पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुडी,
िंुणे-411044.
दुरध्वनी क्रमाांक 020-27652934/27652935
website:www.pcntda.org.in
Email:- pcntda@yahoo.com

पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण कार्यालर्यासाठी
कांत्राटी िंध्दतीने कमम िंारी िंुरववणेबाबतिंी ई-वनववदा .

PIMPRI CHINCHWAD DEVELOPMENT AUTHORITY,
NEAR AKURDI RAILWAY STATION,
PUNE- 411 044

DETAIL TENDER PAPER FOR
FOR 2019-20

TENDER NOTICE NO : ADMIN

TENDER PAPERS
(e- Tender)

NAME OF WORK : Appointment of worker on Contract basis

Estimate Cost per year

Rs.

65,00,000/-

Tender Form Fee

Rs.

१2,000/-

Earnest Money Deposit

Rs.

1,20,000 /-

--------------------------------------------------------------------------------------------------Dy. Chief Executive Officer (Admin)
Pimpri Chinchwad New Town Development Authority
New Administrative Building, Near Akurdi
Railway Station, Pune-411 044.

Tel :- 020-27652934, 020-27166002,

Fax : 020-27652935

पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुडी, िंुणे-44
दुरध्वनी क्रमाांक 020-27652934/35
वेब साईट:- www.pcntda.org.in
कांत्राटी कममिंारी िंुरववण्र्याबाबत.
ई-वनववदा सुिंना क्रमाांक प्रशा 1 सन 2019-20
मुख्य काययकारी अधिकारी, पिंिंरी पिंिंवड नवनगर धवकास प्राधिकरण आकुडी, िंुणे-44 खालील
कामाकरीता नोंदणीकृ त िंुरवठािारकाकडू न (ठे केदाराांकडू न) कांत्राटी कमयिंारी िंुरधवण्याबाबत ई- धनधवदा
मागधवण्यात येत आहे त.
कामािंे नाांव

कामािंा
कालाविी

एक वर्षािंा अांदाजीत खिंय रु.
( Estimated cost)

बयाणा रक्कम रु.

ई-धनधवदा फॉमय
फी रु.

प्राधिकरणातील कायालयीन
कामासाठी अांदाजे 20 कांत्राटी
धलिंीक / सांगणकिंालक 5 कधनष्ठ
अधियांता आधण 4वाहनिंालक,
2तारतांत्री, 2 िूमािंक,2 आरे खक,
1 लघुलेखक मजदूर, धििंाई
िंुरधवणेसाठी ई-धनधवदा.

11 मधहने

65,00,000/-

1,20,000/-

12,000/-

Online धनधवदा प्रधसध्दीिंा धदनाां क व वेळ

धद. 09/09/2019
11.00 वाजता

रोजी

सकाळी

धनधवदा िंूवय बैठक

धद. 11/09/2019 दुिंारी 3.00 वाजता

धनधवदा सादर करण्यािंा अांधतम धदनाांक व वेळ

धद. 21/09/2019 रे ाजी सायांकाळी
5.45

धनधवदा उघडण्यािंा धदनाांक

धद. 24/09/2019 वेळ दुिंारी 3.00
वाजता

वटिं :१.

ई-धनधवदाबाबत सधवस्तर माधहती, अटी व िती या http://mahatenders.gov.in व www.pcntda.org.in या सांकेत
स्थळावर उिंलब्ि आहे त.

२.

धनधवदे िंी फामय फी 12,000/- व बयाणा रक्कम रुिंये 1,20,000/- हे E-Payment द्वारे gateway mode द्वारे ICICI
वेबसाईट वरील सुिंनेप्रमाणे जमा करावी.

३.

धनधवदे बाबतिंे िंुरवणी पकवा िुध्दीिंत्रक हे वेब साईटवरिं प्रधसध्द केले जाईल. यासाठी वतयमानिंत्रात जाधहरात धदली
जाणार नाही.

४.

ई-धनधवदासांदिात अधिक माधहती व सहायासाठी 020- 27652934/35 या दुरध्वनी क्रमाांकावर सांिंकय सािावा.

सही/मुख्र्य कार्यम कारी अविकारी

अटी व शती :कांत्राटी कमयिंारी िंुरवठा करणाऱ्या एजन्सीच्या धनयुक्तीसाठी ई-धनवीदा िंध्दतीने अनुिवी
िंुरवठादाराकडू न धनवीदा मागधवण्यात येत आहे . ही धनवीदा धलफाफा क्र.1 ताांधत्रक धलफाफा व धलफाफा
क्र.2 दरािंा धलफाफा या िंध्दतीने upload करावी.
A) वलफाफा क्र. 1.
ताांवत्रक वलफाफा
ताांवत्रक वलफाफामध्र्ये खालील कागदिंत्राांच्र्या स्कॅ न केलेल्र्या प्रती जोडाव्र्यात.
1. फॉमय फी रुिंये 12,000/- व बयाणा रक्कम 1,20,000/- िरल्यािंे online payment receipt िंी
स्कन कॉिंी
2. धनधवदािारक / सांस्था /आस्थािंना असल्यास सही करण्याबाबतिंे प्रधतधनिीिंे प्राधिकारिंत्र.
3. वस्तु व सेवा कर (राज्य वस्तु सेवा कर आधण केंद्र वस्तु व सेवा कर) नोंदणी प्रमाणिंत्रािंी प्रत
4. िधवष्य धनवाह धनिी नोंदणी प्रमाणिंत्रािंी प्रत.
5. कामगार धवमा योजना नोंदणी प्रमाणिंत्रािंी प्रत.
6. अटी व िती मान्य असल्यािंे हमीिंत्र
7. धनधवदािारक कॉन्रक्ट ले बर ॲक्ट 1970 अन्वये वैि िंरवानािारक असल्याबाबतिंे प्रमाणिंत्र
8. मुांबई दुकाने व सांस्था धनयम वैि दाखला
9. धनधवदािारकािंी वार्षर्षक उलाढाल धकमान 65 लाख असल्याबाबत िंाटय डय अकाऊांटिंा दाखला
10. िासकीय/ धनमिासकीय/महामांडळे /स्थाधनक सांस्था कायालयाकडे सलग 1 वर्षय धकमान 50 कमयिंारी
िंुरधवले असल्याबाबतिंा कायालयाकडील अनुिवािंा दाखला (सांबांधित धविागािंा खातेप्रमुख /
धविागप्रमुख याांच्याकडू न प्रमाणिंत्र घे ऊन) सादर करणे बांिनकारक राहील. िंुरावे सादर न केल्यास
अनुिवािंा दाखला ग्राह्य िरता येणार नाही.
11. उिंरोक्त 50 कमयिंाऱ्याांिंे ईएसआय, िंीएफ, कामगार कल्याण धनिी िरल्याबाबतिंे िंुरावे.
12. धनधवदे च्या रकमेइतका िंाटय डय अकाऊांटटकडील बीड किंधसटी दाखला जोडणे आवश्यक आहे .
13. धनधवदािारकाने मागील 3 वर्षािंे सेवाकर िरलेबाबतिंे प्रमाणिंत्र. 2015-16,2016-17 व 2017-18
14. मागील 3 वर्षांिंे (2016-17,2017-18,2018-19)आयकर धववरणिंत्र.
15. धनधवदािारकािंे िंनकाडय
16. मागील 3 वर्षे (2015-16,2016-17व 2017-18) व्यवसाय कर िरल्याबाबतिंी प्रमाणिंत्रे.
वर नमुद केले ली कागदिंत्रे धलफाफा क्र.1 मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे .
B) वलफाफा क्र. 2
दरािंा वलफाफा :दराच्या धलफाफ्यामध्ये सोबत जोडले ल्या िंधरधिष्ट -2 नुसार िंुढील बाबी नमूद करून दरिंत्रक सादर
करावे.

