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मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
नदिांक : 08 मे, 2018.
वाचा : (1) उद्योग उजा व कामगार नवभाग, शासि निणणय क्र.भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/ उद्योग-6,
नद. 01 निसेंबर, 2016.
(2) उद्योग उजा व कामगार नवभाग, शासि पनरपत्रक क्र. युिब्ल्युए 152005/(123/3)/कामगार-5,
नद. 27 मे, 2005.
(3) उद्योग उजा व कामगार नवभाग, शासि निणणय क्र. युिब्ल्युए 152005/(123/3)/कामगार-5,
नद. 29 एनप्रल, 2008.
(4) शासि निणणय क्रमांक : कंत्राट-1214/प्र.क्र. 156/िा.पु.16-अ, नद. 12 सप्टें बर, 2014.
(5) उद्योग उजा व कामगार नवभाग, शासि निणणय क्र. युिब्ल्युए 2015/प्र.क्र.218/कामगार-5,
नद. 6 सप्टें बर, 2016.
(6) शासि पनरपत्रक क्र. संनकणण-1816/प्र.क्र.161/िा.पु.16अ, नद. 30 जािेवारी, 2017
(7) शासि पनरपत्रक क्र. कंत्राट-1216/प्र.क्र.184/िा.पु.16अ, नद. 6 जुल,ै 2017.

प्रस्ताविा :राज्यातील शासकीय गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणूकीसाठी निनवदा प्रक्रीयेद्वारे हमाल
कंत्राट निनित करण्याबाबतचे धोरण नवनहत करण्यात आलेले आहे. त्यािुसार सि 2014 ते 2017 या
कालावधीसाठी हमाल कंत्राट निनित करण्याबाबत संदभण क्र. 4 येथील नद. 12 सप्टें बर, 2014
रोजीच्या शासि निणणयान्वये मागणदशणक सूचिा निगणनमत करण्यात आ्या होत्या.
उपरोक्त शासि निणणयात राज्यातील सांगली, बीि, वधा, बुलढाणा, उस्मािाबाद, वानशम व
रत्िानगरी हे सात नज्हे हमाल कंत्राटामधूि वगळण्यात आले होते. या सात नज््ांमधील सवण
शासकीय गोदामांमध्ये कंत्राटी पध्दत बंद करुि या नज््ांमध्ये प्रायोनगक तत्वावर नज्हानधकारी वा
नज्हा पुरवठा अनधकारी यांिा माथािी मंिळाकिे मालक म्हणूि िोंदीत करुि नज््ातील माथािी
मंिळाकिू ि कामगार घेण्याची कायणपध्दती 6 मनहन्यासाठी लागू करण्याबाबत निणणय घेण्यात आला
होता. तद्िंतर उपरोक्त 7 नज््ामधूि बुलढाणा नज्हा वगळण्यात येऊि त्याऐवजी िांदेि
नज््ाचा समावेश करण्यात आला.
मात्र सदर निणणयाची अंमलबजावणी करणे व्यवहायण ठरत िस्याचे समोर आले. तसेच सदर
निणणय ज्या उद्देशािे घेण्यात आला होता, तो उद्देश म्हणजेच कामगारांिा भेिसावणारे नवनवध प्रश्न
होय. मात्र कामगारांचे प्रश्न सोिनवण्यासाठी शासिस्तरावरुि पुढीलप्रमाणे नवनवध निणणय घेण्यात
आलेले आहेत. माथािी मंिळाकिे भरावयाच्या लेव्हीची अदायगी करण्याबाबत संदभण क्र. 6 येथील
नद. 30 जािेवारी, 2017 रोजीच्या शासि पनरपत्रकान्वये सुस्पष्ट्ट सूचिा दे ण्यात आ्या आहेत. तर,

शासि निणणय क्रमांकः कंत्राट-1217/प्र.क्र. 98/िा.पु.16-अ,

हमाल कामगारांिा महागाई निदे शांकाची पनरगणिा करण्यासंदभात नद. 6 जुल,ै 2017 रोजीच्या
शासि पनरपत्रकान्वये मागणदशणि करण्यात आलेले आहे.
त्याचप्रमाणे अिेक नज््ांमध्ये हमाल कामगारांिा माथािी कायद्यातील तरतूदीिुसार
माथािी मंिळािे घोनित केले्या आधारभूत दरांपेक्षा कमी दर नमळत अस्याची बाब शासिाच्या
निदशणिास आलेली आहे . माथािी कायद्यातील तरतूदीिुसार हमाल कामगारांिा नज््ातील
माथािी मंिळािे घोनित केले्या दरािुसार हमाली नमळणे अनिवायण आहे.
उपरोक्त वस्तुस्स्थती नवचारात घेता, हमाल कामगारांिा नज््ाच्या माथािी मंिळाकिू ि
घोनित केलेला हमालीचा दर नमळणार आहे, त्याचप्रमाणे लेव्ही व महागाई निदे शांक वाढही वेळेवर
नमळणार अस्यािे नज््ातील माथािी मंिळाकिू ि कामगार घेण्याची कायणपध्दती राबनवण्याची
आवश्यकता िस्यािे उपरोक्त 7 नज््ांमध्ये सदरची कायणपध्दती राबनवण्याबाबत घेतलेला निणणय
शासिािे रद्द केला आहे.
संदभण क्र. 5 येथील उद्योग, ऊजा व कामगार नवभागाच्या शासि निणणयािुसार कोणत्याही
मंिळािे फक्त वाराईकरीता िव्यािे कामगार िोंनदत करु ियेत. तसेच भराई, उतराई करण्याच्या
कामामध्येच वाराईच्या स्वरुपाच्या कामाचा अंतभाव अस्याचे स्पष्ट्ट केलेले अस्यािे कामाच्या
बाबींमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता निमाण झाली आहे. तसेच काही नज््ांमध्ये थकीत महागाई
निदे शांक वाढीिुसार प्राप्त झालेली रक्कम प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या हमाल कामगारांिा ि
नमळा्याबाबत व त्यावरील लेव्ही माथािी मंिळाकिे भरणा केली िस्याबाबत शासिाकिे तक्रारी
प्राप्त झाले्या आहेत.
उपरोक्त बाबी नवचारात घेता, पुढील कालावधीसाठी शासकीय गोदामातील अन्नधान्य
हाताळणूकीसाठी हमाल कंत्राट निनित करण्याबाबत िव्यािे शासि निणणय निगणनमत करण्याची बाब
शासिाच्या नवचाराधीि होती.
शासि निणणय :
राज्यातील शासकीय गोदामांमध्ये अन्नधान्य, साखर, तुरिाळ, भरिधान्य यासारखे धान्य व
इतर वस्तु हाताळणूकीसाठी पुढील अटी व शतीिुसार िव्यािे हमाल कंत्राट निनित करण्याचा
निणणय शासिािे घेतला आहे.
(1)

नदिांक 12 सप्टें बर, 2014 रोजीच्या शासि निणणयािुसार सद्यस्स्थतीत ज्या ज्या नज््ांमध्ये

अन्नधान्य हाताळणुकीची हमाल कंत्राटे कायास्न्वत आहेत ती सवण कंत्राटे रद्द करुि सांगली, बीि,
वधा, िांदेि, उस्मािाबाद, वानशम व रत्िानगरी या सात नज््ांसह राज्यातील सवण नज््ांमध्ये
िव्यािे हमाल कंत्राट निनितीसाठी निनवदा प्रनक्रया राबनवण्यात यावी.
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(2)

संदभण क्र. 5 येथील उद्योग, ऊजा व कामगार नवभागाच्या नद. 6 सप्टें बर, 2016 रोजीच्या

शासि निणणयािुसार कोणत्याही मंिळािे फक्त वाराईकरीता िव्यािे कामगार िोंनदत करु ियेत.
तसेच भराई, उतराई करण्याच्या कामामध्येच वाराईच्या स्वरुपाच्या कामाचा अंतभाव अस्याचे
स्पष्ट्ट केलेले अस्यािे व शासकीय गोदामात फक्त वराईच्या कामासाठी हमाल कामगारांची स्वतंत्र
टोळी कायणरत िस्यािे यापुढे कोणत्याही प्रकारची वाराई वेगळयािे नदली जाणार िाही.
त्याअिुिंगािे कामांच्या बाबीमध्ये बदल करण्यात आला असूि पुवी C(2)(1) अंतगणत चालणारे काम
आता अ(एक) म्हणूि चालेल तर पुवी ब(5) अंतगणत चालणारे काम आता ब(दोि) म्हणूि चालेल याची
िोंद घेण्यात यावी. (कामाच्या तपशीलवार बाबींसाठी सोबतच्या पनरनशष्ट्ठातील पनरच्छे द क्र. 10
कृपया पहावा.)
(3)

शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीसाठी दे ण्यात येणारे दर हे प्रनत क्क्वटलसाठी

असतील. (ज्या नठकाणी पुवी प्रनत 50 नकलोच्या गोणीचे दर / प्रती टि दर / 100 पोत्यांचे दर
निनित केलेले असतील त्या नठकाणी 50 नकलोच्या दोि गोणींचे दर एकत्र करुि दयावेत) सदरच्या
बाबी नज्हानधकारी यांिी सवण निनवदाकारांच्या निदशणिास आणूि, निनवदा प्रनक्रया राबनवतािा
निनवदे तील स्पधात्मक दर हे प्रनत क्क्वटल दरािे मागनवले जातील याची दक्षता घ्यावी.
(4)

हमाली कामाचे आधारभूत दर :नज््ाशी संबंनधत माथािी मंिळाकिू ि चालू विासाठी निधानरत केलेले/लागू केलेले

हमालीचे दर हे निनवदा प्रनक्रयेकरीता आधारभूत दर म्हणूि नवचारात घेण्यात यावेत. यासाठी
नज््ाशी संबंधीत माथािी मंिळास पत्र नलहू ि 30 नदवसाच्या मुदतीत हमालीचे दर दे ण्यास बंधि
घालावे. उपरोक्त दर प्राप्त करुि घेण्याची संपण
ु ण जबाबदारी नज्हानधकारी यांची रानहल. माथािी
मंिळािे दर घोनित करतांिा ते नकमाि वेतिापेक्षा कमी असणार िाहीत, ही बाब नवचारात घ्यावी.
नज्हा माथािी मंिळािा, त्यांिा लागु असले्या योजिेतील कायदे शीर तरतुदीिुसार हमालीचे मुळ
दर व इतर सेवाशती ठरनवण्याचे अनधकार आहेत, त्यािुसार मंिळािी कायणवाही करावी. नवभागािे
हमाली कामाच्या बाबींमध्ये वाराईच्या कामाचा अंतभाव करुि िव्यािे कामाच्या बाबी नवनहत के्या
आहेत, ही बाब नवचारात घेऊि संबंनधत माथािी मंिळािे आधारभूत दर निनित करावेत.
वरीलप्रमाणे नज््ाच्या माथािी मंिळािे नवनहत कामांसाठी चालू विासाठी निधानरत
केलेला हमालीचा बाबनिहाय आधारभुत दर व नज््ातील हमाल कामगारांिा प्रत्यक्ष नमळत
असलेला दर यापैकी जो दर जास्त असेल तो या निनवदा प्रनक्रयेसाठीचा हमालीचा आधारभुत दर
मािण्यात येईल. हमालीचा हा आधारभूत दरच माथािी कामगारांिा दे य असेल. हमाल कामगारांिा
संस्थांिा दे य असले्या आधारभुत दरांवरील स्पधात्मक दरावर दावा करता येणार िाही.
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(5)

