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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०१/२०२०
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनाक
ं १४.०१.२०२०
वेळ- दुपारी ०३.०० वाजता

मा.उ च यायालय,मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर िदनांक ०९/१०/२०१९ रोजी
मा. यायालयाने िदले या आदेशा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड करीता िनयु के ले या मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीची सभा मगं ळवार िदनांक ३१/१२/२०१९ रोजी साय.ं ०४.३० वाजता िशड येथील सं थानचे साईिनवास अितथीगृहाम ये
आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.न.ं एसएसएस/वशी-०४/३७११/२०१९, िद.२३.१२.२०१९ अ वये सव मा.सद यांना
कळिवणेत आलेले होते. तसेच जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/३८१२/२०१९, िद.२९.१२.२०१९ नसु ार सदरह सभा काही अप रहाय
कारणा तव र कर यात येत असनू पढु ील सभेची तारीख, वेळ व िठकाण अलािहदा कळिव यात येईल. सभेची िवषयसचु ी (अजडा)
पवु माणेच राहील, असे सव मा.सद यांना कळिवणेत आले होते.
यानंतर र कर यात आलेली मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सभा मंगळवार िद.१४.०१.२०२० रोजी िशड येथील
सं थानचे साईिनवास अितथीगृहाम ये दपु ारी ०३.०० वाजता आयोिजत करणेत आलेली आहे. या सभेची िवषयसचु ी (अजडा)
पवु माणेच राहील, असे जा.न.ं एसएसएस/ वशी-०४/४०४२/२०२०,िद.१३.०१.२०२० अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आले
होते. यानुसार मंगळवार िद.१४.०१.२०२० रोजी दपु ारी ०३.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा.तदथ
(Ad-hoc) सिमतीची सभा सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.
१. मा. या. ीकांत आणेकर, मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर.
२. मा. ी.दी.म.मगु ळीकर (भा. .से.) मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .
३. मा. ी.िदलीप वामी, अ पर महसल
ु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक.
४. मा. ीमती गीता िवण बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर.
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
यानंतर िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०१

िदनाक
ं ०४.१२.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ त वाचून
कायम करणे.
िनणय .०१
िदनांक ०४.१२.२०१९ 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, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून
कायम कर यात आले.
तसेच िद.०४.१२.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेतील
िवषय न.ं १,२,३,४ व ६ हे शासनाने िनयु के ले या यव थापन सिमतीने तसेच थािनक उपसिमतीने
घेतले या सभांचे इितवृ कायम करणे सबं ंधीचे अस याने “सदरचे इितवृ त तदथ (Ad-hoc) सिमतीने
आहे तसे कायम करावे अथवा सदर इितवृ ाचा सखोल अ यास क न कायम करावे. याबाबत
मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मागदशन घे यात यावे.” असा िनणय घे यात
आला होता, यानुसार मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िद.१८.१२.२०१९
रोजीचे शपथप ा दारे िद.०४.१२.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे
सभेतील िवषय न.ं १,२,३,४ व ६ कायम करणेकामी मागदशन होणेबाबत िवनंती कर यात आली होती.
याबाबत मा. यायालयाने िद.०८.०१.२०२० रोजी आदेश के लेला आहे. आजचे मा. तदथ (Ad-hoc)
सिमती सभेम ये सदर आदेशाचे अवलोकन कर यात येऊन िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे मा. तदथ (Adhoc) सिमती सभेतील िवषय न.ं १ व ६ मधील यव थापन सिमती सभेचे तसेच िवषय नं.२,३ व ४
मधील थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ कायम कर यात आले.
(कायवाही- सव िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ०२
अ)

ताव-

अ.नं.
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.

च य प दतीने मा यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे.
मा.उ च यायालयाचे यायािधश, मा.उ च यायालयाने नेमले या मा.तदथ सिमतीचे अ य , सद य,
मा.राहाता व कोपरगाव यायालयाचे यायािधश, मा. यव थापन सिमतीचे अ य , सद य व
मा.अिधकारी वग यांना ी साईबाबा दैनंिदनी, िदनदिशका व कायालयीन िदनदिशका िवनामुलय् भेट
देणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयमः- सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ म ये
मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत कलम न.ं १७ (२) ठ म ये खालील माणे तरतुद आहे.
“ ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह य ंथालय चालवील व याचा िव तार करील”
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय :१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१.११.२०१८ चे सभेतील िनणय ं .६९२.
सं थानमाफत सन २०१९ ची सं थान कािशत दैनंिदनी व वेगवेगळया आकारा या िदनदिशका कािशत
कर यात आले या आहेत.
ी साईबाबांचा चार व सार हणनु इतर काशनाखेरीज दरवष सं थानमाफत ी साई दैनिं दनी व
िदनदिशका कािशत के ली जाते. दरवष मा. अ य महोदय, मा. उपा य महोदय, मा. िव व त, मा. मु य
कायकारी अिधकारी, मा. उपिज हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी व सव शासक य अिधकारी, यांना
सं थान यावतीने खालील त यात दशिव या माणे सन २०१९ ची ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका िवनामु य
भेट हणनू दे यास व याची र कम काशने िवभागखाते (Publication Expenses) खच टाकणेस मा यता
दे यात आली.
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१३.१२.२०१८ चे सभेतील िनणय .७९२- सं थानचे काशने िवभागाने
२०१९ चे ऑिफस कॅ लडर (िदनदिशका) छपाई क न घेतले आहे. यापूव सं थानचे िविवध िवभागात व
कायालयाम ये खाजगी सं थांची कॅ लडस लावली जात होती. मा आता सं थाननेच कॅ लडर कािशत के लेले
अस याने सं थान या सव िवभागात/कायालयात सं थानची ऑिफस कॅ लडर लाव यात यावी. कोण याही
खाजगी सं थेची कॅ लडस लाव यात येऊ नये असे ठरले. याकामी िवभागाच
ं े मागणीनसु ार ऑिफस कॅ लडर देणसे
व याची र कम काशने िवभाग खाती (Publication Expenses) खच टाकणेस मा यता दे यात आली.
तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०१.११.२०१८ सभेतील िनणय . ६९२ नसु ार सव िव व त व
अिधकारी यांना मा यवरानं ा दे यासाठी िदनदिशका व दैनिं दनी देणबे ाबत िनणय झालेला आहे. याच माणे सव
िव व त व अिधकारी यानं ा मा यवरांना दे यासाठी पढु ील माणे ऑिफस कॅ लडस (िदनदिशका) दे यास व याची
र कम काशने िवभाग खाती (Publication Expenses) खच टाकणेस मा यता दे यात आली.
ा तिवक:- उपरो त दो ही िनणयानसु ार सन २०१९ या ी साईदैनंिदनी, िदनदिशका व कायालयीन
िदनदिशका खाली नमदू के ले माणे िवनामु य भेट हणनू दे यात आले या आहेत.

तपिशल

ी साई दैनिं दनी
२०१९ . ९०/नग सं या
मा. अ य महोदय, मा. यव थापन सिमती १५०
मा. उपा य महोदय, मा. यव थापन सिमती १५०
मा. अ य , छाननी सिमती
१५०
( ी.के .य.ू चांदीवाल साहेब)
मा. सद य, मा. यव थापन सिमती
१२००
( येक १५० नग माणे ८ मा. सिमती
सद य)
मा. मु य कायकारी अिधकारी,
१५०
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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ी साई िदनदिशका
२०१९ . १५/नग सं या
१५०
१५०
१५०

ी साई िदनदिशका
(६ पाने) २०१९
( .३०/-) नग सं या
७५
७५
७५

१२००

६००

१५०

७५
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०६.
०७.
०८.
०९.
१०.

११.
१२.

मा. उपिज हािधकारी
७५
७५
४०
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मा. उपिज हािधकारी
७५
७५
४०
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मा. पोिलस उपअिध क,
७५
७५
४०
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मा. उपकायकारी अिधकारी,
७५
७५
४०
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
सव शासक य अिधकारी आिण मा.
१७५
१७५
१००
कायकारी अिभयतं ा ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड ( येक ३५नग
माणे x०५ य ती)
िवधी व याय िवभाग
५०
५०
२५
सव िवभाग (कायालयीन कामकाजासाठी)
४६५
एकुण नग
२३२५
२३२५
१६५०
एकुण खच २,०९,२५०/३४,८७५/४९,५००/(एकुण अ री पये- दोन लाख या णव हजार सहाशे पंचवीस मा )
िवभागाचा अिभ ाय- यावष खालील त यात दशिवले माणे ी साई दैनिं दनी, िदनदिशका व कायालयीन
िदनदिशका िवनामु य भेट देता येतील, व याची र कम काशने िवभाग खाते खच टाकता येईल असे न मत आहे.

अ.नं.

तपिशल

०१.
०२.
०३.

मा. यायाधीश उ च यायालय
मा. अ य , तदथ सिमती
मा. सद य, तदथ सिमती ( येक १५० नग
माणे २ मा.सिमती सद य)
मा. यायाधीश राहाता यायालय
मा. यायाधीश कोपरगांव यायालय
मा. अ य , मा. यव थापन सिमती
मा. अ य , छाननी सिमती
( ी.के .य.ू चांदीवाल साहेब)
मा. सद य, मा. यव थापन सिमती
( येक ७५ नग माणे ५ मा. सिमती सद य)
मा. मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मा. उप मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मा. मु य लेखािधकारी,सव शासक य
अिधकारी आिण मा. कायकारी अिभयतं ा
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
( येक ३५ नग माणे x०६ य ती)
सं थान पॅनलवरील वक ल
सव िवभाग (कायालयीन कामकाजासाठी)
सव िवभागाचं े मख
ु / .अधी क
ित पती देव थान (मागणी आ यास)

०४.
०५
०६.
०७.
०८.
०९.
१०.
११.

१२.
१३.
१४.
१५.

ी साई दैनिं दनी
२०२० . ९०/नग सं या
६०
१५०
३००

ी साई िदनदिशका
२०२० . १७/नग सं या
६०
१५०
३००

ी साई िदनदिशका
(६ पाने) २०२०( .२५/-)
नग सं या
६०
७५
१५०

४
११
१५०
१५०

४
११
१५०
१५०

७५
७५

३७५

३७५

२००

१५०

१५०

७५

७५

७५

४०

२१०

२१०

१२०

१५
४०
५०

-

५००
-
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१६.

िवधी व याय िवभाग (मं ालय मबंु ई)
५०
५०
एकुण नग
१७९०
१६८५
एकुण खच १,६१,१००/२८,६४५/(एकुणअ री पये- दोन लाख चोवीस हजार सहाशे वीस मा )

२५
१३९५
३४,८७५/-

ताव- तरी िवभागा या अिभ ायात नमदू के या माणे ी साईदैनिं दनी, िदनदिशका व कायालयीन
िदनदिशका सन २०२० िवनामू य भेट देणक
े ामी व भेट िदले या दैनिं दनी व िदनदिशकाचं े मू य . २,२४,६२०/(अ री . दोन लाख चोवीस हजार सहाशे वीस मा ) काशने िवभाग खाती (Publication Exp.) खच
टाकणेस च य प दतीने मा यता िमळणेस सादर.
िनणय .०२(अ) यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उ च यायालयाचे यायािधश, मा.उ च यायालयाने नेमले या मा.तदथ
सिमतीचे मा.सद य, मा.राहाता व कोपरगाव यायालयाचे यायािधश, मा. यव थापन सिमतीचे
अ य व सद य, छाननी सिमती अ य , सं थानचे मा.अिधकारी वग, सं थानचे पॅनलवरील वक ल,
िवधी व याय िवभाग यांना ी साईबाबा दैनंिदनी, िदनदिशका व कायालयीन िदनदिशका िवनामु य
भेट देणेस चि य प दतीने मा यता घे यात आलेली आहे. याचे अवलोकन कर यात येऊन आजचे
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ब)
करिनधारण,फेर करिनधारण,अिप स सबं धीत आयकर िवभागा या आदेशािव द मा.उ च यायालय,
मुंबई मा.सव च यायालय, िद ली येथे रट अज दाखल करणेबाबत.
तावआयकर िवभागाने मागील आिथक वषाची करिनधारणे क न देय कर नसलेबाबत आदेश के लेले आहेत. तथािप,
मागील वषापासनू आयकर िवभागाने करिनधारण वष २०१५-१६ चे करिनधारण करत असतांना सं थान धािमक
अथवा धमादाय असलेबाबत व इतर अनषु ंगीक पतु तांबाबत मतांतर क न सं थानला कर भर याबाबत आदेश
पारीत के ला. या आदेशािव िवहीत प तीने मा यता घेऊन मा.उ च यायालयात रट अज दाखल कर यात
आला होता. तसेच मागील करिनधारण वष २०१३-१४ चे फे र करिनधारण करणेबाबत आदेश के ला. यािव
सु ा मा.उ च यायालयात, मा.सव च यायालयात रट अज दाखल कर यात आले. मा.उ च यायालय व
मा.सव च नयायालयाने
बाबत अिपल दाखल कर यास व तोपयत देय आयकरास थिगती आदेश िदला आहे.
्
अशाच कारे करिनधारण वष २०१७-१८ चे करिनधारण व करिनधारण वष २०१४-१५ चे फे र करिनधारण
कर याबाबत आयकर िवभागाने कारवाई सु के ली आहे. िद.३१.१२.२०१९ अखेर करिनधारण आदेश कर याचे
िनयोजन आहे.
आयकर िवभागाने िद.०८.१२.२०१९ ITBA/AST/F/17/2019-20/ 1021909033(1) अ वये
२०१४-१५ चे फे र करिनधारण करणेबाबत नोिटस िदली आहे. तसेच सदर नोिटस कर स लागार ी आर.आर.
मनु ी, मंबु ई यानं ा थेट पाठिव यात आली आहे. कर स लागार ी.आर.आर. मनु ी, मंबु ई यानं ी िद.०९.१२.२०१९
रोजी ई-मेल ारे सदर बाबत रट अज दाखल करणेबाबत यो य ते िनदश देणबे ाबत कळिवले आहे. आयकर
िवभागाने मतांतर के याने मागील वषा माणे करिनधारण वष २०१४-१५ चे फे र करिनधारणािव व करिनधारण
वष २०१७-१८ चे करिनधारणािव मा.उ च यायालय, मा.सव च यायालय येथे रट अज दाखल करणे
आव यक आहे. रट अज दाखल कर याक रता मागील वेळी काम के लेले चाटड अक टंटस,् लेखाप र ण
सं था, अॅड होके टस,् ये ठ िविध व इतर नामाक
ं त चाटड अक टंटस,् लेखाप र ण सं था, अॅड होके टस,्
ये ठ िविध यांना कामाचे व प कळवनू यांचेकडून सदर कामकाजाक रता यांना अपेि त असलेली फ नमुद
क न यांची दरप के घेऊन ताव सादर करणेबाबत सचु िवले होते. यास अनसु न िद.१२.१२.२०१९ रोजी
कामाचे व प कळवनू मागील वष काम पािहलेले व इतर नामाक
ं ताच
ं ी नांवे ा त झाली, यांना सदर
कामकाजाबाबत कळिव यात आले होते. यास अनसु न खालील माणे कामा या व पानसु ार दर ा त झाले
आहेत.
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Sr. Name of
No. Chartered
Accountant/
Advocate/Senior
Counsel
01 Senior Advocate
S. Ganesh, Delhi

Nature of Work

Last Years Fees

Quoted for
AY 2014-15,
AY 2017-18

Present on behalf of
Sansthan in High Court,
Supreme Court

Fees – Nil
Out of pocket expenses
at actual

02

M/s. Junnarkar and
Associates,
Mumbai

File Writ Petition in High
Court

03

Jayakar&Jayakar
Partners, Mumbai

Drafting of Petition, SLP,
Submissions to Income
Tax Department

04

CA Deepak
Tikekar, Mumbai

Provide Case Laws and
Income Tax related
informations for
Advocate, Writ,
Conference with
Advocates, file Appeal to
CIT(A)
Nature of Work

Fees – Nil
+ Out of pocket expenses
at actual. Last years Exp.
Rs.2,37,379/Fees – Nil
+ Out of pocket expenses
at actual
Last years Fees - Nil
Fees – Nil, + Out of
pocket expenses at
actual. Last year Travel
Ticket + Hotel Stay
Fees – As per ICAI Rule.
Charged Rs.12.27 Lakh.
Last year full and final
settled Rs.4.50 Lakh +
Out of pocket Travel
Ticket
Last Years Fees

Quoted for AY 201415, AY 2017-18

Sr. Name of Chartered
No. Accountant/
Advocate/Senior
Counsel
05 CA Rahul Kelkar,
Mumbai

06

CA R.R. Muni &
Co., Mumbai

07

CA V.K. Beswal &
Co., Mumbai

AY 2015-16 & AY 201314 Assessment,
Reassessment,
Rectification, Stay of
Demand Hearing, Letters
to DCIT, Submissions
regarding Reopening etc.
Assessment, Reassessment,
Collection of data,
Submissions to Income
Tax Department and
Appeal of AY 2013-14

Fees – Nil
Out of pocket expenses
at actual
Fees – Nil
+ Out of pocket
expenses at actual.
Not ready to work this
year. But ready to
provide informations,
conference with
Advocates.

Fees – As per ICAI Rule. Not ready to work this
Charged Rs.5.51 Lakh
year.
with GST
Last year bill not yet
finalised and pending.
Fees – Nil
Fees – Nil
+ Out of pocket expenses + Out of pocket
at actual.
expenses at actual.

Quoted for AY 2014-15 & AY 2017-18
CIT Appeal, High Court, Supreme Court work.
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Fees – Rs.1/- + Our
actual out of pocket
expenditure be
reimbursed, Travel,
Hotel Stay, Counsel
Fees etc.
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08

Lakshmikumaran & Quoted for AY 2014-15 & AY 2017-18
Sridharan
CIT Appeal, High Court, Supreme Court work.
Attorneys, Mumbai

09

M/s. SSAAM &
Co. Chartered
Accountants
Senior Counsel
Bhupendra Shah,
Mumbai

10

Assessment, Reassessment
Appeal before CIT(A), ITAT

1. Drafting, Drafting
Appeal CIT(A), and
Filling of Submission
2. Hearing/Appearance
before AO Rs.25,000/3. Drafting & Filling
Submission to
Appellate Proceeding to
CIT(A) & ITAT(A)
Rs.40,000/- each.
4. High Court &
Supreme Court
Drafting and Filling
Appeal before HC, SC
Rs.75,000/- each.
5. Writ Petition – Rs.1
Lakh each.
6. Legal Research
enclosed details Plus
GST & Out of Pocket
Expenses.
As per ICAI’s
Recommendation +
Actual expenses extra
For each Assessment
Year Rs.2.50 Lakh +
GST

मा.सव च यायालयाने पेशल िल ह िपटीशन ३०४७५/२०१८ अ वये करिनधारण वष २०१३-१४
व २०१५-१६ चे संदभात िद.१८.०१.२०१९ रोजी खालील माणे आदेश पा रत के लेला आहे.
1.
The assessing officer shall complete the assessment for Assessement year 2013-14
pursuant to the notice for reassessment which has been issued on 23 March 2018,
in acconrdance with law;
2.
The issue as to whether the notice under section 148 for reopening the assessment
for assessment year 2013-14 is valid is kept open to be urged in appropriate
proceedings after the assessment order is passed.
3.
Upon the passing of the order of assessment for assessment year 2013-14 and in
order to unable the assesse to pursue its remedies before the Commissioner of
Income Tax (Appeals) there shall be an interim protection in term of the order
Dt.27.03.2018 that was passed by Divisional Bench of the Bombay High Court in
writ petition No.939 of 2018
4.
Both the appeals for the Assessment Years 2013-14 and 2015-16 Shall heard
together by the Commissioner of Income Tax (Appeals)
5.
The appellant shall be at liberty to persue its remedies in accordance with Law.
आदेशाची त सोबत जोड यात आलेली आहे. तरी मािगल करिनधारण वष २०१३-१४ व २०१५१६ माणे चालू वष आयकर िवभागाने करिनधारण वष २०१४-१५ चे फे र करिनधारण करणेबाबत िदले या
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नोटीस िव
थिगती िमळणेकामी व २०१७-१८ चे करिनधारणात धमादाय व धािमक ट सबं धं ीत मतातं र
के याने मागील वषा माणे मा.उ च यायालय, मबंु ई आव यकते माणे मा.सव च यायालय, िद ली येथे रीट
अज, Special Leave Petition दाखल कर यास व याक रता चाटड अक टंटस,् लेखाप र ण सं था,
अॅड होके टस,् ये ठ िविध यांची िनयु क न कामकाज कर यास व याक रता होणा-या अनषु गं ीक खचास
च य प तीने मा यता िमळणेस िवनंती.
िनणय .०२(ब) यावर सिव तर चचा होऊन, करिनधारण, फेर करिनधारण, अिप स सबं धीत आयकर िवभागा या
आदेशािव द मा.उ च यायालय, मबुं ई, मा.सव च यायालय, िद ली येथे रट अज, Special
Leave Petition दाखल कर यास व याक रता चाटड अक टंटस,् लेखाप र ण सं था, अॅड होके टस,्
ये ठ िविध यांची िनयु क न कामकाज कर यास व याक रता होणा-या अनषु गं ीक खचास
च य प तीने मा यता दे यात आलेली आहे, याचे अवलोकन कर यात येऊन आजचे मा.तदथ
(Ad-hoc) सिमती सभेम ये यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०३
मौजे िनमगांव को हाळे येथील सं थानचे ी साई सादालय प रसरातील अंतगत र याचे मु य
वेश दार ते मे टेन स लॉक या लॉबीचे डांबरीकरण करणे व मे टे न स लॉक ते एलपीजी गॅस लांट
या लॉबीतील र याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे कामासाठी येणारे .२८,१३,०००/-मा इत या
अंदाजप क य खचास तसेच या कामासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता देणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाचे कलम २१(१)
अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल, अशी तरतूद आहे.
तावनाः- सं थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येिथल गट न.ं ८०,८५ म ये सन २००७ म ये ी साई
सादालयाचे बांधकाम पूण झालेले आहे. याच कालावधीत ी साई सादालयातील अतगत
ं र याचे डांबरीकरण
पणू कर यात आले आहे.सदर डांबरीकरणास आता १० वषापे ाही जा त कालावधी झालेला अस याने दीघ
वापराने ी साई सादालयातील अतगत
र ते खराब झालेले आहेत. लाडू साद िनिमती िवभागाने
ं
िद.२८/०९/२०१९ रोजी या प ाने सदरह र यास बरे चसे खड्डे पडलेले असनू सदरचा र ता दु त करणेबाबत
कळिवले आहे. तसेच मेकॅिनकल िवभागाने िद.३१/१०/२०१९ रोजी या ी साई सादालयाचे उ तरे स असले या
मटेनसं लॉक ते एलपीजी गॅस ला टकडे जाणा-या र यावर खडीकरण व डाबं रीकरण के लेले नस यामळ
ु े गॅस
ला टकडे जाणारे १२ ते १७ टन वजनाचे गॅस वाहतक
ु टॅकर
ं ने यास अडचण येते. करीता सदरह र याचे
खडीकरण व डांबरीकरण करणेस कळिवले आहे.
यामळ
ु े ी साई सादालयातील अतं गत र यांचे डाबं रीकरण करणे तसेच मटेनसं लॉक ते एलपीजी
गॅस ला टकडे जाणा-या र याचे खडीकरण व डाबं रीकरण करणे आव यक आहे. याकामी महारा रा य सन
२०१९-२० चे दरसचू ी नुसार अदं ाजप क तयार करणेत आले असनू खालील तपिशलात नमदू के ले माणे खच
अपेि त आहे.
अ.नं. कामाचा तपिशल
अदं ाजीत खच
०१
मु य वेश दार ते मे टेन स लॉक या लांबीचे डांबरीकरण करणे.
१३,४८,८७४/एकून लांबी -३६९.२० मी., सरासरी ं दी – ७.३५ मी.
गृहीत धर यात आले या तरतदू ी – Tack coat, 75mm thick Modified Penetration
Macadam (MPM), 20mm thick Open Graded Premix Surfacing (OGPS) and
Bituminus Type A liquid seal coat.
०२
मटेनंस लॉक ते एलपीजी गॅस लांट या लांबीतील र याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे.
९,५६,७१८/एकून लांबी -१५८.५० मी., ं दी – ३.७५ मी.
गृहीत धर यात आले या तरतूदी – 150mm thick WBM Grade I, 75mm thick
WBM Grade II, 75mm thick Modified Penetration Macadam (MPM),
20mm thick Open Graded Premix Surfacing (OGPS) and Bituminus Type A
liquid seal coat.
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एकूण जीएसटी -१८% क टीनज सी -०४ % एकूण एकूण र कम पये-

२३,०५,५९२/४,१५,००७/९२,२२४/२८,१२,८२३/२८,१३,०००/-

तावः-तरी मौजे िनमगांव को-हाळे येिथल सं थानचे ी साई सादालय प रसरातील अतं गत र याचे
मु य वेश दार ते मे टेन स लॉक या लाबं ीचे डांबरीकरण करणे व मटेनसं लॉक ते एलपीजी गॅस लांट या
लांबीतील र याचे खडीकरण व डाबं रीकरण करणे कामासाठी येणारे .२८,१३,०००/-मा इत या
अदं ाजप क य खचास तसेच या कामासाठी िवहीत प तीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .०३
यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव को हाळे येथील सं थानचे ी साई सादालय प रसरातील
अंतगत र याचे मु य वेश दार ते मे टे न स लॉक व मे टे न स लॉक ते एलपीजी गॅस लांट या
लॉबीतील र याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे ऐवजी ता पुरती डागडुजी करणे श य आहे काय?
याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०४
सं थान िनधीतनू िशड बस थानक व भ िनवास इमारतीतील म यवत ओपन टु काय भागावर
पॉलीकाब नेट डोमचे छत करणे कामाचे ठे केदार रे वा पॉलीमस, धळ
ु े यांचे अंितम देयक र कम
.६,६२,२२१/- मज
ं ूर करणे व यापैक उवरीत देय र कम .१,६६,२२१/- ठे केदार यांना आदा करणेस
मज
ं ुरी िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद– अिधिनयमाचे कलम १७
मधील पोटकलम (१) चे तरतूदीनसु ार भ तानं ा सोयी सिु वधा परु िवणे हे यव थापन सिमतीचे कत य आहे.
यानसु ार महारा शासन िवधी व याय िवभाग िनणय ं . सासिं व १०१८/७७४/ . ं . ८०/का
१६/मं ालय, मंबु ई -४०००३२, िद.०२/०८/२०१८ अ वये िशड बस थानक व भ तिनवास इमारतीतील
म यवत ओपन टु काय भागावर पॉलीकाब नेट डोमचे छत कर यासाठी .१०,७४,३६०/- मा इत या खचास
शासन मा यता दे यात आली आहे.
तावना–मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १४० अ वये िशड
बस थानक व भ तिनवास इमारतीतील म यवत ओपन टु काय भागावार पॉलीकाब नेट डोमचे छत करणेकामी
ठे केदार रे वा पॉलीमस, धळ
ु े यांची िनिवदा ि वका न यांना कायादेश देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. ठे केदार
यांनी सदरचे काम िद.०७/१०/२०१९ रोजी पणू के ले असनू झाले या कामाचे पिहले व अिं तम बील सादर के ले
आहे. इकडील िवभागामाफत सदर िबलाची सिव तर तपासणी करणेत आली आहे. सदर कामाचा व अिं तम
िबलाचा तपिशल खालील माणे आहे.
१) कामाचे नाव
िशड बस थानक व भ तिनवास इमारतीतील म यवत ओपन
टु काय भागावर पॉलीकाब नेट डोमचे छत करणे.
२) ठे केदाराचे नाव
रे वा पॉलीमस आवधन धळ
ु े
३) मंजरू िनिवदा र कम
६,९३,०००/४) काम बहाल करणेबाबत मा. यव थापन सिमती िनणय िनणय ं . १४०, िद.२६/०२/२०१९
.व िद.
५) ठे केदार यांना दे यात आलेला कायादेश ं . व िदनांक जा.
न.ं
एसएसएसटी/बांधकाम/१७२४/२०१९,
िद.०५/०८/२०१९
६) अिं तम िबलानसु ार झाले या कामाची र कम
. ६,६२,२२१/७) यापवु अदा के लेली र कम
. ४,९६,०००/८) उवरीत िश लक देय र कम
. १,६६,२२१/९) मंजरू िनिवदेपे ा कमी अथवा जा त झालेला खच
. ३०,७७९/- (४.४४१४% ) कमी
१०) करारना यानसु ार काम पणू कर याची मदु त
०२ मिहने – िद.११/१०/२०१९ अखेर
११) य काम पणू झा याचा िदनांक
िद.०७/१०/२०१९

(01} 14.01.2020, Shirdi

9

ठे केदार रे वा पॉलीमस, धळ
ु े यांनी डोमचे काम मदु तीत पणू के ले असनू सदर कामाचे .६,९२,९६९/मा रकमेचे पिहले व अिं तम बील सादर के ले आहे. सदरह िबलाची तपासणी के ली असता य झाले या
मोजमापानसु ार िबलाची एकूण र कम .६,६२,२२१/- मा इतक होते. हणजेच मजं रू िनिवदा रकमेपे ा
.३०,७७९/- (४.४४ % कमी) इतका कमी खच झालेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ठे केदार यांनी सदर काम िनिवदा शत नसु ार पणू के लेले अस याने ठे केदार यांचे
सदरह अिं तम िबल मंजूर करणेस हरकत नाही.
ताव– तरी ठे केदार रे वा पॉलीमस आवधन धळ
ु े यांचे िशड बस थानक इमारतीचे म यवत ओपन टु
काय भागावर पॉलीकाब नेट डोमचे छत तयार करणे कामाचे पिहले व अिं तम देयक र कम .६,६२,२२१/- मा
मंजरू होऊन यापैक उवरीत िन वळ देय र कम .१,६६,२२१/- मा ठे केदार यांना अदा करणेसाठी मंजरु ी
िमळणेस िवनंती.
िनणय .०४
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनधीतनू िशड बस थानक व भ िनवास इमारतीतील म यवत
ओपन टु काय भागावर पॉलीकाब नेट डोमचे छत करणे कामाचे एकुण िबलाची र कम
.६,६२,२२१/-मा मज
ं ुर करणेत येऊन यापैक उवरीत िन वळ देय र कम .१,६६,२२१/-मा सदर
कामाचे ठे केदार रेवा पॉलीमस, धुळे यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०५
मौजे िनमगाव-को हाळे येथील गट न.ं १६९ मधील वग-४ कमचारी िनवास थान (सेवाधाम) इमारतीचे
आतील व बाहेरील भागाचे रंगकाम करणेसाठी येणा या र कम .५६,५७,०००/-मा इत या
अंदाजप क य खचास तसेच या कामासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता देणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम–२१ (१)
मधील पोटकलम (क) अ वये, “ मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन
करणे”. अशी तरतूद आहे.
तावना:- ी साईबाबा सं थान या मालक चे गट न.ं १६९ िनमगांव को-हाळे येथील जागेत वग-०४
कमचा-यांसाठी एकूण आठ इमारत चे बांधकाम कर यात आलेले आहे. एका इमारतीम ये १३ सदनीका असनू
एकूण ०८ इमारत म ये ९६ सदनीका आहेत. या इमारतीचे बांधकाम सन २००७-२००८ म ये पूण झालेले आहे.
सदरह इमारतीचे बांधकामास व रंगकामास बारा वषाचा कालावधी झाला असनू सतत या वापरामळ
ु े या
इमारत चे आितल व बाहेरील भागाचा रंग खराब झालेले आहे. तसेच येथे रिहवास असलेले कमचारी यांनी
देखील रंगकाम क न िमळणेबाबत िवनतं ी अज के लेले आहेत. याकामी रा य दरसचु ी २०१९-२० चे
अदं ाजप कानसु ार खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं.
०१)
०२)

तपशील
र कम
इमारतीचे आतील बाजनू े जनु ा रंग घासनु , ायमर व पु ी सह िभतं ीला व .१७,१६,८६६/छताला ऑईल बाऊंड िडसटपर रंग देणे तसेच िभतं ीला ितन फुट ऊंची
पयत ऑईल पे ट रंगकाम करणे.
इमारतीचे बाहेरील बाजनु े जनु ा रंग घासनु , ायमरसह दोन कोट .२९,१९,७००/ए सटेरीअर अॅ े लीक इम शन पे टने रंगकाम करणे.
एकूण :
.४६,३६,५६६/जी.एस.टी १८% :
.८,३४,५८२/कंटीनजसं ी ४% :
.१,८५,४३६/एकूण :
.५६,५६,६११/एकूण अदं ाजप क य र कम :- .५६,५७,०००/-

ताव– तरी सं थानचे गट न.ं १६९ िनमगं ाव को-हाळे येथील वग-०४ कमचारी िनवास थाना या
इमारत चे आितल व बाहेरील बाजुने रंगकाम करणेसाठी अदं ाजे .५६,५७,०००/- मा चे खचास व याकामी
िवहीत प दतीन ई-िनिवदा ि या क न िनिवदा मागिवणेस िनणयाथ सिवनय सादर.
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िनणय .०५

यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव-को हाळे येथील गट नं.१६९ मधील वग-४ कमचारी
िनवास थान (सेवाधाम) इमारतीचे आतील व बाहेरील भागाचे रंगकाम करणेकामी िवहीत प दतीने
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .५६,५७,०००/-मा चे खचास
मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यते साठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे
िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे,असे ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०६
ी साईनाथ णालय व दारावती भ िनवासचे वाढीव इले ीक लोडकरीता सब टे शन व
जनरेटरसाठी इमारतीचे बांधकाम करणेकामी आक टे ट नेमणक
ू करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदु : अिधिनयम कलम २१
(१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क)अ वये मंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचं ी देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल.
मा. यव थापन सिमती िनणय–
०१. िनणय .४२१ िद.२६/०७/२०१९(िव तू िवभाग)–“.. यावर सिव तर चचा होवनु , ी साईनाथ
हॉ पीटल तसेच ारावती भ िनवास इमारतीचे वाढीव लोडकरीता ा सफॉमर, जनरेटर, यिु बकल, इल ीकल
पॅनल
े व के बल खरे दी क न बसिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे .३,७४,०२५/- मा ाचे खचास मा यता
दे यात आली. १०१० के हीए जनसेट-०२ नग व २५०० के हीएसब टेशन, जनरे टर म व पॅनेल मचे
बांधकामासाठी येणा-या अपेि त खचाचा ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, यव थापन
सिमतीचे मा यतेनतं र एकि त खचाचा ताव शासन मा यतेसाठी पाठिव यात यावा असे ठरले. ”
०२. िनणय .४८७ िद.०४/१२/२०१९(बांधकाम िवभाग) “..यावर सिव तर चचा होवनु , ी साईनाथ
णालय व ारावती भ िनवास इमारतीचे वाढीव लोडकरीता सब टेशन व जनरे टर मचे बांधकामासाठी
आक टे ट/ स लागार नेमणे का आव यक आहे? यासह अपेि त असले या बाब सह सिव तर ताव तदथ
(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करणेत यावा असे ठरले. ”
तािवक: उपकायकारी अिभयतं ा, िव तू िवभाग यानं ी िद.१९/०८/२०१९ रोजीचे प ाने मा.
यव थापन सिमतीचे िद. २६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िन. .४२१ चे अनषु गं ाने ी साईनाथ णालय व
ारावती भ िनवास वाढीव लोडक रता सब टेशन व जनरे टर मचे बाधं काम करणेकामी येणारे िव तू िवषयक
खचास मा यता घेवनू सदर या १०१० के हीए जनसेट ०२ नग व २५०० के हीए सब टेशन, जनरे टर म व पॅनल
े
मचे बांधकामाचे इ टीमेट हे बांधकाम िवभागामाफत मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर होवनू यास
मा. यव थापन सिमतीची बांधकाम िवभागाने मा यता घेवनू तातडीने कायवाही करणेबाबत कळिवले आहे.
ततु करणी िव तू िवभागाने बाधं काम िवभागाकडून सब टेशन, जनरे टर म व पॅनल
े म इ यादी बाधं कामाचे
इ टीमेट घेवनू बांधकाम व िव तू िवषयक खचास मा. यव थापन सिमतीचे सभेत एकि त मा यता घेणे गरजेचे
होते.
या कामाचे बांधकाम लॅन व अदं ाजप क तयार करणेसाठी स लागार नेमणे, येणारे खचास
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत तसेच शासनाचे िवधी व याय िवभागाची मा यता घेणे व नगरपंचायत मंजरु ी घेणे
या बाब ची पतू ता करावी लागणार आहे. िव तू िवभागाने सादर के ले या तावात निवन जनरे टर मचे
बांधकाम हे स या या जनरे टर म समोरील मोकळया जागेत करणेबाबत नमदू आहे. करीता याचेकडून सदरह
कामाचे िठकाण दशिवणारा लेआउट नकाशा व बांधकामासाठी िव तू िवषयक Requirements/
पेिसिफके शनचा तपिशल मागिव यात आला. िव तू िवभागाने १३ मी.x २५ मी. साईजची व ५.५० मी. लॅब
हाईट असले या आर.सी.सी. इमारतीचा लॅन पाठिवला होता. यानुसार ३२५ चौ.मी. बांधकामासाठी ढोबळ
मानाने स ल पी. ड य.ु डी. चे ि लंथ एरीया दर .२७,८४५/- ित चौ.मी. या दराने अदं ाजे .९०,४९,६२५/खच अपेि त आहे. स या सं थानचे िविवध कामांसाठी २.००% पे ा कमी दराने खालील आक टे ट सेवा देत
आहेत.
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अ. कामाचे नाव
.

आक टे टचे नाव

०१

इनिजिनियस टुिडओ
िल., गरु गाव
िनकम पा. असोिशएट्स,
ीरामपरू
िबनेश सक
ु ु मार, कोची
डी. ओ. िनकम, पणु े
सश
ु ील देशमख
ु औरंगाबाद
संदीप िश े अँड असो. मबंु ई

०२
०३
०४
०५
०६

ी साईनाथ णालयाचे टॉयलेट
नतू नीकरण करणे.
ी साईनाथ णालयाचे दो ही
इमारत वर मज याचे बांधकाम करणे
भांडार इमारतीचे बांधकाम करणे.
शै िणक सक
ं ु ल इमारत चे बांधकाम.
लाडू साद यिु नटसाठी बाधं काम करणे.
साई नॉलेज पाक क प

फ दराची ट के वारी अदं ाजे फ ची र कम
( क प िकंमती या) ( .९०,४९,६२५/रकमेवर)
ा. ०.५%
४५,२४८/१.००%

९०,४९६/-

१.००%
१.२५%
१.९५%
०.०० %

९०,४९६/१,१३,१२०/१,७६,४६८/०.००

वरील पैक ी साईनाथ णालयाचे परीसरातचउपरो काम अस याने, आक टे ट इनिजिनियस
टुिडओ ा. िल., गरु गाव यांचेकडून यांचे मंजरु फ दराने सदरचे काम क न घेता येईल असे नमदू क न उपरो
बांधकामाचे लॅन,इ टीमेट व आराखडे तयार करणेसाठी अ) आक टे ट/ स लागार नेमणेकामीिवहीत ई- ताव
ि या राबवनू आक टे ट / स लागार नेमणे.अथवा ब) इनिजिनियस टुिडओ ा. िल., गरु गाव यांचक
े डून यांचे
०.५% या मंजुर फ दराने काम क न घेणे याबाबतचा ताव िनणयाथ मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे
िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेत सादर करणेत आला असता यावर वरील माणे िनणय .४८७ संमत झाला
आहे.
यानुसार सदरह सब टेशन व जनरे टरसाठी बांधकाम करणे, कामी आक टे ट/ स लागार नेमणे का
आव यक आहे? यासह अपेि त असले या बाब चा तपिशल खालील माणे आहे.
िशड नगरपचं ायतकडून बांधकाम परवानगी घेणक
े ामी बांधकाम आराखडे व िडटेल वक गं ॉइगं तयार
करणेसाठी आक टे ट नेमणे आव यक आहे. तसेच आक टे ट यांचे Scope of work म ये Structural
Engineer यां या सेवांचा समावेश करता येईल.
सदर या १०१० के . ही.ए. जनसेट ०२ नग व २५०० के . ही.ए. सब टेशनचे इमारतीची उंची ६ मी.
अस याने व हाय ेशनचे अनषु गं ाने खाली नमदू के ले या DESIGN CRITERIA FOR GENERATOR
ROOM AND GENERATOR FOUNDATION िवषयक बाबी िवचारात घेऊन आक टे ट / चरल
इिं जिनअर यांचे माफत िडझाईन व ॉइगं तयार क न घेणे आव यक आहे.
The horizontal eccentricity, in any direction, between the centre of gravity of the
machine foundation system and the centroid of the foundation soil contact area shall not
exceed 5% of the respective foundation dimension.
Machinery foundations shall be independent of building foundations. Surrounding
concrete slabs or paving shall be separated from the machinery foundations by a 12 mm
joint formed with compressible material and sealed with an approved elastic sealant.
Foundations shall be designed such that the natural frequency of the
foundation/soil system is either less than 0.8 or greater than 1.2 times the operating
frequency of the machine.
The machine foundation vibration must be limited to amplitude within the
acceptable range which is less than 0.2mm as per IS 2974.
Except where other wise determined by the Project Director, foundations for
machinery with a total machine weight of more than 2500Kg shall be designed for static
and dynamic loads. The Design shall normally include a full dynamic analysis of the
foundation system.
The effect of vibration on other structures transmitted via soil and ground water,
allowing for water table fluctuation, shall be checked and taken into consideration during
the design stage.
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The underside of foundations shall be above the water table wherever possible and
should rest neither on previously back filled soil nor on soil sensitive to vibration. In cases
where it is necessary for the foundation to bear on back fill, the back fill shall meet the
select fill requirements as specified in Geo-technical Report and must be compacted to
95% Standard Proctor Density.
Building should be design for Crane moments and gantry loads if any.
ताव : उपरो कामे करणेसाठी आक टे ट/स लागार नेमणेसाठी खालील पयायांवर िनणय होणे आव यक
आहे.
अ)
वर नमदू के ले यापैक िन नतम दराचे आक टे ट सेवा देणसे तयार अस यास यांचेकडून
यांचे मंजरु फ दराने काम क न घेण.े अथवा
ब)
िवहीत प तीने कोटेशन मागवनू आक टे चरल स लागार नेमणे.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .०६
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालय व दारावती भ िनवासचे वाढीव इले ीक
लोडकरीता सब टेशन व जनरे टरसाठी इमारतीचे बांधकाम करणेकामी आक टे ट हणनू (Structural
Design सह) ी साईनाथ णालयाचे टॉयलेट नूतनीकरण करणेकामी िनयु कर यात आलेले
आिकटे ट इनिजिनियस टुिडओ ा. िल., गुरगाव यांची क प िकंमती या ०.५% या मंजुर फ दराने
िनयु कर यास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०७
साईभ ांना मंिदर प रसरात आगमन-िनगमन करणे सोयीचे हावे व सल
ु भ र या मािहती हावी
याकरीता मंिदर प रसराचे सव वेश दारांचे नावात बदल के ले माणे िपतळी अ रात निवन बोड तयार
क न बसिवणेस व यासाठी येणा या .४.७५ ल मा चे खचास तसेच याकामी ई-िनिवदा
मागिवणेस मा यता देणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम चे ी व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मिं दराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२.
अिधिनयम कलम २१मधील पोट कलम (१) (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या
मालम ाचं ी देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
तावनाः- ी साईबाबा समाधी या दशनासाठी देश िवदेशातनू लाखो साईभ त िशड ला येतात.
ी साईबाबा सं थानने साईभ तांसाठी िशड व प रसराम ये मोठया माणावर सिु वधा व नवनिवन क प
उभारलेले आहेत. याम ये मंिदर प रसर नतु नीकरणाचे मह वाचे काम सं थानने पणू के ले आहे. साईभ तांना मंिदर
प रसरात सहजतेने ये-जा करणेसाठी ०५ गेटची िनिमती के लेली असनू या सव गेटला अनु मे गेट न.ं ०१ ते गेट
नं. ०५ असे मांक िदलेले आहेत. साईभ ताचं े सल
ु भ मािहतीकरीता मिं दर प रसराचे सव गेटचे अि त वातील
नंबर बदलून याऐवजी खालील माणे नावांचा वापर के यास साईभ तानं ा सदर गेटची सल
ु भतेने मािहती होईल.
यािशवाय गेटचे अशा व पाचे नामकरण के यास साईभ तानं ा ही नावे मिं दर प रसरातील पिव दा थानांशी
िनगडीत अस याने ल ात ठे व यास सोपे जाईल. याबाबत काही साईभ तांनी सम भेटून त डी सचु ना के या
आहेत.
अ.न.ं स याचे नाव
करावयाचा नाम िनदश
०१
गेट न.ं ०१
दा दार
SHRADDHA GATE
०२
गेट न.ं ०२
अिभषेक दार ABHISHEK GATE
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०३
०४
०५
०६

गेट न.ं ०३
गेट न.ं ०४
गेट न.ं ०५
शिन गेट

दारकामाई दार
गु थान दार
सबुरी दार
शनीमहाराज दार

DWARKAMAI GATE
GURUSTHAN GATE
SABURI GATE
SHANIMAHARAJ GATE

वर नमदू त यात दशिवलेनसु ार िपतळी अ रात तयार करावयाचे बोड व यासाठी अपेि त अदं ाजे
खचाचा तपिशल खालील माणे आहे.
१)
ओितव िपतळी अ रे ः- साईज - ६” एकूण इं जी अ रे - ७६ नग
एकूण मराठी अ रे - ४५ नग
काना, मा ा, वेलाटं ी – २५ नग
२)
एम. एस. बोडः- CRCA Sheet व Square Pipe Frame म ये
साईज १) ८ फुट x २ फुट – ०५ नग
२) १० फुट x २ फुट – ०१ नग
उपरो त नमदू ०१ व ०२ साठी एकूण अदं ाजे .४.७५ ल मा इतका खच अपे ीत आहे.
ताव:- तरी साईभ ताचं े सल
ु भ मािहतीकरीता मिं दरप रसरा या सव वेश दारां या नावात उपरो त
त यात नमदू के लेले एम एस बोडवर िपतळी अ रातील नवीन बोड तयार क न बसिवणेस व यासाठी अपे ीत
अदं ाजे .४.७५ ल मा चे खचास तसेच याकामी ई- िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .०७
यावर सिव तर व सखोल चचा झाली, साईभ ांनी मु य कायकारी अिधकारी तसेच इतर अिधकारी व
कमचारी यांचेकडे वेळोवेळी त डी सच
ु ना के या आहेत क , मिं दर प रसराम ये येणे िकंवा जाणेसाठी
असले या ५ दारांना नावे नाहीत. सिमती या असेही िनदशनास आणनू दे यात आले क , मा.उ च
यायालयाचे औरंगाबाद खडं पीठाने हरवले या य बाबत िविवध सच
ु ना तसेच उपाय योजना
करणेबाबत सच
ु ना िदले या आहेत.
सिमती या असेही िनदशनास आणनू दे यात आले क , गेट न.ं १ व गेट न.ं ५ हे शेजारी-शेजारी
अस याने गेट न.ं १ यास “ दा दार” व गे ट न.ं ५ यास “सबरु ी दार” असे नाव देणे उिचत होईल. गेट
न.ं २ यास “अिभषेक दार” असे नाव सच
ु िवलेले आहे. मा यास काहीही दाखला नाही. अशा
प र थतीत गेट .२ यास “साईबाबा दार” असे नाव िद यास उिचत होईल, असे सवानुमते ठरले.
तसेच गेट नं.३ पासनू दारकामाई जवळ आहे व गेट न.ं ४ पासनू गु थान जवळ आहे. यामळ
ु े गे ट न.ं ३
यास “ दारकामाई दार” व गेट न.ं ४ यास “गु थान दार” असे नाव देणे उिचत होईल. तसेच गेट न.ं ६
यास शिनगेट हे नाव चिलत आहे, अशा प र थीतीत यास “शिनमहाराज दार” नाव दे यास
कुठलीही हरकत ये याची श यता नाही.
वरील सव बाब चा सवकष िवचार क न साईभ ांना मंिदर प रसरात आगमन-िनगमन करणे
सोयीचे हावे व सल
ु भ र या मािहती हावी याकरीता मंिदर प रसराचे सव वेश दारांचे नावात उपरो
माणे बदल करणेस व िपतळी अ रात निवन बोड तयार क न बसिवणेस तसेच याकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व यासाठी येणा या र कम .४.७५ ल मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०८
ी साईबाबा मंिदर प रसराचे नाम फलकावरील इं जी नावाम ये “SHREE SAIBABA MANDIR
AREA” असा बदल करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .६३,०००/-मा चे अपे ीत खचास व
कोटेशन मागिवणेकरीता मा यता देणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :
१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम चे ी व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मंिदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे
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आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२.
अिधिनयम कलम २१ मधील पोट कलम (१) (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या
मालम ाचं ी देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
तावनाः- ी साईबाबा समाधी या दशनासाठी देश िवदेशातून लाखो साईभ त िशड ला येतात. ी
साईबाबा सं थानने साईभ तांसाठी िशड व प रसराम ये मोठया माणावर सिु वधा व नवनिवन क प उभारलेले
आहेत. याम ये मंिदर प रसर नतु नीकरणाचे मह वाचे काम सं थानने पवू च पणू के ले आहे. समाधी मिं दर
प रसराचे नावाचे फलक नगर-मनमाड र यास मख
ु क पाऊंड ीलवर लाव यात आलेले आहेत. यापैक इं जी
फलकांचा तपािशल खालील माणे आहे.
०१) एलईडी बॅकलीट फलक : SHREE SAIBABA MANDIR COMPLEX
०२) िपतळी अ रांचा फलक : SHREE SAIBABA TEMPLE COMPLEX
वर नमदू इं जी फलकावरील िपतळी अ रातील TEMPLE या नावाऐवजी MANDIR असे करणे
तसेच दो ही फलकांवरील COMPLEX या नावाऐवजी AREA असे करणेबाबत त डी सचू ना काही
साईभ तानं ी सम भेटून के लेली आहे. यानसु ार वरील दो हीही फलकांवर इं जी नावाम ये “SHREE
SAIBABA MANDIR AREA” असा बदल करणे सयं िु क होईल असे मत आहे. यासाठी MANDIR
व AREA ही अ रे स याचे बोडवर लावणेसाठी अदं ाजे .६३,०००/- मा इतका खच अपेि त आहे.
ताव– तरी वर नमदू फलकावरील इं जी नावांम ये “SHREE SAIBABA MANDIR AREA”
असा बदल करणेस तसेच याकामी येणा-या अदं ाजे .६३,०००/- मा इत या अपेि त खचास व याकामी
कोटेश स मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .०८
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर प रसराचे नाम फलकावरील इं जी नावाम ये
“SHREE SAIBABA MANDIR AREA” असा बदल करणेस तसेच याकामी एलईडी बॅकलीट
फलक व िपतळी अ रांचा फलक तयार करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी
येणा या अंदाजे र कम .६३,०००/-मा खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०९
मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील पी.आय.एल. .१२०/२०१९ ी.उ मराव रंभाजी
शेळके िव द महारा शासन व इतर मधील िद.०९.१०.२०१९ चे आदेशातील पॅरा न.ं १७ म ये नमुद
के लेले िशड –औरंगाबाद या र याचे कामाबाबत सावजिनक बांधकाम ादेिशक िवभाग, नािशक/
औरंगाबाद यांचेकडील ा मािहतीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद : अिधिनयम २००४ मधील तरतूद: अिधिनयम २१
(क) पोट कलम (१) नतं र खालील माणे तरतूद आहे.“(१क) पोट कलम (१) या तरतदु ना अधीन राहन,
िव व त यव थेस, रा य शासना या पवू मजं रू ीने, आिण रा य शासनाकडून राजप ात िस द के ले या
आदेशा दारे िविनिद ट कर यात येईल अशा कमाल मयादे या आिण अशा अटी व शत या अधीन राहन,
भ तां या सोईसाठी बस वाहनतळ, रे वे थानक व िवमानतळ आिण त सम पायाभतू सिु वधा यासं ार या
पायाभतू सिु वधा परु िव यासाठी िकंवा या वाढिव यासाठी शासक य महामंडळांना शासक य कंप यांना िकंवा
शासक य उप मांना सहायक अनदु ान देता येईल.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय – िद.०७/११/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .५७६.
“.. िशड - औरं गाबाद (घोटी-नागपरू महामाग) या महामागावर ब-याच िठकाणी खड्डे पडलेले असनू
औरंगाबाद माग िशड कडे येणा-या साईभ तांना याचा ास होत आहे. सदरचा महामाग अहमदनगर व
औरंगाबाद या दो ही िज ां या ह ीम ये आहे. सदरचा महामाग दु तीबाबत शासन तरावर काही योजन
आहे िकंवा काय ? तसेच आिथक तरतूद के लेली आहे िकंवा कसे याबाबत सं थानचे बांधकाम िवभागाने दोनही
िज ातील सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे तसेच Highway िवभागाकडे प यवहार क न मािहत यावी व
यांनतर सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करावा असे ठरले.”
तावना– मा.उ च यायालय मंबु ई खंडपीठ, औरंगाबाद येथील पी.आय.एल .१२०/२०१९
ी.उ तमराव रंभाजी शेळके िव द महारा शासन व इतर मधील िद.०९/१०/२०१९ चे आदेशातील पॅरा न.ं १६
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व १७ म ये नमदू के लेले औरंगाबाद-िशड र याची दु ती/ मजबतु ीकरण इ यादी आव यक कामे हाती
घेणबे ाबत तसेच सदर काम हाती यावयाचे िनयोजन अस यास ते कधी सु होणार व कधी पणू होणार याबाबतचे
मािहतीसह सदरह र याचे कामाबाबतची स ि थती व िनिधची उपल धता याबाबतची मािहती िमळणेसाठी
सं थानमाफत जा. न.ं एसएसएसटी/बाधं काम/३१०२/२०१९ िद.१३/११/२०१९ अ वये मु य अिभयतं ा,
सावजिनक बांधकाम िवभाग, औरंगाबाद व नािशक यांना प देणते आलेले आहे.
(अ) सावजिनक बांधकाम िवभाग, औरंगाबाद यां या अख यारीतील र यांबाबतचा अहवाल- सं थानचे
प पढु ील कायवाही तव मु य अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग, औरंगाबाद यांनी अिध क अिभयंता,
रा ीय महामाग मंडळ, औरंगाबाद यांचक
े डे ह तातं रीत के ले असनू याची त सं थानला िदलेली होती.
सं थानचे उपरो त प ावर सु असले या कायावाहीची मािहती घेणसे ाठी, िद.१०/१२/२०१९ रोजी मु य
अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग, औरंगाबाद यांचे कायालय तसेच अिध क अिभयतं ा, रा ीय महामाग
मंडळ, औरंगाबाद यांचे कायालयात सं थानमाफत उपअिभयतं ा ी.देसाई यांना पाठिवणेत आले होते. यांनी
दो ही कायालयातनू संबधीत कामासंबधं ी मािहती घेतली.
सदर कामाचे कायवाहीबाबत कायकारी अिभयतं ा, रा ीय महामाग मंडळ यांनी िद.०२/१२/२०१९
रोजी अिध क अिभयतं ा, रा ीय महामाग मंडळ, औरंगाबाद यांना अ ेिषत के ले या प ाची छायािं कत त
मािहतीसाठी िदलेली असनू याम ये, “मा.उचच् यायलय मबंु ई खंडपीठ,औरंगाबाद यां या आदेशाने
कळिव यानसु ार औरंगाबाद ते कोपरगाव (िशड ) पयत र तयाची एकूण लांबी ११८ िक.मी आहे. याम ये
रा.म.मंडळ, औरंगाबाद यांचेकडे र याची १०१ िक.मी लांबी असनू उवरीत १७ िक.मी लांबी रा.म.मडं ळ, पणु े
यांचेकडे आहे. रा ीय महामाग िवभाग, औरंगाबाद यां याकडे औरंगाबाद ते िशड रा ीय महामाग .(७५२)
अतं गत एकूण १०१ िक.मी.ची ह असनू , सदर ह ीम ये िक.मी ५९/०० ते ११४/०० म ये (PR) अतं गत
औरंगाबाद ते लासरु पयत काम कर यात आलेले आहे. िक.मी.१७/०० ते िक.मी.५९/०० म ये (Potholes)
खड्डे भर याचे काम हाती घे यात आलेले आहे. तसेच िक.मी.२९/०० ते ५९/०० म ये एकूण १५ िक.मी. (PR)
चे काम तािवत कर यात आलेले आहे. सदर कामाचे िनिवदा EPC अतं गत काढ यात आलेली आहे. उवरीत
एकूण ४२ िक.मी पैक २७ िक.मी लांबीम ये मजबतु ीकरणाचे काम तािवत कर यात आले असनू सदर
तावास मा यता िमळताच सदर काम ता काळ सु क न जनू २०२० म ये पूण कर याचे िनयोजन आहे.” असे
नमदू के लेले आहे.
(ब)
सावजिनक बाधं काम िवभाग, नािशक यां या अख यारीतील र यांबाबतचा अहवाल-सं थानचे
िद.१३/११/२०१९ रोजीचे प ास अनसु न सदं भ .०२ अ वये सहा.मु य अिभयातं ा, सावजिनक बांधकाम
ादेिशक िवभाग, नािशक यानं ी कायकारी अिभयतं ा, जागितक बॅकं क प (सा.बां) िवभाग, अहमदनगर याचं ा
िद.१०/१२/२०१९ रोजीचा अहवाल मािहती तव सं थानला पाठिवला आहे. सदर प ात, “िशड औरंगाबाद
र या या स ि थती व दु ती या िनयोजनाची मािहती सादर करणेबाबत सहा.मु य अिभयतं ा, सा. बां.
ादेिशक िवभाग, नािशक याच
े डील िद.१८/११/२०१९ रोजीचे प ा वये सचु ना दे यात आलेल आहेत.
ं क
यानसु ार खालील माणे अहवाल सादर करणेत येत आहे. –
या िवभागांतगत असलेले कोपरगाव अहमदनगर या .रा.मा.०८ दजा या र याची िकती ८१/८००
(पणु तांबा फाटा) ते ९२/८०० (िशड बस थानक) ही ११ िकमी लांबी िवषयांिकत िशड औरंगाबाद र याचा
भाग आहे. सदर लांबीतील खड्डे डांबरिम ीत खडीने भ न स ि थतीत र ता वाहतुक स सिु थतीत आहे. या
र याचे चौपदरीकरणाचे काम बीओटी त वावर मे.सिु म इ ा.इ.ं ा.िल.,मंबु ई यांचमे ाफत कर यात आलेला
असनू सदर र याची देखभाल व दु ती करणे उ ोजकास बंधनकारक आहे. सदर क पाची अिधसचु ना
कालावधी िद.१२/१२/२०१९ पयत मंजरू असनू पुढे यास मदु तवाढ न िमळा यास शासनाकडून िमळणा-या
िनिध या उपल धतेनुसार िवभागामाफत देखभाल व दु ती कर यात येईल.
तसेच सा.बा.ं उपिवभाग, कोपरगांव यांचेकडून ा त मािहतीनुसार पणु तांबा फाटा ते तळेगाव मळे
िवषयांिकत र यापैक ही २९ िक.मी. लांबी सा.बां.उपिवभाग, कोपरगाव याचं े काय े ात असनू सदर लांबीपैक
१० िक.मी. लांबीतील खड्डे भर यात आले असनू उव रत लांबीतील खड्डे भरणे गतीत अस याचे कळिवले
आहे.” असे नमदू के लेले आहे.
ताव– तरी सावजिनक बांधकाम ादेिशक िवभाग, नािशक व औरंगाबाद यांचेकडून ा त मािहती
पढु ील िनणया तव सिवनय सादर.
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िनणय .०९