अ) कामािंा प्रकार - कांत्राटी वलिंीक /सांगणकिंालक,वाहनिंालक, तारतांत्री, भूमािंक,
आरे खक, लघुटांकलेखक िंुरववणे.

अ.क्र. Pay Details
1
Basic

रक्कम

2

Special allowance

390

3

HRA 5% on 1+2

601

4

Provident fund 13% on 1+2

1563

11632

5

ESI 3.25% on 1+2+3

410

6

Bonus (1+2)x 8.33%)

1001

7

Leave with wages 4% on (1+2)

481

8

Paid Holiday 1% on (1+2)

120

9

Labour Welfare Fund

6

10

Total 'A'

16204

11
12
13

Service Charge (%) on total A
GST 18% on 10+11
Gross Total (10+11+12)

ब ) कामािंा प्रकार - वशिंाई, मजदूर िंुरववणे.
अ.क्र.
1
2
3
4
5
6

Pay Details
Basic
Special allowance
HRA 5% on 1+2
Provident fund 13% on 1+2
ESI 3.25% on 1+2+3
Bonus (1+2)x 8.33%)

7
8
9
10

Leave with wages 4% on (1+2)
Paid Holiday 1% on (1+2)
Labour Welfare Fund
Total 'A'

11
12
13

Service Charge (%) on total A
GST 18% on 10+11
Gross Total (10+11+12)

रक्कम
10021
390
520
1353
355
867
416
104
6
14032

धटिं :- उिंरोक्त अ व ब येथील अ.क्र.१ ते १० येथील तिंिील हा ठे केदाराने कमयिंाऱ्याांना द्यावयािंे वेतन व ित्ते
तसेिं सांबांधित व्यवस्थािंनाकडे िरावयािंे िुल्क, ित्ते व कर यािंा आहे . या वेतन व ित्ते याांिंा लाि सांबांधित
कमयिंाऱ्यास धमळणे बांिनकारक आहे . त्यामुळे अ.क्र. १ ते १० येथील तिंिील हा न बदलणारा असून ठे केदारास
धनधवदा िरताना त्यात बदल करता येणार नाही.
अ.क्र. ११ येथे धनधवदािारकाने कमयिंाऱ्याांिंा िंुरवठा करण्यासाठी घे ऊ इच्च्ित असले ल्या service charge
िंी अ.क्र. 10 येथील रक्कमेवरील टक्केवारी व त्यानुसार येणारी रक्कम नमूद करावयािंी आहे . अ.क्र. १० व ११
येथील एकूण रक्कमेवर १८ % ने येणारा GST अ.क्र. १२ येथे नमूद करावयािंा आहे . तर अ.क्र.१३ येथे अ.क्र.
१०+११+१२ याांिंी एकधत्रत रक्कम नमूद करावयािंी आहे .
अ व ब मध्ये अ.क्र. ११ येथील Service Charge टक्केवारी मध्ये नमुद करावयािंा असून तो अ व ब तक्त्यामध्ये
एकसारखा असणे आवश्यक आहे .

क ) कामािंा प्रकार - कवनष्ठ अवभर्यां ता िंुरववणे.
अ.क्र. Pay Details

DCE
अहय ता
असणाऱ्या
कमयिंाऱ्यासाठी दे य
रक्कम

BE
अहय ता
असणाऱ्या
कमयिंाऱ्यासाठी दे य
रक्कम

1

Basic

11632

11632

2

Special allowance

390

390

3

HRA 5% on 1+2

601

601

4

Provident fund 13% on 1+2

1563

1563

5

ESI 3.25% on 1+2+3

410

410

6

Bonus (1+2)x 8.33%)

1001

1001

7

Leave with wages 4% on (1+2)

481

481

8

Paid Holiday 1% on (1+2)

120

120

9

Labour Welfare Fund

6

6

10

Other

11

Total 'A'

12
13
14

Service Charge (%) on total A
GST 18% on 10+11
Gross Total (11+12+13)

1796
16204

18000

धटिं :- उिंरोक्त अ.क्र.१ ते ११ येथील तिंिील हा ठे केदाराने कमयिंाऱ्याांना द्यावयािंे वेतन व ित्ते तसेिं सांबांधित
व्यवस्थािंनाकडे िरावयािंे िुल्क, ित्ते व कर यािंा आहे . या वेतन व ित्ते याांिंा लाि सांबांधित कमयिंाऱ्यास धमळणे
बांिनकारक आहे . त्यामुळे अ.क्र. १ ते ११ येथील तिंिील हा न बदलणारा असून ठे केदारास धनधवदा िरताना त्यात
बदल करता येणार नाही.
अ.क्र. १२ येथे धनधवदािारकाने कधनष्ठ अधियांत्याांिंा िंुरवठा करण्यासाठी घे ऊ इच्च्ित असले ल्या service
charge िंी अ.क्र. ११च्या रक्कमेवरील टक्केवारी व त्यानुसार येणारी रक्कम नमूद करावयािंी आहे . अनुक्रमाांक१३
येथे अ.क्र. ११ व १२ येथील एकूण रकमेवर १८ % ने येणारा GST नमूद करावयािंा आहे . तर अ.क्र.१४ येथे अ.क्र.
११+१२+१३ याांिंी एकधत्रत रक्कम नमूद करावयािंी आहे .
तक्ता क मध्ये अ.क्र. १२ येथील Service Charge िंी टक्केवारी DCE व BE कमयिंाऱ्यासाठी सारखी असणे
आवश्यक आहे .
महत्वािंे :- उिंरोक्त अ व ब मिील अ.क्र. ११ आवण क मिील अ.क्र. १२ मध्र्ये िंुरवठादाराने नमुद
करावर्यािंी

service charge िंी टक्केवारी सारखी असणे आवश्र्यक आहे .

आढळल्र्यास वनववदा अिंात्र करण्र्यात र्ये ईल.

