महाराष्ट्र रना

र

रअन्र ारर रुरर ठाारठर्ाह र रर्षण

--------------------------------------------र2018रतेर31 ऑक्रोणबर 2020

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

लातरू रजिल्रहयार िरतारना

ययररणाामातललरअन्र धाान्रयाच्र
यार

हाताळषणू य ााीरहमालर र त्राोरन श्रीलतलबाबतर
न वठाारफाममर

क र मतररुुयेर5000/-(अ्र ररुुयेरुाीरहिाररफक्रत)

ाररन वठाा:- http://mahatenders.gov.in यारठेब ाईोठररभराठल.

जिलहा धिकारा  ल ता र ंा े क रा ंा यतं (पु वठा  शा खा )

(अन्न, ना ग ल पु वठा  व ग्रा हर से क्षण ववभा ग शा सन ननणयं क्रमा ेर: रेत्रा ट-1217/प्र.क्र.98/ना .प.ु 16-अ, दा ार
ऑक्रोणबरर2018,र12र णव्हरहवबरर2018)

08रमे,र2018,र1रऑक्ोणबरर2018,र22र

सोबर क सहपत्र
पर शशष्ट - अ

रररररररररररररररररररररररररललफाफार"अ"मध्येर(तारत्रत्र रललफाफा)र ाारर राठयाच्यार ारारुत्रारीलर ूील
अ.
क्र.

रा गदपत्रा े ी सु ी

ववव ण

1

न वठाारफाममीलरक र मतररुुयेर5000रOnline भरण्रयारतरयाठलरठरत सतर ाारर रण्रयारतरयाठल

2

अ)रन वठाा ाराीलरआर्थी रउलाढालर रबरधधातरना

िोडतल आहक /ना हल

ययर रणाामाच्र
यारलरतच्रयारआर्थी रठषाामच्य
र ारक मा र िोडतल आहक /ना हल

50रोक्र े रन यत ाच्र
यारहमाल राे य ाकत यरअ ाठल.ररणाामन हायर ारररक्र मरााल लरत समाषणेरआहे .र
अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8

ना

ययररणााम

रक्र म

लातूर

2498270

औ ा

1971920

रे षणाुरू

954389

अहमाुूर

1413036

ीा र र

1072402

उारलर

1431950

न लररा

1538233

ा ारलनर ल

537732

9

िळ णो

521893

10

ाे ठषणल

615685

11

लनरुर आ रतुाळ

562947

ब)र क ारार रक्र मर मारललर आर्थी र ठषाामतर हमाल र ामा ााीर ाालेल्य
र ार ु र षणर ाीामच्रयार 2र ोक्र े र ुठढ र
घेण्य
र ारतरयाठल.ररक ाराररक्र मरOnline ुध्र
ातल रे भरण्रयारतरयाठल.र
रररररर
अ.क्र.र

ना

1

लातूर

99931

औ ा

78877

रे षणाुरू

38176

ीा र र

42896

2
3
4
5
6
7
8

ययररणााम

रक्र म

अहमाुरू

56521

उारलर

57278

न लररा

61529

ा ारलनर ल

21509

9

िळ णो

20876

10

ाे ठषणल

24627

11

लनरुर आ रतुाळ

22518

3

रसर्थारीार ोंाषणलरााालारठरन यमाठल ीलर त्यत सत.

िोडतल आहक /ना हल

4

रसर्थारमार्थाडलरमरडळा डेरमाल रम्हषणू र ोंा तरअ ल्यारबाबतीेरत समाषणुत्रर

िोडतल आहक /ना हल

5

िलठ ाठश्य रठसतरर अधधान यमर1955,रमहाराष्ट् र ह ार र रसर्थारअधधान यमर1960रठरमहाराष्ट् रमार्थाडलर िोडतल आहक /ना हल
हमालरठरकतररश्रमिलठलर ामरारर( ण र ीेरन यम रठर ल्याषण)रअधधान यमर1969रााल रररन्हारााालर
हणऊ रार डरअर्थठारलन्ारााल र

6

ना

ल्याबाबतीेरनुर्थुत्र.

रन षणमयातललर ठमर तरतूा ,रअो रठरनतीरमान्यरअ ल्याबाबतीेर ठरत्या रबारधाललरअ ल्याीे,रत ी
े र िोडतल आहक /ना हल

न वठाे मध्येर ाारर े लेल रमादहतलरबरणबररअ र रतलरीर यीलरअ ल्याीेर ल ध्ारााल्या रलन्े रबारधधालर
अ ल्याबाबतीेरनुर्थुत्र.

ुष्ट्ृ ा14ुै य2

7

न वठाा ाराीारPAN क्रमार रअर्थठारTAN क्रमार ,र ाराुत्रारीलर ा्ारक तरत सत

िोडतल आहक /ना हल

8

अ रभठरत समाषणुत्ररठरआधर्थम रउलाढालरानमवठषणारे र

िोडतल आहक /ना हल

ा रलेााुालाीेरत समाषणुत्ररठरज्यारदा ाषणलर

अ रभठामध्येरन यत रवठीारातरघेतलेरअ ल
े रअनारदा ाषणलरजिल्हारुररठाारअधधा ार रअर्थठाररणाामानलर
रबरधधातरिबाबाारर म ्रअधधा ार रयारीरे त समाषणुत्रर(ुिरच्छे ार(9.1)रठर(9.2) र ार),रत ेीरउुरणक्तर

त समाषणुत्रर ाळातललर रसर्थेच्यारलेााुिर्षणरअहठालाीलर
9
10

रसर्थेच्यार भार ाारीलरयाा
ज्यार रसर्थार

ा रलेाारुाला डू रत समाणषणतर े लेल रत सत.

िोडतल आहक /ना हल

र 2008र क र ठार त्याुा र र ुरढेर णषणत्रयाह र रणाामातललर अन् धाान्यर हाताळषणू यीेर ामर िोडतल आहक /ना हल

रतर आहे त,र अनार

रसर्था लर ुठ
र ीच्यार

ामाच्यार दा ाषणीलर मिरर र ठर त्याठर ल लेव्हह र क र ठार ज्या

जिल्र
हयामध्ये मिूर रणार दाल र िातर हणतलर तेर्थरे मिरर ठर लर रुषण
ू रम लेव्हरह र ठर र्थ यतरमहाराईर न ाे नार र
ठाढर त साप्तर ाालेल र अ ल्या ,र त्याठर लर ु
र षण
र रम लेव्हह र मार्थाडलर मरडळातर भरषणार े ल्यार बाबतीेर मार्थाडलर
मरडळाीेरवठधालर्ाह्यरत समाषणुत्र
11

हमाल र ामरारारीलरआर्थी राे षणलर रदाल्र
याबदल लरत्रयारच्रयारवठरुध्राररमार्थाडलर ायायाअरतरमतरररन्ह
रे र ोंार

ल्रयाबदल लर िोडतल आहक /ना हल

त समाषणुत्र.

ना

रन षणमयरक्रमार ,र र त्राोर-1217र/रत स.क्र.र98र/र ा.ु.र 16र-रअ, दा ार

12र णव्हरहवबरर2018

08रमे,र2018,र1रऑक्ोणबरर2018,र22रऑक्रोणबरर2018,र

ठमरन ठलाे च्र
यारअो रठरनतीररमान्रयरआहे .

न वठााधाार ाीलरसरठा्र र
ररररररदा ार ा ह
ारठ
ुरषणरम ुत्रता

ारर ध्रठ लरक्रमार र
भ्रमषणध्रठ लरक्रमार

ुष्ट्ृ ा14ुै य3

शा सरीं ाा न्ं गोदा मा रीत अन्नाा न्ंा च्ंा  हा रा ुणुरीसा ठह हमा त रेत्रा ट ननच ीर र णक बा बर
ब

वा हरर
ु द ा  ा  (वंा पा  ल शतफा फा )

दा ार ररर/रर/र2018

न वठाारधाार ाीेर ारठरठरुत्रतारत सनत,र
ररमा.रजिल्र
हाधधा ार रलातूर,र
रररररजिल्र
हारलातरू र
ररररररमलर/

ोंा ल ृ तर हमालर ामराररहमाल र रसर्थ
र ार रा.--------- मर---------- ुणसो----------

ता.----------------- जिल्हार-------- आुल्यार

ायामलयार माफमतर त सल ध्ा र ाालेल र न वठाार क्रमार र ----------------------------------ठर दा ार र र र र /
ठतममा ुञातरत सल ध्ारााल्या र ाररशा सन ननणयं क्रमा ेर: रेत्रा ट-1217/प्र.क्र.98/ना .प.ु 16-अ, दा ार

/ 2018 ,

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

यारर

08रमे,र2018,र1रऑक्ोणबरर2018,र22र

ऑक्रोणबरर 2018,र 12र णव्हर
हवबरर 2018 न वठाार ी
र षण
ू ा, न वठाे तललर अो र ठर नतीीेर ठाी र े लेर अ ू र ज्रयाीेर मलार ु
ू रम आ ल र ाालेलेर
आहे . मलरजव्हारललफाफारुध्ातलर र ाररललफाफारबरराराीारललफाफार( व्हयाुार रराराीार)

ाे तरआहे त.

1)र न वठाार त सकक्रयार ह र ठर लत समाषणेर वठह तर हमाल च्र
यार बाबर न हायर आधाारभूतर ारारठर लर सरुधाामत्म
र र ाराठररर राबवठण्र
यारतर येईलर त्र
या ााीर
न ठलाा ारर रसर्थ
र ार लरहमाल च्र
यारबाबन हायरआधाारभूतरारारठररसरुधाामत्रम राररभराठेतर
ररररररन वठाा ारार रे ना

र न षणमयातललर ठमर तरतरा ,र त सत्रय्र ाीम/ फार यार बाबलर वठीारातर घेठू र हमालर ामरारार ार ाे यर अ लेल्रयार ठमर

बाबन हायरआधाारभरतराराठर लरु त्रत्रतिरत्रयारोक्र े ठार च्र
यारत समाषणातरन वठाे तरारर मरार रषणेरआठश्रय रआहे.
रररररलातूररजिल्रहयारतललरना
ुत्र र

ययरधाान्र
यररणाामरअरतरमतरहमालरमार्थाडलर ामाीेर मार्थाडलरमरडळा डू रन धाामर तर े लेलेर हमाल ीेर रधाार तरारर
हमा त रेत्रा ट 2018- 31 ऑक्टोब 2020 ता र जिलहा 
(प्रनर जक्वेटत द )

अ.क्र.

रपशशत

ा त वर्ा य क 2018-31 ऑक्टोब 2020
क मेि बा बननहा ं आाा  भर द
( क्रम ु.)

अ

धाान्र
याीेरत समाणषण रषणर रषणे.र

(एर)

ट्रर/ गा डंा मध्ंक

न ठक वतकलंा  गोयंा  ी ्पपी मोडुन

ररररररररररररररररररररर22.75

त्ंा  गोयंा  विन रा टंा िवु नकणक, प्रमा णणर णा मध्ंक

गोयंा ध्ंक ाा न्ं ाा तवन िंरे वा  गोयंा ेमान ाा न्ं रा ुुन

विन र णक, गोयंा  हतवणक प्रमा णणरर गोयंा  शशवणक
आणण अेदा िक 16 ् ा पंंर ्पपी ता वन

णक.

ब) गोदा मा मध्ंक गोयंा  भ णक, उर वणक, आणण ्पपी ता वणक.
(दोण)

गोदा मा र ता वतकलंा  ्पपीवन न गोयंा  रा ुणक, त्ंा े क विन न
र रा  सवय भा  ा सहलर त्ंा  उ तणक व गोदा मा िवुच्ंा 
ट्ररमध्ंक/ गा डंा ेमध्ंक वा हन नकवण ्पपी

णक.