यावर सिव तर चचा झाली, सिमती समोर महारा शासनाचे मु य अिभयंता,सावजिनक बांधकाम
िवभाग, नािशक/औरंगाबाद, रा ीय महामाग, औरंगाबाद यांचेशी झालेला प यवहार दाखिवणेत
आला. याव न असे िनदशनास येते क , रा ीय महामाग औरंगाबाद िवभागातील िक.मी.१७ ते
िक.मी.५९ या ४२ िक.मी. अंतरातील र ता वगळता उवरीत र यांची दु ती सबं धीत िवभागामाफत
चालू आहे. उपरो ४२ िक.मी. र याचे कोण या भागात कोण या व पाचे दु तीचे काम गरजेचे
आहे. या दु ती कामाचा तपशील काय आहे, यासाठी िकती खच अपे ीत आहे, काम पुण हो यास
िकती कालावधी अपे ीत आहे, याबाबतचा सिव तर अहवाल सावजिनक बांधकाम िवभाग
यांचेकडून मागिवणेत यावा, असे ठरले.
तसेच सिमती या असेही िनदशनास आणनू दे यात आले क , ीरामपरू िवधानसभा मतदार
सघं ाचे आमदार मा. ी.लह कानडे यांनी जनहीत यािचका न.ं १२०/२०१९ चे सदं भाने नेवासा फाटा ते
बाभळे र या र याचे चौपदरीकरणासाठी सं थानमाफत िनधी उपल ध करणेबाबत िवनतं ी के ली आहे.
अशाच आशयाची िवनतं ी ी.केतन खोरे यांनीही केलेली आहे. याबाबत सावजिनक बांधकाम िवभाग
व रा ीय महामाग यांचेकडून सिव तर अहवाल व अंदाजे खच याची मािहती मागिव यात यावी, असे
ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १०
आिथक वष २०१९-२० करीता वैधािनक लेखाप र क िनयु कामी सं थानचे अिधकृत सक
ं े त थळ
मािहती िस द क न आलेले ताव शासनास पाठिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील कलम १७(०२) (ग) अ वये, िव व त
यव थे या िहशोबाची, रा य शासन िनदश देईल अशा य तीकडून पढु ील लगत या वषातील अशा तारखेपयत
वािषक लेखाप र ण कर याची यव था क रल, तसेच कलम २९ (१) म ये “सिमती या िव व त य थेची
आिथक ि थती व जमा खचाचा तपिशल दशिवणारा िद.३१ माच, रोजी सपं णा-या येक िव तीय वषाचा
लेखाप र कांचा अहवाल, तसेच यांना या िव व त यव थेकडून आिथक सहा य दे यात आले अशा देणगी
ि वकारणा-या सं थेची (संपण प यासह) तपिशलवार यादी व असे आिथक सहा य माग यामागील उ श
े व
सहा याची र कम याबाबतची मािहती सोबत जोडले या छानणी सिमतीचा अहवाल, यांसह वािषक अहवाल
तयार करवनू घेईल आिण या अहवालाची एक त शासनाला व एक त धमादाय आयु ताला या वषा या ३०
स टेबर या आत सादर करील. ” अशी तरतुद आहे.
तसेच सासिं व-२००९/२५४/(१५)-का-सोळा िद.१६ जल
ु ,ै २००९ रोजीचे शासन प ा वये “सं थान या
पढु ील लेखाप र णाक रता मबंु ई व िशड तील एक इं जी व एक मराठी पिथतयश वतमानप ातं सं थान या
लेखाप र कासबं धी आव यक अट सह जािहरात देऊन तीन लेखाप र काचं ी नावे अिं तमतः िनवडीक रता
शासनाकडे पाठवावी ” असे कळिव यात आले होते.
अिधिनयमातील तरतदु ीस व सासिं व-२००९/२५४/(१५)-का-सोळा िद.१६ जल
ु ,ै २००९ रोजीचे शासन
प ास अनसु न वैधािनक लेखाप र क नेमणक
ु क रता सं थानचे सक
ं े त थळावर मािहती िस द कर यात येऊन
आलेले ताव खरे दी सिमतीचे सभेत उघडून पा लेखाप र ण सं थां या फ नसु ार तल
ु ना मक त ता
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर के ला जातो. वैधािनक लेखाप र क नेमणक
ु क रता सदर ताव मा.िवधी
व याय िवभागाकडे पाठिव यात येतो. अशा कारे मागील ०३ आिथक वष २०१६-१७, २०१७-१८ व आिथक
वष २०१८-१९ क रता मे.मक
ु ंु द एम िचतळे अॅ ड कं. चाटड अकौटंटस, मंबु ई यांची वैधािनक लेखाप र क
हणनु िवधी व याय िवभागामाफत .१,७७,०००/- इतक फ तसेच य अनषु ंिगक खच इत या मानधनावर
कर यात आली होती.
आिथक वष २०१९-२० लवकरच पणु होत असनु , वैधािनक लेखाप र क नेमणक
ु कामी िनकोप
पधा हो या या टीने सं थान या अिधकृ त सक
ं े त थळावर मािहती िस द क न नामांिकत साधारणः ५००
कोट चे वर वािषक उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनभु व असले या
लेखाप र ण सं थांकडून अपेि त फ नमदु क न ताव मागिव यास व िवहीत वेळेत ा त झालेले ताव
खरे दी सिमती या सभेपढु े उघड यात येऊन यामधील पा लेखाप र ण सं थां या फ चा तल
ु ना मक त ता
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर कर यात येऊन, आलेले ताव मा.िवधी व याय िवभागाकडे सादर
कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.

(01} 14.01.2020, Shirdi

17

िनणय .१०

यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१९-२० करीता वैधािनक लेखाप र क िनयु करणेकामी
सं थानचे अिधकृत सक
ं े त थळावर मािहती िस द क न नामांिकत साधारणः ५०० कोट चे वर वािषक
उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनभ
ु व असले या लेखाप र ण
सं थांकडून अपेि त फ नमुद क न ताव मागिव यास मा यता दे यात आली. तसेच िवहीत वेळेत
ा त झालेले ताव खरेदी सिमती या सभेपुढे उघड यात येऊन यामधील पा लेखाप र ण
सं थां या फ चा तुलना मक त ता मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेत सादर कर यात येऊन,
सिमतीचे मा यतेनतं र आलेले ताव शासनाकडे पाठिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ११
सन २०२०-२१ या आिथक वषा या अंतगत लेखाप र ण कामकाजासाठी सं थानचे अिधकृत
सक
ं े त थळावर मािहती िस द क न आलेले ताव शासनास पाठिवणेबाबत.
तावसं थानम ये दैनिं दन कामकाजाचा याप िदवसिदवस वाढत आहे, या अनषु गं ाने आिथक यवहारात व
कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आहे. तसेच आिथक यवहारां संबंधीत क व रा य शासनाकडुन
िविवध आिथक, आयकर, सेवाकर, हॅट इ. िवषयक कायदे पा रत होतात. या काय ातील नव-निवन तरतुद चा
भाव दैनंिदन आिथक कामकाजात पडत असतो.अतं गत लेखाप र णाम ये आ पे ाचं े माण कमी हो या या
टीने व आिथक यवहारांत पारदशकता येऊन वेळीच यां यात सधु ारणा क न ता काळ कायवाही कर यासाठी
व अतं गत िनयं ण स म राह यासाठी पवु लेखापरी क, अतं गत लेखाप र क व करस लागार हणनु बाहेरील
स म सं थे या नेमणक
ु ा कर यात येतात.
अिधिनयमातील तरतुदीनसु ार वैधािनक लेखाप र कांची नेमणक
् िवभागामाफत
ु मा.िवधी व नयाय
कर यात येते. तथापी सासिं व-२०१७/१२९४/ . .१३४/का.१६/िद.०८.११.२०१७ चे प ा वये “ ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ म ये िव व त यव थे या िहशेबाची, रा य शासन िनदश
देईल. अशा य तीकडून पढु ील लगत वषातील अशा तारखेपयत वािषक लेखाप र ा कर याची यव था क रल,
अशी तरतुद कर यात आली आहे. सदर तरतुद िवचारात घेता ी साईबाबा सं थान या वैधािनक
लेखाप र कां या िनयु ती माणेच अतं गत लेखा प र णासाठी लेखाप र कांची िनयु ती शासन मा यतेनचे
करणे आव यक आहे. सबब, या माणे भिव यात कायवाही कर यात यावी.” असे कळिवले आहे.
शासन आदेश .सासिं व-१०१९/३२४/ . .५७/का.१६, िद.०८.०८.२०१९ अ वये सन २०१९-२०
या आिथक वषाक रता सं थान, णालये िवभाग, याक रता मे.सिु नल अ यक
ं र अॅ ड असो. चाटड अकौटंटस,
पणु े यांची वािषक फ .६,००,०००/- ( पये सहा लाख फ त) अिधक इतर कर व अनषु िं गक खच इत या
मानधनावर अतं गत लेखाप र क हणनु नेमणक
ु कर यात आली होती.
आिथक वष २०१९-२० लवकरच पणु होत असनु , अतं गत लेखाप र क नेमणक
ु कामी िनकोप पधा
हो या या टीने सं थान या अिधकृ त सक
ं े त थळावर मािहती िस द क न नामांिकत साधारणः ५०० कोट चे
वर वािषक उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनभु व असले या लेखाप र ण
सं थांकडून अपेि त फ नमदु क न ताव मागिव यास व िवहीत वेळेत ा त झालेले ताव खरे दी सिमती या
सभेपढु े उघड यात येऊन यामधील पा लेखाप र ण सं थां या फ चा तुलना मक त ता मा. यव थापन
सिमतीचे सभेत सादर कर यात येऊन, आलेले ताव अतं गत लेखाप र क नेमणक
ु होणेकामी मा.िवधी व याय
िवभागाकडे सादर कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .११ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ या आिथक वषा या अंतगत लेखाप र ण कामकाजासाठी
सं थानचे अिधकृत सक
ं े त थळावर मािहती िस द क न नामांिकत साधारणः ५०० कोट चे वर वािषक
उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनभ
ु व असले या लेखाप र ण
सं थांकडून अपेि त फ नमदु क न ताव मागिव यास मा यता दे यात आली. तसेच िवहीत वेळेत
ा त झालेले ताव खरेदी सिमती या सभेपढु े उघड यात येऊन यामधील पा लेखाप र ण
सं थां या फ चा तुलना मक त ता मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेत सादर कर यात येऊन,
सिमतीचे मा यतेने आलेले ताव शासनाकडे पाठिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-लेखाशाखा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं १२
ताव-

सं थान सबं ंधीत आयकर, हॅट, व सेवाकर िवषयक कामकाजाबाबत स ि थती.
सं थानला आयकर िवभाग, िव कर िवभाग व सेवाकर िवभागामाफत कर वसल
ु ी सबं धं ीत नोटीसा ा त झा या
असनु बाबत िद.३०.०१.२०१९ रोजी स ि थती आढावा अवलोकनाथ सादर कर यात आला होता. करिवषयक
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े वेळोवळी सादर कर यात येऊन कायवाही कर यात आली असनु स या
करिवषयक कामकाजाचा आढावा खालील माणे आहे.
अ)मु यवध त कर (MVAT) :१.
सं थानला िव कर लागु नस याने हॅटकर लागु होणार नाही. बाबत िव कर आयु व
यायािधकरण, मंबु ई येथे सन २००७ साली अिपल दाखल कर यात आले होते.
२.
बाब याय िव ट असतांना दर यान या कालावधीम ये िद.१४.०३.२०१७ रोजी िव कर कायालय,
अहमदनगर यांनी आिथक वष २००९-१० ते २०१७-१८ चे हॅट करिनधारण करणेकामी नोटीस िदली
होती.
३.
िव कर िवभागाने लेखाप र ण अहवालाव न आिथक वष २००९-१० चे हॅट करिनधारण क न
हॅटकर, याज व दंड असा .२४,२६,२४,४२४/- कोटी देय कर िद.२७.०३.२०१८ रोजीचे नोटीस ारे
कळिवला होता.
४.
िव कर यायािधकरणाचा िनणय ा त होईपयत कर वसल
ु ीस थिगती िमळावी हणनु मा.उ च
यायालय, मंबु ई व औरंगाबाद येथे रट अज दाखल के ला होता.
५.
िव कर यायािधकरण, मंबु ई यांनी िद.०७.०९.२०१८ रोजी सं थान Deemed Dealer असलेबाबत
िनणय िदला.
६.
िव कर यायािधकरण, मंबु ई यांचे िनणयािव मा.उ च यायालय, मंबु ई येथे िद.१७.१०.२०१८
रोजी अिपल अज दाखल कर यात आला. यावर सनु ावणी िद.२१.११.२०१८ रोजी सनु ावणी झाली व
मा.उ च यायालय, मंबु ई यांनी अिपल दाखल क न घेतले.
७.
दर यान या कालावधीत िव कर कायालयाने आिथक वष २०१०-११ चे सु ा हॅट करिनधारण
क न िद.२५.०३.२०१८ रोजी हॅटकर, याज व दडं अशी एकुण .२१,००,२८,८८४/- देय
असलेबाबत आदेश के ला.
८.
िव कर माफ िमळणेक रता मा.मु यमं ी, मा.िव मं ी, मा.आयु , रा य कर, िव कर िवभाग,
महारा रा य यानं ा मा.अ य यांचे वा रीने वेळोवेळी प यवहारा ारे कळिव यात आले.
अिं तमतः िव करातुन सटु िमळत नाही हे िदसनु आले.
९.
शासनाने िद.०३.०५.२०१९ रोजी सरसकट माफ योजना (Amnesty Scheme) जाहीर के ली.
िव कर िवभागाने िद.०६.०५.२०१९ रोजी Amnesty Scheme अतं गत एकुण हॅटकर, याज व दडं
अशी एकुण .२१६,९३,४०,१२५/- हॅटकर व यामधनु सदर योजनेअतं गत हॅटकर, याज व दडं
याम ये िमळणारी सवलत .१४६,५०,५९,७९३/- वजा जाता .७०,४२,८०,३३२/- भरणेबाबत
Courtesy Letter िदले व मा.सह आयु िव कर िवभाग व िव कर अिधकारी यांनी
मा. यव थापन सिमती या सभे या िदवशी य भेट देऊन चचा-िवचारिविनमय के ला.
१०.
मा. य.स. िनणय .१७६ व १७७/िद.०६.०६.२०१९ अ वये आिथक वष २००९-१० व २०१०-११
िव अिपलात जाणेबाबत मा यता िमळाली.
११.
मा.िव कर िवभागाने िद.२५.०७.२०१९ रोजी ई-मेल ारे पु हा Courtesy Letter देऊन आिथक वष
२००९-१० ते २०१७-१८ अखेर एकुण हॅटकर, याज व दडं अशी एकुण .१०९,७७,८५,४१३/यामधनु Amnesty Scheme योजनेअतं गत लाभ .७५,३०,८२,७८१/- वजा जाता
.३४,४७,०२,६३२/-अिं तमतः भरणेबाबत कळिवले.
१२.
आिथक वष २००९-१० व २०१०-११ चे अिपल दाखल कर यात येऊन हॅटकर कमी होऊन
िद.०१.०४.२००९ ते िद.३०.०६.२०१७ अखेर .२६,७०,०९,३४४/- र कम भरणेबाबत िव कर
िवभागाने कळिवले. मा. य.स. िनणय .४२९/िद.२६.०७.२०१९ अ वये सदर र कम भर यास
मा यता िमळाली. िवहीत प तीने Amnesty Scheme योजनेअतं गत पिह या ट यात
िद.३१.०७.२०१९ रोजी भरणा कर यात आला.
१३.
िव कर िवभागाने भरणा कर यात आलेली र कम गृहीत ध न य वषिनहाय आिथक वष २००९१० ते २०१७-१८ अखेर हॅट करिनधारणे क न हॅटकर दरात झालेली वाढ, अन दणीकृ त िव े ता
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हणनु याज दर आकारणीत वाढ यामळ
ु े .१,४८,२२,७५७/- करिनधारण आदेशापोटी Amnesty
Scheme अतं गत दसु -या ट यात िद.३१.०८.२०१९ अखेर भरणेबाबत सचु िवले.
१४.
मा. य.स. िनणय ./िद.२१.०८.२०१९ अ वये .१,४८,२२,७५७/- भरणा कर यास मा यता
िमळाली. यास अनसु न िद.२३.०८.२०१९ अखेर िव कर िवभागाकडे िवहीत प तीने ऑनलाईन
चलनां ारे भरणा कर यात आला.
१५.
अशा कारे हॅटकर Amnesty Scheme अतं गत पिह या व दसु -या ट यात एकुण
.२८,१८,३२,१००/- भरणा कर यात आलेबाबत िव कर िवभागाने Settlement Order पारीत
के या असनु िद.२८.०८.२०१९ रोजी िद.०१.०४.२००९ ते िद.३०.०६.२०१७ या कालावधीक रता
ना-बाक दाखला (MVAT Clearance Certificate) िदले आहे.
ब) आयकर (Income Tax) :१.
करिनधारण वष २०१५-१६:- िद.३१.१२.२०१७ रोजी मा.उपायु , आयकर, मंबु ई यांनी करिनधारण
वष २०१५-१६ चे करिनधारण व फे र करिनधारण क न .१२२ कोटी देय कर असलेबाबत नोटीस पाठिवली
होती. याम ये सं थान धािमक नसनु धमादाय अस यामळ
ु े दि णा पेटीम ये ा त झाले या र कमेवर आयकर,
कॉपस फंड र कमेवर िमळालेले याज व अखिचत उ प न िविनयोग र कमेवर फॉम नं.१० कर स लागारांनी
ऑनलाईन दाखल के ला नाही या सवाचा समावेश असनु एकुण तपिशल खालील माणे :अ.नं.
१
२
३
४
५

तपिशल
आयकर र कम
सरचाज
ए यक
ु े शन सेस
िवलंब याज
वजा – मळ
ु ातून करकपात
एकुण देय कर

र कम .
८२,१२,५२,००९/८,२१,२५,२०१/२,७१,०१,३१६/३०,२८,२१,३६५/-१,२८,३८,०४७/१२२,०४,६१,८४४/-

सदर नोटीस िवरोधात मा.उ च यायालय, मंबु ई येथे रट अज दाखल कर यात आला होता. यावर
सनु ावणी होऊन आयकर िवभागाने फे र करिनधारण कर यात येऊन आयकर लवादाकडे अिपल दाखल कर याचा
व टे क रता आयकर िवभागाकडे ताव दे याचा िनणय िदला होता. यास मा.आयकर आयु (अिपल)
यांचेकडे िद.०८.०३.२०१९ रोजी अिपल अज दाखल कर यात आला असनु यावर अ ाप आयकर
िवभागाकडून सनु ावणी सु झालेली नाही. बाबत, सीए िदपक िटके कर, मबंु ई कामकाज करत आहेत.
२.
करिनधारणवष २०१३-१४:- करिनधारणवष २०१३-१४चे करिनधारण होऊन देय कर नसलेबाबत
िद.२४.११.२०१६ रोजी करिनधारण आदेश िदला होता. तथािप,फे र करिनधारण करणेबाबत आयकर िवभागाने
िद.१९.०३.२०१९ रोजी नोटीस िदली होती.याम ये सं थान धािमक नसनु धमादाय अस यामळ
ु े दि णा पेटीम ये
ा त झाले या र कमेवर आयकर, टला Income from House PropertyStandard Deduction,
णालये िवभाग व शै िणक सक
ं ु लाची वािषक जमा र कम, कॉपस फंड र कमेवर िमळालेले याज व अखिचत
उ प न िविनयोग र कमेवर फॉम न.ं १० कर स लागारांनी ऑनलाईन दाखल के ला नाही या सवाचा समावेश
असनु एकुण तपिशल खालील माणे :अ.नं.
१
२
३
४
५

तपिशल
आयकर र कम
सरचाज
ए यक
ु े शन सेस
िवलबं याज
वजा – मळ
ु ातून करकपात
एकुण देय कर
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बाबत मा.उ च यायालयात िद.१९.०९.२०१८ रोजी रट अज दाखल कर यात आला होता. यावर
सनु ावणी होऊन िद.२४.१०.२०१८ रोजी फे र करिनधारण करणेबाबत मा.उ च यायालयाने आदेश के ला. सदर
आदेशािवरोधात मा.सव च यायालय येथे िद.१६.११.२०१८ रोजी Special Leave Petition दाखल
कर यात आले होते. यावर िद.३०.११.२०१८ व िद.१८.०१.२०१९ रोजी सनु ावणी होऊन करिनधारण वष
२०१३-१४ चे फे र करिनधारण करणेबाबत व करिनधारण वष २०१५-१६ चे अिपल हे दो हीही एकावेळेस
सनु ावणी करावी व तोपयत कर भर याक रता टे िमळाला होता. यास अनसु न करिनधारण वष २०१३-१४ चे
फे र करिनधारण करणेबाबत आव यक मािहती सादर कर यात आली होती. यानंतर आयकर िवभागाने
िद.१९.०३.२०१९ रोजी .१२८,७८,९७,५८०/- देयकर असलेबाबत करिनधारण आदेश िदला. सदर
आदेशापोटी िद.१७.०४.२०१९ रोजी किमशनर, आयकर िवभाग यांचक
े डे अिपल दाखल कर यात आले आहे.
३.
अशा कारे करिनधारण वष २०१३-१४ व २०१५-१६ चे अिपल किमशनर, आयकर िवभाग यांचेकडे
दाखल कर यात आले असनु सीए िदपक िटके कर व सीए आर.आर. मनु ी सदर कामकाज पाहत आहेत. अ ाप
सनु ाव या झा या नसनु बाब याय िव ट आहे.
४.
करिनधारणवष २०१४-१५:- करिनधारणवष २०१४-१५चे करिनधारण होऊन िद.२४.११.२०१६ रोजी
देय कर नसलेबाबत करिनधारण आदेश झाला आहे. तथािप, आयकर िवभागाने िद.३१.०३.२०१९,
िद.२१.०५.२०१९ व िद.१९.११.२०१९ रोजी फे र करिनधारणासबं ंधी आणखी कागदप े मागिवली आहेत.
िद.०४.१२.२०१९ रोजी फे र करिनधारण कर यायो य नस याबाबत प यवहार कर यात आला आहे. तथािप,
आयकर िवभागाकडून िद.३१.१२.२०१९ पवू करिनधारण कर याचे िनयोजन िदसनू येत आहे. सं थानचे कर
स लागार सीए आर.आर. मनु ी, मबंु ई यांचमे ाफत कागदप े सक
् कामकाज चालू आहे.
ं िलत क न सादर करणयाचे
५.
करिनधारण वष २०१७-१८चे करिनधारण करणेबाबत आयकर िवभागाने िद.०१.०२.२०१९ रोजी
नोटीस िदली असनु आव यक कागदप े सादर करणेबाबत िद.०८.०२.२०१९ मदु त िदली होती. यास अनसु न
िद.०८.०२.२०१९ रोजी नोटीस पैक जा तीत जा तीत कागदप े सादर के ली आहेत. तसेच िद.२१.०८.२०१९
रोजी आयकर िवभागाने पु हा उपरो माणे नोटीस िदली असनु िद.२६.०८.२०१९ रोजी कागदप े सादर
करणेबाबत कळिवले होते. नोटीसम ये नमुद के लेली मािहती ि ल ट व पाची व मोठया माणावर अस याने
मािहती सादर कर यासाठी १५ िदवसांचा कालावधी िमळणेबाबत ई-मेल ारे कळिव यात आले होते. यानसु ार
िद.०५.०९.२०१९ रोजी करिनधारणसबं धं ीत कामकाज पाहणारे सीए आर.आर. मनु ी, मबंु ई यांचे नांवे
अिधकारप दे यात आले असनु ा त नोटीस सबं धं ीचे कागदप े सादर कर यात आली आहेत. यानसु ार पढील
कायवाही सु आहे.
६.
करिनधारण वष २०१८-१९चे फे र आयकर िववरणप िद.३०.०३.२०१९ रोजी ऑनलाईन
प तीनेआयकर िवभागास दाखल कर यात आले आहे. आयकर िवभागाकडून िद.२२.०९.२०१९ रोजीचे
नोटीसी ारे सं थानचे Accumulation of Income by Trust, Receipts of Trust & Refund Claim
बाबतची मािहती ऑनलाईन प तीने सादर करणेबाबत कळिवले. ससं थान
् कर स लागार सीए आर.आर. मनु ी,
मबंु ई यानं ा करिनधारण वष २०१८-१९ क रता सं थानचेवतीने आयकर िवभागाकडे मािहती सादर कर याक रता
अिधकारप दे यात आले. यानसु ार िद.०७.१०.२०१९ रोजी आयकर िवभागास ऑनलाईन प तीने मािहती
सादर कर यात आली आहे.
ब) सेवाकर (Service Tax):- सेवाकर कायालयामाफत सं थानला िद.२२.०४.२०१४ रोजी
.१०.६१ कोटी सेवाकर भरणेबाबत Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax,
Aurangabad िवभागामाफत नोटीस ा त झाली होती. िवहीत प तीने मा. यव थापन सिमती या मा यतेने
कायवाही क न सीए ेिणक गांधी, पणु े यांचेमाफत प यवहार क न व अिं तमतः किमशनर, नािशक यांचेसमोर
करिनधारणासाठी आव यक पतु ता के यानंतर .१,२१,९४,२५४/- सेवाकर देय आहे. याम ये लेझरि हजन
मि टिमडीया थीम पाक क रता घेतलेली िवदेशी सेवा यावर .१,२१,०६,६८७/-, ऑनलाईन सेवा .३६,०१३/-,
ारावती भ िनवास येथे काही कालावधीक रता लागलेला सेवाकर .५१,३७४/- यांचा समावेश आहे. सदर कर
नोटीसिवरोधी Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, West Zone Bench,
Mumbai येथे िद.१७.११.२०१५ रोजी अिपल दाखल कर यात आले होते. सदर अिपलची सनु ावणी
िद.१०.०६.२०१९ व िद.०५.०८.२०१९ अशी होती. सेवाकर संबंधीत काम पाहणेबाबत सीए ेिणक गांधी, पणु े
यांची मा. य.स. िनणय .४६९/िद.१५.०६.२०१७ अ वये िनयु कर यात आली असनु ते िवनामोबदला
सेवाकर िवषयक कामकाज करत आहेत.

(01} 14.01.2020, Shirdi

21

सेवाकर काय ानेसु ा Amnesty Scheme िद.०१.०९.२०१९ पासनू जाहीर के ली आहे. सं थान कर
स लागार सीए, अॅड. ेिणक गांधी, पणु े यावर काम करत आहेत. Union Budget 2019-20 has proposed
the SabkaVishwas (Legal Dispute Resolution) Scheme 2019 याम ये ५०% कर, याज व दडं
याम ये सवलत तािवत आहे. कर स लागार सीए िे णक गाधं ी, पणु े व मा.िव व त कायदेत सिमती सद य
मा. अॅड. मोहन जयकर यांचे स या माणे कामकाज चालु असनु सीए अॅड. ेिणक गांधी, पणु े यांनी सदर
योजनेत देय होत असले या सेवाकराचा तपिशल कळिवला आहे तो खालील माणे :अ.नं. तपिशल
१
सेवाकर र कम ( .१,२१,९४,२५४/- या ५०% )
२
वजा अिपल क रता भरलेली र कम
SVLDRS 2019 योजनेअतं गत एकुण देय सेवाकर

र कम .
६०,९७,१२७/-९,१४,५७०/५१,८२,५५७/-

अशा कारे SVLDRS 2019 योजने अतं गत .६०,९७,१२७/- सेवाकर अदायगीक रता
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े वतं ताव सादर के ला आहे.
क) करिवषयक कामकाज करणा-या लेखाप र ण सं था, कर स
लेखाप र ण सं थेचे
अ.नं. कामाचे व प
नांव
१
वािषक आयकर िववरणप दाखल करणे, मे.आर.आर. मनु ी अॅ ड
याम ये दु ती करणे, Scrutiny,
कं., चाटड अक टंटस,्
करिनधारण, फे र करिनधारण इ. तसेच
मंबु ई
मा.उ च यायालय, मा.सव च यायालय
येथे िविध ांक रता आव यक मािहती
सादर करणे. आव यकते माणे हजर
राहणे,
२
वािषक आयकर िववरणप दाखल
मे. ही.के . बेसवाल अॅ ड
करणे, याम ये दु ती करणे,Scrutiny, कं., चाटड अक टंटस,्
करिनधारण, फे र करिनधारण इ. तसेच
मबंु ई
मा.उ च यायालय, मा.सव च
यायालय येथे िविध ाक
ं रता आव यक
मािहती सादर करणे. आव यकते माणे
हजर राहणे,

लागार, िविध यांचीमािहती:–

३

िनणय . १४५/
िद.२६.०२.२०१९
िनणय .५३०/
िद.२२.०८.२०१८

४

आयकर अिप स :-Income Tax
सीए िदपक िटके कर,
Commissioner Appeal, Tribunal मंबु ई
Appeal etc. तसेच मा.उ च यायालय,
मा.सव च यायालय येथे िविध ाक
ं रता
आव यक मािहती सादर करणे.
आव यकते माणे हजर राहणे,
मा.उ च यायालय व मा.सव च
अॅड.एस. गणेश, िद ली
यायालयात सं थानची बाजु मांडणे
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मा. य.स. िनणय .
िनणय .१४५/
िद.२६.०२.२०१९
िनणय .५३०/
िद.२२.०८.२०१८

िनणय . १४५/
िद.२६.०२.२०१९
िनणय .५३०/
िद.२२.०८.२०१८

िनणय .५३०/
िद.२२.०८.२०१८
िनणय . १४५/
िद.२६.०२.२०१९
िनणय .१६/
िद.०८.०१.२०१८

फ चा तपिशल
िवनामोबदला तथािप,
सं थान आयकर
कामकाजािनिम
सं थान भेटीचे वेळी
मोफत िनवास, साद
भोजन, वाहन व य
खचाचा परतावा
िवनामोबदला
तथािप, सं थान
आयकर
कामकाजािनिम
सं थान भेटीचे वेळी
मोफत िनवास, साद
भोजन, वाहन व य
खचाचा परतावा
ICAI िनयमा माणे
देय होणारी ित के स,
ित सनु ावणी इ.
माणे बील आकारणी
िवनामोबदला
तथािप, सं थान
आयकर
कामकाजािनिम
िवमान वास बील,
िनवास इ. य
खचाची ितपतु
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५

मा.सव च यायालयात रट अज,
अिपल दाखल करणे, सं थानची बाजु
मांडणे

अॅड.मेहल गु ता, िद ली िनणय .५३०/
िद.२२.०८.२०१८
िनणय . १४५/
िद.२६.०२.२०१९

६

मा.सव च यायालयात आयकर,
हॅटकर, इ. संबंधीत रट अज, अिपल
दाखल करणे, सं थानची बाजु मांडणे

िविध अॅड.जु नरकर
िनणय .५३०/
अॅ ड असोिसएटस,् मंबु ई िद.२२.०८.२०१८
िनणय . १४५/
िद.२६.०२.२०१९

७

िव कर - मु यविधत कर (VAT)–
Commissioner Appeal, MVAT
Tribunal Appeal, तसेच मा.उ च
यायालय, मा.सव च यायालय येथे
िविध ाक
ं रता आव यक मािहती सादर
करणे. आव यकते माणे हजर राहणे,
GST – GST TDS, GST Monthly,
Quarterly, Yearly Returns, Audit
Report– आिथक वष २०१९-२०
Income Tax – TDS
आिथक वष – िद.०१.१०.२०१९ ते
िद.३१.०३.२०२१

अॅड.पी.सी. जोशी, मंबई

८
९

१०

११

१२
१३

मु यविधत कर (VAT) Commissioner Appeal, MVAT
Tribunal Appeal, तसेच
िविध ाक
ं रता आव यक मािहती
संकिलत करणे. आव यकते माणे हजर
राहणे,िवनामोबदला अस याने
कायम व पी िनयु
सेवाकर (Service Tax)–
Commissioner Appeal, CESTAT
Appeal,
िवनामोबदला अस याने कायम व पी
कामकाज कर यास िनयु
पवू लेखाप र क –
आिथक वष २०१९-२०
अतं गत लेखाप र क –
आिथक वष २०१९-२०

िनणय .५५४/
िद.२१.०६.२००९

सीए शंकर अदं ाणी अॅ ड िनणय .४६९/
कं., अहमदनगर
िद.१५.०६.२०१७
मे.उ हास बोरसे अॅ ड
कं.,
चाटड अक टंटस,्
नािशक
१. ी.ए.एल. कुलकण ,
कोपरगांव
२. ी.शिशकांत
कुलकण , नािशक,
िव कर स लागार
(सन १९९१ पवु पासनू )

िद.१२.०९.२०१९
मा. थािनक
उपसिमतीचे
सभेतील िवषय न.ं ४
िनणय .४६९/
िद.१५.०६.२०१७

सीए अॅड. ेिणक गांधी,
पणु े

िनणय .४६९/
िद.१५.०६.२०१७

वािषक फ
.३,००,०००/- +
यावरील सेवाकर
वािषक फ
.१,४९,८६०/(सव करांसह एकि त)

िवनामोबदला

मे.उ हास बोरसे अॅ ड
िनणय . ७७/
कं., चाटट अक टंटस,्
िद.३०.०१.२०१९
नािशक
मे.सिु नल अ यक
ं र अॅ ड शासन आदेश
असोिसएटस,् सीए, पणु े
.सासिं व-१०१९/
३२४/ .क.५७/
का.१६
िद.०८.०८.२०१९
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िवनामोबदला
तथािप, सं थान
आयकर
कामकाजाक रता
होणा-या य
खचाची ितपतु
िवनामोबदला
तथािप, करिवषयक
कामकाजाक रता
सं थान भेटीचे वेळी
मोफत िनवास, साद
भोजन, वाहन व य
खचाचा परतावा
MVAT Appeal
.५०,०००/High Court
कामकाज य
भेटीनसु ार

िवनामोबदला
सेवाकर सबं धं ीत
किम नर अिपल,
CESTAT Appeal.
.१,००,०००/.६,००,०००/- +
इतर कर व अनषु ंगीक
खच
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१४

वैधािनक लेखाप र क आिथक वष २०१८-१९

१५

आयकर स लागार
आिथक वष – िद.०१.०८.२०१७ ते
िद.३१.०७.२०१९
(करिनधारणासंबंधीत कामकाज
असमाधानकारक अस याने पढु ील
कालावधीक रता सीए आर.आर. मनु ी,
मंबु ई कामकाज करत आहेत)

मे. मक
ु ंु द एम. िचतळे
अॅ ड कं., सीए,मंबु ई

शासन आदेश
.१,७७,०००/- +
.सासंिवयावरील कर व य
१०१९/२८३/ .क.५ अनषु ंगीक खच
१/ का.१६
िद.०७.०८.२०१९
सीए राहल के ळकर अॅ ड िनणय .४६९/
वािषक फ
असोिसएटस,् मंबु ई
िद.१५.०६.२०१७
.७७,०००/- + कर
वािषक आयकर
िववरणप भरणे,
करिनधारण, छाननी व
संबंधीत संपणु
कामकाज

उपरो माणे Income Tax,MVAT, Service Tax, GST, Monthly Income Tax TDS इ.
सबं धं ीत कामकाज मा.कायदेत सिमती सद य ी.मोहन जयकर यांचे सम वयाने कर यात येत आहे. सबं धं ीत
कामकाजाक रता िनयु कर यात आले या लेखाप र ण सं था, कर स लागार, िविध व यांना दे यात
येणारी फ , य खच ितपतु बाबत मािहती अवलोकनाथ सादर.
अशा कारे आयकर, हॅटकर,सेवाकर व ते सबं धं ीत कामकाज कर याक रता िनयु कर यात
आले या लेखाप र ण सं था, िविध इ. सबं धं ीत मािहतीची स ि थती मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .१२ यावर सिव तर चचा झाली, सं थान सबं ंधीत आयकर, हॅट, व सेवाकर िवषयक कामकाजाबाबत
सिमतीला सिव तर मािहती दे यात आली, याचे अवलोकन क न न द घे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १३
साईभ ांकडून सं थानला िद.३१.०३.२०१६ अखेर देणगी पाने ा झाले या/जमा असले या
िवतळणे यो य असले या चांदी या व तू िवतळवून यापासनू िवटा/बार तयार क न घेणेबाबत.
ताविदनांक २८ जल
ु ,ै २०१७ रोजीचे शासन िनणयानसु ार िद.३१/०३/२०१६ अखेर सं थानकडे देणगी पाने ा
झाले या/जमा असले या िवतळिवणे यो य सोने-चांदी या व तू िवतळवनू , उपल ध होणा-या शु द सोनेचांदीपासनू ी साई ं ितमेची नाणी,पे डे टस् बनिवणेसाठी मा यता िमळालेली आहे..
मा. शासनाने मा यता िदलेनसु ार तसेच मा. यव थापन सिमतीने वेळोवेळी घेतले या िनणयानुसार
सव थम सं थान यव थापनामाफत िदनांक ३१ माच, २०१६अखेर उपल ध होणारी चांदी (अदं ाजे वजन
२७१४.२२६ िक ॅ)या धातचू े अलंकार / व तू िवतळिवणेकामी भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ईयाचं ेकडून िद.
०१/०१/२०१९ रोजी म ये नमूद के ले या बाब स अनसु न ताव-वजा- दरप क मागिव यात आले होते. यास
अनसु न,भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई यांनी िद.२८/०१/२०१९ चे प ाने ताव–वजा- दरप क सादर के ले
होते.
भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई ( India Governmnet Mint, Mumbai)यांचेकडून ा त झालेला
ताव-वजा-दरप क िद.२६/०२/२०१९ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेसभोर िनणयाथ सादर
करणेत आले होते. यावर िनणय .१०३ अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.
भारत सरकार टंकसाळ,मबंु ई यांचे ितिनधी आजचे यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी समोर उपि थत
होते. सिमतीने यांचेशी मजरु ीचे दराबाबत चचा के ली असता यांनी सांिगतले क , कमचा-यांना ७ या वेतन
आयोगानसु ार दे यात आलेली वेतनवाढ व चांदी या १०० % शु दतेची खा ी यामळ
ु े इतरांचे तुलनेने मजरु ीचे
दर जा त आहेत.मा सं थानचे काम मोठे अस याने नाणे बनिव या या मजुरीम ये सटु दे यास व तसे लेखी
दे यास यांनी मा यता दशिवली. मा चांदी िवतळवनू बार बनिवणेकामी िदले या दराम ये काम कर यास तयार
आहे, असे सांिगतले.
यावर सिव तर चचा होऊन,स या चादं ीची नाणी तयार कर याऐवजी सव चादं ी भारत सरकार
टंकसाळ,मबंु ई याचं क
े डून िवतळवनू बार तयार क न घे यात यावेत.व ी साई पादक
ु ा/ ी साई ितमा असलेली
नाणी बनिवणेकामी नामािं कत वेलस यानं ा मा. थािनक सिमतीचे सभेसमोर बोलावनू चांदी या िवटापासनू ी
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साई पादक
ु ा/ ी साई ितमा असलेली नाणी सं थानम ये तयार क न घेणबे ाबत या कायप दतीची मािहती ावी
व यास मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळा यानतं र महारा शासनाची मा यता घे यात यावी,असे ठरले.
तथािप, सं थानकडे िदनांक ३१ माच, २०१६अखेर उपल ध असलेली िवतळिवणे यो य चांदी धातचू े
अलंकार / व तू (अदं ाजे वजन २७१४.२२६ िक ॅ) एवढे आहे. भारत सरकार टंकसाळ, मबंु ई यांनी मबंु ई ि थत
रफायनरीम ये ८५% व यापे ा अिधक शु दता असलेली चादं ी िद यास दरमहा २०० िकलो चांदी शु दीकरण
मता आहे, असे प ात नमदू के ले आहे. तथािप भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई यांची मता कमी अस याने
भारत सरकार टंकसाळ, है ाबादयांचेकडे दरु वनी दारे िवचारणा कर यात आली होती.
यास अनसु न,भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद याचं ेकडे मािहती मागिवली असता, यांनी
िद.०७/०८/२०१९ रोजीचे प ाने मािहती कळिवली आहे.
भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई व भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद यांनी यासंबंधी िदलेला
तपिशलाबाबत तल
ु ना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.
न.ं
१.

२.

३.

भारत सरकार टंकसाळ,मुंबई यांचेकडून अ. भारत सरकार टंकसाळ,मुंबई यांचेकडून
मागिवणेत आलेला
ताव-वजा- न.ं आलेला ताव-वजा-दरप क तपिशल
दरप क तपिशल
IGM यांचे मंबु ई ि थत रफायनरीम ये १. अ) मंबु ई ि थत रफायनरीम ये ितिदनी ५०
चांदी िवतळिवणेची दररोजची िकती
िकलो मॅ चांदी व तू िवतळिव याची मता
िकलो ॅमची
मता आहे तसेच
आहे.
सं थानमाफत उपल ध होणारे उपरो
ब) चादं ी शु दीकरण मता दरमहा २००
चांदी एकाच ट यातिवतळिवणे श य
िकलो ॅम
होईल कां ?
चांदी िवतळिवणेची कायप दती काय ३. आपले अिधकृ त ितिनधीचे उपि थतीत
असेल ?
चादं ीचे वजन क न घे यात येईल. मेि टंगपवु
नमनू ा काढ यात येईल.
चांदी िवतळिवणे व शु दीकरण क न याचे
९९ % शु द चांदीम ये पांतरण होऊन
रझ ट येणेकामी अदं ाजे ५ ते ६ आठवडे
लागतील.
चांदी थम िवतळिवणे (Melting) व ४.
यापासनू शु द व पातील (Refining)
चादं ी या िवटा (Biscuits) तयार
करणेकामी ित िकलो ॅम िकती खच
(शासक य करांसह) येईल ?

१) चांदी धातू शु दता ७९.९% व यापे ा
कमी िद यास (िवतळिव यानंतर शु दीकरण
करतेवेळी नुकसान गृहीत ध न ) यापासनू
९९९ शु द चांदीचे बार तयार करणेकामी दर
ित िकलो ॅम .७२३६/२) चांदी धातू शु दता ८०.००% ते ९९.८०
% िद यास (िवतळिव यानंतर शु दीकरण
करतेवेळी नुकसान गृहीत ध न ) यापासनू
९९९ शु द चांदीचे बार तयार करणेकामी दर
ित िकलो ॅम .४९२६/-

भारत सरकार टंकसाळ,है ाबाबद
याचं ेकडून आलेला
ताव-वजादरप क तपिशल
अ) है ाबाद ि थत रफायनरीम ये
ितिदनी १०० िकलो ॅम चांदी
व तिू वतळिव याची मता आहे.
ब) चादं ी शु दीकरण मता दरमहा
२००० िकलो ॅम (२ मेि क टन ) आहे.
आपले अिधकृ त ितिनधीचे उपि थतीत
चादं ी या सव व तू / दािगनेमधनू खडे
,लाकूड काढून वेगळे क न उव रत
चांदीचे वजन कर यात येईल.
चांदी िवतळिवलेनंतर मेि टंगमळ
ु े कमी
होणा-या मेि टगं के ले या चादं ी या
बारचे सं थानचे अिधकृ त ितिनधी सम
वजन कर यात येईल
जमा करतेवेळी घे यात येणारी चांदी सव कारची चांदी
चादं ी परत करतेवेळी असलेले दर
१) ९९०.० व यापे ा जा त एक वेळ
रफायिनंगसाठी
ित िकलो ॅम – पये २४००/२) ९९९.० व यापे ा जा त दोन वेळ
रफायिनंगसाठी
ित िकलो ॅम – पये ४८००/- या
यित र मेि टंग आिण असाईगं चाजस
ित िकलो ॅम पये १०००/- व १८ %
जी.एस.टी.