टक्केवारीमध्र्ये फरक

धलफाफा क्र.2 दराच्या धलफाफ्यामध्ये उिंरोक्त दरािंा तक्ता सूिंनेप्रमाणे िरून धनधवदािारकाच्या स्वाक्षरीसहीत
सादर करावयािंा आहे . (दरािंा धलफाफा नमुना िंधरधिष्ट ब सोबत जोडले आहे .

वनववदे बाबतच्र्या अटी आवण शती
1.

धनधवदा फॉमय फी रु. 12,000 असून ती epayment व्दारे िरणे आवश्यक आहे . फॉमय फी िरली नसल्यास
धनधवदा धविंारात घे तली जाणार नाही.

2.

धनधवदा िरताना बयाणा रक्कम रू.1,20,000/- epayment व्दारे िरणे आवश्यक आहे . बयाणा रक्कम
िरले ली नसल्यास धनधवदा धविंारात घे तली जाणार नाही. धनधवदा स्वीकृ तीनांतर अिंात्र धनधवदा िारकाांिंी
बयाणा रक्कम िंरत केली जाईल. िंरां तू त्यावर व्याज धदले जाणार नाही.

3.

िंात्र धनधवदा िारकािी करारनामा केल्यानांतर िंुरवठा आदे िाच्या धदनाां कािंासून मागणी करण्यात येतील,
धततके कमयिंारी िंुरधवण्यािंी जबाबदारी िंुरवठादारावर राहील.

4.

या 11 मधहने कालाविीतील कामकाज समािारकारक असेल तरिं िंुढील वर्षासाठी मुदतवाढ धदली जाईल.

5.

सदर कामाकरीता धनवड झाले ल्या िंुरवठादारास रु. 5,00,000/-पकवा स्वीकृ त धनधवदा रकमेप्रमाणे 1
मधहन्यािंे िंधरश्रधमक यािंैकी जास्त असेल ती रक्कम सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणून िरावी लागेल. सदर
रक्कम डी डी व्दारे CEO PCNTDA याांच्या नावे करारनामा करतेवेळी प्राधिकरण कायालयाच्या
खात्यामध्ये जमा करावी लागेल. सदर सुरक्षा अनामत रकमेवर व्याज धदले जाणार नाही.

6.

ज्या धनधवदािारकािंी धनधवदा मांजरू होईल त्या धनधवदािारकास इरादािंत्र दे ण्यात येईल. धनधवदािारकास
योग्य रकमेिंी स्टम्िं फी िरून करारनामा करावा लागेल.

7.

धनधवदा सादर केल्यािंासून 120 धदवसाांिंा कालाविी ग्राह्य राहील.

8.

उिंरोक्त कामासाठी धनधवदे िंा कालाविी 11 मधहने राहील.

9.

धनधवदा स्वीकृ त करणे अथवा नाकारणेिंा हक्क िंूणयिंणे मुख्य काययकारी अधिकारी प्राधिकरण याांच्याकडे
राखीव आहे त्याांिंा धनणयय अांधतम व कायदे िीर बांिनकारक राहील.

10.

कामािंे धविीवत काययक्षेत्र पिंिंरी पिंिंवड नवनगर धवकास प्राधिकरण क्षेत्र राहील.

11.

धलफाफा क्र. 2 मध्ये तक्ता अ, ब व क मध्ये दर नमूद करताना धदले ल्या सुिंनाांनस
ु ार काययवाही करावयािंी
आहे . तक्ता अ व ब मिील अ.क्र. ११ आधण क मिील अ.क्र. १२ मध्ये िंुरवठादाराने नमूद करावयािंी
service charge िंी टक्केवारी सारखी असणे आवश्यक आहे . टक्केवारीमध्ये फरक आढळल्यास धनधवदा
अिंात्र करण्यात येईल.

12.

धनधवदािारक हे कॉन्रक्ट ले बर (Regulation & Abolition) ॲक्ट 1970 अन्वये वैि िंरवानािारक
असला िंाधहजे.िंुरवठादाराने धकमान वेतन कायद्यानुसार सेवकाांना वेतन धदले िंाधहजे व सदर वेतन सेवकाांस
िनादे िाव्दारे अगर ईसीएस व्दारे िंरस्िंर बक
ँ े त जमा करणे बांिनकारक राहील. रोख वेतन अदा करता
येणार नाही.

13.

2% िंेक्षा कमी सर्व्व्हस िंाजय नमुद करून सादर केले ली धनधवदा ग्राह्य िरण्यात येणार नाही.

14.

धनधवदािारकाने रधजस्रेिन, इएसआय कोड नां. ई.िंी.एफ., कोड नां., िंन नां. इत्यादीिंी कागदिंत्रे जोडणे
आवश्यक आहे . सरकारी/धनमसरकारी/कारखाने/महामांडळ/स्थाधनक सांस्था कायालयाकडे सलग धकमान 1
वर्षासाठी कमीत कमी 50 कांत्राटी कामगार िंुरधवले बाबतिंा अनुिवािंा दाखला व त्या कामगारािंे
ईएसआय, ईिंीएफ िरले बाबतिंे िंुरावे सादर करणे बांिनकारक राहील. ईएसआय, ईिंीएफ िरले बाबतिंे
िंुरावे सादर न केल्यास अनुिवािंा दाखला ग्राह्य िरण्यात येणार नाही.

15.

धनधवदािारकािंी वार्षर्षक उलाढाल धकमान 65 लाख असलेबाबत िंाटय डय अकाऊांटटां कडील दाखले , जोडणे
आवश्यक आहे .

16.

धनधवदासोबत धनधवदािारकाने बीड किंधसटी जोडणे आवश्यक आहे . बीड किंधसटी िंाटय डय अकौंटां ट याांच्या
ले टर वर त्याांच्या सही धिक्याधनिी धनधवदािारकाच्या सांस्थेिंा उल्ले ख केले ला असणे आवश्यक आहे .

17.

रू.1,20,000/-इतकी बयाणा रक्कम ईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी याव्दारे ऑनलाईन िरले ली िंाधहजे.
बयाणा रक्कम ही धनधवदा फॉमय धवक्री धदनाांक ते धनधवदा च्स्वकृ ती धदनाांक या कालाविीमिील असावी
अन्यथा धनधवदे िंा धविंार केला जाणार नाही.

18.

बयाणा रकमेिंोटी बक गरां टी डी.डी.अथवा िंे क च्स्वकारला जाणार नाही.

19.

िंुरवठादाराने धनधवदा मान्य झाल्यावर योग्य त्या धकमतीच्या स्टम्िं िंेिंरवर स्वखिंाने करारनामा धलहू न धदला
िंाधहजे.

20.

