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

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग
शासन वनणणय क्रमांकः संकीणण-2018/प्र.क्र.80/ आस्था-1,
8 िा मजला, निीन प्रशासन भिन, मादाम कामा मागण,

हु तात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई 400 032.

तारीख: 28 जून, 2018.

िाचा :
1) वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांक पदवन-2010/84/10/वि.सु.-1, वद.27.9.2010.

2) वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्रमांक पदवन-2013/प्र.क्र.11/13/वि.सु.-1, वद.2.2.2013.
3) मराठी भाषा विभाग, शासन वनणणय क्रमांक संकीणण-2018/प्र.क्र.80/ आस्था-1, वद.30.06.2017.

4) उदयोग,उजा ि कामगार विभाग, शासन वनणणय क्र.काआआ-2013/प्र.क्र.233/कामगार-8,
वद.08.06.2014.

शासन वनणणय :
मराठी भाषा विभाग (खुद्द) कवरता संदभण क्र.2 येथील वित्त विभागाच्या शासन पवरपत्रक वद.2.2.2013
मधील तरतुदीनुसार विभागातील िाहनचालकांची वरक्त पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याकवरता दरपत्रके मागविण्यात
आली. त्यापैकी संदभण क्र.3 नुसार मे. गुरु मॅनपॅािर कन्सल्टं ट, मुंबई या संस्थेची वद.1.7.2017 ते
वद.30.6.2018 या कालािधीसाठी वनिड करण्यात आली होती. सदर संस्थेची मुदत वद.30.6.2018 रोजी
संपष्ट्ु टात येत असून त्यांनी पुढील कालािधी िाढविण्यास नकार वदला आहे . सबब संदभण क्र.4 नुसार उदयोग,
उजा ि कामगार विभाग यांनी बाहययंत्रणेद्वारे शासनस्तरािर मनुष्ट्यबळ पुरविण्याकवरता मे.विक्स फॅवसवलटीज
प्रा.वल. ि मे.वक्रस्टल इंवटग्रेटेड सर्विसेस प्रा.वल. या दोन वनविदाकारांचे पॅनल तयार करुन त्यास 3 िषाकवरता
मंजूरी प्रदान केली असून वद.11.09.2017 च्या पत्रानुसार सदर पॅनलला मुदतिाढ वदली असल्याने सदर
पॅनलमधून कंत्राटी पध्दतीने िाहनचालक पुरविण्याकवरता दरपत्रक मागविण्यात आले त्यानुसार मे. वक्रस्टल
इंवटग्रेटेड सर्विसेस प्रा. वल., नं.17, वक्रस्टल हाऊस, डॉ.मनकीकर मागण, सायन, मुंबई-400 022 या संस्थेची
वनिड करण्यात आली आहे .
2.

उपरोक्त संस्थेला वद.1.4.2018 ते वद.31.3.2019 या कालािधीसाठी खालील नमूद केलेल्या दराने

आवण सोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्ट-अ मधील अटी ि शतीनुसार या विभागास िाहनचालक पुरविणे बंधनकारक
राहील.
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िाहनचालकाचे दर
सेिापुरिठादाराचे

प्रवत

अवतकावलक

मुंबई /

िाहनचालकास

िाहनचालकास

नाि

िाहनचालक

भत्ता

बृहन्मुंबई

रात्रौ 10.00

रात्रौ 11.00

प्रवतमाह दर

(मुंबई

िाजल्यानंतर

िाजल्यानंतर

(सेिाकर

महानगर

थांबािे

थांबािे लागल्यास

अंतभूणत)

प्रदे श विकास

लागल्यास

प्रिास भत्ता

प्रावधकरण

जेिण भत्ता

हद्दी) बाहेरील
भत्ता
मे. वक्रस्टल

रु.21,006/-

इंवटग्रेटेड

रु.40/- प्रवत

रु. 300 /-

तास*

प्रवतवदन

रु.150/-

रु.200 /-

सर्विसेस प्रा. वल.
* अवतकावलक भत्ता हा वदिसाच्या कामाचे 8 तास झाल्यािर 1 तासानंतर म्हणजेच 9 तास पूणण
झाल्यािर लागू होईल.
3.

उपरोक्त प्रयोजनासाठी होणारा खचण “मागणी क्रमांक झेडएफ-01, 2052-सेक्रेटवरएट सिणसाधारण

सेिा, (090) सेक्रेटवरएट सिणसाधारण सेिा, (090) सेक्रेटवरएट (00) (01) मराठी भाषा विभाग, (13) कायालयीन
खचण (2052 5054)” या लेखाशीषाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यािा.
4.

