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       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 

 
सभा .५/२०२१                                                                                   िदनांक ३०.१०.२०२१  
थळ- web based Microsoft team अॅप  दारे                                                                      वेळ-दुपारी २.०० वाजता 

 
मा. उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर िद. ०९/१०/२०१९ 

रोजी मा. यायालयाने िदले या आदेशा वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  करीता िनयु  केले या 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची िवशेष सभा शिनवार िदनांक ३०/१०/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता web based 
Microsoft team अॅप  दारे आयोिजत केली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/२४८२/२०२१, 
िद.२६.१०.२०२१ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानुसार सदरह सभा शिनवार िदनांक ३०/१०/२०२१ 
रोजी दुपारी २.०० वाजता सु  कर  यात आली. 

 
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.  

१. मा. या. सधुाकर यालगड्डा, मुख िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर. तथा 
     अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती.    
२.  मा. ीमती भा  य ी बानायत,भा. .से.मु य कायकारी अिधकारी,  
     ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . तथा सद  य सिचव, तदथ (Ad-hoc) सिमती.  
३.  मा. ी.भानुदास ह. पालवे, अपर आयु  त, नािशक िवभाग, नािशक, तथा  
  सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती  
४.  मा. ीमती गीता .बनकर, सहा यक धमादाय आयु  त, अहमदनगर, तथा 

सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िद.१२.१०.२०२१ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
 
िनणय .२१८ िदनांक १२.१०.२०२१ रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती 

सव मा.सद  यांना पुरिव  यात आ  या हो  या, सदरह इितवृ  वाचून कायम करतांना खालील माणे 
दु   या कर  यात आ  या व  यास मा  यता दे  यात आली. 

                १.    िनणय .२०६- यावर सिव  तर चचा झाली. सदरची बाब ही मु  य कायकारी अिधकारी यांचे काय े ातील 
अस  याने या  करणी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यांचे  तरावर िनणय  यावा. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
   या ऐवजी खालील माणे वाच  यात यावे. 
    तावातील नमुद ‘अ’ हा िवषय मु  य कायकारी अिधकारी यांचे काय े ातील अस  याने 

या  करणी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यांचे  तरावर िनणय  यावा.  तावातील नमुद ‘ब’ 
बाबत तदथ सिमती  या िद.३०.१०.२०२१ रोजीचे सभेत आय  या वेळेचा िवषय  हणून समावेश क न 
 यावर चचा क न िनणय घे  यात यावा. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              २.        िनणय .२१६- उपरो  त ०१ ते ०८ िवषयावर चि य प  दतीने घे  यात आलेले िनणय सोबत प रिश  ट ‘अ’       
                          हणनू जोडले आह.े  याचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

 
या ऐवजी खालील माणे वाच  यात यावे. 
उपरो  त ०१ ते ०७ िवषयावर चि य प  दतीने घे  यात आलेले िनणय सोबत प रिश  ट ‘अ’ 

 हणून जोडले आहे.  याचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०२ चि य प  दतीने सादर केले  या िवषयावरील िनणय वाचून कायम करणे. 
१. भांडार िवभागाकडील िश  लक २३९.२५ ि वंटल शु  द तूप ई-िनिवदा कम प  दतीने िव  करणे 

बाबत. 
िनणय .२१९/१ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

 (कायवाही-भांडार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. सं  थान  यव  थापनामाफत सन 2022 (िद.01 जानेवारी, 2022 ते िद. 31 िडसबर, 2022) अखेरचे 
कालावधीक रता िविवध कार  या ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका कािशत क न, साईभ  तांना 
सशु  क उपल  ध क न देणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२१९/२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न अ  य  व सद  य यांनी केले  या 
सचुनांसह न द घे  यात आली. 

 (कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. सन-२०२१ िदपावली िनिम  त सं  थान कमचा-यांना सानु ह अनुदान देणेबाबत. 
िनणय .२१९/२ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

 (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३ सरु ा कमचारी व माजी सैिनक सरु ा कं ाटी कमचारी पुरिवणारे ठेकेदार यांना िद.०१ नो  हबर,२०२१ 

पासनू पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ िमळणेबाबत तसेच चे मंिदर दशनासाठी खलेु झा  याने 
आव  यक सुर ा कमचा-यांबाबत. 

िनणय .२२० यावर सिव  तर चचा झाली.  तावात नमुद ‘अ’ मधील ५०५ पदांकरीता िद.०१ नो  हबर,२०२१ ते 
िद.३१ जानेवारी,२०२२ या कालावधीकरीता अथवा या संदभात मा.उ  च  यायालयाम  ये िस  हील 
अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात येईल  यातील आदेश ा  त होईपावेतो यापैक  जे आगोदर घडेल तो 
पयत मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.   तावात नमुद ‘ब’ बाबत सिव  तर  ताव पुढील 
सभेसमोर सादर करावा.                                                                   

     (कायवाही-कामगार िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ सन २०२२-२३ करीता अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी परुिवणेकामी निवन कॉ   टसची नेमणूक 

कर  यासाठी िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 
िनणय .२२१ यावर सिव  तर चचा झाली. आकृतीबंधानसुार पदसं  या अस  याने ई-िनिवदा ि या रा बिवणेस 

मा  यता दे  यात आली. स  या  या लेबर कॉ   टसची नेमणूक िद.३१.१२.२०२१ पयत अस  याने 
आव  यकता भास  यास मुदतवाढीसाठीचा  ताव चि य प  दतीने सादर करावा. याकामी 
मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल 
कर  यात यावे. 