ज्या धनधवदािारकाांिंी कांत्राटी िंध्दतीने कमयिंारी िंुरधवण्यािंी क्षमता धकमान 50 सांख्ये िंेक्षा जास्त आहे .
ज्याांना धकमान 1 वर्षािंा िंुवानुिव आहे व ज्याांिंी वार्षर्षक उलाढाल धकमान रुिंये 65 लाखािंेक्षा जास्त आहे
अिा धनधवदािारकाांच्या धनधवदा धविंारात घे तल्या जातील. या अटी िंुणय न करणाऱ्या धनधवधदािारां काच्या
धनधवदा अिंात्र समजण्यात येवन
ू त्या नाकारण्यात येईल.

इतर सवमसािारण अटी व शती
1.

पिंिंरी पिंिंवड नवनगर धवकास प्राधिकरण कायालयासाठी कांत्राटी धलिंीक / सांगणकिंालक आधण
वाहनिंालक िंुरधवण्यािंा धनधवदा िरताना सवय अटी व िती वािंून धनधवदा िरावी मागाहू न कोणतीही तक्रार
ऐकून घे तली जाणार नाही.

2.

ई धनधवदा िरताना अजातील सवय माधहती िंधरिंूणय िरावी. अजात मजकूर सामावणे िक्य नसल्यास अथवा
त्याधवर्षयी काही अधिक स्िंष्टीकरण द्यावयािंे असल्यास स्वतांत्र कागदावर धलहू न ते फॉमयसोबत ऑनलाईन
प्रणालीमध्ये सादर करावेत.

3.

आवश्यकता असल्यास कायालयाने मागणी केल्याप्रमाणे माधहती िंत्रकामध्ये नमुद केलेल्या कमयिंाऱ्यािंेक्षा
जास्त कांत्राटी कमयिंारी िंुरवावे लागतील.

4.

धनधवदा कालाविीमध्ये िंुरवठादारास कायालयाने मागणी केल्याप्रमाणे जास्त अथवा कमी कमयिंारी िंुरवावे
लागतील. कमी अथवा जास्त सांख्येबद्दल िंुरवठादारास तक्रार करता येणार नाही.

5.

या कायालयाने जास्त कांत्राटी कमयिंारी िंुरधवण्यािंे आदे ि धदल्यानांतर आदे िामध्ये नमूद केले ल्या मुदतीत
आवश्यक कमयिंारी िंुरधवले नाही तर जेवढ्या कमयिंाऱ्याांिंी जरूरी असेल तेवढे कमयिंारी वाटे ल त्या
िंुरवठादाराकडू न िंडे ल त्या दराने करून घे ण्यािंा मुख्य काययकारी अधिकारी याांना हक्क राहील. जर

धनधवदा दरािंेक्षा जास्त दराने ठे का िंध्दतीने कमयिंारी लागले तर जेवढी रक्कम जास्त द्यावी लागेल तेवढ्या
रकमेिंी िरिंाई करण्यािंी जबाबदारी िंुरवठादारावर राहील. धिवाय सदरिंी रक्कम िंुरवठादारास
द्यावयाच्या धबलाच्या रकमेतन
ू अगर धनधवदे च्या हमीदाखल ठे वले ल्या रकमेतन
ू कािंून घे ण्यािंा मुख्य
काययकारी अधिकारी याांना हक्क राहील. धनधवदे िंेक्षा कमी दरात दुसरीकडे ठे का िंध्दतीने कमयिंारी
धमळाल्यास या कायालयाच्या होणाऱ्या बिंतीवर िंुरवठादारािंा काही हक्क राहणार नाही. सदर प्रकरणी
बाहे रच्या सांस्थेकडू न/एजन्सीकडू न कमयिंारी का घेतले असा मुद्दा िंुरवठादारास उिंच्स्थतीत करता येणार
नाही.
6.

आदे ि धदल्यानांतर िंुरवठादाराने आदे िािंी िंूतयता करण्यासाठी आणले ले कमयिंारी खालील िंधरच्स्थतीत
नाकारण्यािंा अधिकार या कायालयास राहील.
(अ) कमयिंारी आवश्यक त्या िैक्षधणक आहय तेिंे नसल्यास,
(ब) आदे िामध्ये नमूद केले ल्या मुदतीत कमयिंारी न िंुरधवल्यास, पकवा
(क) आदे िामध्ये नमूद केले ले सवय कमयिंारी न िंुरधवल्यास.

7.

प्रत्येक मधहन्यात धजतके कांत्राटी कमयिंारी िंुरधवले असेल धततक्या कमयिंाऱ्याांिंी धबले िंुढील मधहन्याच्या
िंािं तारखेच्या आत सादर केली िंाधहजेत.
प्रत्येक धबल त्यात सवय तिंिील असल्याधिवाय धविंारात घेतले जाणार नाही व धवक्रीिंी रक्कम धदली
जाणार नाही.

8.

िंुरवठादार याांनी प्रॉच्व्हडां ट फांड कायद्याअांतगयत आिंला धहस्सा आधण सेवक याांिंा धहस्सा प्रॉच्व्हडां ट फांड
ऑधफसमध्ये, तसेिं ईएसआय, कामगार कल्याण धनिी व जीएसटी धनयमाप्रमाणे िरला िंाधहजे. त्यानुसार
िंुरवठादाराने सवय कमयिंाऱ्याांिंा प्रोच्व्हडां ट फांड, ईएसआय कामगार धनिी व जीएसटी िरल्याबाबतिंे िंुरावे
दर मधहना धबलासोबत सादर करणे आवश्यक आहे . त्याधिवाय धबल अदा केले जाणार नाही.

9.

िंुरवठादाराने त्याांिंेकडील कामगाराांना ई.एस.आय. सुधविा दे णे बांिनकारक आहे .

10.

िंुरवठादार याांनी ले बर लॉ अांतगयत येणाऱ्या सवय बाबी, कामगार धवर्षयक कायद्यािंी िंुतयता न केल्यास
एखादा प्रश्न उदिवल्यास त्यािंी सवय जबाबदारी िंुरवठादार याांिंे वर राहील .

11.

िंुरवठादाराने कांत्राटी कमयिंारी याांना िंगारािंी रक्कम व वजावटीिंा तिंिील नमूद करून िंगारािंी िंावती
दे णे बांिनकारक आहे .

12.

कांत्राटी कमयिंारी याांिंेकडे खालील िंात्रता असणेआवश्यक राहील.
कांत्राटी वलिंीक/सांगणकिंालक
1) मान्यताप्राप्त धवद्यािंीठाकडील कोणत्याही िाखेिंी िंदवी.
2) मराठी टां कले खन वेग 30 िब्द/प्रधतधमनीट
3) कांत्राटी धलिंीकािंी प्रिासन धविागामध्ये िंािंणी घेण्यात येईल. िंािंणी समािानकारकधरत्या उत्तीणय
करणाऱ्या कांत्राटी धलिंीक/सांगणकिंालकास रूजु करून घे ण्यात येईल.
वाहनिंालक
1) माध्यधमक िालान्त िंधरक्षा (S.S.C.) उत्तीणय.