ररररररररररररररररररररर14.80

1. व लत प्रमा णक आाा  भर
ु द ा व 30% तकवहल वकगुंा नक अनञय 
ु ं आहक
2.

ठर लरत समाषणेरमा.रजिल्र
हाधधा ार रयार लरारवठलेल्य
र ारर---------------------रररणाामातललरहमाल ीेर ामर रण्रयार रतयाररआहे .र

3.

आधाारभूतरारारच्रयार(अर य)र------------ररोक्र े अधधा

(%रअधधा )

अ्र र------------------ ोक्र े ररअधधा राररमरिूरर रषणे रमलर ामाीारमक्रतारघेषणे रतयाररआहे .
4.
5.

राराीेररमध्र
यारतराठरर णषणत्रयाह र बबलठररारठाढरहणषणेबाबतरमारषणलर रषणारर ाह .
हमाल र ामाीारदा ार

08रमे,र2018,र1रऑक्ोणबरर2018,र22रऑक्रोणबरर2018,र12र णव्हर
हवबरर2018 ीारना

रन षणमय/ रार ामार

मलरठाीलारअ ू रत्रयातललर ठमरन यमरठरअो रमलारमान्र
यरआहेत.
न वठाारधाार ाीलरसठा्र
दा ार ा ह
ारठ
ुरषणरम ुत्ता

ारर ध्ठ लरक्रमार

भ्रमषणध्ठ लरक्रमार

ुष्ट्ृ ा14ुै य4

महा  ा ष्ट्र शा सन

जिलहा धिकारा  ल ता र ंा े क रा ंा यतं (पु वठा  शा खा )
अन्न ना ग ल पु वठा  व ग्रा हर स े क्षण ववभा ग

सन 2018 (ज्ंा  रा  खकता  ननवीदा रा  ा शी र ा  ना मा  र यंा र ंक त त्ंा  रा  खकपा सन) रक ददना ेर 31 ऑक्टोब

2018 ंा  रा ता वाीसा ठह ता र जिलहंा रीत शा सरीं ाा न्ं गोदा मा रीत अन्नाा न्ं हा रा ुणुरीसा ठह हमा त रेत्रा ट
ना

ाीेर त सधाा र

धीठर अन्र ,र

1217/त स.क्र.98/ ा.ुर.16-अ,रदा ार

ननवीदा  रा ंयपध्दरी

ारर र ुररठाार ठर ्ाह र

रर्षणर वठभारर मरत्रालयर मरबईर यारीेर ना

08रमे,र2018रत ेीरशा सन शुध्दलपत्रर ददना ेर 1 ऑक्टोब

2018 अन्र
ठयेर न ाे नलतर े ल्रया र ारर ना

र न षणमयर क्रमार र

2018, 22 ऑक्टोब

ाच्रयार ठतल ेर जिल्र
हाधधा ार र लातरू र यारीे डर र लातरू र जिल्रहयारतललर ना

अन्र धाान्र
याच्र
यार हाताळषणर य ााीर हमालर न वठाार र

र 2018र तेर 31र ऑक्ोणबरर 2020.र यार

र त्राो-

2018, 12 नोवहट ब

ययर धाान्र
यर रणाामातललर

ालाठधालतर लातूरर जिल्रहयारतललर ना

ययर

रणाामारमध्र
येर अन्र धाान्र
य,र ाार,तररडाळ,भरडधाान्यर या ाराेर धाान्यर ठर कतरर ठसतरर हाताळषणू य ााीर ुरढ लर अो र ठर नती र ारर व्हया रे हमालर
र त्राोरन जश्ीतर रण्याीारन षणमयरघेण्य
र ारतरआलारआहे .
(1) उद्यणर,ऊिामर ठर ामराररवठभाराच्यारदा.6र प्ोव बर,2016ररणिलच्यारना

रन षणमया र ारर णषणत्याह रमरडळा ेर फक्तरठाराईर र तार व्हया रे

ामरारर ोंदातर रुर येत.रत ी
े रभराई,रउतराईर रण्याच्यार ामारमध्येीरठाराईच्यारसठरुुाच्यार ामाीारअरतभामठरअ ल्याीेर सुष्ट्ोर े लेलेर
अ ल्या रे ठर ना

ययर रणाामातर फक्तर ठराईच्यार ामा ााीर हमालर ामरारारीलर सठतरत्रर ोणळलर ायमरतर

ल्या रे याुरढेर णषणत्याह र त स ारीलर

ठाराईरठेरळया ेरदाल रिाषणारर ाह .रत्यारअ षा
र ररा रे ामारच्यारबाबलरमध्येरबालर रण्यातरआलारअ ू रुठ
र ीरC(2)र(1)रअरतरमतरीालषणारे र ामर
आरा  अ (एर)रम्हषणू रीालेलरतररुरठीरबर(5)रअरतरमतरीालषणारे र ामरआरा  ब (दोन)रम्हषणू रीालेलरयाीलर ोंारघेण्यातरयाठल.र
(2) ता र जिलहंा ेरीत शा सरीं गोदा मा रीत अन्नाा न्ं हा रा ुणरी सा ठह दक यंा र ंकणा  क द हक प्रनर जक्वेटत सा ठह आहक र.
(3) हमा तल रा मा  क आाा  भर द :लातूररजिल्रहयारतललरमार्थाडलरमरडळार डू रीालूर ठषााम ााीरलारूर े लेलेर हमाल ीेर ाररहेर न वठाारत सकक्रयेर र तारआधाारभूतराररम्हषणू र
वठीारातर घेण्यातर आलेर आहे त.र मार्थाडलर मरडळा रे ारर घणवषातर रतार ारतेर क मा र ठेत ारुे्ार मलर ाह त,र ह र बाबर वठीारातर घेण्य
र ारतर आल र
आहे .रजिल्हारमार्थाडलरमरडळा ा,रत्यार ारलाररर अ लेल्यारयणि ेतललर ायाे नलररतरतरा र ाररहमाल ीेर मरळराररठरकतरर ेठा नतीरारवठण्याीेर
अधधा ारर आहे त,र त्या र ारर जिल्र
हयारतललर मार्थाडलर मरडळा लर ायमठाह र रण्रयारतर आल र आहे .र मार्थाडलर वठभारा ेर हमाल र ामाच्यार बाबलरमध्येर
ठाराईच्यार ामाीारअरतभामठर रु र व्हया रे ामाच्यारबाबलरवठदहतर े ल्यारआहे त ,रह रबाबरवठीारातरघेऊ र रबरधधातरमार्थाडलरमरडळा ेर आधाारभूतर
ाररन जश्ीतर राठेत.र
ठर लरत समाषणेर जिल्ह्याच्यारमार्थाडलरमरडळा रे वठदहतर ामार ााीरीालरू ठषााम ााीरन धाामिरतर े लेलारहमाल ीारबा ब ननहा ं आाा  भुर द
ठर जिल्ह्यातललर हमालर

ामरारार ार प्रत्ंक्ष शमुर असतकता  द

याुै यर िणर ारर िासतर आहेर तणर यार न वठाार त सकक्रये ााीर ीार हमाल ीार

आधाारभरतर ारर मा ण्यातर आलेलार आहे .र हमाल ीार हार आधाारभूतर ारर ीर मार्थाडलर ामरारार ार ाे यर अ ेल.र हमालर ामरारार ार रसर्थार ार ाे यर
अ लेल्यारआधाारभत
र ाराररठर लरसुधाामत्म राराठररााठार रतारयेषणारर ाह .र
(4)

ननववदा  प्रिंक्रंकसा ठह क ननववदा रा  सेस्ा े क सपाा यत्मर द :न वठाारत सकक्रयारह रठर लरत समाषणेर वठदहतरहमाल च्यारबाबरन हायरआधाारभरतरारारठर लरसुधाामत्म रारारठररराबवठण्यातरयेईल.रत्या ााीर

न वठाा ारर रसर्थार लरहमाल च्यारबाबन हायरआधाारभूतरारारठररसुधाामत्म राररभराठेत.
न वठाा ारा ेर ना
बाबर न हायर आाा  भर द ा ेव

र न षणमयातललर ठमर तरतूा ,र त सत्य्र ाीम/र फार याबाबलर वठीारातर घेऊ र हमालर ामरारार ार ाे यर अ लेल्यार ठमर
एरत्रत्ररर त्ंा  टक्रकवा  लच्ंा  प्रमा णा र ननववदक र द

नमद र णक आवचंर

ा दहत. (ननववदा रा  ा नक प्रत्ंकर

बा बननहा ं आाा  भर द ा व वकगवकगुक सपाा यत्मर द दक ऊ नंकर.)
(5)

रेत्रा ट रा ता वाी :ना

र नरध्रा ुत्र र दा ार र 10र ऑक्रोणबरर 2018र अन्र
ठयेर लातरू र जिल्र
हयारतललर तालर ारतरमतर अ लेल्यार ना

अन् धाान्याच्यारहाताळषणू य ााीरहमालर र त्राोाीार ालाठधालरजिलंा रीत

ययर रणाामातललर

ा त वा हरर रेत्रा टसेपकपंंर असकत सद रेत्रा ट ददना ेर 31रऑक्ोणबरर

2020र ोिी सेपष्ु टा र ंक त.रज्यारताराेलारहमालर र त्राोरननववदा रा  ा शी र ा  ना मा 

रण्यातरयेईल,रत्यारताराेुा ू र ालाठधालर रु
र रहणऊ ररो

ददना ेर 31र ऑक्ोणबरर 2020र पंंर असकत. िेव्हहार आठश्य तार अ ेलर तेव्हहार र त्राोाीार ालाठधालर ाण र मदहन्यार ुयंतर ठाढवठण्यातर येईल.र
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तद् रतरर मरातठाढ ााीर ना

ाीलर मरिूर र घेण्यातर येईल.र मात्रर र त्राोर ालाठधालर रुण्याच्यार 3र मदह ेर अरणारुा ू र ुरढ लर ालाठधाल ााीर

न वठाारत सकक्रयार रु
र र रण्यातरयेईल.
(6) ननववदा  प्रिंक्रंा  ा बववयंा  ी िबा बदा  ल:6.1र लातूरर जिल्ह्यातललर तालर ारतरमतर अ लेल्यार शा सरीं गोदा मा रीत (गोदा मननहा ं)र अन् धाान्याच्यार हाताळषणू य ााीर हमालर र त्राोर
राबवठण्याीलरारल रई-रन वठाारत सक यारजिल्हासतराठररजिल्हाधधा ार रयारच्या डू रराबवठण्यातरयेतरआहे .
6.2रन वठाे ीारतारत्रत्र रललफाफारउघडषणे,रन वठाा ार रतारत्रत्र रदृष्ट््यारुात्ररारवठषणे,राराीारललफाफारउघडषणेर ठरत साा र े लेल्यारअधधा ाररमयामाेर
मध्येरन वठााराररमरिूरर रषणेरकत्याा रअधधा ाररजिल्हासतर यरन वठाार लमतल रअ तलल.
6.3

ारल्यार न वठाार ााीर ामान्यर त सना

र वठभाराच्यार ना

र न षणमयर क्रमार र मातर /र सतलर 2012/र त स.क्र.273/39,र दा ार र 26र णव्हहव बर,र

2014र मधाललर ूी ार र ार,र त्याीत समाषणेर उद्यणरर उिामर ठर ामरारर वठभाराच्यार राभमर क्र.र 1र येर्थललर दा.र 1र डड वबर,2016र रणिलच्यार
ना

रन षणमयातललरतरतरा र र ाररारल रई-न वठाारत सकक्रयारराबवठण्यातरयेतरआहे .