निनवदा प्रनक्रयेसाठीचे निनवदाकार संस्थांचे स्पधात्मक दर :निनवदा प्रनक्रया ही वरीलप्रमाणे नवनहत हमालीच्या बाब निहाय आधारभुत दरांवरील

स्पधात्मक दरांवर राबनवण्यात येईल. त्यासाठी निनवदाकार संस्थांिी हमालीच्या बाबनिहाय
आधारभूत दरांवर स्पधात्मक दर भरावेत.
निनवदाकारािे शासि निणणयातील सवण तरतूदी, प्रत्यक्ष खचण/िफा या बाबी नवचारात घेऊि
हमाल कामगारांिा दे य असले्या सवण बाबनिहाय आधारभूत दरांवर एकनत्रतनरत्या टक्केवारीच्या
प्रमाणात निनवदे त दर िमूद करणे आवश्यक रानहल. (प्रत्येक बाबनिहाय आधारभूत दरावर वेगवेगळे
स्पधात्मक दर मागनवण्यात येऊ ियेत.)
(6)

कंत्राट कालावधी :राज्यातील तालुकांतगणत असले्या शासकीय गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणूकीसाठी

हमाल कंत्राटाचा कालावधी 3 विांचा रानहल. ज्या तारखेला निनवदाकाराशी करारिामा करण्यात
येईल, त्या तारखेपासूि कालावधी सुरु होऊि तो पुढील 3 विांपयंत असेल. जेव्हा आवश्यकता
असेल तेव्हा कंत्राटाचा कालावधी दोि मनहन्यापयंत वाढनवण्यात यावा. तद्िंतर मुदतवाढीसाठी
शासिाची मंजूरी घेण्यात यावी. मात्र कंत्राट कालावधी संपण्याच्या 3 मनहिे अगोदर पासूि पुढील
कालावधीसाठी निनवदा प्रनक्रया सुरु करण्यात यावी.
(7)

निनवदा प्रनक्रया राबनवण्याची जबाबदारी:-

7.1 नज््ातील तालुकांतगणत असले्या शासकीय गोदामातील (गोदाम निहाय) अन्नधान्याच्या
हाताळणूकीसाठी हमाल कंत्राट राबनवण्याची खुली ई-निनवदा प्रनकया नज्हास्तरावर
नज्हानधकारी यांच्याकिू ि राबनवण्यात येईल.
7.2 निनवदे चा तांनत्रक नलफाफा उघिणे, निनवदाकारास तांनत्रकदृष्ट्या पात्र ठरनवणे, दराचा
नलफाफा उघिणे व प्रदाि केले्या अनधकार मयादे मध्ये निनवदा दर मंजूर करणे इत्यादी
अनधकार नज्हास्तरीय निनवदा सनमतीस असतील.
7.3 खु्या निनवदांसाठी सामान्य प्रशासि नवभागाच्या शासि निणणय क्रमांक मातंसं/िस्ती 2012/
प्र.क्र.273/39, नदिांक 26 िोव्हेंबर, 2014 मधील सूचिांिुसार, त्याचप्रमाणे उद्योग उजा व
कामगार नवभागाच्या संदभण क्र. 1 येथील नद. 1 निसेंबर, 2016 रोजीच्या शासि निणणयातील
तरतुदीिुसार खुली ई-निनवदा प्रनक्रया राबनवण्यात यावी.
7.4 संपूणण निनवदा प्रनक्रया पूणण करणे व दर मंजूर झाले्या निनवदाकाराशी नवनहत कालावधीत
करारिामा करण्याची जबाबदारी नज्हानधकारी यांची राहील.
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(8)

कंत्राट निनितीची कायणपध्दती :-

8.1

प्रथम प्रत्यक्ष हमालीचे काम करणारे सदस्य यांच्या िोंदणीकृत हमाल कामगार सहकारी संस्था
व हमाल सदस्य असले्या सहकारी संस्थांकिू ि नवस्तृत प्रनसध्दी दे ऊि खु्या निनवदा
मागनवण्यात याव्यात.

8.2 वरील 8.1 मध्ये िमूद िोंदणीकृत हमाल कामगार सहकारी संस्था निनवदे मध्ये भाग घेत
िस्यास िोंदणीकृत बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांकिू ि खु्या निनवदा मागनवण्यात
याव्यात.
8.3

ज्या संस्था सि 2008 ककवा त्यापासुि पुढे शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे
काम करत आहेत व अशा संस्थािा निनवदे मध्ये भाग घ्यावयाचा असेल तर पुवीच्या कामाच्या
नठकाणची मजुरी व त्यावरील लेव्ही, थकीत महागाई निदे शांक वाढ प्राप्त झालेली अस्यास
त्यावरील लेव्ही या संस्थांिी माथािी मंिळात भरणा केलेली असणे आवश्यक आहे.
याबाबतची आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधिकारक राहील. अन्यथा अशा संस्थािा
निनवदा प्रनक्रयेत भाग घेता येणार िाही. तसेच ज्या संस्थांिी हमाल कामगारांची आर्थथक दे णी
ि नद्याबाबत त्यांच्या नवरुध्द माथािी मंिळािे माथािी कायद्यांतगणत गुन्हे िोंदनवलेले
असतील अशा संस्थांिा निनवदा प्रनक्रयेत भाग घेण्यास मज्जाव करावा.

(9)

निनवदे च्या पात्रतेचे निकि व अटी-शती :-

9.1 निनवदाकाराचा अिुभव :निनवदाकार संस्थेला कोणत्याही गोदामावरील हमाली कामाचा 1 विाचा अिुभव असावा.
(यामध्ये रकमधूि 50 नकलोच्या गोण्या उतरनवणे, त्यांचे प्रमानणकरण करणे, त्यांची
गोदामामध्ये थप्पी लावणे, गोदामातील थप्पी मोिू ि गोण्या रकमध्ये थप्पी लावूि दे णे या
प्रकारच्या कामाचा अिुभव अत्यावश्यक आहे).
9.2 निनवदाकाराची उलाढाल :9.2.1 निनवदाकाराची आर्थथक उलाढाल संबंनधत शासकीय गोदामाच्या लगतच्या आर्थथक विाच्या
नकमाि 50 टक्के नियतिाच्या हमाली दे यकांइतकी असावी. (ही रक्कम नकती होते ते
नज्हानधकारी यांिी निनवदे मध्ये स्पष्ट्ट करावे).
9.2.2 मात्र सध्यस्स्थतीत ज्या शासकीय गोदामात अत्य्प दरात अथवा वजा दरात काम सुरु आहे.
अशा गोदामांसाठी लगतच्या आर्थथक विाच्या नकमाि 50 टक्के नियति उचल
के्याबाबतचा अिुभव आवश्यक अस्याचे िमुद करावे.
9.2.3 एखादया संस्थेस एकाच नज््ात एकापेक्षा अनधक शासकीय गोदामात निनवदा दाखल
करावयाच्या अस्यास अशा संस्थेची आर्थथक उलाढाल ही सदर संस्था जेवढया गोदामात
निनवदा दाखल करील तेवढया गोदामांच्या लगतच्या आर्थथक विाच्या नकमाि 50 टक्के
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नियतिाच्या एकनत्रत हमाली दे यकांइतकी असणे आवश्यक आहे. (एखादया संस्थेिे तीि
गोदामात निनवदा भर्यास सदर संस्थेची आर्थथक उलाढाल ही तीिही गोदामाच्या लगतच्या
आर्थथक विाच्या नकमाि 50 टक्के नियतिाच्या एकनत्रत हमाली दे यकां इतकी असणे
आवश्यक आहे /ज्या नठकाणी अिुभवासाठी नियति नवचारात घेतले असेल त्यानठकाणी
नियतिाची उलाढाल नवचारात घ्यावी). मात्र सदरचा निकि हा एका नज््ातील निनवदा
प्रनक्रयेसाठी आहे . जर एखादया संस्थेिे दु सऱ्या नज््ात निनवदा दाखल के्यास आर्थथक
उलाठालीचा हा निकि लागू होणार िाही. म्हणजेच सदरचा निकि हा नज्हा निहाय राहील
याची िोंद घ्यावी. प्रत्येक नज््ाची निनवदा प्रनक्रया ही स्वतंत्र रानहल.
9.3

निनवदा अजण शु्क व इसाऱ्याची रक्कम :-

9.3.1 निनवदा अजण शु्क रु. 5000/- इतके राहील.
9.3.2 इसारा रक्कम मागील आर्थथक विात हमाली कामासाठी झाले्या एकूण खचाच्या 2 टक्के
एवढी घेण्यात यावी.
9.3.3 इसाऱ्याची रक्कम ऑिलाईि पध्दतीिे भरण्यात यावी.
9.3.4 ज्यांिी इसारा रक्कम भरलेली असेल, त्यांिा निनवदा भरणे बंधिकारक आहे.
9.3.5 नवनिर्थदष्ट्टीत केले्या इसारा रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम भरणाऱ्या निनवदाधारकाची निनवदा
अपात्र ठरनवण्यात यावी.
9.3.6 निनवदा उघि्यािंतर न्यूितम निनवदाकाराव्यनतनरक्त उवणनरत सवण पात्र/अपात्र
निनवदाधारकांची इसारा रक्कम सात नदवसात परत करण्यात यावी.
9.3.7 इसारा रकमेवर कुठ्याही प्रकारे व्याज दे य राहणार िाही.
9.3.8 इसारा रक्कम दोि मनहन्याच्या आत परत ि के्यास झाले्या नवलंबावर 10 टक्के व्याज
प्रदे य रानहल व व्याजाची पूणण रक्कम नवलंबास जबाबदार असणाऱ्या संबंनधत अनधकारी /
कमणचारी यांचेकिू ि वसूल करण्यात यावी.
9.3.9 निनवदाकाराकिू ि खालील बाबींची पूतणता ि झा्यास इसाऱ्याची रक्कम जप्त करण्यात
येईल.
1) निनवदा स्स्वकारण्याच्या अंनतम नदिांकािंतर निनवदा ककवा प्रस्ताव मागे घेणे ककवा त्यात
फेरफार करणे,
2) करारावर सही ि करणे,
3) निनवदा ककवा प्रस्ताव स्स्वकारण्यात आ्यािंतर करारािुसार कामनगरीसाठी आवश्यक
सुरक्षा अिामत ि भरणे,
4) निनवदा दस्तावेजामध्ये नवनिर्थदष्ट्ट के्याप्रमाणे करारावर सही करण्यापूवी कोणत्याही
अन्य अटींची पूतणता ि करणे.
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9.4

अिामत रक्कम :-

9.4.1 निनवदे सोबत बँक गॅरंटी घेण्यात येऊ िये. मात्र ज्या निनवदाकाराची निनवदा मंजूर केली आहे
त्या निनवदाकाराकिू ि करारिामा करण्यापूवी, मागील तीि विात शासकीय गोदामात
हमाली कामासाठी झाले्या एकूण सरासरी खचाच्या 3% इतकी अिामत रक्कम खालील
पैकी कोणत्याही स्वरुपात घेण्यात यावी.
1) निनवदा मागनवणाऱ्या प्रानधकाऱ्याच्या शहरात दे य असले्या व निनवदा मागनवणाऱ्या
प्रानधकाऱ्याच्या िावािे काढले्या निमांि ड्राफ्टद्वारे ,
2) कोणत्याही अिुसूनचत वानणस्ज्यक बँक / राष्ट्रीयकृत बँकेतील कराराच्या कालावधीत वैध
राहणाऱ्या बँकेच्या हमीद्वारे .
9.4.2 बँक गॅरंटीच्या सत्यतेची पिताळणी संबंनधत बँकेकिू ि करण्यात यावी.
9.4.3 कराराच्या पूणण कालावधीसाठी बँक गॅरंटी वैध राहील याची दक्षता घ्यावी.
9.4.4 निनवदे चा निकाल अनधसूनचत करण्यात आ्यािंतर, निनवदाकारािे पंधरा नदवसाच्या आत
अिामत रक्कम सादर करावी. असे ि के्यास, संबंनधत कायालय निकालाची अनधसूचिा रद्द
करु शकेल.
9.5