2) जड वाहन पकवा मोटार िंालधवण्यािंा िंरवाना आवश्यक
3)िंरवाना धमळाल्यानांतर वाहनिंालक म्हणून काम केल्यािंा 3 वर्षािंा अनुिव

4) वाहन दुरूस्ती व दे खिालीच्या कामािंे ज्ञान असणे आवश्यक आधण िंाांगला िंूवय इधतहास असणे
आवश्यक
5) सूदढ
ृ िरीरयष्टी व प्राधिकरण क्षेत्रािंे िौगोधलक ज्ञान असणे आवश्यक
6) मराठी िार्षा बोलता येणे आवश्यक
तारतांत्री
1) मान्यताप्राप्त माध्यधमक िाळे िंी 10 वी (S.S.C.) िंरीक्षा उत्तीणय असणे आवश्यक
2) 2 वर्षािंा धवद्युत व्यावसाधयक पकवा तारतांत्री आभ्यासक्रम उत्तीणय असणे आवश्यक
भूमािंक
1) मान्यताप्राप्त माध्यधमक िाळे िंी 10 वी (S.S.C.) िंरीक्षा उत्तीणय असणे आवश्यक
2) सव्हे अर/ िूमािंन धवर्षयािंा आभ्यासक्रम उत्तीणय असणे आवश्यक
3) िासन मान्य सांस्थेमिून सांगणक प्रणालीिंा Auto Cad आभ्यासक्रम उत्तीणय असणे आवश्यक.
आरे खक
1) मान्यताप्राप्त माध्यधमक िाळे िंी 10 वी (S.S.C.) िंरीक्षा उत्तीणय असणे आवश्यक
2) धकमान 2 वर्षािंा स्थािंत्य आरे ख्रन धवर्षयािंा अभ्यासक्रम उत्तीणय असणे आवश्यक
3) सांगणक प्रणालीिंा Auto Cad आभ्यासक्रम उत्तीणय असणे आवश्यक.
लघुटांकलेखक
1) मान्यताप्राप्त धवद्यािंीठािंी कोणत्याही िाखेिंी िंदवी
2) लघुलेखनािंा वेग धकमान 80 ि.प्र.धम. आधण मराठी टां कलेखनािंा वेग धकमान 30 ि.प्र.धम. या अहतयिंे
प्रमाणिंत्र असणे आवश्यक
कवनष्ठ अवभर्यां ता
1) मान्यताप्राप्त धवद्यािंीठाकडील स्थािंत्य अधियाांधत्रकी िाखेिंी िंदधवका अथवा तत्सम अहय ता.
वशिंाई
1) माध्यधमक िालान्त िंधरक्षा उत्तीणय
मजदूर
1) इयत्ता 7 वी उत्तीणय
2) िाधररीक कष्टािंी कामे करण्यास िंात्र असणे आवश्यक
13.
14.

िंुरवठादाराने िंुरधवले ल्या कांत्राटी कमयिंारी याांनी या कायालयाच्या कोणत्याही धविागात काम करणे
आवश्यक राहील.
िंुरवठादाराने वकय ऑडय रप्रमाणे कांत्राटी कमयिंारी िंुरधवणे आवश्यक राहील. वकय ऑडय रिंेक्षा कमी कांत्राटी
कमयिंारी िंुरधवल्यास धजतके कमी कांत्राटी कमयिंारी िंुरधवले असतील त्याप्रमाणे प्रधत कांत्राटी कमयिंाऱ्यास
रू.100/- प्रती धदन प्रती कांत्राटी धलिंीक आधण वाहनिंालक दां ड आकारण्यात येईल.

15.

िंुरवठादाराने धनयमाप्रमाणे कांत्राटी कमयिंाऱ्याांना आठवड्यातून एक िर िंगारी साप्ताधहक सुट्टी दे णे
बांिनकारक राहील. ही सुट्टी रधववारी दे ण्यात यावी. दुसरा व िंौथा िधनवार आधण ज्या धदविी कायालय बांद
असेल अिा धदविी कायालयीन कामासाठी कांत्राटी कामगाराांना बोलधवण्यात आले नसल्यास त्याांिंे वेतन
कािंून घे ण्यात येवू नये. जर दुसरा व िंौथा िधनवार या धदविी कायालयीन कामासाठी कांत्राटी कामगाराांना
बोलधवण्यात आले तर त्याांस येणे बांिनकारक असेल व त्यािंा त्याांना वेगळा मोबदला धमळणार नाही.

16.

धनधवदे च्या कामािंा कालाविी िंुणय होईिंयंत सांबांधित प्रकरणािंोटी िरले ली सुरक्षा अनामत रक्कम िंरत
केली जाणार नाही.

17.

कांत्राटी कमयिंारी िंुरधवताना सांबांधित सेवकाांिंी िंाधरत्र्य िंडताळणी करण्यािंी जबाबदारी िंुरवठादारािंी
राधहल. िंुरवठादार सेवकाकडू न एखादा अनुसधू िंत प्रकार घडू न कायद्यािंे उल्लांघन झाल्यास

िंुरवठािारकािंी जबाबदारी राहील. यामध्ये प्राधिकरण कायालयािंी कोणतीही कायदे िीर जबाबदारी
राहणार नाही.
18.

धनयुक्त केले ले कांत्राटी कमयिंारी िंुरवठादारािंे कमयिंारी असतील, िंुरधवण्यात आले ल्या कांत्राटी
कमयिंाऱ्याांिंे वेतन हे धकमान वेतन कायदयामिील तरतूदीप्रमाणे दे ण्यािंे बांिन िंुरवठािारकावर राहील.
वेतनािंा प्राधिकरणािी सांबांि राहणार नाही.

19.

िंुरवठादाराने नेमले ल्या कांत्राटी कमयिंाऱ्याांना कायालयात हजर होताना व कायालय सोडताना बायोमेरीक
बसधवण्यािंी जबाबदारी िंुरवठादारािंी आहे . तसेिं सदर नोंदणीसाठी होणारा सांिंण
ू य खिंय िंुरवठादाराने
उिंलावयािंा आहे .

20.

िंुरवठादाराने नेमले ल्या कांत्राटी कमयिंाऱ्याांना कायालयात हजर होताना व कायालय सोडताना बायोमेरीक
प्रणालीवर त्याांिंी उिंच्स्थती नोंदधवणे बांिनकारक आहे . सदर कांत्राटी कमयिंारी याांिंी बायोमेरीकवरील नोंदी
योग्य प्रकारे होत आहे त पकवा कसे हे िंाहण्यािंी सांिंण
ू य जबाबदारी िंुरवठादारािंी आहे .

21.

िंुरवठादाराने िंुरवठा केलेल्या कांत्राटी कमयिंारी हे कायालयात वेळेवर येतात की नाही व कायालय वेळेवर
सोडतात की नाही व कोणी कमयिंारी गैरहजर असल्यास त्याांिंे जागी िंयायी कमयिंारी दे णे इत्यादी हे
िंाहण्यासाठी व कमयिंाऱ्याांवर दे खरे ख करण्यासाठी िंययवक्ष
े क (superviser)सुिंरव्हायझर नेमण्यािंी
जबाबदारी िंुरवठादारािंी राहील.