(7)

रेत्रा ट ननजच री ी रा ंयपध्दरी:-

7.1

प्र्म प्रत्ंक्ष हमा तल क रा म र णा  क सदसं ंा ेच्ंा  नोंदणीरर हमा त रा मगा 

सहरा  ल सेस्ा  व हमा त सदसं असतकलंा  सहरा  ल

सेस्ा ेरडन ववसरर प्रशसध्दल दक ऊन खुलंा  ननववदा  मा गववयंा र ंकर आहक र. हमा त सदसं असतकलंा  सहरा  ल सेयंा  सेदभा यर सपष्ट
र यंा र ंकरक री, सेयंा  क सवय सदसं हमा त रा मगा 

असणक आवचंर असन त्ंा े ी नोंदणी र रा ना  उपववाीमध्ंक हमा तल

रा मा च्ंा  उदीषीष्टा  ा  उलतकख असणक ग िक क आहक .
7.2

ठर लर 7.1रमध्येर मा
ू र ोंाषणल ृ तर हमालर ामरारर ह ार र रसर्थार न वठाे मध्येर भारर घेतर

ल्या र ोंाषणल ृ तर बेरणिरारारच्यार ेठार

ह ार र रसर्थार डू रारल्यारन वठाारमारवठण्यातरयेतलल.
7.3 ज्यार रसर्था

र 2008र क र ठार त्याुा र र ुरढेर ना

ययर रणाामातललर अन् धाान्यर हाताळषणू यीेर

ामर

रतर आहे तर ठर अनार रसर्था ार

न वठाे मध्येर भाररघ्याठयाीारअ ल
े रतररुरठीच्यार ामाच्यारदा ाषणीलरमिरर रठरत्याठर लरलेव्हह रक र ठारज्रयारजिल्र
हयातरमिरर ररणाल रे
दाल र िात हणतल अना जिल्र
हयारच्य
र ा बाबतलत मिूर ठर ल

रुरषणम लेव्हह ठ र्थ यतर महाराईर न ाे नार र ठाढर त साप्तर ाालेल र अ ल्या र

त्याठर लर लेव्हह र यार रसर्थार लर मार्थाडलर मरडळातर भरषणार े लेल र अ षणेर आठश्य र आहे .र याबाबतीलर आठश्य र ाराुत्रेर ाारर रषणेर
बरधा

ार रराह ल.रअन्यर्थारअनार रसर्था ारन वठाारत सकक्रयेतरभाररघेतारयेषणारर ाह .रत ेीरज्यार रसर्थार लरहमालर ामरारारीलरआधर्थम र

ाे षणलर रदाल्याबाबतरत्यारच्यारवठरुध्ारमार्थाडलरमरडळा ेरमार्थाडलर ायद्यारतरमतरररन्हे र ोंावठलेलेरअ तललरअनार रसर्थार ारन वठाारत सकक्रयेतर
भाररघेण्या रमज्िाठर रण्रयारतरयेईल.
(8)

ननववदक च्ंा  पा त्ररक क ननरर् व अटल-शरी:-

8.1

ननववदा रा  ा  ा  अनभ
ु व :न वठाा ारर रसर्थेलार णषणत्याह र रणाामाठर लर हमाल र ामाीार 1र ठषाामीार अ भ
र ठर अ ाठा.र (यामध्येर

मधाू र 50र क लणच्यार रणण्यार

उतरवठषणे,रत्यारीेर त समाणषण रषणर रषणे,रत्यारीलररणाामामध्येर र्थप्ुलरलाठषणे,ररणाामातललरर्थप्ुलमणडू ररणण्यार

मध्येर र्थप्ुललाठू राे षणेर यार

त स ारच्यार ामाीारअ भ
र ठरअत्याठश्य रआहे ).
8.2

ननववदा रा  ा  ी उता ुा त :-

8.2.1रररन वठाा ाराीलरआधर्थम रउलाढालर रबरधधातरना

ययररणाामाच्यारलरतच्यारआधर्थम रठषाामच्यारक मा र50रोक् े रन यत ाच्यारहमाल र

ाे य ाररकत यरअ ेल.ररणाामन हायररक्र मरााल लरत समाषणेरआहे र:अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8

ना

ययररणााम

रक्र म

लातूर

2498270

औ ा

1971920

रे षणाुरू

954389

अहमाुूर

1413036

ीा र र

1072402

उारलर

1431950

न लररा

1538233

ा ारलनर ल

537732

9

िळ णो

521893

10

ाे ठषणल

615685

11

लनरुर आ रतुाळ

562947
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8.2.2र र ुााायार रसर्थे र ु ाीर जिल्ह्यातर ु ार ुे्ार अधधा र ना

ययर रणाामातर न वठाार ााालर राठयाच्यार अ ल्या र अनार रसर्थेीलर

आधर्थम रउलाढालरह र ारर रसर्थारिेठढयाररणाामातरन वठाारााालर र लरतेठढयाररणाामारच्यारलरतच्यारआधर्थम रठषाामच्यारक मा र
50रोक् े रन यत ाच्यारु त्रत्रतरहमाल राे य ाररकत यरअ षणेरआठश्य रआहे .(ुााायार रसर्थे ेरतल ररणाामातरन वठाारभरल्या र ारर
रसर्थेीलरआधर्थम रउलाढालरह रतल ह ररणाामाच्यारलरतच्यारआधर्थम रठषाामच्यारक मा र50रोक् े र०न यत ाच्यारु त्रत्रतरहमाल राे य ारर
कत यरअ षणेर आठश्य आहे र /ज्यारदा ाषणलरअ भ
े रत्यादा ाषणलरन यत ाीलरउलाढालरवठीारातर
र ठा ााीरन यत रवठीारातरघेतलेर अ ल
घ्याठल).रमात्रर ारीारन

षारहारु ारजिल्ह्यातललरन वठाारत सकक्रये ााीरआहे .रिररुााायार रसर्थे ेरा र ऱ्यारजिल्ह्यातरन वठाारााालर

े ल्या रआधर्थम रउलाढाल रीारन

षारलारूरहणषणारर ाह .रम्हषणिेीर ारीारन

षारहारजिल्हान हायरराह लरयाीलर ोंारघ्याठलर

8.3

ननववदा  अिय शुलर व इसा ऱ्ंा  ी क्रम:-

8.3.1

न वठाारअिमरनरल् ररु.र5000/-रकत े रराह ल.र ारररक्र मरonline ुध्र
ातल रे भरण्रयातरयाठल.

8.3.2

क ाराररक् मरमारललरआधर्थम रठषाामतरहमाल र ामा ााीराालेल्यारु ू षणराीामच्यार2रोक् े रुठढ रघेण्यातरयेईल

8.3.3

क ाऱ्याीलररक् मरऑ लाई रुध्ातल ेरभरण्यातरयाठल.

8.3.4

ज्यार लरक ाराररक् मरभरलेल रअ ेल,त्यार ारन वठाारभरषणेरबरधा

8.3.5

वठन दाम ष्ट्ो तर े लेल्यारक ाराररक् मेरुे्ार मलररक् मरभरषणाऱ्यारन वठााधाार ाीलरन वठाा अुात्ररारवठण्यातरयेईल.

ार रआहे .

8.3.6 रन वठाारउघडल्या त
र ररन्यू तमरन वठाा ारारव्हयनतिरक्तरउठमिरतर ठमरुात्र/अुात्र

न वठााधाार ारीलरक ाराररक् मर ातरदाठ ातरुरतर

रण्यातरयेईल.
8.3.7र क ारारर मेठरर र ाल्याह रत स ारे रव्हयािराे यरराहषणारर ाह .
8.3.8 न वठाा ारार डू रााल लरबाबलरीलरुूतत
म ार रााल्या रक ाऱ्याीलररक् मरिप्तर रण्यातरयेईल.
1)रन वठाारजसठ ारण्याच्यारअरनतमरदा ार ार रतररन वठाारक र ठारत ससताठरमारेरघेषणरे क र ठारत्यातरफेरफारर रषणे,
2)र राराठरर ह र र रषणे,
3)रन वठाारक र ठारत ससताठरजसठ ारण्यातरआल्यार रतरर रारा र ारर ामधरर र ााीरआठश्य र रर्ारअ ामतर रभरषणे,
4)रन वठाारासताठेिारमध्येरवठन दाम ष्ट्ोर े ल्यारत समाषणेर राराठरर ह र रण्याुूठीर णषणत्याह रअन्यरअो ी
र लरुूतत
म ार र रषणे.
रररररररर5)रलातूररजिल्र
हयारतलरना

ययररणाामन हायरक ाराररक्र मरााल लरत समाषणेरानमवठण्र
यारतरआलेल रआहे .
अ.क्र.

शा सरीं गोदा म

इसा  ा  क्रम

1

लातूर

99931

2

औ ा

78877

3

रे षणाुूर

38176

4

अहमाुूर

56521

5

ीा र र

42896

उारलर

57278

न लररा

61529

6
7
8

ा ारलनर ल

21509

9

िळ णो

20876

10

ाे ठषणल

24627

11

लनरुर आ रतुाळ

22518

8.4

अना मर क्रम:-

8.4.1

न वठाे णबतरबँ ररॅररो रघेण्यातरयेषणारर ाह .रमात्ररज्यारन वठाा ाराीलरन वठाारमरिूरर े ल रआहे र त्यारन वठाा ारा डू र रार ामार
रण्याुूठी,र मारललर तल र ठषाामतर ना

ययर रणाामातर हमाल र ामा ााीर ाालेल्यार ु ू षणर रा र र ाीामच्यार 3%र कत यर अ ामतर

रक् मरााल लुै यर णषणत्याह रसठरुुातरघेण्यातरयेईल.
1)रलातूररनहरातराे यरअ लेल्यारठरजिल्र
हाधधा ार रलातूररयारच्रयार ाठा ेर ाढलेल्यारडडमारडररड्राफ्ोद्ठारे ,
2)र णषणत्याह रअ र ूधीतरठाणषणजज्य रबँ र/रराष्ट् य ृ तरबँ े तललर राराच्यार ालाठधालतरठैधारराहषणाऱ्यारबँ े च्यारहमलद्ठारे .
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लातूररजिल्रहयारतललरना

ययररणाामन हायरअ ामतररक्र मरााल लरत समाषणेरानमवठण्र
यारतरआलेल रआहे .
अ.क्र.

शा सरीं गोदा म

अना मर क्रम

1

लातूर

150971

2

औ ा

105969

3

रे षणाुूर

51076

4

अहमाुूर

75962

5

ीा र र

58240

उारलर

79512

न लररा

82915

6
7
8

ा ारलनर ल

28589

9

िळ णो

28865

10

ाे ठषणल

33787

11

लनरुर आ रतुाळ

37550

8.4.2ररररबँ ररॅररो च्यार त्यतेीलरुडताळषणलर रबरधधातरबँ े र डू र रण्यातरयेईल.
8.4.3रररर राराच्यारुूषणरम ालाठधाल ााीरबँ ररॅररो रठैधारअ ल रुादहिे.
8.4.4रररन वठाे ीारन

ालरअधधा धू ीतर रण्यातरआल्या रतर,रन वठाा ारा ेरुरधारारदाठ ाच्यारआतरअ ामतररक् मर ाारर राठल.रअ ेर ररररररररररर

रररररररर े ल्या ,र रबरधधातर ायामलयरन

ालाीलरअधधा ी
ू ाररदल र रुरन े ल.

8.5

प्रनरभरी ठक वी ी क्रम:-

8.5.1

ज्यारन वठाा ाराीलरन वठाारमरिूरर े ल रआहेरत्यारन वठाा ाराीलरक ाराररक् मरत सनतभूतलराे ठलरमध्येरुराठतीतर रण्यातरयेईल.

8.5.2

त सनतभत
ू लराे ठलच्याररक् मेठरर र ाल्याह रत स ारीेरव्हयािराे यरराहषणारर ाह .