प्रनतभूती ठे वीची रक्कम :-

9.5.1 ज्या निनवदाकाराची निनवदा मंजूर केली आहे त्या निनवदाकाराची इसारा रक्कम प्रनतभूती
ठे वीमध्ये परावतीत करण्यात यावी.
9.5.2 प्रनतभूती ठे वीच्या रक्कमेवर कुठ्याही प्रकारचे व्याज दे य राहणार िाही.
9.6

बँक गॅरंटी व प्रनतभूती ठे व यांचा वापर खालील पनरस्स्थतीत करण्यात यावा:-

9.6.1 निनवदाकारािे अन्नधान्य हाताळणूकीचे काम अचािक थांबनव्यास पयायी व्यवस्थेकनरता
आले्या खचाची वसूली,
9.6.2 निनवदाकारावर आकारण्यात आलेला दं ि वसूल करण्याकनरता अन्य पयाय नशल्लक
िस्यास,
9.6.3 निनवदाकाराचा हमाल ठे का संपलेला आहे परंतु त्याच्याकिू ि काही येणे आहे , वसूली आहे ,
ती वसूल करण्यासाठी अन्य पयाय िसतील अशा वेळी सदर रक्कम प्रनतभूती ठे वी व बँक
गॅरंटीमधूि वसूल करण्यात यावी.
(10)

निनवदा पध्दती - नद्व नलफाफा पध्दती:-

10.1 ई-निनवदे साठी अिुसरावयाची कायणपद्धती आनण मागणदशणक सूचिा http://mahatenders.gov.in
या संकेत स्थळावर उपलब्लध आहेत. त्यािुसार कायणवाही करण्यात यावी.
10.2 निनवदे करीता द्वी नलफाफा पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. यामध्ये पनहला नलफाफा हा
पृष्ट्ठ 26 पैकी 7

शासि निणणय क्रमांकः कंत्राट-1217/प्र.क्र. 98/िा.पु.16-अ,

तांनत्रक नलफाफा असेल ज्यामध्ये निनवदाकाराची पात्रता नसद्ध करणारे पुरावे व निनवदे च्या
अटी व शती मान्य अस्याचे स्वाक्षरीत केलेले दस्तऐवज असतील. दु सरा नलफाफा हा
दरनवियक नलफाफा असेल ज्यात निनवदाकार आपले दर िमुद करेल.
10.3 निनवदे मध्ये कोणतेही अटीयुक्त दर स्स्वकारण्यात येणार िाहीत.
10.4 निनवदे ची रक्कम नवचारात घेऊि उद्योग उजा व कामगार नवभागाच्या संदभण क्र. 1 येथील नद.
1 निसेंबर, 2016 रोजीच्या शासि निणणयातील तरतुदीिुसार निनवदा कालावधी निनित
करावा.
10.5 तांनत्रक नलफाफा "अ" मध्ये पुढील कागदपत्रे सादर करावीत.
नलफाफा "अ" मध्ये (तांनत्रक नलफाफा) सादर करावयाच्या कागदपत्रांची सूची
अ.क्र.

कागदपत्रांची सुची

1

संस्थांचा िोंदणी दाखला व नियमावलीची सत्यप्रत.

2

संस्था माथािी मंिळाकिे मालक म्हणूि िोंदीत अस्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

3

जीविावश्यक वस्तु अनधनियम 1955, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अनधनियम 1960 व
महाराष्ट्र माथािी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (िोकरीचे नियमि व क्याण)
अनधनियम 1969 खाली गुन्हा दाखल होऊि दं ि अथवा नशक्षा झाली िस्याबाबतचे
शपथपत्र.

4

शासि निणणयातील सवण तरतूदी, अटी व शती मान्य अस्याबाबतचे व त्यास बांधील
अस्याचे, तसेच निनवदे मध्ये सादर केलेली मानहती बरोबर असुि ती चुकीची अस्याचे
नसध्द झा्यास नशक्षेस बांनधल अस्याबाबतचे शपथपत्र.

5

निनवदाकाराचा PAN क्रमांक अथवा TAN क्रमांक, कागदपत्रांची साक्षांनकत प्रत

6

अिुभव प्रमाणपत्र व आर्थथक उलाढाल दशणनवणारे सिदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र व ज्या
नठकाणी अिुभवामध्ये नियति नवचारात घेतले असेल अशा नठकाणी नज्हा पुरवठा
अनधकारी अथवा गोदामाशी संबनं धत जबाबदार समकक्ष अनधकारी यांचे प्रमाणपत्र (पनरच्छे द
(9.1) व (9.2) िुसार), तसेच उपरोक्त प्रमाणपत्र काळातील संस्थेच्या लेखापनरक्षण
अहवालाची सिदी लेखापालाकिू ि प्रमानणत केलेली प्रत.

7

संस्थेच्या सभासदांची यादी

8

ज्या संस्था सि 2008 ककवा त्यापासुि पुढे शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे
काम करत आहेत, अशा संस्थािी पुवीच्या कामाच्या नठकाणची मजुरी वरील संपण
ु ण लेव्ही व
थकीत महागाई निदेशांक वाढ प्राप्त झालेली अस्यास, त्यावरील संपण
ु ण लेव्ही माथािी
मंिळात भरणा के्याबाबतचे माथािी मंिळाचे नवधीग्रा् प्रमाणपत्र.

10.6 तांनत्रक नलफाफा "अ" मधील कागदपत्रांची पूतणता निनवदा सादर करतािा पूणण करण्यात यावी.
तांनत्रक नलफाफा उघि्यािंतर ऐिवेळी कागदपत्रे स्स्वकारण्यात येऊ िये. तांनत्रक
नलफाफ्यातील कागदपत्रात व अटी/शतीत िमूद केले्या अहणतेपेक्षा कमी अहण ता आढळ्यास
निनवदा अपात्र ठरनवण्यात यावी.
10.7 शासिाला स्पधात्मक दर प्राप्त होण्यासाठी खऱ्याखुऱ्या निनवदाकारांिा जास्तीत जास्त संख्येिे
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निनवदांमध्ये सहभागी होण्याची संधी दे णे आवश्यक आहे. हा दृष्ट्टीकोि ठे ऊि नवनहत केले्या
अत्यावश्यक कागदपत्रांमध्ये काही नकरकोळ स्वरुपाच्या त्रुटी असतील (उदा. शपथपत्रे,
सांक्षांनकत िसलेली कागदपत्रे इत्यादी) व अशा त्रुटीची पूतणता करण्यासाठी पाच नदवसांची
मुदत निनवदाकारांिा द्यावी. अशा त्रुटी या वेळेत पूणण करता आ्या िाहीत तर मात्र ती निनवदा
अपात्र ठरवावी.
10.8 निनवदा प्रनक्रयेदरम्याि तांनत्रक नलफाफा "अ" उघि्यािंतर व वरील 10.7 िुसारची
कायणवाही पुणण झा्यावर व्यापारी दराचा नलफाफा "ब" उघिण्यापुवी कोणत्याही
निनवदाधारकांचे तांनत्रक नलफाफ्यासंदभात कोणतेही आक्षेप अस्यास अशा निनवदाधारकांिी
2 नदवसात लेखी आक्षेप घ्यावेत, त्यािंतर कोणतेही आक्षेप मान्य करु ियेत. तसेच कोणत्याही
पनरस्स्थतीत तोंिी आक्षेप मान्य करण्यात येवू ियेत.
10.9 निनवदाधारकांकिू ि नलफाफा "अ" म्हणजे

तांनत्रक

नलफाफ्यात आवश्यक असलेली

कागदपत्रे सादर ि के्यास सदरची निनवदा अपात्र ठरनवण्यात यावी.

अशा निनवदे चा

नलफाफा "ब" उघिण्यास अपात्र ठरत अस्यािे, संबंनधत निनवदाधारकाची नलफाफा "ब"
उघिण्याची व त्यातील दर नवचारात घेण्याची लेखी ककवा तोंिी आग्रह / नविंती कोणत्याही
पनरस्स्थतीत ग्रा् धरण्यात येवू िये.
10.10 निनवदा प्रनक्रयेदरम्याि तांनत्रक नलफाफा " अ"

उघि्यािंतर निनवदाधारकांचे तांनत्रक

नलफाफ्या संदभात कोणतेही आक्षेप िस्यास सवण पात्र व अपात्र निनवदाधारकांकिू ि आक्षेप
िस्याबाबत तसे लेखी घ्यावे. आक्षेप अस्यास त्यांचे निराकरण करुि दराचा नलफाफा
उघिण्यात यावा. नलफाफा "ब" उघि्यािंतर प्राप्त झाले्या आक्षेपांचा नवचार करण्यात
येऊ िये.
10.11 निनवदा अथवा निनवदे मध्ये कोणतीही अट अथवा पयाय निनवदाधारकास दे ता येणार िाही.
अशा अटीयुक्त निनवदा अपात्र ठरनवण्यात याव्यात.
10.12 प्रथम निनवदे अंती तांनत्रकदृष्ट्या (तांनत्रक कागदपत्रांच्या तपासणीअंती) 3 पेक्षा कमी ग्रा्
निनवदा प्राप्त झा्यास फेर निनवदा काढण्यात याव्यात.
10.13 फेर निनवदा कालावधीच्या अंनतम नदिांकापयंत 3 पेक्षा कमी निनवदाकार सहभागी झा्याचे
नदसूि आ्यास निनवदा प्रनक्रयेस नकमाि 07 नदवसांची पनहली मुदतवाढ दे ण्यात यावी.
यावेळीही 3 पेक्षा कमी निनवदा प्राप्त झा्यास, निनवदा सादर करण्यास पुन्हा 07 नदवसांची
दु सरी मुदतवाढ दे ण्यात यावी. दोन्ही मुदतवाढीिंतर तीि ककवा त्यापेक्षा अनधक निनवदा प्राप्त
झा्यास नलफाफा "अ" व त्यात पात्र ठरले्या निनवदाकारांचा नलफाफा "ब" उघिण्याची
कायणवाही निनवदा मागनवणाऱ्या अनधकाऱ्यािे करावी.
मुदतवाढीिंतरही 3 पेक्षा कमी मात्र नकमाि 1 निनवदा प्राप्त झा्यास सदर निनवदा
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उघिू ि त्यातील तांनत्रक कागदपत्रांच्या तपासणीअंती ती योग्य अस्यास निनवदा
उघिणाऱ्या अनधकाऱ्यािे म्हणजे नज्हानधकारी यांिी त्यांच्या वनरष्ट्ठ अनधकाऱ्यांसमोर
म्हणजेच नवभागीय आयुक्त यांच्यासमोर "दराचा" नलफाफा "ब" उघिावा व त्यावर त्यांची
स्वाक्षरी घेऊि स्वतंत्रपणे निणणय घ्यावा.
10.14 निनवदाकारािे शासि निणणयातील सवण तरतूदी, प्रत्यक्ष खचण / िफा या बाबी नवचारात
घेऊि हमाल कामगारांच्या बाब निहाय आधारभूत दरांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात स्पधात्मक
दर निनवदे त िमूद करावेत. मागाहू ि दरातील बदलाबाबतची नविंती अथवा कोणत्याही
प्रकाराच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येणार िाही. तसेच हमाल कामगारांिा द्यावयाच्या
दराबाबत कोणतेही न्यानयक प्रकरण उद्दभव्यास त्यांची सवणस्वी जबाबदारी निनवदाकाराची
रानहल.
(11)

निनवदा मंजुरीचे प्रानधकार व कायणपद्धती:निनवदाप्रनक्रया पारदशी पद्धतीिे राबनवण्यासाठी व वाजवी दर मंजुर होण्याकरीता
खालीलप्रमाणे सनमत्यांची स्थापिा करण्यात येत आहे.