 (कायवाही-कामगार िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ www.sai.org.in व online.sai.org.in या वेबसाईचे हो  ट गसाठी  लाऊड स  हर भाडे त  वावर  

घेणेकामी M/s ESDS Soft. Pvt. Ltd. यांना िदलेला कायादेश व याकामी करणेत आले  या 
करारना  यात नमुद केले माणे  यांना याकामी मुदतवाढ देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२२२ यावर सिव  तर चचा झाली. सहा मिहने कालावधीकरीता  हणजे िद.३० एि ल,२०२२ पयत अ थवा 
GeM पोटल  दारे खरेदी ि या राबिवणेकामी न दणीची अनषंुगीक कायवाही पुण होईपावेतो यापैक  
जे अगोदर घडेल तो पयत मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

  (कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०६ जल ( दुषण ितबंध व िनयं ण) अिधिनयम १९७४ व हवा ( दुषण ितबंध व िनयं ण) अिधिनयम 
१९८१ मधील तरतुदीनसुार समंती प  व जैव वै क य  यव  थापन िनयम २०१६ मधील तरतुदीनुसार 
अिधकार प  िमळणेकामी शु  क भरणेबाबत. 

िनणय .२२३ मंजूर.                                                                                      (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध मिश  सचे सन २०२१-२०२२ करीता वािषक 

स  ह स कॉ   ट करणेबाबत. 
िनणय .२२४ तहकुब.                                                                          

        (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक वै क य अिधकारी र  त पदे ता  परु  या 

 व पात कं ाटी प  दतीने जािहराती  दारे ११ मिहने कालावधीसाठी भरणेबाबत. 
िनणय .२२५ यावर सिव  तर चचा झाली. सदर करणी मा.उ  च  यायालयाची मा  यता िमळालेली आहे. मु  य 

कायकारी अिधकारी तथा सद  य सिचव यांनी नमूद के  या माणे आकृतीबंधात   तीन िफजीिशअनची 
पदे मंजूर आहे.  यानुसार  ताव नमुद ‘अ-१’ व ‘ब’ मंजूर. 

 ‘अ-२’ म  ये नमुद के  यानुसार िनवड सिमती खालील माणे- 
 मु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा श  य िचिक  सक िकंवा  यांचे ितिनधी, वै क य सचंालक, 

वै क य अिध ीका, व तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सद  य ी.पालवे साहेब. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ निवन काड याक  णवाहीका करीता Transport Ventilator खरेदीकामी परुवठा आदेश देणेबाबत. 
िनणय .२२६ मंजूर.                                                                            

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅथलॅब िवभागाकरीता 2D Eco Machine खरेदी करणेस व  याकामी 

येणा-या खचास मा  यता देणेबाबत. 
िनणय .२२७ यावर सिव  तर चचा झाली. मा.उ  च  यायालयाम  ये िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे. 

मा.  यायालयाचे मा  यतेनतंर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात यावी.  
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ ी साईबाबा  णालयातील C.V.T.S.O.T.No.1 या िवभागाकरीता Indian Instrument ई-िनिवदा 

मागवून खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या र  कम .१२,२३,४११/-चे खचास शासक य मा  यता 
िमळणेबाबत. 

िनणय .२२८  मंजूर.                                                                            
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ Philips (MP-20) मॉनीटरचे क  झयुमेबल अॅ  सेसरीज खरेदी करणेबाबत. 
 
िनणय .२२९ मंजूर. शासनाचे निवन खरेदी िनयमावलीम  ये पये दहा लाख पयतची खरेदी ही दरप के/कोटेशन 

मागवून कर  याची तरतुद आहे. तथापी ई-िनिवदे  दारे जा  तीत जा  त ितसाद िमळेल व ते सं  थानचे 
आिथक िहताचे राहील   यामुळे ई-िनिवदा ि या  राबिव  यात यावी.                            

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१३ ी साईनाथ  णालयात न  याने तयार करणेत आले  या ितस-या मज  याकरीता मिशनरी/उपकरणे/ 
फिनचर तसेच िलनन खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे .२,६०,६२,६५५/-मा चे खचास 

शासिकय मा  यता िमळणेबाबत फेरसादर. 
िनणय .२३० यावर सिव  तर चचा झाली. सदर िवषयाचे सदंभात िद.०६.०८.२०२१ रोजीचे सभेतील िनणय .१२१ 

अ  वये िनदशीत के  या माणे िकती पेशंट, िकती बेड व िकती मसाठी  कोणकोणती यं साम ी िकती 
माणात लागणार आहे, याबाबत शासनाचे  मागदशक त  वासह  सिव  तर  ताव  सादर करावा. 

