेच आयकर िवषयक कामकाजाची 

स ि थती. 
 

िनणय .५२७ उपरो  त करणे अनेक वषापासुन लबंीत आहेत. या करणात िनकाल होईपावेतो येणा-या वषात 
देखील निवन करणे उ वणार आहेत.  यामुळे मं ालयातील  िवधी व  याय िवभागामाफत  
महाअिधव  ता यांचा अिभ ाय घेऊन सदरह करणे पुढे चालू ठेवायची िकंवा कसे याबाबत िनणय 
घेता येईल काय? याबाबत मागदशन मागिव  यात यावे. असे ठरले. 

 (कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानतंर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळेचा िवषयावर चचा कर  यात आली. 
 

आय  या वेळेचा  
िवषय नं.१ सन २०२२-२३ या वषाकरीता एल.आय.सी. ुप ॅ  युईटी इ  शुर  स  क म नतुनीकरणाबाबत. 
 
िनणय .५२८ अंितम तारीख आ  यामुळे सदर  तावास मा  यता दे  यात आली.  मा   पुढील वषासाठी अशा 

कार  या वेगवेगळया शासक य  क मचा अ  यास क न  यापैक  सं  थानला फायदेशीर असणारी 
 क म कोणती याचा सिव  तर  ताव सभेपढेु सादर करावा.                        (कायवाही- लेखाशाखा) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.२ सं  थानचे कनकुरी साठवण तलाव येथील िवज पुरवठयाकरीता जोडून घे  यात आले  या एल.टी. 

स  लायाचे ाहक .१६४७५८००३७०४ चे महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनी यांनी कळिवले  या दर 
संकेत बदला  या फरकाचे बीलाची र  कम .१,२७,०२,४९०/- पैक  ५०% र  कम .६३,५१,२४५/- 
मा  मािहती  तव सादर. 

 

िनणय .५२९ सं  थानचे कनकुरी साठवण तलाव येथील िवज पुरवठयाकरीता जोडून घे  यात आले  या एल.टी. 
स  लायाचे ाहक .१६४७५८००३७०४ चे महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनी यांनी कळिवले  या दर 
संकेत बदला  या फरकाचे बीलाची र  कम .१,२७,०२,४९०/- पैक  ५०% र  कम .६३,५१,२४५/- 
मा  आदा करणे बाबत C.G.R.F. Nashik यांचा आदेश अस  याने  या आदेशा माणे  र  कम आदा 
करणेस मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- िव ुत िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.३ सं  थानला दणेगी  व पात ा  त होणारे सोने चांदी व  तंुची कस लावून तपासणी क न मु  यांकन  

करणेकामी नमेणेत आले  या मु  यांकनकारांना  (Gold-Silver) मुदतवाढ दणेेबाबत. 
 
िनणय .५३० सं  थानला दणेगी  व पात ा  त होणारे सोने चांदी व  तंुची कस लावून तपासणी क न मु  यांकन  

करणेकामी नमेणेत आले  या मु  यांकनकारांना  (Gold-Silver)   तावात नमुद अटीशत नुसार    माहे 
डीसबर-२०२२ अखेर पयत यांची सेवा सु  ठेव  यास मंजूरी दे  यात आली. परंतु सोबतच न  याने िनवड 

ि या राबवावी िकंवा कसे? याबाबत आिण पुनमु  यांकनाकरीता वेगळी यं णा राबिव  याची गरज 
आहे क वा कसे याबाबत डीसबर-२०२२ या मुदती  या आत सिव  तर  ताव सिमती सभेपुढे सादर 
करावा.  

(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .५१८ ते  ५३० सवानुमते घे  यात आले. 
यानतंर सायं. ४.१५  वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 

      वा रीत/-                                                                              वा रीत/-                                                      
                     (भा  य ी बानायत, भा. .से.)                                                    (डॉ.राज  भोसले,भा. .से) 
                   मु  य कायकारी अिधकारी तथा                                                िज  हािधकारी अहमदनगर  तथा       
                   सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती                                                 सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
         ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड                              ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड      
                              

 
                                                  वा रीत/-                                                      

                                                             (सुधाकर यालगड्डा)  
                                                मुख िज  हा व स   यायाधीश, अहमदनगर तथा  
                                                              अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 