उपरो त त यातील नमदू बाबीस अनसु न असे िदसनू येते क भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई याचं ी
चांदी िवतळिवणेची व शु दीकरण भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद पे ा कमी असनू , दरही जा त आहेत.
िद.२२/११/२०१९ रोजीचे प ाने भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद यांनी चांदी िवतळिवणे सबं ंधी सम
चचा करणेकामी भेटीची वेळ मािगतली असता यांना िद.१७/१२/२०१९ रोजी भेटीची वेळ दे यात आली होती.
िद.१७/१२/२०१९ रोजी ी.सिु नल कुमार यादव, डे यटु ी जनरल मॅनजे र, ी.डी िशवा सु ह यम यादव, डे यटु ी
मॅनेजर भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद यांचेबरोबर मा. मु य कायकारी अिधकारी सो. याच
ं ेशी सम चचा
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झाली. भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद म ये ित पती देव थान, हलीग मा मिं दर, कालाह ती देव थान अशा
मोठया देव थानाक
ं डील सोने आिण चांदी िवतळिव यात येत असनू यांना सदर कामाचा मोठा अनभु व आहे.
िद.१७/१२/२०१९ रोजीचे चचस अनसु न, िद.१९/१२/२०१९ मेल दारे यांनी न याने ताव िदलेला
आहे. परंतु सदरचा िवषय धोरणा मक व पाचा अस याने सदरचे तावावर चचा करणेकामी, मा.तदथ
सिमती या िद.३१/१२/२०१९ रोजी होणाया सभेसमोर भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद यांचे ितिनध ना सम
बोलािवणेत आले आहे.
तरी, सदरचा िवषय धोरणा मक व पाचा अस याने यावर भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद यांचे
ितिनध बरोबर सम चचा होणेकामी सिवनय सादर.
भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद यांनी िद.१९/१२/२०१९ रोजी न याने सादर के लेला ताव सोबत
जोडला आहे.
िनणय .१३ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ांकडून सं थानला िद.३१.०३.२०१६ अखेर देणगी पाने ा
झाले या/जमा असले या व िवतळणे यो य असले या चांदी या व तू िवतळवनू यापासनू िवटा/बार
तयार क न घेणेकामी भारत सरकार टंकसाळ, है ाबाद व मबुं ई यांचेशी प यवहार क न याबाबतचा
सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १४
लेखाशाखा िवभागाकडील ॉग ममधील ितजोरी व लॉकस कॅ िबनेट इतर हलिवणेबाबत.
तावभ तिनवास इमारतीत दसु -या मज यावर लेखाशाखा िवभागासाठी साधारणत: १९९८ साली एक ॅांग म तयार
कर यात आले आहे. सदर ॅांग मम ये देणगी व पात ा त होणारे सोने,चांदी व इतर मौ यवान व तू ठे व यात
येतात.
सदर ॅांग म ये स या एकूण साधारण: ४,४०० िकलो ॅम वजना या व तू ठे व यात आले या आहेत.
तसेच स या दैनंिदन जमा होणा-या सोने, चांदी व तू तसेच मौ यावान खडे व तूही या िठकाणी ठे व यात येत
आहेत.
सदर ॅांग मम ये ठे व यात आले या मौ यवान व तंचू े वजन मतेपे ा जादा झा यास तेथील
इमारती या लॅबला इजा पोहचू शकते. या अनषु गं ाने, भिव यात काही अनथ घड याची श यता नाकारता येत
नाही. तसेच ॅांग मचे खालील मज यावर साईभ ताचं ी दशन लाईन अस याने दशन लाईनम ये असले या
भ तानं ा आकि मक इजा पोहचू नये, यासाठी िद.२०/८/२०१९ रोजीचे प ाने सरं ण िवभागाचे िनगरानीत
बाधं काम िवभागाने ॅांग मची मता तपासणी (Structural Audit) कर यात यावी, असे आदेश दे यात
आलेले होते.
यास अनसु न, िद.६/११/२०१९ रोजी सायं. ४.२५ वाजता बांधकाम िवभागाचे किन ठ अिभयतं ा,
ी.एस.एम.जोरी, क लटंट, ी.जे.एस.सबरवाल यानं ी ॅांग मची तसेच ॅांग मम ये ठे वले या व तंचु ी
पाहणी के ली असता, यांनी ॅांग मम ये मतेपे ा जा त (ितन पट) वजन असलेचे पाहणीचे वेळी हटले
आहे.
तथािप ॅांग ममधील ितजोरी, लॉकस कॅ िबनेट जा त जड अस याने, ितजोरी देणगी काऊंटर न.ं ०२
या िठकाणी ठे वता येईल, तसेच लॉकस कॅ िबनेट इतर हलिवता येईल. यामळ
ु े ॅांग ममधील वजन काही
माणात कमी होईल.
या अनषु गं ाने, या े ात काम करणारे मािहतगार इसम यांना य बोलावनू यांनी सदर कामाबाबत
य पाहणी के ली असता, ी.परशराम िकसन बारहाते यांनी िद.२७/११/२०१९ रोजीचे अजाने याकामी र कम
पये १२०००/- मा (अ री पये र कम बारा हजार मा ) येईल असे कळिवलेले आहे. सदरचे कामासाठी
अजदार ी. परशराम िकसन बारहाते व यांचे इतर ०३ सहकारी अशी एकूण चार माणसे येणार असनू , यांनी
अजाम ये यांची नांवे िदलेली आहेत. यांना कामाचे वेळेस ॅांग मम ये वेश ावा लागणार आहे. यां या
याबाबत रिज टर म ये न द व सहया घेता येतील.
सदरचे काम सरं ण िवभागाचे िनगराणीत करता येईल तसेच कामाचे वेळेस य सी सी टी ही
िवभागामाफत संपणू ि हडीओ िच ीकरण कर यात येईल.
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उपरो त माणे कायवाही करणेस, व सदरचे काम पणु झालेनतं र कामासाठीची मजरु ीची र कम पये
१२०००/ मा . (अ री र कम पये बारा हजार मा .) अजदार ी. परशराम िकसन बारहाते यांचे नांवे रोखीने
अदा करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. तदथ सिमतीचे िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .१४
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली. तसेच लेखाशाखा
िवभागाकडील ॉग ममधील ितजोरीचा वापर होईल अशा यो य िठकाणी थलांतरीत करणेत यावी,
असे ठरले.
(कायवाही-लेखाशाखा/सरं ण िवभाग/सीसीटी ही क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १५
ी साई सादालय करीता निवन आटा यिु नट खरेदी करणेस व याकामी ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावी साई सादालय साईभ तांना साद भोजनात चपाती व ना टा पाक टम ये परु ी देणते येत.े ी साईपसादालयात
चपाती व परु ीकरीता दररोज अदं ाजे ३५- ४० ि वंटल आट्याची आव यकता आहे. यासाठी १८ इचं साईज या
दोन व १६ इचं साईजची एक अशा एकुण तीन िगरणी कायाि वत असनू ती तासास अडीच ि वटंल आटा तयार
होते. ४० ि वटंल आटा तयार करणेसाठी १६ तास िगरणी अिवरत कायाि वत ठे वावे लागतात.
स या कायाि वत असले या १८ इचं िगरणी सन १९९३ म ये खरेदी के लेले असनू ऑनलाईन च क
यनु ीट सन २००८ म ये खरे दी के लेले आहे. स या कायाि वत असले या िगरणी नॉन टॉप १६ तास कायाि वत
ठे वलेमळ
ु े िगरणी या मोटार गरम होणे, जळणे याचे माण वाढलेले असनू जातेला वारंवार टाके मारावे लागतात.
यामळ
ु े िगर याचे मे टेनं स वाढले आहे. िगरणी बदं पडलेस ी साई सादालयास आट्याची अडचण येते.
मागणी:- ी साई सादालतील चपाती व ना टा पाक टचा आटया या मागणी नसु ार तासी १० ि वंटल
मतेचे यिु नट असणे आव यक आहे. तसेच अ याधिु नक ड ट िवरहीत िगरणी यिु नट माकटम ये उपल ध आहे.
ी गजानन महाराज देव थान, शेगाव यांचेकडे असलेले युनीट म ये २४ इचं साईज या जाते या चार िगरणी
काया वीत असनू तासी १० ि वंटल आटा तयार होतो. तसेच सदरचे िगरणी यिु नट साठी कमी जागा लागते व
सदरचे यिु नट टिवरहीत आहे. अशा प तीचे िगरणी यिु नट बसिवलेस सादालयात आव यक तेवढा आटा
उपल ध होईल. त सम कारचे आटा यिु नट परु वठादार यांचेकडून खचाचा अदं ाज येणक
े रीता दरप क घेतले
असता यांनी खालील माणे दर िदलेले आहेत.
अ.नं. तपिशल
दर
1
Supply Installation and commissioning of 1000 kg/hr. capacity 23,75,000.00
Atta Plant include Cleaning machine, VibroSeperator,
Centrifugal Atta Separator, Pneumatic System, Floor Mill 24”,
Varam Conveyer with water dumpler, Elevator, Storage Tank,
Electric Motor & panel Board.
GST 5%
Total

एकुण दर
23,75,000.00

1,18,750.00
24,93,750.00

उपरो त तपिशला माणे ी साइ सादालयाकरीता तासी १००० िकलो मतेचे आटा यिु नट
खरे दीकामी र कम .२४,९३,७५०.०० ( अ री र कम पये चोवीस लाख या णव हजार सातशे प नास) मा
खच अपे ीत आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय:- ी साई ादालयातील चपाती व परु ीकरीता लागणारा आटा तयार
करणेसाठी स या असलेले आटा यनु ीट कमी पडत असनू सदर या मिशनरीचे मे टेनं सही वाढलेले आहे. यामळ
ु े
सादालयात निवन आटा यिु नट खरे दी करणे आव यक आहे. याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन
सिमतीची मा याता घेऊन महारा शासना या www.mahatenders.gov.inया सक
ं े त थळावर जाहीरात
िस क न ई िनिवदा बोलिवता येतील.
ताव- ी साई सादालयात चपाती व पुरीचा आटा तयार करणेस अडचण येऊ नाही तसेच
अ याधिु नक ड ट िवरहीत आटा यिु नट िवहीत प तीने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम
.२४,९३,७५०.०० ( अ री र कम पये चोवीस लाख या णव हजार सातशे प नास) मा पयत या खचास
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तसेच महारा ट शासनाचे www.mahatendrs.gov.inया सक
ं े त थळावर ई िनिवदा जाहीरात िस क न ई
िनिवदा मागिवणेस मा यतेकरीता तावमा. तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१५
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयात चपाती व पुरीचा आटा तयार करणेकामी निवन
आटा युिनटची उपयु ता व भिव यातील गरज पाहता ी साई सादालयाकरीता निवन अ याधुिनक
ड ट िवरहीत आटा युिनट खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी
येणा या अंदाजे र कम .२४,९३,७५०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १६
दि णा पेटीतील र कम मोजणी हॉलम ये स ल ए.सी.यं णा बसिवणेकामी येणा या खचास तसेच
याकामी ई-िनिवदा बोलिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईभ तानं ा सं थानकरीता सहजा सहजी देणगी देता यावी हणनु , मिं दर व मिं दर प रसरात दि णा पेटया
बसिव यात आले या आहेत. सदर दि णापेटीतील रकमेची मोजणी आठवडयातून साधारणत: दोन वेळेस (दर
मंगळवारी व शु वारी) होत असते. दि णापेटीतील र कम मोजणीसाठी मिं दरासमोरील सभा मंडपाचे (नंदी हॉल)
खाली तळमज यात एक हॉल बनिव यात आलेला आहे. परंतु सदर हॉल हा सव बाजूने बिं द त आहे. तेथे हवा
खेळती राहणेसाठी काहीही यव था नाही. सदर हॉलम ये फ त िसिलंग फॅ न बसिवलेले आहेत. परु ं त उ हाळयात
िसल ग फॅ नची हवा परु े शी िमळत नस याने हॉलमधील वातावरण हे खपू च गरम व पाचे राहते. तसेच बाहेरील
हवा आत ये यासाठी काहीही माग नस याने, तेथे भयंकर उकाडा िनमाण होतो. यामळ
ु े कमचारी सदर िठकाणी
जा त वेळ बसनू काम कर यास टाळाटाळ करतात. पयायाने काम वेळेत पार पाडणेकामी एकुणच कामकाजात
अनेक अडचणी येऊन काम वेळेत पणु क न घेणे अडचणीचे होत आहे. सदरचे काम करतेवळी कमचा-यांना
जाणवणारा उकाडा कमी होवनु कामकाज सरु ळीत पणे व वेळेत पार पाडणेकरीता सं थानचे मेकॅिनकल
िवभागामाफत दि णा पेटीतील र कम मोजणीचा संपणु हॉल वातानक
ु ु लीत करणे करीता स ल ए.सी यं णा
बसवनु िमळणेबाबत लेखाशाखेने मागणी के लेली आहे.
उपरो त मागणी नसु ार दि णा पेटीतील र कम मोजणी हॉलची य पाहणी के ली असनु सदर
िठकाणी ड टेबल स ल ए.सी. यं णा बसवता येईल तसेच सदर यं णेचे आऊटडोर यिु नट पालखी रथ ठे वले या
मागील मोकळया जागेत ठे वता येतील. याकामी येणा-या खचाचे अदं ाजाकरीता त सम कारचे कामे करणा-या
एज सीज कडुन दर घेतले असता स ल ए.सी यं णा बसिवणेकामी खालील माणे खच अपे ीत आहे.
Sr. No.
1.

Description
Capacity
Supply, installation Testing and Commissioning of 22 Ton
Inverter Compressor Ductable Split A.C. units.

Amount Rs.
9,48,300/-

उपरो त माणे २२ टन मतेची ड टेबल स ल ए.सी यं ण उभारणी कामी अदं ाजे र कम पये ९,४८,३००/- मा खच अपेि त आहे.
िवभागाचा अिभ या/ प ट मत:- दि णा पेटीत जमा होणारी र कम मोजणीसाठी असलेली जागा सव
बाजनु े बंिद त असलेने तथे हवा खळती राहणे श य नाही. यामळ
ु े जा त वेळ काऊंट ग चालेस उपि थत कमचायांना मोठया माणात उकाडयाचा ास होतो. कमचा-यांना उकाडयाचा ास होवु नये याकरीता सदर िठकाणी
लेखाशाखेचे मागणी नसु ार हॉल म ये स ल ए.सी यं णा बसिवता येईल.
याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा. यव थापन समीतीचे मा यता िमळालेनतं र सदरची यं णा
उभारणी करणेकामी महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या तसेच सं थानचे संकेत थळावर
जाहीरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवता येतील.
ताव:- दि णा पेटीतील र कम मोजणीचे हॉल म ये कमचा-यांना उ णतेचा ास जाणवु नये
याकरीता सदरचे हॉलम ये ड टेबल स ल ए.सी यं णा उभारणीकामी येणा-या अदं ाजे र कम
पये-९,४८,३००/- (अ री र कम पये-नऊ लाख अ े चाळीस हजार,ितनशे) मा चे खचास तसेच महारा
शासनाचे www.mahatenders.gov.in या सक
ं े त थळावर ई-िनिवदा जाहीरात िस द क न ई-िनिवदा
बोलािवणेस मा यतेकरीता ताव मा. तदथ ( Ad-hoc ) यव थापन समीतीचे सभेपढु े सादर.

(01} 14.01.2020, Shirdi

28

िनणय .१६

यावर सिव तर चचा होऊन, दि णा पेटीतील र कम मोजणी हॉलम ये स ल ए.सी. यं णा
बसिवणेकामी या िठकाणची य पाहणी क न यानंतर याबाबत िनणय घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १७
सं थानचे भ िनवास, णालये, ी साई सादालय येथील िल टचे CAMC करीता ई-िनिवदा
मागिवणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतूद: (१) कलम १४(२)(घ) – भ तां या सरु ि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी
आव यक ते तातडीचे दु तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े (२) कलम १७(२)(झ) - सव साधारणपणे,
िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज याचं े यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या
योजनांसाठी आव यक असतील अशा गो टी करील.
तावना: साईभ तानं ा अिधकािधक सेवा-सिु वधा उपल ध क न देणक
े रीता साईआ मभ तिनवास,
साईबाबा भ तिनवास, दारावती िनवास थान, ी साई सादालय तसेच णांकरीता ी साईनाथ णालय व
ी साईबाबा हॉ पीटल येथे िविवध मते या एकूण ३७ िल टस बसिव यात आले या आहेत. सदरचे िठकाणी
बसिवणेत आले या िल टचा तपशील खालील माणे आहे :
अ.न.ं िठकाण
१.

२.

३.
४.
५.

६.
७.
८

िल टचा तपशील

साई
आ म अॅटोमॅटीक डोअर,
भ तिनवास थान
वासी मता – १३. G+3
मालवाहतक
ु , कोलॅ सीबल गेट,
मता – १ टन, G+3
साई धमशाळा
अॅटोमॅटीक डोअर,
वासी मता – १३, G+3
मालवाहतुक, कोलॅ सीबल गेट,
मता – १ टन, G+3
निवन
अॅटोमॅटीक डोअर,
भ तिनवास थान
वासी मता – १०, G+3
दारावती
अॅटोमॅटीक डोअर,
वासी मता – १०, G+4
ी साई सादालय एस.एस. अॅटोमॅटीक डोअर,
वासी मता – १०, G+1
मालवाहतुक, कोलॅ सीबल गेट,
मता – २.५ टन, G+1
साईनाथ णालय अॅटोमॅटीक डोअर, हाय ोलीक,
वासी मता – २०, G+2
साईबाबा हॉ पीटल एस.एस. अॅटोमॅटीक डोअर,
वासी मता – १५, G+2
िशड बस थानक एस.एस. अॅटोमॅटीक डोअर,
भ तिनवाससथान
वासी मता – १०, G +3

कंपनी

नग

जॉ सन िल ट ा.
िल.
जॉ सन िल ट ा.
िल.
जॉ सन िल ट ा.
िल.
जॉ सन िल ट ा.
िल.
जॉ सन िल ट ा.
िल.
कोने इले हेटर ा.
िल.
ओटीस इले हेटर
कंपनी िल.
ओटीस इले हेटर
कंपनी िल.
पावरिलंक
इिं जिनअस
जॉ सन िल ट ा.
िल.
ि ह टोरा िल ट
ा. िल. मंबु ई
एकूण िल ट :

१२

खरेदी िदनांक खरेदी िकंमत
पये
पये
२०/७/२०१२ १,६९,००,०००/-

१
६

२८/०७/२०१२ ९१,००,०००/-

१
४

३०/०६/२०१४ ५७,१९,५१२/-

४

१५/८/२००९

१

०१/१०/२००८ ३०,४१,१००/-

६४,००,०००/-

१
२

११/०८/२००७ २०,२८,७७९/-

३

३०/०६/२०१४ ५२,९४,७३७/-

२

२७.०७.२०१७ २५,००,०००/-

३७

उपरो त ३७ िल ट पैक अ.न.ं २ चे िल ट बसिवणेत आलेली साईधमशाळा इमारती करीता बांधकाम
परवाना घेणचे ी कायवाही बांधकाम िवभागामाफत चालू असलेने सदरचे िल ट वापराकरीता लायस स िमळालेले
नसलेन,े यांचा वापर कर यात येत नाही. तसेच अ. न.ं ८ िशड बस थानक भ तिनवास थान येथील िल ट
िदनांक ३१/३/२०२० पयत वारंटी कालावधी असलेने या िठकाणचे व साईधमशाळा येथील ७ अशा एकुण ९
िल ट वगळून उव रत २८ िल टकरीता िदनांक२६/०२/२०१९ रोजीचेमा. यव थापनसिमतीचेसभेतीलिनणय
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ं .१४०(११) अ वये जा.नं. एसएसएस/विश/मेकॅिनकल/५८५९/२०१९ िदनांक ५.०३.२०१९ रोजीचे नसु ार मे.
फोिन स इले हेटर िल ट ा. िल. मबंु ई यांना िदनांक १.३.२०१८ ते िदनाक
ं २८.०२.२०१९ याकालावधी
करीता .१०,७९,०००/- मा र कमेस CAMC कायादेश देणते आलेला आहे.
CAMC कॉ कट म ये सव मेकॅिनकल व इले ीकल सपे् अरपाट हे सदर कॉ कट म ये येत या
पेअरपाटची कोणतीही िकमतं न घेता पेअस बदलनू िमळतात. िशवाय कंपनीचे / कॉ ट कडील िश ीत
टेि निशयन येऊन मिशनची साफ सफाई, सेट ग क न देत असतात. जेणक
े न िल ट सरु ळीत चालु राहणे श य
होणार आहे. CAMC कालावधीम ये सव िल ट या मिशनरीचा कोणताही मेकॅिनकल व इले ीकल पाट
नैसिगक र या खराब झा यास ती बदलून देणे कंपनीला स तीचे आहे.
चालू CAMC कालावधीम ये मे. फोिन स इले हेटर िल ट ा. िल. मंबु ई यांनी आतापयत
खालील माणे पेअरपाट बदलून िदलेले आहे.
अ.न.ं
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

पेअर पाटचा तपिशल
वायर रोप १३mm, ८mm व डोअर वायर रेाप २ mm, ३mm
बटन
ऑईल सील, ऑईल,
मेल िफमेल कॉ टे ट , रले, ३व ४ पोल कॉ ट टर
रीड वीच, िलिमट वीच, DCL वीच
रे टीफाईड काड
डोअर प ग, िग ज, रोलर, बे ट
मोटार व वॉईल रवायड ग

मागणी:- सदर िल टचे CAMC कालावधी िदनांक २८.२.२०२० रोजी सपं णार असलेने यापिु ढल
एक वष कालावधी करीता सव िल ट CAMC करावी लागणार आहे. मागील वषाचे ा त दर यानसु ार पिु ढल
वष CAMC करीता खालील माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं.

िठकाण

उ पादक कंपनी

िल ट सं या

१
२
३
४
५
६
७

साईआ म भ तिनवास
साईबाबा भ तिनवास
साईबाबा हॉ पीटल
दारावती भ तिनवास
साईनाथ हॉ पीटल
साई सादालय
िशड बस थानक भ तिनवास

जॉ सन िल ट ा. िल.
जॉ सन िल ट ा. िल.
जॉ सन िल ट ा. िल.
कोने इले हेटर ा. िल.
पावरिलंक इिं जिनअस
ओटीस इले हेटर कं. िल.
ि ह टोरा िल ट ा. िल.
एकुण र कम

१३
०४
०३
०४
०२
०२
०२
३०

सन २०१९- २० वषाकरीता CAMC
देणक
े ामी अपे ीत खच र कम .
(मागील वषाचे CAMC र कमे या
५ % वाढ गृहीत ध न)
११,३२,९५०/-

८०,०००/- (अपे ीत खच)
१२,१२,९५०/-

उपरो त माणे अ. नं. १ ते ६ मधील नमदु २८ िल टचे िदनांक २८.२.२०१९ रोजी कॉ ेिस ह
वािषक सि हस कॉ ॅ टव अ. नं. ७ मधील िल टचा वारंटी कालावधी िद. ३१/०३/२०२० रोजी संपत अस याने
पिु ढल एक वष कालावधी करीता एकि त ३० िल टचे कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट देणेकामी अदं ाजे
र कम . १२,१२,९५०/- मा चा खच अपेि त आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- सं थान मधील सव िल ट सरु ळीत कायरत राहणेकामी यांची CAMC देणे
आव यक आहे. याकरीता सव िल टचे एकि त CAMC चे कॉ ॅ ट देणे करीता महारा शासना या
www\mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर तसेच सं थानचे सं थान वेबसाईटवर जाहीरात िस द क न ईिनिवदा मागिवणेस तसेच CAMC करीता येणा-या अदं ाजे र कम . १२,१३,८७५/- मा चे खचास मा. तदथ
(Ad-hoc) सिमती सभेत मा यता घेणे आव यक आहे.
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ताव:- तरी ी साईभ तांचे तसेच णालयातील णाचे सोई सिु वधेकरीता िल ट सरु ळीत
कायाि वत राहणे करीता एकुण ३० िल टचे एकि त कॉ िे स ह वािषक सि हस कॉ ट (CAMC) देणक
े रीता
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या पये १२,१३,८७५/- मा चे अपेि त खचास मा यता िमळणेकामी
सदरचा ताव मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे भ िनवास, णालये, ी साई सादालय येथील एकुण ३०
िल टचे एकि त कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ट (CAMC) देणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा
ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .१२,१३,८७५/-मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १८
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय येथील सांडपाणी ि या क प (STP) तसेच
दुषीत पाणी ि या क प (ETP) चे वािषक ऑपरेट ग व मेटन स (AMC) देणेकामी येणा या
खचास ई-िनिवदा िस द करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमती िदनांक ५.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ६१३(१) नसु ार ी साईबाबा हॉ पीटल
व ी साईनाथ हॉ पीटल येथील सांडपाणी ि या सयं चा िदनाक १.१०.२०१८ ते िद ३०.९.२०१९ या वष
कालावधीकरीता वािषक ऑपरे ट ग व मटनं स (AMC) करीता मे. ीनसांयटीिफक डे हलपमट (इ)ं ा. िल.
मंबु ई यांना ती माहे र कम .७२,०००/- माणे एक वष कालावती करीता र कम . ८,६४,०००/- मा
र कमेस देणते आलेले आहे. सदरची मदु त िदनाक ३०.९.२०१९ रोजी सपल
ं ेली अस याने न याने ई िनिवदा
िकया करावी लागणार होती.
ी साईनाथ हॉ पीटल येथील लॉ ी व ी साईबाबा हॉ पीटल पॅथोलॉजी लॅब येथील सांडपा यावर
िकया करणेसाठी अनु मे १३०००िल. व ३०००िल. तीिदन मतेचे वतं ETP लॅ टची माहे माच २०१९
म ये उभारणी करणेत आलेली आहे. सदर लॅ टची वारंटी कालावधी माहे२८ फे वु ारी २०२० रोजी संपणार
असलेने वारंटी कालावधी सपं लेनतं र पढु े एक वष कालावधी करीता ावयाची वािषक ऑपरेट ग व मटनं स
(AMC) करीता ई िनिवदा िस करावी लागणार आहे. ी साईबाबा हॉ पीटल येथील लॅ ट दोन िश ट म ये
तसेच साईनाथ णालय येथील लॅ ट दोन िश ट म ये ऑपरे ट ग करावी लागेल.
ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल येथील STP व ETP लॅ ट जवळ जवळ अस याने
दो ही लॅ ट करीता एकि त िनिवदा काढलेस दहा ऐवजी पाच कमचा-यांत देा ही लॅ ट ऑपरे ट ग करता येईल. व
पयायाने सं थानची अदं ाजे माहे ५०,०००/- इतक अिथक बचत होणार असलेने दो ही पलॅ
् ट वािषक ऑपरे ट ग
व मटनं सकरीता एकि त ई िनिवदा िस करणेस व STP चे वािषक ऑपरे ट ग व मटनं सचे काम िदलेले मे.
ीन सांयटीिफक डे हलपमट (इ)ं ा. िल. मबंु ई यांना िदनांक १.१०.२०१९ ते िदनांक २८.२.२०२० या पाच
मिह या या कालावधी कालावधी करीता मजं रू दरात मदु तवाढ देणसे मा यता करीता ताव मा. तदथ (Adhoc) सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता. सदर या तावास मा. तदथ(Ad- hoc) सिमतीचे िदनाक
ं
४.१२.२०१९ रोजीचे सभेत िनणय ं . ५१६ अ वये मा यता देणते आलेली आहे.
उपरो त िनणयानुसार िदनांक १.३.२०२० ते िदनांक २८.२.२०२१ या एक वष कालावधी करीता
STP व ETP लॅ टचे एकि त वािषकऑपरे ट गवमटनं स (AMC) देणक
े ामी त सम काम करणा-या एज सी
कडून खचाचा अदं ाज येणक
े रीत ईमेल ारे दरप क मागिवणेत आले असनू यानसु ार खचाचा तपिशल
खालील माणे
अ.न.ं
1
2
3
4
5

तपिशल
मनु य बळ
के िमकल
दु ती, सपु रिवजन , पाणी तपासणी अहवाल
ित माह एकुण खच (1+2+3)
एक वषाकरीता येणार एकुण खच (अ.नं. 4X 12 )
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अंदाजे र कम पये
65,380.00
33,410.00
31,772.00
1,30,562.00
15,66,744.00

31

उपरो त माणे ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल येथील STP व ETP लॅ टचे एक
वष कालावधी करीता वािषक ऑपरे ट ग व मटनं स (AMC) देणक
े ामी र कम १५,६६,७४४/-पयत खच
अपेि त आहे. सदर या खचास मा. तदथ (Ad-Hoc) सिमतीची मा यता घेऊन ई िनिवदा महारा शासना या
www.mahatenders.gov.in या सक
ं े त थळावर िस करता येईल.
ताव:- तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटल येथील STP व ETP लॅ टचे एक वष कालावधी
करीता वािषक ऑपरेट ग व मटनं स (AMC) देणक
े ामी एकि त ई िनिवदा महारा शासना या
या सक
ं े त थळावर िस करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम
.१५,६६,७४४/-पयत या खचास मा यता घेणक
े ामी सदरचा ताव मा. तदथ (Ad-Hoc) सिमतीचे सभेम ये
िनणयाथ सादर.
िनणय .१८
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय येथील सांडपाणी
ि या क प (STP) तसेच दुषीत पाणी ि या क पाचे (ETP) वािषक ऑपरेट ग व मेटन स
(AMC) देणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम
.१५,६६,७४४/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १९
वुलन लॅकेट खरेदीबाबत पुजा इटं रनॅशनल, लुिधयाना यांचे िद.०९.१०.२०१९ चे िद.१६.१०.२०१९
रोजी ा झालेले वुलन लॅकटसाठी भरलेली सरु ा अनामत र कम परत करणेबाबतचे प .
तावमे.पजु ा इटं रनॅशनल, लुिधयाना यांनी िद.०९.१०.२०१९ रोजीचे प ाने खालील माणे िवनंती के ली आहे.
This is with reference to the tender id.2019_SAI_397673_1 and tender reference
number SSST/Purchase/2019/10/Woolen Blanket for the supply of woolen blanket on 5th
March, 2019.
We would also like to brought into your kind knowledge that we had already
submitted our sample & test report on 24th March, 2019 & Security Payment of
Rs.51,750/- vide NEFT Txn. No.000197598930 on 19th June, 2019 after request from your
Sansthan, but even after 6 months from the allotment of contract and submission of other
requirements, we have not been issued any PO or any confirmation letter regarding the
work order.
Therefore, we hereby request you to please refund our security deposit payment of
Rs.51,750/- and we assure you that we will redeposit the security payment as and when the
po will be issued to us.
सदर करणाची व तुि थती खालील माणेमे.बािं ठया एटं र ायजेस, पणु े यांनी िदले या लॅकेटचा नमु याची सं थान या तािं क
पेिसिफके श माणे टे सटाईल लॅबम ये साईभ त िनवास िवभागाने तपासणी क न घेतली असता, सदर वल
ु न
लॅकेट ही सं थानचे टेि नकल पेिसिफके शन माणे नस याचे आढळून आले आहे. याबाबत साईभ त
िनवास थान िवभागाने सादर के ले या िद.०३.१२.२०१८ या िटपणीवर RE-Tender करा असे िनदश होते.
यास अनसु न खरे दी िवभागाकडून िद.१९.१२.२०१८ रोजी फे र ई-िनिवदेसह ताव सादर कर यात आला
होता.
यानसु ार वल
ु न लॅकेटसाठी िद.१४.०१.२०१९ ते ०४.०२.२०१९ या कालावधीत नवीन फे र ईिनिवदा ि या कर यात आली होती. याम ये ८ ई-िनिवदा ा त झाले या हो या. सदर ई-िनिवदाच
ं े तािं क बीड
िद.११.०२.२०१९ रोजी उघड यात आले होते. तसेच िद.१३.०२.२०१९ रोजी पा ८ िनिवदाधारकाचं े
कमिशअल बीड उघडणेत आले होते.
याम ये मे.पजु ा इटं रनॅशलन, लिु धयाना यांचे ती नग .६९०/- असे दर ा त झाले होते. यांनी
मा. यव थापन उपसिमतीचे िद.१८.०२.२०१९ चे सभेत हे दर कमी करणेस असमथता दशिवली होती. मा सदर
िनिवदाधारक हे महारा ाबाहेरील अस यामळ
ु े खरे दी िनयमावलीतील ३.१.२.८ तरतदु ीनसु ार महारा ातील
ि दतीय यनु तम दरधारक मे.ओम एज सी, औरंगाबाद यानं ा L1 या दरात परु वठा कर यास तयार आहेत िकंवा
कसे याबाबत मा.उपसिमतीचे िद.१८.०२.२०१९ चे सभेत सम िवचारणा कर यात आली होती. चचअतं ी यांनी
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थम यनु तम दरधारकाचे दरात ५० ट के हणजेच २५०० वल
ु न लॅकेटचा परु वठा कर याचे मा य के ले आहे व
तसे समं तीचे लेखी प ही यांनी िदले होते. यामळ
ु े सं थानची वल
ु न लॅकेटची एकुण ५,००० नगाची मागणी दोन
परु वठाधारकांना यनू तम दराने सम माणात िवभागणी क न परु वठा आदेश दे याची मा.उपसिमतीने
िद.१८.०२.२०१९ चे सभेत िशफारस के ली होती. सदर मा.उपसिमतीचे इितवृ त मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
कायम कर यात आले होते. तसेच लोकसभा िनवडणक
ू ची आचारसिं हता लागणार अस यामळ
ु े लेटर ऑफ इटं े ट
दे याचा ताव सादर कर यात आला होता. तथािप सदर फाईल वा री होऊन िद.२१.०३.२०१९ रोजी ा त
झाली होती. नेमक िद.१०.०३.२०१९ पासनू लोकसभा िनवडणक
ू ची आचारसंिहता चालू झा यामळ
ु े सदर प े
आचारसंिहतेनतं र दे याचे ठरले होते.
आचारसंिहता िद.२६.०५.२०१९ रोजी संप यानंतर सदर प े िद.०३.०६.२०१९ रोजी मे.पजु ा
इटं रनॅशनल, लुिधयाना व मे.ओम एज सी, औरंगाबाद यांना दे यात आले होते. मे.पजु ा इटं रनॅशनल यांनी वल
ु न
लॅकेटचा नमुना िद.१३.०६.२०१९ रोजी तर मे.ओम एज सीज, औरंगाबाद यांनी िद.२०.०६.२०१९ रोजी सादर
के ला होता. तसेच मे.पजु ा इटं रनॅशनल, लुिधयाना यांनी र कम .५१,७५०/- मा सं थानकडे सरु ा अनामत
र कम भरली आहे. तर मे.ओम एज सीज,औरंगाबाद यांची िनिवदेसोबत बयाणा र कम .५५,०००/सं थानकडे सरु ा अनामत हणनू जमा आहे.
सदर दो हीही नमनु े अनु मे २०.०६.२०१९ व २२.०६.२०१९ रोजी .अिध क, साईबाबा
भ तिनवास थान यांचेकडे वल
ु न लॅकेटचे िनिवदेत िदलेले टेि निकल पेिसिफके शन माणे पडताळणी क न
परु वठा आदेश देणबे ाबत लेखी अिभ ाय देणेसाठी पाठिवले होते. तसेच साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाला
याबाबत पाठपुरावा महण
् नू िद.१५.०७.२०१९ रोजी मरणप दे यात आलेले होते. सदर मरणप ावर साईबाबा
भ तिनवास थान िवभागाने िद.१७.०७.२०१९ चे प ा वये सदर लॅकेटचे नमनु े लॅब तपासणीसाठी
िद.१४.०७.२०१९ रोजी WRA, ठाणे या लॅबकडे पाठिव याचे व रपोट ा त झालेनतं र अिभ ाय कळिव यात
येतील असे कळिवले होते. यानंतरही साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाकडे वेळोवेळी पाठपरु ावा के लेला आहे.
तथािप अदयापपयत यांचा लेखी अिभ ाय ा त झालेला नाही. मा साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाकडून
मे.पजु ा इटं रनॅशनल, लुिधयाना यांचा लॅकेटचा नमनू ा सं थानचे पेिसिफके शन माणे ६५ ट के बरोबर अस याचे
तसेच मे.ओम एज सीज,औरंगाबाद यांचा लॅकेटचा नमनू ा सं थानचे पेिसिफके शन माणे ३५ ट के बरोबर
अस याचा ताव सादर के ला होता. यावर सबं िं धत िनिवदाधारकांवर फौजदारी गु हा दाखल करणेबाबत
मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी िनदश िद याचे सािं गतले होते. याबाबत साईबाबा भ तिनवास थान
िवभागाने अॅड. ी.जे.के .ग दकर, िशड यानं ा याबाबत स ला िमळणेसाठी प िदले होते. यावर यांनी
िद.१३.११.२०१९ रोजीचे प ाने “ दो ही िनिवदाधारकांकडून सदरचे वल
ु न लॅकेट आपले पेिसिफके शन माणे
सादर करणेबाबत कळिवणे व िदलेले नमनु े हे पेिसिफके शन माणे नाही, असेही कळिवणे ज रीचे आहे. तसेच
जर दो ही िनिवदाधारक आपले पेिसिफके शन माणे सदर वल
ु न लॅकेट आपणास परु िवणार नसतील तर
यांचेबरोबर करार कर याचे कारण नाही. मा यांचेवर एकदम फौजदारी गु हा न दिवणे हे वर नमदू के ले माणे
उिचत होणार नाही.” असा अिभ ाय िदला आहे.
सदर लॅकें टबाबत साईभ त िनवास थान िवभागाने मे.पजु ा इटं रनॅशनल,लुिधयाना व मे.ओम एज सीज,
औरंगाबाद या िनिवदाधारकांकडुन वल
ु न लॅकेटम ये असले या टु ीबाबत चचा क न आप या पेिसिफके शन
मागणी माणे सधु ारणा क न पु हा नमुना मागिवणेस िकंवा वल
ु न लॅकेटचे नमनु े आप या मागणी माणे नस याने
पढु ील यो य ती उिचत कायवाही होणेस न िवनतं ी. असे िद.१०.१२.२०१९ रोजीचे प ाने कळिवले आहे.
दर यान िनिवदाधारकांनी सं थानकडे सादर के ले या लॅकेट या नमु यांनाही चार मिह याचा कालावधी
उलटला आहे व याबाबत सं थानकडून पढु े काहीही कळिवले न गे यामळ
ु े मे.पजु ा इटं रनॅशनल, लुिधयाना
वरील माणे सरु ा अनामत र कम परत करणेची मागणी के ली आहे. तसेच दसु रे परु वठाधारकही दरु वनी क न
सरु ा अनामत रकमेची मागणी करत आहे.
वल
ु न लॅकेट या यापवु चे थम ई-िनिवदे या बाबतीत मागील परु वठादार मे.बांिठया एंटर ायजेस, पणु े
यांचेकडून थम लॅकेटचा नमनू ा लॅब रपोट बरोबर न आ याने यांना बलॅकेटचा नमनू ा दसु -यांदा दे याची सधं ी
दे यात आली होती. याम येही यांचे रपोट सं थानचे पेिसिफके शन माणे ा त झाले न हते. तसेच स याचे
दो हीही िनिवदाधारकांचे लॅकेटचे सं थानने लॅब तपासणी के लेले रपोट सं थानचे पेिसिफके शन माणे ा त
झालेले नाहीत.
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मागील परु वठादाराला िदले या दोन सधं ी व स याचे २ िनिवदाधारकानं ा िदलेली येक एक सधं ी या
४ ही वेळचे लॅब तपासणीम ये सं थान पेिसिफके शन माणे लॅब रपोट ा त झालेले नाहीत असे िदसनू येते.
यामळ
ु े सदर ई-िनिवदा ि या र क न लॅकेटचे टेि नकल पेिसिफके शन पु हा साईबाबा भ तिनवास थान
िवभागामाफत तपासनू यानतं र पु हा याकामी ितस-यांदा फे र ई-िनिवदा ि या करावी व स याचे दो हीही
िनिवदाधारकांची सरु ा अनामत र कम परत करावी असे वाटते.
वरील व तुि थती िवचारात घेता,
१.
सदरची ई-िनिवदा ि या र करावी अगर कसे?
२.
वल
ु न लॅकेटचे टेि नकल पेिसिफके शनची साईबाबा भ तिनवास थान िवभागामाफत पनु :तपासणी
क न फे र ई-िनिवदा ि या करावी अगर कसे?
३.
मे.पजु ा इटं रनॅशनल, लुिधयाना यांची .५१,७५०/- व मे.ओम एज सीज, औरंगाबाद .५५,०००/मा यांची सं थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र कम परत करावी अगर कसे?
िकंवा
नवीन लॅकें टचे नमनु े मागवनु पु हा लॅब तपासणी करावी िकंवा कसे?
वरील “१” ते “३” िकंवा नवीन लॅकें टचे नमनु े मागवनु पु हा लॅब तपासणी करावी िकंवा कसे?
याबाबत उिचत िनणय होणेसाठी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .१९ यावर सिव तर चचा होऊन, वुलन लॅकेट खरे दी करणेबाबतची ई-िनिवदा ि या र करणेत येऊन,
मे.पुजा इटं रनॅशनल, लुिधयाना यांची र कम .५१,७५०/- व मे.ओम एज सीज, औरंगाबाद यांची
र कम .५५,०००/- मा सं थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र कम परत करणेस मा यता
दे यात आली. तसेच वुलन लॅकेटचे टे ि नकल पेिसिफके शनची साईबाबा भ तिनवास थान
िवभागामाफत पुन:तपासणी क न याकामी फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही-खरेदी िवभाग/ ी साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २०
मे.अिमतकुमार े िडगं कंपनी, बाश यांचेकडील हरबराडाळ पुरवठा कर यास असमथता दशिव यामुळे
सं थानचे झालेले नुकसान भरपाईसाठी ॲङ ी. भवर यांनी िदले या स यानुसार िदवाणी दावा
दाखल करणेबाबत.
तावभांडार िवभागाने लाडू िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणामाल व अनषु ंिगक
सािह य र कम .३६,९२,३५,०००/- मा ची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०८.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २ अ वये मा यता घेतलेली आहे. सदर ताव
िद.२५.०१.२०१९ रोजी खरे दी िवभागाकडे दे यात आला होता. यानसु ार खरे दी िवभागाने सादालय, लाडू
िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणा माल व अनषु िं गक सािह य खरे दीकामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.११.०२.२०१९ ते ०२.०३.२०१९ या कालावधीत मागिव या हो या. याम ये गह,
तांदळ
ु , साखर, व हरभरा दाळीचे एक ीत ई-िनिवदेचा समावेश होता. गह, तादं ळ
ु , साखर, व हरभरा दाळी या ईिनिवदा ४ वाटरसाठी ४ ट यांम ये वतं दरांसाठी मागिव यात आ या हो या.
गह, तांदळ
ु , साखर, व हरभरा दाळी या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०७.०३.२०१९ रोजी
उघड यात आ या हो या. तथािप िद.१०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा िनवडणक
ू ची आचारसिं हता सु
झा यामळ
ु े याबाबतची पढु ील नमनू े िनवडणे, कमिशअल बीड उघडणे, चचा-वाटाघाटी करणे व मा. यव थापन
सिमतीची अिं तम मा यता घेणे वगैरे कायवाही आचारसंिहता संपलेनंतर करणेचे ठरले होते. यास अनसु न
तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या िनिवदाधारकांनी सादर के लेले गह, तांदळ
ु , साखर, व हरभरा दाळीचे नमनु े
त ांकडून िदनांक २१.०५.२०१९ रोजी िनवड यात आले होते. तसेच िद.३०.०५.२०१९ रोजीचे खरे दी सिमतीचे
सभेत कमिशअल बीड उघड यात आले होते.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांना िनवडले या हरबरादाळीचे नमु यांचे दरांम ये यांचे दर
यनू तम अस याचे व मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत चचा व वाटाघाटीसाठी करणेसाठी
उपि थत राहणेबाबत यांना िद.४/६/२०१९ रोजी दरू वनीवर कळिव यात आले होते. तथािप ते चचा
वाटाघाटीस अनपु ि थत होते.
मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांचे हरभरा दाळीसाठीचे ती ि वंटल दर त ानं ी िनवडलेले हरभरा
दाळीचे नमु यांम ये इतर िनिवदाधारकांपे ा ४ ही वाटरम ये यनू तम आहेत. यामळ
ु े मे.अिमतकुमार ेिडंग

(01} 14.01.2020, Shirdi

34

कंपनी, बाश यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/८३४/२०१९ िद.११/६/२०१९ रोजीचा परु वठा
आदेश ई-मेल ारे दे यात आला होता.
तथािप, मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यानं ी िद.११ जनू , २०१९ रा ौ ९.४२ वाजता
खालील माणे ई-मेल ारे कळिवले होते.
We have learnt about allotment of Tender to us by going through attached Work
Order sent through this email.
However, you are hereby informed that, in view of unexpected unforeseen
financial difficulties which our firm is going through at present and considering the terms
and conditions mentioned in the Work Order, it would be difficult for us to enter into any
agreement.
सं थान या िकराणा माल व इतर अनषु ंिगक सािह याचे वािषक ई-िनिवदेम ये थमच मे.अिमतकुमार
ेड ग कंपनी, बाश यांनी हरभरा दाळ परु िवणेस असमथता दशिवली होती. यामळ
ु े हरबराडाळ खरे दीसाठी फे र
ई-िनिवदा ि या करावी लागली होती. तसेच हरबराडाळ ३०० ि वंटल तातडीने दरप कातील यनु तम दरधारक
मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक यांचेकडून ती ि वंटल .५,३३९/- दराने खरे दी करावी लागली असनू
याकामी .१६,०१,७००/- खच आला होता. थोड यात हरबराडाळ खरे दी साठीची िनिवदा ि या अिं तम
होईपयत आव यकते माणे एकुण ६८५.१७ ि वंटल हरबराडाळ .५३३९/- ती ि वंटल दराने मे.जयिहदं
िकराणा टोअस,नािशक यांचेकडून खरे दी कर यात आली होती.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांनी हरबराडाळ व खादयतेलाचा परु वठा न के याने सं थान
अॅड होके ट यांचे स याने कारवाई करणेसाठी ताव सादर कर यात आला होता. यावर खालील माणे िनणय
झालेला होता.
िनणय ं .३५८- यावर सिव तर चचा होऊन, मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांनी हरबराडाळ
परु वठा कर यास नकार िद याने तातडीने दरप का दारे कर यात आले या ३०० ि वंटल हरबराडाळ खरे दीस व
याकामी आले या र कम .१६,०१,७००/- मा चे खचास काय तर मा यता दे यात आली. तसेच तातडीने
हरबराडाळ खरे दी कामी आले या वाढीव खचाची र कम मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांचेकडून वसल
ु
कर यात येऊन यांचे नाव पढु ील तीन वषासाठी काळया यादीत टाक यात यावे तसेच MSME अतं गत िनघणाया टु ी बाबत सिव तर तपासणी क न ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
हरबराडाळ खरेदीकामी फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यास मा यता दे यात आली. तसेच सदरची ई-िनिवदा
ि या पणु होईपयत आव यक असणारी हरबराडाळ स याचे दरप कातील यनु तम दरधारक मे.जयिहदं िकराणा
टोअस, नािशक याचं ेकडून खरे दी कर यास तसेच ते परु वठा कर यास तयार नस यास दरप का दारे खरे दी
कर यास मा यता दे यात आली.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश यानं ी िद.११.०६.२०१९ चे मेल अ वये हरबराडाळ परु िवणेस
असमथता दशिवली होती. यामळ
ु े सं थानला दरप के मागवनू तातडीने डाळ खरे दी करावी लागली होती. तसेच
फे र ई-िनिवदा ि या करावी लागली होती. यामळ
ु े िनिवदा अटी-शत मधील तरतुदीनसु ार मे.अिमतकुमार ेिडंग
कंपनी,बाश यांचेकडून सं थानची झालेली नुकसान भरपाई वसल
ु होणे गरजेचे आहे. िनिवदा अटी-शत मधील
N. आप ती/नैसिगक आप ती, नक
ु सान भरपाई व दंडा मक कारवाई या तरतुदीम ये अ.न.ं ३ म ये खालील तरतदु
आहे.
तरतुद ं .३- िनिवदेतील मंजरु दराने व िनवडले या नमु या माणे माल पुरवठा करणे बंधनकारक आहे.
मंजरु दराम ये कोण याही कारणा तव भाववाढ माग याचा अिधकार परु वठाधारकास असणार नाही अथवा
अशा कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. परु वठाधारकाने माल परु वठा करावयाचे नाकार यास अथवा माल
परु वठा न के यास सं थानला बाजारभावाने अथवा फे रिनिवदा मागणी क न माल खरे दी करावा लाग यास जादा
येणा-या खचाची नक
ु सान भरपाई परु वठाधारकाकडून वसल
ु के ली जाईल.
वरील तरतुदीचा िवचार करता मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश यांनी हरबराडाळ परु िवणेस
असमथता दशिव यामळ
ु े A,B व E म ये नमदू के ले माणे जादा खच आलेला आहे. तसेच C व D म ये नमदू
के ले माणे िडसबर २०१९ पयत जादा खच येणार आहे. जानेवारी २०२० ते माच २०२० या कालावधीसाठी ईिनिवदा ि या होऊन याकामीचा दर मे.अिमतकुमार ेिडंग, बाश यांचे दरापे ा कमी अस यामळ
ु े याकामी
सं थानला जादा खच येणार नाही. यामळ
ु े या कालावधीसाठी र कम वसल
ु ीचा नच उ भत नाही.
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A. ११ जनू २०१९ ते २९/७/२०१९ या फे र ई-िनिवदा ि या पणु होईपयतचे कालावधीसाठी
सं थानने दरप का दारे मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक याच
ं ेकडून हरबराडाळ खरे दी के ली यासाठी झालेला
खच खालील त यात नमदू के लेला आहे.
तारीख
२७.०६.२०१९
०१.०७.२०१९
११.०७.२०१९
१७.०७.२०१९
१८.०७.२०१९
एकुण ि वंटल

प रमाण
१६८.३०
११९.०४
१९९.२०
९९.२३
९९.४०
६८५.१७

दर ती ि वंटल मे.अिमतकुमार यांचे दर ती ि वंटल जादा आलेला खच

५,३३९/-

एि ल ते जनु २०१९- ५,३५०/जुलै ते स टबर २०१९- ५,४००-

-

B. िद.३०.०७.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पयत मे. मोद स लायस,मबंु ई यांचक
े डून खरे दी के ले या
हरबराडाळीसाठी जादा आलेला खच खालील त यात नमदू के ला आहे.
तारीख
प रमाण
मे. मोद स लायस
मे.अिमतकुमार यांचे जादा आलेला खच
यांचे दर ती ि वंटल दर ती ि वंटल
३०.०७.२०१९ ते
१८१२.५० ५,४७०/५,४००/१,२६,८७५/११.१०.२०१९
C. सं थानला १ ऑ ट बर २०१९ ते ३० नो हबर २०१९ पयत हरबराडाळ खरे दीसाठी आलेला जादा
खच खालील त यात नमदू के ला आहे.
तारीख
प रमाण
दर ती ि वंटल मे.अिमतकुमार यांचे जादा आलेला खच
दर ती ि वंटल
१२.१०.२०१९
६०१.२० ५,७७०/५,५००/१,६२,३२४/ते ३०.११.२०१९
D. सं थानला ०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९ पयत हरबराडाळ खरे दीसाठी येणारा जादा
खच खालील त यात नमदू के ला आहे.
तारीख

अदं ाजे प रमाण

०१.१२.२०१९ ते ३१.१२.२०१९

१०९८.४०

दर ती
ि वटं ल
५,७७०/-

मे.अिमतकुमार याच
ं े जादा आलेला
दर ती ि वटं ल
खच
५,५००/२,९६,५६८/-

E. सं थानचा हरबराडाळ खरे दी फे र ई-िनिवदा ि या जािहरातीसाठी खच झालेला आहे. जनसंपक
कायालयाकडून िद.२५.०७.२०१९ व िद.१४.०८.२०१९ चे प ाने ा त झालेला खच एकि त क न तो खालील
त यात नमदू के ला आहे.
अ.नं
१