मा.उ  च  यायालयात िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल करणे अिनवाय रािहल. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता हॉि पटल फिनचर व 

कायालयीन फिनचर ई-िनिवदा मागवून खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या र  कम .१६,४८,३४१/- चे 
खचास शासक य मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२३१  सिव  तर  ताव पुढील सभेपढेु ठेव  यात यावा. खरेदी करावया  या बाब चा  तावाम  ये उ  लेख 
असावा. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ ी साईबाबा सं  थानम  ये कायरत असले  या कायम/मानधन/कं ाटी (इनसोस/आऊटसोस) कमचा-

यां  या कोि हड आजाराने मयत झा  याने सं  थानकडून सानु ह अनदुान देणेबाबत. 
िनणय .२३२ याबाबत रा  य शासनाचे िनकषांसह सिव  तर  ताव पुढील सभेपुढे ठेव  यात यावा. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ सं  थान कमचारी व  यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र  कम .१२,५७,४२९/-मा  

अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
िनणय .२३३ मंजूर. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ बाहययं णे  दारे ठेकेदारामाफत ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात कायरत बी.ए.एम.एस. 

वै क य अिधकारी यांचे वेतनाबाबत. 
िनणय .२३४ यावर सिव  तर चचा झाली.  याबाबत रा  य शासनाचे .४०,०००/- एकि त मानधन देणेबाबत  िनदश 

आहेत. तथापी सं  थानकडे ठेकेदारामाफत कायरत असलेले बी.ए.एम.एस. वै क य अिधकारी यांनी 
.३५,०००/- एकि त मानधन िमळणेबाबत लेखी मागणी केलेली आहे. तसेच सं  थानचे खचात ही 

बचत होणार आहे,  यामुळे बी.ए.एम.एस. वै क य अिधकारी यांना आठवडा सु ीसह ितमहा 
.३५,०००/- वेतन अदा करणेस मा  यता दे  यात आली. सदरची बाब धोरणा  मक अस  याने 

मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल 
कर  यात यावे. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ ी साईबाबा धमादाय हॉि पटलम  ये उपचाराथ दाखल कोरोना िवषाणूने (को  हीड-१९) बाधीत 

 णांचे वै क य िबलात सवलत देणेबाबत. 
िनणय .२३५ तहकुब. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१९ सं  थान िनधीतून बांध  यात आलेले रा  य प रवहन महामंडळाचे िशड  स  ह नं.१७१ मधील बस  थानक 
व भ  तिनवास इमारतीचे बांधकाम ठेकेदार पाटील क  स  शन अॅ  ड इं ा   चरल िल.पणेु यांचे 
अंितम िबलातील उवरीत देय र  कम अदा करणे व सं  थानकडे जमा असलेली सुर ा ठेव जमा 
करणेबाबत. 

िनणय .२३६ तहकुब. 
 (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० स  ह नं.१२४ मधील म  यवत  भांडार इमारतीचे छताचे प े बदलणे, रंगकाम करणे  व इतर अनुषंगीक 

कामांसाठी ा  त ई-िनिवदेतील िन  नतम दराचे िनिवदाधारक सकेंत नानासाहेब नवले, कोपरगाव यांचे 
समवेत चचा वाटाघाटी क न  यांना कायादेश देणेकामी िनणय होणेबाबत. 

िनणय .२३७ तहकुब. 
 (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ साईभ  तांचे ऊन व पावसापासनू सरं ण होणेसाठी बायोमे ीक पास काऊंटर, िपंपळवाडी र  ता व इतर 

आव  यक िठकाणी समाधी मिंदर दशनासाठी खलेु झालेनतंर ७८ िदवस कालावधीसाठी मंडप  यव  था 
उभारणेकामी िन  नतम दराचे कोटेशनधारक यांचे समवेत चचा वाटाघाटी क न येणारे अपेि त खचास 
व कायादेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२३८ तहकुब. 
 (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ परक य चलन (FCRA) न दणी माणप  नुतनीकरण करणेकामी तदथ सिमती सद  यांचे KYC’s 

कागदप े व र  कम .१०/-मा चे ितक ट असलेले नोटरी-न दणीसह ित ाप ावर  वा री क न 
िमळणेबाबत. 

िनणय .२३९ तहकुब.                                                                 
                         (कायवाही-लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ सं  थानला आयकर िवभागा  या .३७० कोटी कर भरणा नोटीसांबाबतची स ि थती व आिथक वष 

२०२१-२२ चे आयकर िव वरणप  दाखल करणे, करिनधारण, फेर करिनधारण इ  यादी अनषंुगीक 
कामकाजाकरीता कर स  लागार लेखाप र ण सं  थेची  िनयु  ती करणेबाबत. 