सदर शासन वनणणय हा वित्त विभाग शासन वनणणय क्रमांक : विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम/

भाग-2, वद.17.4.2015 अन्िये प्रशासवनक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकारानुसार वनगणवमत
करण्यात येत आहे .
5.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201806281108458733 असा आहे. हा आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

signed
Aishvary Digitally
by Aishvarya N
Govekar
aN
Date: 2018.06.28
Govekar 17:16:30 +05'30'
(ऐश्वया वन.गोिेकर)
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,
1. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
पृष्ठ 6 पैकी 2

शासन वनणणय क्रमांकः संकीणण-2018/प्र.क्र.80/ आस्था-1

2. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
3. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंब.ण
4. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई
5. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा / विवनयम), मंत्रालय, मुंबई.
6. कक्ष अवधकारी (रोख शाखा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
7. संचालक, मे. वक्रस्टल इंवटग्रेटेड सर्विसेस प्रा.वल., नं17, वक्रस्टल हाऊस, डॉ. मनकीकर मागण, सायन,
मुंबई 400 022.
8. वनिड नस्ती.
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शासन वनणणय क्रमांक संकीणण-2018/प्र.क्र.80/ आस्था-1, वद. 28 .06.2018 सोबतचे
पवरवशष्ट्ट-अ
अटी ि शती
1) सदर पदांची नेमणूक ही पूणणत: कंत्राटी पध्दतीने असेल.
2) या पदािरील कमणचारी यांना शासकीय कमणचारी म्हणून गणले जाणार नाही.
3) सदर दर वद.1.7.2018 ते वद.30.6.2019 या 1 िषाच्या कालािधीसाठी लागू राहतील.
4) िाहनचालक भारतीय नागवरक असािा तसेच तो वकमान दहािी उत्तीणण असािा. त्यास मराठी
वलवहता/िाचता/बोलता येणे आिश्यक राहील.
5) सेिापुरिठादारातफे पुरविण्यात येणारा िाहनचालक गुन्हेगारी पाश्वणभम
ू ीचा ककिा प्रिृत्तीचा नसािा.
6) िाहनचालकासोबत त्याचा िाहन चालविण्याचा परिाना, त्याचे ओळखपत्र (आधारकाडण , वनिडणूक
काडण , पॅन काई इत्यादीपैकी एक) त्याच्याजिळ असणे आिश्यक आहे ि त्याची झेरॉक्स प्रत विभागास
सादर करणे आिश्यक राहील.
7) िाहनचालकांचे पोलीस तपासणी अहिाल दे णे बंधनकारक राहील.
8) िाहनचालकाने िदीिर असताना नशापान / धुम्रपान ि तंबाखुजन्य पदाथांचे सेिन करु नये.
9) िाहनास अपघात झाल्यास ि दु दैिाने िाहनचालकास गंभीर स्िरुपात इजा झाल्यास िाहनचालकास
िैद्यकीय खचाची अथिा नुकसान भरपाईचे कोणतेही दावयत्ि शासनाकडे असणार नाही. त्याची
जबाबदारी संबवं धत सेिापुरिठादारािर राहील.
10) कंपनी / संस्थेतफे काम करणायाया िाहनचालकाच्या सेिच
े े कोणतेही उत्तरदावयत्ि शासनािर राहणार
नाही.
11) िाहनचालकाचे वकमान िय 18 िषे आवण कमाल िय 58 िषापेक्षा जास्त नसािे.
12) मराठी भाषा विभागाच्या आिश्यकतेनुसार िाहनचालकाची मागणी केली जाईल.
13) िाहनचालकास साप्तावहक सुट्टी रवििारची राहील. तसेच त्याला रवििारी सुट्टीच्या वदिशी कामािर
बोलविल्यास त्या वदिसाकवरता मावसक ठोक दराच्या सरासरीने प्रवतवदन दराने िेतन अनुज्ञेय राहील.
14) सेिापुरिठादाराने कंत्राटी कमणचारी पुरविल्यानंतर त्यांच्याबाबतचा मोबदला हा मावसक तत्िािर,
सेिापुरिठादाराने दु हेरी प्रतीमध्ये वबल ि पुरविलेल्या कंत्राटी कमणचायायांचे हजेरीपत्रक सादर
केल्यानंतर 30 वदिसांच्या आत दे ण्यात येईल. कंत्राटी कमणचायायांचा पुरिठा करण्यासाठी तसेच
पृष्ठ 6 पैकी 4