11.1 नज्हास्तरीय सनमती:नज्हास्तरावर हमालीच्या बाबनिहाय आधारभूत दरांवर 25 टक्क्यांपयंत स्पधात्मक दरांच्या
निनवदा मंजुर करण्यास नज्हास्तरीय सनमती सक्षम असेल.
11.1.1 नज्हास्तरीय सनमतीची रचिा पुढीलप्रमाणे असेल :
1

नज्हानधकारी

अध्यक्ष

2

नज्हा पुरवठा अनधकारी

सदस्य सनचव

3

नज्हा कोिागार अनधकारी

सदस्य

4

नज््ाच्या माथािी मंिळाचे

सदस्य

अध्यक्ष
11.1.2 निनवदा उघि्यािंतर न्यूितम निनवदे तील स्पधात्मक दर हे हमालीच्या बाबनिहाय
आधारभूत दरांच्या 25 टक्केपेक्षा जास्त अस्याचे नदसूि आ्यास सदर प्रस्ताव योग्य
कारणनममांसेसह राज्य स्तरावरील सनमतीकिे एका आठवड्याच्या आत सादर करावेत.
11.1.3 नज्हास्तरीय सनमतीिे निनवदा उघि्याच्या नदिांकापासूि एका कॅलेंिर मनहन्याच्या आत
हमालीच्या बाबनिहाय आधारभूत दरांवर 25 टक्के या मयादे पयंत निनवदा मंजूर करावी. एक
मनहन्याच्या आत निणणय ि झा्यास प्रकरण शासिाकिे सादर करावे.
11.1.4 दर मंजुर करतािा ठे केदाराची मक्तेदारी असणे , तीि पेक्षा कमी निनवदा प्राप्त होणे ,
म्हणजेच स्पधेचा अभाव असणे, निनवदाकारांिी काटे ल तयार करणे इ. बाबींमुळे दर जास्त
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आलेले िाहीत याची सनमतीिे खात्री करुि तसा अनभप्राय िोंदवावा व हे दर माकेट दरापेक्षा
जास्त िस्याची खात्री करुि 25 टक्क्याच्या मयादे मध्ये दर मंजुर करावेत.
11.2 राज्यस्तरावरील सनमती:हमालीच्या बाबनिहाय आधारभूत दरांवर 25 टक्केपेक्षा जास्त दर प्राप्त झाले्या निनवदांिा
मंजूरी दे ण्याचे अनधकार राज्यस्तरीय सनमतीस राहतील.
11.2.1 राज्यस्तरावरील सनमती पुढीलप्रमाणे असेल.
1

प्रधाि सनचव, अिापुवग्रासंनव

अध्यक्ष

2

उप सनचव (िापु-16 अ)

सदस्य सनचव

3

नवत्तीय सल्लागार व उप सनचव

सदस्य

4

उप सनचव, नवत्त नवभाग

सदस्य

5

उप सनचव, कामगार नवभाग

सदस्य

11.2.2 असे दर मंजुर करण्यापुवी सनमती नज्हा स्तरावरील सनमतीचा अहवाल प्राप्त करुि घेईल
व प्राप्त पनरस्स्थतीत व्यवहारीक पातळीवर नकती दर असले पानहजे याचा अभ्यास करुि
सनमती निणणय घेईल.
(12)

निनवदे तील दरांची नवधीग्रा्ता:निनवदा उघि्यािंतर दराबाबतचा कोणताही बदल स्स्वकारण्यात येऊ िये. सवण
निनवदाकारांची दरपत्रके निनवदा उघिण्याच्या तारखेपासूि 120 नदवस नवधीग्रा् राहतील.
मात्र या कालावधीमधूि निनवदा प्रनक्रयेबाबत न्यायालयीि प्रकरण उद्भव्यास त्यासाठी
लागणारा कालावधी वगळण्यात येईल.

(13)

नज्हा पुरवठा कायालय व हमाल कंत्राटदार संस्थांच्या जबाबदाऱ्या :-

13.1 हमाल कामगारांचे वेति (मजुरी), लेव्ही व कंत्राटदाराचे निनवदे तील मंजूर स्पधात्मक दर
याची वेगवेगळी दे यके कंत्राटदार संस्थेस अदा करण्यात यावीत.
13.2 हमाल कंत्राटदार संस्थािी, माथािी कायद्यातील तरतुदीिुसार िोंदीत हमाल कामगारांची
मजूरी प्रत्येक मनहन्याच्या 7 तारखेपयंत माथािी मंिळात ऑिलाईि पध्दतीिे अथवा
धिाकिाद्वारे जमा करणे बंधि कारक रानहल. त्याचप्रमाणे संस्थांिी िोंदीत हमाल
कामगारांची नज्हा माथािी मंिळािे घोनित केलेली लेव्हीची रक्कम प्रत्येक मनहन्याच्या 15
तारखेपयंत माथािी मंिळाकिे ऑिलाईि पध्दतीिे अथवा धिाकिाद्वारे जमा करणे
बंधिकारक रानहल. मजूरीच्या रक्कमेची अदायगी (प्रनतपुती) संस्थेस 10 तारखेपयंत व
लेव्हीची रक्कम माथािी मंिळात जमा के्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर के्यावर तेवढया
रक्कमेची प्रनतपुती सदर संस्थेस नज्हा पुरवठा अनधकारी यांिी तात्काळ करावी.
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माथािी मंिळाकिू ि हमालांचे वेति त्यांच्या बचत खात्यावर ऑिलाईि जमा करणे
अनभप्रेत आहे. यािुसार कायणवाही होत आहे , तसेच िोंदणीकृत हमाल कामगारांिा रोख वेति
नदले जात िाही, याची संपण
ू ण जबाबदारी नज्हा पुरवठा अनधकाऱ्यांची राहील.
13.3 माथािी कायद्यातील तरतूदीिुसार माथािी मंिळाकिे जमा करण्यात येणाऱ्या लेव्हीच्या
रकमेतूि माथािी कामगारांसाठी माथािी कायदा व त्या खालील योजिेिुसार सामानजक
सुरनक्षतता व क्याणकारी योजिेचे फायदे माथािी मंिळािे उपलब्लध करूि देणे आवश्यक
आहे. हमाल संस्थांकिू ि माथािी मंिळाकिे जमा करण्यात येणाऱ्या लेव्हीच्या रकमेतूि
बाबनिहाय खचाचे नवनियोजि करण्यात आले आहे ककवा कसे याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त
झा्यानशवाय पुढील मनहन्याच्या लेव्हीची अदायगी संस्थेिे माथािी मंिळाकिे भरु िये.
बाबनिहाय खचाचे नवनियोजिाबाबतचे प्रमाणपत्र माथािी मंिळाकिू ि प्राप्त ि झा्यास
सदरची बाब संस्थेिे नज्हा पुरवठा अनधकारी यांिा लेखी कळवावी.
13.4 कंत्राटदार संस्थेिे मजुरी व लेव्हीची रक्कम नवनहत वेळेत ि भर्यास प्रथम वेळेस संस्थेस
लेखी समज दे ण्यात यावी. नद्वतीय वेळी संस्थेिे सदरच्या रक्कमेचा भरणा नवनहत वेळेत ि
के्यास िोटीस दे ऊि संस्थेस दे ण्यात येणाऱ्या बाबनिहाय आधारभूत दरावरील स्पधात्मक
दरातूि 25% रक्कम दंि म्हणूि कपात करण्यात यावी. नत्रतीय वेळी संस्थेिे सदरच्या
रक्कमा नवनहत वेळेत ि भर्यास संस्थेस िोटीस देऊि कंत्राट रद्द करावे व पुढील विणभर
संस्थेस शासकीय गोदामातील हमाल कंत्राट निनवदा प्रनक्रयेत भाग घेण्यास मज्जाव करावा.
मात्र उपरोक्त प्रमाणे कायणवाही करतांिा नज्हा पुरवठा कायालयाकिू ि संस्थेस दे य
असलेली दे णी वेळीच नदलेली असणे आवश्यक राहील, याची िोंद घ्यावी.
13.5 हमाल कामगार संस्थांिा दे यके सादर करण्यासाठी नज्हानधकारी यांिी निनित नदिांक
ठरवूि दयावा. त्यासाठी प्रत्येक आठवियाच्या शेवटी व मनहिा पुणण झा्यावर गोदामपालािे
हमाल कंत्राटदार संस्थेस L रनजस्टर उपलब्लध करुि दयावे. त्याप्रमाणे कायणवाही ि झा्यास
गोदामपालास जबाबदार धरुि त्याच्यानवरुध्द कारवाई करण्यात यावी. हमाल कंत्राटदार
संस्थािी तहनसलदार यांच्याकिे दे यके सादर के्यावर तहनसलदार कायालयािे त्याच
नदवशी अथवा फार तर दु सऱ्या नदवशी दे यके नज्हा पुरवठा कायालयाकिे सादर करणे
आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कायणवाही ि झा्यास संबनं धत कमणचाऱ्याची व तहनसलदार यांची
जबाबदारी निनित करण्यात यावी.
नज्हा पुरवठा कायालयाकिे सादर करण्यात येणाऱ्या हमाली कामाच्या दे यकांचे
प्रदाि प्रत्येक मनहन्याच्या 10 तारखेपयंत पुणण करावे. आर्थथक तरतूद उपलब्लध असतािा
दे यके अदा करण्यास नवलंब झा्यास याबाबत नज्हा पुरवठा अनधकारी व नज्हा पुरवठा
कायालयातील सहाय्यक लेखानधकारी यांिा जबाबदार धरण्यात येईल. सादर केले्या
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दे यकांमध्ये त्रुटी अस्यास त्रुटीची पुतणता होऊि दे यक मंजुर होईपयंत, दे यकाच्या 80 टक्के
रक्कम हमाल कंत्राटदार संस्थांिा आगाऊ प्रदाि करावीत.
संस्थाकिू ि सादर केले्या दे यकांमध्ये त्रुटी आढळ्यास सवण त्रुटी एकाच वेळी
संस्थेस कळवाव्यात. वारंवार त्रुटी काढणे टाळावे. तसेच संस्थेचे चेअरमि/सनचव यांिा
बोलावूि घेऊि त्रुटींची पुतणता तात्काळ करुि घ्यावी.
13.6 प्रत्येक विीच्या माचण मनहन्यामध्ये महागाई निदे शांकािुसार दरवाढ पनरगनणत झा्यावर
दरातील वाढीिुसार त्यापुढील कालावधीची मानसक दे यके निघतील, त्यासाठी संबंनधत
गोदामपालाकिे दरांमध्ये झालेली सुधारणा तातिीिे कळनवण्यात येईल. जेणे करुि प्रत्येक
मनहन्यात तयार होणारी हमालीची दे यके ही महागाई निदे शांकािुसार झाले्या वाढीसह
सादर होतील व हमाल कामगारांिा महागाई निदे शांकाच्या वाढीसह वेति नमळे ल याची
जबाबदारी नज्हा पुरवठा अनधकारी यांची राहील.
13.7 कंत्राट मंजूर झाले्या संबंनधत संस्था / कंत्राटदार यांिा माथािी मंिळाच्या सवण अटी व
शती लागू राहतील. नज्हानधकारी / नज्हा पुरवठा अनधकारी यांिा माथािी मंिळात मुख्य
मालक म्हणूि िोंदीत होणे माथािी कायद्यािुसार बंधिकारक रानहल. कंत्राटदारािे माथािी
कायदा व योजिेतील तरतुदीचे उल्लंघि के्यास मुख्य मालक माथािी कायद्यातील
तरतुदीचे अिुपालि माथािी मंिळाच्या सुचिेिुसार करेल.
13.8 शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे काम "अत्यावश्यक सेवम
े ध्ये" येत अस्यािे,
संबंनधत कामगारांिा संप / काम बंद आंदोलि इत्यादी प्रकारे कामात व्यत्यय आणता येणार
िाही. अशा प्रकारे कामात व्यत्यय आणणाऱ्या कामगाराबाबत कंत्राटदार संस्थेिे / माथािी
मंिळािे िोंदणी रद्द करणेबाबत माथािी कायद्यातील तरतुदीिुसार तातिीिे कायणवाही
करावी. या संबंधीची सवण जबाबदारी कंत्राटदार संस्था / माथािी मंिळाची रानहल. वरील
बाबींबाबत नज्हानधकारी यांिीही वेळोवेळी योग्य ती दक्षता घ्यावी.
13.9 संबंनधत कंत्राटदार संस्था यांिा मंजूर कंत्राट कालावधीत माथािी मंिळाच्या नियमातील
अटी व शतींचे काटे कोरपणे पालि करणे बंधिकारक राहील. ज्या कंत्राटदार संस्था यांचे
कोटे कोरपणे पालि करणार िाहीत ककवा शासकीय कामामध्ये अिथळे आणतील त्या
कंत्राटदार संस्थेचे काम तात्काळ बंद करुि, करारिामा रद्द करण्यात यावा. त्यािंतर
िवीि निनवदा प्रनक्रया राबनवण्यात यावी. तोपयंत पनरच्छे द 17 िुसार कायणवाही करण्यात
यावी.
13.10 शासकीय गोदामातील कामामध्ये सातत्य रहावे, त्याचप्रमाणे ते हमालांच्या कमतरतेमुळे /
अिुपस्स्थतीमुळे खोळं बूि राहू िये, यासाठी आवश्यक ते हमाल कामगार उपलब्लध करुि
दे ण्याची नविंती माथािी मंिळाकिे करण्यात यावी. माथािी मंिळाकिू ि िोंदीत हमाल
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कामगारांचा पुरवठा ि झा्यास तात्पुरत्या स्वरुपात तातिीिे हमाल उपलब्लध करुि दे ण्याची
जबाबदारी संबंनधत हमाल कंत्राटदार संस्थेची राहील.
िोंदीत िसले्या माथािी कामगारांची माथािी मंिळाकिे िोंद करण्याबाबतची
कायणवाही तातिीिे पुणण करण्याबाबतची जबाबदारी हमाल कंत्राटदार संस्थेची राहील.
13.11 शासकीय गोदामामध्ये अन्नधान्याचे प्रमानणकरण हे हमाल कामगारांमाफणत करण्यात येते.
प्रमानणकरणामध्ये प्रत्येक गोणी ही 50 नकलो धान्याची बिनवली जाते. सदर प्रमानणकरणाच्या
अचुकतेबाबत यापुढे गोदामपाला बरोबरच हमाल कंत्राटदार संस्थेसही जबाबदार धरण्यात
यावे. यासाठी L रनजस्टर, E रनजस्टर व E-1 रनजस्टरवर संस्थेचा सुपरवायझर/
नलनपक/संस्थेिे नियुक्त केलेली व्यक्ती यांची सही घेण्यात यावी.
13.12 ज्या संस्थेची हमाल कंत्राटदार म्हणूि निवि करण्यात येईल, त्या संस्थेिे करारिामा
करण्यापूवी शासकीय गोदामात प्रत्यक्ष काम करत असले्या हमालांची माथािी मंिळाकिे
िोंदणी करुि घेणे व त्यांिा ओळखपत्र दे णे बंधिकारक राहील.
(14)