िनणय .२४० तहकुब.                                                                                          (कायवाही- लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ सन २०२१-२२ या वषाकरीता (िद.०१.१०.२०२१ ते िद.३०.०९.२०२२ अखेर) एल.आय.सी. ुप ॅ  यईुटी 

इ  शरु  स ि  कम नुतनीकरणाबाबत. 
िनणय .२४१ चि य प  दतीने मा  यता दे  यात आलेली अस  याने सदरचा िवषय मागे घे  यात आला. (चि य 

प  दतीने झालेला िनणय कायम कर  यासाठी आज आय  या वेळेचा िवषय घे  यात यावा.) 
 (कायवाही- लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ सं  थानचे लाडू िनिमती, मंिदर व सादालय िवभागांसाठी गाईचे शु  द तुप खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा 

ा  त  युनतम दरधारक मे.रजवाडी डेअरी ॉड  टस ्, मेहसाना, गुजरात यांचे  लटंॅचे  हडर ऑडीटसाठी 
सं  थानची टीम िनि त होणे व याकामी येणारे खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२४२ यावर सिव  तर चचा झाली. सदर  तावास मा.उ  च  यायालयाची िद.२८.०१.२०२१ रोजी मा  यता 
िमळालेली आहे.  हडर ऑडीटसाठी सिमती सद  य ी.पालवे साहेब व उप मु  य कायकारी अिधकारी 

ी.ठाकरे साहेब यांची सिमती िन  चीत कर  यात आली. याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात 
आली.                                                                                                  (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२६ सन २०२१-२२ करीता ई-िनिवदेचे िकराणामाल खरेदीकामी तांि क िनिवदेम  ये पा  ठरले  या 
िनिवदाधारकांचे नमुने िनवडीचे कामकाजाबाबत. 

िनणय .२४३ यावर सिव  तर चचा झाली.  तुत करणी मा.उ  च  यायालयाची मा  यता व ई-िनिवदा ि येबाबत 
सिव  तर मािहतीसह  ताव पुढील सभेसमोर सादर करावा.                

     (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ सं  थानचे सादालय व लाडू िनिमती िवभागांसाठी मसाले, ाय ु टस व इतर िकराणामाल खरेदीकामी 

ई-िनिवदा ा  त  युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
िनणय .२४४ तहकुब.                                                                                     

  (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
िवषय नं.२८ सं  थानचे िव ुत िवभागासाठी दैनंिदन मे  टेन  स कामासाठी िव ुत सािह  य खरेदीकामी ई-िनिवदेत 

ा  त  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
िनणय .२४५ तहकुब.                                                                                  

      (कायवाही- खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ मे.ि ह.एम.िड  ीबुटस, नािशक यांना सं  थानला दुध पुरवठा  यव  थीत केला नाही  हणून िदलेली 

कारणे दाखवा नोटीस व  याचा खुलासा आणी खुलाशावर कॅ  टीन िवभागाने िदलेले अिभ ाय व त ् या 
अनुषंगाने पुढील िनणय होणेबाबत. 

िनणय .२४६ तहकुब.                                                                                       
 (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० मे.ि ह.एम.िड  ीबुटस, नािशक यांचा दुध पुरवठा आदेश र  करणे व दुध खरेदीसाठी न  याने ई-िनिवदा 

ि या करणेबाबत. 
िनणय .२४७ तहकुब.                                                                                         

  (कायवाही-खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ सं  थानचे भांडार िवभागाकडील ितस-या लॉटचे शु  द तुप ई-िनिवदा कम िललाव प  दतीने िव  

करणेबाबत. 
िनणय .२४८ मंजूर.                                                                                                    

 (कायवाही-भांडार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ ी साई सादालयातील हाऊस िकप ग,  व  छता व पे  ट कं ोलकामी तसेच वाढपी कामगार 

पुरिवणेकामी स  या कायरत असलेले ठेकेदार यांना मुदतवाढ देऊन पुढील कालावधीसाठी ई-िनिवदा 
मागिवणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२४९ यावर सिव  तर चचा झाली. आजपासनू  हणजेच िद.३०.१०.२०२१ पासनू  तीन मिहने कालावधीसाठी 
मुदतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. पुढील कालावधीसाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
 याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .४,५५,४०,०००/-+GST खचास मा  यता दे  यात आली. व या 

सदंभात मा.उ  च  यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात यावे. 
 (कायवाही- ी साई सादालय/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३३ ी साईनाथ  णालयाचे वाढीव ितस-या मज  याकरीता आणले  या केबल ऑि सजन  ला  टकरीता 
वापर  यास आले  या अस  याने आता वाढीव ितस-या मज  यावरील इले  ीकल लोडला स  लाय 
देणेकरीता २४०  केअर एम.एम.ची इले  ीकल केबल, िपतळी लजॅ टाईप केबल  लॅ  ड, 
अॅ  युिमिनयम ल  जची खरेदी करणेकामी येणा-या खचास तसेच िवहीत प  दतीने दरप के मागिवणेस 
मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२५० तहकुब.                                                                                        
    (कायवाही-िव ुत िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
िवषय नं.३४ स  ह नं.२४,३/१ व ३/७ चे िठकाणचे जु  या Electrical Substation  मधील Cable िश ट करणे, 

जॉईट देऊन निवन पनेॅलम  ये जोडणी करणे व Electrical Panel मधील कने  शन निवन पनॅलम  ये 
जॉईट करणे व जनरेटर सेट िडसमटल क न काढून घेणेकामी उघड  यात आले  या िनिवदांमधील एल-
१ िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी/चचा होऊन िनणय होणेबाबत. 