शासन वनणणय क्रमांकः संकीणण-2018/प्र.क्र.80/ आस्था-1

मोबदला दे ण्यास कोणत्याही कारणास्ति उशीर झाला तर त्यािर कोणत्याही प्रकारचे व्याज अनुज्ञय
े
राहणार नाही.
15) अ) पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी कमणचायायाचे काम समाधानकारक नाही असे वनदशणनास आल्यास,
त्याऐिजी पयायी उमेदिार तात्काळ उपलब्ध करण्याची जबाबदारी सेिापुरिठादाराची राहील.
5) ब) पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी कमणचायायांचे काम िारं िार सूचना दे ऊनही समाधानकारक होत नाही
ककिा त्यात सुधारणा होत नाही असे वनदशणनास आल्यास, दे ण्यात आलेले कंत्राट, कोणत्याही प्रकारची
पूिण सूचना न दे ता रद्द करण्यात येईल.
16) पुरविण्यात आलेले कंत्राटी कमणचायायांनी कामाच्या वठकाणी कायालयाची सुरक्षा, गोपनीयता, ितणणक
ू ,
राजवशष्ट्टाचार आवद बाबतच्या वनयमाचे पालन करणे बंधनकारक राहील ि त्याचे ते पालन करतील
याची जबाबदारी सिणस्िी सेिापुरिठादाराची राहील.
17) सेिापुरिठादाराचे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी कमणचायायाबाबत कोणत्याही प्रकारचे कायद्याचे उल्लंघन
झाल्यास त्याबाबतची संपण
ू ण जबाबदारी ही सेिापुरिठादाराची राहील ि त्या अनुषंगाने झालेली
कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई ही सेिापुरिठादाराला भरािी लागेल.
18) सेिापुरिठादाराच्या ि त्याने पुरविलेल्या कंत्राटी कमणचायायांच्या वनष्ट्काळजीपणामुळे विभागातील
कमणचायायांच्या तसेच शासनाच्या िाहनाची काळजी ि उपसाधनांची काळजी ि दे खभाल करणे आिश्यक
आहे . विभागाच्या मालमत्तेला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहचल्यास वतची सिणस्िी जबाबदारी
सेिापुरिठादाराची राहील.
19) आयकर अवधवनयमाप्रमाणे सेिापुरिठादाराच्या दे यकातून आयकराची िजािट करण्यात येईल.
20) बाह्ययंत्रणेद्वारे काम करुन घेणायाया सेिापुरिठादाराने शासनाने वनधावरत केलेल्या िेतन दराप्रमाणे
िेतन ि िेळोिेळी लागू असलेले कर ि अनुज्ञय
े
भत्ते अदा करणे बंधनकारक राहील.
सेिापुरिठादाराकडू न उपलब्ध करुन वदलेल्या मनुष्ट्यबळाला दे य असलेले कायदे शीर दावयत्ि.
उदा.भविष्ट्य वनिाह वनधी, ईएसआयसी, बोनस, लेबर िेल्फेअर फंड, रजा रोखीकरण इत्यादींचा
समािेश िेतनात अंतभूणत असून संबवं धत प्रावधकरणाकडे कायदे शीर दावयत्ि जमा करण्याची जबाबदारी
सेिापुरिठादाराची राहील.
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21) या कंत्राटाच्या अटी ि शतीचा अथण लािण्याच्या अनुषंगाने अथिा कोणताही िाद उद्भिल्यास सदर
प्रकरणी प्रधान सवचि, मराठी भाषा विभाग यांनी वनणणय घ्यािा. सदर वनणणयाने पक्षकाराचे समाधान न
झाल्यास सदर बाबीबाबत शासन वनणणय घेईल ि शासनाचा वनणणय अंवतम समजण्यात येईल.
22) सदर कंत्राटाच्या अनुषंगाने कोणतेही न्यावयक िाद उद्भिल्यास, सदर िाद मुंबई महानगर
कायालयाच्या मुख्यालयास्स्थत (वठकाणी न्यायालयाच्या अवधकारी) क्षेत्रात येईल.
23) कराराचे पालन समाधानकारकपणे न झाल्यास करारनामा केव्हाही संपष्ट्ु टात आणणे तसेच कराराची
मुदत िाढविणे याबाबतचा अंवतम वनणणय मराठी भाषा विभागाचा राहील.
24) सेिापुरिठादारास दरकरार संपष्ट्ु टात आणाियाचा झाल्यास आगाऊ तीन मवहन्याची नोटीस देणे त्यास
बंधनकारक राहील.
25) करारातील अटी ि शती मान्य असल्याबाबत ि विवहत िेळेत िाहनचालक पुरविण्याबाबत रु.100/च्या स्टँ प पेपरिर करारनामा करुन दे णे आिश्यक आहे .
******
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