वाटाघाटी करण्याबाबत :एल-1 व्यनतनरक्त अन्य कोणाशीही वाटाघाटी करण्यात येणार िाहीत. एल-1 सोबत
करण्यात येणाऱ्या वाटाघाटी दे खील उद्योग, उजा व कामगार नवभागाच्या नद. 1 निसेंबर,
2016 रोजीच्या शासि निणणयातील पनर.4.4.4.1 मधील तरतूदीिुसार करण्यात येतील.

(15)

निनवदाकारािे करारिामा ि के्यास:-

15.1 मंजूर निनवदाकारास निनवदा मंजूरीिंतर 7 नदवसाचे आत सवण कागदपत्रांची पूतणता करुि
रुपये 100/- च्या स्टँ म्प पेपरवर नवनहत िमुन्यात करारिामा करणे बंधिकारक आहे.
15.2 प्रथम न्यूितम निनवदाकार करारिामा करण्यास असमथण ठर्यास निनवदाप्रनक्रया रद्द करुि
फेरनिनवदा बोलानवण्यात येतील. अशा फेरनिनवदा प्रनक्रयेत पनह्या निनवदे त करारिामा
करण्यास िकार देणाऱ्या निनवदाकारास प्रनतबंनधत करण्यात येईल.
15.3 निनवदा सादर के्यािंतर निनवदाकार हा निनवदे च्या तसेच करारिाम्यातील तरतूदींिा
बांधील रानहल. न्यूितम दर असले्या निनवदाकारािे करारिामा करण्यास िकार नद्यास
अथवा टाळाटाळ के्यामूळे अथवा आदे श दे वूिही काम ि के्यामूळे, अथवा फेर निनवदा
मागवूि मंजूर के्यामूळे, शासिािे खचण करावयाची अनतनरक्त रक्कम, स्टे ट बँक ऑफ
इंनियाच्या "पी.एल. आर. (Prime Lending Rate) अनधक दोि टक्के" व्याजासह करारिामा
ि केले्या निनवदाकाराकिू ि वसूल करावी. सदर वसूली जमीि महसुलीच्या थकबाकीची
वसूली म्हणूि करण्यात यावी.
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(16)

करारिाम्यास मंजूरी:-

16.1 शासिाच्या वतीिे निनवदाकारासोबत करारिामा करण्यासाठी नज्हानधकारी यांिा प्रानधकृत
करण्यात येत आहे.
16.2 या शासि निणणयािुसार खुली ई-निनवदा प्रनक्रया राबवूि निनवदा मंजूर करण्यात आले्या
निनवदाकारासोबत करण्यात येणाऱ्या करारिाम्यास या शासि निणणयातील सवण तरतूदी लागू
राहतील. तसे करारिाम्यात िमूद करण्यात यावे.
16.3 करारिाम्यावर नज्हानधकारी / नज्हा पुरवठा अनधकारी व कंत्राटदार यांिी स्वाक्षरी करणे
आवश्यक राहील.
16.4 करारिाम्याच्या प्रत्येक पािावर व दु रुस्तीच्या नठकाणी नज्हानधकारी / नज्हा पुरवठा
अनधकारी व कंत्राटदार यांिी स्वाक्षरी करणे आवश्यक राहील.
(17)

कंत्राटदार काम करण्यास अपयशी ठर्यास करावयाची कायणवाही :शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचा कंत्राटदार काम करण्यास अपयशी
ठर्यास ककवा करारिाम्याच्या कालावधीपूवी कंत्राट रद्द करण्यात आ्यास िवीि कंत्राट
निनित होईपयंत अन्नधान्य हाताळणूकीसाठी खालील पयायािुसार तात्पुरती व्यवस्था
करावी.
(अ) लगतच्या

शासकीय

गोदामातील

कंत्राटदाराकिू ि

न्यूितम

दरािे

अन्नधान्य

हाताळणूकीचे काम करण्यात यावे.
(ब) िोंदणीकृत हमाल कामगार सहकारी संस्थेकिू ि दरपत्रके मागनवण्यात यावीत.
स्पधात्मक दर प्राप्त होण्यासाठी कमीत कमी 3 संस्थांकिू ि दरपत्रके प्राप्त होणे
आवश्यक आहे. प्राप्त होणाऱ्या दरपत्रकातील सवात कमी दर वाटाघाटी करुि
स्स्वकारण्यात यावेत. मात्र सदरचे दर हे रद्द करण्यात आले्या कंत्राटदार संस्थेच्या
दरापेक्षा जास्त िसावेत.
(क) शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे काम नज्हानधकारी कायालयाकिू ि
करण्यात यावे.
(18)

आयकर कपात करण्याबाबत:भारत सरकारच्या नवत्त मंत्रालयाच्या नद. 08.10.1993 च्या पनरपत्रकातील पनरच्छे द क्र. 5.3
िुसार सवण प्रकारच्या कंत्राटांिा आयकर अनधनियम 1961 च्या कलम 194(सी) ची तरतुद
लागू आहे. त्यािुसार नवत्तीय सल्लागार व उपसनचव यांच्याकिील पनरपत्रक क्र. का1/398/7922, नदिांक 9 निसेंबर, 1996 अन्वये हमाली कामाच्या दे यकातूि केंद्र
शासिाच्या प्रचनलत नियमािुसार आयकर कपात करण्यात यावी.
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(19)

प्रारुप करारिामा:अन्नधान्य हाताळणूकीच्या कंत्राटासाठी करावयाचा प्रारुप करारिामा सोबत (पनरनशष्ट्ट-अ)
जोिला आहे. नज्हानधकारी यांिी सदर प्रारुप करारिाम्यािुसार करारिामा करावा. इतर
कोणत्याही अटी व शती िव्यािे िमूद करण्यात येऊ ियेत.

(20)

सदर शासि निणणय निगणनमत झा्यािंतर नद. 12 सप्टें बर, 2014 रोजीचा शासि निणणय रद्द
करण्यात येत आहे .