8.6

बँर गॅ े टल व प्रनरभरी ठक व ंा े ा  वा प खा तलत पर जस्रीर र यंा र ंा वा  :-

8.6.1

न वठाा ारा ेरअन् रधाान्यरहाताळषणू यीेर ामरअीा

8.6.2

न वठाा ाराठररआ ारण्यातरआलेलारार डरठ ूलर रण्यार िरतारअन्यरुयामयरलनल्ल र

8.6.3

न वठाा ाराीार हमालर ाे ार रुलेलार आहेर ुरर तरर त्याच्यार डू र ाह र येषणेर आहे,र ठ ूल र आहे,तलर ठ ूलर रण्या ााीर अन्यर ुयामयररररररररर

रर्थारबवठल्या रुयामयलरव्हयठसर्थेर िरतारआलेल्याराीामीलरठ ूल ,
ल्या ,

तललरअनारठेळलर ारररक् मरत सनतभूतलराे ठलरठरबँ ररॅररो रमधाू रठ ूलर रण्यातरयेईल.
(9)
9.1

ननववदा  पध्दरी - द्वव शतफा फा  पध्दरी:ईर–रन वठाे ााीरअ र राठयाीलर ायमुद्धतलरआणषणरमारमानम र ूी ारhttp://mahatenders.gov.inरयार र े तरसर्थळाठररउुलब्धारआहे त.

9.2र र न वठाे र

र तार जव्हार ललफाफार ुद्धतलीार अठलरबर

रण्यातर येईल.र यामध्येर ुदहलार ललफाफार हार तारत्रत्र र ललफाफार अ ेलर ज्यामध्येर

न वठाा ाराीलरुात्रतारल ध्र
ार रषणारे र ुरराठेर ठरन वठाे च्यारअो रठरनतीरमान्यरअ ल्याीेर सठा्र तर े लेलेर ासतरऐठिरअ तलल.रा र रार
ललफाफारहाराररवठषाय रललफाफारअ ेलरज्यातरन वठाार ाररआुलेरारर मरार रे ल.
9.3

न वठाे रमध्येर णषणतेरह रअो रयक्
र तराररजसठ ारण्यातरयेषणारर ाह त.

9.4

न वठाे ीलररक् मर वठीारातर घेऊ र उद्यणररउिामर ठर ामराररवठभाराच्यार राभमर क्र.र1र येर्थललरदा.र1र डड वबर,र 2016र रणिलच्यारना
न षणमयातललरतरता
र र र ाररन वठाार ालाठधालरन जश्ीतर रण्रयातरयेईलर:

9.5रररतारत्रत्र रललफाफार"अ"रमध्येरुरढ लर ाराुत्रेर ाारर राठलत.
ररररररररललफाफार"अ"मध्येर(तारत्रत्र रललफाफा)र ाारर राठयाच्यार ाराुत्रारीलर ी
ू ल
अ.क्र.
1

रा गदपत्रा े ी सु ी

न वठाारफाममीलरक र मतररुुयेर5000रOnline भरण्रयारतरयाठलरठरत सतर ाारर रण्रयारतरयाठल

2

रसर्थारीार ोंाषणलरााालारठरन यमाठल ीलर त्यरत सत.

3

रसर्थारमार्थाडलरमरडळा डेरमाल रम्हषणू र ोंा तरअ ल्यारबाबतीेरत समाषणुत्रर

4

िलठ ाठश्य र ठसतरर अधधान यमर 1955,र महाराष्ट् र ह ार र रसर्थारअधधान यमर 1960र ठर महाराष्ट् रमार्थाडलर

हमालरठरकतररश्रमिलठलर ामरारर( ण र ीेर न यम रठर ल्याषण)रअधधान यमर1969रााल रररन्हारााालर
हणऊ रार डरअर्थठारलन्ारााल र
5

ना

ल्याबाबतीेनुर्थुत्र.

र न षणमयातललर ठमर तरतूा ,अो र ठर नतीर मान्यर अ ल्याबाबतीेर ठर त्या र बारधाललर अ ल्याीे,र त ी
े र
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र

न वठाे मध्येर ाारर े लेल र मादहतलर बरणबरर अ र र तलर ीर यीलर अ ल्याीेर ल ध्ार ााल्या र लन्े र बारधधालर
अ ल्यारबाबतीेरनुर्थुत्र.
6

न वठाा ाराीारPAN क्रमार रअर्थठारTAN क्रमार ,र ाराुत्रारीलर ा्ारक तरत सत

7

अ रभठरत समाषणुत्ररठरआधर्थम रउलाढालरानमवठषणारे र

ा रलेााुालाीेर त समाषणुत्ररठरज्यारदा ाषणलरअ रभठार

मध्येर न यत रवठीारातरघेतलेर अ ेलरअनारदा ाषणलरजिल्हारुरर ठाारअधधा ार रअर्थठाररणाामानलर रबधर धातर

िबाबाारर म ्रअधधा ार रयारीरे त समाषणुत्रर(ुिरच्छे ार(9.1)रठर(9.2)र र ार),रत ेीरउुरणक्तरत समाषणुत्रर
ाळातललर रसर्थेच्यारलेाारुिर्षणरअहठालाीलर

8
9

रसर्थेच्यार भा ाारीलरयाा
ज्यार रसर्थार

ा रलेाारुाला डू रत समाणषणतर े लेल रत सत.

र2008रक र ठारत्याुा र रुरढेर णषणत्रयाह ररणाामातललरअन् धाान्यरहाताळषणू यीेर ामर रतर

आहे त,र अनार रसर्था लर ुरठीच्यार ामाच्यार दा ाषणीलर मिरर र ठर त्याठर ल लेव्हह र क र ठार ज्या जिल्र
हयामध्ये

मिरू रणारदाल रिातरहणतलरतेर्थेरमिरर ठर लर ु
र षण
ू रम लेव्हरह रठरर्थ यतरमहाराईरन ाे नार रठाढरत साप्तराालेल र
अ ल्या ,र त्याठर लर रुरषणरम लेव्हह र मार्थाडलर मरडळातर भरषणार े ल्यार बाबतीेर मार्थाडलर मरडळाीेर वठधालर ्ाह्यर
त समाषणुत्र.
10

हमाल र ामरारारीलर आर्थी र ाे षणलर र दाल्र
याबदल लर त्रयारच्रयार वठरुध्रार र मार्थाडलर ायायाअरतरमतर रन्
र रहेर ोंार

ल्र
याबदल लर

त समाषणुत्र.

9.6र

तारत्रत्र रललफाफार"अ"रमधाललर ाराुत्रारीलरुत
म ारन वठाार ाारर रता ारुषण
ू त
ू रम रण्यातरयाठल.रतारत्रत्र रललफाफारउघडल्या रतररऐ ठेळलर

णषणत्रयाह र त स ारीलर ठल र ाराुत्रेर जसठ ारण्यातर येषणारर ाह .र तारत्रत्र र ललफाफ्यातललर ाराुत्रातर ठर अो /नतीतर मूार े लेल्यारर

अहमतेरररुे्ार मलरअहमतारआढळल्या रन वठाारअुात्ररारवठण्यातरयेईल.
9.7

ननववदा  प्रिंक्रंकद म्ंा न रा ेत्रत्रर शतफा फा  "अ" उाडलंा नेर

व व लत 9.7 नुसा 

ी रा ंयवा हल पुणय झा लंा व

वंा पा  ल द ा  ा  शतफा फा 

"ब" उाडयंा  पव
ु ी रोणत्ंा हल ननववदा  ाा  रा े क रा ेत्रत्रर शतफा फ्ंा  सेदभा यर रोणरकहल आक्षकप असलंा स अशा  ननववदा  ाा  रा ेनी 2
ददवसा र तकखी आक्षकप घ्ंा वकर, त्ंा नेर

रोणरकहल आक्षकप मा न्ं र यंा ेर ंकणा 

ना हल. रसक

रोणत्ंा हल पर जस्रीर रोंडी आक्षकप

मा न्ं र यंा र ंकणा  ना हल
9.8

ननववदा  ाा  रा ेरडन शतफा फा  "अ" म्हणिक
अपा त्र ठ ववयंा र ंक त. अशा  ननववदक ा 

रा ेत्रत्रर

शतफा फ्ंा र आवचंर असतकतल रा गदपत्रक सा द

न रकलंा स सद

शतफा फा  "ब" उाडयंा स अपा त्र ठ र असलंा नक, सेबेधिकार ननववदा ाा  रा  ी

ी ननववदा 

शतफा फा  "ब"

उाडयंा  ी व त्ंा रीत द वव ा  ा र ाकयंा  ी तकखी िंरे वा  रोंडी आग्रह / ववनेरी रोणत्ंा हल पर जस्रीर ग्रा ह्ं ा यंा र ंकणा  ना हल.
9.9ररन वठाारत सकक्रयेर ारम्या रतारत्रत्र रललफाफार"अ"रउघडल्यार रतररन वठाारधाार ारीरे तारत्रत्र रललफाफ्यार राभामतर णषणतेह रआ्ेुर
ठमर ुात्ररठरअुात्ररन वठाारधाार ार डू रआ्ेुर

ल्या र

ल्यारबाबतरत रे लेालरघेण्य
र ारतरयेईल.रआ्ेुरअ ल्या रत्यारीरे न रा रषणर रु र

ाराीारललफाफारउघडण्यातरयेईल.रललफाफार"ब"रउघडल्यार रतररत साप्तराालेल्यारआ्ेुारीारवठीारर रण्यातरयेषणारर ाह .
9.10रन वठाारअर्थठारन वठाे मध्येर णषणतलह रअोरअर्थठारुयामयरन वठाारधाार ा राे तारयेषणारर ाह .

अनार

अो र

यरक्तर

न वठाार

अुात्रर

ारवठण्यातरयेईल.
9.11

रप्र्म ननववदक अेरी रा ेत्रत्रर दृष््ंा  (रा ेत्रत्रर रा गद पत्रा ेच्ंा  रपा सणी अेरी) 3 पकक्षा  रमीग्रा ह्ं ननववदा  प्रा पर झा लंा स फक ननववदा 

रररररररररा ुयंा र ंक त.
9.12

फेरर न वठाार ालाठधालच्यार अरनतमर दा ार ार ुयंतर 3र ुे्ार मलर न वठाा ारर हभारलर ााल्याीेर दा ू र आल्या र न वठाार त सकक्रये र
क मा र 07र दाठ ारीलर ुदहल र मरातठाढर ाे ण्यातर येईल.र यार ठेळलह र 3र ुे्ार मलर न वठाार त साप्तर ााल्या , न वठाार ाारर रण्या र
ुन्
र हार 07र दाठ ारीलर ा र र र मा
र तठाढर ाे ण्यातर येईल.र ाणन्ह र मा
र तठाढ रतरर तल र क र ठार त्याुे्ार अधधा र न वठाार त साप्तर ााल्या र
ललफाफार"अ"रठरत्यातरुात्ररारलेल्यारन वठाा ारारीारललफाफार"ब"रउघडण्याीलर ायमठाह र े ल रिाईल. रमरातठाढ र
मलरमात्ररक मा र1रन वठाारत साप्तरााल्या र ाररन वठाा उघडू र त्यातललर तारत्रत्र र

त
र रह र 3र ुे्ार

ाराुत्रारच्यार तुा षणलर अरतलर तलर यणग्यर

अ ल्या र जिल्हाधधा ार र हे र वठभारलयर आयरक्तर यारच्यार मणरर"र ाराीार "र ललफाफार"ब"र उघडतललर ठर त्याठरर त्यारीलर सठा्र र घेऊ र
सठतरत्रुषणेरन षणमयरघेतलल.
9.13

न वठाा ारा रे ना

र न षणमयातललर

ठमर तरतूा ,र त सत्य्र ाीमर / फार याबाबलर वठीारातर घेऊ र हमालर

ामरारारच्यार बाबर न हायर

आधाारभूतरारारच्यारोक् े ठार च्यारत समाषणातरसुधाामत्म राररन वठाे तर मूार राठेत.रमाराहू रारातललरबालारबाबतीलरवठ रतलरअर्थठार
णषणत्याह र त स ाराच्यार तक्रार ीलर ाालर घेण्यातर येषणारर ाह .र त ी
े र हमालर ामरारार ार द्याठयाच्यार ाराबाबतर णषणतेह र न्यानय र
त स रषणरउद्भभठल्या रत्यारीलर ठमसठलरिबाबाार रन वठाा ाराीलररादहल.
(10)

ननववदा  मेिु ल क प्रा धिकारा  व रा ंयपद्धरी:न वठाारत सकक्रयारुारानीरुद्धतल ेरराबवठण्या ााीरठरठािठलराररमरिरररहणण्यार र तारााल लरत समाषणेर लमतलीलरसर्थाु ार े ल
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आहे .
10.1

जिलहा  सर लं सशमरी:जिल्हासतराठररहमाल रच्यारबाबन हायरआधाारभूतरारारठरर25रोक्क्यारुयंतरसुधाामत्म रारारच्यारन वठाारमरिररर रण्या रजिल्हार

ररररररररसतर यर लमतलर ्मरअ ेल.
10.1.1

जिलहा  सर लं सशमरी ी
1

जिलहा धिकारा  ल

2

जिलहा  पु वठा  अधिकारा  ल

सदसं सधिक व

जिलहा  रोर्ा गा  अधिकारा  ल

सदसं

जिलह्ंा च्ंा  मा ्ा डी मेडुा  क अध्ंक्ष

सदसं

3
4
10.1.2

ना  पु
ु लत प्रमा णक आहक .

