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8 िा मजला, नविन प्रशासन भिन,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक : 01 जून,2017
संदभण- 1) वित्त विभाग शासन पवरपत्रक क्र. पदवन 2010/84/वि,सु -1, वदनांक 27.9.2010.
2) वित्त विभाग शासन पवरपत्रक क्र.पदवन 2013/क्र.क11/13/विसु-1, वदनांक 02 .02.2013.
3) उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणणय क्र. काआआ-2013 /प्र. क्र.233/कामगार-8,
वदनांक 18.06.2014
शासन वनणणय
संदभण क्र. 2 येथील वित्त विभागाच्या वद. 02.02.2013 च्या शासन वनणणयातील तरतुदीनुसार
उद्योग, ऊजा ि कामगार विभागाने ई-वनविदा प्रक्रीयेचा अिलंब करून प्राप्त 10 वनविदांपैकी तांवत्रक ि
व्याियावयक मुलयांकनात ि वनविदामधील अटी/शतींची पूतणता करणा-या दोन सेिा पुरिठादारांचे पॅनला
संदभीय वदनांक 18/06/2014 च्या शासन वनणणयान्िये तीन िषाकवरता मान्यता वदलेली आहे. सदर
पॅनल कामगार आयुक्त यांच्या अखत्यारीतील कायालयांमधील पदे भरण्याबाबत तयार केलेले असले
तरी, सदर पॅनल िरील सेिापुरिठादारांकडू न मनुष्ट्यबळ उपलब्ध करून घेण्याची मुभा शासनाच्या इतर
विभागांना दे ण्यात आलेली आहे. मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी िाहन चालकाचे पद कंत्राटपध्दतीने
भरण्यासाठी पॅनलिरील 2 सेिापुरिठादार कंपन्यांपैकी विभागाच्या मागणीपत्रास प्रवतसाद वदलेलया
मे.वक्रस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्व्हसेस प्रा.वल., मुंबई या कंपनीसोबत खालील अटी/शती अंतभूत
ण करून
करारनामा करण्यात येत आहे.
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अटी ि शती
1. कंत्राटी

कामाचा

कालािधी

शासन

वनणणयाच्या

वदनांकापासून

एक

िषाच्या

कालािधीसाठी लागू राहील. सदर कालािधीत कंत्राटदाराने मराठी भाषा विभागाच्या
कायालयीन आिश्यकतेनुसार मागणी केलेले कंत्राटी कमणचारी पुरविणे कंत्राटदारास
बंधनकारक राहील.
2. िाहनचालक भारतीय नागरीक असािा, वकमान चौथी इयत्ता उत्तीणण असािा. तसेच
िाहनचालकास मराठी वलवहता िाचता ि बोलता येणे आिश्यक आहे.
3. संस्थेतर्फे पुरविण्यात येणारा िाहनचालक गुन्हेगारी पार्श्णभम
ू ीचा ककिा प्रिृत्तीचा नसािा.
4. िाहनचालकासोबत त्याचा िाहन चालविण्याचा परिाना, त्याचे खळखपत्र (आधारकाडण ,
वनिडणूक काडण , पॅन काडण इत्यादीपैकी एक) त्याच्याजिळ असािे.
5. िाहनास अपघात झालयास ि दुदेिाने िाहन चालकास गंभीर स्िरुपात इजा झालयास
िाहनचालकास िैद्यकीय खचाची अथिा नुकसान भरपाईचे कोणतेही दावयत्ि
शासनाकडे असणार नाही. त्याची जबाबदारी संबंधीत संस्थेिर राहील.
6. कंपनी / संस्थेतर्फे काम करणा-या िाहनचालकाच्या सेिच
े े कोणतेही उत्तर दावयत्ि
शासनािर राहणार नाही.
7. िाहन चालकाचे िय 58 िषापेक्षा जास्त आवण 18 िषापेक्षा कमी नसािे.
8. शासनाच्या आिश्यकतेनुसार िाहनचालकाची मागणी केली जाईल.
9. सदर कामासाठी उपलब्ध झालेलया कंत्राटी कमणचाऱयांकडू न कायालयीन कामाच्या
वदिशी कायालयीन िेळेत 9 तास प्रवतवदन प्रमाणे काम करािे लागेल. अवधक तास काम
करािे लागलयास अवतकावलक भत्ता दे य होणार नाही.
10. कंत्राटदाराकडू न पुरविण्यात आलेलया िाहन चालकाच्या िेतनापोटी कंत्राटदारास सिण
करांसवहत मावसक ठोक रू.18,348/- एिढी रक्कम अदा करण्यात येईल. तसेच
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कामगार आयुक्त कायालयामार्फणत दर सहा मवहन्यांनी विशेष भत्ता अवधसूचनेव्दारे
जाहीर केला जातो, त्यानुसार मराठी भाषा विभागाकडू न उपलब्ध करून वदलेलया
विशेष भत्यासह सुधारीत िेतन दे णे कंत्राटदाराला बंधनकारक राहील.
11. कराराचे पालन समाधानकारकपणे न झालयास करार केव्हाही संपुष्ट्टात आणणे. तसेच
कराराची मुदत िाढविणे याबाबतचा अंवतम वनणणय मराठी भाषा विभागाचा राहील.
12. करारातील अटी ि शती मान्य असलयाबाबत ि विवहत िेळेत िाहन चालक
पुरविण्याबाबत रूपये 100/- च्या स्टॅं प पेपरिर करारनामा करून दे णे आिश्यक आहे.
2.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201706021142486833 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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(अपणा अ. गािडे )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र.-1,मुंबई (लेखा ि अनुज्ञेयता)
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा) मुंबई.
3. वनिासी लेखा अवधकारी, मुंबई.
4. अधीदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई.
5.

वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा/विवनयम कायासन), मंत्रालय, मुंबई

6. कक्ष अवधकारी (रोखशाखा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
7. मे.वक्रस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्व्हसेस प्रा.वल.15, वक्रस्टलहाऊस, डॉ. मनकीकर मागण, सायन (पू.), मुंबई-22
8. वनिड नस्ती/िैयक्क्तक नस्ती
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