तपिशल
जािहरात खच

आलेला खच
१,०१,२०९/-

एकुण वर नमदू A to E माणे सं थानचा झालेला व जादा होणारा खच

६,८६,९७६/-

वरील A,B,C,D व E माणे सं थानला आलेला जादा खच व येणारा सव खच .६,८६,९७६/- वर
सिव तर नमदू के ला आहे.
वरील माणे नो हबर २०१९ पयत झालेला वाढीव व िडसबर २०१९ पयत होणारे वाढीव खचाची
र कम यांचेकडून वसल
ु करणेकामी यांना सदर र कम सं थान खाती जमा करणेबाबत इकडील
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जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/२२३१/२०१९ िद.१०.०९.२०१९ अ वये प दे यात आले होते. यावर यांनी
सदर नोटीसचा खल
ु ासा ी.िजत वाघ, अॅड होके ट, हायकोट, औरंगाबाद यांचेमाफत िद.२८.०९.२०१९ रोजी
के ला आहे. तो यासोबत सादर के ला आहे. सदर खल
ु ाशाबाबत सं थानकडून पढु े काय कारवाई करणे उिचत
होईल याबाबत कायदेशीर मागदशन घेणेचे ठरले होते. यास अनसु न अॅड. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांना
जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/३०६०/२०१९ िद.०९.११.२०१९ अ वये मागदशन िमळणेबाबत प दे यात आले
होते.
यावर अॅड. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांनी िद. १४.११.२०१९ चे प ा वये यांचे मत कळिवलेले
आहे. ते यासोबत सादर के ले आहे. याम ये यांनी सं थानचे झालेले नक
ु सानीसाठी ामु याने खालील माणे
यांचे मत कळिवले आहे.
“In view of the above, as per our opinion, it would appropriate for Shri Saibaba
Sansthan Trust to file a civil suit in Civil Court for claiming the amount losses & damages
against M/s. Amitkumar Trading Company, Barshi.
तरी वरील सं थान अॅड होके ट यांचे स यानसु ार मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश यांचे िव द
राहाता येथील वरी ठ िदवाणी यायालयात दावा दाखल करावा अगर कसे? याबाबत पुढील उिचत िनणय
होणेसाठी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .२०
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाची पुन:तपासणी क न सिव तर फे र ताव मा.तदथ
(Ad-hoc) सिमती समोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २१
मे.अिमतकुमार े िडगं कंपनी, बाश यांचेकडील खा तेलाचा पुरवठा कर यास असमथता
दशिव यामुळे सं थानचे झालेले नुकसान भरपाईसाठी ॲङ ी.भवर यांनी िदले या स यानुसार
िदवाणी दावा दाखल करणेबाबत.
तावभांडार िवभागाने लाडू िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणामाल व अनषु ंिगक
सािह य र कम .३६,९२,३५,०००/- मा ची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०८.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २ अ वये मा यता घेतलेली आहे. सदर ताव
िद.२५.०१.२०१९ रोजी खरे दी िवभागाकडे दे यात आला होता. यानसु ार खरे दी िवभागाने सादालय, लाडू
िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणा माल व अनषु िं गक सािह य खरे दीकामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.११.०२.२०१९ ते ०२.०३.२०१९ या कालावधीत मागिव या हो या. याम ये खादय
तेलाचा समावेश होता. खादय तेला या ई-िनिवदा ४ वाटरसाठी ४ ट यांम ये वतं दरासं ाठी मागिव यात
आ या हो या.
खादय तेल खरे दी या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०७.०३.२०१९ रोजी उघड यात आ या
हो या. तथािप िद.१०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा िनवडणक
ू ची आचारसिं हता सु झा यामळ
ु े याबाबतची
पढु ील नमनू े िनवडणे, कमिशअल बीड उघडणे, चचा-वाटाघाटी करणे व मा. यव थापन सिमतीची अिं तम
मा यता घेणे वगैरे कायवाही आचारसिं हता सपं लेनतं र करणेचे ठरले होते. यास अनसु न तांि क िनिवदेम ये पा
ठरले या िनिवदाधारकांनी सादर के लेले खादयतेलाचे नमनु े त ांकडून िदनांक २१.०५.२०१९ रोजी िनवड यात
आले आहेत. तसेच िद.३०.०५.२०१९ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत कमिशअल बीड उघड यात आले होते.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांना हरबरा दाळ व खादय तेलाम ये यांचे दर यनू तम अस याचे
व मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत चचा व वाटाघाटीसाठी करणेसाठी उपि थत राहणेबाबत
यांना िद.४/६/२०१९ रोजी दरू वनीवर कळिव यात आले होते.
यानंतर मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांनी िद.५/६/२०१९ रोजी सायंकाळी खालील माणे ईमेल पाठिवला होता.
We had participated in the captioned tender process. It is learnt that we are L1 in
the abovementioned Tender for Edible Oil.
However, after going through the commercial bids of other bidders, we realized
that inadvertently while calculathing per Quintal rate, we had considered “ per Litre rate”
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(instead of per kilogram rate) while quoting per Quintal rate (as per the Standard 15 litre
packing rate quoted to us by the manufacturers).
Under such circumstances, we request you to kindly reconsider our rate
calculating as-per litre rate in proportion to per quintal rate; instead of per kilo rate in
proportion to per quintal rate. Otherwise it will not be possible for us to supply the Edible
Oil as required by you. This is nothing but a calculation error as per Litre rate is used and
prevailing in the market as a standard.
सदर ई-मेलबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे िनणय ं .२६० अ वये
खालील माणे िनणय झालेला होता.
िनणय ं .२६०- तुत करणी रािव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक
अिमतकुमार ेिडंग कंपीन, बाश हे आजचे यव थापन सिमतीसभेसमोर चचसाठी अनपु ि थत होते. तथािप
यांनी िद.०५.०६.२०१९ रोजी ई-मेल दारे खादयतेलाचे दर हे िलटरचा िवचार क न भरलेले आहेत. व यामळ
ु े
सदर दराम ये दरवाढ िमळावी अ यथा ते खादयतेल परु वठा करणेस असमथ अस याचे कळिवले होते.
यावर सिव तर चचा होऊन, िनिवदा अटी-शत व सधु ा रत खरे दी िनयमावलीतील दरवाढ दे याची तरतुद
नस यामळ
ु े मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बश यांची िवनतं ी फे टाळ यात येऊन, ते परु वठा कर यास तयार
नस यामळ
ु े व यांनी MSME सवलत घेऊन िनिवदा भरलेली अस यामळ
ु े , पढु ील तीन वषासाठी यांचे नाव
काळया यादीत टाक यात यावे, असे ठरले.
तसेच याकामी वरीत फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, फे र ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत आव यक
असणारे खादयतेल मागील परु वठाधारक यांचेकडून मंजूर दराने खरे दी करावे, ते परु िव यास तयार नस यास
तातडीने दरप के मागवनु खादयतेल खरे दी करावे, असे ठरले.
वरील िनणया माणे मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांचा काळया यादीत समावेश क न तसे
यांना जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/९१५/२०१९ िद.१३.०६.२०१९ अ वये कळिव यात आले होते. तसेच
खादयतेल खरे दीकामी सं थानने जल
ु ै ते स टबर २०१९, ऑ टोबर ते िडसबर २०१९ व जानेवारी ते माच २०२०
या कालावधीसाठी फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात येऊन याम ये मे.कै लास फुड अॅ ड िकराणा जनरल
टोअस, सातारा यानं ा परु वठा आदेश दे यात आलेला आहे. दर यानचे कालावधीत नवीन फे र ई-िनिवदा ि या
होईपयत मे.कै लास फुड अॅ ड िकराणा जनरल टोअस, सातारा याच
ं ेकडून मागील ितमाहीचे (जानेवारी ते माच२०१९) चे दराने सं थानने खादयतेलाची खरे दी के ली होती.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश यांनी वरील यांचे ई-मेल अ वये दरवाढ मािगतली होती. ती नामजं रू
कर यात आली आहे. तथािप िनिवदा अटी-शत मधील N. आप ती/नैसिगक आप ती, नक
ु सान भरपाई व
दडं ा मक कारवाई या तरतदु ीम ये अ.नं.३ म ये खालील तरतदु आहे.
तरतदु ं .३-िनिवदेतील मजं रु दराने व िनवडले या नमु या माणे माल परु वठा करणे बधं नकारक आहे.
मजं रु दराम ये कोण याही कारणा तव भाववाढ माग याचा अिधकार परु वठाधारकास असणार नाही अथवा
अशा कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. परु वठाधारकाने माल परु वठा करावयाचे नाकार यास अथवा माल
परु वठा न के यास सं थानला बाजारभावाने अथवा फे रिनिवदा मागणी क न माल खरे दी करावा लाग यास जादा
येणा-या खचाची नक
ु सान भरपाई परु वठाधारकाकडून वसल
ु के ली जाईल.
वरील तरतुदीचा िवचार करता मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांनी खादयतेल परु िवणेस असमथता
दशिव यामळ
ु े, सं थानला खालील A,B व C म ये नमदू के ले माणे जादा खच आलेला आहे. तसेच F म ये
नमदू के ले माणे जािहरात खच आला आहे आिण D व E नमदू के ले माणे माच २०२० पयत जादा खच येणार
आहे.
A. ११ जून २०१९ ते ३१/७/२०१९ या फे र ई-िनिवदा ि या पणु होईपयतचे कालावधीसाठी
सं थानला मागील वषाचे परु वठाधारक मे.कै लास फुड अॅ ड िकराणा जनरल टोअस, सातारा यांचेकडून मागील
ितमाहीचे (जानेवारी ते माच २०१९) दराने खादय तेल खरे दी करावे लागले होते. यामळ
ु े याकामी जादा आलेला
खच खालील त यात नमदू के लेला आहे.
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खरे दी
के लेचा
कालावधी
१८.०६.२०१९
२५.०६.२०१९
०६.०७.२०१९
एकुण

प रमाण
ि वंटल
५१.६०
२४८.५५
४९.९५
३५०.१००

दर ती ि वंटल
८,८७५/८,८७५/८,८७५/-

मे.अिमतकुमार यांचे जादा आलेला खच
दर ती ि वंटल
८,८६५/८,८६५/३,५०१/८,८६५/-

B. खादय तेलाचे फे र ई-िनिवदा ि या पणू क न सदर ई-िनिवदेचा परु वठा आदेश िद.१/८/२०१९
रोजी मे.कै लास फुड अॅ ड जनरल टोअस, सातारा यानं ा दे यात आलेला आहे. यांचेकडून िद.१/८/२०१९ ते
३०.०९.२०१९ पयत सं थानने नवीन ई-िनिवदा दराने मे.कै लास फुड अॅ ड िकराणा जनरल टोअस, सातारा
यांचेकडून खादय तेल खरे दी के लेले आहे. सदर तेल खरेदीसाठी आलेला जादा खच खालील त यात नमदू
के ला आहे.
खरे दी
के लेचा प रमाण
फे र ई-िनिवदा दर ती मे.अिमतकुमार यांचे
जादा आलेला खच
कालावधी
ि वंटल
ि वंटल
दर ती ि वंटल
०१.०८.२०१९
ते
५४९.९५
९,१५०/८,८६५/१,५६,७३५.७५
३०.०९.२०१९
C. सं थानला ०१ ऑ ट बर २०१९ ते ३० नो हबर २०१९ पयत फे र ई-िनिवदा ि येत ा त झालेले
दराने िनिवदेम ये नमदू के लेले उव रत प रमाणाइतके खादयतेल खरे दीसाठी येणारा जादा खच खालील त यात
नमदू के ला आहे.
खरे दी के लेचा कालावधी प रमाण
ि वटं ल
०१.१०.२०१९
ते
२२९.३८
३०.११.२०१९

फे र ई-िनिवदा दर ती मे.अिमतकुमार याच
ं े
ि वटं ल
दर ती ि वटं ल

जादा आलेला खच

९,१९०/-

७२,२५४.७०

८,८७५/-

D. सं थानला ०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९ पयत फे र ई-िनिवदा ि येत ा त झालेले
दराने िनिवदेम ये नमदू के लेले प रमाणाइतके खादयतेल खरे दीसाठी येणारा जादा खच खालील त यात नमदू
के ला आहे. याम ये तेलाची खरे दी आव यकतेनसु ार के ली जाणार अस यामळ
ु े सदर खरे दीचे प रमाण कमी
हो याची श यता आहे.
खरे दी करावयाचा कालावधी
०१.१२.२०१९
३१.१२.२०१९

ते

प रमाण
ि वंटल

फे र ई-िनिवदा दर मे.अिमतकुमार यांचे
ती ि वंटल
दर ती ि वंटल

५२१.१२ ९,१९०/-

८,८७५/-

जादा येणारा अदं ाजे खच
१,६४,१५२.८०

E. सं थानला जानेवारी २०२० ते माच २०२० पयत फे र ई-िनिवदा ि येत ा त झालेले दराने
िनिवदेम ये नमदू के लेले प रमाणाइतके खादयतेल खरे दीसाठी येणारा जादा खच खालील त यात नमूद के ला
आहे.
खरे दी करावयाचा कालावधी प रमाण फे र ई-िनिवदा दर मे.अिमतकुमार यांचे
जादा येणारा अदं ाजे
ि वंटल
ती ि वंटल
दर ती ि वंटल
खच
०१.०१.२०२०
ते
७५०.५० ९,२५०/८,८७५/२,८१,४३७.५०
३१.०३.२०२०
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F. सं थानचा खादय तेल खरे दी फे र ई-िनिवदा ि या जािहरातीसाठी खच झालेला आहे. जनसपं क
कायालयाकडून िद.२५.०७.२०१९ व िद.१४.०८.२०१९ चे प ाने ा त झालेला खच एकि त क न तो खालील
त यात नमदू के ला आहे.
अ.नं
तपिशल
आलेला खच
१
जािहरात खच
८९,२६२/एकुण वर नमूद A to F माणे सं थानचा झालेला व जादा होणारा खच
पणु ािकत र कम पये

७,६७,३४३.७५
७,६७,३४४/-

वरील A,B,C,D,E व F माणे सं थानला आलेला जादा खच व येणारा जादा खच तसेच जािहरात
खच असे एकुण खादयतेल खरे दीसाठी सं थानचा जादा खच .७,६७,३४४/- वर सिव तर नमदू के ले माणे
झालेला आहे.
वरील माणे वाढीव झालेला व होणारे माच २०२० पयतची खचाची र कम यांचेकडून वसल
ु
करणेकामी यांना सदर र कम सं थान खाती जमा करणेबाबत इकडील जा.न.ं एसएसएस/वशीखरे दी/२२३०/२०१९ िद.१०.०९.२०१९ अ वये प दे यात आले होते. यावर यांनी सदर नोटीसचा खल
ु ासा
ी.िजत वाघ, अॅड होके ट, हायकोट, औरंगाबाद यांचेमाफत िद.२८.०९.२०१९ रोजी के ला आहे. तो यासोबत
सादर के ला आहे. सदर खल
ु ाशाबाबत सं थानकडून पढु े काय कारवाई करणे उिचत होईल याबाबत कायदेशीर
मागदशन घेणचे े ठरले होते. यास अनसु न अॅड. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांना जा.नं.एसएसएस/वशीखरे दी/३०६०/२०१९ िद.०९.११.२०१९ अ वये मागदशन िमळणेबाबत प दे यात आले होते.
यावर अॅड. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांनी िद. १४.११.२०१९ चे प ा वये यांचे मत कळिवलेले
आहे. ते यासोबत सादर के ले आहे. याम ये यांनी सं थानचे झालेले नक
ु सानीसाठी ामु याने खालील माणे
यांचे मत कळिवले आहे.
“In view of the above, as per our opinion, it would appropriate for Shri Saibaba
Sansthan Trust to file a civil suit in Civil Court for claiming the amount losses & damages
against M/s. Amitkumar Trading Company, Barshi.
तरी वरील सं थान अॅड होके ट यांचे स यानसु ार मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश यांचे िव द राहाता येथील
वरी ठ िदवाणी यायालयात दावा दाखल करावा अगर कसे? याबाबत पढु ील उिचत िनणय होणेसाठी सदरचा
िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .२१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाची पुन:तपासणी क न सिव तर फे र ताव मा.तदथ
(Ad-hoc) सिमती समोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २२
मे.जय योगे र ॲ ड कंपनी, राहाता यांनी सन २०१९-२० या िनिवदा पुरवठा कालावधीतील नो हबर ते
िडसबर २०१९ या दोन मिह या या कालावधीत सं थानला परु िवले या व पुरवावया या कांदयासाठी
दराम ये दरवाढ िमळणेचे िवनंतीप ाबाबत.
तावसन २०१९-२० या कालावधीतील भाजीपाला परु वठादार मे.जय योगे वर अॅ ड कंपनी, राहाता यांनी
िद.०४.११.२०१९ रोजीचे अजाने खालील माणे िवनतं ी के ली आहे.
“ सन २०१९-२० (माहे जल
ु ै १९ ते िडसबर १९) या कालावधीत मला साईबाबा सं थानचे भाजीपाला
िवभागाचे कांदा परु िव याचे टडर िमळाले होते. मी आजपयत ते परु िवले. परंतु नैसिगक आप तीमळ
ु े
(अतीवृ टीमळ
ु े ) कादं याचे िपकाचे पणु नक
ु सान होऊन कादं याचे भाव गगनाला िभडले आहे. माझे टडर भाव
.१६/- ती िकलो असनू स याचे भाव ६०-६५ . ती िकलो आहे माझे चंड नक
ु सान होत असनू कांदयाचे
भाव अजून आठ िदवसात ८० . ती िकलो हो याची श यता आहे. या सव बाब चा िवचार क न मला टडर
म ये िनयम व अटी ं .३५ नसु ार भाव वाढ क न िमळावी ही िवनतं ी.
इथुन मागे चार मिहने मी ामािणक पणे कांदा परु िवला यात पण माझे ंचड नक
ु सान झाले आहे तरी
सव नैसिगक आप तीचा िवचार क न मा या बाबतीत िवचार हावा ही िवनंती.”
सदर करणाची व तुि थती खालील माणे-
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सं थानचे सादालय िवभागाचे मागणीस अनसु न सन २०१९-२० साठी भाजीपाला खरे दीची
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. याम ये मे.जय योगे वर अॅ ड कंपनी, राहाता यांना
इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरे दी/५८६६/२०१९ िद.०५.०३.२०१९ अ वये खालील तपशीला माणे वॉटर
वाईज परु वठा आदेश दे यात आलेला आहे.
APRIL TO JUNE -2019
Rate per
Sr.No
Description of Work / Item(s)
No.of Qty Units
Total Amount
Kg
1
पालक – चांग या ितचा
7500
िकलो
12.90
96,750.00
एकुण र कम पये 96,750.00
3% सरु ा अनामत र कम पये 2,903.00
July to September-2019
Rate Per
Sr.No
Description of Work / Item(s)
No.of Qty Units
Total Amount
Kg
1
कांदा – चांग या ितचा, मोठा
62500
िकलो
13.80
862,500.00
2
कढीप ता –चांग या ितचा
1375
िकलो
24.70
33,962.50
एकुण र कम पये 896,462.50
3% सरु ा अनामत र कम पये 26,894.00
OCTOBER TO DECEMBER-2019
Rate Per
Sr.No
No.of Qty Units
Total Amount
Description of Item(s)
Kg
1
कांदा – चांग या ितचा, मोठा
62500
िकलो
15.85
990,625.00
2
डांगर – चागं या ितचा,मोठे
25000
िकलो
8.80
220,000.00
3
पालक – चांग या ितचा
7500
िकलो
11.90
89,250.00
4
कढीप ता –चांग या ितचा
1375
िकलो
24.70
33,962.50
एकुण र कम पये 1,333,837.50
3% सरु ा अनामत र कम पये 40,015.00
JANUARY TO MARCH-2020
Sr.No
No.of Qty
Units
Rate per Kg
Total Amount
Description of Item(s)
1
िहरवी िमरची – लवंगी (गावरान)
11250
िकलो
31.25
351,562.50
2
पालक – चांग या ितचा
7500
िकलो
11.80
88,500.00
3
कढीप ता –चांग या ितचा
1375
िकलो
24.60
33,825.00
एकुण र कम पये 473,887.50
3% सरु ा अनामत र कम पये 14,217.00
वरील माणे एकुण र कम .२८,००,९३७.५० मा चे वािषक परु वठयापोटी यांनी सं थानला
िद.२०.०३.२०१९ रोजी करारनामाही क न िदलेला आहे. सदर करारना यात दरवाढीबाबत व इतरही काही
तरतुदी आहेत या खालील माणे:९. वरील अ.न.ं ८ म ये नमदू के ले माणे पाट न.ं २ यांनी मंजरू दराने भाजीपा याचा परु वठा करणे बंधनकारक
आहे. मा य दराम ये कोण याही कारणा तव दरवाढ माग याचा अिधकार पाट नं.२ यांना असणार नाही अथवा
अशा कारची दरवाढ िदली जाणार नाही.
२३. उपरो शत व अटीत काही बदल, सधु ारणा करणे वा जादा अटी/शत िवहीत कर याचा अिधकार
पाट न.ं १ सं थानचे यव थापनाने राखनू ठे वलेला आहे. पाट न.ं १ िनिवदाधारकाची कोणतीही अट/अटी पाट
नं.२ सं थानवर बंधनकारक राहणार नाही.
२४.
सदर करारना यातील सव शत व अटी पाट न.ं २ यांचे वर बंधनकारक राहतील, मा कोण याही एका
अटीचा भगं पाट न.ं २ यांनी के यास सदरचा करार पाट नं.१ यांना कोणतीही लेखी सचु ना न देता र कर याचा
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अिधकार रािहल व तशा परीि थतीत पाट न.ं २ याच
ु सान झा यास याची कोणतीही जबाबदारी पाट
ं े काही नक
नं.१ यानं ी प करलेली नाही.
तथािप सदर परु वठाधारक मे.जय योगे वर अॅ ड कंपनी, राहाता यानं ी िनिवदेतील खालील तरतदु ं .३५
नसु ार दरवाढीची मागणी के ली आहे.
अट ं .३५- िनिवदा कालावधीम ये एखादी आप ती/नैसिगक आप तीमळ
ु े (अशी आप ती क जी
िनिवदाधारकां या िनयं णाबाहेर असेल. उदा.अपहरण, घातपात, रोगराई, संप, फोट, टाळबदी, भक
ू ं प वगैरे)
परु वठाधारक भाजीपाला परु वठा क शकला नाही व तसे िनिवदाधारकाने वरीत लेखी कळिवले तर याबाबत
यो य तो िनणय प रि थतीनु प घे यात येईल.
वरील अटीचा िवचार करता, नैसिगक आप तीमळ
ु े िनिवदाधारक पुरवठा क शकला नाही व तसे
सं थानला लेखी कळिवले तर याबाबत यो य तो िनणय प रि थतीनु प घे यात येईल. अशी तरतूद आहे.
महारा ाम ये बहतांशी िठकाणी अितवृ टी झालेली आहे. नगर िज हयातही ब-याच िठकाणी
अितवृ टी होऊन शेतीचे मोठया माणावर नक
ु सान झालेले आहे. यामळ
ु े कादं याचे दराम येही मोठया माणात
वाढ झालेली आहे. ही व तिु थती आहे. ही नैसिगक आप ती आहे. तसेच सदर आप ती ही िनिवदाधारक मे.जय
योगे वर अॅ ड कंपनी, राहाता यांचे िनयं णाबाहेर आहे. यामळ
ु े नैसिगक आप तीमळ
ु े िनमाण झाले या
प रि थतीवर सं थानला लेखी कळिवले तर याबाबत यो य तो िनणय प रि थतीनसु ार घे यात येईल. या अटी-शत
नसु ार मे.जय योगे वर अॅ ड कंपनी, राहाता यांनी ऑ टोबर ते िडसबर २०१९ या ितमाहीसाठी िदले या परु वठा
आदेशातील फ त कांदयाचे दराम ये नो हबर ते िडसबर २०१९ या दोन मिह या या कालावधीसाठी भाववाढ
िमळणेची िवनतं ी के लेली आहे.
मे.जय योगे वर अॅ ड कंपनी, राहाता यांना िदले या परु वठा आदेशातील एि ल ते जून २०१९ व जल
ु ै
ते स टबर २०१९ हा कालावधी पणु झालेला आहे आिण यांनी के ले या परु वठयाबाबत सादालय िवभागाची
त ार नाही.
सं थानची ऑ टोबर ते िडसबर २०१९ या ितमाहीतील कांदयाची मागणी ६२,५०० िकलो आहे.
यातून ऑ टोबर मिहना सपं लेला आहे. उवरीत २ मिह याचे कालावधीसाठी अदं ाजे २५,००० ते ३०,०००
िकलो कांदा सं थानला आव यक आहे. सदर कांदा परु िवणेसाठी स याचे माकट रे टचा सरासरी अदं ाजे दर .५०
ते ७०/- ती िकलोचे दर यान आहेत. हणजेच सं थान या िनिवदा मजं रू दरा या ितपटीपे ाही जा त आहेत.
सदरचे परु वठाधारकाने ऑ टोबर मिह यातील िद.१०,१३ व १४.१०.२०१९ या तारखेला कांदा परु वठा
के लेला नाही. हणनू सादालय िवभागाने िद.१७.१०.२०१९ चे प ाने कळिवले होते. यानसु ार यांना इकडील
जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/२८२४/२०१९ िद.२५.१०.२०१९ अ वये कारणे दाखवा नोटीसही दे यात आली
होती. तथािप सादालय िवभागाकडून ा त झाले या बीलानसु ार सदर परु वठाधारकाने खालील माणे कादं याचा
परु वठा के लेला आहे.
अ.नं मालाचे वणन माल मागणी तारीख सादालय िवभागाची मागणी परु वले या मालाचे वजन
१०.१०.२०१९ ते
१
कांदा
२००० िकलो
१०८४ िकलो
१२.१०.२०१९
१३.१०.२०१९ ते
२
कांदा
२००० िकलो
१४२३ िकलो
१६.१०.२०१९
वरील त याचे अवलोकन करता सदर परु वठाधारकाने १० तारखेला ५० ट के व १३ तारखेला
साधारण ७४.५० ट के कांदयाचा परु वठा के लेला आहे. सादालय िवभागाचे त ारीनसु ार सदर परु वठाधारकाने
वरील ३ तारखांना मालाचा कमी परु वठा के लेला आहे.
याबाबत सदर परु वठाधारकाने खालील माणे खल
ु ासा के लेला आहेआपण िदले या नोटीसबाबत खल
ु ासा करतो क िद.१०,१३ व १४.१०.२०१९ व या आसपास या
कालावधीम ये अितवृ टी (नैसिगक आप तीमळ
ु े ) भाजीपाला व कांदयाचे मोठया माणात नक
ु सान झा यामळ
ु े
माकटला माल येत न हता तसेच काही िठकाणी शेतातनू माल बाहेर काढता येत नस यामळ
ु े माकटला माल
नस यामळ
ु े थोडा उशीर झाला यामळ
ु े सहकाय करावे ही िवनतं ी.
वरील खल
ु ासा िवचारात घेऊन, सदर परु वठाधारकाला ताक द देणबे ाबत ताव सादर के ला आहे.
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मे.जय योगे वर अॅ ड कंपनी, राहाता यांनी सं थान या िनिवदेतील व करारना यातील नैसिगक आप ती
नसु ारचे अटीस अनसु न कांदयाचे दराम ये नो हबर व िडसबर २०१९ या दोन मिह यां या कालावधीसाठी
भाववाढ िमळ याची िवनतं ी के ली आहे. िनिवदेतील व करारना यातील तरतदु ीनसु ार नमदू व तुि थती िवचारात
घेऊन भाववाढ दयावी िकंवा कसे? याबाबत उिचत िनणय होणेसाठी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीपढु े सादर
करणेबाबत िनदश आहेत.
स या कांदयाचे ती िकलोचे दर .५० ते ७०/- चे दर यान आहेत. नो हबर व िडसबर मिह यासाठी
अदं ाजे ३०,००० िकलो कांदयाची आव यकता राहील. सं थानचा ऑ ट बर ते िडसबर २०१९ या ितमाहीचा
कांदयाचा दर ती िकलो .१५.८५ पैसे आहे. परु वठाधारक मे.जय योगे वर अॅ ड कंपनी, राहाता यांचेकडून
कांदयाचा परु वठा चालू आहे.
अितवृ टी ही नैसिगक आप ती आहे व ही आप ती परु वठादाराचे िनयं णा बाहेर आहे. यामळ
ु े सदर
परु वठादाराने के लेले कांदयाचे दरवाढीचे िवनंतीबाबत िवचार हावा असे मत आहे.
तरी वरील व तिु थती िवचारात घेता, नो हबर व िडसबर २०१९ या दोन मिह यासाठी मे.जय योगे वर
अॅ ड कंपनी, राहाता यांनी परु िवले या कांदयासाठी व परु वा या लागणा-या कांदयासाठी .१५.८५ पैसे ती
िकलो दराम ये दरवाढ दयावयाची अगर कसे? याबाबत िनणय होणेसाठी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे
सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .२२
सदरचा ताव अमा य कर यात आला.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २३
सं थानचे िविवध िवभागाकरीता कायालयीन जनरल व सगं णक ि -ि ंटेड छपाई क न घेणेकामी
मा यता िमळणेबाबत.
तावसन २०१९-२० करीता सं थानचे सव िविवध िवभागांकरीता आव यक कायालयीन जनरल व संगणक ि -ि ंटेड
छपाईकामी इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-भांडार/८०६/२०१९ िद.०४.०७.२०१९ अ वये मािहती मागिव यात
आलेली होती. मदु ती अखेर िवभागांकडून आले या मागणीची छाननी क न छपाई क न यावयाचे सािह याचे
साधारण एकुण २२९ आयटे सचे प रिश ठ सोबत जोडलेले आहे. याम ये सव िवभागांसाठी वापरात येणारी
जनरल छपाई व सगं णक ि -ि ंटेड टेशनरी छपाई सािह य ही एकि त के ले आहे.
सदर छपाईकामी येणारे अदं ाजे खच काढणेसाठी तीन ेसधारकांना बोलवनू सािह याचे छपाई सव नमनु े
यांना दाखवनू यांचेकडून अदं ाजे दर घे यात आले आहेत व या दराच
ं ी सरासरी काढून अदं ाजे छपाईसाठी
येणारा दर िनि त क न Estimated Cost काढ यात आलेली आहे.
सं थानचे एकि त िवभागवार करावयाचे कायालयीन जनरल व सगं णक ि -ि टं ेड छपाईकामी
खालील माणे अदं ाजे खच अपेि त आहे.
िवभागवार येणारा अपेि त
अ.न.ं
िवभागाचे नावं
छपाई खच
१
A
लाडु व बफ साद िनिमती िवभाग
८,६६६.६७
२
B
साई साद िनवास थान
१,८७,२७०.००
३
C
दारावती भ िनवास
५०,५९३.३३
४
D
अिभलेख क
३,१६३.३३
५
E
जनसपं क िवभाग
११,७१०.००
६
F
विन ेपन व टेिलफोन िवभाग
२,१३३.३३
७
G
बिगचा िवभाग
६,०३८.३३
८
H
पाणी परु वठा िवभाग
१५,६२०.००
९
I
साई आ म भ तिनवास
३,३१,५६६.६७
१० J
बांधकाम िवभाग
५,९३३.३३
११ K
मेकॅिनकल िवभाग
५,८१०.००
१२ L
आरो य िवभाग
७,५१३.३३
१३ M
काशने िवभाग
५,२२६.६७
१४ N
ी साई सादालय
८१,२७८.००
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१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Z-1
Z-2
Z-3

सामा य शासन िवभाग
फायर अॅ ड से टी िवभाग
मंिदर िवभाग
मािहती व तं ान िवभाग
साईबाबा भ तिनवास थान
कॅ टीन िवभाग
िव तु िवभाग
लेखाशाखा
वाहन िवभाग
संर ण िवभाग
सी.सी.टी. ही.िवभाग
खरे दी िवभाग
भांडार िवभाग
जनरल छपाई
संगणक ीि ंटेड टेशनरी
एकूण:एकूण पुणािकत र कम-

८,७८५.००
१३,०२०.००
६,४२१.६७
१४,८२३.३३
१०,५६६.६७
८०,४१०.००
१,५८,०६५.००
१,८५,३९३.३३
९६,८७५.००
५७,८२३.३३
१७,२३९.००
२,८६४.००
१४,८५३.००
३,१६,६२५.००
४२,६३,७००.००
५९,६९,९८७.३२
५९,६९,९८७/-

वरील प रिश टात नमूद के ले माणे कायालयीन व सगं णक ि -ि टं ेड छपाईकामी पुणािकत र कम
५९,६९,९८७/- मा अदं ाजे खच अपेि त आहे. सदर खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करावा लागेल. सदर सािह य अदं ाजे छपाई खचास मा. यव थापन
सिमतीची मा यता िमळालेनतं र खरे दी िवभागामाफत िवहीत प दतीने याची ई-िनिवदा ि या क न छपाई क न
घेता येईल.
तरी वरील माणे सं थानचे िविवध िवभागानं ी मागणी के ले माणे कायालयीन जनरल व सगं णक
ि -ि टं ेड छपाई क न घेणसे व याकामी येणारे अदं ाजे र कम .५९,६९,९८७/- (अ री .एकोणसाठ लाख
एकोणस तर हजार नऊशे स याऐशं ी) मा चे खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन
सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .२३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागाकरीता कायालयीन जनरल व सगं णक ि -ि टं े ड
छपाई करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम
.५९,६९,९८७/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च
यायालय, मबुं ई खडं पीठ औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे,असे ठरले.
(कायवाही-खरेदी भांडार िवभाग/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २४
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांचेमाफत चालवत असले या
मोफत बॅग लोक म, पाद ाणेगृह व मोबाईल कॅ मेरा लोक म, साद व दुध टॉल इ. यवसायास
पुढील ११ मिह याची मुदतवाढ िमळणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
तावना– ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना सं थान मालक चे
साई साद इमारत व साईउ ान इमारत प रसरातील खालील त यात नमदु के ले या जागा िविवध यवसायाकामी
िद.३१/०५/२०१२ ते जल
ु ै २०१७ या कालावधीत भाडेत वावर वापरास दे यात आले या हो या.
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अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८

यवसायाचे नाव
लोक म
लोक म
साद टोअर

िठकाण
सल
ु भ शौचालयम ये
साई साद न.ं २ प रसर
साई साद (उ तर बाजूस)
(स या सल
ु भ शौचालया
जवळ)
दधु टॉल
साई साद (उ तर बाजूस)
(स या सल
ु भ शौचालया
जवळ)
मोबाईल कॅ मेरा लोक म साई साद न.ं २ प रसर
मोबाईल कॅ मेरा लोक म साईउ ान प रसर
पाद ाणेगहृ
साई साद न.ं २
पाद ाणेगहृ
साईउ ान प रसर

मदु त
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२

यानंतर माहे ऑग ट २०१७ म ये साई साद इमारती पाड यात आ यानंतर उ त सं थेने वखचाने
सं थान मालक चे जागेत उ त त यात दशिवले या िठकाणी टॉल तयार क न यासमोर दशिवले माणे
यवसाय सु के लेले आहे. हणजेच उ त सं था िद.३१/०५/२०१२ पासनू आजही उ त त यात दशिवले या
सं थान मालक या िठकाण या जागा सलगपणे वापरत आहेत.
या तव उ त सं थेस उ त यवसाय करणेसाठी जागा वापराची मदु त िद.०१/०६/२०१२ ते
िद.३१/१०/२०१९ या कालावधीत दर ११-११ मिह यांसाठी पवू या भाडेदरात १०% वाढ क न व मीटर
रड ग माणे िव तु बील वेगळे आका न एि ल २०१७ पासनू साईभ तानं ा बॅग लोक म व पाद ाणेगहृ सिु वधा
िवनामोबदला परु िवणे या अटीवर मदु तवाढ देणे या व या माणे करारनामा क न घेणे या आिण उ त
सं थेकडून िद.०१/०६/२०१२ ते िद.३१/१२/२०१८ या कालावधीतील ित टॉल भाडेदरा या फरकाची र कम
.१,५५,७०९/- अशी एकूण आठ टॉल या भाडेदरा या फरकाची एकूण र कम .१२,४५,६७२/- इतक वसल
ु
करणे या िनणयाथ ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत आला होता. सदर तावा या अनषु गं ाने
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेत िनणय ं .५० हा खालील माणे झालेला आहे.
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना पवू चे साई साद इमारती व
प रसरातील उपरो त तावात नमदु के या माणे आठ गाळे िद.०१/०६/२०१२ ते िद.३१/१०/२०१९ या
कालावधीत दर ११-११ मिह यांसाठी पवू या भाडेदरात १०% वाढ क न व मीटर रड ग माणे िव तु बील
वेगळे आका न एि ल २०१७ पासनू साईभ तांना बॅग लोक म व पाद ाणेगहृ सिु वधा िवनामोबदला परु िवणे या
अटीवर मदु तवाढ देणसे व करारनामा क न घेणसे तसेच सं थेकडून िद.०१/०६/२०१२ ते िद.३१/१२/२०१८ या
कालावधीतील ित टॉल भाडेदरा या फरकाची र कम .१,५५,७०९/- अशा एकुण आठ टॉल या
भाडेदरा या फरकाची एकुण र कम .१२,४५,६७२/- इतक वसल
ु कर यास मा यता दे यात आली.
उपरो त िनणया माणे अलािहदा कायवाही करणेत आलेली असनू सदर यवसायाची मदु त
िद.३१/१०/२०१९ रोजी संपु टात आली असलेने मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट कोऑप.सोसायटी िल.िशड यांनी यांचेकडील उपरो त सदं भािकत प जा.नं. ीसासंए े सो/१७३/२०१९
िद.२१/११/२०१९ अ वये “उ त सं था ही ी साईबाबा सं थानचे आ थापनेवर काम करत असले या कायम
कमचा-यांची न दणीकृ त सहकारी सं था असनू सं था असनू सं था सं थान मा यतेने सं थान प रसरात
साईभ ताचं े सेवेसाठी व सोईसाठी नानगृह,मोबाईल,कॅ मेरा लोक म, साद व नॉ हे टी टोअर,थंडपेय व
दु धज य पदाथ िव चे टॉल तसेच मोफत पाद ाणेगहृ व बॅग लोक म चालिवत असनू या मा यमातून ी
साईभ तानं ा यो य दरात उ तम सेवा सिु वधा परु िवत आहे. याचबरोबर सं थेमाफत सं थे या सभासदांना व
कामगारांना यां या आिथक गरजा भागिव यासाठी कज पाने मोठया माणात अथसहा य करत अस याने
सं था ही सं थेचे सभासद व कमचारी यांची कामधेनू आहे. सं था साई साद इमारत व साईउ ान इमारत
प रसरात खालील माणे सिु वधा परु िवत आहे.
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अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८

िनणय .२४

यवसायाचे नाव
लोक म
लोक म
साद टोअर
दधु टॉल
मोबाईल कॅ मेरा लोक म
मोबाईल कॅ मेरा लोक म
पाद ाणेगहृ
पाद ाणेगहृ

िठकाण
सल
ु भ शौचालय इमारतीम ये.
साई साद न.ं २ प रसर.
साई साद (उ तर बाजूस) (स या सल
ु भ शौचालयाजवळ).
साई साद (उ तर बाजूस) (स या सल
ु भ शौचालयाजवळ).
साई साद न.ं २ प रसर.
साईउ ान प रसर.
साई साद न.ं २ प रसर.
साईउ ान प रसर.

उपरो त बॅग लोक म,मोबाईल,कॅ मेरा लोक म व पाद ाणेगहृ , साद टोअर व दधु टॉल या जागा
वापराची मदु त िद.३१/१०/२०१९ रोजी पणू होत आहे. तरी सं था साईभ ताचं े सेवेसाठी व सोईसाठी वरील माणे
चालवत असलेले यवसायास िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी
चालिवणेस परवानगी िमळावी,” असेबाबत इकडेस िवनंती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांचेमाफत
साईभ ताचं े सोईसाठी चालिवणेत येत असले या उपरो त यवसायास पवू माणेच िद.०१/११/२०१९ ते
िद.३०/०९/२०२० या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी पवू या भाडेदरात १०% इतक वाढ क न हणजेच र कम
.१०,७१८/-+१०% माणे .१,०७२/- अशी एकुण दरमहा ित टॉल होणारी र कम .११,७९०/- इतक
हणजेच एकूण ८ टॉलची होणारी मािसक र कम .९४,३२०/- या माणे व मीटर रड ग माणे िव तु बील
वेगळे आका न पवू याच अटी व शत वर मदु तवाढ देता येईल व पवू माणेच करारनामा नोटराईज क न घेता
येईल.
ताव- ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड याच
ं मे ाफत साईभ ताचं े
सोईसाठी चालिवणेत येत असले या
अ.नं. यवसायाचे नाव
िठकाण
१
लोक म
सल
ु भ शौचालय इमारतीम ये.
२
लोक म
साई साद न.ं २ प रसर.
३
साद टोअर
साई साद (उ तर बाजूस) (स या सल
ु भ शौचालयाजवळ).
४
दधु टॉल
साई साद (उ तर बाजूस) (स या सल
ु भ शौचालयाजवळ).
५
मोबाईल कॅ मेरा लोक म
साई साद न.ं २ प रसर.
६
मोबाईल कॅ मेरा लोक म
साईउ ान प रसर.
७
पाद ाणेगहृ
साई साद न.ं २ प रसर.
८
पाद ाणेगहृ
साईउ ान प रसर.
या उपरो त यवसायास पवू माणेच िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिह यांचे
कालावधीसाठी पवू या भाडेदरात १०% इतक वाढ क न हणजेच र कम .१०,७१८/-+१०% माणे
.१,०७२/- अशी एकुण दरमहा ित टॉल होणारी र कम .११,७९०/- इतक हणजेच एकूण ८ टॉलची
होणारी मािसक र कम .९४,३२०/- या माणे व मीटर रड ग माणे िव तु बील वेगळे आका न पवू याच अटी
व शत वर मदु तवाढ देणे या व पवू माणेच करारनामा नोटराईज क न घेणे या िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांना
खालील त यात नमुद अ.न.ं ३ व ४ हणजेच साद टोअर व दुध टॉलचे बाबतीत अ न व औषध
शासन तसेच शॉप ॲ ट अंतगत आव यक असणारा परवाना सं थानकडे दोन मिह याचे आत सादर
कर या या अटीवर सं थान मालक चे साई साद इमारत व साईउ ान इमारत प रसरातील खालील
त यात नमुद केले या जागा ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांना
लोक म, साद टोअर, दुध टॉल, मोबाईल कॅ मेरा लोक म व पाद ाणेगृह इ यादी
यवसायासाठी येक टॉलकरीता मागील मािसक भाडेदरात १०% इतक वाढ क न हणजेच
र कम .१०,७१८/-+१०% माणे .१,०७२/- अशी एकुण दरमहा ित टॉल र कम .११,७९०/इतक हणजेच एकूण ८ टॉलची होणारी मािसक र कम .९४,३२०/-मा व मीटर रड ग माणे
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िव ुत बील वेगळे आका न पवू याच अटी व शत वर िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११
मिह यांचे कालावधीसाठी मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली, व पवू माणेच करारनामा
नोटराईज क न घे यात यावा,असे ठरले.
अ.न.ं यवसायाचे नाव
िठकाण
१
लोक म
सल
ु भ शौचालय इमारतीम ये.
२
लोक म
साई साद नं.२ प रसर.
३
साद टोअर
साई साद (उ तर बाजूस) (स या सुलभ शौचालयाजवळ).
४
दुध टॉल
साई साद (उ तर बाजूस) (स या सुलभ शौचालयाजवळ).
५
मोबाईल कॅ मेरा लोक म साई साद नं.२ प रसर.
६
मोबाईल कॅ मेरा लोक म साईउ ान प रसर.
७
पाद ाणेगृह
साई साद नं.२ प रसर.
८
पाद ाणेगृह
साईउ ान प रसर.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २५
सं थान कमचा यां या पा यांचा सन २०१९-२० वषाचा शै िणक शु क परतावा करणेबाबत.
तावसं थानचे चिलत प तीनसु ार मा.कोट रिस हर यांचे काळापासनू मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने दरवष
सं थान कमचा-यांना यां या पा याचा शै िणक शु काचा परतावा िदला जातो.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ वये मागदशक त वे वजा
िनयमावली ठरिव यात आलेली आहे. सदर या मागदशक त वानसु ार स या शै िणक शु काचा परतावा दे याची
कायवाही चालु आहे. िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठानं ी के वळ गणु व ते या िनकषावर (On Merit
Basis) भर यात येणा-या (समु ारे ५० % पयत या) जागावं र वेश िद या जाणा-या िव ा यासाठी (िन न दराने)
िनधारीत के ले या फ दर रकमेपयतच, मयादीत असावा असे नमदु आहे. यास अनसु न शासक य/शासन
अनदु ािनत अ यास मासाठी आकर यात येणा-या शु का या मयादेपयत शै िणक शु क रकमेचा परतावा िदला
जातो. तसेच य.ु के .जी. ते इ.१० वी (इं जी मा यम) व आयटीआय या अ यास माच
ं ा शै िणक शु काचा
परतावा सं थान या शाळे या दराचे मयादेपयत अदा के ला जातो.
शासन मंजरु ी .सासंिव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मंबु ई िद.१६ जुल,ै २००९ अ वये
िवधी व याय िवभाग मं ालय मंबु ई यांनी सदर योजना मा. यव थापन मंडळाचे सन १९९६ चे सभेतील
िनणया माणे सं थान कमचा-यांना लागू आहे. याच धत वर ती यापढु ेही चलीत प तीने चालु राहील, अशी
मंजरु ी िदलेली आहे.
उपरो त शासन मंजरू ीस अनसु न सं थान कमचा-यां या पा यांचा शै िणक शु का या परता याबाबत
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८ चे सभेतील िनणय .५८७ सं थान कायम कमचा-यास पा यांचा
सन २०१८-१९ या वषातील शै िणक शु काचा परतावा करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे .६०,००,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आलेली होती. यास अनसु न सं थान कायम कमचा-यांचा पा यांचा सन २०१८१९ या शै िणक वषाचा शै िणक शु क परता याकामी एकुण र कम .३४,४२,६६५/- (अ री पये –चौतीस
लाख बेचाळीस हजार सहाशे पास ट) मा ( णालय िवभागांसह) य खच झालेला आहे.
तसेच सं थानचे शै िणक संकुलामधील ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल व ी साईबाबा किन ठ
महािव ालयात या कमचा-यांचे पा य िश ण घेत आहेत, यांचक
े डून य शै िणक शु क न घेता, सदरची
र कम जमा नावे कर यात येत.े ी साईबाबा व र ठ महािव ालयातील कमचा-यांचे पा यांनी शै िणक शु क
रोखीने भरलेले अस यास यांनाही फ परतावा दयावा लागेल. यानसु ार उपरो त दो ही शाळे म ये िश ण घेत
असले या कमचा-यां या पा यांची र कम .२०,१०,५७०/-(अ री पये-वीस लाख दहा हजार पाचशे स तर )
मा जमा नावे कर यात आलेली आहे. हणजेच सं थान कायम कमचा-यां या पा यांचा शै िणक शु क
परता याकामी सन २०१८-१९ म ये मंजरु र कम .६०,००,०००/- मा पैक र कम .५४,५३,२३५/- मा
एकुण खच झालेला आहे.
आता सन २०१९-२० या वषा या कमचा-यां या पा याचा शै िणक शु काचा परतावा करणेकामी
खालील माणे खच अपेि त आहे.
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अ. .
०१.
०२.
०३.

तपिशल

२०१८-१९ म ये
झालेला य खच
सव िवभाग ( णालये वगळता)
.२०,५२,२८२/णालये िवभाग
.१३,९०,३८३/एकुण र कम .३४,४२,६६५ /शै िणक संकुलाम ये िश ण घेत असले या
.२०,१०,५७०/कमचा-यां या पा याच
ं ा शै िणक शु क परतावा
अ. .१, २ व ३ एकुण र कम .५४,५३,२३५ /-

२०१९-२० म ये
अपेि त खच
.२५,००,०००/.२०,००,०००/.४५,००,००० /.३०,००,०००/.७५,००,०००/-

शासन मंजरु ी मांक सासंिव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मंबु ई िद.१६ जल
ु ,ै २००९ अ वये
सं थानचे चिलत प ती माणे सं थान या कायम कमचा-यां या पा यांचा सन २०१९-२० या वषा या
शै िणक शु काचा परतावा करणेस व याकामी येणारे अदं ाजे .७५,००,०००/- (अ री पये- पं याह तर
लाख) मा खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. तदभ सिमतीचे मा यतेनंतर िविहत प तीने कायम
कमचा-यां या पा यांचा सन २०१९-२० या वषाचा शै िणक फ परतावा करता येईल.
सन २०१९-२० या शै िणक वषात कायम कमचा-यां या पा यां या शै िणक शु क परतावा आदा
करणेस व याकामी येणारे अदं ाजे .७५,००,०००/- (अ री पये- पं याह तर लाख) मा चे खचास मा यता
िमळणेकामी मा. तदथ सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .२५
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या शै िणक वषात कायम कमचा-यां या पा यांचा
शै िणक शु क परतावा आदा करणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .७५,००,०००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मबुं ई खंडपीठ
औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २६
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१.०३.२०२० ते िद.२८.०२.२०२१) करीता साईआ म भ िनवास,
साईधमशाळा िवभागाकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत, लंबीग, व छता इ.दु ती व
देखभालीची कामे व दारावती भ िनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, व छता
कामे आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणेकामी दैिनक वतमानप ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- २१ (१) (ग) “ भ ांना मंिदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा
धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी / सिु वधा परु िवणे.” व (२) पोट कलम (१) (ख) “भ ानं ा
राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बाधं णे व याची देखभाल करणे.”
तावीक:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे तरतदु ीनसु ार चे
दशनासाठी रा यभरातनू , देशभरातून, देश-िवदेशातनू येणा-या साईभ ताचं े िनवासाचे सोयीसाठी साईआ म
भ तिनवास िवभागात एकूण १५३६ खो या, साईधमशाळा िवभागात १९२ हॉल व दारावती भ तिनवास
िवभागात ३१६ खो या वापरात आहेत. या िवभागातं ील िनवासी साईभ तांना अिधकािधक चागं ली सेवा सिु वधा
उपल ध हावी याकरीता यािं क करणासह हाऊसिकप ग िव तु , लंब ग व छता इ. दु ती व देखभालीची
कामे आऊटसोस ठे केदारामाफत क न घेतले जाते.
सन २०१९-२० मधील िद.०१/०२/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० करीता साईआ म भ तिनवास,
साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व
देखभालीची कामे व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे
आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील आय या
वेळेचा िवषय न.ं १३ िनणय .७८३ नसु ार यापवु साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा व दारवती भ तिनवास
िनवास थानाकरीता कमचारी सं या िनि त क न व याचा आकृ तीबंध तयार क न ई-िनिवदा ि या राबिवली
जात होती. याऐवजी दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता व
साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंिबगं इ.
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मे टे स/ व छता कामाचे व प िनि त क न सदरची कामे ठोक प दतीने क न देणबे ाबत ई-िनिवदेत नमदु क न
ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, असे ठरले.
यानसु ार कामाचे व प िनि त क न ई-िनिवदा मागिवणेत येऊन मा. यव थापन सिमतीचे
िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं १३,१४,१५ िनणय .८६,८७, ८८ नसु ार अनु मे
साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग,
व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी
बी. ही.जी.इिं डया,िल पणु े यांचे व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह
हाऊसिकप ग/ व छताकामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणेकामी ि पक एन पॅन सि हसेस,
मंबु ई यांचे दर िन नतम अस याने यांना िद.०१/०२/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० या कालावधीसाठी कायादेश
खालील को टकात नमदु के ले माणेकायादेश दे यात आला आहे.
िवभागाचे नाव

१८%GST सह
व छता कामी इतर
GST वगळून
१८%GST सह GST
वगळून
वषाला येणारा खच
मिशनरी सं या साही य दरमहा र कम . दरमहा र कम . वषाला पये
.
७९
१६१
६९,४६,०००-/ ८१,९६,२८०-/ ८,३३,५२,०००-/ ९,८३,५५,३६०-/

साईआ म
भ तिनवास
साईधमशाळा
४०
दारावती भ तिनवास ०८

७५
३७

२८,०१,०००/९,९९,७३०/-

५,०४,१८०/११,७९,६८१/-

३,३६,१२,०००/- ३,९६,६२,१६०/१,१९,९६,७६०/- १,४१,५६,१७२/-

मागणीः- उपरो को टकात नमदु के ले माणे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानसु ार
साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग,
व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी
बी. ही.जी.इिं डया,िल पणु े यांचे व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह
हाऊसिकप ग/ व छता कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी ि पक एन पॅन
सि हसेस, मंबु ई याचं े दर िन नतम अस याने यांना िद.०१/०२/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० या कालावधीसाठी
दे यात आले या कायादेशाची मदु त िद.२९/०२/२०२० रोजी सपं ु टात येत अस याने, सन २०२०-२१ मधील
िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१ या कालावधीकरता दैिनक वतमान प ात जािहरात िस द क न ईिनिवदा ि या राबवावी लागणार आहे.
सन २०२०-२१ करीता साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा व दारावती भ तिनवास
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे
कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेकामी खालील त यात
नमदु माणे खच अपेि त आहे.
अ)
कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने येणारा खच.
िवभागाचे नाव
स याचे ठे केदाराचे वािषक दर १०% वाढ गृिहत ध न GST वगळून एकूण अपेि त
GST वगळून
अपेि त खच
खच पये
साईआ म भ तिनवास
८,३३,५२,०००-/
८३,३५,२००/९,१६,८७,२००/साईधमशाळा
३,३६,१२,०००/३३,६१,२००/३,६९,७३,२००/दारावती भ तिनवास
१,१९,९६,७६०/११,९९,६७६/१,३१,९६,४३६/एकूण र कम .
१२,८९,६०,७६०/१,२८,९६,०७६/१४,१८,५६,८३६/ब)

कुशल व अकुशल मनु यबळ सं या नमदु क न येणारा खचाबाबत सिव तर तपशील खालील माणे
साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा व दारावती भ िनवासकरीता सन २०१९-२० कामाचे
व पानसु ार ठोक प दतीने ई-िनिवदा राबिव यात आली होती याम ये काऊंटर िलपीक व इमारत पयवे क या
पदाचे काम वगळ यात आले होते. याचा तपशील खालील माणे.
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A) साईआ म भ िनवास (काऊंटर िलपीक, इमारत पयवे
अ.नं कमचारी तपशील मागणी
िमळालेली
कमचारी
कमचारी
सं या
सं या
१
कुशल
६१
२४

क, कायालय िलपीक इ.)
अपरु ी
सु ी सोडिवणेकामी
कमचारी
कमचारी सं या
सं या
३७
०६

B) साईधमशाळा (काऊंटर िलपीक, इमारत पयवे क, कायालय िलपीक इ.)
अ.नं कमचारी
मागणी
िमळालेली
अपरु ी कमचारी सु ी
तपशील
कमचारी
कमचारी सं या सं या
सोडिवणेकामी
सं या
कमचारी सं या
१
कुशल
१९
०४
१५
०२

एकूण मागणी
कमचारी
सं या
४३
एकूण मागणी
कमचारी
सं या
१७

C) दारावती (इमारत पयवे क)
अ.नं कमचारी
मागणी
िमळालेली
अपरु ी कमचारी सु ी
एकूण मागणी
तपशील
कमचारी
कमचारी सं या सं या
सोडिवणेकामी
कमचारी
सं या
कमचारी सं या
सं या
१
कुशल
०४
-०४
-०४
यानुसार वेळोवेळी कामगार व आ थापना िवभागाकडून कामगार िमळणेबाबत शासक य मा यता
घेऊन कामगार िमळणेबाबत िवनतं ी के ली आहे परंतू अ ापयत िवभागाचे मागणी माणे कामगार िमळालेले नाही
यामळ
ु े याचा साईभ ांना दे यात येणा-या सेवा सिु वधेवर प रणाम होत आहे. करीता सन २०२०-२१ म ये
कुशल व अकुशल मनु यबळानसु ार ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावे असे तीनही िवभागाचे मत आहे.
तरी सन २०२०-२१ करीता तीनही िवभागाकडील ई-िनिवदा राबिवतानं ा कामाचे व प िनि त क न
ठोक प दतीने न राबवता पदिनहाय कुशल अकुशल मनु यबळ सं या िनि त क न व कमचारी सं येनसु ार ईिनिवदा राबिव यात यावी असे न मत आहे.
१)
साईआ म भ तिनवास कुशल अकुशल कमचारी मनु यबळ सं याचा तपशील खालील माणे.
िवभागातील बारा इमारती, संपणु प रसर, कॅ टीन, बस सेवा व कायालयाचे हाऊसिकप ग
(आऊटसोिसग) कामासाठी आव यक मनु यबळाचा तपशील.
अ.नं तपशील
मनु यबळ सं या
एकूण
कुशल
अकुशल
१) हाऊसिकप ग कामासाठी
६५
३०८
४१३
२) िव तु /मॅकेिनकल कामासाठी
१७
४८
६५
३) लंबीग कामासाठी
०९
१५
२४
४) सतु ार,गंवडी, रंगकाम मे टने स कामासाठी
१४
२०
३४
एकूण १०५
४३०
५३६
२) साईधमशाळा कुशल व अकुशल कमचारी मनु यबळ सं याचा तपशील खालील माणे.
अ.नं तपशील
मनु यबळ सं या
एकूण
कुशल
अकुशल
१) हाऊसिकप ग कामासाठी
२०
१५०
१७०
२) िव तु /मॅकेिनकल कामासाठी
०७
०३
१०
३) लंबीग कामासाठी
०३
०९
१२
स
त
ार,ग
व
डी,
र
ग
काम
मे
टने
स
कामासाठी
ु ं
ं
४)
०६
१०
१६
एकूण
३६
१७२
२०८
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३) दारावती भ तिनवास कुशल व अकुशल कमचारी मनु यबळ सं याचा तपशील खालील माणे.
अ.नं तपशील
मनु यबळ सं या
एकूण
कुशल
अकुशल
१) हाऊसिकप ग कामासाठी
०६
७०
७६
एकूण
०६
७०
७६
उपरो त माणे कुशल व अकुशल कमचारी मनु यबळ सं या िनि त क न न याने सन २०२०-२१
करीता ई-िनिवदा राबिवतांना यापवु सन २०१८-१९ यावषाम ये कुशल व अकुशल कमचारी मनु यबळ
सं येनसु ार एम.पी.ए टर ायजेस,पणु े यांना िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर कायादेश दे यात
आला होता. परंतू सदर ठे केदाराचे काम समाधानकारक नस याने यांचा कायादेश िद.१५/१०/२०१८ रोजी र
कर यात येऊन, सं थानचे इतर िवभागात कायरत असले या इतर ठे केदारांकडून दरप के मागवनू िन नतम
दरधारकाकडून कामे क न यावे असे ठरले होते यानसु ार बी. ही.जी.इिं डया िल पणु े यांचे दर िन नतम अस याने
यांना िद.१५/१०/२०१८ ते नवीन ठे केदाराची नेमणक
ू होईपावेतो दे यात आले या कायादेशाचा आधार घेऊन
साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा व दारावती भ तिनवास िवभागाकरीता खालील त यात नमदु माणे
खच अपेि त आहे.
िवभागाचे नाव
साईआ म भ तिनवास
साईधमशाळा
दारावती भ तिनवास
एकूण र कम .