अध्ंक्ष

रन वठाारउघडल्या त
र ररन्यू तमरन वठाे तललरसुधाामत्म राररहे रहमाल च्यारबाबरन हायरआधाारभत
ू रारारच्यार25रोक् े रुे्ारिासतर

रररररररररअ ल्याीेरदा ू रआल्या र ाररत ससताठरयणग्यर ारषणरलममार रे हरराज्यरसतराठर लर लमतल डेरु ारआाठड्याच्यारआतर ाारररररर
ररररररररर रण्रयारतरयेईल.
10.1.3ररजिल्हासतर यर लमतल रे न वठाारउघडल्याच्यारदा ार ाुा ू रु ार ॅ लवडररमदहन्याच्यारआतरहमाल च्यारबाबरन हायरआधाारभत
ू रारारठरर
रररररररर25र ोक् े र यार मयामाेुयंतर न वठाार मरिूरर रण्रयारतर येईल.र ु र मदहन्याच्यार आतर न षणमयर र ााल्या र त स रषणर ना

ा डेर ाारर

रण्रयारतरयेईल.
10.1.4

ाररमरिररर रता ाराे े ााराीलरमक्तेाार रअ षणे,तल ुे्ार मलरन वठाारत साप्तरहणषणे, रम्हषणिेीरसुधाेीारअभाठरअ षणे, न वठाा ारार लर
ाोे लरतयारर रषणेरक.रबाबलरमरळेराररिासतरआलेलेर ाह तरयाीलर लमतलराात्रलर रे लरठररत ारअलभत सायर ोंावठण्र
यारतरयेईलरठरहेरारर
मा े ोराराुे्ारिासतर

10.2

ल्याीलराात्रलर रु र25रोक्क्याच्यारमयामाेमध्येराररमरिररर े लेरिातलल.

ा ज्ं सर ा व लत सशमरी:हमाल च्यारबाबरन हायरआधाारभूतरारारठरर25रोक् े रुे्ारिासतराररत साप्तराालेल्यारन वठाार ारमरिूर राे ण्याीेरअधधा ाररराज्यसतर यर

रररररररर लमतल रराहतलल.
10.2.1रराज्यसतराठर लर लमतलरुरढ लत समाषणेरअ ेल.
1
2

अध्य्

उुर धीठर( ाु-र 16रअ)

ासयर धीठ

वठत्तलयर ल्लाराररठरउुर धीठ

ासय

4

उु धीठ,वठत्तवठभार

ासय

5

उु धीठ, ामरारवठभार

ासय

3

10.2.2

त सधाा र धीठ,अ ाुरठ्ा रवठ

अ ेराररमरिररर रण्याुरठीर लमतलरजिल्हारसतराठर लर लमतलीारअहठालरत साप्तर रु रघेईलरठरत साप्तरुिरजसर्थतलतरव्हयठहार

ररररर

रररररररररुातळलठररक तलराररअ लेरुादहिेरयाीारअभ्या र रु र लमतलरन षणमयरघेईल.
(11)

ननववदक रीत द ा े ी ववाी ग्रा ह्ंरा :न वठाारउघडल्या रतरराराबाबतीार णषणताह रबालरजसठ ारण्यातरयेषणारर ाह .र ठमरन वठाा ारारीलरारुत्र े रन वठाारउघडण्याच्यार

रररररररररताराेुा ू र120 दाठ रवठधाल्ाह्यरराहतलल.रमात्ररयार ालाठधालमधाू रन वठाारत सकक्रयेबाबतरन्यायालयल रत स रषणरउद्भठल्या र
रररररररररत्या ााीरलारषणारार ालाठधालरठरळण्यातरयेईल.
(12)

जिलहा  पु वठा  रा ंा यतं व हमा तरेत्रा टदा  सेस्ा ेच्ंा  िबा बदा ऱ्ंा :-

12.1

हमालर ामरारारीेर ठेत र (मिरर )र ठर र त्राोााराीेर न वठाे तललर मरिरू र सुधाामत्म ारर याीलर ठेरठेरळलर ाे य े र र त्राोाारर रसर्थे र अाार
रण्यातरयेतलल.

12.2

अ.रहमालर र त्राोाारर रसर्था ल,मार्थाडलर ायद्यातललरतरतरा र ारर ोंा तरहमालर ामरारारीलमिूर रत सत्ये रमदहन्याच्यार5रताराेुयंतर
मार्थाडलरमरडळातरऑ लाई रुध्ातल ेरअर्थठारधा ा षाामद्ठारे रिमार रषणेरबरधा र ार ररादहल.र
ब.रत्याीत समाषणेरजिल्र
हारुरर ठाारअधधा ार र/रअन्र धाान्र
यरवठतर रअधधा ार रयार ल
घणवषात
िमा

े लेल लेव्हह ील रक् म त सत्ये
रषणे बरधा

ार

ोंा त हमाल

मदहन्याच्या 15 ताराेुयरत मार्थाडल मरडळा डे ऑ लाई

ामरारारील जिल्हा मार्थाडल मरडळा े
ुध्ातल े अर्थठा धा ा षाामव्हा
र ारे

रादहल.
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) मिूर च्या रक् मेील अाायरल (त सनतुरती) हमाल

र त्राोाार

रसर्थे

जिल्र
हारुररठाारअधधा ार र/रअन्र धाान्र
यरवठतर रअधधा ार र

यार ल 10 ताराे ुयंतर रतलल.
मा ्ा डी मेडुा रडन हमा ता े क वकरन त्ंा ेच्ंा  ब र खा त्ंा व ऑनता  न िमा  र णक अशभप्रकर आहक. ंा नस
ु ा  रा ंयवा हल होर
आहक , रसक

नोंदणीरर हमा त रा मगा  ा ेना  ोख वकरन ददतक िा र ना हल, ंा  ी खब दा  ल जिलहा  पु वठा  अधिकारा  ल ंा े करडन ाकरतल

िा  त.
12.3ररररमार्थाडलर ायद्यातललरतरतूा र ाररमार्थाडलरमरडळा डेर िमार रण्यातरयेषणाऱ्यारलेव्हह च्यारर मेतू रमार्थाडलर ामरारारर ााीरमार्थाडलर
ायाार ठर त्यार ााल लर यणि े र ारर ामाजि र रर क्ष्ततार ठर ल्याषण ार र यणि ेीरे फायाे र मार्थाडलर मरडळा रे उुलब्धार रू र ाे षणेर
आठश्य र आहे .र जिल्र
हार ुररठाार अधधा ार र यारच्य
र ा डेर मार्थाडलर मरडळा डेर िमार रण्यातर येषणाऱ्यार लेव्हह च्यार र मेतू र बाबर न हायर
ाीामीरे वठन यणि र रण्यातरआलेर आहेर क र ठार

रे याबाबतीेर त समाषणुत्ररत साप्तरााल्यारलनठायरुढ
र लरमदहन्याच्यारलेव्हह ीलरअाायरलर

रसर्थे ेर मार्थाडलर मरडळा डेर भरण्रयातर येषणारर ाह .र बाबर न हायर ाीामीरे वठन यणि ार बाबतीेर त समाषणुत्रर मार्थाडलर मरडळा डू र त साप्तर
हणईलरयाीलरा्तारजिल्हारुररठाारअधधा ार रयारीे डू रघेतल रिाईल.रर
12.4

र त्राोाारर रसर्थे रे मिरर ररक् मरवठदहतरठेळेतर रभरल्या रत सर्थमरठेळे र रसर्थे रलेालर मिराे ण्यातरयेईल.रद्वठतलयरठेळलर रसर्थे रे
ारच्यार रक् मेीार भरषणार वठदहतर ठेळेतर र े ल्या र णो र ाे ऊ र
सुधाामत्म र ारातू र 25% रक् मर ार डर म्हषणू र

ुातर

रसर्थे र ाे ण्यातर येषणाऱ्यार बाबन हायर आधाारभूतर ाराठर लर

रण्यातर येईल.र त्रत्रतलयर ठेळलर रसर्थे रे ारच्यार रक् मार वठदहतर ठेळेतर र

भरल्या र रसर्थे र णो राे ऊ र र त्राोररदल र े लेरिाईलरठरुरढ लरठषामभरर रसर्थे रना

ययररणाामातललरहमालर र त्राोरन वठाारत सकक्रयेतर

भाररघेण्या रमज्िाठर े लारिाईल.
12.5ररत सत्रये रठषाीच्र
यारमाीमर मदहन्र
यामध्र
येर महाराईरन ाे नार ा र ाररारठाढरुिररणषणतरााल्रयाठररारातललरठाढ र ाररत्रयाुरढ लर ालाठधालीलर
माल

र ाे य े र न घतलल,र त्रया ााीर रबरधधातर रणाामुाला डेर ारारमध्र
येर ाालेल र धा
र ारषणार तातडल रे ळवठण्रयातर येईल.र िेषणेर रु र

त सत्रये रमदहन्र
यातरतयाररहणषणार रहमाल ीलराे य े रहे र माहराईरन ाे नार ा र ारराालेल्रयारठाढ हर ााररहणतललरठरहमालर ामरारार ार
महाराईरन ाे नार ाच्रयारठाढ हरठेत रलमळे लरयाीलरिबाबाार रजिल्र
हारुरर ठाारअधधा ार रयारीलरराह ल.र
12.6र

र त्राोरमरिूरराालेल्यार रबरधधातर स
र र्था/ र त्राोााररयार ारमार्थाडलरमरडळाच्यार ठमरअो रठरनतीरलारूरराहतलल.रजिल्हाधधा ार र/रजिल्हा
ुरर ठाारअधधा ार रयार ारमार्थाडलरमरडळातरमख्
र यरमाल रम्हषणू र ोंा तरहणषणेर मार्थाडलर ायद्या र ाररबरधा

ार ररादहल.र र त्राोाारा रे

मार्थाडलर ायाारठरयणि ेतललरतरतरा ीेरउल्लरघ र े ल्या रमख्
र यरमाल रमार्थाडलर ायद्यातललरतरतरा ीेरअ रुाल रमार्थाडलरमरडळाच्यार
री े र ारर रे ल.
12.7

