
मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी बाह्ययतं्रणेकडून 1   
िषासाठी िाहनचालक पुरविण्यासाठी करारनामा 
करणेबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

मराठी भाषा विभाग 
शासन ननर्णय क्रमाांक : सांकीर्ण-2017/प्र.क्र.211/ आस्था-1, 

8 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मार्ण, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई – 400 032. 
नदनाांक : 7 माचण, 2018. 

 
िाचा : 1) नवत्त नवभार्, शासन पनरपत्रक क्रमाांक – पदनन-2010/84/10/नव.सु.-1,  

   नद.27.9.2010. 
          2) नवत्त नवभार्, शासन पनरपत्रक क्रमाांक – पदनन-2013/प्र.क्र.11/13/नव.सु.-1,  
               नद.2.2.2013. 

शासन वनर्णय 
मराठी भाषा नवभार् (खुद्द) कनरता सांदभण क्र.2 येथील नवत्त नवभार्ाच्या शासन पनरपत्रक नद.2.2.2013 

मधील तरतुदीनुसार नवभार्ातील वाहनचालकाांची नरक्त पदे भरण्याकनरता बाह्ययांत्ररे्द्वारे मानसक दराने 

वाहनचालक घेण्यासाठी दरपत्रके मार्नवण्यात आली होती. त्यानुसार प्राप्त झालले्या दरपत्राांमधून लघुत्तम 

दराचे दरपत्रक स्स्वकृत करुन “सपोर्ण फॅनसनलर्ीज प्रा.नल., मुांबई” या सांस्थेची ननवड करण्यात आली आहे. 

2. उपरोक्त सांस्थेला नद.1.4.2018 ते नद.31.3.2019 या कालावधीसाठी खाली नमूद केलेल्या दराने 

आनर् सोबत जोडलेल्या पनरनशष्र्-अ मधील अर्ी व शतीनुसार या नवभार्ास वाहनचालक परुनवरे् बांधनकारक 

राहील. 

िाहनचालकाचे दर 
 

वनविदादाराचे नाि प्रवत 
िाहनचालक 
प्रवतमाह दर 

अवतकावलक 
भत्ता 

मंुबई / बृहनमंुबई 
(मंुबई महानगर 
प्रदेश विकास 
प्राविकरण हद्दी) 
बाहेरील भत्ता 

िाहनचालकास 
रात्रौ 10.00 
िाजल्यानंतर 
थांबािे जेिण 
भत्ता 

िाहनचालकास 
रात्रौ 11.00 
िाजल्यानंतर 
थांबािे लागल्यास 
प्रिास भत्ता 

सपोर्ण फॅनसनलर्ीज 
प्रा.नल., मुांबई 

रु.13300/- रु.40/- 
प्रनत तास* 

रु. 300 /-
प्रनतनदन 

रु.150/- रु.200 /- 

 
* अनतकानलक भत्ता हा नदवसाच्या कामाचे 9 तास झाल्यावर 1 तासानांतर म्हर्जेच 10 तास पूर्ण झाल्यावर लार् ू
होईल. 
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3. उपरोक्त प्रयोजनासाठी होर्ारा खचण “मार्र्ी क्रमाांक झेडएफ-01, 2052-सेके्रर्नरएर् सवणसाधारर् 

सेवा, (090) सेके्रर्नरएर् सवणसाधारर् सेवा, (090) सेके्रर्नरएर् (00) (01) मराठी भाषा नवभार्, (13) 

कायालयीन खचण (2052 5054)” या लेखाशीषाखाली मांजूर अनुदानातून भार्नवण्यात यावा. 

4. सदर शासन ननर्णय हा नवत्त नवभार् शासन ननर्णय क्रमाांक : नवअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/नवननयम/ 

भार्-2, नद.17.4.2015 अन्वये प्रशासननक नवभार्ाला प्रदान करण्यात आलेल्या अनधकारानुसार ननर्णनमत 

करण्यात येत आहे. 

5. सदर शासन शासन ननर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201803071021486833 असा आहे. हा आदेश नडजीर्ल 

स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

.  
  
 
 
                           (ऐश्िया वन.गोिेकर) 
             कायासन अविकारी, महाराष्ट्र शासन. 

  
प्रत, 

1. महालखेापाल (लखेा व अनुजे्ञयता), महाराष्र-1, मुांबई. 
2. महालखेापाल (लखेा परीक्षा), महाराष्र-1, मुांबई. 
3. ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुांबण. 
4. अनधदान व लखेा अनधकारी, मुांबई 
5. नवत्त नवभार् (नवत्तीय सुधारर्ा / नवननयम), मांत्रालय, मुांबई. 
6. कक्ष अनधकारी (रोख शाखा), मराठी भाषा नवभार्, मांत्रालय, मुांबई. 
7. सपोर्ण फॅनसनलर्ीज प्रा.नल., जी-1 प्लासा कॅन्र्ीन बी.एम.मार्ण, एलनफन्स्र्न, मुांबई – 400 013. 
8. ननवड नस्ती. 