(21) या शासि निणणयािुसार होणाऱ्या हमाल कंत्राटामध्ये लेव्ही भरण्याची जबाबदारी कंत्राटदार
संस्थांवर सोपनवण्यात येत आहे.
(22)

करारिाम्यातील तरतूदीसंदभात वाद नववाद व अनपल :

22.1 करारिाम्याच्या कालावधीत ककवा तद्िंतर करारिाम्यातील तरततूदीसंदभात तसेच दं ि,
वसूली, कंत्राट रद्द करणे इ. संदभात नज्हानधकारी यांिी नदले्या निणणयानवरुध्द निणणय
नद्याच्या नदिांकापासूि 30 नदवसात कंत्राटदार संस्थेस संबंनधत नवभागीय आयुक्त यांचेकिे
दाद मागता येईल.
22.2 नवभागीय आयुक्त यांच्या निणणयािे समाधाि ि झा्यास, सदर आदे श पानरत झाले्या
नदिांकापासूि 30 नदवसात नवभागीय आयुक्त यांच्या निणणयानवरुध्द कंत्राटदार संस्था
शासिाकिे अनपल करु शकेल.
22.3 हमाल कंत्राटदार संस्था यांिी आप्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्लध असणाऱ्या
वैध मागांचा अवलंब के्यानशवाय त्यांिा न्यायालयात दाद मागता येणार िाही.
(23) सदर शासि निणणय उद्योग, ऊजा व कामगार नवभागाच्या मान्यतेिे, तसेच नवत्त नवभागािे
अिौपचानरक संदभण क्र. 99/व्यय-10, नद. 17/03/2018 िुसार नदले्या मान्यतेिे निगणनमत
करण्यात येत आहे.
(24) सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर
उपलब्लध करण्यात आला असूि त्याचा संगणक सांकेतांक 201805081732355506

असा

आहे. हा आदे श निजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे ,

Mahesh Dinkar
Pathak

Digitally signed by Mahesh Dinkar Pathak
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food,Civil Supplies
And Consumer Protection Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a1e084b3bb4cc266f737f88ea4
b79e3f83c4a7ca12d, cn=Mahesh Dinkar Pathak
Date: 2018.05.08 17:37:34 +05'30'

( महेश पाठक )
प्रधाि सनचव, महाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1) मा.मंत्री, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव
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2) मा.राज्य मंत्री, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव
3) मा. नवरोधी पक्ष िेता, नवधािसभा / नवधािपनरिद, महाराष्ट्र नवधािमंिळ सनचवालय, मुंबई
4) प्रधाि सनचव, नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
5) प्रधाि सनचव (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) सवण नवभागीय आयुक्त,
7) संचालक, िागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कायालय, मुंबई
8) सवण उपायुक्त (पुरवठा), नवभागीय आयुक्त, कायालय
9) सवण नज्हानधकारी (मुंबई व मुंबई उपिगर नज्हा वगळू ि)
10) सवण नज्हा पुरवठा अनधकारी
11) उपसंचालक, िागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कायालय, मुंबई.
12) उप संचालक, िागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई.
13) नवत्तीय सल्लागार व उपसनचव, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, मुंबई.
14) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
15) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
16) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, िागपूर.
17) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता), महाराष्ट्र-2, िागपूर.
18) निवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, िागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा पनरमंिळ द्वारा: नवत्तीय सल्लागार व उप
सनचव, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, मुंबई.
19) नवत्त नवभाग ( व्यय 10), मंत्रालय, मुंबई.
20) उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग(कामगार-5), मंत्रालय,मुंबई.
21) निवि िस्ती/िापु-16अ.
-----------
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(अन्न, िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, शासि निणणय क्रमांक: कंत्राट-1217/प्र.क्र.98/
िा.पु.16अ, नदिांक 8 मे, 2018 सोबतचे सहपत्र )
पनरनशष्ट्ट-अ
कायणकारी दं िानधकारी, नज्हा ....................यांचे समोर
शासकीय गोदाम.................. नज्हा.........येथील अन्नधान्याच्या हाताळणूकीसाठी करावयाच्या
हमाल कंत्राटाबाबतचा करारिामा.
मी

(िांव) .................वय/विे...............................धंदा...............

(पत्ता)......................................................................................................सत्य
प्रनतज्ञापत्र करतो की,
आमच्या संस्थेचे िांव......................................................................................
रनजस्रेशि िं..................................असा आहे. सदर संस्थेला नज्हानधकारी...............
यांचेकिू ि सि ------ ते ------ या कालावधीसाठी ......................या गोदामातील अन्नधान्य
हाताळणूकीचे कंत्राट नदिांक ...................... पासूि नदिांक .......................पयंत दे ण्याचे ठरले
आहे. त्याबाबतचा करार, महाराष्ट्राचे राज्यपाल (यात यापुढे ज्यांचा "शासि" असा उल्लेख करण्यात
आलेला आहे) आनण ..................संस्था नजचे ............येथे कायालय आहे , (यात यापुढे ज्यांच्या
"संस्था" असा निदे श करण्यात आला आहे.) यांच्यामध्ये नदिांक .................रोजी करण्यात आला.
ज्याअथी, नज्हानधकारी...............(यात यापुढे ज्यांचा "नज्हानधकारी" असा निदे श
करण्यात आला आहे) यांिी नदिांक...............रोजी सुरु होणाऱ्या व नदिांक ..............रोजी
समाप्त होणाऱ्या 3 विाच्या कालावधीसाठी अन्नधान्य आनण इतर नवक्रेय वस्तुंच्या बाबतीत हमालीचे
काम करण्यासाठी नद. ............. रोजीच्या शासि निणणयातील तरतुदीिुसार निनवदा प्रनक्रया
राबनवली होती व या निनवदा प्रनक्रयेमध्ये ................. संस्था (यात यापुढे ज्यांचा "संस्था" असा
निदे श करण्यात आला आहे) हे न्युितम निनवदाकार ठरलेले आहेत, त्या अथी संस्थेिे उक्त हमालीचे
काम करण्यास होकार नदला आहे आनण शासिािे संस्थेचा उक्त होकार याखाली संनिनवष्ट्ट केले्या
अटीवर व शतीवर स्वीकारला आहे.
त्याअथी आता पुढीलप्रमाणे करारिामा करण्यात येत आहे.
1)

............ संस्था यांिा कामाच्या बाबीसाठी मंजूर केले्या प्रनत क्क्वटल दरांची सुची सोबत

जोिली आहे . त्यािुसार त्याचप्रमाणे वेळोवेळी वाढले्या महागाई निदे शांकाच्या दरािुसार दे यकांची
प्रदािे करण्यात यावीत.
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2)

........... संस्थेिे महाराष्ट्र माथािी हमाल व इतर श्रमनजवी कामगार (िोकरीचे नियमि व

क्याण) अनधनियम 1969 च्या कलम 14 िुसार ------नज््ातील माथािी मंिळाकिे मालक
म्हणूि िोंदणी करुि घेतलेली आहे.
3)

........... संस्था ..............गोदामामध्ये जे माथािी मंिळाकिील िोंदीत कामगार पूवीपासूि

काम करत आहेत त्यांच्याकिू िच काम करुि घेईल व त्यांिा संस्थेचे कामगार म्हणूि त्यांची संबंधीत
माथािी मंिळाकिे िोंदणी करेल.
4)

संबंधीत माथािी मंिळाकिे कामगारांच्या मजूरीची व लेव्हीची रक्कम भरण्याची जबाबदारी

संबंधीत कंत्राटदार िोंदणीकृत हमाल कामगार संहकारी संस्था/ हमाल कामगार सदस्य असले्या
सहकारी संस्था /िोंदणीकृत बेरोजगाराच्या सेवा सहकारी संस्था यांची राहील. िोंदीत हमाल
कामगारांिा रोखीिे हमाली अदा केली जाणार िाही.
5)

........... संस्था िोंदीत हमाल कामगारांची मजूरी प्रत्येक मनहन्याच्या 7 तारखेपयंत माथािी

मंिळात ऑिलाईि पध्दतीिे अथवा धिाकिाद्वारे जमा करेल. त्याचप्रमाणे िोंदीत हमाल
कामगारांपोटी नज्हा माथािी मंिळािे घोनित केलेली लेव्हीची रक्कम प्रत्येक मनहन्याच्या 15
तारखेपयंत माथािी मंिळाकिे ऑिलाईि पध्दतीिे अथवा धिाकिाद्वारे जमा करेल. संस्थेस
मजूरीच्या रक्कमेची तसेच लेव्हीची रक्कम माथािी मंिळात जमा के्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर
के्यावर तेवढया रक्कमेची प्रनतपुती नज्हा पुरवठा अनधकारी करतील.
6)

कंत्राटदार संस्थेिे मजुरी व लेव्हीची रक्कम नवनहत वेळेत ि भर्यास प्रथम वेळेस संस्थेस

लेखी समज दे ण्यात येईल. नद्वतीय वेळी संस्थेिे सदरच्या रक्कमेचा भरणा नवनहत वेळेत ि के्यास
िोटीस दे ऊि संस्थेस दे ण्यात येणाऱ्या बाबनिहाय आधारभूत दरावरील स्पधात्मक दरातूि 25%
रक्कम दं ि म्हणूि कपात करण्यात येईल व नत्रतीय वेळी संस्थेिे सदरच्या रक्कमा नवनहत वेळेत ि
भर्याचे आढळयास संस्थेस िोटीस दे ऊि कंत्राट रद्द करण्यात येईल.
7)

कंत्राटदार संस्थेस हमाल कामगारांिा माथािी मंिळािे ठरवूि नदले्या आधारभूत दरापेक्षा

कमी दर दे ता येणार िाही. कंत्राटदार संस्थेस मालक म्हणूि माथािी कामगारांच्या मजूरीची रक्कम
ही नकमाि वेतिापेक्षा ककवा मंिळािे ठरवूि नदले्या दरापेक्षा कमी राहणार िाही.
8)

शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणुकीचे काम अत्यावश्यक सेवम
े ध्ये येत अस्यािे,

संबंनधत कामगारांिा संप/काम बंद आंदोलि इत्यादी प्रकारे कामात व्यत्यय आणता येणार िाही.
अशा प्रकारे कामात व्यत्यय आणणाऱ्या कामगारांवर कंत्राटदार संस्थेकिू ि/माथािी मंिळाकिू ि
तातिीिे माथािी कायद्यातील तरतुदीिुसार कारवाई करण्यात येईल. या संबंधीची सवण जबाबदारी
कंत्राटदार संस्था/माथािी मंिळाची राहील.
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9)

शासकीय गोदामातील कामामध्ये सातत्य रहावे, हमालांच्या कमतरतेमुळे/ अिुपस्स्थतीमुळे

काम खोळं बूि राहू िये, यासाठी आवश्यक ते हमाल कामगार तात्पुरत्या स्वरुपात तातिीिे उपलब्लध
करुि दे ण्याची जबाबदारी हमाल कंत्राटदार संस्थेची राहील.
10)

काही कारणात्सव शासकीय गोदामातील काम कायमस्वरुपी बंद पि्यास अथवा शासिािे

बंद करण्याचा निणणय घेत्यास हमालांिा काम दे ण्याची जबाबदारी शासिाची असणार िसुि त्या
त्या हमाल कंत्राटदार संस्थेची ककवा माथािी मंिळाची राहील.
11)

कंत्राटदार संस्थेस कंत्राट कालावधीत माथािी मंिळाच्या नियमातील अटी व शतीचे

काटे कोरपणे पालि करणे बंधिकारक राहील. ज्या संस्था यांचे काटे कोर पालि करणार िाहीत /
शासकीय कामामध्ये अिथळे आणतील त्या संस्थेचे काम तात्काळ बंद करुि करारिामा रद्द
करण्यात येईल.
12)

संस्था आप्या स्वत:च्या कामगारांमाफणत या प्रयोजिासाठी शासिािे राखूि ठे वले्या ककवा