ना

ययर रणाामातललर अन् धाान्यर हाताळषणू यीेर ामर "अत्ंा वचंर सकवकमध्ंक" येतर अ ल्या ,े

रबरधधातर ामरारार ार रु/र ामबरार

आराणल र कत्याा र त स ारे र ामातर व्हयत्ययर आषणतार येषणारर ाह .र अनार त स ारे र ामातर व्हयत्ययर आषणषणाऱ्यार ामराराबाबतर र त्राोाारर
रसर्थे े/र मार्थाडलर मरडळा रे ोंाषणलर रदल र रषणेर बाबतर मार्थाडलर ायद्यातललरतरतरा र ाररतातडल रे ायमठाह र राठल.रयार रबरधालीलर ठमर
िबाबाार र र त्राोाारर रसर्थार/रमार्थाडलरमरडळाीलररादहल.र
12.8

रबरधधातर र त्राोाारर रसर्थार यार ार मरिूरर र त्राोर ालाठधालतर मार्थाडलर मरडळाच्यार न यमातललर अो र ठर नतींीेर ाोे णरुषणेर ुाल र रषणेररररर
बरधा र

ार र राह ल.र ज्या र त्राोाारर

रसर्थाीेर

णोे णरर ुषणेर ुाल र

रषणारर ाह तर क र ठार ना

ययर

ामामध्येर अडर्थळे र आषणतललर

त्या र त्राोाारर रसर्थेीरे ामरतात् ाळरबरार रु ,र रार ामाररदल र रण्यातरयेईल.रत्या रतरर ठल रन वठाारत सकक्रयारराबवठण्यातरयेईल.रतणर
ुयंतरुिरच्छे ार16र र ारर ायमठाह र रण्यातरयेईल.
12.9

ना

ययररणाामातललर ामामध्येर ातत्यररहाठे,रत्याीत समाषणेरतेरहमालारच्यार मतरतेरमळ
र े/ अ ु
र जसर्थतलर मळ
र े र ाणळर बू र राहूर

ये,र

या ााीरआठश्य रतेर हमालर ामराररउुलब्धार रु राे ण्य
र ाीलरिबाबाार रमार्थाडलरमरडळा डेर आहे.रमार्थाडलरमरडळा डू र ोंा तरहमालर
ामरारारीार ुरर ठाार र ााल्या रतात्ुरर त्यारसठरुुातरतातडल ेर हमालरउुलब्धार रु र ाे ण्याीलरिबाबाार र रबरधधातरहमालर र त्राोाारर
रसर्थेीलरराह ल.
ोंा तर

लेल्यार मार्थाडलर ामरारारीलर मार्थाडलर मरडळा डेर ोंार रण्याबाबतर ीलर ायमठाह र तातडल रे ुषण
र रम रण्याबाबतीलर

िबाबाार रहमालर र त्राोाारर रसर्थेीलरराह ल.
12.10ररना

ययररणाामामध्येर अन् धाान्याीेर त समाणषण रषणरहेर हमालर ामरारारमाफमतर रण्यातरयेते.रत समाणषण रषणामध्येर त सत्ये ररणषणलरह र50र

क लणर धाान्याीलर ब वठल र िाते.र

ारर त समाणषण रषणाच्यार अीर तेबाबतर याुरढेर रणाामुालार बरणबरीर हमालर र त्राोाारर

रसर्थे ह र

िबाबााररधारण्यातरयाठे.रया ााीरL रजिसोर,रE रजिसोररठरE-1 रजिसोरठरर रसर्थेीार रुरठायार/रललवु / रसर्थे ेरन यरक्तर े लेल र
व्हयक्तलरयारीलर ह रघेण्यातरयाठल.र
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12.11

ज्यार रसर्थेीलर हमालर र त्राोाारर म्हषणू र न ठडर रण्यातर येईल,र त्या रसर्थे ेर रार ामार रण्याुूठीर ना
रतरअ लेल्यारहमालारीलरमार्थाडलरमरडळा डेर ोंाषणलर रु रघेषणेरठरत्यार ारओळारुत्रराे षणेरबरधा

(13)

ययर रणाामातर त सत्य्र ामर

ार रराह ल.

वा टा ाा टल र यंा बा बर:रुल-1 व्हयनतिरक्तरअन्यर णषणानलह रठाोाघाो र रण्यातरयेषणारर ाह त.रुल-1र णबतर रण्यातरयेषणाऱ्यारठाोाघाो ाे ाललरउद्यणर,र

रररररररररउिामरठर ामराररवठभाराच्यारदा.र1रडड वबर,

2016ररणिलच्यारना

रररररररररयेतलल.

रन षणमयातललरुिर.4.4.4.1रमधाललरतरतूा र र ारर रण्यातर

(14)

ननववदा रा  ा नक र ा  ना मा  न रकलंा स:-

14.1

मरिरू रन वठाा ारा रन वठाारमरिरू रतर 7 दाठ ाीेरआतर ठमर ाराुत्रारीलरुत
म ार रु ररुुये 100/- च्यारसोँ म्ुरुेुरठररवठदहतर
ू त

रररररररर मरन्यातर रार ामार रषणेरबरधा
14.2

ार रआहे.

त सर्थमरन्यू तमरन वठाा ारर रार ामार रण्या रअ मर्थमर ारल्या रन वठाारत सकक्रयाररदल र रु रफेरन वठाारबणलावठण्यातरयेतलल. अनार
फेरन वठाारत सकक्रयेतरुदहल्यारन वठाे तर रार ामार रण्या र

14.3

न वठाार

ारराे षणाऱ्रयारन वठाा ारा रत सनतबरधधातर रण्यातयेईल.

ाारर े ल्या रतरर न वठाा ारर हार न वठाे च्यार त ेीर

न वठाा ारा रे रार ामार रण्या र
न वठाारमारठू ररमरिूरर े ल्यामळ
ू े , ना

रार ाम्यातललर तरतूा र ार बारधाललर रादहल.र न्यू तमर ारर अ लेल्यार

ाररदाल्या रअर्थठारोाळाोाळर े ल्यामूळेर अर्थठारआाे नराे ठू ह र ामर र े ल्यामळ
ू े , अर्थठारफेरर
ा रे ाीमर राठयाीलरअनतिरक्तररक् म, सोे ोरबँ रऑफरकरडडयाच्यार"पी.एत. आ . (Prime

Lending Rate) अधिकार दोन टक्रक"रव्हयािा हर रार ामार र े लेल्यारन वठाार ारा डू रठ ल
ू र े ल रिाईल.र ाररठ ूल रिमल र
मह रल च्यारर्थ बा यीलरठ ूल रम्हषणू र रण्यातरयेईल.
(15)

र ा  ना म्ंा स मेि ल:-

15.1

ना

ाच्यारठतल रे न वठाा ारा णबतर रार ामार रण्या ााीरजिल्हाधधा ार रयार ारत साधधा ृ तर रण्यातरआलेरआहे.

15.2

यारना

रन षणमया र ारराल
यारर
र र–रईर-न वठाारत सकक्रयारराबठू रन वठाारमरिरू र रण्यातरआलेल्यारन वठाार ारा णबतर रण्यातरयेषणाऱ्र

रार ाम्या रयारना

रन षणमयातललर ठमरतरतूा रलाररू राहतलल.रत ेर रार ाम्यातर मूार रण्यातरयेईल.

15.3

रार ाम्याठररजिल्हाधधा ार र/रजिल्हारुरर ठाारअधधा ार रठर र त्राोााररहे र ठमरसठा्र र रतलल.

15.4

रार ाम्याच्यारत सत्ये रुा ाठररठरारु
र सतलच्यारदा ाषणलरजिल्हाधधा ार र/रजिल्हारुररठाारअधधा ार रठर र त्राोााररयारीलरसठा्र रअ ेल.

(16)

रेत्रा टदा  रा म र यंा स अपंशी ठ लंा स र ा वंा  ी रा ंयवा हल:ना

ययररणाामातललरअन् रधाान्यरहाताळषणू यीार र त्राोाारर ामर रण्या रअुयनलरारल्या रक र ठार रार ाम्याच्यार ालाठधालरुूठीर

रररररररर र त्राोररदल र रण्यातरआल्या र ठल र र त्राोरन जश्ीतरहणईुयंतरअन् रधाान्यरहाताळषणू यर ााीरााल लरुयामया र ाररतात्ुररतलर
ररररररररव्हयठसर्था

रण्रयारतरयेईल.

(अ)रलरतच्यारना
(ब)

ययररणाामातललर र त्राोाारा डू रन्यू तमरारा रे अन् धाान्यरहाताळषणू यीेर ामर रण्यातरयेईल.

ोंाषणल ृ तरहमालर ामरारर ह ार र रसर्थे डू रारुत्र े रमारवठण्यातरयाठलत.रसुधाामत्म राररत साप्तरहणण्या ााीर मलतर मलर3र
रसर्थार डू राररुत्र े रत साप्तरहणषणेरआठश्य रआहे .रत साप्तरहणषणाऱ्याराररुत्र ातललर ठामतर मलराररठाोाघाो र रु रजसठ ारण्यातर
याठेत.रमात्रर ारीेराररहे ररदल र रण्यातरआलेल्यार र त्राोाारर रसर्थेच्याराराुे्ारिासतर

( )रना
(17)

तलल.

ययररणाामातललरअन् धाान्यरहाताळषणू यीेर ामरजिल्हाधधा ार र ायामलया डू र रण्यातरयेईल.

आंर रपा र र यंा  बा बर:भारतर र ारच्यारवठत्तरमरत्रालयाच्यारदा.08.10.1993रच्यारुिरुत्र ातललरुिरच्छे ारक्र.5.3 र ारर ठमरत स ारच्यार र त्राोार ारआय रररररर

ररररररररअधधान यमर1961रच्यार लमर194( ल)रीलरतरतरा लारूरआहे .रत्यार र ाररवठत्तलयर ल्लाराररठरउु धीठरयारच्या डललरुिरुत्र र
ररररररररक्र. ा-1/398/7922,रदा ार र9रडड वबर,र1996रअन्ठयेरहमाल र ामाच्याराे य ातू र व द्ररना
ररररररररआय रर ुातर रण्यातरयेईल.
(18)

प्रा ुप र ा  ना मा :अन् धाान्यर हाताळषणू यच्यार र त्राोा ााीर राठयाीार त सारुुर रार ामार णबतर ना
अ,रदा ार

(19)

ाच्यारत सीललतरन यमा र ारर

यार ना

र न षणमयर क्रमार :र र त्राो-1217/त स.क्र.98/ ा.ु.र 16-

08रमे,र2018रर(पर शशष्ट-अ) िणडलारआहे.र ाररत सारुुर रार ाम्यार र ारर रार ामार े लारिाईल.र
र न षणमया र ारर हणषणाऱ्यार हमालर र त्राोामध्येर लेव्हह र भरण्याीलर िबाबाार र जिल्र
हार ुररठाार अधधा ार /अन्र धाान्र
यर वठतरषणर

अधधा ार रयारच्य
र ाठरर णुवठण्यातरयेतरआहे .र
(20)
20.1र

र ा  ना म्ंा रीत र रदलसेदभा यर वा द वववा द व अवपत :
रार ाम्याच्यार

ालाठधालतर क र ठार तद् रतरर

रार ाम्यातललर तरततूा राभामतर त ेीर ार ड, ठ ूल ,र र त्राोर रदल र

रषणेर क.र
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राभामतर

http://mahatenders.gov.in

शासकीय

धान्य

गोदामातील

ऄन्नधान्याच्या

हाताळणूकीसाठी हमाल कंत्राट नननरृतीबाबत.
महाराष्ट्र शासन
ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : कंत्राट-1217/प्र.क्र. 98/ना.पु.16-ऄ,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
नदनांक : 01 ऑक्टोबर, 2018.
वाचा : (1) शासन ननणगय समक्रमांक नद.०८ मे, २०१८
शासन शुद्धीपत्रक :
संदभाधीन शासन ननणगयातील,
(6)