बी. ही.जी.इिं डया िल पणु े GST वगळून १०% वाढ गृिहत ध न GST वगळून एकूण
यांचे दर GST वगळून वािषक दर .
अपेि त खच
अपेि त खच पये
ित महा दर .
८०,९३,०६८
९,७१,१६,८१६ ९७,११,६८२
१०,६८,२८,४९८
३४,७१,१७०
४,१६,५४,०४० ४१,६५,४०४
४,५८,१९,४४४
११,५३,२२७
१,३८,३८,७२४ १३,८३,८७२
१,५२,२२,५९६
१,२७,१७,४६५
१५,२६,०९,५८ १,५२,६०,९५८
१६,७८,७०,५३८
०

िवभागाचे प ट मत / अिभ ाय –
अ)
कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने येणारा खच.
१)
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१) करीता साईआ म भ तिनवास
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे
कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणक
े ामी दैिनक वतमान प ात ईिनिवदा जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या GST वगळून अपेि त खच पये.
९,१६,८७,२००/- (अ री .नऊ कोटी सोळा लाख स याएशी हजार चारशे) मा खचास,
२)
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१) करीता साईधमशाळा
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे
कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणक
े ामी दैिनक वतमान प ात ईिनिवदा जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या GST वगळून अपेि त खच
पये.३,६९,७३,२००/- (अ री .तीन कोटी एकोणस तर लाख याह तर हजार दोनशे) मा खचास,
३)
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१) करीता दारावती भ तिनवास
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने
आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणक
े ामी दैिनक वतमान प ात ई-िनिवदा जािहरात िस द क न ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा-या GST वगळून अपेि त खच पये.१,३१,९६,४३६/- (अ री .एक कोटी
एकतीस लाख शहा नव हजार चारशे छ तीस) मा खचास,
उपरो त अ.नं ०१,०२ व ०३ नसु ार तीनही िवभागाकडील हाऊसिकप ग कामाकरीता दिनक वतप ात
एकि त ई-िनिवदा जािहरात िस द क न ठे केदाराकडून तीनही िवभागाकरीता वतं ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा-या GST वगळून अदं ाजे एकूण र कम .१४,१८,५६,८३६/- (अ री .चौदा कोटी आठरा लाख
छप न हजार आठशे छ तीस) मा चे खचास,
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ब) कुशल व अकुशल मनु यबळ सं या नमुद क न येणारा खच.
१)
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१) करीता साईआ म भ तिनवास
िवभागाकडील यािं क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे
कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने राबिवणे ऐवजी कुशल व अकुशल कमचारी मनु यबळ सं या िनि त
क न आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणक
े ामी दैिनक वतमान प ात ई-िनिवदा िस द क न ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा-या GST वगळून अपेि त खच पये.१०,६८,२८,४९८/- (अ री .दहा कोटी
अडुस ट लाख अ ािवस हजार चारशे अ या नव) मा खचास,
२)
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१) करीता साईधमशाळा
िवभागाकडील यािं क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , पल
् ंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे
कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने राबिवणे ऐवजी कुशल व अकुशल मनु यबळ सं या िनि त क न
आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणक
े ामी दैिनक वतमान प ात ई-िनिवदा िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा-या GST वगळून अपेि त खच पये.४,५८,१९,४४४/- (अ री .चार कोटी अ ाव न लाख
एकोणावीस हजार चारशे चौरे चाळीस) मा खचास,
३)
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१) करीता दारावती भ तिनवास
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने
राबिवणे ऐवजी कुशल व अकुशल मनु यबळ सं या िनि त क न आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणेकामी
दैिनक वतमान प ात ई-िनिवदा िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या GST वगळून अपेि त
खच पये.१,५२,२२,५९६/- (अ री .एक कोटी बाव न लाख बावीस हजार पाचशे शहा नव) मा खचास,
उपरो त अ.नं ०१,०२ व ०३ नसु ार तीनही िवभागाकडील हाऊसिकप ग कामाकरीता दिनक वतप ात
एकि त ई-िनिवदा जािहरात िस द क न ठे केदाराकडून तीनही िवभागाकरीता वतं कुशल व अकुशल
मनु यबळ सं या परु िवणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या GST वगळून अदं ाजे एकूण र कम
.१६,७८,७०,५३८/- (अ री .सोळा कोटी अ याह तर लाख स तर हजार पाचशे अडोतीस) मा चे खचास,
उपरो त अ िकंवा ब बाब स मा यता िमळणेकामी सदर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर
सादर.
िनणय .२६
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ मधील (िद.०१.०३.२०२० ते िद.२८.०२.२०२१) करीता
साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा िवभागाकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,
लंबीग, व छता इ.दु ती व देखभालीची कामे व दारावती भ िनवास िवभागाकडील
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, व छता कामे ठोक प दतीने अथवा मनु यबळ सं या िन ीत क न
आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणेत यावीत याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ सिमतीसमोर
सादर कर यात यावा,असे ठरले.
(कायवाही- साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, दारावती भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २७
सं थान प रसरात साईभ ांना “ ” चे दशनाचा लाभ सल
ु भते ने होणेकरीता अ ावत Sepcification
चे ५ नग Outdoor LED Wall Screen खरेदी करणेकामी Consultant ची नेमणक
ू करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद– सन २००४ या महारा अिधिनयम . १७ मधील (१) भ तगणानं ा
आव यक या सोयी सिु वधा उपल ध क न देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . –
१)
िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०९, िनणय .४२३.
२)
िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०२,िनणय .४६१
(२ िनणय .४२३).
३)
िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .२३, िनणय .६१.
तावना– सं थान प रसरात साईभ तानं ा
चे दशनाचा लाभ सल
ु भतेने होणेकरीता ०५ नग
Outdoor LED Wall Screen खरे दी करणेकामी िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
िनणय .४६१ (२ िनणय .४२३) अ वये “सं थान प रसरात साईभ तानं ा चे दशनाचा लाभ सल
ु भतेने
होणेकरीता थम LED Wall Screen, Size 4.80m x 2.88m ०५ नग LED Wall Screen ई-िनवीदा
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ि या राबवनु खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .७ कोटी ९० लाख + GST मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
तसेच सं थान प रसरात साईभ तानं ा चे दशनाचा लाभ सल
ु भतेने होणेकरीता सदरचे LED Wall
Screen बसिवणेकामी
थम थािनक उपसिमतीम ये जागेची िनि ती करणेत यावी.
तसेच सभे या वेळी LED पॅनल
े चे ा यि क दाखिव यात आले. सं थानचे सव िनवास थाने, ी साईनाथ
णालय, ी साईबाबा णालय, देणगी कायालय इ.िठकाणी LED ची उपयु तता असनु याचे अदं ाजे खच २५
ते ३० लाख असनु थमतः १० LED पॅनल
े देखील ई-टडर प तीने खरे दी कर यास व याकामी येणा-या अदं ाजे
र कम .२.५ कोटी चे खचास मा यता दे यात आली”
तसेच िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .६१ अ वये सदरचे ०५ नग
LED Wall Scree खरे दी करणेकामी पनु ः च चचा होवनु , “िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत िनणय .४६१ (२ िनणय .४२३) नसु ार ०५ नग LED Wall Screen ई-िनवीदा ि या राबवनु खरे दी
करणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता दे यात आली ”
सदरह मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, एकुण ०५ नग LED Wall Screen खरे दी
करणेकरीता िवहीत प तीने ई-िनवीदा मागिवणेकामी सं थानचे जनसपं क िवभागामाफत अहमदनगर, नािसक,
पणु ,े औरंगाबाद, मंबु ई या ०५ िठकाणी मराठी वतमानप ात व नागपरु , िद ली या ०२ िठकाणी इं जी
वतमानप ात जािहरात िस करणेस तसेच महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर िनवीदा मसदु ा व सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर वेळाप कानुसार जािहरात िस करणे या
मा यते तव िद.२१/०६/२०१९ रोजीचे िटपणी वये ताव सादर कर यात आला होता. सदर िटपणीवर “ पनु ः च
अ ावत ताव सादर करा ” असे िनदिशत कर यात आले आहे.
तथापी, िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िवषय .०९ अ वये ०५ नग
Outdoor LED Wall Screen खरे दी करणेकामी येणारे अदं ाजे खचाचा ताव Specifications सह सादर
कर यात आलेला असनु यानुसार सदर तावास िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
िनणय .४६१ (२ िनणय .४२३) अ वये मा यता देखील दे यात आलेली अस याने सदर LED Wall
Screen चे Specifications म ये बदल करणे उिचत होणार नस याने िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयास अनसु न, ०५ नग Outdoor LED Wall Screen खरेदी
करणेकामी िवहीत प तीने ई-िनवीदा मागिवणेकामी सं थानचे जनसपं क िवभागामाफत अहमदनगर, नािसक, पणु ,े
औरंगाबाद, मबंु ई या ०५ िठकाणी मराठी वतमानप ात व नागपरु , िद ली या ०२ िठकाणी इं जी वतमानप ात
जािहरात िस करणेस तसेच महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या सक
ं े त थळावर सोबतचा
िनवीदा मसदु ा व सं थानचे अिधकृ त सक
ं े त थळावर सोबतचे वेळाप कानसु ार जािहरात िस करणे या
मा यते तव उपरो त िद.०१/११/२०१९ अ वये िटपणी सादर कर यात आली होती.
सदर िटपणीवर व र ठांचे “ १) CEO सो याच
ं े िनदशा माणे अदययावत Specification व
गणु व तेबाबतचे LED घेणबे ाबतचा ताव सादर करावा. २) सदर करणी Consultant नेमणक
ु कायवाही
करणे उिचत राहील असे मत आहे.” तसेच “ यव थापन सिमती समोर ठे वा ” असे िनदश ा त झालेले आहे.
तरी, िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयास अनसु न, ०५ नग Outdoor LED
Wall Screen खरे दी करणेकामी ा त झाले या िद.०१/११/२०१९ रोजीचे िटपणीवरील िनदशास अनसु न,
अदययावत Specification व गणु व तेबाबतचे ०५ नग Outdoor LED Wall Screen घेणक
े ामी सदर े ात
काम कर या-या त व अनभु वी स लागाराची नेमणक
ु करणेकामी िवहीत प तीने ई-िनवीदा या राबिवणेस व
याकामी येणारे अदं ाजे र कम .१५,००,०००/- + Tax मा चे खचाचे मा यते तव ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त तावनेत नमदु के ले माणे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िनणयास अनसु न, ०५ नग Outdoor LED Wall Screen खरे दी करणेकामी ा त
झाले या िद.०१/११/२०१९ रोजीचे िटपणीवरील िनदशास अनसु न, अदययावत Specification व
गणु व तेबाबतचे ०५ नग Outdoor LED Wall Screen घेणक
े ामी सदर े ात काम कर या-या त व अनभु वी
स लागाराची नेमणक
ु करणेकामी िवहीत प तीने ई-िनवीदा या राबिवणेस व याकामी येणारे अदं ाजे र कम
.१५,००,०००/- + Tax मा चे खचाचे मा यते तव ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर करत आहे.
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िवभागाचा ताव- उपरो त तावनेत व िवभागाचे अिभ ायात नमदु के ले माणे िद.३०/०१/२०१९
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयास अनसु न, ०५ नग Outdoor LED Wall Screen खरे दी
करणेकामी ा त झाले या िद.०१/११/२०१९ रोजीचे िटपणीवरील िनदशास अनसु न, अदययावत
Specification व गणु व तेबाबतचे ०५ नग Outdoor LED Wall Screen घेणक
े ामी सदर े ात काम
कर या-या त व अनभु वी स लागाराची नेमणक
ु करणेकामी िवहीत प तीने ई-िनवीदा या राबिवणेस व
याकामी येणारे अदं ाजे र कम .१५,००,०००/-+Tax मा चे खचाचे मा यते तव ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .२७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात साईभ तानं ा चे दशनाचा लाभ सल
ु भते ने होणेकरीता
LED Wall Screen बसिवणेकामी गुंतवणक
ू , वापर व उपयु ता याबाब चा तल
ु ना मक अ यास
क न सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर करावा, तसेच सदर व तु इले ॉिनक
अस याने पाच वषानतं र याची घसारा िकंमत शु य होईल, यामळ
ु े असे LED Wall Screen भाडो ी
घेत यास िकती खच येईल याचाही सिव तर उ लेख तावाम ये करावा, असे ठरले.
(कायवाही-सीसीटी ही कं ोल सेल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २८
सन २०१९-२० या आिथक वषात िन पयोगी भंगार सािह य िव कामी ा ई-िनिवदातील व
दरप कांमधील उ च म दरासदं भात िनणय होणेबाबत.
तावअ) मा. यव थापन सिमती िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .६८ नसु ार सन-२०१९-२० या वषात
सं थानकडील दैनिं दन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भगं ार सािह याची िवहीत प दतीने िव करणेसाठी
मा यता िमळालेली आहे. यानसु ार ऑनलाईन यापा-यांकडून भंगार सािह य िव कामी ई-िनिवदा मागिवणेत
आले या हो या. िद.२३/०७/२०१९ रोजी झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ तातील िशफारशी मा य
कर यात येऊन ई-िनिवदेतील उ चतम दरधारकाचं े दर मा य कर यात येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, तसेच
ई-िनिवदेत महाकाली इडं ीज, जळगाव यांनी िन पयोगी चांग या गो या (कलतान) ५० िकलो भरतीचे दर
. ५३.१०, िन पयोगी खराब गो या (कलतान) ५० िकलो भरतीचे दर . ४१.३०, अकबर सांडेखॉ पठाण,
कोपरगाव यांनी जळालेले इले.ब ब, टयबु बार, इ. साठी दर . ५०/-, शफ क स यद, कोपरगाव यांनी
सगं णका या िनकामी बॅट-या मोठी साईज साठी दर .२०००/- हे दर नजरचक
ु ने िदलेले अस याचे लेखी प
िदलेले अस याने, सदर या सािह यासांठी दरप के मागिव यात येऊन दरप कातील दर व ई-िनिवदेतील ं २ चे
दर याचं े दराबाबतचा ताव थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेत यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली. या माणे सदर सािह यासाठी दरप के मागिव यात आले होते. िद. २०/०८/२०१९ रोजी सदरचे
दरप के अ य /सद य मा. खरे दी सिमती याचं े समोर उघड यात आले, याचा तपिशल खालील माणे –
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

िव करावयाचे सािह य/व तूचा तपिशल
अ.नं.१२ म ये नमदु के ले माणे
मागणी
अ.नं.१२ म ये नमदु के ले माणे
ई-िनिवदा िस दी
वृ तप ा या अिधसचू ने या यित र त चौकशी कशी मािगल वषा या यापा-यांना दरु वनीव न
पाठवली जाते?
तर तसे, कोणाला पाठिवले
-िनिवदा सु झालेची िदनाक
ं व वेळ
ा त दरप क धारकांची सं या
०५
पा दरप क धारकांची सं या
०५
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम अदा के ली आहे का
होय .
जर नमनु े िदले नाही, तर का
िनिवदाकारांनी सादर केलेले दरSl.
No

Description of Work / No.o Units akbar Maha Shafik
Item(s)
f Qty
sandek kali
Shaikh
ha
Indust
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pathan ries
1

िन पयोगी गो या (कलतान)
चांगले (५० िकलो भरती या )
िन पयोगी गो या (कलतान)
खराब (५० िकलो भरती या )
जळालेले इले.ब ब, टयबु बार
इ.
संगणका या िनकामी बॅट-या
मोठी साईज

2
3
4

१३

1

ित
नग
ित
नग
ित
िकलो
ित
नग

1
1
1

center ly

39.00

53.10

0.00

7.50

0.00

& Co ng
Com
pany
15.52 15.51

37.00

41.30

0.00

5.50

0.00

10.32 10.20

50.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

2000.00 75.50

0.00

0.00

0.00

१५
१६
१७
१८
१९

यापूव के ले या खरे दीचा तपिशल आिण खरे दी दरअ.नं.
वष
प रमाण
अ.नं.२२ म ये नमदू के ले माणे.
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलअ.नं.
वष
--स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे उ चतम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
स याचे उ चतम िनिवदाकाराचे नांव

२०

सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला आहे का.

२१

सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला अस यास मा.मु य कायकारी अिधकारी,
उपि थताचं ी नांवे
मा.उप मु य कायकारी अिधकारी,
मा.मु य लेखािधकारी,
मा. शासक य अिधकारी,
.अिध क, अिभलेख क िवभाग
िद. २०/०८/२०१९ रोजी ०५ यापा-यांकडुन मागिव यात आलेले दरप के अ य /सद य मा. खरेदी सिमती यांचे सम
उघड यात आलेले असनु दरप कातील दरांचा तुलना मक त ता खालील माणे.

१४

२२

Sl.
No

Description of Work /
Units
Item(s)
Qty

1

िन पयोगी गो या
(कलतान) चांगले
(५० िकलो भरती या )
िन पयोगी गो या
(कलतान) खराब
(५० िकलो भरती या )
जळालेले इले.ब ब,
टयबु बार इ.
संगणका या िनकामी बॅट-या
मोठी साईज

2
3
4

दर ती नग .
खच प रमाण
------वरील अ.न.ं १२ माणे
वरील अ.न.ं १२ माणे
होय

akbar
Tulsidas
sandekh Velji
a pathan And Co

1

ित नग

15.85

Shafi
k
Shai
kh
14.52
00

1

ित नग

11.20

08.76

00

06.25

07.51

1

ित िकलो

0.70

00

0.65

0.40

00

1

ित नग

221

00

201

86.50

00
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२३

िव करावया या सािह यांचा मागील दर, ई-िनिवदेतील दर व दरप कातील दरांचा तुलना मक त ा.
अ. तपिशल
मागील
ई-िनिवदेतील कोटेशन
ई-िनिवदेतील
न.ं
वष चे
ा त दर
मधील
मांक दोनचे
खरेदी दर
ा त दर
ा त दर
15.85
१ िन पयोगी गो या (कलतान) 15.12
53.10
39.00
चांगले (५० िकलो भरती या )
11.20
२ िन पयोगी गो या (कलतान) 10.13
41.30
37.00
खराब (५० िकलो भरती या )
1.00
३ जळालेले इले.ब ब, टयबु बार 2.10
50.00
0.70
इ.
221.00
४ सगं णका या िनकामी बॅट-या 105.00
2,000.00
150.00
मोठी साईज
सदर खरे दीसाठी िवभागाने िनि त के लेला अदं ाजे खच . – िनरंक

ई-िनिवदेतील
मांक तीनचे
ा त दर
15.52
10.32
75.50

ब) िद.२३/०७/२०१९ रोजी झाले या थािनक उपसिमती सभेत नजरचुक ने सादर के ले या सािह यांचे
दरप कातं ील दर व ई-िनिवदेतील मांक दोनचे दरांबाबतचा ताव मा. उपसिमती समोर सादर करावे अशी
िशफारस के लेली आहे. यास अनसु न दरप के मागिव यात आलेली आहे, परंतु ऑनलाईन ा त झाले या ०७
िनिवदाधारकांपक
ै अकबर पठाण, कोपरगाव यांनी िन पयोगी गो या (कलतान) चांगले व खराब यासाठी मांक
दोनचे दर अनु मे दर .३९/- व . ३७/- असे भरलेले आहे, परंतु सदरचे दर नजरचक
ु ने िदलेले अस याने या
दरात माल उचल यास असमथ अस याचे लेखी कळिवलेले आहे.
तरी उपरो त ‘अ’ आिण ‘ब’ म ये दशिवलेले उ च तम दराबाबत िनणय होऊन उ चतम दरधारकास
कायादेश देणसे मा यतेसाठी सदरचा िवषय मा. तदथ (AD-hoc) सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२८
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या आिथक वषात िन पयोगी भंगार सािह य िव कामी
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील या िन पयोगी भंगार सािह यासाठी िनिवदाधारकांनी
नजरचुक ने दर िदलेले होते, या सािह यासाठी फे र दरप के मागिव यात आलेली असनु यामधील
अकबरखॉ साडेखाँ पठाण यांचे उ च म दर ि वकारणेत येऊन या उ च म दराने सदर िन पयोगी
भंगार सािह याची उपमु य कायकारी अिधकारी यांचे मागदशनाखाली िवहीत प दतीने िव
कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-अिभलेख क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २९
सन २०२०-२०२१ या आिथक वषामधील सं थानकडील दैनंिदन वापराने जमा होणा या िन पयोगी
भगं ार/ सािदल व पा या सािह याची िव करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
तावमहारा अिधिनयम २००४ तरतूद- महारा अिधिनयमातील कलम १४(२) (ग) व कलम १७ (४) ला अिधन
राहन या माणे कायवाही करणेत येत आहे.
तािवकः- साईबाबा सं थानकडील दैनिं दन वापराने जमा होणा-या िन पयोगी सािदल व पा या
भंगार तसेच सािह याची सन-२०१९-२० या आिथक वषात ई-िनिवदा प दतीने तसेच वतमान प ात जाहीरात
देवनू यव थापन सिमतीचे मा यतेनुसार दर मागिव यात आलेले होते. या माणे ा त झाले या मंजरु उ चतम
दराने जमा झाले या िन पयोगी भंगार सािह याची िव करणेत आलेली आहे. आजपावेतो (माहे- नो हबर२०१९ अखेर) अशा कार या भंगार सािह याचे िव तून एकूण-२०,७८,११२/- (अ री- िवस लाख
अठयाह तर हजार एकशे बारा पये मा ) सं थान फंडात जमा करणेत आलेले आहे.
दरवष चे चिलत प दतीनसु ार महारा अिधिनयम २००४ मधील कलम १४(२) (ग) व कलम
१७(४) ला अिधन राहन .५०,००० चे आतील दैनदं ीन वापराने जमा होणारे िन पयोगी डेड टॉक तसेच सादील
व पाचे भंगार सािह य जसे दधु िपशवी, लॉि टक भगं ार, लोखडं ी भंगार , रकामा खो याचा पु ा, रका या
पा या या बाट या, नारळा या शडया, काळे ऑईल, रकामे तेलातपू ाचे डबे, रकामे बारदान गो या वगैरे सािह य
िव चे तसेच मा. यव थापन सिमती सभा िद.२४.०५.२००८ चे सभेतील िनणय .४७६ नसु ार अशा कार या
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दैनिं दन वापराने तयार होणा-या िन पयोगी भंगार / डेड टॉक साही याची िव कर याचे अिधकार सिमतीने मा.
मु य कायकारी अिधकारी यांना दान के लेले आहेत.
सन २०१९-२० या वषात नेमनू िदले या यापा-यांना भगं ार सािह य िव ची मदु त िद.३१.०३.२०२०
रोजी पणु होत आहे. क रता सन २०२०-२१ या आिथक वषात सं थानचे दैनिं दन वापराने जमा होणारे भगं ार
सािह य िव कामी ई-िनिवदा मागिवता येईल.
मागणी- उपरो त माणे तावीत के लेनसु ार सन-२०२०-२१ या आिथक वषातील दैनंिदन वापराने
जमा होणारे िन पयोगी भगं ार सािह य िव कामी ई-िनिवदा येसाठी खालील माणे कायवाही करता येईल.
१)
िन पयोगी भंगार/सािदल/ तसेच डेड टॉक सािह याचे िव बाबत या अटी व शत चा मसदु ा तयार
करणे.
२)
आयटी िवभागामाफत www.sai.org.in या सक
ं े त थळावर जािहरात िस द करणे, ईडीपी
िवभागामाफत www.mahatenders.gov.in या शासक य सक
ं े त थळावर Online ई-िनिवदा
मागिवणे/अपलोड करणे, तसेच जनसंपक िवभागामाफत अहमदनगर, नािशक, या िठकाण या मराठी दैिनक
वतमानप ात जािहरात िस द करणे.
३)
िन पयोगी भगं ार/सािदल व पाचे सािह य तपिशलाचे दरप क तयार करणे.
४)
नवीन शासन णाली माणे सं थानकडील िन पयोगी / भगं ार सािह य िव साठी सोबतचे यादीतील
सािह यास GST आकारणीसदं भात लेखाशाखा िवभागाचे मागदशन घेवनू या माणे कायवाही करणे..
उपरो त अ.नं.०१ ते ०४ माणे कायवाही करणेकामी ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढु े
मा यतेसाठी सादर.
िवभागाचा अिभ ायः- सन-२०१९-२० या आिथक वषामधील भंगार सािह य िव ची मदु त
िद.३१.०३.२०२० रोजी पणु होत अस याने नाशवंत/भंगार सािह य साठवू नये, याचे साठवणक
ू तून साईभ तांचे
तसेच सावजिनक आरो यास धोका पोहचू नये, क रता अशा कारचे सािह य वेळीच िव /िव हेवाट करणेसाठी
सन २०२०-२१ या आिथक वषाकरीता जनसंपक िवभागामाफत अहमदनगर, नािशक, या िठकाण या मराठी
वतमानप ात जाहीरात िस द करणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता िमळणेस तसेच Online ईिनिवदा मागिवणेस, ई-िनिवदा ा त झोलेनतं र या खरे दी सिमतीपढु े उघडणेस, उ चतम दर पा िनिवदा धारकास
कायादेश देणसे मा यता असावी.
तरी उपरोक्त तवावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .२९ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२०२१ या आिथक वषामधील सं थानकडील दैनंिदन वापराने
जमा होणा या िन पयोगी भंगार/ सािदल व पा या सािह याची िव करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अनुशंगीक खचास तसेच ई-िनिवदेम ये ा होणा या
उ च म दराने सं थानकडील िन पयोगी भगं ार/ सािदल व पा या सािह याची उपमु य कायकारी
अिधकारी यांचे मागदशनाखाली िवहीत प दतीने िव कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-अिभलेख क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३०
सं थानला कं ाटी प दतीने कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी पुरिवणेकामी नवीन
कॉ टसची नेमणक
ू करणेबाबत.
तावसं थानचे िविवध िवभागानं ा लागणारे कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेकामी नवीन
कॉ ॅ टसची नेमणक
ू करणेबाबत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
१
२
३
४
५
६

सरु ा व माजी सैिनक सुर ा कं ाटी कमचारी पुरिवणेकामी
नवीन कॉ ॅ टस नेमणूक बाबत- २०१९-२०
मागणी
सरु ा अकुशल- ७४६ व सरु ा कुशल- ६७, एकूण- ८१३
ई-िनिवदा िस दी
िद.१२.०९.२०१९ ते िद.२६.०९.२०१९
वृ प ा या अिधसचु ने या यित र त चौकशी कशी पाठवली www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट
जाते ?
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
-िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.१२.०९.२०१९ रोजी सकाळी- ११.०० वा.
खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल.
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७
८
९
१०
११
१२

०५ ( पाच )
०३ ( तीन )
िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.
होय.
िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.

ा त िनिवदाकारांची सं या.
पा िनिवदाकारांची सं या.
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे का.
जर नमनू े िदले नाही, तर का.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरअ.

१.
२.
३.
१३ यापुव के ले
अ. .
१

िनिवदाकाराचे नाव
मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी सि हसेस िल. मंबु ई
मे.मॉडन िवर रेस िस यु रटी फोस ा.िल.पण
ु े
मे.ईगल हटं र सो युशन िल. िद ली
या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर वष
प रमाण
सन २०१८ – १९ करीता

--

सादर के लेले दर ती
ि थती
नग .
L-2
२.९९%
L-1
१.००%
L-1
१.००%
(सेवा कर दर)
सि हस
चाजस
०.०००००००००१ %

दर

१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल अ.
तपशील
१
सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी
१५ स याची िश लक ि थती
१६ मागील खरे दी दर
१७ मागील परु वठादार
१८ स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
१९ स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव

वष
खच प रमाण
२०१८ - १९
--सि हस चाजस दर ०.०००००००००१ %
१)मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी सि हसेस िल. मबंु ई
१.००%
१)मे.मॉडन िवर रेस िस यु रटी फोस ा.िल. पण
ु े
२)मे.ईगल हटं र सो युशन िल.िद ली
ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला
होय

२० सदर खरे दीचा
आहे का ?
२१ सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला मा.मु य कायकारी अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी,
अस यास उपि थतांची नावे.
शासक य अिधकारी
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदं ाजे .
ित सेट माकट रे ट .
२३ मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी / जा त
.०.०००००००००१%
.१.००%
--संि टीप– मा. यव थापन सिमती सभा िद.२६.०२.२०१९, िनणय .११० अ वये सन २०१९-२०
कालावधीसाठी सं थानला कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेकामी नवीन कॉ ॅ टसची
नेमणक
ू करणेकामी व िनिवदा मागिवणेस व तसेच जािहरात िस द करणेस व येणा-या खचास मा यता
िमळालेली आहे. यानसु ार www.mahatenders.gov.in, व सं थानचे वेबसाईटवर, वतमानप ात जािहरात
िस द करणेत आलेली होती.
सदर ई-िनिवदेम ये ०५ िनिवदा धारकांनी भाग घेतला होता. ा त िनिवदा (तांि क िनिवदा)
िद.०५.११.२०१९ रोजी खरेदी सिमती सभेसमोर उघड यात आले असनू याकामी तांि क िनिवदेम ये पा
ठरले या ०३ िनिवदाधारकां या कमिशअल (वािण यीक) िनिवदा िद.१८.१२.२०१९ रोजी खरे दी सिमती
सभेसमोर उघडणेत आले या आहेत.
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अ.नं.
१)

उघड यात आले या वािणि यक िनिवदेचा तपिशल पढु ील
मे.स ल इ हे टीगेशन
कामाचा तपिशल
अॅ ड
िस यु रटी
सि हसेस, मंबु ई यांचे दर
%
Service Charges ( in Percentage) for
Supply of Security Guards (Ladies/Gents),
Security Guards (Ex Servicemen), Security
Supervisors, Security Gun men’s, Security
२.९९
Officers, Gym Triner, Employees as
mentioned on page no 10 of tender
document (Excluding PF,GST, Group
Insurance, Ex-gratia etc.)

माणे
मे.मॉडन िवर रे स मे.ईगल
हटं र
िस यु रटी
फोस सो यश
ु न िल. पणु े
ा.िल. पणु े यांचे दर यांचे दर %
%

१.००

१.००

याम ये मे.मॉडन िवर रे स िस यु रटी ा.िल.पणु े व मे.ईगल हटं र सो यश
ु न िल., िद ली या दोघांचे दर
.१.००% हा L-1 अस याने मे.मॉडन िवर रे स िस यु रटी फोस ा.िल. पणु े व मे.ईगल हटं र सो यश
ु न िल.,
िद ली यांना सदरचा कायादेश िवभागनु देता येईल.
तरी, कं ाटी प दतीने कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेबाबत िनिवदेतील (L-1)
मे.मॉडन िवर रे स िस यु रटी फोस ा.िल. पणु े व मे.ईगल हटं र सो यश
ु न िल., िद ली यानं ा समान िवभागनु
कायादेश देणबे ाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .३० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीने कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी
पुरिवणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येम ये मे.मॉडन िवर रेस िस यु रटी ा.िल.पुणे व
मे.ईगल हंटर सो युशन िल., िद ली या दोघांचे दर समान अस याने या दोघांना मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीचे पुढील सभेसमोर चचसाठी बोलिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-कामगार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३१
“साईटेक क प-२” अंतगत न याने काया वीत करावया या स हरसाठी आव यक असणारे यपु ीएस
खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा ि याअतं गत उघडणेत आले या वािण यीक ई-िनिवदांमधील िन न म
दरधारक िनिवदाधारकाबं रोबर चचा होऊन याकामी यांना परु वठा आदेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
ताव“साईटेक क प-२” अतं गत न याने काया वीत करावया या स हरसाठी आव यक असणारे 60 KVA मतेचे
०२ नग यपु ीएस खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
०१ खरे दी करावयाचे सािह य/ व तचू ा तपिशल. 60 KVA मतेचे ०२ नग यपु ीएस.
०२ मागणी
०३ ई-िनिवदा िस ी
वृ तप ा या अिधसचु ने या यित र त
०४
चौकशी कशी पाठिवली जाते ?
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
०६ िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
०७ ा त िनिवदाकाराचं ी सं या
०८ पा िनिवदाकाराचं ी सं या
०९ सव िनिवदाकारानं ी नमनु े िदली आहेत का ?

Sr.
Description Qty
No
01
60 KVA UPS 02
िद.१९.०९.२०१९ ते िद.३०.०९.२०१९
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट (sai.org.in)
व ई-मेल ारे
१५ परु वठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले.
िद.१९.०९.२०१९ सकाळी ११:०० वा.
तांि क िनिवदा- िद.०५.११.२०१९
यावसायीक िनिवदा- िद.१८.१२.२०१९
०५ (पाच)
०५ (पाच)
लागू नाही.
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सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम अदा के ली
सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम भरलेली आहे.
आहे का ?
११ जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
लागू नाही.
१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
सादर के लेले दर
अ. नं. िनिवदाकाराचे नाव
ि थती
( ती नग .)
60 KVA UPS
02 Nos Qty
01
M/s Pace Business Machines Pvt. Ltd, Thane
9,96,400
L5
02
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik
8,19,993
L1
03
M/s Hi-tech Computer Services Pvt Ltd, Nashik 9,32,436
L4
04
M/s S V Electronics, Nashik
8,20,100
L2
05
M/s Microtronics, Aurangabad
9,31,700
L3
१३ यापवु के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर –
UO Amount
Sr.No Year-2017-2018
M
2017-2018 2018-2019
01
60 KVA UPS
Nos --मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल अ.न.ं तपशील
वष
खच प रमाण
१४
01
60 KVA UPS
--एकूण र कम
-१५ स याची िश लक
िनरंक
१६ मागील खरे दी दर
अ.न.ं १३ माणे
अ.न.ं व तचू े वणन
परु वठादाराचे नाव
१७ मागील परु वठादार
01
60 KVA UPS
िनरंक
१०

स याचे िन न तम
१८ िनिवदाकाराने सादर
के लेले दर
१९

२०

२१

२२
२३

स याचे िन न तम
िनिवदाकाराचे नाव

Sr.
Specification of Material
Amount
No.
01
60 KVA UPS
8,19,993
Sr. No. Name of Bidder
Specification of Material
M/s Minitek Systems
01
60 KVA UPS
India Pvt Ltd, Nashik

सदर खरे दीचा ताव
खरे दी सिमती समोर
होय
सादर करणेत आला
आहे का ?
सदर खरेदीचा क प
( ताव)
खरे दी
सिमतीसमोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु य कायकारी अिधकारी, मा.मु यलेखािधकारी,
करणेत
आला मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मख
ु , आयटी िवभाग.
अस यास
उपि थताचं ी नावे
घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अदं ाजे र कम पये ---- ितसेट माकट रेट पये ---मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
.-------------.---------------------.----------- .----------------मागील
अ.न.ं तपिशल
स याचे दर
फरक
% ने कमी/जा त
खरे दी दर
01 60 KVA UPS
-8,19,993
---
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२४. सिं त िटप :- “साईटेक क प-२” अतं गत न याने काया वीत करावया या स हरसाठी आव यक असणारे
60 KVA मतेचे ०२ नग यपु ीएस खरे दी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअतं गत िन न म
दरधारक िनिवदाकार M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik यानं ी देऊ के लेले दर र कम पये
८,१९,९९३/- (सव करांसहीत) एकूण र कम पये १६,३९,९८६/- मा हे िन न म आहेत. सबब, M/s
Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik यांनी देऊ के ले या िन न म दरांबाबत चचा होऊन संबंधीतांना
याकामी परु वठा आदेश देणे या मा यते तव सदरचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर
सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .३१ “साईटे क क प-२” अंतगत न याने काया वीत करावया या स हरसाठी आव यक असणारे यपु ीएस
खरेदी करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s Minitek
Systems India Pvt Ltd, Nashik यांचे ितिनधी सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने
यांचेशी दराबं ाबत तसेच दु ती/देखभाल यांचे सेवेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस
असमथता दशिवली तथापी सदर यपु ीएस ची दोन वष दु ती व देखभाल कर यास व याकालावधीत
यपु ीएस अथवा इतर अनषु ंगीक सािह य उदा.बॅटरी इ यादी बदलनु दे याचे यांनी मा य के ले, व तसे
प ही िदले, यामुळे यावर सिव तर चचा होऊन, “साईटे क क प-२” अंतगत न याने काया वीत
करावया या स हरसाठी आव यक असणारे युपीएस खरे दी करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik यांचे सव करांसहीत िन नतम दर र कम
.८,१९,९९३/-मा ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३२
ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक स ह स कॉ क्ट
सन-२०२० साठी देणेकामी मा यता िमळणेबाबत. ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय
जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक स ह स कॉ ट सन २०२०-२१ या वषासाठी देणेबाबत ई-िनिवदा
ि या पुण होईपयत मागील सि हस कॉ टर मे.ि नीटी हाळसा दुगा से स ॲ ड सि हसेस,्
औरंगाबाद यांना मागील दरा माणे मुदतवाढ देणेकामी मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील
सव िकंवा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मिं दराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- (अ) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी या ०१).मिं दर परीसर,
०२).साईबाबा भ िनवास थान (५०० म), ०३). ी साईबाबा हॉ पीटल+साईनगर, ०४). दारावती
भ तिनवास+ ी साईनाथ हॉि पटल, ०५). ी साई सादालय, ०६). साईआ म भ िनवास, ०७). साई
धमशाळा, ०८). पाणीपुरवठा साठवण तलाव, ०९). साईआ म भ िनवास ए.सी. या वेगवेगळया िठकाणी
महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडून वीजपरु वठा घे यात आलेला आहे. महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा
वीजपरु वठा काही कारणा तव वेळोवेळी खंडीत होतो. मोठे दु तीचे कामे चालू अस यास महारा रा य वीज
िवतरण कंपनीकडून २४ तास ते ४८ तास देखील वीजपरु वठा बंद ठे वला जातो. अशा काळात सं थानचे
कामकाज सरु ळीत चालावे व गद त, अधं ारात काही अनचु ीत घटना घडू नये हणनू पयायी वीजपरु वठयासाठी
िठकिठकाणी २३ नग जनसेट बसिव यात आलेले आहे. हे सव जनरे टर सिु थतीत कायाि वत असणे गरजेचे
आहे. याकरीता यासव जनरे टर या इिं जनची काही ठरावीक कालावधीत इिं जन ऑईल, िडझेल िफ टर, ऑईल
िफ टर, बायपास िफ टर, कुलंट िफ टर बदली क न बी चेक सि हिसंग करणे गरजेचे असते. तसेच काही फॉ ट
झा यास तातडीने दु त क न जनसेट कायाि वत करणे गरजेचे असते. ऑईल िफ टर व इतर मटेरीअल हे
जनरे टर उ पादक कंपनीचे वापरणे फायदेिशर असते.हे सव मटेरीअल आप याकडे उपल ध नसते. हणनू जनरे टर
इिं जनची सि हिसंग हे जनरे टर इिं जन उ पादक कंपनीचे अिधकृ त सि हस िडलर यांचेकडून क न घेणे गरजेचे
असते. जनसेटचा तपशील खालील माणे :-
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अ. . जनसेट िठकाण
०१)
ी साई मिं दर परीसर (निवन)
०२)
ी साई मिं दर परीसर (जुना)
०३) साईबाबा भ िनवास थान(५०० म)
०४) साईबाबा भ िनवास थान(५०० म)
०५)
ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर
०६)
ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर
०७)
दारावती भ तिनवास + ी साईनाथ
हॉि पटल
०८)
दारावती भ तिनवास + ी साईनाथ
हॉि पटल
०९)
ी साई सादालय
१०)
ी साई सादालय
११) साईआ म भ िनवास
१२) साईआ म भ िनवास
१३) साई धमशाळा
१४) साई धमशाळा
१५) साईआ म भ िनवास ए.सी.
१६) साईआ म भ िनवास ए.सी.
१७) पाणीपुरवठा साठवण तलाव
१८) पाणीपुरवठा साठवण तलाव
१९) रथपालखी (िसगं ल फे ज)
२०) इमज सी( ी फे ज)( पेअर)
२१) शांितिनके तन
२२) बस थानक भ तिनवास
२३) फायर ॲ ड से टी िवभाग

जनसेट मता
५०० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
१०० के हीए
१०१० के हीए
५०० के हीए
२५० के हीए

ईएसएन .
२५२६०००३
२५१६७८०९
२५२४२३१७
२५१८७२९६
२५३६५८०५
२५३५०२८१
२५२४९०८५

मॉडेल .
हीटीए-२८-जी.
हीटीए-१७१०-जी.
हीटीए-२८-जी.
एनटी-४९५-जी.
के टीए-३८-जी-५
के टीए-१९-जी-९
एनटीए-८५५-जी.

सं या
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.

२५० के हीए

२५२४९२८५

एनटीए-८५५-जी.

०१ नग.

५०० के हीए
२५० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
३२० के हीए
३२० के हीए
२५० के हीए
१०० के हीए
१५ के हीए
१०के हीए
१५ के हीए
६२.५ के हीए
५० के हीए

२५३२०२७१
२५२४९०८७
२५३६९१६६
२५३६७६०४
२५३५०९७०
२५३०९०२८
२५३८१०५७
२५३८१०५८
२५७६९५२९
२५१५४५१४
३०९७४
SC21300645
D21022-0300022
७२०३११८४
७२०३७५२१

के टीए-१९-जी-९
एनटीए-८५५-जी.
के टीए-१९-जी-९
के टीए-१९-जी-९
के टीए-१९-जी-९
के टीए-१९-जी-९
एनटीए-८५५-जी-२-I
एनटीए-८५५-जी-२-I
६ सीटीएए ८.३-६४
एनटीए-४९५-जी
F1-7G1
X13G2
DM 20
४ बीटीटीई ३.३ जी ११
४ बीटीटीई ३.३ जी १

०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.

मागील वष ी साईबाबा सं थान िव त यव थे या सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल
इिं जनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता देणक
े ामी
महारा शासना या www.mahatenders.in या वेबसाईटवर जाहीरात िस द क न ई-िनिवदा बोलिव यात
येऊन ा त ई-िनिवदामं धील िन नतम दर िदलेले िनिवदाधारक मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस,
औरंगाबाद याचं ेशी िद.२२-०१-२०१९ रोजी मा. थािनक उपसिमतीचे सभेत दराबाबत चचा झा यानतं र
मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यानं ी र कम . ४०,५०,०००/- मा दर देऊ के ले.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०-०१-२०१९ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं ०१ िनणय ७४ (०४)
अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे
िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता स ह स कॉ ॅ ट देणेकामी िन नतम िनिवदाधारक
मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी चचअतं ी देऊ के लेली र कम . ४०,५०,०००/मा अिं तम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, असा िनणय झाला होता. व यानसु ार
ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे िद.०१-०२-२०१९ ते
िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता स ह स कॉ ॅ ट देणक
े ामी जा.न.ं एसएसएसटी/िव तु /५४८३/२०१९
िदनांक १३-०२-२०१९ अ वये मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांना र कम
.४०,५०,०००/- मा रकमेचा कायादेश दे यात आलेला आहे. मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस,
नािशक हे मे.किम स याचं े अहमदनगर, नािशक, जळगांव व औरंगाबाद िज ाकरीता कंपनी मा यता ा एकमेव
अिधकृ त स ह स िडलर आहेत. या सि हस कॉ ॅ ट कालावधीम ये यांनी उ म र या सि हस िदली असनू सव
जनसेट सरु ळीत कायाि वत आहेत. आता या सि हस कॉ ॅ टचा कालावधी िद.३१-०१-२०२० रोजी सपं त आहे.
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उपरो सव २३ नग जनसेट नेहमी कायाि वत राहावे हणनू वेळोवेळी सि हिसगं करणे गरजेचे असते.
यामळ
ु े ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय २३ नग जनरे टरसेट या िडझेल इिं जनचे सन-२०२०२०२१ या वषाकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट देणे गरजेचे आहे.
याबाबत िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले या तदथ (Ad-hoc) किमटीचे सभेपढु े मा यतेसाठी
ताव सादर कर यात आला होता. िद.०४-१२-२०१९ चे सभेतील िवषय न.ं ४१ िनणय .५२० अ वये
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनची
तपशीलवार मािहती (उदा.खरे दी िदनांक, खरे दी िकंमत इ.सह) तसेच िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या
कालावधीकरीता िदले या सि हस कॉ ॅ टम ये मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स अॅ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी
के ले या देखभालीचे व प ( उदा.कोणकोणते पेअरपाटस् खराब झाले, बदलावे लागले. िकती वेळा AMC ला
Call लॉग के ले इ.) याबाबतचा सिव तर ताव त या या व पात तदथ (Ad-hoc) किमटीसमोर सादर
करावा, असे ठरले.
यानसु ार वरील बाब चा समावेश क न िद.०९-१२-२०१९ रोजी च य प दतीने मा यता िमळणेकामी
ताव सादर कर यात आला होता.
सदर तावावर िद.१०-१२-२०१९ रोजी मा.ऍडहॉक किमटीचे सद य यांचेशी अहमदनगर येथे चचा
झाली असता सदर तावाम ये वरील नमदू चार बाब यित र त जनसेट खरे दीची िकंमत, आतापयत
सि हिसंगसाठी लागलेला खच याबाब चा त ता तयार कर यात यावा. तसेच पढु ील वषाचे टडर हे कॉं ेिस ह
प दतीचे न करता साधे एएमसी (AMC) प दतीचे टडर काढावे व या टडर म ये फ सि हिसंगसाठी
लागणा-या पेअसचाच समावेश कर यात यावा व या पेअसची गरज वषातून एकदाच िकंवा काही िबघाड
झा यानंतरच पडते, या पेअसचा समावेश पढु ील वषा या टडरम ये कर यात येऊ नये, व यावेळेस दु ती या
वेळी असे पेअस वापरले जातील, याचवेळेस फ त यांची िकंमत ही टडर र कमे यित र त आदा कर यात
यावी व याप दतीने फ त सि हिसगं चेच पढु ील वषाचे टडर काढ यात यावे.
तसेच टडरची िकंमत ही फ त स ह िं संगसाठी लागणा-या पेअस नुसार ठे व यात यावी. यानसु ार
वािषक सि हस कॉ ॅ टची िकंमत कमी होऊन ती आता . ३८,५०,०००/- (अ री र कम .अडोतीस लाख
प नास हजार मा ) इतक अपेि त धर यात आलेली आहे. याबाबत न याने ताव सादर करणेकामी
मा.ऍडहॉक किमटीचे सद य यांनी िनदश िदलेले आहे. यानसु ार टडरम ये फ त सि हिसगं साठी लागणा-या
पेअसचा त ता व या वष या सि हिसगं चा त ता सोबत जोडला आहे.
(ब)
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी या उपरो माणे नमदू वेगवेगळया परीसरातील
जनरे टरसेट या िडझेल इिं जनचे सन २०२०-२०२१ या वषासाठी वािषक सि हस कॉ ॅ ट देणक
े ामी मा.ऍडहॉक
सिमतीचे मा यतेसाठी पाठिव यात आले या यापवू या तावावर िदनांक ०४-१२-२०१९ रोजी झाले या मा.
ऍडहॉक किमटी या सभेत यावर चचा होऊन या तावावर झाले या िनणयानसु ार तसेच सदर तावावर
िद.१०-१२-२०१९ रोजी मा.ऍडहॉक किमटीचे सद य याच
ं ेशी अहमदनगर येथे चचा के यानसु ार सदर निवन
ताव सादर करीत आहोत. आता पढु ील कालावधी होणा-या मा.ऍडहॉक किमटी या सभेपढु े हा िवषय
मा यतेसाठी सादर होऊन यास मा यता िमळून यानंतर पु हा पढु ील मा यतेसाठी हा िवषय मा.उ च
यायालयासमोर मा यतेसाठी सादर होणार आहे. व यास मा. उ च यायालयाची मा यता िमळा यानतं र पढु ील
ई- िनिवदा ि या राबवावी लागणार आहे. व यानतं र ई-िनिवदा ा झा यानतं र या िनिवदा उघडून पढु ील सव
या पणु होऊन यातील यनु तम दरधारकास कायादेश ावा लागणार आहे. या सपं णू ि येस १ ते २
मिह याचा कालावधी लाग याची श यता आहे. स या या वािषक सि हस कॉ ॅ टची मदु त िद.३१-०१-२०२०
रोजी संपत आहे.
िशड परीसरात महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीजपरु वठा काही कारणा तव वेळोवेळी खंडीत
होतो. मोठे दु तीचे कामे चालू अस यास महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडून २४ तास ते ४८ तास देखील
वीजपरु वठा बंद ठे वला जातो. अशा काळात सं थानचे सपं णू परीसरातील, णालयातील,
भ िनवास थानांमधील गद त, अधं ारात काही अनचु ीत घटना घडू नये व दैनंिदन कामकाज सरु ळीत चालावे व
हणनू पयायी वीजपरु वठयासाठी िठकिठकाणी जनरे टरसेट बसिव यात आलेले आहे. हे सव जनरे टर सिु थतीत
कायाि वत असणे गरजेचे आहे.