िनणय .२५१ तहकुब.                                                                                 
      (कायवाही- िव तु िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ मोफत दशनपास (Time Base) काय णालीअंतगत सगंणके व सगंणक य सािह  य खरेदी करणेसाठी 

उघडणेत आले  या वािण  यीक ई-िनिवदेमधील िनिवदाकार M/s Cybernet IT Pvt.Ltd. Pune 
यांचेबरोबर चचा/वाटाघाटी होऊन याकामी  यांना पुरवठा आदेश देणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२५२ यावर सिव  तर चचा झाली. ई-िनिवदा ि या र  क न  फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात यावी. 
 (कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ ी साईबाबा भ  तिनवास  थान, खरेदी/भांडार व जनसपंक िवभाग येथे काया  वीत व स ि थतीत 

नादु  त युपीएसचे िठकाणी निवन ०३ नग 10 KVA UPS (रॅकसह) खरेदी करणेस व याकामी येणारे  
खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२५३ मंजूर. शासनाचे निवन खरेदी िनयमावलीम  ये पये दहा लाख पयतची खरेदी ही दरप के/कोटेशन 
मागवून कर  याची तरतुद आहे. तथापी ई-िनिवदे  दारे जा  तीत जा  त ितसाद िमळेल  यामुळे             
ई-िनिवदा ि या  राबिव  यात यावी. 

  (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ सन २०२२ करीता साईिलला-  दैमािसक (मराठी आिण िहंदी-इं जी या भाषेतील  येक  सहा अंक) 

तसेच साईिलला अकं िवतरण करणेसाठी पाक टे छपाई करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेस आिण 
 याकामी येणारे अनुषंगीक खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२५४ मंजूर.                                                                                       (कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ मंिदरातून िनघणारे हार व फुलांचे िनमा  य उचलणारे (अगरब  ती) क  पास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 
िनणय .२५५ यावर सिव  तर चचा झाली. ई-िनिवदा ि या राबिव  यात येऊन, तीन मिह  याचे आत पुण करावी. तो 

पयत जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी यांना िश   क असले  या मालाची िव  कर  यास मा  यता दे  यात 
आली.              

(कायवाही-बगीचा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३९ ी साईबाबा महािव ालय- शै िणक वष २०२१-२२ चे वेश शु  काबाबत. 
िनणय .२५६ मंजूर. 

 (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४० महारा   रा  य शेती महामंडळ मयािदत, पुणे यांची ल  मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील शेती 
महामंडळाची जमीन सं  थानला कायम खरेदी िमळणेकामीचा सधुारीत  ताव सादर करणेबाबत. 

िनणय .२५७ तहकुब.                                                                            
   (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ सं  थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील एकुण ११ र   यांपैक  

एलए  यएसआर नं.०७/२००७ या भूसपंादन करणात मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपूर, भाग 
ीरामपूर यांनी घोिषत केलेला अंितम िनवाडा िद.३१.०१.२०११ चे भूसपंादन करणी सबंधीत जमीन 

मालक यांनी कलम १८ खाली कोटात दाखल केले  या भूसदंभ दा  या  या िनकाला  या आधारे वाढीव 
नुकसान भरपाईची र  कम मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचेमाफत मा.उपिवभागीय 
अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांना अदा करणेबाबत मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  
यांचेकडील प  .न.प.ं/टे-०८/९२१ िद.२५.०५.२०२१. 

िनणय .२५८ यावर सिव  तर चचा झाली. सदरचे करण िद.31/05/2021 पयत  या  याजाची प रगणना क न देय 
र  कम एकठोक दे  याचा  ताव िशड  नगरपंचायत यांचे करवी लोकअदालत म  ये ठेव  यात यावा व 
तो मा  य झा  यास झाले  या तडजोडीसह सिव  तर  ताव मंजुरीसाठी सिमतीसमोर ठेवावा. तसेच 
तडजोड झा  यास सव करणांची एकूण र  कम ही .प  नास लाखापे ा जा  त अस  यामुळे ता  काळ 
मा.उ  च  यायालयात सी.ए.दाखल कर  यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ िशड  िवकास योजना पालखी र  ता ९.० िमटर ं दीकरण भूसपंादन एलए  यएसआर न.ं२१/२००३ 

िद.२५.११.२००३ याम  ये िदवाणी  यायाधीश, व र  ठ  तर, राहाता यांचे कोटात लॅ  ड रेफर  स नं. 
(भूसपंादन िनदश अज) ४/२००४ व ५/२००४ म  ये वाढीव नकुसान भरपाईची र  कम अदा करणेबाबत. 