कंत्राट कालावधी :राज्यातील तालुकांतगगत ऄसलेल्या शासकीय गोदामातील ऄन्नधान्याच्या हाताळणूकीसाठी
हमाल कंत्राटाचा कालावधी 3 वषांचा रानहल. ज्या तारखेला नननवदाकाराशी करारनामा
करण्यात येईल, त्या तारखेपासून कालावधी सुरु होऊन तो पुढील 3 वषांपयंत ऄसेल. जेव्हा
अवश्यकता ऄसेल तेव्हा कंत्राटाचा कालावधी दोन मनहन्यापयंत वाढनवण्यात यावा. तद्नंतर
मुदतवाढीसाठी शासनाची मंजूरी घेण्यात यावी. मात्र कंत्राट कालावधी संपण्याच्या 3 मनहने
ऄगोदर पासून पुढील कालावधीसाठी नननवदा प्रनक्रया सुरु करण्यात यावी.
चे ऐवजी,

(6)

कंत्राट कालावधी :नजल्यातील तालुकांतगगत ऄसलेल्या शासकीय गोदामातील ऄन्नधान्याच्या हाताळणूकीसाठी
हमाल कंत्राटाचा कालावधी त्या त्या नजल्यातील चालू वाहतूक कंत्राट संपप
े यंत ककवा 3 वषे
यापैकी जे ऄगोदर घडे ल नततका ऄसेल. ज्या तारखेला नननवदाकाराशी करारनामा करण्यात
येईल, त्या तारखेपासून कालावधी सुरु होऊन तो वरील प्रमाणे नवनहत कालावधीकरीता ऄसेल.
जेव्हा अवश्यकता ऄसेल तेव्हा कंत्राटाचा कालावधी दोन मनहन्यापयंत वाढनवण्यात यावा.
तद्नंतर मुदतवाढीसाठी शासनाची मंजूरी घेण्यात यावी.

8.3 ज्या संस्था सन 2008 ककवा त्यापासुन पुढे शासकीय गोदामातील ऄन्नधान्य हाताळणूकीचे काम
करत अहेत व ऄशा संस्थाना नननवदे मध्ये भाग घ्यावयाचा ऄसेल तर पुवीच्या कामाच्या नठकाणची
मजुरी व त्यावरील लेव्ही, थकीत महागाई ननदे शांक वाढ प्राप्त झालेली ऄसल्यास त्यावरील लेव्ही
या संस्थांनी माथाडी मंडळात भरणा केलेली ऄसणे अवश्यक अहे. याबाबतची अवश्यक

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कंत्राट-1217/प्र.क्र. 98/ना.पु.16-ऄ,

कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील. ऄन्यथा ऄशा संस्थाना नननवदा प्रनक्रयेत भाग घेता
येणार नाही. तसेच ज्या संस्थांनी हमाल कामगारांची अर्थथक दे णी न नदल्याबाबत त्यांच्या नवरुध्द
माथाडी मंडळाने माथाडी कायद्ांतगगत गुन्हे नोंदनवलेले ऄसतील ऄशा संस्थांना नननवदा प्रनक्रयेत
भाग घेण्यास मज्जाव करावा.
चे ऐवजी,
8.3 ज्या संस्था सन 2008 ककवा त्यापासुन पुढे शासकीय गोदामातील ऄन्नधान्य हाताळणूकीचे काम
करत अहेत व ऄशा संस्थाना नननवदे मध्ये भाग घ्यावयाचा ऄसेल तर पुवीच्या कामाच्या नठकाणची
मजुरी व त्यावरील लेव्ही, ज्या नजल्यांमध्ये मजूरी रोख नदली जात होती ऄशा नजल्यांच्या
बाबतीत मजूरीवरील संपुणग लेव्ही , थकीत महागाई ननदे शांक वाढ प्राप्त झालेली ऄसल्यास
त्यावरील लेव्ही या संस्थांनी माथाडी मंडळात भरणा केलेली ऄसणे अवश्यक अहे. याबाबतची
अवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील. ऄन्यथा ऄशा संस्थाना नननवदा प्रनक्रयेत
भाग घेता येणार नाही. तसेच ज्या संस्थांनी हमाल कामगारांची अर्थथक दे णी न नदल्याबाबत
त्यांच्या नवरुध्द माथाडी मंडळाने माथाडी कायद्ांतगगत गुन्हे नोंदनवलेले ऄसतील ऄशा संस्थांना
नननवदा प्रनक्रयेत भाग घेण्यास मज्जाव करावा.
10.5.(मधील कागदपत्रांच्या सूचीतील मुद्दा क्र. 2)
संस्था माथाडी मंडळाकडे मालक म्हणून नोंदीत ऄसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
चे ऐवजी,
(मुद्दा क्र.2)
नननवदा मंजूर झाल्यास माथाडी मंडळाकडे मालक म्हणुन नोंदीत करण्यात येईल या

बाबतचे

शपथपत्र.
10.5.(मधील कागदपत्रांच्या सूचीतील मुद्दा क्र. 8)
ज्या संस्था सन 2008 ककवा त्यापासुन पुढे शासकीय गोदामातील ऄन्नधान्य हाताळणूकीचे काम
करत अहेत, ऄशा संस्थानी पुवीच्या कामाच्या नठकाणची मजुरी वरील संपुणग लेव्ही व थकीत
महागाई ननदे शांक वाढ प्राप्त झालेली ऄसल्यास, त्यावरील संपुणग लेव्ही माथाडी मंडळात भरणा
केल्याबाबतचे माथाडी मंडळाचे नवधीग्राय प्रमाणपत्र.
चे ऐवजी,
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(मुद्दा क्र.8)
ज्या संस्था सन 2008 ककवा त्यापासुन पुढे शासकीय गोदामातील ऄन्नधान्य हाताळणूकीचे काम
करत अहेत, ऄशा संस्थानी पुवीच्या कामाच्या नठकाणची मजुरी व त्यावरील लेव्ही, ज्या
नजल्यांमध्ये मजूरी रोख नदली जात होती ऄशा नजल्यांच्या बाबतीत मजूरीवरील संपुणग लेव्ही व
थकीत महागाई ननदे शांक वाढ प्राप्त झालेली ऄसल्यास, त्यावरील संपुणग लेव्ही माथाडी मंडळात
भरणा केल्याबाबतचे माथाडी मंडळाचे नवधीग्राय प्रमाणपत्र.
10.6 तांनत्रक नलफाफा "ऄ" मधील कागदपत्रांची पूतगता नननवदा सादर करताना पूणग करण्यात यावी.
तांनत्रक नलफाफा उघडल्यानंतर ऐनवेळी कागदपत्रे स्स्वकारण्यात येऊ नये. तांनत्रक
नलफाफ्यातील कागदपत्रात व ऄटी/शतीत नमूद केलेल्या ऄहगतेपेक्षा कमी ऄहगता अढळल्यास
नननवदा ऄपात्र ठरनवण्यात यावी.
चे ऐवजी,
10.6 तांनत्रक नलफाफा "ऄ" मधील कागदपत्रांची पूतगता नननवदा सादर करताना पूणग करण्यात यावी.
तांनत्रक नलफाफा उघडल्यानंतर ऐनवेळी कोणत्याही प्रकारची नवीन कागदपत्रे स्स्वकारण्यात येऊ
नयेत. तांनत्रक नलफाफ्यातील कागदपत्रात व ऄटी/शतीत नमूद केलेल्या ऄहगतेपेक्षा कमी ऄहगता
अढळल्यास नननवदा ऄपात्र ठरनवण्यात यावी.
13.1 हमाल कामगारांचे वेतन (मजुरी), लेव्ही व कंत्राटदाराचे नननवदे तील मंजूर स्पधात्मक दर याची
वेगवेगळी दे यके कंत्राटदार संस्थेस ऄदा करण्यात यावीत.
चे ऐवजी,
13.1 हमाल कामगारांचे वेतन (मजुरी) व कंत्राटदाराचे नननवदे तील मंजूर स्पधात्मक दर याची
वेगवेगळी दे यके कंत्राटदार संस्थेस ऄदा करण्यात यावीत.,
13.2 हमाल कंत्राटदार संस्थानी, माथाडी कायद्ातील तरतुदीनुसार नोंदीत हमाल कामगारांची
मजूरी प्रत्येक मनहन्याच्या 7 तारखेपयंत माथाडी मंडळात ऑनलाईन पध्दतीने ऄथवा
धनाकषाद्वारे जमा करणे बंधन कारक रानहल. त्याचप्रमाणे संस्थांनी नोंदीत हमाल कामगारांची
नजल्हा माथाडी मंडळाने घोनषत केलेली लेव्हीची रक्कम प्रत्येक मनहन्याच्या 15 तारखेपयंत
माथाडी मंडळाकडे ऑनलाईन पध्दतीने ऄथवा धनाकषाद्वारे जमा करणे बंधनकारक रानहल.
मजूरीच्या रक्कमेची ऄदायगी (प्रनतपुती) संस्थेस 10 तारखेपयंत व लेव्हीची रक्कम माथाडी
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मंडळात जमा केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्यावर तेवढया रक्कमेची प्रनतपुती सदर संस्थेस
नजल्हा पुरवठा ऄनधकारी यांनी तात्काळ करावी.
चे ऐवजी,
13.2 ऄ) हमाल कंत्राटदार संस्थानी, माथाडी कायद्ातील तरतुदीनुसार नोंदीत हमाल कामगारांची
मजूरी प्रत्येक मनहन्याच्या ५ तारखेपयंत माथाडी मंडळात ऑनलाईन पध्दतीने ऄथवा
धनाकषाद्वारे जमा करणे बंधनकारक रानहल.
ब) त्याचप्रमाणे नजल्हा पुरवठा ऄनधकारी / ऄन्नधान्य नवतरण ऄनधकारी यांनी नोंदीत हमाल
कामगारांची नजल्हा माथाडी मंडळाने घोनषत केलेली लेव्हीची रक्कम प्रत्येक मनहन्याच्या 15
तारखेपयंत माथाडी मंडळाकडे ऑनलाईन पध्दतीने ऄथवा धनाकषाद्वारे जमा करणे बंधनकारक
रानहल.
क) मजूरीच्या रक्कमेची ऄदायगी (प्रनतपुती) हमाल कंत्राटदार संस्थेस नजल्हा पुरवठा ऄनधकारी
/ ऄन्नधान्य नवतरण ऄनधकारी यांनी 10 तारखेपयंत करावी.
13.3 माथाडी कायद्ातील तरतूदीनुसार माथाडी मंडळाकडे जमा करण्यात येणाऱ्या लेव्हीच्या रकमेतून
माथाडी कामगारांसाठी माथाडी कायदा व त्या खालील योजनेनुसार सामानजक सुरनक्षतता व
कल्याणकारी योजनेचे फायदे माथाडी मंडळाने उपलब्ध करून दे णे अवश्यक अहे. हमाल
संस्थांकडू न माथाडी मंडळाकडे जमा करण्यात येणाऱ्या लेव्हीच्या रकमेतून बाबननहाय खचाचे
नवननयोजन करण्यात अले अहे ककवा कसे याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानशवाय पुढील
मनहन्याच्या लेव्हीची ऄदायगी संस्थेने माथाडी मंडळाकडे भरु नये. बाबननहाय खचाचे
नवननयोजनाबाबतचे प्रमाणपत्र माथाडी मंडळाकडू न प्राप्त न झाल्यास सदरची बाब संस्थेने
नजल्हा पुरवठा ऄनधकारी यांना लेखी कळवावी.
चे ऐवजी,
13.3 माथाडी कायद्ातील तरतूदीनुसार माथाडी मंडळाकडे जमा करण्यात येणाऱ्या लेव्हीच्या रकमेतून
माथाडी कामगारांसाठी माथाडी कायदा व त्या खालील योजनेनुसार सामानजक सुरनक्षतता व
कल्याणकारी योजनेचे फायदे माथाडी मंडळाने उपलब्ध करून दे णे अवश्यक अहे. नजल्हा
पुरवठा ऄनधकारी/ऄन्नधान्य नवतरण ऄनधकारी यांनी माथाडी मंडळाकडे जमा करण्यात येणाऱ्या
लेव्हीच्या रकमेतून बाबननहाय खचाचे नवननयोजन करण्यात अले अहे ककवा कसे याबाबतचे
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानशवाय पुढील मनहन्याच्या लेव्हीची ऄदायगी माथाडी मंडळाकडे करु नये.
बाबननहाय खचाचे नवननयोजनाबाबतचे प्रमाणपत्र माथाडी मंडळाकडू न प्राप्त होईल याची दक्षता
नजल्हा पुरवठा ऄनधकारी/ऄन्नधान्य नवतरण ऄनधकारी यांनी घ्यावी.
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13.4 कंत्राटदार संस्थेने मजुरी व लेव्हीची रक्कम नवनहत वेळेत न भरल्यास प्रथम वेळेस संस्थेस लेखी
समज दे ण्यात यावी. नद्वतीय वेळी संस्थेने सदरच्या रक्कमेचा भरणा नवनहत वेळेत न केल्यास
नोटीस दे ऊन संस्थेस दे ण्यात येणाऱ्या बाबननहाय अधारभूत दरावरील स्पधात्मक दरातून 25%
रक्कम दं ड म्हणून कपात करण्यात यावी. नत्रतीय वेळी संस्थेने सदरच्या रक्कमा नवनहत वेळेत न
भरल्यास संस्थेस नोटीस दे ऊन कंत्राट रद्द करावे व पुढील वषगभर संस्थेस शासकीय
गोदामातील हमाल कंत्राट नननवदा प्रनक्रयेत भाग घेण्यास मज्जाव करावा. मात्र उपरोक्त प्रमाणे
कायगवाही करतांना नजल्हा पुरवठा कायालयाकडू न संस्थेस दे य ऄसलेली दे णी वेळीच नदलेली
ऄसणे अवश्यक राहील, याची नोंद घ्यावी.
चे ऐवजी,
13.4 कंत्राटदार संस्थेने मजुरीची रक्कम नवनहत वेळेत न भरल्यास प्रथम वेळेस संस्थेस लेखी समज
दे ण्यात यावी. नद्वतीय वेळी संस्थेने सदरच्या रक्कमेचा भरणा नवनहत वेळेत न केल्यास नोटीस
दे ऊन संस्थेस दे ण्यात येणाऱ्या बाबननहाय अधारभूत दरावरील स्पधात्मक दरातून 25% रक्कम
दं ड म्हणून कपात करण्यात यावी. नत्रतीय वेळी संस्थेने सदरच्या रक्कमा नवनहत वेळेत न
भरल्यास संस्थेस नोटीस दे ऊन कंत्राट रद्द करावे व पुढील वषगभर संस्थेस शासकीय
गोदामातील हमाल कंत्राट नननवदा प्रनक्रयेत भाग घेण्यास मज्जाव करावा. मात्र उपरोक्त प्रमाणे
कायगवाही करतांना नजल्हा पुरवठा कायालयाकडू न संस्थेस दे य ऄसलेली दे णी वेळीच नदलेली
ऄसणे अवश्यक राहील, याची नोंद घ्यावी.
13.10 शासकीय गोदामातील कामामध्ये सातत्य रहावे, त्याचप्रमाणे ते हमालांच्या कमतरतेमुळे /
ऄनुपस्स्थतीमुळे खोळं बून राहू नये, यासाठी अवश्यक ते हमाल कामगार उपलब्ध करुन
दे ण्याची नवनंती माथाडी मंडळाकडे करण्यात यावी. माथाडी मंडळाकडू न नोंदीत हमाल
कामगारांचा पुरवठा न झाल्यास तात्पुरत्या स्वरुपात तातडीने हमाल उपलब्ध करुन दे ण्याची
जबाबदारी संबंनधत हमाल कंत्राटदार संस्थेची राहील.
चे ऐवजी,
13.10 शासकीय गोदामातील कामामध्ये सातत्य रहावे, त्याचप्रमाणे ते हमालांच्या कमतरतेमुळे /
ऄनुपस्स्थतीमुळे खोळं बून राहू नये, यासाठी अवश्यक ते हमाल कामगार उपलब्ध करुन दे ण्याची
नवनंती माथाडी मंडळाकडे करण्यात यावी. गोदामामध्ये कामाच्या नदवशी अलेल्या