22.

िंुरवठादाराने िंुरवठा केलेल्या कांत्राटी कमयिंाऱ्याांना धकमान वेतन दरातील धविेर्ष ित्यामध्ये िासनाकडू न
दर सहा मधहन्यानी बदल केला जातो, त्यानुसार िंुरवठादाराने िंुरवठा केले ल्या कांत्राटी कमयिंारी याांना बदल
केले ल्या धविेर्ष ित्त्यासह वेतन दे णे बांिनकारक आहे , असे वेतन िंुरवठादाराने िंुरवठा केले ल्या कांत्राटी
कमयिंारी याांना धदल्यानांतर या कायालयामाफयत िंुरवठादारास सुिाधरत धविेर्ष ित्ता अदा केला जाईल.

23.

िासकीय धवमा धनिी कामगार कायदयानुसार पकवा महाराष्र िासनाने वेळोवेळी ठरवुन धदलेल्या धनयमाांिंी
िंूतयता करणे िंुरवठादारावर बांिनकारक राहील.

24.

िंुरवठा करण्यात आले ल्या प्रत्येक कांत्राटी कमयिंारी याांना कामगार कायद्यामिील नमुन्यामध्ये ओळखिंत्र
दे णे बांिनकारक असुन कमयिंाऱ्याांिंे ओळखिंत्र स्िंष्ट धदसेल, अिा धठकाणी लावणे आवश्यक आहे व
कामाच्या धदविी सदर ओळखिंत्र कमयिंाऱ्याकडे असणे बांिनकारक राहील.

25.

कांत्राटी िंध्दतीने कमयिंारी िंुरवठयािंा कालाविी हा सुरूवातीस अकरा मधहनेसाठी राहील. प्रथम अकरा
मधहनेसाठी कायादे ि दे ण्यात येईल. काम समािानकारक असल्यास िंुढील 11 मधहन्याांसाठी कायादे ि
दे ण्यात येईल. काम समािानकारक नसल्यास अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव धकमान 30 धदवस
अगोदर िंूवयसिं
ू ना दे वून किीही करार रद्द करण्यात येईल. करारनाम्यािंा कालाविी कमी करण्यािंा
अधिकार मुख्य काययकारी अधिकारी प्राधिकरण याांना राहील, िंुरवठादारास करारनामा सांिंष्ु टात आणावयास
असल्यास धकमान 3 मधहन्यािंी िंूवयसिं
ू ना दे णे आवश्यक आहे . सदर अटींिंा िां ग झाल्यास सुरक्षा अनामत
रक्कम जप्त करण्यात येईल. िंुढील 11 मधहन्याांसाठी मुदतवाढ दे ण्यात आल्यास सवय कमयिंारी बदलणे ,
नवीन कमयिंारी उिंलब्ि करुन दे णे बांिनकारक राहील.

26.

िंुरवठादाराने िंुरधवण्यात आले ल्या कांत्राटी कमयिंाऱ्याांना धकमान वेतन कायदयातील तरतूदीनुसार
िंुरवठादाराने कांत्राटी कमयिंाऱ्याांना िरिंगारी साप्ताहीक सुट्टी दे णे बांिनकारक आहे . साप्ताहीक सुट्टीच्या
धदविी कांत्राटी कमयिंाऱ्याांच्या सेवा उिंलब्ि करुन धदल्यास कमयिंाऱ्याांना बदली रजा अथवा धकमान वेतन
अधिधनयम व कामगार कायदयानुसार दे य असले ले त्या धदवसािंे वेतन यािंैकी कोणताही िंयाय धनवडता
येईल. कांत्राटी कमयिंाऱ्याांनी बदली रजेिंा िंयाय धनवडल्यास कायालयीन कामकाजािंा खेाळां बा होऊ नये
म्हणून बदली रजेच्या धदविी दुसरा कमयिंारी उिंलब्ि करुन दे ण्यािंी सवयस्वी जबाबदारी िंुरवठादारािंी

असेल व उिंलब्ि करुन दे ण्यात आलेल्या कमयिंाऱ्याला धकमान वेतन कायदा व कामगार कायदयातील
तरतूदीनुसार योग्य ते वेतन दे ण्यािंी जबाबदारी िंुरवठादारािंी राहील. तसेिं कांत्राटी कमयिंारी याांिंे वेतन
उधिरा धदल्यास करारनामािंा िांग झाला आहे असे समजले जाईल.
27.

िंुरवठादारामाफयत काम करणाऱ्या कमयिंाऱ्याांच्या से विं
े े कोणतेही उत्तरदायीत्व प्राधिकरण कायालय अथवा
िासनावर राहणार नाही.

28.

िंुरधवण्यात येणाऱ्या कमयिंाऱ्यािंी अहय ता अट क्र.12 प्रमाणे असल्याबाबतिंी मुळ प्रमाणिंत्रे तिंासून घे ऊन
ते प्रमाणिंत्र योग्य असल्यािंी खात्री िंुरवठादाराने करणे आवश्यक आहे .

29.

िंुरवठादाराने कांत्राटी कमयिंाऱ्याांना धदलेल्या वेतनाच्या / इतर ित्याच्या िनादे िािंी िायाांधकत प्रत पकवा
इ.सी.एस.द्वारे /एन.ई.एफ.टी.द्वारे वेतनािंी रक्कम / इतर ित्यािंी रक्कम कांत्राटी कमयिंाऱ्याांच्या ब ँक
खात्यात जमा केल्यािंे दियधवणारे धववरणिंत्र (Statement) आधण कांत्राटी कमयिंाऱ्याांिंी स्वाक्षरी असलेले
वेतन दे यक (ज्यावर सांबांधित कांत्राटी कमयिंाऱ्याांिंा िनादे ि क्रमाांक / ई.सी.एस क्रमाांक/ एन.ई.एफ.टी
क्रमाांक धलधहलेला असेल) िंुरवठादाराने दरमहा प्राधिकरण कायालयास सादर करणे बांिनकारक राहील. जो
िंयंत िंुरवठादार वरील कागदिंत्रे कायालयास सादर करणार नाही तो िंयंत त्या मधहन्यािंे िंुरवठादारािंे
दे यक अदा करण्यात येणार नाही यािंी नोंद घ्यावी.

30.

िंुरवठादाराने दरमहा 1 तारखेस कांत्राटी कमयिंाऱ्याांना िंाधरश्रमीक दे णे आवश्यक आहे . िंाधरश्रधमक अदा
केल्यावरिं त्यासांबांिीिंी बीले प्राधिकरण कायालयास सादर करण्यात यावीत. त्यानांतर दे य धबलाबाबत
काययवाही करण्यात येईल.