 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन वनणणय क्रमांक : संकीणण-2017/प्र.क्र.211/आस्था-1, वद 7.3.2018 सोबतचे पवरवशष्ट्ट-अ 

अटी ि शती 

1) सदर पदाांची नेमर्कू ही पूर्णत: कां त्रार्ी पध्दतीने असेल. 

2) या पदावरील कमणचारी याांना शासकीय कमणचारी म्हर्ून र्र्ले जार्ार नाही. 

3) सदर दर नद.1.4.2018 ते नद.31.3.2019 या 1 वषाच्या कालावधीसाठी लार्ू राहतील. 

4) वाहनचालक भारतीय नार्नरक असावा तसेच तो नकमान दहावी उत्तीर्ण असावा. त्यास मराठी 

नलनहता/वाचता/बोलता येरे् आवश्यक राहील. 

5) सेवापुरवठादारातफे पुरनवण्यात येर्ारा वाहनचालक रु्न्हेर्ारी पाश्वणभमूीचा ककवा प्रवृत्तीचा नसावा. 

6) वाहनचालकासोबत त्याचा वाहन चालनवण्याचा परवाना, त्याचे ओळखपत्र (आधारकाडण, ननवडर्कू काडण, 

पॅन काडण इत्यादी पैकी एक) त्याच्याजवळ असरे् आवश्यक आहे व त्याची झेरॉक्स प्रत नवभार्ास सादर कररे् 

आवश्यक राहील. 

7) वाहनचालकाांचे पोलीस तपासर्ी अहवाल देरे् बांधनकारक राहील. 

8) वाहनचालकाने वदीवर असताना नशापान / धुम्रपान व तांबाखुजन्य पदाथांचे सेवन करु नये. 

9) वाहनास अपघात झाल्यास व दुदैवाने वाहनचालकास र्ांभीर स्वरुपात इजा झाल्यास वाहनचालकास 

वैद्यकीय खचाची अथवा नुकसान भरपाईचे कोर्तेही दानयत्व शासनाकडे असर्ार नाही. त्याची जबाबदारी 

सांबांनधत सेवापुरवठादारावर राहील. 

10) कां पनी / सांस्थेतफे काम करर्ाऱ्या वाहनचालकाच्या सेवेचे कोर्तेही उत्तरदानयत्व शासनावर राहर्ार नाही. 

11) वाहनचालकाचे नकमान वय 18 वषे आनर् कमाल वय 58 वषापेक्षा जास्त नसाव.े 

12) मराठी भाषा नवभार्ाच्या आवश्यकतेनुसार वाहनचालकाची मार्र्ी केली जाईल. 

13) वाहनचालकास साप्तानहक सुट्टी रनववारची राहील. तसेच त्याला रनववारी सुट्टीच्या नदवशी कामावर 

बोलनवल्यास त्या नदवसाकनरता मानसक ठोक दराच्या सरासरीने प्रनतनदन दराने वतेन अनुजे्ञय राहील. 

14) वाहनचालकाच्या रजा कालावधीत पयायी वाहनचालक उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी 

सेवापुरवठादाराची राहील. पयायी वाहनचालकाच्या मोबदल्याचे देयक सादर केल्यानांतर ते शासनाकडून 

अदा करण्यात येईल. 

15) सेवापुरवठादाराने कां त्रार्ी कमणचारी पुरनवल्यानांतर त्याांच्याबाबतचा मोबदला हा मानसक तत्वावर, 

सेवापुरवठादाराने दुहेरी प्रतीमध्ये नबल व पुरनवलेल्या कां त्रार्ी कमणचाऱ्याांचे हजेरीपत्रक सादर केल्यानांतर 30 

नदवसाांच्या आत देण्यात येईल. कां त्रार्ी कमणचाऱ्याांचा पुरवठा करण्यासाठी तसेच मोबदला देण्यास 

कोर्त्याही कारर्ास्तव उशीर झाला तर त्यावर कोर्त्याही प्रकारचे व्याज अनुजे्ञय राहर्ार नाही. 
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16) अ) पुरनवण्यात आलले्या कां त्रार्ी कमणचाऱ्याचे काम समाधानकारक नाही असे ननदशणनास आल्यास, 

त्याऐवजी पयायी उमेदवार तात्काळ उपलब्ध करण्याची जबाबदारी सेवापुरवठादाराची राहील. 