रकमधील

ऄन्नधान्य कोणत्याही पनरस्स्थतीत त्याचनदवशी गोदामात नरकामे करून घेण्यासाठी वाहतूक
कंत्राटदार व हमाल कंत्राटदार यांनी योग्य तो समन्वय ठे वून धान्य उतरवून घेण्यासाठीचे
ननयोजन करावे. यासाठी माथाडी मंडळाकडू न ऄनतनरक्त नोंदीत हमाल कामगारांचा पुरवठा न
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शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कंत्राट-1217/प्र.क्र. 98/ना.पु.16-ऄ,

झाल्यास तात्पुरत्या स्वरुपात तातडीने हमाल उपलब्ध करुन दे ण्याची जबाबदारी संबंनधत
हमाल कंत्राटदार संस्थेची राहील.
(21)

या शासन ननणगयानुसार होणाऱ्या हमाल कंत्राटामध्ये लेव्ही भरण्याची जबाबदारी कंत्राटदार
संस्थांवर सोपनवण्यात येत अहे.
चे ऐवजी,

(21)

या शासन ननणगयानुसार होणाऱ्या हमाल कंत्राटामध्ये लेव्ही भरण्याची जबाबदारी नजल्हा पुरवठा
ऄनधकारी/ऄन्नधान्य नवतरण ऄनधकारी यांच्यावर सोपनवण्यात येत अहे.
उपरोक्त पनरच्छे दांमध्ये करण्यात अलेल्या सुधारणांच्या ऄनुषंगाने करारनाम्याच्या प्रारुपातील
संबंनधत कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी.
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
वेबसाईटवर

उपलब्ध

करण्यात

अले

ऄसून

त्याचा

संगणक

सांकेतांक

201810011203568006 ऄसा अहे. हे शुद्धीपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन
काढण्यात येत अहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने ,

( सनतश श्रीधर सुपे )
सह सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.मंत्री, ऄन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव
2) मा.राज्य मंत्री, ऄन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव
3) मा. नवरोधी पक्ष नेता, नवधानसभा / नवधानपनरषद, महाराष्ट्र नवधानमंडळ सनचवालय, मुंबई
4) प्रधान सनचव, नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
5) प्रधान सनचव (कामगार), उद्ोग, ऊजा व कामगार नवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) सवग नवभागीय अयुक्त,
7) संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा अयुक्त कायालय, मुंबई
8) सवग उपायुक्त (पुरवठा), नवभागीय अयुक्त, कायालय
9) सवग नजल्हानधकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर नजल्हा वगळू न)
10) सवग नजल्हा पुरवठा ऄनधकारी
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11) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा अयुक्तांचे कायालय, मुंबई.
12) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई.
13) नवत्तीय सल्लागार व उपसनचव, ऄन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, मुंबई.
14) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
15) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
16) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, नागपूर.
17) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-2, नागपूर.
18) ननवासी लेखा परीक्षा ऄनधकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा पनरमंडळ द्वारा: नवत्तीय सल्लागार व
उप सनचव, ऄन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग, मुंबई.
19) नवत्त नवभाग ( व्यय 10), मंत्रालय, मुंबई.
20) उद्ोग, ऊजा व कामगार नवभाग(कामगार-5), मंत्रालय,मुंबई.
21) ननवड नस्ती/नापु-16ऄ.
-----------
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शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या
हाताळणूकीसाठी हमाल कंत्राट निनितीबाबत.
महाराष्ट्र शासि
अन्न, िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग
शासि शुद्धीपत्रक क्रमांक : कंत्राट-1217/प्र.क्र. 98/िा.पु.16-अ,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
नदिांक : 22 ऑक्टोबर, 2018.
वाचा : (1) शासि निणगय समक्रमांक नद.०८ मे, २०१८
(२) शासि शुद्धीपत्रक, समक्रमांक नद.०१ ऑक्टोबर, २०१८
शासि शुद्धीपत्रक :
संदभाधीि शासि शुद्धीपत्रकातील,
10.5 (मधील कागदपत्रांच्या सूचीतील मुद्दा क्र. 2)
निनवदा मंजूर झाल्यास माथाडी मंडळाकडे मालक म्हणुि िोंदीत करण्यात येईल या बाबतचे
शपथपत्र.
चे ऐवजी,
संस्था माथाडी मंडळाकडे मालक म्हणूि िोंदीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
10.5.(मधील कागदपत्रांच्या सूचीतील मुद्दा क्र. 8)
(मुद्दा क्र.8)
ज्या संस्था सि 2008 ककवा त्यापासुि पुढे शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे काम
करत आहेत, अशा संस्थािी पुवीच्या कामाच्या नठकाणची मजुरी व त्यावरील लेव्ही, ज्या
नजल््ांमध्ये मजूरी रोख नदली जात होती अशा नजल््ांच्या बाबतीत मजूरीवरील संपुणग लेव्ही व
थकीत महागाई निदे शांक वाढ प्राप्त झालेली असल्यास, त्यावरील संपुणग लेव्ही माथाडी
मंडळात भरणा केल्याबाबतचे माथाडी मंडळाचे नवधीग्रा् प्रमाणपत्र.
चे ऐवजी,
ज्या संस्था सि 2008 ककवा त्यापासुि पुढे कोणत्याही गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे
काम करत आहेत, अशा संस्थािी पुवीच्या कामाच्या नठकाणची मजुरी व त्यावरील लेव्ही, ज्या
नजल््ांमध्ये मजूरी रोख नदली जात होती अशा नजल््ांच्या बाबतीत मजूरीवरील संपुणग लेव्ही व
थकीत महागाई निदे शांक वाढ प्राप्त झालेली असल्यास, त्यावरील संपुणग लेव्ही माथाडी
मंडळात भरणा केल्याबाबतचे माथाडी मंडळाचे नवधीग्रा् प्रमाणपत्र.

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

सदर शासि शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर
उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा संगणक सांकेतांक 201810221332099806 असा आहे. हे
शुद्धीपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

( सनतश श्रीधर सुपे )
सह सनचव, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1) मा.मंत्री, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव
2) मा.राज्य मंत्री, अन्न िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सनचव
3) मा. नवरोधी पक्ष िेता, नवधािसभा / नवधािपनरषद, महाराष्ट्र नवधािमंडळ सनचवालय, मुंबई
4) प्रधाि सनचव, नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
5) प्रधाि सनचव (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) सवग नवभागीय आयुक्त,
7) संचालक, िागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कायालय, मुंबई
8) सवग उपायुक्त (पुरवठा), नवभागीय आयुक्त, कायालय
9) सवग नजल्हानधकारी (मुंबई व मुंबई उपिगर नजल्हा वगळू ि)
10) सवग नजल्हा 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 अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुंबई.
16) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, िागपूर.
17) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-2, िागपूर.
18) निवासी लेखा परीक्षा अनधकारी, िागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा पनरमंडळ 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) निवड िस्ती/िापु-16अ.
-----------
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