31.

करारनामा करतेवेळी िंुरवठादाराने रुिंये 5,00,000/- अथवा िंुरवठादाराच्या च्स्वकृ त धनधवदा रक्कम प्रमाणे
एक मधहन्यािंे एकूण िंाधरश्रधमक यािंैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम सुरक्षा ठे व म्हणून कायालयात
िरणा करावी लागेल. धनधवदे िंा कालाविी िंूणय झाल्यानांतर सदर रक्कम िंुरवठादारास धबनव्याजी िंरत
करण्यात येईल.

32.

सद्य च्स्थतीमध्ये एकूण 20 कांत्राटी धलिंीक / सांगणकिंालक आधण 5 वाहनिंालक, 2तारतांत्री, 2 िूमािंक,2
आरे खक, मजदूर, धििंाई याांिंी आवश्यकता असून या मागणीच्या सांख्येत बदल होऊ िकतो. या सांख्येत
वाढ पकवा घट होण्यािंी िक्यता आहे . त्याप्रमाणे िंुरवठादारास धलिंीक / सांगणकिंालक आधण
वाहनिंालक िंुरवठा करावे लागतील.

33.

िंुरवठादार व त्याांिंे माफयत िंुरधवण्यात येणारे कमयिंारी याांच्यात काही धववाद अथवा तांटा झाल्यास ती
सोडधवण्यािंी िंूणय जबाबदारी िंुरवठादारावर राहील.

34.

िासनाकडील अधिसूिंना िंधरिंत्रक धनदे िान्वये वेतन व ित्त्यामध्ये वाढ केल्यास वाढीव दराने वेतन व ित्ते
दे ण्यात येतील या व्यधतधरक्त च्स्वकृ त केले ल्या दरामध्ये कोणत्याही सबबीवर करारनामा सांिंष्ु टात येईिंयंत
िंुरवठादारास दरवाढ मागता येणार नाही.

35.

िंुरवठादाराने िंुरवठा केले ले कमयिंारी हे आवश्यक िैक्षधणक िंात्रतेिंे नसल्यास पकवा िंुरवठादाराने
धनधवदामध्ये नमुद केले ल्या िती आधण अटी यािंे िंालन केले नाही तर करारनामा कोणत्याही टप्प्यावर रद्द
करण्यात येईल.

36.

प्राधिकरणाने वेळोवेळी धदले ल्या सुिंनाांिंे िंालन करणे िंुरवठादारावर बांिनकारक राहील.

37.

कायालयािंी वेळ सकाळी 10.00 ते साांय 5.45 वाजेिंयंतिंी आहे . कांत्राटी कमयिंारी हे एका मधहन्यात
2धदवसािंेक्षा जास्त वेळा उिीरा आल्यास 3 धदवसास एक धदवसािंे वेतन या प्रमाणात बीलातून किंात
करण्यात येईल.

38.

कांत्राटी कमयिंारी याांच्या गैरवतयणक
ू ीबाबत / असमािानकारक कामाबाबत िंुरवठादारास िंुवक
य ल्िंना न दे ता
कामावरुन कमी करण्यािंा अधिकार प्राधिकरणाने राखून ठे वला आहे .

39.

कांत्राटी कमयिंाऱ्याांच्या ताब्यातील अथवा त्याच्यािी सांबांधित असले ल्या प्राधिकरण कायालयाच्या सवय िंल /
अिंल मालमत्तेच्या सुरधक्षतेिंी काळजी घे णे ही िंुरवठादारािंी जबाबदारी राहील. त्यास हानी िंोहोिंल्यास
त्यािंी वसुली िंुरवठादाराच्या दे य रकमेतन
ू करण्यात येईल.

40.

Contract Labour ( Regulation & Abolition) Act 1970 Employee's Provident Fund Act
1952 Workmen's Compensation Act 1923, Payment of Gratuity Act 1972 आधण इतर
प्रिंलीत / अच्स्तत्वात असले ल्या कायद्या अांतगयत कोणत्याही प्रकारिंी दे य रक्कम दे ण्याधवर्षयी प्राधिकरण
जबाबदार नसून ही जबाबदारी िंुरवठादारािंी राहील.

41.

िंुरवठादाराने नेमलेल्या कमयिंाऱ्याच्या अिंघाताबाबतिंी कोणतीही जबाबदारी प्राधिकरण घेणार नाही. राज्य
कामगार धवमा योजने अांतगयत कांत्राटी कमयिंाऱ्याांना धवमा योजना लागू करण्यािंी सवय जबाबदारी
कांत्राटदारािंी राहील.

42.

केंद्र / राज्य सरकार तसेिं त्याांिंी महामांडळे याच्या कोणत्याही तक्रारी , सुिंना मतिे द याबाबतिंी काययवाही
िंुरवठादाराने प्राधिकरणास सहिागी न करता त्याांिंे स्तरावर करावी.

43.

धनधवदा िंूवय बैठकीस पकवा धनधवदा उघडतेवेळी फक्त धनधवदािारक पकवा प्राधिकृ त प्रधतधनिी याांनािं
उिंच्स्थत राहणेिंी िंरवानगी धदली जाईल.

44.

या धनधवदे मिील ितीनुसार िंुरवठादार वागला नाही व त्यामुळे या कायालयािंे नुकसान झाले तर
नुकसानीिंी रक्कम ठे केदाराच्या धबलाच्या रकमेतन
ू , सुरक्षा अनामत रकमेतन
ू कािंून घेण्यािंा मुख्य
काययकारी अधिकारी याांना हक्क राहील.

45.

या धनधवदे च्या व्यवहाराबाबत जी नोटीस, समज, ऑडय र अगर िंत्र टें डरदारास धदले जाईल पकवा तो समक्ष न
िे टल्यास अगर िे टून घेण्यािंे टाळल्यास ती नोटीस, समज, ऑडय र अगर िंत्र त्याने धनधवदामध्ये धदलेल्या
िंत्त्यातील इमारतीच्या दियनी िागास धिंकटधवण्यात येईल व अिा तऱ्हे ने बजावणी करण्यात येईल व
त्यािंप्रमाणे बजावणी केल्यानांतर सदरिंी नोटीस, समज, ऑडय र अगर िंत्र िंुरवठादारास धमळाले असे
समजण्यात येईल.

46.

