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महाराष्ट्र शासन
ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण नवभाग
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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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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 ,

Satish Shridhar
Supe

Digitally signed by Satish Shridhar Supe
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food and
Civil Supply, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f7773ccec10687b16ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b2
cb5b73b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe
Date: 2018.10.01 12:07:06 +05'30'

( 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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