िनणय .२५९ यावर सिव  तर चचा झाली. सदरचे करण िद.31/05/2021 पयत  या  याजाची प रगणना क न देय 
र  कम एकठोक दे  याचा  ताव िशड  नगरपंचायत यांचे करवी लोकअदालत म  ये ठेव  यात यावा व 
तो मा  य झा  यास झाले  या तडजोडीसह सिव  तर  ताव मंजुरीसाठी सिमतीसमोर ठेवावा. तसेच 
तडजोड झा  यास सव करणांची एकूण र  कम ही .प  नास लाखापे ा जा  त अस  यामुळे ता  काळ 
मा.उ  च  यायालयात सी.ए.दाखल कर  यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४३ िशड  िवकास योजना पालखी र  ता ९.० मी. ं दीकरण सबंधीत भूसपंादन एलए  युआर नं.२१/२००३ 

िद.२५.११.२००३ याम  ये मा.िदवाणी  यायाधीश, व र  ट  तर, राहाता यांचे कोटात लॅ  ड रेफर  स न.ं 
३/२००४ (भूसपंादन िनदश अज) म  ये वाढीव नुकसान भरपाईची र  कम अदा करणेबाबत. 

िनणय .२६० यावर सिव  तर चचा झाली. सदरचे करण िद.31/05/2021 पयत  या  याजाची प रगणना क न देय 
र  कम एकठोक दे  याचा  ताव िशड  नगरपंचायत यांचे करवी लोकअदालत म  ये ठेव  यात यावा व 
तो मा  य झा  यास झाले  या तडजोडीसह सिव  तर  ताव मंजुरीसाठी सिमतीसमोर ठेवावा. तसेच 
तडजोड झा  यास सव करणांची एकूण र  कम ही .प  नास लाखापे ा जा  त अस  यामुळे ता  काळ 
मा.उ  च  यायालयात सी.ए.दाखल कर  यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४४ ी साई मंडळी  ट, म  ले  वरम, बंगलोर यांनी  यांचे मालक चे म  ले  वरम (बंगलोर) येथील 

िमळकतीपैक  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे मािहती के  ासाठी भाडेप ा 
करारना  याने वापरास िदले  या जागेऐवजी त  सम िठकाणची अ  य जागा वापरास घेणेबाबत 
मा.अ  य , ी साई मंडळी  ट, म  ले  वरम, बंगलोर यांचेकडील िद.०९.०८.२०२१ चे प . 

िनणय .२६१ मंजूर.                                                                                    (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.४५ ससं ् थान मालक चे मौजे िशड  येथील स  ह न.ं२ चे े ातील मंिदर प रसर गेट न.ं१ लगत साईभ  तांचे 
सोयीसाठी मोबाईल कॅमेरा  लोक म सुिवधा पुरिवणेकामी ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप. 
सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले  या जागा वापराची मुदत वाढवून देणेबाबत मा.चेअरमन, ी 
साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को.ऑप.सोसा.िल.िशड  यांचेकडील प  जा.नं. ीसासएं े सो/४९/ 
२०२१, िद.२१.०६.२०२१ रोजीचे प . 

िनणय .२६२ तहकुब.                                                                                   (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४६ सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया, मुंबई यांना सं  थान मालक चे िशड  येथील 

वापरास िदलेली जमीन स  ह न.ं१४८ मधील ११४.३२ चौ.मी.बांधीव व २६६.२८ चौ.मी.मोकळी जागा 
वापराचे मुदतीबाबत. 

िनणय .२६३ तहकुब.                                                                                           (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४७ सं  थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा  य गटातील एकुण ११ र   यांपैक  

एलए  यु/एसआर/०४/२००७ या भूसपंादन करणात मा.उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपूर भाग, 
ीरामपूर यांनी घोिषत केलेला अंितम िनवाडा िद.३०/०८/२०११ चे भूसपंादन करणी संबधीत जमीन 

मालक यांनी कलम १८ खाली कोटात दाखल केले  या भूसदंभ दा  या  या िनकाला  या आधारे वाढीव 
नुकसान भरपाईची रक्  कम मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचेमाफत मा.उपिवभागीय 
अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांना आदा करणेबाबत मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  
यांचेकडील प  .न.प.ं/टे-०८/१३२०/२०२१ िद.०५.०८.२०२१. 