(01} 14.01.2020, Shirdi

63

मागणी:- (अ) उपरो माणे ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी या उपरो माणे नमदू
वेगवेगळया परीसरातील जनरेटरसेट या िडझेल इिं जनचे सन २०२०-२०२१ या वषासाठी वािषक सि हस
कॉ ॅ ट देणक
े ामी मा.ऍडहॉक किमटीचे मा यतेसाठी पाठिव यात आले या यापवू या तावावर
िदनांक ०४-१२-२०१९ रोजी झाले या मा. ऍडहॉक किमटी या सभेत यावर चचा होऊन या तावावर झाले या
िनणयानुसार तसेच सदर तावावर िद.१०-१२-२०१९ रोजी मा.ऍडहॉक किमटीचे सद य यांचश
े ी अहमदनगर
येथे चचा के यानसु ार सदर निवन ताव सादर करीत आहोत.
ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय २३ नग जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक सि हस
कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ या वषासाठी देणक
े ामी अदं ाजे र कम .३८,५०,०००/- (अ री र कम पये
अडोतीस लाख प नास हजार) मा खच येणे अपेि त आहे. तरी ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय
२३ नग जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ या वषासाठी देणक
े रीता येणा-या
खचास व शासना या वेबसाईटवर ई-िनिवदा कािशत क न मे.किम स कंपनीचे अिधकृ त स ह स िडलर
यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच जादा खपा या मंबु ई येथील इं जीतील एका वतमानप ात, पणु े येथील
मराठीतील एका वतमानप ात तसेच थािनक मराठीतील एका वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे
वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई- िनिवदा बोलिवणेस तसेच ई-िनिवदा ा झा यानतं र ई-िनिवदा खरे दी
सिमतीसमोर उघडून दरांचा तुलना मक त ा िनणयासाठी मा.ऍडहॉक किमटीसमोर सादर करणेस मा यता
िमळणेस
तसेच
(ब). आता मा.ऍडहॉक किमटी या सभेपढु े हा िवषय मा यतेसाठी सादर होऊन यास मा यता िमळून यानंतर
पु हा पढु ील मा यतेसाठी हा िवषय मा. उ च यायालयासमोर मा यतेसाठी सादर होणार आहे. व यास मा. उ च
यायालयाची मा यता िमळा यानतं र पढु ील ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार आहे. व यानंतर ई-िनिवदा ा
झा यानंतर यािनिवदा उघडून पढु ील सव
या पणु होऊन यातील यनु तम दरधारकास कायादेश ावा
लागणार आहे. या संपणू ि येस १ ते २ मिह याचा कालावधी लाग याची श यता आहे. तोपयत सन २०२०२०२१ या वषासाठी ई-िनिवदा ि या राबवनू आले या ई-िनिवदेमधील पा व यनु तम दर देणा-या सि हस
िडलरचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट मंजरु होऊन सबं ंिधत यनु तम दरधारकास कायादेश देईपयत या िदवसापयत
उपरो जनरे टरसेट कायाि वत ठे वणेसाठी मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद याचं ेकडून
सं थान या २३ जनसेटचे सि हिसगं क न घेणसे ाठी ितमाह मागील टडर या मजं रु दराने येणा-या र कम पये
३,३७,५००/-(अ री र कम पये तीन लाख सदोतीस हजार पाचशे) मा माणे िद.०१-०२-२०२० पासनू निवन
सन-२०२०-२०२१ चा वािषक सि हस कॉ ॅ टचा कायादेश देई पयत या कालावधीसाठी येणा-या खचास व
या कालावधीसाठी मदु तवाढ िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .३२
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे
वािषक स ह स कॉ ट सन-२०२० साठी देणेकामी सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल
इिं जनची तपशीलवार मािहती तसेच िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता
िदले या सि हस कॉ ॅ टम ये मे.ि िनटी हाळसा दुगा से स अॅ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी
के ले या देखभालीचे व प याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील
सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले, तसेच याकामी ई-िनिवदा ि या पुण होईपावेतो याकामाचे
स याचे ठे केदार मे.ि िनटी हाळसा दुगा से स अॅ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांना मागील टडर या मज
ं ुर
दराने व अटी-शत नस
ु ार मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३३
सं थान कमचारी व यांचेवर अवलबं ीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .३,६२,६१५/-मा
अदा करणेस मज
ं ुरी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु –
यव थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. न.ं एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २) मा.
यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी
अिधकारी यांचे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा
करावी.
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ा तािवक–खालील सं थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं यामळ
ु े .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी – पढु ील त यात नमदु के ले या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनतं ी अज.
कमचाकमचा-याचे
आजाराचे
डॉ टरांचे
णालयाचे
एकूण मागणी एकूण देय
अ. न.ं
याशी
नाव
नाव
नाव
नाव
र कम
र कम
नाते
अ. सं थान णालयात उपचार घेतलेले १.
मल
Blood
डॉ.इगं ळे
ी साईबाबा
२२२०.००
२२२०.००
ु गा
सिचन राज ि रसागर
वतः
Pressure
हॉि पटल
िवभाग-वाहन
Diabtes
हददा-मॅकिनक मोटार
र तदाब व
मधमु ेह
२.
कसाना सािजद खान
वतः
Heart
डॉ.गगन शमा ी साईबाबा
७३०१.००
७३०१.००
िवभाग- ी साईनाथ
Disease
हॉि पटल
हॉि पटल
ह ा- परीचारीका
३.
राजेश रमणलाल वाकडे वतः
Ulcerative
डॉ.ब छाव
ी
साईबाबा ५०६०३.००
५०६०३.००
िवभाग- ी साईबाबा
Colities
हॉि पटल
हॉि पटल.
आतडया या
हददा-बायोमेडीकल
सजु ेने होणारा
इिं जिनअर
अ सर
४.
िशंदे भाऊसाहेब बाबुराव विडल
Blood
डॉ. जाधवर
ीसाईबाबा
२२३२६.००
२२३२६.००
िवभाग
- य.ु कॉलेज
Pressure
हॉि पटल
ह ा - थं पाल
Diabtes
र तदाब व
मधमु ेह
५.
सिं गता सजं य थोरात
पती
Diabetes
डॉ. इगं ळे
ी
साईबाबा १२४५८.००
८६७०.००
िवभाग- ी साईबाबा सासू
हॉि पटल
हॉि पटल
मल
ु गी
ह ा- परीचारीका
अ एकुण र कम .
९४९०८.००
९११२०.००
ब.सं थान णालयातउपचार न झालेले सं थान मा य यादीत रेफर केलेले
६.

७.

८.

सोपान नरहरी पांगारकर
वतः
िवभाग- ी साईबाबा
हॉि प.
हददा-ओ.टी.अॅि ट
ी.परसराम
सोमाजी प नी
भालेराव
िवभाग-सरं ण
ह ा –पहारे करी
वाती इं भान कडू
वतः
िवभाग- यिु नयर कॉलेज
ह ा- िशि का

Caककरोग

डॉ.राम नाईक

Denguencep
hatis

Dengue

डॉ.काटे

Caककरोग

डॉ.बो-हाडे
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६७१३२.००

६३७३२.००

१५५०१.००

१५५०१.००

बी
हॉल ४४९००.००
ि लिनक, पणु े

३९६४०.००

टाटा मेमो रअल
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९.
१०.
११.

छाया पोपट शेलार
वतः
िवभाग – णालय
ह ा – मदतनीस
बंदावणे सभु ाष म हारी मल
ु ा
िवभाग
- वनी पे ण करीता
ह ा -िव तु पयवे क
नारायण महादेव जरांगे प नी
िवभाग-मॅकेिनकल
हददा-वे डर

Caककरोग

डॉ.
नाईक

Renal
Transplant
R.F.A.

वा मीक बाबुराव धरम मल
ु गा
िवभाग- सी.सी.िट ही
हददा-मदतनीस

High Temp.

राम

वरा हॉि पटल, १४१६३.००
लोणी

१४१६३.००

डॉ. जाधवर

बी
हॉल ५८६५१.००
ि लिनक, पणु े

५८६५१.००

शमा सर

के .ई.एम
हॉि प.मंबु ई

७१२००.००

७१२००.००

ब एकुण र कम . २७१५४७.०० २६२८८७.००
क.सं थान णालयात उपचार घेतलेले रेफर न केलेले िनकडी या सगं ी खाजगी णालयात उपचार घेतलेले
१२.

डॉ.िशदं े

िशंदे
हॉि पटल,राहाता

१२२८०.००

क एकुण र कम . १२२८०.००
अ +ब क एकुण र कम . ३७८७३५.००

८६०८.००
८६०८.००
३६२६१५.००

सदर िबलाचं ी सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण र कम .३,६२,६१५/-इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असनु तसेच णांना सं थान मा य
यादीतील हॉि पटलम ये पढु ील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व उपचार घेतले आहेत.तसेच काही
िनकडी या सगं ी खाजगी णालयात उपचार घेतलेले आहेत. सबब सदर र कम अदा कर यास हरकत
नाही,असे मत आहे.
ताव– उपरो त १२ कमचारी/कमचा-यांवर अवलंिबत य ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा र कम
.३,६२,६१५ -/-मा अदा कर यास मा यता असावी.
िनणय .३३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के ले या कमचा यांनी सादर के ले या बीलांची वै क य
देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ वये छाननी के ली असनू , यांची स यता पडताळून पािहलेली
अस यामुळे, उपरो
तावातील १२ कमचा यांना देय असलेली र कम .३,६२,६१५/- मा यांना
आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३४
मेिडकल वै क य िबल िमळणेबाबत ीमती अ णा तळ
ु शीराम गमे (सोनवणे) यांचे अजाबाबत.
तावउपरो त सदं भ य अज इकडील कायालयास ा त झालेला आहे यात वरील िवषयास अनसु न िवनतं ीपवु क अज
करते क , मी आप या ी साईनाथ हॉि पटलम ये कं ाटी पदधतीने ठे केदारामाफत कुशल कमचारी हणनु
कायरत असनु माझे पती िवजय भाकर सोनवणे हे िदनांक- ११/०९/२०१९ रोजी ी साईबाबा हॉि पटलम ये
अॅडिमट होते परंतु यांचे कृ तीत कोण याही कारची सधु ारणा न झा याने यांना पढु ील उपचारासाठी
के .ई.एम. हॉि पटल पणु े येथे िदनाक
ं -१४/०९/२०१९ रोजी अॅडिमट के ले. िद.२५/०९/२०१९ रोजी यांचे िनधन
झाले असनु मला मेिडकल खच मोठया माणात ( .५,५७,७१३) आलेला असनु माझेवर दख
ु त सगं ओढवला
गेला असनु मा या मागे दोन मल
ु े असनु मल
ु गा इय ता बारावीत व मल
ु गी दहावीत आहे हया सवाची
जबाबदारी मा यावर आली आहेत तरी मा या अजाचा सहानभु ुतीपवु क िवचार क न मला मेिडकल खच िमळावा
िह िवनंती के लेली आहे.
व तुि थती१.
ी.िवजय भाकर सोनवणे हे समु ारे १४ वषापासनु ी साईबाबा सं थानचे ी साईनाथ णालय
येथे कंञाटी पदधतीने कायरत होते.
१.
ी. िवजय भाकर सोनवणे यांना िद.११/०९/२०१९ रोजी
ी साईबाबा हॉि पटलम ये
उपचाराकरीता दाखिवले होते.सदर णास Acute Necrotising Pancreatitisआजार आहे असे िनदान
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करणेत आले होते. सदर आजारावर ी साईबाबा हॉि पटलम ये उपचार करणे श य नस याने डॉ. अिजं य
ढाकणे, िफजीिशयन व डॉ.ब छाव , ि हजीट ग गॅ ोइ ोलॉजी ट डॉ टर यांनी णास हायर सटरला रेफर
के लेलेहोते.
२.
ी िवजय भाकर सोनवणे ण यांना पढु ील उपचारासाठी डॉ. िवनोद नाईक याच
ं ेकडे के .ई.एम
णालयात यांचेकडे दाखिवले होते.
३.
ी िवजय भाकर सोनवणे यांची( के .ई.एम णालय , पणु े )येथे पोटाची सजरी के लेली होती.
िद.२५/०९/२०१९ रोजी यांचे उपचारा दर यान यांचा मृ यु झालेला आहे.
४.
सदर णाचे ( के .ई.एम णालय , पणु े )सजरीसाठी , उपचारासाठी तसेच मेडीकल करीता एकुण
५,५७,७१३/- एवढा खच झालेला आहे.
५.
ीमती.अ णा तुळशीराम गमे (सोनवणे) णाची प नी यांनी मेिडकल वै क य िबल िमळणेबाबत
अज सादर के लेला आहे.
६.
कंञाटी पदधतीने काम करत असलेले कमचारी व यांचे अवलंबीत यांना फ त ी साईबाबा सं थानचे
णालयात मोफत उपचाराची सिु वधा मोफत िदलेली आहे. परंतु सदर णालयात न होणारे उपचार जर दसु रे
णालयात के ले तर यांचे िबलाचा परता याबाबत कुठलीही तरतुद के लेली नाही.
िवभागाचा प ट अिभ ाय१.
सदरचे ण ी िवजय भाकर सोनवणे िद.११/०९/२०१९ रोजी उपचारासाठी ी साईबाबा सं थानचे
ी साईबाबा हॉि पटलम ये भत के लेले होते.
२.
सदर णास Acute Necrotising Pancreatitisआजार आहे असे िनदान करणेत आले होते. सदर
आजारावर ी साईबाबा हॉि पटलम ये उपचार करणे श य नस याने डॉ. अिजं य ढाकणे, िफजीिशयन व
डॉ.ब छाव , ि हजीट ग गॅ ोइ ोलॉजी ट डॉ टर यांनी णास हायर सटरला रे फर के लेले आहे.
३.
सदर डॉ टरांनी ी िवजय भाकर सोनवणे यांची( के .ई.एम णालय , पणु े )येथे पोटाची सजरी
के लेली होती. िद.२५/०९/२०१९ रोजी यांचे उपचारा दर यान यांचा मृ यु झालेला आहे.
४.
सदर णाचे ( के .ई.एम णालय , पणु े )सजरीसाठी , उपचारासाठी तसेच मेडीकल करीता एकुण
५,५७,७१३/- एवढा खच झालेला आहे.
५.
ीमती.अ णा तुळशीराम गमे (सोनवणे) णाची प नी यानं ी मेिडकल वै क य िबल िमळणेबाबत
अज सादर के लेला आहे.
६.
कंञाटी पदधतीने काम करत असलेले कमचारी व यांचे अवलंबीत यानं ा फ त ी साईबाबा सं थानचे
णालयात मोफत उपचाराची सिु वधा मोफत िदलेली आहे. परंतु सदर णालयात न होणारे उपचार जर दसु रे
णालयात के ले तर यांचे िबलाचा परता याबाबत कुठलीही तरतुद के लेली नाही.
७.
सदर कमचारी याचं ा मागील के ले या सेवचे ा िवचार करता यानं ी मागणी के ले या िबला या
परता याबाबत एक िवशेष बाब हणनु िवचार हावा असे मत आहे.
तरी सदर णाचे सजरीसाठी उपचारासाठी तसेच मेडीकल करीता झाले या खचाबाबत
सहानभतु ीपवु क िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .३४ यावर सिव तर चचा होऊन, अशा कारचे वै क य िबल िमळणेबाबत या सव अजाचा एकि त ताव
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३५
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील वािषक सन २०२०-२१ करीता छपाई व
कायालयीन टेशनरी खरेदी बाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये सव वाड / िवभागात दैनिं दन वापरासाठी लागणारे छपाई व
कायालयीन टेशनरी इ. दरवष सव िवभागांची वािषक मागणी घेऊन ती एकि त क न मा. यव थापन सिमती
सभेचे मा यतेने िवहीत प दतीने ई िनिवदा मागवनु खरे दी करणेत येत असते. यानसु ार सन २०२०-२१ या
वषाकरीता लागणारे छपाईकरीता िद.११/०७/२०१९ रोजीचे प रप का वये सव िवभागांना िद. ३१/०७/२०१९
पयत मागणी देणबे ाबत कळिव यात आले होते. यानसु ार साईबाबा णालयातील मे न ऑिफसने
िद.३१/०७/२०१९ अखेर सव मागणी एक ीत क न दे यात आलेली होती, व ी साईनाथ णालयाची मागणी
िद.२८/०८/२०१९ रोजी ा त झालेली आहे.
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िद. १/०१/२०१७ पासनु ी साईनाथ णालय पणु पणे मोफत झालेले आहे यामळ
ु े णां या सं येत
देखील वाढ झालेली आहे. यामळ
ु े छपाई व टेशनरी या सं येत फार मोठया माणात वाढ झालेली आहे. तसेच
िद. ०१/०७/२०१७ पासनू GSTलागू झा याने देखील दरात वाढ झालेली आहे.
यानसु ार ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड व िवभागाक
ं डून वािषक
छपाई व कायालयीन टेशनरीची मागणी ा त झालेली असनु ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील
अतं ण व बाहय ण व श या याचं े तल
ु नेत मागील वषापे ा १५ ते २० ट के णांत वाढ झालेली आहे.
तसेच ी साईनाथ णालयात मोफत उपचार के ले जात अस यामळ
ु े णां या सं येत वाढ झालेली आहे. तसेच
महा मा योितबा फुले जन आरो य योजना न याने चालू झा याने या िवभागाची वाढलेली मागणी देखील
िवचारात घेतलेली आहे. तसेच गतवष या तुलनेत यावष या दरात वाढ या महागाईमळ
ु े पे ोल ,िडझेल व
क या मटेरीयल या िकंमती वाढले या आहे. यामळ
ु े सु दा दरात वाढ झालेली आहे.
सदरची मागणी अदं ाजे १ वषाकरीता असनु यात कमी िकंवा जा त खप होऊ शकतो. दो ही
णालयात दैनंिदन लागणारी छपाई व टेशनरी नस यास कामाची गैरसोय होऊ शकते.
सदर ा त मागणी या अनुशगं ाने अदं ाजे खचाकरीता दरप के घेऊन अथवा मािगल दरात यो य ती वाढ
क न यानसु ार येणा-या पणु ािकत र कमेस मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता घेऊन यानसु ार ई िनिवदा
/कोटेशन ि या राबिवले जाते व ा त िन नतम दरधारकास या मटेरीयलकामी परु वठा आदेश देणते येतो.
पंरतु य ात वषभर यावेळेस सदर मटेरीयलची मागणी कर याची वेळ येते यावेळेस असे िनदशनास
येते िक वॉड िवभागामाफत करणेत आलेली मागणी ही फारच अवा तव व पाची असनू , य ात कधी कधी
वॉड , िवभागामाफत करणेत आले या मागणीनसु ार दे यात आले या परु वठा आदेशा या ५० % िकंमतीचे
मटेरीयल देखील मागिव यात येत नाही, पंरतु काही मटेरीयलची मागणी ही ३-४ मिह यातच सपं ते अशावेळेस
जा त नगसं या वाढवनु खरे दीस मा यता िमळे पयत असे मटेरीयल उपल ध नस यामळ
ु े सबं ंिधत िवभागाची
चंड मोठया माणात अडचण िनमाण होते.तसेच यावेळेस आपण परु वठा आदेश देतो यावेळेस या रकमे या
५%सरु ा र कम ही आपणाकडे या िनिवदा कालावधीसाठी ठे वली जाते व कालावधी सपं यानंतर सदर र कम
संबंिधत परु वठाधारकाला परत कर यात येते,पंरतु सदर सरु ा र कम ही यांना दे यात आले या पुरवठा
आदेशातील रकमे या ५% घे यात येते व य ात परु वठा आदेशातील रकमेचे मटेरीयल खरे दी करणेत येत
नाही, अशा वेळेस परु वठाधारकाच
ं ा चडं रोष सहन करावा लागतो व पढु या टडर या वेळेस असे परु वठाधारक
टडर भरत नाही.
तसेच सदर कारामळ
ु े वैधािनक लेखापरी णाम ये सु दा खरेदीकामी घेणते आलेली मागणी व खच
आिण य ात वापर यात आलेले मटेरीयल व करणेत आलेला खच याम ये चडं मोठया माणात तफावत
आढळुन येत आहे अशी टु ी उपि थत करणेत आलेली आहे.
ते हा वरील सव प रि थती पाहता िदलेली मागणी ही एकतर फारच जा ती अथवा फारच कमी
िद याची िदसते. यामळ
ु े यावष खरे दी िवभागामाफत वॉड िवभागाकडून ा त झाले या मागणी या अनश
ु गं ाने
मािगल एक ते िदड वषाचा य खपाचा िवचार क न येक मटेरीयलची मागणी कमी िकंवा जा त न दिवणेत
आलेली आहे, हणजेच वॉड व िवभागाकडुन ा झाले या मागणीनुसार ी साईबाबा गणालयातील
ि टं ीग
्
मटेरीयलचा अदं ाजे खच काढ यास तो ८४,८२,५७०.३८/-इतका येत आहे व याच मागणीचा मािगल खप व
िश लक साठयानसु ार खच काढ यास तो ३४,०२,९९१.९८/- इतका असनू या कामी झाले या िकंमतीमळ
ू े
परु वठाधारकाकडून घे यात येणारी सरु ा र कम ही देखील कमी होणार असनू यामळ
ु े जा तीत जा त
परु वठाधारक िनिवदा ि येत भाग घेतील ,पंरतु या सव ग टीम ये एकच अडचण िनमाण होऊ शकते, क जर
भिव यात एखादया मटेरीयलचा खप अचानक वाढ यास या मटेरीयलची मजं रु नगसं या सपं ु टात येऊन या
वॉड व िवभागाची अडचण िनमाण होऊ शकते, यामळ
ु े अशा वेळेस सदर मंजुर दराने नगसं या वाढवनु खरे दीचे
अिधकार मा.वै क य सचं ालक सा.यांना दयावे लागणार आहेत.
सदरची ा त मागणी एकि त क न याची होणारी एकुण मागणी व स या टोअरम ये असलेली
िश लक व वापर / खप इ. बघनु िन वळ मागणी तयार कर यात आली असनू याचा त ता सोबत प रिश ट अ व
ब हणनू सादर के ला आहे.
सदर वािषक सन २०२०-२१ या वषाकरीता लागणा-या छपाई व टेशनरी खरे दीकामी ा त
मागणीनसु ार अदं ाजे खचासाठी ब-याच परु वठाधारकांना िवनतं ी करणेत आलेली होती परं तु सदर मटेरीयल हे
जा त माणात असनु व या येक मटेरीयलचा नमनु ा तपासनू , यानसु ार या संबंिधत मटेरीयलसाठी लागणा-
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या गो ट ची स या या बाजारातील िकंमत पाहन मग स या या बाजारातील िकंमत पाहन मग अदं ाजे िकंमत
दयावी लागणार होती हणनू कोण याही परु वठाधारकाने अदं ाजे खचासाठी कोटेशन िदलेले नाही. तसेच सदर
कोटेशनची अजनू वाट बिघत यास निवन खरे दीसाठी खपू वेळ लागणार होता हणनू जे मटेरीयल मािगल
खरे दीम ये उपल ध होते अशा मटेरीयल या दराम ये १५% वाढ ध न अदं ाजे खचाकरीता घेणते आलेले आहे व
या मटेरीयलची न याने मागणी करणेत आलेली आहे अशा मटेरीयल या अदं ाजे खचाकरीता मे. ी गणेश
एंटर ायजेस, नािसक, .कृ णा ि ंटस , कोपरगांव आिण ी गजानन ऑफसेट, कोपरगांव याचं ेकडे अदं ाजे
खचासाठी मेल ारे दरप क मागिव यात आले होते, वािषक छपाई मागणीचे निवन आयटम जा त
अस याकारणाने देिखल यांना दरप क दे यास िवलंब झाला असनु यांनी िद.२२/१०/२०१९ रोजी याचं े
दरप क िदलेले आहे. मािगल दरातील वाढ व ा त ितन दरप कातील सरासरीनसु ार सदर खरे दीकामी पुणािकत
र कम . ७६,९८,८७०//-(अ री पणु ािकत एकूण र कम शहा तर लाख अठठया नव हजार आठशे स तर पये)
मा पयत खच अपेि त आहे.
याचा तपशील खालील माणे –
िवभागाचे नाव
एकूण र कम .
छपाई –अ
ी साईबाबा हॉि पटल
३४०२९९१.९८
ी साईनाथ णालय
२८०७४७०.४६
अ एकुण र कम सव करांसिहत .- ६२१०४६२.४४
कायालयीन टेशनरी – ब
ी साईबाबा हॉि पटल
११०६०६७.०५
ी साईनाथ णालय
३,८२,३४०.९४
ब एकुण र कम सव करांसिहत .- १४८८४०७.९९
एकुण र कम .- (अ +ब) ७६,९८,८७०.४३ .
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त छपाई व कायालयीन टेशनरी खरे दीकामी थमत: िवहीत प दतीने
ई–िनिवदा मागवनु करता येईल यानंतर ई िनिवदा ि या राबवनु जे छपाई व कायालयीन टेशनरी साठी फे र
िनिवदा मागवा या लागणार आहे याकामी मागील अनभु व पाहता २-३ वेळेस ई िनिवदा ि या राबवनु सु दा
सदर मटेरीयलचे परु वठा आदेश जात नस याने तसेच ते मटेरीयलची य ात ती नग .३०००००/- चे आत
अस यामळ
ु े शासक य िवभागांनी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावलीनसु ार शासन
िनणय .३.२.३-दरप का या आधारे खरे दी –जे हा खरे दीची िकंमत .पाच हजार पे ा जा त व पये ३लाख
पयत असेल ते हा खरे दी दरप क मागवनू खल
ु ी पधा मक िनिवदा न मागवता करता येईल एका आिथक वषात
एकाच व तु या दरप का या मा यमातनू कर यात आले या खरेदीचे एकूण मु य .३ लाखापे ा जा त नसावे.
सदर टेशनरी व छपाई मटेरीयल नस यामळ
ु े पेशंटची फारच गैरसोय होऊन डॉ टर /कमचा-यांना
हयाकामी वृ तप ाचं ा रोष सहन करावा लागतो.तसेच सदर टेशनरी / छपाई मटेरीयलची वािषक खरे दी िकंमत
पाहता िनिवदाधारकांस सु दा िनिवदा फ व अनामत र कम भरणे तथा ई िनिवदा मागिवते वेळेस मागिव यात
येणारे Turnover Certificareदेणे श य नस याने ई िनिवदा ि येस आव यक ितसाद िमळत नस याने
सदरह सािह य खरेदीकामी वारंवार ई िनिवदा ि या राबवावी लागते,ते हा वरील सव बाब चा िवचार करता
आिण हॉि पटलची दैनिं दन गरज पाहता उवरीत .३०००००/-लाखापयतचे छपाई व टेशनरी सािह याकामी
निवन खरे दी िनयमावलीनसु ार कोटेशन मागणी क न खरे दी करता येईल. यासाठी जा तीत जा त ितसाद
िमळणेकामी सदरची जािहरात सं थानचे संकेत थळावर टाक यात येईलतसेच जा त खपा या वतमानप ात
जािहरात देता येईल आिण जा तीत जा त परु वठाधारकांना ई मेल तथा प ा ारे कोटेशन मागणी करता येऊन
३लाखाचं ेआतील मटेरीयलकामी एकि त कोटशन मागिव यास व परु वठा आदेश देते वेळेस एकि त परु वठा
आदेश दे यास तािवत के ले आहे.
तरी वरील माणे छपाई व कायालयीन टेशनरी खरे दीकामी थमत िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवनू
खरे दीकरता येईल यानतं र ई िनिवदा ि या राबवनू या ३ लाखाच
ं े आतील मटेरीयल कामी परु वठा जाणार नाही
या मटेरीयलचे दरप क मागवनू खरे दी करता येईल व याकामी येणा-या . अदं ाजे . ७६,९८,८७० /-(अ री
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पणु ािकत एकूण र कम - शहा तर लाख अठठया नव हजार आठशे स तर पये ) मा चे खचास व इतर बाबीस
मा यता घेणक
े ामीचा ताव मा. य थापन सभेपढु े ठे व यास मा यता असावी ही िवनतं ी.
िनणय .३५
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये सन २०२०-२१ या
वषाकरीता आव यक असणारी छपाई व कायालयीन टे शनरी खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदा ि या राबिवणेस तसेच तीन लाखाचे आतील छपाई व टे शनरी करीता दरप के मागिवणेस
व याकामी येणा या अंदाजे र कम .७६,९८,८७०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच
याकामी मा.उ च यायालय, मबुं ई खडं पीठ औरगं ाबाद यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन
दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३६
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे योगशाळा/र पेढी िवभागातील मिशनरीकरीता
लागणारे Monopoly Lab. Chemicals /Kits खरेदीबाबत.
तावअ) िद.२४/०७/२०११ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४९९ अ वये झाले या चचा/
वाटाघाटीनसु ार व िद.२५/०८/२०११ रोजीचे थािनक िव व ताचं े उपसिमती सभेत झाले या चचा/
वाटाघाटीनसु ार व िद.१९/११/२०११ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .७६२ अ वये
ी साईनाथ णालयातील र तपेढी िवभागाकरीता Fully Automatic Elisa System ही मळ
ु िनिवदाधारक
M/s.Siddhi Medical Distibutors, Aurangabad यांचेएवै जी सदर िस टमची थेट उ पादक कंपनी
M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यांचेकडून .२२,७८,५००/- पयात िशड पोहोच (सव
करांसह) इत या र कमेत खरे दी क न सदर मिशनसाठी लागणारे के मीक स त यात नमुद के ले या दरा माणे
पढु ील ५ वषाकरीता खरे दी कर यात यावे, असे ठरलेले होते, यानसु ार ठरावास अनसु न M/s.Abbott
Healthcare Pvt. Ltd., Mumbai यांना इकडील प जा. .एसएसएस/वशी/एसएसबीएच/ टोअर (पी/एस) /
३५६६/२०११ िद.११/१०/२०११ अ वये परु वठा आदेश दे यात आलेला असनू M/s.Abbott Healthcare
Pvt.Ltd., Mumbai यांनी मिशनचा परु वठा के लेला असनू मागील पाच वषापासनु मिशन यवि थत कायाि वत
असनू ठरावातील मंजरु दरानसु ार यांनी आव यकतेनसु ार के मीक सचा परु वठा के लेला होता. तथािप ठरावानसु ार
यांचेकडून के मीक स खरे दी करावयाचा कालावधी सपं ु टात आ यामळ
ु े योगशाळा िवभागाची गैरसोय होऊ
नये हणनू मा. यव थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय .१३७(१५) अ वये यांना आव यक
असणारे लॅब के मीक स M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यांचे Authorised Distributor
M/s. Siddhi Medical Distributors, Aurangabad यांचेकडून इकडील जा. .एसएसएस/वशी/
एसएसबीएच/ टोअर(पी/एस)/०२/२०१७ िद.०१/०४/२०१७ अ वये मागील मजं रु दराने पणु ािकत र कम
.१४,०४,३२८/- इत या र कमेचे खरे दी क न दे यात आलेले असनू याचा थोड यात तपिशल खालील माणेSr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Description
ARCHITECT RVS
CONS WASH BUFFER
ARC HCV CALIBRATOR
ARC HCV CONTROL
ARC HCV KIT
ARC HIV AG/AB COMBO
CALIBRATOR
ARC HIV AG/AB COMBO
CONTROL
ARC HIV AG/AB COMBO KIT
ARC HBSAG CALIBRATOR
ARC HBSAG CONTROL
ARC HBSAG KIT

Pack
Size
2000T
10LTR
SET
SET
400T
SET

Req.
Qty.
5
1
1
1
9
2

Rate per n Rs. Total in Rs.
2250.00
18000.00
4500.00
2700.00
60508.80
4500.00

11250.00
18000.00
4500.00
2700.00
544572.00
9000.00

SET

1

2700.00

2700.00

400T
SET
SET
400T

12
1
1
9

43678.80
4500.00
2700.00
20800.80

524145.60
4500.00
2700.00
187200.00
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Sr.
No.
12
13
14
15
16

Description

Pack
Size
4*1LT

PRE TRIGGER SOLUTION
PROBE CONDITIONING SOLUTION
SAMPLE CUPS
ARCHITECT SEPTUM CAPS
TRIGGER SOLUTION
4*1LT

Req.
Qty.
2
1
4
5
1

Rate per n Rs. Total in Rs.
22500.00
2700.00
6840.00
900.00
13500.00
Total Amt.in Rs.

45000.00
2700.00
27360.00
4500.00
13500.00
1404327.60

स या सदर के मीक सचा साठा संपु ठात आ यामळ
ु े र तपेढी िवभागाने िद.०२/१०/२०१९ रोजीचे
प ा वये सदर के मीक सची या कंपनीचे मिशन याच कंपनी या के मीक सची मागणी के याने ते के मीक स
न याने खरे दी करावे लागणार अस यामळ
ु े Fully Automatic Elisa System ची मॅ यफ
ु ॅ चरीग कंपनी
M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यांना उपरो त के मीक सचे दराबाबत िवचारणा के ली असता
यांनी यांचे Authorised Distributors M/s. Anand Chemiceutics, Pune यांचमे ाफत
िद.२०/०८/२०१९ रोजीचे प ा वये खालील माणे दर कळिवलेले आहेSr. Name of Item
No.

Pack
Size

Qty.

Rate (Rs.)

GST
%

1
2
3
4
5
6

8x500T
10LTR
SET
SET
100T
SET

1
1
1
1
1
1

2150.00
18000.00
4687.50
2426.52
15127.20
4687.20

SET

1

100T

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ARCHITECT RVS
CONS WASH BUFFER
ARC HCV CALIBRATOR
ARC HCV CONTROL
ARC HCV KIT
ARC HIV AG/AB
COMBO CALIBRATOR
ARC HIV AG/AB
COMBO CONTROL
ARC HIV AG/AB
COMBO KIT
ARC HBSAG
CALIBRATOR
ARC HBSAG CONTROL
ARC HBSAG KIT
PRE TRIGGER
SOLUTION
PROBE CONDITIONING
SOLUTION
SAMPLE CUPS
ARCHITECT SEPTUM
CAPS
TRIGGER SOLUTION

Rate
Differernce

18%
12%
12%
12%
5%
12%

Rate Incl. Old
GST%
Sanction
Rate
2537.00 2250.00
20160.00 18000.00
5250.00 4500.00
2717.70 2700.00
15883.56 60508.80
5249.66 4500.00

2426.52

12%

2717.70

2700.00

+ 17.70

1

10919.70

5%

11465.69

43678.80

+ 545.99

SET

1

4500.00

12%

5040.00

4500.00

+ 540.00

SET
100T
4*975ml

1
1
1

2426.52
5200.20
19502.69

12%
5%
12%

2717.70
5460.21
21843.01

2700.00
20800.80
22500.00

+ 17.70
+ 260.01
-656.99

4*975ml

1

2700.00

1
1

6840.00
900.00

1

13500.00

12%

15120.00

13500.00

+ 287.00
+ 2160.00
+ 750.00
+ 17.70
+ 756.36
+ 749.66

+ 1620.00

M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbaiयांनी पढु ील पाच वषाकरीता यांचे Authorised
Distributors M/s. Anand Chemiceutics, Pune यांचमे ाफत कळिवले या निवन दरानसु ार उपरो त
के मीक स खरेदी करावे लागणार असनू ते यांचे Distributor माफत के मीक सचा परु वठा करणार आहेत. तसेच
यांनी िदले या दरापे ा इतर कोठे ही कमी दराने परु वठा करणार नसलेबाबत कळिवले आहे.
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ब) िद.२४/०७/२०११ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४९९ अ वये झाले या चचा/
वाटाघाटीनसु ार व िद.२५/०८/२०११ रोजीचे थािनक िव व ताचं े उपसिमती सभेत झाले या चचा/
वाटाघाटीनसु ार व िद.१९/११/२०११ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .७६२ अ वये ी
साईनाथ र तपेढी िवभागाकरीता Blood Cell Separator– Apheresis Machine हे M/s.Sterling
Healthcare, Mumbai यांचेकडून Fenwal कंपनीचे Amicus Cell या मॉडेलचे .२४,४१,०३६/- इत या
र कमेत िशड पोहोच (सव करांसह) खरे दी क न सदर मिशनसाठी लागणा-या ApheresisKit ठरावात नमदु
के ले या दरा माणे पढु ील ५ वषाकरीता खरे दी कर यात यावे, असे ठरलेले होते, यानसु ार ठरावास अनसु न
M/s.Sterling Healthcare, Mumbai यांना इकडील प जा. .एसएसएस/वशी /एसएसबीएच
/ टोअर(पी/एस)/३३१५/२०११ िद.०१/१०/२०११ अ वये परु वठा आदेश दे यात आलेला असनू यांनी मिशन
यवि थत कायाि वत क न िदलेले होते व ठरावातील मंजरु दरानसु ार यांनी आव यकतेनसु ार िकट्सचा परु वठा
के लेला आहे.
तथािप ठरावानसु ार यांचेकडून ApheresisKit खरे दी करावयाचा कालावधी सपं ु टात आ यामळ
ु े
र तपेढी िवभागाची गैरसोय होऊ नये हणनू मा. यव थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय
.१३७(१६) अ वये यांना आव यक असणारे Kit M/s.Sterling Healthcare, Mumbai यांचेकडून
इकडील जा. .एसएसएस/वशी/एसएसबीएच/ टोअर(पी/एस)/२९२७/२०१७ िद.१७/०३/२०१७ अ वये मागील
मंजरु दराने पणु ािकत र कम .५५,०००/- इत या र कमेचे खरे दी क न दे यात आलेले असनू याचा थोड यात
तपिशल खालील माणेSr.
No.

Description

Req.
Qty.

Sanctioned
Total in Rs.
Rate per in
Rs.
5500.00
55,000.00

1

Single Needle Closed System Amicus Kits 10
For Fenwal Apheresis Machine
Total Amt.in Rs.

55,000.00

स या सदर िकटचा साठा सपं ु ठात आ यामळ
ु े र तपेढी िवभागाने िद.०२/१०/२०१९ रोजीचे प ा वये
सदरह िकट्सची या कंपनीचे मिशन याच कंपनी या िकट्सची मागणी के याने या िकट्स न याने खरे दी करावे
लागणार अस यामळ
ु े Blood Cell Separator– Apheresis Machine ची मॅ यफ
ु ॅ चरीग कंपनी Fenwal
यांना उपरो त िकट्सचे दराबाबत िवचारणा के ली असता यांनी िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे प ा वये
खालील माणे दर कळिवले असनू ते यांचे Authorised Distributors M/s.Anand Health Care
Services, Pune यांचेमाफत िकट्सचा परु वठा करणेबाबत कळिवलेले आहेSr. Name of Item
Qty. Rate (Rs.)
No.
01 Single Needle Closed 1
6500.00
System Amicus Kits For
Fenwal
Apheresis
Machine

GST
%
18%

Rate Incl. Old Sanction Rate
GST%
Rate
Differernce
7670.00 5500.00
+ 2170.00

M/s. Fenwal यांनी पढु ील पाच वषाकरीता यांचे Authorised Distributors M/s.Anand
Health Care Services, Pune यांचेमाफत कळिवलेले निवन दर .७६७०/- इतके असनू ते यांचे
Distributor माफत िकट्सचा परु वठा करणार आहेत. तसेच यांनी िदले या दरापे ा इतर कोठे ही कमी दराने
परु वठा करणार नसलेबाबत कळिवले आहे.
क) िद.०५/११/२००५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .६९८(इ) अ वये ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता एकुण ०२ नग Cell Counter Machine हे M/s.
A.G.Diagnostics, Secunderabad यांचेकडून AGD कंपनीचे मॉडेल ERMA PCE-210 हे मिशन
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.९,५०,०००/- इत या र कमेत खरे दी क न सदर मिशनसाठी लागणारे ५००० टे टकरीता लागणारे के मीक स
मोफत ि वकारणेत यावे असे ठरलेले होते.
वरील माणे ठरावास अनसु न M/s. A.G.Diagnostics, Secunderabad यांना इकडील प
जा. .एसएसएस/वशी/एसएसबीएच/ टोअर(पी/एस)/१२९०९/२०१२ िद.०८/११/२००५ अ वये परु वठा आदेश
दे यात आलेला होता. यानसु ार M/s. A.G.Diagnostics, Secunderabad यांनी परु वठा आदेशा माणे
मिशनचा परु वठा के लेला असनू मिशन यवि थत कायाि वत असनू यांनी आव यकतेनसु ार के मीक सचा परु वठा
के लेला आहे. तसेच मा. यव थापन सिमती सभा िद.१९/०२/२०१२ िनणय .१९१ अ वये ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता आणखी ०२ नग Cell Counter Machine हे M/s.AGD
Biomedicals (P) Ltd., Mumbai यांचेकडून Erma, Japan कंपनीचे मॉडेल PCE 210 हे .६,६०,०००/इत या र कमेत खरे दी कर यात येऊन याकामी लागणारे के मीक स हे वािषक खरे दीम ये असलेले दर व
मिशनबरोबर िदलेले दर पाहता वािषक खरे दीतील दर कमी अस याने मिशनबरोबर ा त दर ि वकारणयात
्
आलेले न हते.
तथािप ठरावानसु ार यांचेकडून यावयाचा कालावधी संपु टात आ यामळ
ु े िद.०४/०३/२००६ रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१२४ अ वये Cell Counter Machine करीता आव यक असणारे
लॅब के मीक स M/s. A.G.Diagnostics, Secunderabad यांचे Authorised Distributors M/s.
Universal Chemicals, Nashik यांचेकडून दरप क मागवनू खालील माणे दराने खरे दी करणेस व याकामी
येणा-या .४,४०,०७४/- मा चे खचास मा यता िमळालेली होती.
Sr.
No.
01
02
03

Name of Item

Qty.

Autodil 20 Ltr.
Autoclean 2 Ltr.
Autolyse 500ml

Sanctioned
per in Rs.
12
1688.00
6
579.00
8
2543.00
Total Amt.in Rs.

Rate Total in Rs.
20256.00
3474.00
20344.00
44074.00

वरील माणे आव यकतेनसु ार लॅब के मीक स खरेदी कर यात येऊन ते वापर यात आ यानंतर सन
२००६-०७ या वष या वािषक औषधे खरेदीम ये उपरो त के मीक स खरे दी कर यात आलेले होते.
परंतु सदरची नग सं या सपं लेमळ
ु े ी साईबाबा णालयातील योगशाळा िवभागाने
िद.०१/१०/२०१९ रोजीचे प ा वये व ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाने िद.२३/१०/२०१९
रोजीचे प ा वये सदरह के मीक सची या कंपनीचे मिशन याच कंपनीचे के मीक सची मागणी के याने तसेच
सदरकामी वारंवार िनिवदा ि या राबवनू सु दा िनिवदा ा त होत नस यामळ
ु े Cell Counter Machine ची
मॅ यफ
ु ॅ चरीग कंपनी M/s. A.G.D. Biomedicals यांना उपरो त के मीक सचे दराबाबत िवचारणा के ली
असता यांनी िद.२६/०८/२०१९ रोजीचे ई-मेलअ वये खालील माणे दर कळिवले आहेSr.
No.
01
02
03

Name of Item
Autodil 20 Ltr.
Autoclean 2 Ltr.
Autolyse 500ml

Qty. GST
%
1
12%
1
12%
1
12%

Rate Incl.
GST%
2640.00
1445.00
3833.00

Old Sanction
Rate
1688.00
579.00
2543.00

Rate
Differernce
+ 952
+ 866
+ 1290

तसेच M/s. A.G.D. Biomedicals यांनी पढु ील पाच वषाकरीता याच दराने के मीक स परु वठा
करणार असलेबाबत कळिवलेले असनू ते यांचे Authorised Distributor माफत के मीक सचा परु वठा करणार
आहेत. तसेच यांनी िदले या दरापे ा इतर कोठे ही कमी दराने परु वठा करणार नसलेबाबत कळिवले आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तािं क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ान :-

(01} 14.01.2020, Shirdi

73

१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
यानसु ार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरेदीसाठी कायप दतीची िनयमावली नसु ार शासन
िनणय . भांखस – २०१४/ . .८२/भाग – ३/उ ोग – ४, िद. ०१/१२/२०१६अ वये प र छे द ३.२.६ –
एकल ोत खरे दी - एकल ोत परु वठादारा या िनवडीम ये गणु व ता आिण खचा या सबं ंधात पधमळ
ु े जे
फायदे िमळतात ते फायदे िमळत नाहीत. तसेच अशा िनवडीत पारदशकतेची उणीव असते आिण यामळ
ु े
अ वीकारह थानं ा ो साहन िमळते. यामळ
ु े एकल ोत िनवड प दत फ त खाली नमदू के ले या
अपवादा मक प रि थतीत वापर यात येते :अ)
खरे दीची व तू फ त एका िविश ट िव े याकडे उपल ध असते िकंवा खरे दी या िवषया या संदभात
फ त िविश ट िव े याला अिधकार (ज हा व तू एकच िविश ट िव े याकडे उपल ध असते िकंवा एका
िविश ट िव े याला अिधकार असतात.) असतात यामळ
ु े अ य कोणताही िकंवा बदली पयाय उपल ध नसतो व
अ य कोण याही खरे दी प दतीचा अवलंब करणे श य नसते.
आ) व तू, साधने, तं ान िकंवा सेवा एका िव े याकडून खरे दी के यानंतर अित र त व तंचु ा पुरवठा
देखील याच िव े याकडून, ामािणकरणामळ
ु े िकंवा अनु पते या कारणामळ
ु े , खरे दी कायालया या गरजा मळ
ू
खरे दी या प रणामकारकतेमळ
ु े भागिव या गे याने तसेच, मळ
ू खरे दी या तुलनेत तािवत खरे दीचा मयादीत
लहान आकार – तल
ु नेने कमी माणात खरेदी, िकंमत चा वाजवीपणा आिण पयायी व तू िकंवा सेवा अनु प
नसणे इ. बाबी िवचारात घेऊन, खरे दी कायालयाने खरे दी कर याचा िनणय घेण.े
िवभागाचा अिभ ायः- उपरो त तीनही मिशनकरीता या कंपनीचे मिशन आहे याच कंपनीचे
के मीक स अथवा िकट्स खरे दी करावे लागणार आहे. तसेच स या सदरह मिशसनकरीता लागणारा के मीक स /
िकट्सचा साठा संपु ठात येत अस यामळ
ु े न याने के मीक स/ िकट्स खरे दी करावे लागणार असनू
िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५५२ अ वये बरे चसे लॅब मटेरीयल तथा
ओटी.मधील सिजकल सािह य हे आपण पुव खरे दी के ले या कंप या या मिशनसाठी आव यक असतात व ते
याच कंपनीकडून खरे दी करावे लागते हणजेच सदरह आयटम हे Monopoly आयटम या कारात मोडतात,
यासाठी फ त एकच िनिवदा ा त होते यामळ
ु े या ा त एकाच िनिवदेचा िवचार होऊन याची बाजारभावाशी
तुलना क न ते मटेरीयल खरे दी कर यास मा यता िमळालेली आहे.
यानसु ार शासन खरे दी िनयमावलीतील प र छे द ३.२.६- एकल ोत खरे दी माणे खरे दीची कायवाही
करता येईल.
यास अनसु न अ)
ी साईनाथ णालयातील र तपेढी िवभागातील Fully Automatic Elisa System करीता पढु ील
पाच वषाकरीता आव यकतेनसु ार लागणारे लॅब के मीक स M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai
यांचे Authorised Distributors M/s. Anand Chemiceutics, Pune यांचेमाफत कळिवले या निवन
दरानसु ार खरे दी करावे लागणार आहे.
ब)
ी साईनाथ र तपेढी िवभागाकरीता Blood Cell Separator– Apheresis Machine करीता
पढु ील पाच वषाकरीता आव यकतेनसु ार लागणारे Apheresis KitsM/s. Fenwal यांनी यांचे Authorised
Distributors M/s.Anand Health Care Services, Pune यांचेमाफत कळिवले या निवन दरानसु ार खरे दी
करावे लागणार आहे.
क)
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता एकुण ०४ नग Cell Counter
Machine करीता पढु ील पाच वषाकरीता आव यकतेनसु ार लागणारे लॅब के मीक स M/s. A.G.D.
Biomedicalsयांनी यांचे Authorised Distributors M/s.Universal Chemicals, Nashik यांचमे ाफत
कळिवले या निवन दरानसु ार खरे दी करावे लागणार आहे..
तरी वरील माणे “अ”, “ब” व“क” या सताव
् खरे दीकामीचे परु वठाधारकांना खरे दी सिमतीचे सभेपढु े
बोलवनू चचा / वाटाघाटी क न खरे दीस मा यतेसाठी सिवनय सादर.
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िनणय .३६

Sr.
No.

ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे योगशाळा/र पेढी िवभागातील मिशनरीकरीता
लागणारे Monopoly Lab. Chemicals/Kits खरेदी करणेकामी पुरवठाधारक M/s.Abbott
Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai, M/s.Anand Health Care Services, Pune व
M/s.Universal Chemicals, Nashik यांचे ितिनधी सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने
यांचेशी दरांबाबत चचा केली असता, चचअंती यांनी खालील माणे सवलत देऊ के ली.
Purchase of Monopoly Laboratory Kits for Fully Automatic Elisa System
M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai
(Authorised Distributors:M/s.Anand Chemiceutics, Pune)
GST
%

Rate Incl.
GST %

1
1
1

Basic
Rate
(Rs.)
2150.00
18000.00
4687.50

18%
12%
12%

2537.00
20160.00
5250.00

2537.00
20160.00
5250.00

5% less
5% less
5% less

SET
100T

1
1

2426.52
15127.20

12%
5%

1

4687.20

12%

2717.70
15883.56
(As per
Packing
Rs.63532/-)
5249.66

5% less
5% less

SET

2717.70
15883.56
(As per
Packing
Rs.63532/-)
5249.66

SET

1

2426.52

12%

2717.70

2717.70

5% less

100T

1

10919.70

5%

SET

1

4500.00

12%

11465.69
(As per
Packing
45862/-)
5040.00

5% less

10

ARC HBSAG
CALIBRATOR
ARC HBSAG CONTROL

11465.69
(As per
Packing
45862/-)
5040.00

SET

1

2426.52

12%

ARC HBSAG KIT

100T

1

5200.20

5%

2717.70
5460.21
(As per
Packing
21840/-)

5% less
5% less

11

2717.70
5460.21
(As per
Packing
21840/-)

1

19502.69

12%

21843.01

21843.01

1
2
3
4
5

6
7
8

9

12
13
14
15
16

Name of Item

Pack
Size

Qty.