बांधले्या गोदामांमध्ये आनण / ककवा शासिािे उघिले्या खरेदी केंद्रावर ककवा जेथे शासिास
अशी सेवा आवश्यक वाटे ल त्या अन्य नठकाणी माल भरणे व उतरवणे यासह आनण नवशेित: याखाली
नलनहले्या अिुसूनचत वणणि केले्या कामांच्या बाबी आनण त्या प्रत्येक बाबीसाठी माथािी मंिळािे
नवनिर्थदष्ट्ट केले्या दरािे, माल भरण्याचे, उचलण्याचे व तदिुिंनगक व संलग्ि काम करील.
शासि, संस्थेला कामाच्या बाबीिुसार पुढीलप्रमाणे िमूद केले्या दरांिी केले्या कामासाठी
मोबदला दे ईल. मात्र,
(1)

47 नकलो ग्रॅम ते 55 नकेलो ग्रॅम वजिाच्या गोण्याकनरता नवनहत केले्या कामाच्या बाबींचे

पूणण दर चुकते केले जातील.
(2)

संस्थेला कोणत्याही मजूरीच्या कामाच्या बाबींमध्ये िमूद केलेले कोणतेही काम करण्याची

आवश्यकता वाटली िाही तर ती ककवा ते काम नतिे कोणत्याही कारणास्तव ककवा अन्यथा केले िाही
तर ि केले्या मजूरीच्या कामासाठी संस्थेला िोटीस नद्यािंतर मंजूर दरामधूि ठरानवक प्रमाणात
रक्कम कमी करण्यात येईल.
(3)

स्वच्छ करणे व रुपांतर करणे या बाबींसाठी असले्या दरािे भूस कांियातूि सवण खाद्य धान्य

इत्यादी वेगळे करण्यासाठी नज्हानधकारी यांिा जेव्हा जेव्हा आवश्यक वाटे ल तेव्हा तेव्हा संस्था
कोणतीही गौण उत्पादिे अस्यास ती िुकसािीपासूि वाचवण्याचे व ती पुन्हा साफ करण्याचे
दे खील काम करील.
(4)

करार निर्थदष्ट्ट दरांनवरुध्द स्पष्ट्टपणे उपबंनधत केले िसेल तर त्या दरांमध्ये गोदामाच्या

आकारािुसार व जनमिीच्या स्वरुपािुसार त्यांच्या नभन्नतेच्या अनधि राहू ि गोण्या भरणे, उचलणे,
आनण त्यांची सुमारे 16 थर उं चीपयंत थप्पी लावणे यांचा समावेश होतो. नज्हानधकाऱ्यांच्या स्वेच्छा
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निणणयािुसार थप्पी लावण्याची ही उं ची वाढवता येईल, संस्थेला नवनहत केले्या दराहू ि अनधक
प्रदाि केले जाणार िाही.
(5)

संस्था नज्हानधकारी यांच्या सुचिेिुसार तसे आवश्यक असेल तर ज्यासाठी दर नवनहत

केलेले िसतील अशा कामाच्या बाबी पार पािील आनण शासिाची मान्यता घेवूि िंतर
नज्हानधकाऱ्यांिी निनित केले्या दरािे अशा कामासाठी नतला प्रदाि करण्यात येईल.
(6)

संस्था एकाच गोदामातूि एका नठकाणाहू ि दु सऱ्या नठकाणी ककवा यथास्स्थती एकाच

नठकाणामधील एका गोदामातूि दु सऱ्या गोदामामध्ये, नतच्या मजुरीच्या कामासाठी आवश्यक
असलेली तराजुची तागिी लोखंिी कैची, वजिे, तािपत्र्या, हॉपर यंत्र,े उफण्णी यंत्रे, पोती नशवण
यंत्रे, हँगीग हु क, चाळण्या (मेशेस) आनण अन्य तत्सम उपकरणे ककवा गोदामासाठीची साधि सामग्री
वाहू ि िेईल आनण या कामासाठी ती कोणताही स्वतंत्र मजूरी खचण नमळण्यास हक्कदार असणार
िाहीत.
(7)

नदवसाचे काम करण्यात आ्यावर उपरोक्त खंि (6) मध्ये िमूद केलेली हॉपर यंत्रे, पोती

नशवण यंत्रे, हँगीग हु क, इत्यादी सारखी मजूरीसाठी लागणारी सवण अवजारे संस्था संबंनधत गोदाम
रक्षकािे दाखनव्याप्रमाणे योग्य जागी ठे वील.
(8)

मजुरीचे काम सवणसाधारणपणे सकाळी 8.00 वाजता सुरु होईल आनण सायंकाळी 6.00

वाजता संपेल. परंतु यास गोदाम रक्षक, गोदाम व्यवस्थापक ककवा गोदाम अनधकारी ककवा याबाबतीत
नज्हानधकाऱ्यािे प्रानधकृत केले्या अशा अन्य अनधकाऱ्यांच्या स्वेच्छानधकारात त्या नदवसाच्या
गरजेिुसार नदवसा सकाळी काम लवकर सुरु करण्यात येऊि संध्याकाळी उनशरा बंद करण्यात
आले तरी अनधक तास काम करण्यात आ्यामुळे बाधा येणार िाही, अशा जादा तासांसाठी
अनतकानलक भत्याच्या स्वरुपात अनतनरक्त खचण चुकता केला जाणार िाही.
संस्थेचे सवण हमाल नवनहत वेळेत गोदामात उपस्स्थत राहतील, याची काळजी कंत्राटदार
संस्थेिे तसेच गोदामपालािे घ्यावी. या संबंधात तक्रारी प्राप्त झा्यास कंत्राटदार संस्था व
गोदामपाल दोघांवरही जबाबदारी निनित करण्यात येईल.
(9)

संस्था, नतच्या कामगारांकिू ि धान्य हाताळतािा ते वाया जात िाही, त्याची हािी होत िाही

हे पाहील.
(10)

संस्था, जेव्हा आवश्यक वाटे ल तेव्हा, अिुकूल मोसमात धान्य स्वच्छ व रुपांतरीत करण्याचे

काम गोदामाबाहेर करु शकेल.
(11)

संस्था, या व्यवस्थेखाली नतिे िेमले्या कामगारांिा ककवा मजुरांिा माथािी मंिळा माफणत

दर मनहन्याचे वेति नियनमतपणे ऑिलाईि पध्दतीिे प्रदाि होईल आनण संस्थेिे तसे करण्यांत कसूर
केली तर या कामासाठी संस्थेला दे य असले्या रकमेतूि तात्पुरते प्रदाि करुि कामगारांिा अग्रीम
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दे ण्याचे आनण नज्हानधकाऱ्यािे केले्या अशा सवण प्रदािांसाठी स्वत: प्रनतपूती करण्याचे स्वातंत्र्य
नज्हानधकारी यांिा असेल.
(12)

संस्था, नतच्या मजुरांिा ककवा कामगारांिा काम करतािा कोणतीही दु खापत झा्यास ककवा

इजा पोहच्यास त्याकनरता जबाबदार राहील आनण श्रनमक भरपाई अनधनियमाखाली दे य असलेली
कोणतीही िुकसाि भरपाईची रक्कम ककवा िुकसाि भरपाईच्या रकमा चुकत्या करण्यास जबाबदार
असेल. उक्त अनधनियमाअन्वये अशी कोणतीही िुकसाि भरपाई नज्हानधकारी यांिा चुकती करावी
लाग्यास संस्था मागणी के्यावर नज्हानधकारी यांिा अशा प्रकारे चुकत्या केले्या सवण रकमा
परत करील अनण शासिाकिे अशा सवण दाव्यांची व खचाची पूणणत: क्षनतपूती करील.
(13)

या करारिाम्यातील अटींचे व शतीचे योग्य पालि व अिुपालि करण्यासाठी, संस्था

नज्हानधकारी यांिा एकतर शासि निणणयातील तरतूदीिुसार अिामत रक्कम व प्रनतभूती ठे व
कोिागारात रोख रकमेत ककवा शासकीय वचि पत्राद्वारे जमा करील. संस्थेकिू ि या
करारिाम्यातील कोणत्याही अटींचा व शतींचा भंग झा्यास, शासिाला (हा करार समाप्त
करण्यासह) इतर कोणत्याही कायदे शीर उपायांिा बाधा ि येता, अशा उल्लंघिाबद्दल ककवा या
करारािुसार शासिािे ककवा शासिाच्या वतीिे संस्थेकिू ि ककवा नतच्या िावािे केले्या ककवा
कोणत्याही वेळी करण्यात येतील अशा कोणत्याही इतर मागण्यांच्या पूतणतेसाठी ककवा त्या बाबतीत
शासिाच्या ककवा या अन्वये शासिाला दे य असले्या कोणत्याही रक्कमेची पूतणता करण्यासाठी
शास्ती ककवा निधारीत भरपाई म्हणूि अमाित ठे वीची प्रनतपूवी ठे वीची संपूणण रक्कम ककवा नतचा भाग
समपहृत ककवा समायोनजत ि करण्यात आलेली अशी ठे व ककवा नतचा भाग हा करार समाप्त
झा्यािंतर संस्थेला चुकता ककवा हस्तांतरीत करण्यात येईल.
(14)

संस्था, या कराराअन्वये नतिे हाती घेतलेले मजुरीचे काम त्या त्या नदवशी तत्परतेिे पार

पािील आनण हे काम संस्थेमुळे कोणत्याही प्रकारे थांब्यास ककवा नतच्या श्रनमकांिी हे काम
करण्यास िकार नद्यामुळे ककवा नतच्या नियंत्रणाबाहेर िसले्या कोणत्याही कारणांमुळे या कामास
नवलंब झा्यास, नज्हानधकारी यांच्या संस्थेकिू ि अशा नवलंबामुळे ककवा कसुरीमुळे ककवा इतर
उपाययोजिा करण्याच्या नज्हानधकारी यांच्या अनधकाराला बाधा ि आणता नज्हानधकारी यांिा
ज्या पयायी व्यवस्था कराव्या लागतील त्या व्यवस्थांवरील कोणत्याही अनतनरक्त खचामुळे झाले्या
हािीची कोणतीही रक्कम वसुल करण्याचा अनधकार असेल. अशा प्रसंगी नज्हानधकारी शास्तीच्या
स्वरुपात आनण शासिाला झालेली हािी भरुि काढण्यासाठी अिामत/प्रनतभूती ठे व ककवा नतचा
कोणताही भाग जप्त करील. नज्हानधकारी शास्ती व िुकसाि भरपाईची रक्कम निनित करील
आनण संस्थेला अशा शास्तीच्या व िुकसाि भरपाईच्या रक्कमा कळव्यािंतर ती लगेचच आवश्यक
ते आणखी प्रदाि ककवा प्रदािे करुि ठे व रुपये......... च्या मुळ रक्कमेत पुन्हा ठे वील.
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(15)

हा करार नद. ......... पासूि नद. ....... पयंत तीि विाच्या कालावधीसाठी अमलात राहील.