ब) पुरनवण्यात आलेल्या कां त्रार्ी कमणचाऱ्याांचे काम वारांवार सूचना देऊनही समाधानकारक होत नाही ककवा 

त्यात सुधारर्ा होत नाही असे ननदशणनास आल्यास, देण्यात आलेले कां त्रार्, कोर्त्याही प्रकारची पूवण सूचना 

न देता रद्द करण्यात येईल. 

17)  पुरनवण्यात आलेले कां त्रार्ी कमणचाऱ्याांनी कामाच्या नठकार्ी कायालयाची सुरक्षा, र्ोपनीयता, वतणर्कू, 

राजनशष्र्ाचार आदीबाबतच्या ननयमाचे पालन कररे् बांधनकारक राहील व त्याचे ते पालन करतील याची 

जबाबदारी सवणस्वी सेवापुरवठादाराची राहील. 

18) सेवापुरवठादाराचे पुरनवण्यात आलेल्या कां त्रार्ी कमणचाऱ्याबाबत कोर्त्याही प्रकारचे कायद्याचे उल्लांघन 

झाल्यास त्याबाबतची सांपूर्ण जबाबदारी ही सेवापुरवठादाराची राहील व त्या अनुषांर्ाने झालेली कोर्त्याही 

प्रकारची नुकसान भरपाई ही सेवापुरवठादाराला भरावी लारे्ल. 

19) सेवापुरवठादाराच्या व त्याने पुरनवलेल्या कां त्रार्ी कमणचाऱ्याांच्या ननष्काळजीपर्ामुळे नवभार्ातील 

कमणचाऱ्याांच्या तसेच शासनाच्या वाहनाची काळजी व उपसाधनाांची काळजी व देखभाल कररे् आवश्यक 

आहे. नवभार्ाच्या मालमते्तला कोर्त्याही प्रकारची हानी पोहचल्यास नतची सवणस्वी जबाबदारी 

सेवापुरवठादाराची राहील. 

20) आयकर अनधननयमाप्रमारे् सेवापुरवठादाराच्या देयकातून आयकराची वजावर् करण्यात येईल. 

21) बाह्ययांत्ररे्द्वारे काम करुन घेर्ाऱ्या सेवापुरवठादाराने शासनाने ननधानरत केलेल्या वेतन दराप्रमारे् वेतन व 

वेळोवेळी लार्ू असललेे कर व अनुजे्ञय भते्त अदा कररे् बांधनकारक राहील. सेवापुरवठादाराकडून उपलब्ध 

करुन नदलले्या मनुष्यबळाला देय असलेले कायदेशीर दानयत्व. उदा.भनवष्य ननवाह ननधी, ईएसआयसी, 

बोनस, लेबर वेलफेअर फां ड, रजा रोखीकरर् इत्यादींचा समावशे वतेनात अांतभूणत असून सांबांनधत 

प्रानधकरर्ाकडे कायदेशीर दानयत्व जमा करण्याची जबाबदारी सेवापुरवठादाराची राहील. 

22) या कां त्रार्ाच्या अर्ी व शतीचा अथण लावण्याच्या अनुषांर्ाने अथवा कोर्ताही वाद उद्भवल्यास सदर प्रकरर्ी 

प्रधान सनचव, मराठी भाषा नवभार् याांनी ननर्णय घ्यावा. सदर ननर्णयाने पक्षकाराचे समाधान न झाल्यास सदर 

बाबीबाबत शासन ननर्णय घेईल व शासनाचा ननर्णय अांनतम समजण्यात येईल. 

23) सदर कां त्रार्ाच्या अनुषांर्ाने कोर्तेही न्यानयक वाद उद्भवल्यास, सदर वाद मुांबई महानर्र कायालयाच्या 

मुख्यालयास्स्थत (नठकार्ी न्यायालयाच्या अनधकारी) के्षत्रात येईल. 

24)  कराराचे पालन समाधानकारकपरे् न झाल्यास करारनामा केव्हाही सांपुष्र्ात आर्रे् तसेच कराराची मुदत 

वाढनवरे् याबाबतचा अांनतम ननर्णय मराठी भाषा नवभार्ाचा राहील. 
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25)  सेवापुरवठादारास दरकरार सांपुष्र्ात आर्ावयाचा झाल्यास आर्ाऊ तीन मनहन्याची नोर्ीस देरे् त्यास 

बांधनकारक राहील. 

26) करारातील अर्ी व शती मान्य असल्याबाबत व नवनहत वळेेत वाहनचालक पुरनवण्याबाबत रु.100/- च्या 

स्रँ्प पेपरवर करारनामा करुन देरे् आवश्यक आहे.  

 

------------------------------------------------------- 
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