ARCHITECT RVS
CONS WASH BUFFER
ARC HCV
CALIBRATOR
ARC HCV CONTROL
ARC HCV KIT

8x500T
10LTR
SET

ARC HIV AG/AB
COMBO CALIBRATOR
ARC HIV AG/AB
COMBO CONTROL
ARC HIV AG/AB
COMBO KIT

PRE
TRIGGER
4*975ml
SOLUTION
PROBE CONDITIONING
SOLUTION
SAMPLE CUPS
ARCHITECT SEPTUM
CAPS
TRIGGER SOLUTION
4*975ml

New Rate
Rate after
Incl. GST% Negotiation

5% less

5% less
5% less

1
1

5% less
5% less

1
1

5% less

13500.00

12%

15120.00

15120.00

तसेच दरवष ३५०० पे ा जा त Test झा यास यानंतर या Test साठी ७% सटु दे याचे
मा य केलेले आहे.
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Purchase of Monopoly Laboratory Kits for Blood Cell Separator– Apheresis Machine
M/s. Fenwal (Authorised Distributors M/s.Anand Health Care Services, Pune)
Sr.
Name of Item
Qty. Basic
GST
Rate New Rate Rate after
No.
Rate
%
Incl.
Incl.
Negotiation
(Rs.)
GST%
GST%
Single Needle Closed
System Amicus Kits
1
1
6500.00 18% 7670.00 7670.00
7170.00
For Fenwal Apheresis
Machine
सरसकट .५००/-मा सुट दे याचे मा य केलेले आहे.
Purchase of Monopoly Laboratory Chemicals for Cell Counter Machine
M/s. A.G.D. Biomedicals (Authorised Distributors M/s.Universal Chemicals, Nashik)
Rate after
Rate
New Rate
Sr.
Basic Rate
Negotiation
Name of Item
Qty.
GST %
Incl.
(Incl.
No.
in Rs.
(agreed as per
GST%
GST%)
old rate)
Autodil
1
1
2358.00
12%
2640.00 2640.00
2480/20 Ltr.
Autoclean
2
1
1290.00
12%
1445.00 1445.00
1445/2 Ltr.
3 Autolyse 500ml
1
3423.00
12%
3833.00 3833.00
3820/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे
योगशाळा/र पेढी िवभागातील मिशनरीकरीता लागणारे Monopoly Lab. Chemicals/Kits
खरेदी करणेकामी पुरवठाधारक यांनी चचअंती देऊ केलेले अंितम दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा
आदेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३७
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये नो हबर २०१९ मिह यात वै िकय िबलात दे यात
आलेली सवलत र कम .८५,९३,९७०/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये गरीब व गरजु णांना वै िकय िबलात सवलत दे या संबंिधत मा. य.स.िनणय
.५१९/िद.२४.०७.२०११ समं त झाला आहे. वै िकय िबलात सवलत दे याचे अिधकार
उप.वै.सचं ालक/वै.संचालक यांना दे यात आलेले आहेत यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसपं क अिधकारी यांना
अिधकार सपु तु कर यात येऊन णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे यात येते.
सोशल वकर हे णांची आिथक प र थीती जाणनू घेतात व आव यक कागदप ांसह सवलत मंजरु ी
करीता तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम ये वै िकय िबलात सवलत दे याकरीता वतं िवभाग कायरत
आहे. िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ वये येक मिह यात दे यात आले या वै िकय सवलतीस
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा यता घे यात येऊन आिथक वषा या शेवटी एकि त अहवाल मा. य.स.चे सभे
समोर न द घे यासाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे स टबर २०१७ म ये दे यात आले या वै िकय
सवलतीस मा यतेचे तावावर मा. मु य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा. य.सिमती सभेसमोर सादर
कर यास शेरा िदला आहे. या माणे माहे नो हबर२०१९ म ये ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी ण १८,१८९
व १,१५८ आयपीडी णांपैक ३,७१७ ओपीडी व ५४६ आयपीडी णांना वै िकय िबलात एकुण
.८१,३२,१७०/- इतक सवलत दे यात आली व ी साईनाथ र तपेढीम ये गरीब व गरजु णांना वै क य
िबलात सवलत दे या सबं ंधीत मा. य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आहे,
जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सेल
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आजारा या णांना मोफत र त देणबे ाबत िटपणी माणे एकुण ३१० णाना र कम .४,६१,८००/- इतक
मोफत/सवलत दे यात आली आहे. सवलत/मोफतचे िववरण खालील माणे(अ)
ी साईबाबा हॉि पटल
लाभाथ
िबलापोटी
िबलात िदलेली
अ.नं. णांची गटवारी
एकुण िबल र कम
सं या
िमळालेली र कम सवलत
णांना
१ गरीब/दा र य रे षेखालील
१३५
१०,६८,६५७/१०,६८,६५७/िदलेली सवलत र कम
२ आिथक टया दबु ल घटकातील ३८५
२५,९६,८६४/११,१६,१७५/१४,८०,६८९/णांना िदलेली सवलत र कम
३ सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली ७
८०,८९९/६२,०००/१८,९९९/सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई
४ भ त, सा वी क या कुमारी, आ म, ८५८
४८,८४,५२९/३०,३९,८५९/१८,४४,६७०/डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय
पोशन आरे ा ययोजना इ.
महा मा फुले आरो या योजना आरो य
५ योजना आयपीडी णांना िदलेली २५३
१,०२,२७,४६५/- ८३,६९,९९५/१८,५७,४७०/सवलत
६ महा मा फुले आरो या योजना ओपीडी २,६२५
१८,६१,७८५/१८,६१,७८५/णांना िदलेली सवलत
एकुण
४,२६३
२,०७,२०,१९९/- १,२५,८८,०२९/- ८१,३२,१७०/(ब) ी साईनाथ र तपेढी
लाभाथ
िबलापोटी
िबलात िदलेली
अ.नं. णांची गटवारी
एकुण िबल र कम
सं या
िमळालेली र कम सवलत
१
थॅलॅिसिमया
४३
५१,०००/५१,०००/२
िहमोिफलीया
२
३,२००/३,२००/३
िसकल सेल अॅनमे ीया ि
४
ि डन बाय एमएडी/एमएस
१५
१८,०००/१८,०००/५
हॉलटं री लड डोनेशन ि
४१
५,३००/५,३००/६
महा मा फुले आरो या योजना
१०५
२,४६,३००/२,४६,३००/७
सं थान ए लॉयी ि
१०
१३,८००/१३,८००/८
कॉ ट ए लॉयी ि
९
ी साईनाथ हॉि पटल ि
९४
१,२४,२००/१,२४,२००/एकुण ३१०
४,६१,८००/४,६१,८००/एकुण अ+ब ४,५७३ २,११,८१,९९९/१,२५,८८,०२९/- ८५,९३,९७०/ताव- उपरो त माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये नो हबर २०१९ म ये
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .८५,९३,९७०/ची न द घेऊन िदले या सवलतीस मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .३७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये माहे नो हबर-२०१९
म ये वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम
.८५,९३,९७०/-मा चे रकमेस मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मा यतेस अिधन
राहन त वत: मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा.उ च यायालय, मबुं ई खडं पीठ औरंगाबाद
यांची मा यता घेणेसाठी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ३८
ताव-

िह टोपॅथोलॉजी ट पदाला िफ स इ सेटी ह िमळ याबाबतचे डॉ.किवता सरवार यांचे
िद.१०.१०.२०१९ रोजीचे अजाबाबत.
मा यव थापन सिमती सभेतील िनणय – मा यव थापन सिमती िद. १४/११/२०१७ रोजीचे
सभेतील िनणय ८६८.
ी साईनाथ णालयाम ये णांना िवनामु य णसेवा उपल ध क न िदली जाते. यामळ
ु े या
णालयाम ये णांची सं या जा त असते. सदरह णालय ामीण भागातील अस यामळ
ु े त डॉ टस कमी
वेतनावर काम करत नाहीत व ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ टरां या वेतनाबरोबर तल
ु ना करीत आहेत. ी
साईनाथ णालयाम ये णसेवा संपणु पणे मोफत के लेली अस याने सदर डॉ टरां या णां या िबला या
रकमेतून इ सटी ह देणे श य नाही. यामळ
ु े एक िवशेष बाब हणनू व ी साईबाबा णालयाशी तल
ु ना क न ी
साईनाथ णालयातील डॉ टरांना यांचे मळ
ु वेतन + ेड पे यावर २००% असा िफ स इ सटी ह लागु करणेत
यावा. हा इ सटी ह लागू के यास सं थानवर अदं ाजे ित माह . १२ लाख माञ आिथक बोजा पडेल, यास
मा यता दे यात आली. परंतु याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याचं ी मंजरु ी घे यात येऊन, यानंतर
सदरह इ सटी ह संबंधीतांना आदा करणेत यावा. तसेच न याने भरती होणा-या थायी मानधनावर कंञाटी
वै क य अिधकारी याच माणे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव शासक य पदांना तावात
नमदु के ले या िनयमावली माणे इ सटी ह लागु करणेत यावा व ७ वा वेतन आयोग लागू झा यानंतर या
इ सटी हम ये बदल करणेसाठी ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
शासन िनणय- शासन िनणय .सासंिव-१०१७/९८०/ . .१०८/का.१६ िद. २७/०६/२०१८ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड अिधिनयम, २००४ या कलम १७ (२) (ण) मधील
तरतुदीनसु ार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड संचिलत ी साईबाबा णालयातील डॉ टसना
मािसक वेतना यित र त ाे साहन भ ता (Incentives) मंजरू कर याबाबत खालील माणे मा यता दे यात येत
आहे.
१)
ी साईबाबा सपु र पेशािलटी णालयातील डॉ टसना ो साहन भ ता अदा कर याबाबत
यव थापन सिमतीने घेतले या िनणयास काय तर मा यता दे यात येत आहे.
२)
ी साईबाबा सपु र पेशािलटी णालया माणे ी साईनाथ णालयांतील डॉ टसना ो साहन भ ता
लागू कर यास मा यता दे यात येत आहे.
३)
दो ही णालयातील डॉ टसना ो साहन भ ता अदा कर याबाबतची िनयमावली / अटी व शत
तसेच ो साहन भ याचे दर यव थापन सिमती या मा यतेने िनि त कर यात यावेत.
मा यव थापन सिमती सभेतील िनणय- १) मा. यव थापन सिमती िद. ०६/०६/२०१९ रोजीचे
सभेतील िनणय २९९.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील आव यक वै क य अिधका-यांचे र त पदे भरणेकामी
दैिनक वतमान पञाम ये व सं थानचे सक
ं े त थळावर जािहरात िस द कर यात यावी, तसेच उमेदवारां या
मल
े ामी मु य कायकारी अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी, िज हा श य िचक सक िकंवा
ु ाखती घेणक
यांचे ितनीधी, वै क य सचं ालक व वै क य अिध ीका यांची सिमती गठीत कर यात येऊन, या सिमतीने
िनवड के ले या उमेदवाराचं ी िनवड यादी सं थानचे संकेत थळावर जाहीर क न नेमणक
ू आदेश दे यात यावे,
असे ठरले. तसेच िफिजिशयन या पदासाठी जािहराती यितरी त इतर वेळेस उमेदवाराने अज के यास पाञ
उमेदवारास एकिञत मानधन व सं थान िनयमानसु ार ेा सहन भ ता देऊन थेट नेमणक
ू कर यास मा यता दे यात
आली.
२)
मा यव थापन सिमती िद. २६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ४०१.
यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ किवता शंतनु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी, ी साईबाबा हॉि पटल यांना
भारी िसनीअर पॅथोलॉजी ट पदाचा ो साहन भ ता िद. ०१/०६/२०१८ पासनू पढु ील आदेश होईपयत दे यास
मा यता दे यात आली.
तावना- डॉ किवता शंतनु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल याचं ा पॅथॉलॉजी ट
पदाला इ से टी ह िमळ याबाबतचा िद. १०/१०/२०१९ रोजीचा अज ा त झालेला असनु याम ये
खालील माणे नमदु आहे.
"मी िद. ०१/०९/२०१५ पासनु साईबाबा हॉि पटल ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
येथे कायम कमचारी त डॉ टर हणनू कायरत आहे. मी िद. ०१/०९/२०१५ ते िद. ०९/१०/२०१६ पयत
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यिु नअर पॅथोलॉजी ट या पदावर काम के ले आहे तर िद. ०३/१०/२०१६ पासनू मी िह टोपॅथोलॉजी ट (िसनीअर
पद) या पदावर काम करत आहे. नमदू क इि छते क साईबाबा हॉि पटलमधील २ पदे वगळता, यिु नअर
पॅथोलॉिज ट व िह टोपॅथोलॉजी ट इतर सव त (speciality) डॉ टरानं ा (कायम+कंञाटी) सन २००६ पासनू
इ स टी ह मजं रु झालेला आहे. तसेच साईबाबा हॉि पटलमधील सव त डॉ टरांना ते सं थान सेवेत जू
झा या या िदनांकापासनू च इ से टी ह िमळतो आहे. वरीलपैक यिु नअर पॅथोलॉजी ट पदालासु दा जल
ु ै २०१८
पासनु िफ स (fixed) इ से टी ह मंजुर होऊन िमळतो आहे. फ त मा या सदयपदाला हणजेच
िह टोपॅथोलॉिज ट या पदालाच इ सटी ह अजनु ही मंजरु झालेला नाही. मी या सदं भात वेळोवेळी िवनंती अज
सादर के ले परंतु मा या अजाची साधी दखलही घे यात आलेली नसनू या करणात मला पूणपणे डावलले गेले
आहे. मी गे या ४ वषापासनु मािणकपणे सं थानसेवेत काम करत आहे. दरवेळी व र ठां या आदेशाचं े मी
काटेकोरपणे पालन के ले आहे. गरज पडेल ते हा णांची गैरसोय होऊ नये हणनू इतर डॉ टरां या रजा
कालावधीत एकाचवेळी दो ही हॉि पटल या (साईनाथ+साईबाबा) पॅथोलॉजी लॅब सांभाळ याचे आदेश मला
िमळाले. मी जीव ओतुन काम के ले. मा या कायकाळात दो ही हॉि पटलमधील लॅबम ये कुठलीही अडचण येऊ
िदली नाही. याचबरोबर साईबाबा हॉि पटलमधील िसनीअर पॅथोलॉजी ट यां या सेवािनवृ तीनतं र यां या
पदाचा अितरीक्त कायभारही समथपणे सांभाळला. उपरो त संदभानसु ार माझी कळकळीची मागणी आहे क
मा या िह टोपॅथोलॉिज ट या पदाला िफ स (fixed) इ से टी ह मंजुर कर यात यावा व िद. ०३/१०/२०१६
पासनु चा या पदाचा फरक मला िमळावा. तसेच यिु नअर पॅथोलॉजी ट या पदाचा कायाकाळातील
िद.०१/०९/२०१५ ते िद. ०२/१०/२०१६ पयतचा या पदाचा फ स इ सटी ह माणे फरक िमळावा. माझी
ी साईबाबा व ी साईबाबा सं थान यां ित पणू िन ठा असनू मला खाञी आहे मा या या अजाची न क च
दखल घेत या जाईल व मला यो य तो याय िमळेल."
डॉ. अशोक अनंत यायािधश, पॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे वयास ६० वष पणु होत
अस याने चिलत सेवािनयमानसु ार यांना िद. ३१/०५/२०१८ चे मा या हो तर सं थान सेवेतून िनवृ त कर यात
आले. सं थान यव थापनाचे कामाचे सोईचे टीने व शासक य कारणा तव डॉ किवता शंतनु सरवार,
िह टोपॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचेकडे मळ
ु पदाचे काम कायम ठे वनु िसनीअर पॅथॉलॉजी ट या
पदाचा अित र त कायभार िद.३१/०५/२०१८ चे म या नो तर पासनु पढु ील आदेश होईपावेतो डॉ.सरवार
यांचेकडे देणते आला.
तदनतं र, मा यव थापन सिमती िद. २६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ४०१ नसु ार, डॉ किवता
शतं नु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी, ी साईबाबा हॉि पटल यांना भारी िसनीअर पॅथोलॉजी ट पदाचा ो साहन
भ ता िद. ०१/०६/२०१८ पासनू पढु ील आदेश होईपयत दे यास मा यता दे यात आ याने यानसु ार
िद.२१/०८/२०१९ रोजी आदेश पारीत करणेत आला आहे.
मा. यव थापन सिमती िद. ०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय २९९ नसु ार, ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयातील आव यक वै क य अिधका-यांचे र त पदे ता परु या व पात कंञाटी प दतीने ११
मिहने कालावधीसाठी भरणेकामी िद. २३/०७/२०१९ रोजी वतमानपञाम ये जाहीरात िस द क न
िद.०२/०८/२०१९ रोजी िनवड सिमतीसमोर वॉक इन इटं र यु ह घेणेत आले. सदर वॉक इन इटं र यु हम ये डॉ
िश पा दशरथ सोनावणे यांची व र ठ शरीरिवकृ ती शा ञ या पदासाठी िनवड झा याने यांना ता परु या
व पात कंञाटी प दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी ी साईबाबा हॉि पटलम ये व र ठ शरीरिवकृ ती शा ञ
या पदावर नेमणक
ू आदेश देणते आलेला असनु यानसु ार या िद. २४/०८/२०१९ रोजी कामावर हजर झाले या
आहेत.
तदनतं र, डॉ किवता शंतनु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचेकडे व र ठ
शरीरिवकृ ती शा ञ (Senior Pathologists) या पदाचा िदलेला अित र त कायभार िद. २४/०८/२०१९
पासनू संपु टात आणणेत येत असनु डॉ सरवार यानं ी यांचे मळ
ु पदाचे हणजेच िह टोपॅथोलॉजी ट या पदाचे
कामकाज पहावे. डॉ सरवार यानं ा भारी व र ठ शरीरिवकृ ती शा ञ (Senior Pathologists) पदाचा देणते येत
असलेला ो साहन भ ता िद. २४/०८/२०१९ पासनू बंद कर यात यावा. संबंधीतांनी सदर पदाचा चाज देवाणघेवाण क न चाज यादीची एक त इकडील कायालयाकडे सादर करावी. सदर आदेशामळ
ु े सबं ंधीताचं ी
पदावनती / पदो नती झाली आहे असे समजणेत येऊ नये असा आदेश िद. १९/०९/२०१९ रोजी पारीत करणेत
आला आहे.
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डॉ.किवता शतं नु सरवार, यांनी िद.२३.०९.२०१९ रोजी या अजा वये मी, डॉ.किवता शतं नु सरवार,
िह टोपॅथॉलॉिज ट, ी साईबाबा हॉि पटल, योगशाळा िवभाग सदर पञा दारे मा याकडील िसिनअर
पॅथॉलॉजी ट या पदाचा पदभार आज िद.२३.०९.२०१९ पासनू डॉ.िश पा सोनवणे, िसिनअर पॅथॉलॉिज ट
यांचेकडे सपु तु करत आहे, असे कळिवलेले आहे.
तसेच डॉ िश पा सोनवणे, िसनीअर पॅथोलॉजी ट (कंञाटी) यांनी िद. ०५/११/२०१९ रोजीचे अजा वये
खालील माणे कळिवले आहे.
"मी डॉ िश पा दशरथ सोनवणे, िसिनअर पॅथॉलॉजी ट आदेश नं ९७६ िद. १६/०८/२०१९ रोजी
िमळाला असनू या आदेशानसु ार िद. २४/०८/२०१९ रोजी मी कामावर हजर झाले व माझे काम चालू के ले.
आदेश नं २३६ रोजी १९ स टबर २०१९ िमळाला असनु , या आदेशानसु ार डॉ सरवार मॅडम यांनी िद.
२३/०९/२०१९ रोजी चाज िदला असनू चाज यादी ा त नाही. तरी मी चाज ि वकारला असनू माझे काम सु
के ले आहे."
डॉ किवता शंतनु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी ट यांना स टबर २०१८ ते ऑग ट २०१९ या कालावधीत
पॅथोलॉजी ट या पदाचा खालील माणे ो साहनभ ता आदा करणेत आलेला आहे.
कालावधी
ो साहन भ ता
कालावधी
ो साहन भ ता
स टबर २०१८
११३०२९
माच २०१९
१२०५५७
ऑ टोबर २०१८
११५५६०
एि ल २०१९
१२०८९०
नो हबर २०१८
१०९५८१
मे २०१९
१२५७३२
िडसबर २०१८
९९७२८
जून २०१९
११०५४८
जानेवारी २०१९
१२२०५८
जूलै २०१९
१२८७०८
फे वु ारी २०१९
१०१२६६
ऑग ट २०१९
१०१७८१
एकूण १३६९४३८
उपरो त ो साहन भ या यितरी त डॉ सरवार यांना िह टोपॅथोलॉजी ट िवभागात होणा-या तपास यांचे
खालील माणे ो साहन भ ता अदा करणेत आलेला आहे.
कालावधी
ो साहन भ ता
कालावधी
ो साहन भ ता
स टबर २०१८
१६१५
माच २०१९
१७२३
ऑ टोबर २०१८
१४७७
एि ल २०१९
२१३३
नो हबर २०१८
१५३०
मे २०१९
२२३७
िडसबर २०१८
२०६१
जून २०१९
१९०३
जानेवारी २०१९
१८४२
जूलै २०१९
२४४७
फे वु ारी २०१९
२०५७
ऑग ट २०१९
१५४९
एकूण २२५७४
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील वै क य अिधकारी यांना ो साहन भ ता
दे याबाबत वेगवेगळे िनकष व धोरण आहेत.
डॉ सरवार, िह टोपॅथोलॉजी ट यांचेकडे िसनीअर पॅथोलॉजी ट या पदाचा अितरी त कायभार देणते
आ याने यांना पॅथॉलॉजी ट व िह टोपॅथोलॉजी ट या दोनही पदांचा ो साहन भ ता देणते येत होता. माञ आता
डॉ सरवार ा फ त यांचे मळ
ु पदाचे हणजेच िह टोपॅथोलॉजी ट या पदाचे काम करत असनु ी साईबाबा
हॉि पटलकरीता लागु असलेले ो साहन भ या या िनकषानसु ार, िह टोपॅथॉलॉजी िवभागात कर यात येणा-या
तपास यांवर डॉ सरवार यांना ो साहन भ ता ावयाचे ठर यास ितमहा सरासरी . १८८१/- इतका अ य प
ो साहन भ ता देय होतो.
डॉ सरवार यांची शै िणक पाञता पदवीधारक एम. डी. पॅथोलॉजी आहे. डॉ. सरवार यांना
िद.०१/०६/२०१८ ते िद.२३/०८/२०१९ या कालावधीतील ो साहन भ ता अदा कर यात आलेला आहे.
तरी, डॉ किवता शतं नु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे िद. १०/१०/२०१९
रोजीचे अजावर होणेस िवनतं ी.
िनणया तव सादर.
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िनणय .३८

सदर िवषयावर आजचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं ०४, िनणय .४५ नुसार िनणय घे यात
आलेला आहे.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३९
ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत, टाफ नस, ी साईबाबा हॉि पटल यांनी सं थान िव द दाखल
के ले या रट िपटीशन .९०४७/२०१९ मधील आदेशाबाबत.
तावीमती पडं ीत वेरोिनका कािशनाथ या िद. ०२/०५/२००६ पासनू प रचारीका या पदावर सं थान सेवेत हो या. मा.
यव थापन सिमतीचे िद. २६/०३/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . २५१ नसु ार िद. ०९/०६/२०११ रोजी या
आदेशा वये कु. पंडीत यांचे नांव िद. १३/०६/२०११ पासनू सं थानचे हजेरी पटाव न कमी कर यात आलेले
आहे. सदर आदेशािव
ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत, बडतफ प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांनी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड िव मा. कामगार यायालय अहमदनगर येथे रे फर स (आयडीए)
नं. ६१/२०१४ िद. ०८/०४/२०१५ रोजी दाखल के लेली होती. यात िद. २६/०६/२०१८ रोजी यायिनवाडा
के ला आहे.
अॅड. अशोक पाटील, अ.नगर यांनी िदले या स यानसु ार, मा. कामगार यायालयाने िदले या
यायिनवाडयािव मा.उ च यायालयात खंडपीठ औरंगाबाद येथे ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत यांचेिव
रीट िपटीशन . ११४६३/२०१८ दाखल कर यात आली होती. यात मा. उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद
यानी िद. १६/१०/२०१८ रोजी खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
12. When the Labour Court delivered the impugned judgment, the respondent was
said to have undertaken fresh employment with another organization. No litigant is
expected to starve during the period of unemployment. If an alternate employment is taken
up, the law is settled that backwages can be deprived. If the respondent does not desire to
join duties pursuant to the judgment and award of the Labour Court, it would be a different
situation which can be dealt with by the petitioner / Management on its own merits.
Refusing continuity of service merely because a terminated employee undertakes an
alternate employment for keeping his or her mind, body and soul together, would not
disentitle her from continuity in service.
13. In view of the above, I do not find that the impugned judgment and award
could be termed as being perverse or erroneous. This petition, being devoid of merit is,
therefore, dismissed.
ीमती वेरोिनका कािशनाथ पडं ीत यानं ी िद. १५/०६/२०१८ रोजी १. आरो य िश ण िवभाग,
महारा शासन, २. एम.य.ु एच.एस., नािशक, ३. महारा निसग कौि सल, मबंु ई, ४. िशवा ट, औरंगाबाद, ५.
सेवा निसग कॉलेज, ीरामपरु , ६. साखर कामगार हॉि पटल ट, ीरामपरु याच
ं ेिव रीट िपटीशन .
६३३२/२०१८ दाखल के ली असनु रीट मेमोतील प र छे द . ०९ म ये एका िठकाणी Petitioner has
completed her B.S.C. Nursing in the year 2007 and joined as a Tutor / Clinical Instructor
from academic year 2007 with respondent No. 5. She was there till the year 2010 and
thereafter petitioner joined the post Graduate course in the yar education year 2010 for
M.S.C. Nursing. For ready reference hereto annexed and marked as ANNEXURE – B is
the copy of experience certificate dated 30.07.2010 issued by respondent No. 5. असे नमदु
के ले आहे. ीमती पंडीत यांनी महारा शासनािव दाखल के ले या रीट िपटीशन म ये या सन २००७ पासनु
सन २०१० पयत ट्यटु र / ि लनीकल इं टर या पदावर सेवा निसग कॉलेज, ीरामपरु येथे कायरत हो या, हे
यांनी मा य के लेले आहे. याचा अथ यांनी सं थान णालयात नोकरीत असताना सं थानची फसवणक
ु कन
दसु -या सं थेत नोकरी के लेली आहे.
ीमती पंडीत यांना िद. १३/०६/२०११ रोजी वेतनबॅ ड . ९३००-३४८००, मळ
ु वेतन . ९,७१०/-,
ेड पे . ४,२०० नसु ार वेतन दे यात येत होते. मा. कामगार यायालय अहमदनगर रे फर स (आयडीए) न.ं
६१/२०१४ मधील िद. २६/०६/२०१८ रोजीचा यायिनवाडा व मा. उ च यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचा
रीट िपटीशन . ११४६३/२०१८ िद. १६/१०/२०१८ रोजीचे आदेशानसु ार ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत
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यांना प रचारीका या पदावर दर यान या काळातील वेतनािशवाय िद. १३/०६/२०११ पासनू पढु े सं थान सेवेत
सलग सेवा ध न यांना िमळत असले या शेवटचे वेतनबॅ ड . ९३००-३४८००, मळ
ु वेतन . ९,७१०/- + ेड
वेतन . ४,२००/- नसु ार होणा-या वेतनावर पवू वत कामावर हजर क न घेणबे ाबत तसेच सन २००७ ते सन
२०१० या कालावधीत सं थानम ये नोकरी करत असताना, दसु -या सं थेत नोकरी के याबाबत िवचारात घेऊन
िनणय घेणबे ाबत ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेत सादर करणेत आला होता.
यावर िवषय नं. ४०, िनणय . ७६७ अ वये, “यावर सिव तर चचा होऊन, मा. उ च यायालय, औरंगाबाद
खंडपीठ यांचा रट िपटीशन . ११४६३/२०१८ िद. १६/१०/२०१८ रोजीचे आदेशानसु ार ीमती वेरोिनका
कािशनाथ पंडीत यांना प रचारीका या पदावर दर यान या काळातील वेतनािशवाय िद. १३/०६/२०११ पासनु पेढे
सं थान सेवेत सलग सेवा ध न यांना िमळत असलेले शेवटचे वेतनबॅ ड . ९३००-३४८००, मळ
ु वेतन .
९,७१०/- + ेड वेतन . ४,२००/- नसु ार होणा-या वेतनावर पवु वत कामावर हजर क न घे यात यावे, असे
ठरले.
तसेच ीमती पंडीत यानी सन २००७ ते सन २०१० या कालावधीत सं थानम ये नोकरी करत
असताना दसु -या सं थेत नोकरी के लेब ल यांचेिव करावया या कायदेशीर कारवाईबाबात सं थानचे
वक लांचा स ला घेऊन सिव तर ताव मा. यव थापन सभेसमोर सादर करावा.” असा िनणय पारीत कर यात
आला आहे.
उपरो त िनणया माणे िद. ०७/०१/२०१९ रोजीचे आदेशा वये ीमती वेरोिनका पंडीत यांना िद.
१०/०१/२०१९ पासनु कामावर हजर क न घेणते आलेले आहे.
यानंतर ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत यांनी सं थान िव द रट िपटीशन . ९०४७/२०१९
दाखल के ले याम ये यांनी खालील माणे मागणी के लेली आहे.
A]
By issuing appropriate writ, order, direction or any other appropriate order in
nature of writ, Hon’ble High Court may be pleased to quash and set aside Award
dated 26.6.2018 passed by Learned IInd Labour Court Ahmednagar in Reference
(IDA) No. 61/2014 only to the extent of refusal of back wages and consequential
benefits.
B]
By issuing appropriate writ, order, direction or any other appropriate order in
nature of writ, Hon’ble High Court may be pleased to grant back wages and
consequential benefits to petitioner.
C]
Pending hearing and final disposal of present writ petition, the Hon’ble High
Court may be pleased to direct respondent to pay petitioner at par with other
similarly situated employee.
D]
Ad-interim relief in terms of prayer clause “C” above may kindly be granted in
favour of petitioner.
E]
Any other just and equitable relief to which the petitioner may be found entitled,
may kindly be granted.
उपरो त के सम ये सं थानचे वतीने अॅड. िनतीन भवर, अॅड होके ट, औरंगाबाद यांनी कामकाज के ले
आहे. सदर रट िपटीशन िद. २६/०७/२०१९ रोजी िड पो ड के ले असनु खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
12.
In my view, unless there are specific reasons for denying consequential benefits
the court should assess all factors before coming to assess all factors before
coming to a conclusion either of granting or refusing to grant consequential
benefits. There are instances of such orders which have come before this Court.
Wherein, invariably the Labour Court / Industrial Courts have filed to use the
words consequential benefits or benefits incidential thereto and consequential
thereto I do not find any specific reason assingedby the labour court in the
impugned award, while refusing consequential benefits.
13.
Learned Advocate for the petitioner submits, on instructions that, the petitioner is
satisfied if her basic wages ar placed with Mrs. Bramhane, since her grande pay is
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maintained with Mrs. Bramhane and in fact her dearness allowance is slightly
lesser than the dearness allowance being paid to Mrs. Bhamhane. She does not
desire any other quantum of difference of wages.
14.
Considering all the above factors. I deem it appropriate to conclude that, this
petition derserves to be partly allowed so as to grant consequential benefits to the
petitioner along with reinstatement and continuity of service.
15.
It is clarified that, such consequential benefits would be payable by way of
difference in the basic pay from 10.01.2019 by equating the petitioner with Mrs.
Brahmane.
16.
Since the issue of grant of consequential benefits has been raised in the petition
and as I have conclude that every labour / industrial court needs to consider this
aspect for grant of consequential benefits, depending upon attending
circumstances, the learned Registrar (judicial) of this Court shall circulate this
order to all the learned judges / presiding officers in the Labour Courts / Industrial
Courts and Tribunals in the State of Maharashtra.
17.
This petition is therefore, partly allowed. Clause (3) of the order impugned order
shall stand modified and shall read as under :“The First party is directed to reinstate the Second Party in service with continuity
of service w.e.f. 13.06.2011 and with consequential benefits from 10.01.2019,
without back wages for the period 13.6.2011 till 16.10.2018, after which the back
wages have been paid to the petitioner.”
18.
Rule is made partly absolute in these terms.
ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांनी िद. १३/०८/२०१९
रोजीचा यािचका मांक ९०४७/२०१९ मा. औरंगाबाद खंडपीठ आदेश िद. २६.०७.२०१९ बाबत
खालील माणे अज सादर के लेला आहे –
मी आप याकडे िदनांक २२.०४.२००६ पासनु परीचारीका या हणनू सेवेत लागले. िदनांक
१३.०६.२०११ पासनु कमी के याने रे फर स (आयडीए) . ६१/२०१४ नसु ार मा. कामगार यायालय,
अहमदनगर यां याकडे मी िववाद उपि थत के ला. िदनांक २६.६.२०१८ या िनवाड्याने मा. कामगार
यायालयाने मला कमी कर यािवषयक बेकायदेशीर, अयो य ठरवनु र कर याचे आदेश के ले. याबाबत आपण
के लेली यािचका मांक ११४६३/२०१८ मा. उ च यायालयाने िदनांक १६.१०.२०१८ या आदेशाने
फे टाळली मा. कामगार यायालयाचा िनवाडा कायम के ला. मला आपण िनवाड्यानसु ार, मा. उ च यायालया या
आदेशानसु ार सेवेत हजर क न घेतले परंतु मधील काळातील वेतनवाढी व फायदे न िद याने मी यािचका .
९०४७/२०१९ मा. उ च यायालयाकडे दाखल के ली. मा. उ च यायालयाने यािचके या कामी
िद. २६.०७.२०१९ चे सोबतचे आदेश के लेले आहेत.
सोबतचे मा. उ च यायालयाचे आदेश पाहता,मला िदनांक १३/०६/२०११ ते िद. १६/१०/२०१८ या
काळातील वािषक वेतनवाढी आिण वेतनिनि ती देणे आव यक आहे. यानसु ार मला िदनांक १०/०१/२०१९
पासनु वेतनिनि ती व फरक िमळावा. तसेच पढु ील वेतन सोबत या आदेशानुसार िमळावे, आदेश
अमं लबजावणी हावी ही िवनंती. असा अज ीमती पंडीत, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल िशड यांनी
के लेला आहे.
अॅड. िनतीन भवर, औरंगाबाद यांनी या रीट िपटीशनम ये सं थानचे वतीने कामकाज के लेले अस याने
िद. २४/०९/२०१९ चे पञा वये अॅड. िनतीन भवर यांचेकडून ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत, प रचारीका, ी
साईबाबा हॉि पटल यांची या सदं भात का पिनक वेतनवाढ गृहीत ध न वेतनिनि ती करावी िकंवा कसे?” तसेच
या बाबत िनकालानसु ार अिभ ाय मागिव यात आले होते. सदर पञास अनसु न अॅड. िनतीन भवर यांनी िद.
०५/१०/२०१९ खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे –
With reference to the subject cited above, I have to state that, I have gone through the Writ
Petition No.11463/2018 filed by Shri Saibaba Sansthan Trust, Writ Petition No.9047/2019
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& Reference (IDA) No.61/2014 filed by Smt. Veronika Pandit and the judgment & order
dated 26.02.2018 passed by the Labour Court at Ahmednagar etc. and the order dated
26.07.2019 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay Bench at
Aurangabad in Writ Petition NO.9047/2019 carefully and on understanding the same, I
giving my legal opinion as follows1.
As you know that, Smt. Veronika Kashinath Pandit was working as Staff Nurse in
the Hospital run by Shri Saibaba Sansthan Trust for the period from 13.06.2011. On
09.06.2011 the Managing Committee of Shri Saibaba Sansthan Trust adopted a Resolution
No.09.06.2011 for terminating the services of Smt. Veronika Kashinath Pandit and in
pursuance of the said Resolution Smt. Veronika Kashinath Pandit was terminated w.e.f.
13.06.2011. The said termination order was challenged by Smt. Veronika Kashinath Pandit
by filing Reference (IDA) No.61/2014 before the Labour Court at Ahmednagar. However,
the Learned Presiding Officer, 2nd Labour Court at Ahmednagar passed his judgment &
award on 26.06.2018 partly answering the Reference (I.D.A.) No.61/2014 in affirmative
holding the termination of Smt. Veronika Kashinath Pandit is illegal, improper. The
Learned Presiding Officer, 2nd Labour Court at Ahmednagar also directed Shri Saibaba
Sansthan Trust to reinstate Smt. Veronika Kashinath Pandit in services with continuity of
services w.e.f. 13.06.2011, but without back wages. Thereafter, Shri Saibaba Sansthan
Trust filed Writ Petition No.11463/2018 in the Hon'ble High Court, challenging the
judgment & order dated 26.06.2018. During course of hearing on Writ Petition
No.11463/2018, it was came to the knowledge that, Smt. Veronika Kashinath Pandit filed
Writ Petition No.9047/2019 before the Division Bench of the Hon'ble High Court
challenging the Clause No.3 of the judgment & award dated 26.06.2018, by which the 2nd
Labour Court at Ahmednagar has declined back wages to her. The Hon'ble High Court
vide order dated 26.07.2019 disposed of the Writ Petition No.9047/2019 modifying the
Clause (3) of the judgment & award dated 26.06.2018 and making Rule partly absolute.
2.
Therefore, Smt. Veronika Kashinath Pandit has been granted relief of continuity in
service w.e.f. 13.06.2011, but without back wages for the period from 13.06.2011 to
16.10.2018. Hence, as per my view and legal opinion, basic pay scale in respect of Smt.
Veronika Kashinath Pandit shall be fixed equating her with Mrs. Bhamhane w.e.f.
10.01.2019 and Smt. Veronika Kashinath Pandit be paid consequently benefits by way of
difference in the basic pay only from 10.01.2019.
ीमती िमना राज ा हणे, टाफनस, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे सन २०११ पासनु चे वेतन
खालील माणे आहे –
अ.नं मळ
ेड पे
वािषक पगारवाढ सध
ु वेतन
ु ारीत मळ
ु वेतन लागु िदनांक
१.
९,३००
४२००
४१०
९,७१०
०१/०७/२०१०
२.
९,७१०
४२००
४२०
१०,१३०
०१/०७/२०११
३.
१०,१३०
४२००
४३०
१०,५६०
०१/०७/२०१२
४.
१०,५६०
४२००
४५०
११,०१०
०१/०७/२०१३
५.
११,०१०
४२००
४६०
११,४७०
०१/०७/२०१४
६.
११,४७०
४२००
४७०
११,९४०
०१/०७/२०१५
िद. ०१/०१/२०१६ रोजीचे सहा या वेतन आयोगातील मळ
ु वेतन . ११,९४० + ेड पे- ४२०० x
२.५७ = ४१,४८० नसु ार सात या वेतन आयोगातील वेतन मॅ ी स एस -१३ ( . ३५४००-११२४००) मधील
वेतन तर एल ७ नसु ार मळ
ु वेतन . ४२,३०० वेतन िनि त क न पढु ील सधु ारीत मळ
ु वेतन खालील माणे
देणते येत आहे.
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अ.नं
१.
२.
३.
४.
५.

मुळ वेतन
४२,३००
४३,६००
४४,९००
४६,२००
४६,२००

सध
ु ारीत मुळवेतन
४३,६००
४४,९००
४६,२००
४६,२००
४७,६००

लागु िदनांक
०१/०७/२०१६
०१/०७/२०१७
०१/०७/२०१८
१०/०१/२०१९
०१/०७/२०१९

ीमती वेरोिनका कािशनाथ पंडीत, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांची मा. उ च यायालय,
मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद रीट िपटीशन न.ं ९०४७/२०१९ मधील िद. २६/०७/२०१९ रोजीचे आदेशानसु ार
िद.१३/०६/२०११ ते िद. १६/१०/२०१८ पयत सलग सेवा धरणेत येईल. परंतु या कालावधीतील वेतन अनु ेय
असणार नाही. तसेच या आदेशात नमदु के ले माणे ीमती िमना राज ा हणे, टाफनस, ी साईबाबा
हॉि पटल यांना स या दे यात येत असलेले वरील त यात नमदु के ले माणे ीमती वेरोिनका पडं ीत यांना
िद.१०/०१/२०१९ रोजी पासनु वेतन िनि त क न फरकासहीत अदा करणेबाबत िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .३९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावात नमदु के या माणे कायवाही कर यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४०
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील आव यक वै क य अिधका यांची र पदे जािहरात
िस द क न ता पुर या व पात कं ाटी प दतीने भरणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु - कलम १३ (४) नसु ार सिमतीस सं थान िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-यांची नेमणक
ू करता येईल.
परंतु या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकवा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणक
ू , सिमतीकडून, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबंधानसु ार मजं ूर कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबंधातील अटी-शत . ३ “सदर पदांवर न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर पदाची आव यकता व
अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदांवर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती करावी” तसेच अट शत
अ.नं. ८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबधं ातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी
जेणक
े न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमदु आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव .- १) मा. यव थापन सिमती िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनणय ३५७.
ी साईबाबा ससं थान
णालयातील वै क य अिधका-यां या र त पदाचं ा वै िकय सचं ालक यांनी
्
आढावा घेऊन, आव यक पदे जािहराती ारे ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा थायी व पात नेमणक
ू होईपयत
यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत आकृ तीबधं ातील सबं धं ीत पदांचे वेतन ेणी या (मळ
ु वेतन + ेड पे + महागाई
भ ता + एनपीए) जवळपासचे मानधनावर कंञाटी प दतीने घेणसे व यानं ा सं थान िनयमानसु ार ाे साहन भ ता
देणसे मा यता दे यात आली.
तसेच मा. डीन, बी.जे. मेडीकल कॉलेज, पणु े यांनी तावीत के ले या सेवा वेश िनयमानसु ार िवहीत
प दतीने जािहरात िस द करणेत यावी व िवहीत मदु तीत अज मागणिवणेत येऊन, पाञ अजदारां या Walk-inInterview घे यात या यात. यासाठी पढु ील माणे सिमती गठीत करणेत आली. १) मा कायकारी अिधकारी २)
उपकायकारी अिधकारी ३) िज हा श य िचक सक िकंवा यांचे ितिनधी ४) वै क य सचं ालक ५) वै क य
अिधि का. या िनवड सिमतीने Walk-in-Interview म ये पाञ ठरणा-या उमेदवाराचं ी यादी जाहीर करावी.
यानंतर या िनवड यादीवर हरकती मागिवणेत या यात व हरकती िवचारात घेऊन नेमणक
ू आदेश दे यात यावे.
याचबरोबर ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकडील वै िकय शासनातील पदे (वै िकय सचं ालक,
वै िकय अिध क इ.) थायी व पात वतंञ जािहराती ारे भरणेत यावीत, असे ठरले.
२) मा. यव थापन सिमती िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ६०३.
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान णालयातील र त पदे ता परु या व पात भरती
करणेकामी िद. २०/०६/२०१७ रोजी घेणते आले या मल
ु ाखतीचे इितवृ ताचे अवलोकन कर यात येऊन, याची
न द घे यात आली व या माणे कायवाही करणेस मा यता देणते आली. तसेच या पदावं र उमेदवार उपल ध
झालेले नाही अथवा या पदावर नेमणक
ू आदेश देऊनही उमेदवार हजर झालेले नाहीत अथवा आकृ तीबधं ास
अनसु न, वै क य अिधका-यां या इतरही र त जागा भरणेची आव यकता आहे, अशा पदांसाठी फे रजािहरात
दे यात यावी. तसेच ी साईनाथ णालयातील पदे ाधा याने भरावीत, असे ठरले.
३) मा. यव थापन सिमती िद. ०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय २९९.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील आव यक वै क य अिधका-यांचे र त पदे भरणेकामी
दैिनक वतमान पञाम ये व सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात यावी, तसेच उमेदवारां या
मल
े ामी मु य कायकारी अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी, िज हा श य िचक सक िकंवा
ु ाखती घेणक
यांचे ितनीधी, वै क य सचं ालक व वै क य अिध ीका यांची सिमती गठीत कर यात येऊन, या सिमतीने
िनवड के ले या उमेदवाराचं ी िनवड यादी सं थानचे संकेत थळावर जाहीर क न नेमणक
ू आदेश दे यात यावे,
असे ठरले. तसेच िफिजिशयन या पदासाठी जािहराती यितरी त इतर वेळेस उमेदवाराने अज के यास पाञ
उमेदवारास एकिञत मानधन व सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता देऊन थेट नेमणक
ू कर यास मा यता दे यात
आली.
४) मा यव थान सिमती िद. ०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ३६८.
ी साईनाथ णालयातील िफिजिशयन या मह वा या पदावर अकरा मिहने अथवा ि हजीट ग
प दतीने इ छुक उमेदवार आ यास सेवा वेश िनयम, मानधन व ो साहन भ ता बाबतचा िनयम िशथील क न
फ त िफिजिशयन या पदाकरीताच डॉ टर िमळत नसलेमळ
ु े िवशेष बाब हणनू एकुण र कम .२,०१,०००/अ री . दोन लाख एक हजार पये माञ इतके मानधन देऊन नेमणक
ू देणसे मा यता दे यात आली.
तावना- ी साईबाबा हॉि पटलम ये दयरोग, मदरू ोग, आथ पेडीक सजरी, जनरल सजरी, मेडीसीन,
सोनो ाफ , रे डीओलॉजी इ. िवभाग सु आहेत. तसेच शासनाची महा मा योतीबा फुले ही क मही सु असनु
सदर क म ारे ऑपरे शन करणेकरीता ण दरु हन येत असतात. तसेच ी साईनाथ णालयात मेडीसीन, जनरल
सजरी, आथ पेडीक सजरी, क न, सोनो ाफ , ईएनटी, बालरोग िवभाग इ. िवभाग सु आहेत. ी साईनाथ
णालयात आले या सव णांचे णालयात सिु वधा उपल ध असले या सव रोगावं र मोफत उपचार के ले
जातात. नगर-मनमाड रोडवर सं थान णालयासारखे मोठे अ ावत दसु रे णालय नस याने तसेच साईबाबाचं े
िव वासाने ण उपचारासाठी सं थानचे दो ही णालयात दरु हन येत असतात. दो ही णालयास २००
खाटाचं ी मजं रु ी होती. आता दो ही णालयास ३०० खाटाच
ं ी परवानगी िमळालेली असनु यानसु ार खाटा
वाढिवले या आहेत.
यापवु मा. यव थापन सिमती िद. ०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय २९९ नसु ार, िद.
२३/०७/२०१९ रोजी िस द के ले या जािहरातीस अनसु न िद. ०२/०८/२०१९ रोजी घेतले या मल
ु ाखतीतनु
१४ उमेदवाराचं ी िनवड करणेत आली होती (सोबत िनवड यादी जोडलेली आहे). यानसु ार यांना नेमणक
ू आदेश
देणते आले आहेत. १४ पैक १० उमेदवार कामावर हजर झाले असनु यातील एक उमेदवाराचा राजीनामा मंजरु
झा याने स या ९ उमेदवार कामावर आहेत.
िद. ०२/०७/२०१९ रोजी िस द के ले या जाहीरातीस अनसु न महारा शासन िज हा कौश य
िवकास, रोजगार व उ ोजगता मागदशन क , अहमदनगर यांचे िद. २३/०७/२०१९ रोजीचे पञ ा त झाले असनु
याम ये खालील माणे नमदु आहे.
सेवायोजन कायालये र त पदे अिधसिू चत कर यास स ती करणारा कायदा १९५९ आिण सामा य
शासन िवभाग प रपञक सिं कण १००३/ -९६/२००३/१३-अ िद. १९/११/२००३ चे प रपञकातील मा
सव च यायालयाचे िनणया वये पदे भरताना िज हा कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता मागदशन
क ाकडून यादी यावी तसेच सव सार मा यमातून िस दी देवनू िविहत प दतीनसु ार िनवड कर यात यावी असे
नमदू के लेले आहे. या िवभागा या दे यात येणा-या सव सेवा ऑनलाईन प दतीने उपल ध अस याने र त
पदांसाठी पाञ उमेदवारांची यादी ऑनलाईन वेब ारे घे याची सिु वधा ए लॉयरला (िनयो ते उ ोजक) यांना
उपल ध क न दे यात आलेली आहे. आप या आ थापनेला िदलेला गोपिनय पासवड या कायालयास वापरता
येत नाही हणनू या कायालया या तरावर उमेदवारां या या ा जनरे ट करता येत नाहीत. तसेच ऑनलाईन
वेब ारे उमेदवाराची यादी डाऊनलोड क न घे याची प दती सोबत दे यात येत आहे. यासाठी वता ए लॉयरने
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पोटलवर रिज टर होणे आव यक आहे. तथािप या ए लॉयरने आपला यजु र आयडी व पासवड तयार के ला
असेल, िकंवा िज हा कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजगता मागदशन क ाकडून नवीन यजु रआयडी व पासवड
िमळाला असेल, यांनी पु हा रिज ेशन कर याची आव यकता नाही. तरी www.mahaswayam.gov.in या
वेबसाईटव न पदभरती या पाञ उमेदवारां या या ा डाऊनलोड क न घे यात या यात व यादीतील उमेदवारांना
मल
ु ाखतीची सधं ी दे यात यावी व भरती ि येत समावेश क न घे यात यावे. व हजर झाले या उमेदवाराची
यादी या कायालयास ता काळ पाठवावी या कायालयामाफत शासनास िज ाम ये रोजगार ा त झा याची
मािहती दे यात येत असते. याबाबत काही अडचणी आ यास या कायालयाशी य भेट देवनू सपं क साधावा.
सदर पञासोबत www.mahaswayam.gov.in या वेबसाईटव न शासक य व खाजगी आ थापनानं ा यां या
आ थापनेम ये भरती कर यासाठी उमेदवारां या या ा जनरे ट कर याची प दत िदलेली आहे.
आता, वै क य सचं ालक व वै क य अिध ीका यांचे सचु नेनसु ार प रिश ट १ म ये नमदु
के ले माणे ी साईबाबा हॉि पटल ३२ व ी साईनाथ णालय १३ अशी एकुण ४५ र त पदे भरणेची
आव यकता आहे.
१. प रिश ट १ मधील अ.नं ०१ (बालरोग त ) हे पद ी साईबाबा हॉि पटलचे आकृ तीबंधात मंजरु आहेत.
माञ संबंधीत िवभाग फ त ी साईनाथ णालयात कायरत अस याने सदर पदांवरील नेमणक
ू ी साईनाथ
णालयात करता येईल.
२. प रिश ट १ मधील अ.नं ०६ (अितद ता त ) हे पद ी साईनाथ णालयाचे आकृ तीबधं ात मंजुर
नस याने ी साईबाबा हॉि पटलचे आकृ तीबंधातील मंजरु ीनसु ार १ किन ठ अितद ता त ाची ी साईनाथ
णालयात नेमणक
ू करता येईल.
िनवड सिमतीने िनवड के ले या उमेदवारांना ता परु या व पात कंञाटी प दतीने नेमणक
ू देऊन
आकृ तीबंधातील संबंधीत पदांचे वेतन ेणी या जवळपासचे सहा या वेतन आयोगानुसार (मळ
ु वेतन+महागाई
भ ता+एनपीए) मानधन व सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता या णालयात नेमणक
ू िदली जाईल या माणे
देता येईल.
ी साईनाथ णालयाम ये िफिजिशयन या पदावर हजर होणा-या उमेदवारास मा यव थान सिमती िद.
०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ३६८ नसु ार, र कम .२,०१,०००/- अ री . दोन लाख एक
हजार पये माञ इतके मािसक मानधन देता येईल. तसेच, ी साईबाबा हॉि पटलमधील िफिजिशयन या पदावर
हजर होणा-या उमेदवारास मा यव थान सिमती िद. २६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ४२६ नसु ार,
ितमहा .२,०१,०००/- एकिञत मानधन तसेच मा यव थापन सिमतीचे िद. ०८/०३/२००९ रोजीचे सभेतील
िनणय १९६ नसु ार ो साहन भ ता देता येईल.
मल
ु ाखतीकरीता खालील िनकषानसु ार उमेदवाराच
ं े गणु ांकन करता येईल.
Details
MBBS Qualification Diploma / Degree Superspeciality
qualification
qualification
All years of MBBS
60%
exam aggregate
NA
NA
(Maximum 60 marks)
average marks
Diploma / Degree
60% (Maximum 60
NA
NA
exam average marks
marks)
Superspeciality exam
60% (Maximum 60
NA
NA
average marks
marks)
Contractual Medical
6 months 3 marks
6 months 3 marks
6 months 3 marks
Officer or bonded
1 year 6 marks
1 year 6 marks
1 year 6 marks
Service in government 1.5 years 10 marks
1.5 years 10 marks
1.5 years 10 marks
2 years 15 marks
2 years 15 marks
2 years 15 marks
2+ years 20 marks
2+ years 20 marks
2+ years 20 marks
If not in government
Per year 2 marks,
Per year 2 marks,
Per year 2 marks,
service then after
maximum 20 marks. maximum 20 marks. maximum 20 marks.
passing MBBS /
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Dip/Degree total no of
years
Total Marks