परंतु नज्हानधकारी यांिा कोणत्याही कारणास्तव संस्थेला एक मनहन्याची लेखी िोटीस दे वूि हा
करार समाप्त करता येईल आनण अशा समाप्तीच्या वेळी संस्थेला िुकसाि भरपाईसाठी दावा करता
येणार िाही.
(16)

याद्वारे परस्परांमध्ये असे मान्य करण्यात येत आहे की, नज्हानधकारी यांिा वाटत असेल तर

ते त्यांच्या स्वेच्छानधकारात संस्थेला येथील खंि (15) िुसार कामाच्या शेवटच्या नदवसापूवी नतला
वाढवूि नदले्या कालावधीच्या पलीकिे दोि मनहन्यांहूि अनधक िसले्या अनतनरक्त
कालावधीसाठी येथे नदले्या संस्थेच्या अटीिुसार व दरांिुसार काम करण्यास सांगू शकेल.
(17)

जर संस्थेला ककवा नतच्या अनधकृत प्रनतनिधीस जीविावश्यक सेवा अनधनियम 1955 मधील

तरतुदीिुसार अपराधी ठरनवले असेल तर नज्हानधकारी त्यांच्या स्वेच्छानधकारात िोटीस ि दे ता
कंत्राट समाप्त करील आनण अशा प्रकारे कंत्राट समाप्त के्यामुळे संस्थेला नज्हानधकाऱ्यांकिू ि
कोणतीही िुकसाि भरपाई नमळणार िाही.
(18)

नज्हानधकारी त्याच्या स्वेच्छानधकारात संस्थेची कसूर, गैरवतणणक
ू इत्यादी कारणामुळे

दे खील कंत्राट नवखंिीत करु शकेल आनण अशा प्रकारे कंत्राट नवखंिीत के्यामुळे संस्थेला
कोणतीही िुकसाि भरपाई नमळणार िाही.
(19) शासकीय गोदामामध्ये अन्नधान्याच्या प्रमानणकरणामध्ये प्रत्येक गोणी ही 50 नकलोची बिनवली
जाते. सदर प्रमानणकरणाच्या अचुकतेबाबत कंत्राटदार संस्थाही जबाबदार राहील. यासाठी L
रनजस्टर, E रनजस्टर व E-1 रनजस्टरवर संस्थेचा सुपरवायझर/नलनपक/संस्थेिे नियुक्त केलेली
व्यक्ती सही करील.
(20)

लवाद अनधनियम, 1940 च्या उपबंधाद्वारे या करारिाम्यातील तरतुदी संदभात कोणताही

वाद/नववाद उद्भव्यास संबंनधत नवभागीय आयुक्तांकिे करारिामा समाप्त झा्यापासुि सहा
मनहन्याच्या आत दाद मागता येईल. अशा लवादाचा निणणय अंनतम व या कराराच्या दोन्ही पक्षांिा
बंधिकारक राहील.
(21)

शासिाला दे य असले्या ककवा ज्या नदिांकास शासिाला ही रक्कम प्रदाि करावयाची होती

त्या नदिांकापासूि दरसाल 6% व्याजासह या कंत्राटाअन्वये शासिाकिू ि वसुली योग्य असले्या
सवण रक्कमा शासिाचे कोणतेही इतर हक्क आनण उपाययोजिा यास बाधा ि आणता जमीि
महसूलाची थकबाकी म्हणूि वसुली योग्य असले्या मािण्यात येतील.
(22)

या लेखाच्या संबधातील मुद्रांक शु्क संस्था भरेल व ती ते चुकते करील.

(23)

नज्हानधकारी यांिी नदले्या सूचिांचे पालि करण्यास संस्थेिे कसूर के्यास

नज्हानधकारी ककवा त्यािे प्रानधकृत केलेला अनधकारी यांिी संस्थेस लेखी स्वरुपात रीतसर िोटीस
नद्यािंतर संस्थेच्या जोनखमीवर, खचािे व अिुभवावर अन्य दु सऱ्या संस्थेमाफणत ककवा अन्य
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कोणत्याही एजन्सीमाफणत पयायी व्यवस्था करील आनण याकनरता शासिाला झालेला सवण अनतनरक्त
खचण हा संस्था सोशील व चुकता करील.
10) वर निर्थदष्ट्ट केले्या मजूरीच्या कामाच्या बाबींची अिुसूची:
प्रत्येकी 1 क्क्वटल साठीचे दर
(अ)

धान्याचे प्रमानणकरण करणे.
(एक) रक/गाियांमध्ये रचूि ठे वले्या गोण्याची थप्पी मोिू ि त्या गोण्या वजि काटयाजवळ
िेणे, प्रमानणकरणामध्ये गोण्यांमध्ये धान्य घालूि ककवा गोण्यांमधूि धान्य काढू ि वजि
करणे, गोण्या हलवणे, प्रमानणकृत गोण्या नशवणे आनण अंदाजे 16 थरांपयंत थप्पी
लावूि रचणे.
(दोि) गोदामामध्ये रचूि ठे वले्या गोण्याची थप्पी मोिू ि त्या गोण्या वजि काटयाजवळ
िेणे, प्रमानणकरणामध्ये गोण्यांमध्ये धान्य घालूि ककवा गोण्यांमधूि धान्य काढू ि वजि
करणे, गोण्या हलनवणे, प्रमानणकृत गोण्या नशवणे आनण अंदाजे 16 थरांपयंत थप्पी
लावूि रचिे ककवा रकमध्ये/गाड्यांमध्ये वाहू ि िेवूि थप्पी रचणे.
(तीि) (दोि) साठी जसे त्याचप्रमाणे पाला ि करता पुन्हा गोण्यांमध्ये भरणे, म्हणजे थप्पी
रचूि ठे वले्या गोण्या खाली उतरवणे, त्यातील धान्य िवीि गोण्यांमध्ये ओतणे,
अचुक वजि करणे, गोण्याची तोंि नशवणे आनण त्याच गोदामामध्ये अंदाजे 16
थरांपयंत थप्पी लावूि रचिे ककवा रकमध्ये/गाड्यांमध्ये वाहू ि िेवूि थप्पी रचणे.

(ब)

गोदामामध्ये गोण्या भरणे, उतरवणे आनण थप्पी लावणे.

(एक)

गािीमधूि ककवा रक्समधूि गोण्यांची थप्पी मोिू ि खाली उतरवणे आनण वजि ि करता,
परंतु सवण भारासहीत उचलणे या कामासह अंदाजे 16 थरांच्या उं चीपयंत गोदामांमध्ये थप्पी
रचूि ठे वणे.

(दोि) गोदामात लावले्या थप्पीवरुि गोण्या काढणे, त्यांचे वजि ि करता सवण भारासहीत त्या
उचलणे व गोदामाजवळच्या रकमध्ये/गाड्यांमध्ये वाहू ि िेवूि थप्पी रचणे.
(तीि) गाड्यांमधूि ककवा रकमधूि गोण्यांची थप्पीमोिू ि खाली उतरवणे, गोण्यांचे वजि करणे
आनण गोदामात अंदाजे 16 थरांच्या थप्पी रचूि ठे वणे.
(चार) गोदामातील थप्पी वरुि गोण्या काढणे, त्यांचे वजि करणे व रकमध्ये ककवा गाड्यांमध्ये िेवूि
थप्पी रचणे.
(पाच) गोदामातील थप्पीवरुि गोण्या काढणे, वजि ि करता नकरकोळ नवक्रेते / घाऊक व्यापारी
यांिा दे ण्यासाठी रकमध्ये ककवा गाड्यांमध्ये िेवूि थप्पी रचणे.
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टीप :- उपरोक्त (पाच) बाबतीत नकरकोळ नवक्रेते/घाऊक व्यापारी यांच्या गाड्यांमध्ये माल
भरतािा त्या मालाची जबाबदारी नकरकोळ नवक्रेते/घाऊक व्यापारी यांच्यावर आहे.
(सहा) वाराफेरी (कोणत्याही कारणास्तव पुिव्यणवस्था ककवा एकाच इमारतीमधील गोदामांमध्ये
वजि ि करता गोण्या रचण्याकनरता अन्य कोणतीही हलवाहलव)
टीप :- पिलेले धान्य झािणे इत्यादी काम शासिािे िेमले्या पालावा्याकिू ि करुि
घेण्यात यावे.
(क)

गोदामामधील इतर कामकाज :
(एक) स्थानिक

भागातूि

धान्य

खरेदी

करतािा

शेतकऱ्यांकिू ि

ककवा

इतर

पुरवठादाराकिू ि धान्य घेण्यासाठी गोण्या दे णे, त्या भरुि तागिीजवळ िेणे, वजि
करणे, प्रमाणीकरण करणे, नशवणे आनण गोदामामध्ये अदमासे सोळा थर इतक्या उं च
थप्पी रचूि ठे वणे.
(दोि) इतर कामासाठी गोण्या िेण्याची आवश्यकता अस्यास, प्रत्येकी एक क्क्वटल
(निव्वळ)

इतके

प्रत्यक्ष

वजि

गोण्यांमागे...................................(प्रमाणीकरण

केले्या
केले्या

गोण्या)

100
वजिाची

चाचणी घेणे.
टीप : वजिाच्या चाचणीसाठीचा हा दर गोण्या थप्पीिे रचणे ककवा खाली उतरवणे इत्यादी
सारख्या कोणत्याही गौण कामाकनरता नवचारात घेतला जाणार िाही.
(तीि) थप्पीवरुि गोण्याखाली उतरवणे व त्या तेथूि हलवणे, त्यातील धान्य िवीि
गोण्यांमध्ये ओतूि त्या नरकाम्या करणे, त्या नशवणे आनण त्या थप्पीिे रचूि ठे वणे,
(ि)

कामांच्या इतर संकीणण बाबी:

(एक)

वानघणीमधूि नरकाम्या गोण्यांच्या गासड्या ककवा गठ्ठे ककवा सुतळीच्या गासड्या/दोऱ्याचे

पॅकेट (प्रत्येकी 318 ते 409 नक. ग्रॅ.) उतरवणे आनण थेट रक्समध्ये ककवा गाियांमध्ये भरणे.
(दोि) रक्समधूि ककवा गाियांमधूि (प्रत्येकी 318 ते 409 नक. ग्रॅ.) नरकाम्या गोण्यांच्या
गासड्या ककवा गोण्यांचे गठ्ठे ककवा सुतळीच्या गासड्या/ दोऱ्याचे पॅकेट उतरवणे
आनण गोदामामध्ये थप्पीिे रचणे.
(तीि) 100 नरकाम्या गोण्या व्यवस्थीत बांधूि त्याचे गठ्ठे तयार करणे आनण ते गोदामामध्ये
थप्पीिे रचणे.
(चार)

तािपत्र्या गोदामामध्ये ठे वणे.

(पाच) तािपत्र्या गोदामामधूि बाहेर काढणे.
(सहा) एकाच गोदामामध्ये नरकाम्या गोण्याचे गठ्ठे इकिू ि नतकिे िेण्यासाठी वाराफेरी.
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या गोष्ट्टीची साक्ष म्हणूि महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्यासाठी व त्यांच्या वतीिे सही
करण्यासाठी व त्यांच्या कायालयाची मोहोर लावण्यासाठी नज्हानधकारी यांिा प्रानधकृत केले आहे
आनण वरील संस्थेची सामाईक मोहोर यात वर नलनहले्या नदवशी व विी उमटनवली आहे.
नज्हानधकारी यांिी खालील व्यक्तींच्या समक्ष, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या िांवािे व
वतीिे स्वाक्षरीत मोहोरबंद करुि स्वाधीि केले.
वरीलप्रमाणे

करारिामा नलहू ि घेणार

करारिामा नलहू ि दे णार

(नज्हानधकारी)

(संस्थेचे चेअरमि अथवा प्रानधकृत प्रनतनिधी)

साक्षीदार-( नज्हा पुरवठा कायालयाच्या वतीिे)
1)
2)
संस्थेिे खालील व्यक्तींच्या समक्ष स्वाक्षरीत व मोहोरबंद करुि स्वाधीि केले.
साक्षीदार
1)
2)
..................
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