िनणय .२६४ यावर सिव  तर चचा झाली. सदरचे करण िद.31/05/2021 पयत  या  याजाची प रगणना क न देय 
र  कम एकठोक दे  याचा  ताव िशड  नगरपंचायत यांचे करवी लोकअदालत म  ये ठेव  यात यावा व 
तो मा  य झा  यास झाले  या तडजोडीसह सिव  तर  ताव मंजुरीसाठी सिमतीसमोर ठेवावा. तसेच 
तडजोड झा  यास सव करणांची एकूण र  कम ही .प  नास लाखापे ा जा  त अस  यामुळे ता  काळ 
मा.उ  च  यायालयात सी.ए.दाखल कर  यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४८ सं  थान प रसरात साईबाबा भ  तिनवास  थान  या पाक गंम  ये फळे िव स परवानगी िदले  या फळे 

िव े  यांना त  सम िठकाणी फळे िव  करणेस मुदतवाढ देणेबाबत साईबाबा भ  तिनवास  थान 
िवभाग यांचेकडील जा. .१३०० िद.०४.१०.२०२१ रोजीचे प . 

िनणय .२६५ तहकुब.                                                                               (कायवाही- मालम  ता िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४९ सन २०२१-२२ मधील (िद.०१.०१.२०२२ ते िद.३१.१२.२०२२ ) करीता साईआ म भ  तिनवास, साई 

धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,  लब ग,  व  छता इ. दु  ती व 
देखभालीची कामे व  दारावती भ  तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/  व  छता 
कामे आऊटसोस ठेकेदाराकडून क न घेणेकामी दैिनक वतमानप ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा 
मागिवणेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

िनणय .२६६ तहकुब.                       
(कायवाही-  दारावती भ  तिनवास/साईआ म भ  तिनवास/साई धमशाळा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५० शासक य अिधकारी/कमचारी यांना िनवासासाठी सं  थान िनवास  थान उपल  ध क न देणेकामी 

 तावीत करणेत आले  या िनयमावलीस मा  यता िमळणे व शासक य अिधकारी/कमचा-यांना सं  थान 
मालक चे िनवास  थाने भाडे त  वावर देणेकामी ‘सं  थान अिधिनयम,२००४ चे कलम १७(३) नुसार’ 
शासनाचे पूव मा  यतेने देणेबाबत. 

िनणय .२६७ तहकुब.                                                                        (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.५१ को  हीड-१९ मुळे  या िवभागां  या सेवा ता  पुर  या  व पात खंडीत करणेत आले  या आहेत. अशा 
ता  पुर  या  व पात खंडीत करणेत आले  या ५९८/५९२ कायम कं ाटी कमचारी यांचे माहे जुलै-२०२१, 
ऑग  ट-२०२१ व चे मंिदर भ  तांसाठी दशनास खुले होईपयत ता  पुर  या सेवा खंडीत कालावधीतील 
मानधन मानवते  या  टीकोनातून अदा करणेबाबत. 

िनणय .२६८ तहकुब.                                                                      
    (कायवाही-सामा  य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.५२ कोरोना िवषाण ू (को  हीड-१९) चे कालावधीतील माहे माच-२०२० व माहे एि ल-२०२० चे ५९८ 

सं  थान कं ाटी कमचारी यांचे वेतनाबाबत. 
िनणय .२६९ तहकुब.                                                                                 (कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या िवषयावर चचा कर  यात आली. 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०१  
िनणय .२७०  िद.१९ जून २०२१ रोजी  या सभेत िवषय .१४ खालील माणे ठेव  यात आलेला होता :-  

िवषय .१४ - “कायम कमचा-यांचे खाते चौकशीचे कामकाजाकरीता कं ाटी प  दतीने खाते चौकशी 
अिधकारी  हणून काम करणेस इ  छुक असलेले महारा   शासनाचे पॅनलवरील सेवा िनवृ  त 
कमचारी/अिधकारी यांचे ा  त अजाबाबत.” 

सदरचे सभेत या िवषयावर खालील माणे िनणय झालेला आहे :-  
िनणय .१४-“यावर सिव  तर चचा होऊन, कायम कमचा-यांचे खातेचौकशीचे कामकाजाकरीता 
कं ाटी प  दतीने खाते चौकशी अिधकारी  हणून काम करणेस इ  छुक असलेले उपरो  त  तावातील 
नमुद त  ता 'अ' मधील महारा   शासनाचे पॅनलवरील सेवा िनवृ  त कमचारी / अिधकारी यांची 
िनयु  ती आजचे तारखेपासनू पुढे  हणजे िद.१९/०६/२०२१ पासनू पुढे कर  यास हरकत नाही, मा  
यापूव  सिमती समोर िवषय न आणता मु  य कायकारी अिधकारी यांनी अशी िनयु  ती केली 
अस  यास  या िनयु  तीस मा  यता नाही असे  प  टपणे तदथ सिमतीचे अ  य  यांनी आपले िनणयात 
 हटले. सिमती सद  या मा. ीमती गीता बनकर यांनीही आजपासनू पुढे अशी िनयु  ती दे  यास हरकत 

नाही, असे मत मांडले. 
सद  य सिचव तथा मु  य कायकारी अिधकारी यांनी पूव ची िनयु  ती accept करावी, घाब  

नये, पूव पासनू मंजूर करावे, असे मत मांडले. 
        सिमती सद  य मा. ी.भानदुास पालवे यांनी मा.अ  य  साहेब यांचे िनणयास सहमती दाखिवली. 
          यामुळे ३X१ या मतािध  याने अशा िनयु   या िदनांक १९/०१/२०२१ पासनू पुढे कर  यास व 
शासना  या अटी व शत नुसार वेळोवेळी होणा-या बदलानुसार मानधन अदा कर  यास मा  यता दे  यात 
आली.” 