वरील ितींिंैकी कोणत्याही ितीिंे िंुरवठादाराकडू न वक्तिीर िंालन होत नाही असे धदसून आल्यास
िंुरवठादारािंी धनधवदा ताबडतोब रद्द करण्यािंा व अनामत रक्कम िंूणयत: अगर त्यािंैकी योग्य वाटे ल तेवढी
रक्कम जप्त करण्यािंा मुख्य काययकारी अधिकारी याांना हक्क राहील

सही/मुख्र्य कार्यम कारी अविकारी

िंवरवशष्ट ब
वलफाफा क्र. 2 दरािंा वलफाफा (दरिंत्रक)
अ) कामािंा प्रकार - कांत्राटी वलिंीक /सांगणकिंालक आवण वाहनिंालक, तारतांत्री,

भूमािंक, आरे खक िंुरववणे.
अ.क्र.
1

Pay Details
Basic

रक्कम

2

Special allowance

390

3

HRA 5% on 1+2

601

4

Provident fund 13% on 1+2

1563

5

ESI 3.25% on 1+2+3

410

6

Bonus (1+2)x 8.33%)

1001

7

Leave with wages 4% on (1+2)

481

8

Paid Holiday 1% on (1+2)

120

9

Labour Welfare Fund

6

10

Total 'A'

16204

11
12
13

Service Charge (%) on total A
GST 18% on 10+11
Gross Total (10+11+12)

11632

ब) कामािंा प्रकार - वशिंाई, मजदूर िंुरववणे.
अ.क्र.
1
2
3
4
5
6

Pay Details
Basic
Special allowance
HRA 5% on 1+2
Provident fund 13% on 1+2
ESI 3.25% on 1+2+3
Bonus (1+2)x 8.33%)

7
8
9
10

Leave with wages 4% on (1+2)
Paid Holiday 1% on (1+2)
Labour Welfare Fund
Total 'A'

11
12
13

Service Charge (%) on total A
GST 18% on 10+11
Gross Total (10+11+12)

रक्कम
10021
390
520
1353
355
867
416
104
6
14032

धटिं :- उिंरोक्त अ व ब येथील अ.क्र.१ ते १० येथील तिंिील हा ठे केदाराने कमयिंाऱ्याांना द्यावयािंे वेतन व ित्ते
तसेिं सांबांधित व्यवस्थािंनाकडे िरावयािंे िुल्क, ित्ते व कर यािंा आहे . या वेतन व ित्ते याांिंा लाि सांबांधित
कमयिंाऱ्यास धमळणे बांिनकारक आहे . त्यामुळे अ.क्र. १ ते १० येथील तिंिील हा न बदलणारा असून ठे केदारास
धनधवदा िरताना त्यात बदल करता येणार नाही.
अ.क्र. ११ येथे धनधवदािारकाने कमयिंाऱ्याांिंा िंुरवठा करण्यासाठी घे ऊ इच्च्ित असले ल्या service charge
िंी अ.क्र. 10 येथील रक्कमेवरील टक्केवारी व त्यानुसार येणारी रक्कम नमूद करावयािंी आहे . अ.क्र. १० व ११
येथील एकूण रक्कमेवर १८ % ने येणारा GST अ.क्र. १२ येथे नमूद करावयािंा आहे . तर अ.क्र.१३ येथे अ.क्र.
१०+११+१२ याांिंी एकधत्रत रक्कम नमूद करावयािंी आहे .
अ व ब मध्ये अ.क्र. ११ येथील Service Charge टक्केवारी मध्ये नमुद करावयािंा असून तो अ व ब तक्त्यामध्ये
एकसारखा असणे आवश्यक आहे .

क) कामािंा प्रकार - कवनष्ठ अवभर्यां ता िंुरववणे.
अ.क्र. Pay Details

DCE
अहय ता
असणाऱ्या
कमयिंाऱ्यासाठी दे य
रक्कम

BE
अहय ता
असणाऱ्या
कमयिंाऱ्यासाठी दे य
रक्कम

1

Basic

11632

11632

2

Special allowance

390

390

3

HRA 5% on 1+2

601

601

4

Provident fund 13% on 1+2

1563

1563

5

ESI 3.25% on 1+2+3

410

410

6

Bonus (1+2)x 8.33%)

1001

1001

7

Leave with wages 4% on (1+2)

481

481

8

Paid Holiday 1% on (1+2)

120

120

9

Labour Welfare Fund

6

6

10

Other

11

Total 'A'

12
13
14

Service Charge (%) on total A
GST 18% on 10+11
Gross Total (11+12+13)

1796
16204

18000

धटिं :- उिंरोक्त अ.क्र.१ ते ११ येथील तिंिील हा ठे केदाराने कमयिंाऱ्याांना द्यावयािंे वेतन व ित्ते तसेिं सांबांधित
व्यवस्थािंनाकडे िरावयािंे िुल्क, ित्ते व कर यािंा आहे . या वेतन व ित्ते याांिंा लाि सांबांधित कमयिंाऱ्यास धमळणे

बांिनकारक आहे . त्यामुळे अ.क्र. १ ते ११ येथील तिंिील हा न बदलणारा असून ठे केदारास धनधवदा िरताना त्यात
बदल करता येणार नाही.
अ.क्र. १२ येथे धनधवदािारकाने कधनष्ठ अधियांत्याांिंा िंुरवठा करण्यासाठी घे ऊ इच्च्ित असले ल्या service
charge िंी अ.क्र. ११च्या रक्कमेवरील टक्केवारी व त्यानुसार येणारी रक्कम नमूद करावयािंी आहे . अनुक्रमाांक१३
येथे अ.क्र. ११ व १२ येथील एकूण रकमेवर १८ % ने येणारा GST नमूद करावयािंा आहे . तर अ.क्र.१४ येथे अ.क्र.
११+१२+१३ याांिंी एकधत्रत रक्कम नमूद करावयािंी आहे .
तक्ता क मध्ये अ.क्र. १२ येथील Service Charge िंी टक्केवारी DCE व BE कमयिंाऱ्यासाठी सारखी असणे
आवश्यक आहे .
महत्वािंे :- उिंरोक्त अ व ब मिील अ.क्र. ११ आवण क मिील अ.क्र. १२ मध्र्ये िंुरवठादाराने नमुद
करावर्यािंी

service charge िंी टक्केवारी सारखी असणे आवश्र्यक आहे .

आढळल्र्यास वनववदा अिंात्र करण्र्यात र्ये ईल.

धठकाण:-

धनधवदािारकािंी सही

धदनाांक:-

नाव:मोबाईल क्र.:ई मेल:-

टक्केवारीमध्र्ये फरक

िंधरधिष्ट अ

हमीिंत्र
मुख्य काययकारी अधिकारी, पिंिंरी पिंिंवड नवनगर धवकास प्राधिकरण, आकुडी,
िंुणे - 44 याांनी कायालयीन दै नांधदन कामकाजाकरीता कांत्राटी कमयिंारी िंुरधवण्यासाठी
मागधवलेल्या ई-धनधवदे तील सवय अटी व िती मी वािंल्या असून सवय अटी व िती मला /
आम्हाला मान्य आहे त.

धदनाांक :धठकाण:-

स्वाक्षरी:धनधवदािारकािंे नाांव:िंत्ता:दुरध्वनी /मोबाईल क्र.:-

(धटिं:- सदरील हमी िंत्र ताांधत्रक धलफाफा मिील अ.क्र. 6 साठी जोडावयािंे आहे .)

