मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी बाह्य
यंत्रणेकडू न 1 िषासाठी िाहनचालक
पुरविण्यासाठी करारनामा करणेबाबत

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग
शासन वनणणय क्रमांकः संवकणण/2017/प्र.क्र.56/आस्था-1
8 िा मजला, नविन प्रशासन भिन,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक : 30/06/2017

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

शासन वनणणय
मराठी भाषा विभाग (खुद्द) करीता संदभण क्रमांक 2 येथील वित्त विभागाच्या शासन पवरपत्रक
वदनांक 02.02.2013 मधील तरतुदीनुसार विभागातील िाहनचालकांची वरक्त पदे भरण्याकवरता बाह्य
यंत्रणेव्दारे मावसक दराने िाहनचालक घेण्यासाठी दरपत्रके मागविण्यात आली होती. त्यानुसार प्राप्त
झालेल्या दरपत्रांमधून लघुत्तम दराचे दरपत्रक स्स्िकृत करून गुरु मॅनपॉिर कन्सल्टं ट, वसताराम भूिन,
वशिाजी पाकण, दादर, मुंबई- 400 028 या संस्थेची वनिड करण्यात आली आहे.
2.

उपरोक्त संस्थेला वदनांक 01 जुल,ै 2017 ते वदनांक 30 जून, 2018 या कालािधीसाठी खालील

नमूद केलेल्या दराने आवण अटी ि शतीनुसार या विभागास िाहनचालक पुरविणे बंधनकारक राहील.
िाहन चालकाचे दर
(अ) िाहन चालकाच्या िेतनाचा मावसक ठोक दर रूपये 14,880/- (रूपये चौदा हजार आठशे एैंशी)
असा राहील.
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(ब) अवतकावलक भत्ता रूपये 40/- प्रती तास. अवतकावलक भत्ता हा वदिसाच्या कामाचे 9 तास
झाल्यािर 1 तासानंतर म्हणजेच 10 तास पूणण झाल्यािर लागू होईल.
(क) मुंबई/बृहन्मुंबई (मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्रावधकरण हद्दी) बाहेरील भत्ता रूपये 250/प्रवतवदन राहील.
(ड) िाहनचालकास रात्रौ 10.00 िाजल्यानंतर कामासाठी थांबािे लागल्यास जेिण भत्ता रूपये
150/- अनुज्ञय
े राहील.
(इ) िाहनचालकास रात्रौ 11.00 िाजल्यानंतर कामासाठी थांबािे लागल्यास प्रिास भत्ता रूपये
100/- अनुज्ञय
े राहील.
अटी ि शती
1. िरील दर वदनांक 1 जुलै,2017 ते वदनांक 30 जून, 2018 या एक िषाच्या कालािधीकरीता
लागू राहतील.
2. िाहनचालक भारतीय नागरीक असािा तसेच तो वकमान दहािी उत्तीणण असािा. त्यास मराठी
वलवहता/ िाचता/बोलता येणे आिश्यक राहील.
3. संस्थेतर्फे पुरविण्यात येणारा िाहनचालक गुन्हेगारी पार्श्णभम
ू ीचा ककिा प्रिृत्तीचा नसािा.
4. िाहनचालकासोबत त्याचा िाहन चालविण्याचा परिाना,

त्याचे ओळखपत्र (आधारकाडण ,

वनिडणूक काडण , पॅन काडण इत्यादीपैकी एक) त्याच्याजिळ असािे.
5. िाहनास अपघात झाल्यास ि दुदेिाने िाहन चालकास गंभीर स्िरुपात इजा झाल्यास
िा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 वकमान िय 18 िषे आवण कमाल िय 58 िषापेक्षा जास्त नसािे.
8. मराठी भाषा विभागाच्या आिश्यकतेनुसार िाहन चालकाची मागणी केली जाईल.
9. कराराचे पालन समाधानकारकपणे न झाल्यास करारनामा केव्हाही संपुष्ट्टात आणणे तसेच
कराराची मुदत िाढविणे याबाबतचा अंवतम वनणणय मराठी भाषा विभागाचा राहील.
पष्ृ ठ 3 पैकी 2

शासन वनणणय क्रमांकः संवकणण/2017/प्र.क्र.56/आस्था-1

10. करारातील अटी ि शती मान्य असल्याबाबत ि विवहत िेळेत िाहन चालक पुरविण्याबाबत रूपये
100/- च्या स्टॅं प पेपरिर करारनामा करून दे णे आिश्यक आहे .
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201706301245049133 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 ि अनुज्ञय
े ता)
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. गुरु मॅनपॉिर कन्सल्टं ट, वसताराम भूिन, वशिाजी पाकण, दादर, मुंबई- 400 028.
8. वनिड नस्ती.
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