िनणय .४०

100

100

100

डीएनबी सपु र पेशािलटी व जनरल पेशािलटी या कोससचे गणु पञक दे यात येत नसनु फ त पािसगं
सिटिफके ट दे यात येत.े यामळ
ु े डीएनबी या शै िणक पाञतेकरीता ६० पैक ३६ गणु ा धर यात धरता येईल.
ी साईबाबा णालय व ी साईनाथ णालयाचा अनभु व हा शासनाकडील वै क य अिधकारी यां या
अनभु वा या बरोबर ा धरता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय१)
सं थानचे णालयात आव यक वै क य अिधका-यांची र त पदे ता परु या व पात कंञाटी
प दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी भरणेकामी प रिश ट १ मधील तंभ ०८ म ये दशिवलेनसु ार भरावयाचे
पदांची िव तृत जािहरात सं थानचे संकेत थळावर िस द करता येईल व सिं त व पात जािहरात (इं जी व
मराठी भाषेत) दैिनक वतमानपञात िस द करता येईल.
२)
महारा शासन िज हा कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजगता मागदशन क , अहमदनगरचे
www.mahaswayam.gov.in या वेबसाईटव न पदभरती या पाञ उमेदवारां या या ा डाऊनलोड करणेस व
यादीतील उमेदवारानं ा मल
ु ाखतीची सधं ी देणसे व भरती ि येत समावेश करणेस तसेच हजर झाले या
उमेदवाराची यादी रोजगार व उ ोजगता मागदशन क , अहमदनगर यांचे कायालयास कळिवता येईल.
३)
उपरो त नमदु के ले माणे मल
ु ाखतीकरीता िनकषानसु ार उमेदवारांचे गणु ांकन करता येईल.
४)
जाहीरातीस अनसु न आले या उमेदवारां या मल
े ामी १) मु य कायकारी अिधकारी २)
ु ाखती घेणक
उप मु य कायकारी अिधकारी ३) िज हा श य िचक सक िकंवा यांचे ितिनधी ४) वै क य सचं ालक ५)
वै क य अिधि का याचं ी सिमती गठीत करता येईल. गठीत के ले या सिमतीने िनवड के ले या उमेदवारांची
िनवड यादी सं थानचे सक
ू आदेश देता येईल.
ं े त थळावर जाहीर क न नेमणक
तरी, उपरो त १ ते ४ माणे कायवाही करणेबाबत िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणया तव सादर
यावर सिव तर चचा झाली तसेच सिमती या असेही िनदशनास आणून दे यात आले क सदरची पदे
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता आव यक आहेत. याकरीता वै क य अिधका यांची
खालील माणे र पदे जािहरात िस द क न ता परु या व पात कं ाटी प दतीने भरणे स मा यता
दे यात आली.
ी साईबाबा हॉि पटल
अ.नं.
पदाचे नाव
०१
Paedatrician,
बालरोग त
०२
Senior Anesthesiologist
वरी भुलत
०३
Junior Radiologist
किन -िकरण शा त
०४
Casualty Medical Officer
अपघात क
०५
R.M.O.
िनवासी वै क य अिधकारी
ी साईनाथ णालय
०१
Medical Officer (Physician)
मेिडकल ऑिफसर (िफिजिशयन)
०२
Medical Officer (Anesthesia)
मेिडकल ऑफ सर (भुलत )
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०३
०४
०५

Medical Officer (Sonologist)
मेिडकल ऑफ सर (सोनोलॉिज ट)
Casualty Medical Officer (CMO)
कॅ यअ
ु टी मेिडकल ऑफ सर
Resident Medical Officer (RMO)
रेिसडट मेिडकल ऑफ सर

०१
०२
०५

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४१
सन २०२०-२१ करीता सं थानचे िविवध िवभागांसाठी वािषक िकराणा माल व अनुषंगीक सािह य
िविहत प दतीने खरेदी करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावसन २०२०-२१ या आिथक वषासाठी भांडार िवभागाकडून सं थानचे ी साई सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन
व मिं दर िवभागांसाठी सन २०२०-२१ करीता आव यक िकराणा माल व अनषु िं गक सािह य खरे दी करणेकामी
जा.न.ं एसएसएस/भाडं ार/१६७६/२०१९, िद.१८.१२.२०१९ रोजीचे प रप का वये सबं धं ीत िवभागाक
ं डून वाष क
मागणीप े मागिव यात आली होती. याम ये सादालय, कॅ टीन, लाडू िनम ती व मिं दर िवभागाकडून ा त
झालेली मागणीप के एकि त करणेत आली आहे. तसेच इिं टमेटेड कॉ ट काढणेकामी ३-४ परु वठाधारकाक
ं डून
ई-मेल ारे दर घे यात येवनू सदर दराच
ं ी सरासरी काढ यात आलेली आहे. सदर सरासरी दरानसु ार Item wise
अदं ाजे दर िनि त के ले आहेत. सदर अदं ाजे दर व िनि त के लेली मागणी प रमाण िवचारात घेवनू यासाठी येणारा
अदं ाजे खच िनि त के ला आहे. याबाबतचे सिव तर प रिश ट सोबत सादर के लेले आहे.
ी साई सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन व मंिदर या िवभागांनी कळिवले या मागणीप कानसु ार
सोबत जोडले या प रिश टा माणे सन २०२०-२१ या आिथक वषाकरीता िकराणा माल व अनषु िं गक सािह यचे
खरे दीकामी एकूण अदं ाजे र कम पये ४२,१८,८२,४१६.८५ (अ री पये बेचाळीस कोटी अठरा लाख
याऐशं ी हजार चारशे सोळा पये आिण पं याऐशं ी पैसे मा ) पयतचा खच अपेि त आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- सन २०१९-२० वषाकरीता िकराणा माल व अनषु ंिगक सािह य खरेदीकामी
िदलेले परु वठा आदेशांची मदु त िद.३१.०३.२०२० अखेर संपत आहे, यामळ
ु े सन २०२०-२१ चे खरे दीकामी
वरील खचास मा यता िमळणे गरजेचे आहे.
तरी सन २०२०-२१ या आिथक वषाकरीता सं थानचे ी साई सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन व
मंिदर या िवभागांसाठी आव यक िकराणामाल व इतर अनषु िं गक सािह य खरे दी िवभागामाफत िवहीत प दतीने
खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .४२,१८,८२,४१७/- (अ री पये बेचाळीस कोटी अठरा
लाख याऐशं ी हजार चारशे सतरा मा ) चे खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन तदश
सिमतीचे सभेपढु े मंजरु ी तव सादर.
िनणय .४१
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ करीता सं थानचे िविवध िवभागांसाठी वािषक िकराणा
माल व अनुषंगीक सािह य खरे दी करणेकामी खरे दी िवभागामाफत िविहत प दतीने ई-िनिवदा ि या
राबिवणे व याकामी येणा या अंदाजे र कम .४२,१८,८२,४१७/-मा चे खचास मा यता दे यात
आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मबुं ई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस हील
ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-भांडार िवभाग/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर आजचे तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील िवषयांवर िनणय घे यात
आले.
आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०१
िनणय .४२
िद.०४.१२.२०१९ रोजी झाले या मा.तदथ सिमतीचे सभेत िवषय नं.५४- बुंदी सादाची त
( वालीटी) सध
ु ारणेसाठी करावया या उपाय योजनेबाबतचा िवषय सादर कर यात आला होता.
यावर िनणय .५३३- यावर सिव तर चचा होऊन, दशन रांगेम ये मोफत वाटप होणारा चांग या
दजाचा बुंदी सादाचा लाभ भािवकांना िमळावा याकरीता A Unit of the Original Bikaner
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Sweets & Namkeen चे मालक ी.मगाराम ि ह.चौधरी यांना यांनी तयार के ले या बुंदी या
नमु यासह तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी बोलिव यात यावे,असा झालेला आहे.
यानुसार A Unit of the Original Bikaner Sweets & Namkeen चे मालक ी.मगाराम
ि ह.चौधरी हे यांनी तयार केले या बुंदी या नमु यासह मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर
उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी बुंदी तयार कर या या कायप दतीवर सिव तर चचा केली. तसेच
सं थानकडे के ले या अजाबाबत िवचारणा केली असता यांनी वत:हन अज के याचे सांगीतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, अशा कारे साईभ िवनामु य सेवा दे यास तयार अस यास
नोटीसबोड वर िस दी देऊन अज मागिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०२
िनणय .४३
िद.०४.१२.२०१९ रोजी झाले या मा.तदथ सिमतीचे सभेत िवषय नं.८८- ी साईनाथ णालयाचे
योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Blood Gas Analyser या मिशनकरीता लागणारे लॅब
के मीक स खरेदीबाबतचा िवषय सादर कर यात आला होता. यावर िनणय .५६७- यावर सिव तर
चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Blood Gas
Analyser या मिशनकरीता लागणारे लॅब के मीक स ही शासन खरेदी िनयमावलीतील प र छे द
३.२.६- एकल ोत प दतीने खरेदी करावयाचे अस याने सदर लॅब के मीक सचे पुरवठा धारक
M/s. Roche Diagnostics India Pvt.Ltd.,Mumbai यांना दरांबाबत चचा करणेसाठी मा.तदथ
(Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात यावे, असा िनरण
् य झालेला आहे.
यानुसार सदर लॅब के मीक सचे पुरवठाधारक M/s. Roche Diagnostics India Pvt.Ltd.,
Mumbai यांचे ितिनधी आजचे मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.
सिमतीने यांचेशी दरांबाबत चचा असता यांनी दरांम ये खालील माणे सवलत देऊ के ली.
Purchase of Monopoly Laboratory Chemicals for Fully Automatic Blood Gas Analyser
M/s. Roche Diagnostics India Pvt.Ltd., Mumbai
Sr.
GST Rate Incl. New Rate
Rate after
Name of Item
Qty. Rate (Rs.)
No.
%
GST% Incl. GST% Negotiation
S1 Rinse
1
1
10000.00
18%
11800.00
11800.00
11800/Solution
2 S2 Fluid Pack
1
24700.00
12%
27664.00
27664.00
27664/3 S3 Fluid Pack
1
18200.00
12%
20384.00
20384.00
5% less
MSS Cassette
4
1
5000.00
18%
5900.00
5900.00
2. 5% less
(Glu/Lac /Urea)
Printer Paper
5 OMNI/ OMNI S
1
1800.00
12%
2016.00
2016.00
2.5% less
(Pack of 6 PC)
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully
Automatic Blood Gas Analyser या मिशनकरीता लागणारे लॅब के मीक स खरे दी करणेकामी
M/s. Roche Diagnostics India Pvt.Ltd., Mumbai यांनी चचअंती देऊ के लेले वरील माणे
अंितम दर ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली. तसेच ी साईनाथ
णालय व ी साईबाबा हॉि पटल करीता येक एक या माणे दोन नग कंपनीने देऊ के लेले मॉडेल
Cobas 221 Fully Automatic Blood Gas Analyser Machine Standby ठे वणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०३
करिनधारण वष २०१७-१८ चे करिनधारण आदेशापोटी किमशनर अपील व अनुषंगीक यायालयीन
कामकाजास मा यता िमळणेबाबत.
तावमा.उपायु त, आयकर िवभाग मंबु ई यांनी करिनधारण वष २०१७-१८ चे करिनधारण क न िद.३०.१२.२०१९
रोजी करिनधारण आदेश No.ITBA/AST/S/143(3)/2019-20/1023477511(1) अ वये
.५८,४५,८१,७००/-देय कर ३० िदवसांचे आत शासन खाती भरणेबाबत कळिवले आहे. याम ये ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड धमादाय ट गृहीत ध न मिं दर प रसरातील दि णापेटीम ये ा त झाले या
देणगीवर आयकर आकारणी के ली आहे.
सं थानचे आयकर व यायालयीन सबं ंधीत कामकाज करणारे सं थान िनयु त कर स लागार
मे.आर.आर. मनु ी अॅ ड कं., चाटड अकौटंट, मंबु ई, ये ठ सीए िदपक िटके कर, मे. ही.के . बेसवाल अॅ ड कं.,
चाटड अक टंटस,् मंबु ई, व सेवा िनवृ त ि सीपल कमीशनर, आयकर िवभाग ी.एस.डी. ीवा तव, िद ली,
ये ठ िविध अॅड.एस. गणेश, िद ली व मे.जु नारकर अॅ ड असोिसएटस,् मंबु ई यांचे सवानमु ते करिनधारण वष
२०१७-१८ चे आयकर िनधारण आदेशािव द आयकर िवभागाकडे अपील दाखल करणे व अपील क रता देय
होणारी २०% र कम भर यास सटु िमळ याकरीता मा.सव च यायालयाचे आदेशानसु ार करिनधारण वष
२०१३-१४ व २०१५-१६ चे अपीलसनु ावणी होईपयत थिगती असलेबाबत संदभ देऊन आयकर िवभागाकडे
Stay Petition अज दाखल करावा लागेल. तसेच आव यकतेनसु ार मा. यायालयांकडे रट अज दाखल करावे
लागतील.
तरी करिनधारण वष २०१७-१८ चे िद.३०.१२.२०१९ रोजीचे करिनधारण आदेशािव द आयकर
िवभागाकडे सं थान िनयु लेखाप र क, कर स लागार याचं ेमाफत अपील कायवाही कर यास व यानतं र
आव यकते माणे मा.उ च यायालय, मा.सव च यायालय येथे यायालयीन कायवाही कर यास मा यता
िमळणेकामी सदरचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .४४
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे आयकर व यायालयीन संबध
ं ीत कामकाज करणारे सं थान
िनयु त कर स लागार मे.आर.आर. मुनी अॅ ड कं., चाटड अकौटंट, मुंबई व मे. ही.के. बेसवाल अॅ ड
कं., चाटड अक टंटस,् मुंबई यांचेमाफत तावात नमुद के या माणे आयकर िवभागाकडे अिपल
दाखल कर यास व यासाठी येणा या अनुशंगीक खचास मा यता दे यात आली. तसेच मा.उ च
यायालयात अपील दाखल करणेसाठी िविध ांचे पॅनल तयार करणेसाठी दरप के मागिव यात यावी,
असे ठरले.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०४
िह टोपॅथोलॉजी ट पदाला िफ स इ से टी ह िमळ याबाबतचे डॉ किवता सरवार यांचे िद.
१०/१०/२०१९ रोजीचे अजाबाबत व अ य , रा ीय अनस
ु िू चत जाती आयोग, नवी िद ली यांचे
क ातील िद. १६/१२/२०१९ रोजी झाले या सनु ावणी इितवृ तानुसार करावया या कायवाहीबाबत.
तावमा यव थापन सिमती सभेतील िनणय –
मा यव थापन सिमती िद. १४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ८६८.
ी साईनाथ णालयाम ये णांना िवनामु य णसेवा उपल ध क न िदली जाते. यामळ
ु े या
णालयाम ये णांची सं या जा त असते. सदरह णालय ामीण भागातील अस यामळ
ु े त डॉ टस कमी
वेतनावर काम करत नाहीत व ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ टरां या वेतनाबरोबर तल
ु ना करीत आहेत. ी
साईनाथ णालयाम ये णसेवा सपं णु पणे मोफत के लेली अस याने सदर डॉ टरां या णां या िबला या
रकमेतून इ सटी ह देणे श य नाही. यामळ
ु े एक िवशेष बाब हणनू व ी साईबाबा णालयाशी तल
ु ना क न ी
साईनाथ णालयातील डॉ टरांना यांचे मळ
ु वेतन + ेड पे यावर २००% असा िफ स इ सटी ह लागु करणेत
यावा. हा इ सटी ह लागू के यास सं थानवर अदं ाजे ित माह . १२ लाख माञ आिथक बोजा पडेल, यास
मा यता दे यात आली. परंतु याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांची मंजरु ी घे यात येऊन, यानंतर
सदरह इ सटी ह संबंधीतांना आदा करणेत यावा. तसेच न याने भरती होणा-या थायी मानधनावर कंञाटी
वै क य अिधकारी याच माणे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव शासक य पदांना तावात
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नमदु के ले या िनयमावली माणे इ सटी ह लागु करणेत यावा व ७ वा वेतन आयोग लागू झा यानतं र या
इ सटी हम ये बदल करणेसाठी ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
शासन िनणय- शासन िनणय .सासिं व-१०१७/९८०/ . .१०८/का.१६ िद. २७/०६/२०१८ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड अिधिनयम, २००४ या कलम १७ (२) (ण) मधील
तरतुदीनसु ार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड संचिलत ी साईबाबा णालयातील डॉ टसना
मािसक वेतना यित र त ाे साहन भ ता (Incentives) मंजरू कर याबाबत खालील माणे मा यता दे यात येत
आहे.
१) ी साईबाबा सपु र पेशािलटी णालयातील डॉ टसना ोतसाहन
भ ता अदा कर याबाबत यव थापन
्
सिमतीने घेतले या िनणयास काय तर मा यता दे यात येत आहे.
२) ी साईबाबा सपु र पेशािलटी णालया माणे ी साईनाथ णालयांतील डॉ टसना ो साहन भ ता लागू
कर यास मा यता दे यात येत आहे.
३) दो ही णालयातील डॉ टसना ो साहन भ ता अदा कर याबाबतची िनयमावली / अटी व शत तसेच
ो साहन भ याचे दर यव थापन सिमती या मा यतेने िनि त कर यात यावेत.
मा यव थापन सिमती सभेतील िनणय१) मा यव थापन सिमती िद. २३/१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ८६८.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईनाथ णालयाम ये णांना िवनामु य णसेवा उपल ध
क न िदली जाते. यामळ
ु े या णालयाम ये णांची सं या जा त असते. सदरह णालय ामीण भागातील
अस यामळ
ु े त डॉ टस कमी वेतनावर काम करत नाहीत व ी साईबाबा हॉि पटलमधील डॉ टरां या
वेतनाबरोबर तल
ु ना करीत आहेत. ी साईनाथ णालयाम ये णसेवा संपणु पणे मोफत के लेली अस याने सदर
डॉ टरांना णां या िबलात रकमेतून इ स टीव देणे श य नाही. यामळ
ु े एक िवशेष बाब हणनू व ी साईबाबा
णालयाशी तुलना क न ी साईनाथ णालयातील डॉ टरांना यांचे मुळ वेतन + ेड पे यावर २००% असा
िफ स इ स टीव लागु करणेत यावा. हा इ स टीव लागू के यास सं थानवर अदं ाजे ित माह . १२ लाख माञ
आथ क बोजा पडेल, यास मा यता दे यात आली. तसेच न याने भरती होणा-या थायी, मानधनावर, कंञाटी
वै क य अिधकारी याच माणे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव शासक य पदांना तावात
नमदु के ले या िनयमावली माणे इ स टीव लागु करणेत यावा व ७ वा वेतन आयोग लागू झा यानतं र या
इ स टीवम ये बदल करणेसाठी ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
२) मा यव थापन सिमती िद. ०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय २९९.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील आव यक वै क य अिधका-यांचे र त पदे भरणेकामी
दैिनक वतमान पञाम ये व सं थानचे सक
ं े त थळावर जािहरात िस द कर यात यावी, तसेच उमेदवारां या
मल
े ामी मु य कायकारी अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी, िज हा श य िचक सक िकंवा
ु ाखती घेणक
यांचे ितनीधी, वै क य सचं ालक व वै क य अिध ीका याच
ं ी सिमती गठीत कर यात येऊन, या सिमतीने
िनवड के ले या उमेदवाराचं ी िनवड यादी सं थानचे सक
ू आदेश दे यात यावे,
ं े त थळावर जाहीर क न नेमणक
असे ठरले. तसेच िफिजिशयन या पदासाठी जािहराती यितरी त इतर वेळेस उमेदवाराने अज के यास पाञ
उमेदवारास एकिञत मानधन व सं थान िनयमानुसार ो साहन भ ता देऊन थेट नेमणक
ू कर यास मा यता
दे यात आली.
३) मा यव थापन सिमती िद. २६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ४०१.
यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ किवता शंतनु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी, ी साईबाबा हॉि पटल यांना
भारी िसनीअर पॅथोलॉजी ट पदाचा ो साहन भ ता िद. ०१/०६/२०१८ पासनू पढु ील आदेश होईपयत दे यास
मा यता दे यात आली.
तावना- डॉ किवता शंतनु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल याचं ा पॅथॉलॉजी ट
पदाला इ से टी ह िमळ याबाबतचा िद. १०/१०/२०१९ रोजीचा अज ा त झालेला असनु याम ये
खालील माणे नमदु आहे.
"मी िद. ०१/०९/२०१५ पासनु साईबाबा हॉि पटल ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
येथे कायम कमचारी त डॉ टर हणनू कायरत आहे. मी िद. ०१/०९/२०१५ ते िद. ०२/१०/२०१६ पयत
यिु नअर पॅथोलॉजी ट या पदावर काम के ले आहे तर िद. ०३/१०/२०१६ पासनू मी िह टोपॅथोलॉजी ट (िसनीअर
पद) या पदावर काम करत आहे. नमदू क इि छते क साईबाबा हॉि पटलमधील २ पदे वगळता, यिु नअर
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पॅथोलॉिज ट व िह टोपॅथोलॉजी ट इतर सव त (speciality) डॉ टरानं ा (कायम+कंञाटी) सन २००६ पासनू
इ स टी ह मजं रु झालेला आहे. तसेच साईबाबा हॉि पटलमधील सव त डॉ टरांना ते ससं थानसे
् वेत जू
झा या या िदनांकापासनू च इ से टी ह िमळतो आहे. वरीलपैक यिु नअर पॅथोलॉजी ट पदालासु दा जल
ु ै २०१८
पासनु िफ स (fixed) इ से टी ह मजं रु होऊन िमळतो आहे. फ त मा या सदयपदाला हणजेच
िह टोपॅथोलॉिज ट या पदालाच इ सटी ह अजनु ही मंजरु झालेला नाही. मी या सदं भात वेळोवेळी िवनंती अज
सादर के ले परंतु मा या अजाची साधी दखलही घे यात आलेली नसनू या करणात मला पूणपणे डावलले गेले
आहे. मी गे या ४ वषापासनु मािणकपणे सं थानसेवेत काम करत आहे. दरवेळी व र ठां या आदेशांचे मी
काटेकोरपणे पालन के ले आहे. गरज पडेल ते हा णांची गैरसोय होऊ नये हणनू इतर डॉ टरां या रजा
कालावधीत एकाचवेळी दो ही हॉि पटल या (साईनाथ + साईबाबा) पॅथोलॉजी लॅब सांभाळ याचे आदेश मला
िमळाले. मी जीव ओतुन काम के ले. मा या कायकाळात दो ही हॉि पटलमधील लॅबम ये कुठलीही अडचण येऊ
िदली नाही. याचबरोबर साईबाबा हॉि पटलमधील िसनीअर पॅथोलॉजी ट यां या सेवािनवृ तीनतं र यां या
पदाचा अितरी त कायभारही समथपणे सांभाळला. उपरो त सदं भानसु ार माझी कळकळीची मागणी आहे क
मा या िह टोपॅथोलॉिज ट या पदाला िफ स (fixed) इ से टी ह मंजुर कर यात यावा व िद. ०३/१०/२०१६
पासनु चा या पदाचा फरक मला िमळावा. तसेच यिु नअर पॅथोलॉजी ट या पदाचा कायाकाळातील
िद.०१/०९/२०१५ ते िद. ०२/१०/२०१६ पयतचा या पदाचा फ स इ सटी ह माणे फरक िमळावा. माझी
ी साईबाबा व ी साईबाबा सं थान यां ित पणू िन ठा असनू मला खाञी आहे मा या या अजाची न क च
दखल घेत या जाईल व मला यो य तो याय िमळेल."
डॉ अशोक अनतं यायािधश, पॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे वयास ६० वष पुण होत
अस याने चिलत सेवािनयमानसु ार यांना िद. ३१/०५/२०१८ चे मा या हो तर सं थान सेवेतून िनवृ त कर यात
आले. सं थान यव थापनाचे कामाचे सोईचे टीने व शासक य कारणा तव डॉ किवता शंतनु सरवार,
िह टोपॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचेकडे मळ
ु पदाचे काम कायम ठे वनु िसनीअर पॅथॉलॉजी ट या
पदाचा अित र त कायभार िद. ३१/०५/२०१८ चे म या नो तर पासनु पढु ील आदेश होईपावेतो डॉ सरवार
यांचेकडे देणते आला.
तदनतं र, मा यव थापन सिमती िद. २६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ४०१ नसु ार, डॉ किवता
शतं नु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी, ी साईबाबा हॉि पटल यांना भारी िसनीअर पॅथोलॉजी ट पदाचा ो साहन
भ ता िद. ०१/०६/२०१८ पासनू पढु ील आदेश होईपयत दे यास मा यता दे यात आ याने यानसु ार िद.
२१/०८/२०१९ रोजी आदेश पारीत करणेत आला आहे.
मा यव थापन सिमती िद. ०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय २९९ नसु ार, ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयातील आव यक वै क य अिधका-यांचे र त पदे ता परु या व पात कंञाटी प दतीने ११
मिहने कालावधीसाठी भरणेकामी िद. २३/०७/२०१९ रोजी वतमानपञाम ये जाहीरात िस द क न िद.
०२/०८/२०१९ रोजी िनवड सिमतीसमोर वॉक इन इटं र यु ह घेणते आले. सदर वॉक इन इटं र यु हम ये डॉ िश पा
दशरथ सोनावणे याचं ी िसनीअर पॅथोलॉजी ट या पदासाठी िनवड झा याने यांना ता परु या व पात कंञाटी
प दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी ी साईबाबा हॉि पटलम ये व र ठ शरीरिवकृ ती शा ञ या पदावर नेमणक
ू
आदेश देणते आलेला असनु यानसु ार या िद. २४/०८/२०१९ रोजी कामावर हजर झाले या आहेत.
तदनतं र, डॉ किवता शंतनु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांचेकडे व र ठ
शरीरिवकृ ती शा ञ (Senior Pathologists) या पदाचा िदलेला अित र त कायभार िद. २४/०८/२०१९
पासनू संपु टात आणणेत येत असनु डॉ सरवार यानं ी यांचे मळ
ु पदाचे हणजेच िह टोपॅथोलॉजी ट या पदाचे
कामकाज पहावे. डॉ सरवार यानं ा भारी व र ठ शरीरिवकृ ती शा ञ (Senior Pathologists) पदाचा देणते येत
असलेला ो साहन भ ता िद. २४/०८/२०१९ पासनू बंद कर यात यावा. संबंधीतांनी सदर पदाचा चाज देवाणघेवाण क न चाजयादीची एक त इकडील कायालयाकडे सादर करावी. सदर आदेशामळ
ु े संबंधीतांची पदावनती
/ पदो नती झाली आहे असे समजणेत येऊ नये असा आदेश िद. १९/०९/२०१९ रोजी पारीत करणेत आला आहे.
डॉ.किवता शतं नु सरवार, यांनी िद.२३.०९.२०१९ रोजी या अजा वये मी, डॉ.किवता शंतनु सरवार,
िह टोपॅथॉलॉिज ट, ी साईबाबा हॉि पटल, योगशाळा िवभाग सदर पञा दारे मा याकडील िसिनअर
पॅथॉलॉजी ट या पदाचा पदभार आज िद.२३.०९.२०१९ पासनू डॉ.िश पा सोनवणे, िसिनअर पॅथॉलॉिज ट
यांचेकडे सपु तु करत आहे, असे कळिवलेले आहे.
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तसेच डॉ िश पा सोनवणे, िसनीअर पॅथोलॉजी ट (कंञाटी) यानं ी िद. ०५/११/२०१९ रोजीचे अजा वये
खालील माणे कळिवले आहे.
" मी डॉ िश पा दशरथ सोनवणे, िसिनअर पॅथॉलॉजी ट आदेश नं ९७६ िद. १६/०८/२०१९ रोजी
िमळाला असनू या आदेशानसु ार िद. २४/०८/२०१९ रोजी मी कामावर हजर झाले व माझे काम चालू के ले.
आदेश नं २३६ रोजी १९ सपटबर
् २०१९ िमळाला असनु , या आदेशानसु ार डॉ सरवार मॅडम यांनी िद.
२३/०९/२०१९ रोजी चाज िदला असनू चाज यादी ा त नाही. तरी मी चाज ि वकारला असनू माझे काम सु
के ले आहे."
डॉ किवता शंतनु सरवार, िह टोपॅथोलॉजी ट यांना स टबर २०१८ ते ऑग ट २०१९ या कालावधीत
पॅथोलॉजी ट या पदाचा खालील माणे ो साहन भ ता आदा करणेत आलेला आहे.
त ता १
अ.नं. कालावधी
ो साहन भ ता
अ.नं. कालावधी
ो साहन भ ता
०१
स टबर २०१८
१४३०२९
०७
माच २०१९
१२०५५७
०२
ऑ टोबर २०१८
११५५६०
०८
एि ल २०१९
१२०८९०
०३
नो हबर २०१८
१०९५८१
०९
मे २०१९
१२५७३२
०४
िडसबर २०१८
९९७२८
१०
जून २०१९
११०५४८
०५
जानेवारी २०१९
१२२०५८
११
जूलै २०१९
१२८७०८
०६
फे वु ारी २०१९
१०१२६६
१२
ऑग ट २०१९
१०१७८१
एकूण
१३९९४३८
उपरो त ो साहन भ या यितरी त डॉ सरवार यांना िह टोपॅथोलॉजी ट िवभागात होणा-या तपास यांचे
खालील माणे ो साहन भ ता अदा करणेत आलेला आहे.
त ता २
अ.नं. कालावधी
ो साहन भ ता
अ.नं. कालावधी
ो साहन भ ता
०१
स टबर २०१८
१६१५
०७ माच २०१९
१७२३
०२
ऑ टोबर २०१८ १४७७
०८ एि ल २०१९
२१३३
०३
नो हबर २०१८
१५३०
०९ मे २०१९
२२३७
०४
िडसबर २०१८
२०६१
१० जून २०१९
१९०३
०५
जानेवारी २०१९
१८४२
११ जूलै २०१९
२४४७
०६
फे वु ारी २०१९
२०५७
१२ ऑग ट २०१९
१५४९
एकूण
२२५७४
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील वै क य अिधकारी यांना ो साहन भ ता
दे याबाबत वेगवेगळे िनकष व धोरण आहेत. ी साईबाबा हॉि पटलमधील त वै क य अिधकारी यांनी
के ले या कामानसु ार (ऑपरे शन, तपास या, इ.) तसेच णांनी अदा के ले या िबलातील रकमे या काही माणात
ो साहन भ ता दे यात येतो. ी साईनाथ णालयाकडील त वै क य अिधका-यांना यां या माहे जुन २०१९
चे सहा या वेतन आयोगातील यांचे मळ
ु वेतन + ेड पे यावर २००% असा िफ स इ स टीव दे यात येतो. ी
साईनाथ णालयात सव तपास या, श ञ या व इलाज िवनामु य करणेत येतात.
डॉ सरवार, िह टोपॅथोलॉजी ट यांचेकडे िसनीअर पॅथोलॉजी ट या पदाचा अितरी त कायभार देणते
आ याने यांना पॅथॉलॉजी ट व िह टोपॅथोलॉजी ट या दोनही पदांचा ो साहन भ ता देणते येत होता. माञ आता
डॉ सरवार ा फ त यांचे मळ
ु पदाचे हणजेच िह टोपॅथोलॉजी ट या पदाचे काम करत असनु ी साईबाबा
हॉि पटलकरीता लागु असलेले ो साहन भ या या िनकषानसु ार, िह टोपॅथॉलॉजी िवभागात कर यात येणा-या
तपास यावं र डॉ सरवार यांना ो साहन भ ता ावयाचे ठर यास ितमहा सरासरी . १८८१/- इतका अ य प
ो साहन भ ता देय होतो. डॉ सरवार यांना सहा या वेतन आयोगाचे पे-बॅ ंड १५६००-३९१०० नसु ार माहे जनु
२०१९ म ये वेतन खालील माणे होते.
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मळ
ु वेतन
२०३००

डे पे
६६००

डीए
३८१९८

एचआरए
२६९०

टीए
१२००

एनपीए
९४१५

एकुण
७८४०३

डॉ सरवार यांना सात या वेतन आयोगाचे S-23 (६७७००-२०८७००) L-4 नसु ार माहे जल
ु ै २०१९
पासनू खालील माणे वेतन अदा करणेत येत आहे.
मळ
ेड पे डीए
एचआरए
टीए
एनपीए
एकुण
ु वेतन
७४०००
०
८८८०
५९२०
१२००
९४१५
९९४१५
िद. ११/१२/२०१९ रोजीचे पञानसु ार, डॉ किवता शतं नू सरवार (Histopathologist) यांनी रा ीय
अनसु िू चत जाती आयोग, नवी िद ली यां याकडे के ले या त ारी या अनषु गं ाने िद. १६/१०/२०१९ रोजी दपु ारी
२.१५ वा. मा डॉ. रामशक
ं र कथे रया, अ य , रा ीय अनसु िू चत जाती आयोग, नवी िद ली यां या दालनात
सनु ावणी घेणते आली.
मा मु य कायकारी अिधकारी यांचे वतीने मा ी रिवं ठाकरे उप मु य कायकारी अिधकारी, डॉ िवजय
नरोडे वै क य संचालक, डॉ किवता शतं नु सरवार िह टोपॅथोलॉजी ट, हे उपि थत होते.
ी साईबाबा सं थानचे वतीने खालील माणे हणणे सादर के ले.
With reference to your above letter and the case of Dr. Kavita S. Sarwar,
Histopathologist, regarding service harassment, following is the latest status report.
1.
The applicant joined Shri Saibaba Hospital on the post of Jr. Pathologist on
01/09/2015 agreeing to the terms and conditions of the appointment order that
there was no incentive applicable to the post. Incentives was applicable only to the
Sr. Pathologist post.
2.
Later on applicant applied to the post of Histopathologist advertised on
11/02/2016. She was appointed as Histopathologist through the interview
conducted on 24/05/2016 by the selection committee. Agreeing to the terms and
conditions of the appointment order, she joined as Histopathologist on 03/10/2016
and till today she is discharging duties of the post of Histopathologist.
3.
Applicant while working as Histopathologist in 2016 Dr. Ashok Nyayadhish was
holding the post of Sr. Pathologist w.e.f. 2006 and incentive for this post of Sr.
Pathologist was duly paid to him from time to time.
4.
After retirement of Dr. Nyayadhish from the post of Sr. Pathologist, on
01/06/2018 additional charge of the said post was given to the applicant in spite of
another application from Dr. Madhura Joshi working as Medical Officer
(Pathology) in Shri Sainath Hospital who was senior to the applicant.
5.
Applicant accepted the additional charge of Sr. Pathologist by order dated
31/05/2018 which clearly mentions that no incentive will be applicable for this
additional charge of Sr. Pathologist. She was holding this charge of Sr. Pathologist
from 01/06/2018.
6.
In due course of time Sansthan kept on advertising for the various vacant post of
the drs. including post of Sr. Pathologist. In response to advertisements dated
08/08/2018 for the post of Sr. Pathologist 05 candidates appeared for the interview
dated 14/08/2018 including applicant. Applicant was selected for the post of Sr.
Pathologist and she was given appointment order 10/09/2018 mentioning
applicability of incentive but she did not join on the said post of Sr. Pathologist
though this post was with incentive.
7.
Applicant applied for getting incentive for holding additional charge of the post
Sr. Pathologist on 19/07/2018 but she was informed that she cannot get incentive.
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Further she applied on Dt.31/03/2019 and Dt.01/05/2019 for the same reason. On
the noting of Dt.01/05/2019, it was clearly mentioned that no incentive was
payable to her, but, present administration took a sympathetic view on applicants
application and proposal was kept in the Hon. Board of Management Committee
by Administration. As per Sansthan Rules and regulation, Incentive was payable
only to the Doctors holding additional charge of Administrative post (Sansthan
Board Resolution Dt.23/10/2017, Subject No.22, Decision No.868). But still the
sympathetic view on applicants application was taken and proposal was kept in the
meeting of board of management committee
8.
Hon. Board of Trustees for the management of SSST, took decision in the meeting
on 26/07/2019 to the grant the incentives to the applicant and passed the resolution
No.401 stating to give incentive for the additional charge of Sr. Pathologist to the
applicant with back dated effect from 01/06/2018 till further order.
9.
According to this resolution applicant was given total incentive Rs.14,87,820/- for
the period 01/06/2018 to 31/07/2019. Similarly, incentive of month of August
2019 of Rs.1,03,330/- was paid for the period of 01/08/2019 to 23/08/2019.
10.
As per Sansthan rules and regulation, again vacant post of doctors for both the
hospitals were advertised on 23/07/2019 including the post of Sr. Pathologist. Dr.
Shilpa Sonawane was selected for the post of Sr. Pathologist by the selection
committee amongst two candidates interviewed. Selection was done by the
Committee headed by Hon. Chief Executive Officer (I.A.S.) of SSST, Dy.
Executive Officer SSST, representative of Civil Surgeon Ahmednagar District,
Medical Superintendent Shri Sainath Hospital and Medical Director Shri Saibaba
Hospital. Selection was clearly on merit basis and qualifications & recruitment
rules. The post Sr. Pathologist as per advertisement required following
qualification and recruitment rules.
11.
Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5 yrs. to candidate from reserve
category. upper limit of age will be relaxed for candidate with exceptional
qualification and experience.
12.
MBBS.
13.
MD/DNB Pathology with minimum experience of 2 yrs. in pathology OR FCPS
pathology with minimum experience of 3 yrs. in pathology OR University diploma
/CPS diploma in Pathology with minimum experience of 5 yrs. in pathology.
14.
MS-CIT
15.
MMC/MCI Registration with renewal is mandatory.
The said qualification was determined as per letter no.291 dt.05/05/2017 from The
Dean, B.J. Government Medical College, Pune.
16.
Dr. Shilpa Sonawane joined on 24/08/2019 as Sr. Pathologist. The additional
charge of this post was handed by applicant to Dr. Shilpa Sonawane on
23/09/2019 and hence incentive for this post is now applicable to Dr. Shilpa
Sonawane from 23/09/2019 and not to the applicant.
17.
Lastly after hand over of additional charge of Sr. Pathologist by applicant to Dr.
Sonawane, applicant again applied to grant fixed incentive to her basic post of
Histopathologist as per policy of incentives applicable to Drs. working in Shri
Sainath Hospital. In response to this application dated 10/10/2019 we have
prepared proposal regarding her demand to put forth before the Hon. Management
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Committee of Trustees, as per SSST rules and regulation and administrative
procedure. Decision regarding this will be taken by Hon. Management Committee
of Trustees in the next meeting, whenever will be scheduled.
18.
The application of applicant is baseless devoid of any merit and infact the present
administration has taken sympathetic view on her application Dt.01/05/2019 due
to which she was granted incentive with back effect. Though previous
administration had refused her application for grant of incentive for additional
charge of Sr. Pathologist, still applicant did not make any complaint of any bias or
discrimination on the grounds of cast on previous administration and when present
administration has given her incentive.
Hence the application deserves to be dismissed.
So is the latest status report submitted for your kind perusal.
रा ीय अनसु िू चत जाती आयोग, नवी िद ली यांचेकडील िद. ०२/०१/२०२० रोजीचे पञा वये
अहवाल िद. ११/०१/२०२० रोजी ा त झाला असनु यात खालील माणे नमदु आहे.
National Commisstion for Scheduled Castes, New Delhi
File No.K-21/Maharashtra-29/2019-SSW.l
Minutes of Hearing dated 16.12.2019
During the hearing the following were present:
(i)
Dr.Vijay Narode, Medical Director, Shri Saibaba Sansthan Hospital.
(ii)
Shri Ravindra Thakare, Dy.Chief Executive Officer, (CEO), Sai Baba Sansthan.
(iii) Shri Bhimrao Khandate, Addl.Commissioner, Social Welfare.
(iv) Dr. Kavita A. Sarwar, Petitioner.
1.
The Complaint of the petitioner is as follows :
i) She is the only SC doctor in the Shri Saibaba Sansthan Hospital and has been
appointed as Histopathologist there.
ii) She has been discriminated against by the management of the hospital.
iii) She Stated that she was given an additional charge of Sr.Pathologist on
31.05.2018 on the retirement of the incumbent. However, she was not given the
incentive paid to the Sr.Pathologist while she held the charge.
iv) She further stated that post of Histopathologist is the only post where no
incentive / extra remuneration is given while every other doctor in the hospital is
paid some incentive or extra allowance except her.
2.
She also stated during the hearing that Dr.Shilpa Sonwane has now been given the
contractual appointment in the post of Sr.Pathologist w.e.f. August, 2019 and she
will also be receiving the incentive. She further stated that Dr.Shilpa is not an MD
in Pathology but a Diploma in Pathology and also runs 2 private pathology labs of
her own whereas the rules of the hospital state clearly that private practice is not
allowed. She further stated that selection and posting of Dr.Shilpa is motivated and
not transparent and above board. She further stated that she should also receive
incentive for the period 23.03.2017 to 19.08.2019 for her work as Sr.Pathologist as
the official order appointing Dr.Shilpa is dated 19.08.2019.
3.
The Medical Director, Shri Saibaba Sansthan Hospital, stated that in the
appointment letter giving the additional charge of Sr.Pathologist to Dr.Kavita
dated 31.05.2018 it was clearly stated that no incentive will be paid to her and
Dr.Kavita had agreed to the same. However, later she requested for payment of
incentive which was finally put up to the board and on 21.10.2019 she has been
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4.

5.

6.

7.

8.

paid the final incentive amount of Rs.14,87,820/- for the period 01.06.2018 to
31.07.2019. Further, an incentive of Rs.01,03,330/- has also been paid for the
period 01.08.2019 to 23.08.2019.
As regards her original post of Histopathologist having no incentive, the Medical
Director and Dy.CEO, Sai Baba Sansthan, stated that a proposal is being put up to
the Board so that the post of Histopathologist also becomes eligible for incentive.
Regarding the post of Sr.Pathologist being filled by Dr.Shilpa, the Medical
Director stated that it is a post on contractual appointment and Dr.Kavita was also
offered the same earlier on 10.05.2018 but did not join. This post was advertised
along with 54 other posts and there is no singling out for the post of
Sr.Pathologist. As regards Dr.Shilpa running a private lab, the Medical Director
stated that a notice has already been issued to her for the same and action will be
taken as per rules.
It was clear that the incentive payment to the petitioner was delayed by roughly 16
months despite several requess by Dr. Kavita. It shows the laxity on the part of the
CEO and the management of the hospital to address the grievance of the SC
petitioner. The fact that the Histopathologist post (her original post) is the only
post of Doctor without incentive has also not been adequately and quickly
addressed by the management & CEO, despite her requests over a period of time
and even on date the response is that a note will be put up to the Board.
The Commission has taken serious note of this laxity in addressing the legitimate
grievances of the only SC doctor in the hospital. The management approach
appears to tbe unsympathetic towards SC employees and their problem. Hence, it
is desired that the CEO taked immediate steps to put up the note with all facts to
the board within 10 days. The observation of NCSC that one post should not be
singled out for non-incentive and that there should be no discrimination should
also be communicated to the board in the said note so that the SC candidate also
gets her due along with other doctors working in the hospital.
A copy of the note being sent to the board should be sent to the Commission
within 15 days. The action taken regarding the allegation of DR Shilpa running
two pathology labs should also be communicated to the Commission within on
month. The Medical Directo and CEO, Sai Baba Sansthan, should ensure that
there is no discrimination against Dr. Kavita who is the only SC doctor in the
hospital.
Action Taken Report to be provided within on month. Section to put up once the
report is received to decide on further course of action.

िवभागाचा प ट अिभ ाय- डॉ सरवार यांना णालयाकडे देणते आले या पदांवरील नेमणक
ू ा,
कालावधी व यांना दे यात आलेला ो सहन भ याबाबत मािहती खालील माणे.
अ नं
१
२

नेमणक
ू
यिु नअर पॅथोलॉजी ट
िह टोपॅथोलॉजी ट
(मळ
ु पद)

कालावधी
०१/०९/२०१५ ते
०२/१०/२०१६
०३/१०/२०१६ ते
३१/०५/२०१८
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३
४

िनणय .४५

िसनीअर पॅथॉलॉजी ट या ०१/०६/२०१८ ते
पदाचा अितरी त कायभार २२/०९/२०१९
िह टोपॅथोलॉजी ट
२३/०९/२०१९ ते
आजपावेतो

१६९९७४०

िनंरक

िनंरंक

एकिञत ो साहन भ ता िमळावा

१)
डॉ सरवार यांनी यांचे उपरो त िद. १०/१०/२०१९ रोजीचे अजा वये याआधी नेमणक
ू असले या
यिु नअर पॅथोलॉजी ट पदाचे िफ स इ स टीव देणबे ाबत मागणी के लेली आहे. डॉ सरवार यांचेपवु यिु नअर
पॅथॉलॉजी ट या पदावर कायरत वै क य अिधकारी यांना इ से टीव देणते आलेला नाही. या कालावधीत
(िद.०१/०९/२०१५ ते िद.०२/१०/२०१६ पयत) पॅथॉलॉजी िवभागात करणेत आले या तपास यांवर ो साहन
भ ता यावेळी िसनीअर पॅथोलॉजी ट पदावर कायरत असलेले डॉ अशोक अनतं यायािधश यांना वेळोवेळी
देणते आलेला आहे. ी साईनाथ णालयात यिु नअर पॅथोलॉजी ट पदासाठी िफ स इं स टीव जल
ु ै २०१८
पासनु लागू करणेत आलेला आहे.
२)
तसेच िद. ०३/१०/२०१६ रोजी पासनू डॉ.किवता सरवार ा ी साईबाबा हॉि पटलम ये
िह टोपॅथोलॉजी ट या पदावर कायरत आहेत. िद. ०३/१०/२०१६ ते िद. ३१/०५/२०१८ या कालावधीतील
िह टोपॅथोलॉजी या तपास यांवरील ो साहन भ ता . ३१,२५८/- यावेळी िसनीअर पॅथोलॉजी ट पदावर
कायरत असलेले डॉ अशोक अनतं यायािधश यांना वेळोवेळी देणेत आलेला आहे. िद. ०१/०६/२०१८ ते िद.
२२/०९/२०१९ अखेर िसनीअर पॅथोलॉजी ट पदाचे अितरी त कायभाराचा व िह टोपॅथोलॉजी ट या पदाचे
कामाचा डॉ सरवार यानं ा . १६,९९,७४०/- ो साहन भ ता देणते आलेला आहे.
३)
ी साईबाबा हॉि पटलकरीता लागु असलेले ो साहन भ या या िनकषानसु ार िसनीअर पॅथोलॉजी ट
या पदाकरीता साधारण सरासरी तीमहा . १,१६,०००/- ो साहन भ ता देय होतो. परंतु िह टोपॅथॉलॉजी या
पदाकरीता िह टोपॅथॉलॉजी िवभागात कर यात येणा-या तपास यांवर ितमहा सरासरी . १८८१/- इतका
अ य प ो साहन भतता
् देय होतो.
४)
डॉ सरवार याचं ेइतक च शै िणक पाञता असणा-या ी साईनाथ णालयातील वै क य अिधकायांना सहा या वेतन आयोगातील यांचे मुळ वेतन + ेड पे यावर २००% नसु ार (साधारण . ५३,८००/-)
िफ स इ स टीव देणते येत आहे.
५)
डॉ सरवार यांची शै िणक पाञता एम. डी. पॅथोलॉजी आहे. िह टोपॅथोलॉजी ट हया िसिनअर पदाचे
कामकाज ान, अनभु व व जबाबदारीचे असनु हे डॉ सरवार यवि थत र या सांभाळत आहेत. यामानाने
िह टोपॅथोलॉजी पदाला तपास यांवर िमळणारा इ स टीव हा अं यतं अ प अस याने यांना एक िवशेष बाब
हणनू िफ स इ स टीव देता येईल, असे न मत आहे. सदर बाब धोरणा मक अस याने डॉ किवता शतं नु सरवार,
िह टोपॅथोलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल याचं े िद. १०/१०/२०१९ रोजीचा अज व अ य , रा ीय अनसु िू चत
जाती आयोग, नवी िद ली याचं े क ातील िद. १६/१२/२०१९ रोजी झाले या सनु ावणी इितवृ तानसु ार
कायवाही करणेबाबत िनणय होणेस िवनंती.
िनणया तव सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन तसेच डॉ.सरवार यांचे अजाचा सखोल अ यास केला असता सिमती या
असे िनदशनास आले क , डॉ.सरवार यांनी िह टोपॅथोलॉजी ट या एकल पदाला िफ स इ से टी ह
िमळणेबाबत मागणी केली आहे. सिमती या असेही िनदशनास आणनू दे यात आले क , ी साईबाबा
हॉि पटलमधील िह टोपॅथोलॉजी ट पद वगळता इतर सव त वै िकय अिधकारी यांना यांनी
के ले या कामानुसार (ऑपरेशन,तपास या इ.) तसेच णांनी आदा के ले या िबला या रकमे या काही
माणात इ से टी ह िदला जातो. तसेच ी साईनाथ णालयातील त वै क य अिधका यांना यांचे
माहे जुन २०१९ पासनू ६ या वेतन आयोगानुसार मुळ वेतन+ ेड पे यावर २००% असा िफ स
इ सेटी ह लागु आहे व िदला जातो.
डॉ.सरवार २०१६ पासनु सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटलम ये िह टोपॅथोलॉजी ट पदावर
पुणवेळ सेवेत आहेत. शासन िनणय .सासिं व-१०१७/९८०/ . .१०८/का.१६ िद.२७.०६.२०१८ व न
असे िदसनु येते क , इ से टी ह मंजुर कर याचा अिधकार सं थानचे यव थापन सिमतीला आहे. तसेच
तो इ से टी ह िकती ावा ही बाब सु दा यव थापन सिमतीने ठरवावी, असे िदसनु येते.
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सखोल अ यासानंतर सिमतीचे असे िनदशनास आले क , ६ या वेतन आयोगा माणे मुळ
वेतन+ ेड पे या २०० पट इ से टी ह देता येतो. याबाबतचे सव अिभलेख तपासले असता असे
िनदशनास आले क , डॉ.सरवार यांचे अज यापवु नामंजुर कर यात आले आहे. अशा प रि थतीत
सदरह अजाचा िवचार पुवल ी भावाने करणे यायोिचत होणार नाही, असे सिमतीचे मत आहे.
वरील सव बाब चा सांगोपांग िवचार करता िह टोपॅथोलॉजी ट हे एकल पद अस याने
सिमती सवानुमते असा िनणय घेते क , डॉ. सरवार यांना ६ या वेतन आयोगातील मुळ वेतन+ ेड पे
यावर २००% इ से टी ह िद.०१ जानेवारी,२०२० पासनू ी साईनाथ णालयातील ो साहन
भ या या इतर अटी व शत नुसार दे यात यावा. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मबुं ई
खडं पीठ औरगं ाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .०१ ते ४५ सवानमु ते घे यात आले.
यानंतर सायं. ०६.४५ वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
वा रीत/( ीमती िगता पी.बनकर)
सहा.धमादाय आयु ,
अहमदनगर.

वा रीत/(िदलीप वामी)
अ पर महसल
ु िवभागीय आयु ,
नािशक

वा रीत/(दीपक मगु ळीकर,भा. .से.)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .
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वा रीत/( ीकांत एल.आणेकर)
मख
ु िज हा व स यायािधश,
अहमदनगर