उपरो  लेिखत िवषय व  यावरील िनणयाचे वाचन करता आिण िनणयातील अधोरेिखत 
मजकुराव न हे  प  ट होते क , ३X१ या मतािध  याने  तावातील नमुद त  ता 'अ' मधील महारा   
शासनाचे पॅनलवरील सेवा िनवृ  त कमचारी/अिधकारी यां  या कायम कमचा-यांचे खातेचौकशी  या 
कामकाजासाठी केले  या िनयु   या हया िदनांक १९/०६/२०२१ पासनू पुढे कर  यास व शासना  या 
अटी व शत नुसार वेळोवेळी होणा-या बदलानुसार मानधन अदा कर  यास मा  यता दे  याचा िनणय 
झालेला िदसतो मा  िनणया  या शेवट  या प र  छेदाम  ये नजरदोषाने, टंकलेखनदोषाने 
“१९/०६/२०२१” ऐवजी “१९/०१/२०२१” अशी तारीख टंकिलिखत झालेली िदसते व  या तारखेत 
दु  ती होणे आव  यक आहे.  

करीता सदरील िनणय .१४ चे शेवट  या प र  छेदाम  ये “१९/०१/२०२१” ऐवजी 
“१९/०६/२०२१” अशी तारीख दु  त कर  यास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- सामा  य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०२  
िनणय .२७१ िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना दैनिंदन  व  छता कामी सं  थानमाफत दे  यात येणा-या आिथक 

अनुदाना संदभात मा.उ  च  यायालयाने िद.२९.१०.२०२१ रोजी आदेश पा रत केलेले आहेत. मा.उ  च 
 यायालयाचे आदेशाची मुदती  या आत पतुता करावी. 

(कायवाही- िवधी िवभाग/लेखाशाखा/आरो  य िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०३  
िनणय .२७२ िद.१२.१०.२०२१ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं४४, िनणय .२०६ 

बाबत सिव  तर चचा झाली.  सदर  तावातील ‘अ’ म  ये नमुद बाब ही मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचे काय े ातील अस  याने या  करणी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी  यांचे  तरावर िनणय 
 यावा. तथापी  तावातील  नमुद ‘ब’ बाबत मा.अध ् य  तसेच सिमती सद  य मा. ी.पालवे व 

मा. ीमती बनकर यांनी असे मत  य  त केले क , सदर कमचा-याची बदली कर  यात आलेली आहे. 
 यामुळे  णालयातील खरेदी व भांडार िवभागातील कमचारी/अिधकारी व सभंा  य सा ीदार 

यां  यावर दबाब आण  याचा  न येत नाही.  यामुळे सेवा िनलंबनाचा  ताव नामजूंर कर  यात येत 
आहे. 

   मु  य कायकारी अिधकारी तथा सद  य सिचव ीमती भा  य ी बानायत, भा. .से यांनी असे 
सांगीतले क , या सदंभातील प  मी वाचलेले नाही. याबाबतची सिव  तर मािहती घेऊन पुढील 
सभेम  ये मत  य  त करील. 

   सदरचा िनणय ३x१ या मतािध  याने मंजूर कर  यात आला. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय  या वेळेचा  
िवषय नं.०४ चि य प  दतीने सादर केले  या िवषयावरील िनणय वाचून कायम करणे.  
                १.  सन २०२१-२२ या वषाकरीता (िद.०१.१०.२०२१ ते िद.३०.०९.२०२२ अखेर) एल.आय.सी. ुप ॅ  यईुटी 

इ  शरु  स ि  कम नुतनीकरणाबाबत. 
िनणय .२७३ चि य प  दतीने घे  यात आले  या िनणयाचे अवलोकन क न न द घे  यात आली. 

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

वरील िनणय .२१८ ते २७३ घे  यात आले. 
यानंतर साय.ं ०५.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
                                  वा रीत/-                                                                                      वा रीत/- 
                       ( ीमती िगता पी.बनकर)                       (भानदुास ह. पालवे)  
             सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर. तथा                    अपर आयु ,नािशक िवभाग, नािशक. तथा 
                   सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती                                             सद  य, तदथ (Ad-hoc) सिमती   
             ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . 
 
                                  वा रीत/-                                                                                   वा रीत/- 
               ( ीमती भा  य ी बानायत,भा. .से.)                                                        (सधुाकर यालगड्डा) 
                  मु य कायकारी अिधकारी, तथा                                     मुख िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर. तथा              
             सद  य सिचव, तदथ (Ad-hoc) सिमती.                                             अ  य , तदथ (Ad-hoc) सिमती. 
            ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                 ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .    


