पिंिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववकिकास पिकाव्राधिकरण, आकरडड,
िंरण-े 411044.
दररधवनरी क्ररमिकारमांक 020-27652934/27652935
website:www.pcntda.org.in
Email:- pcntda@yahoo.com

पिंिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववकिकास पिकाव्राधिकरण किकाकार कार्यालकारिकासिकायासाठरी
करमांतिकाटरी िंधददतरीने दतिकारदतरमांतरी, भ भूरमिकािंक व आरेखक िंररववणेबिकाबदतचिंरी
ई-वनववदिका .

1

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

DETAIL TENDER PAPER FOR
TENDER NOTICE NO : ADMIN 03

FOR 2019-2020

TENDER PAPERS
(e- Tender)

NAME OF WORK : Appointment of wiremen, Serveyors, Draftsmen on Contract
basis

Estimate Cost per year

Rs.

9,36,000/-

Tender Form Fee

Rs.

2,400/-

Earnest Money Deposit

Rs.

12,000/-

--------------------------------------------------------------------------------------------------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
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पिंिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववकिकास पिकाव्राधिकरण, आकरडड, िंरणे-44
दररधवनरी क्ररमिकारमांक 020-27652934/35
वेब सिकाईट:- www.pcntda.org.in
करमांतिकाटरी दतिकारदतरमांतरी, भ भूरमिकािंक व आरेखक िंररववणकारिकाबिकाबदत.
ई-वनववदिका सरचिंनिका क्ररमिकारमांक Admin - 3 सन 2019-20
मुख्य कका्यर्यककारारी अधअधिककारारी, पिंिंरारी पचिंचिंवड नवनगर धवककास पकाधअधिकरण आकुडआ, िंुणु-44 खाकालीारीली
ककामकाकरारीतका नोंदणारीककृत िंुरवठकाअधिकारककाकडडून (ठुकुदकारकांकडडून) कंत्रकाटारी तकारतंत्रारी, भडूमकािंक व आरुखाक
िंुरधवण्यकाबकाबत ई- धनधवदका मकागधवण्यकात ्युत आहुत.
ककामकाचिंु नकांव

ककामकाचिंका
ककालीकावअधिारी

एक वर्षाचिंका अंदकाजारीत खाचिंर्य र.
( Estimated cost)

पकाधअधिकरणकातारीली कका्य्षाली्यारीन
1 वर्
9,36,000/ककामकासकाठारी अंदकाजु 2 कंत्रकाटारी
तकारतंत्रारी, भडूमकािंक व आरुखाक
िंुरधवणुसकाठारी ई-धनधवदका.
Online धनधवदका पधसधदारीचिंका व धनधवदका सकादर करकाव्यकाचिंका धदनकांक व वुळ

ब्यकाणका रककम
र.

ई-धनधवदका फॉमर्य
फारी र.

12,000/-

2400/-

धद.
19/6/2019 रोजारी सककाळारी
11.00 वकाजतका िंकासडून

धनधवदका िंडूवर्य बबैठक

धद. 21/6/2019
11.00 वकाजतका

रुकाजारी

सककाळारी

धनधवदका सकादर करण्यकाचिंका अंधतम धदनकांक व वुळ

धद. 29/6/2019 रुकाजारी सका्यंककाळारी
5.45 िं्ययंत

धनधवदका उघडण्यकाचिंका धदनकांक

धद. 1/7/2019 वुळ दुिंकारारी
वकाजतका

4.00

वटिं :-

1. ई-धनधवदकाबकाबत सधवसतर मकाधहतारी, अटारी व शतआ ्यका http://mahatenders.gov.in व www.pcntda.org.in ्यका
संकुत स्थळकावर उिंलीबअधि आहुत.

2. धनधवदुचिंारी फॅकामर्य फारी 2400/- व ब्यकाणका रककम रिं्यु 12,000/- हु E-Payment दकारु gateway mode दकारु ICICI
वुबसकाईट वरारीली सुचिंनुपमकाणु जमका करकावारी.

3. धनधवदुबकाबतचिंु िंुरवणारी पकवका शुधदारीिंत्रक हु वुब सकाईटवरचिं पधसधद कुलीु जकाईली. ्यकासकाठारी वतर्यमकानिंत्रकात जकाधहरकात
धदलीारी जकाणकार नकाहारी.
4. ई-धनधवदकासंदभ्षात अधअधिक मकाधहतारी व सहका्यकासकाठारी 020- 27652934/35 ्यका दुरधवनारी क्रमकांककावर संिंकर्य सकाअधिकावका.

सहारी/रमरखकार किकाकारर्यकिकाररी अव्राधिकिकाररी
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अटरी व शदतड :कंत्रकाटारी तकारतंत्रारी िंुरवठका करणकाणाऱ्यका एज एजनसारीन्सीच्यका धन्युकतारीसकाठारी ई-धनवारीदका िंधदतारीनु अनुभवारी
िंुरवठकादकारकाकडडून धनधवदका मकागधवण्यकात ्युत आहु. हारी धनधवदका धलीफकाफका क्र.1 तकांधत्रक धलीफकाफका व धलीफकाफका
क्र.2 दरकाचिंका धलीफकाफका ्यका िंधदतारीनु upload करकावारी.
1) वलफिकाफिका क्र. 1.
दतिकारमांवतक वलफिकाफिका
दतिकारमांवतक वलफिकाफिकारमधकारे खिकालरील किकागदिंतिकारमांरांचकारिका ्या सक्या स्कॅन केले केलेलकारिका पदतरी ा प्रती जया प्रती जोडिकारती जोडावकारिकादत.
1.
फॉमर्य फारी रिं्यु 2400/- व ब्यकाणका रककम 12,000/- भरल्यकाचिंु online payment receipt चिंारी
सकॅन कॉिंारी
2.
धनधवदकाअधिकारक / संस्थका /आस्थकािंनका असल्यकास सहारी करण्यकाबकाबतचिंु पधतधनअधिारीचिंु पकाधअधिककारिंत्र.
3.
वसतु व सुवका कर (रकाज््य वसतु सुवका कर आधण ककेंद्र वसतु व सुवका कर) नोंदणारी पमकाणिंत्रकाचिंारी पत
4.
भधवष्य धनव्षाह धनअधिारी नोंदणारी पमकाणिंत्रकाचिंारी पत.
5.
ककामगकार धवमका ्योजनका नोंदणारी पमकाणिंत्रकाचिंारी पत.
6.
अटारी व शतआ मका एजन्य असल्यकाचिंु हमारीिंत्र
7.
धनधवदकाअधिकारक कॉ एजन्ॅकट लीुबर ॲकट 1970 अ एजनव्यु वबैअधि िंरवकानकाअधिकारक असल्यकाबकाबतचिंु पमकाणिंत्र
8.
मुंबई दुककानु व संस्थका धन्यम वबैअधि दकाखालीका
9.
धनधवदकाअधिकारककाचिंारी वकाररक उलीकाढकाली धकमकान 15 लीकाखा असल्यकाबकाबत चिंकाटर्यडर्य अककाऊंटचिंका दकाखालीका
10.
शकासकारी्य/ धनमशकासकारी्य/महकामंडळु/स्थकाधनक संस्थका कका्य्षाली्यकाकडु सलीग 1 वरर्य धकमकान 10
कमर्यचिंकारारी िंुरधवलीु असल्यकाबकाबतचिंका कका्य्षाली्यकाकडारीली अनुभवकाचिंका दकाखालीका (संबंधअधित धवभकागकाचिंका
खाकातुपमुखा / धवभकागपमुखा ्यकांन्सीच्यकाकडडून पमकाणिंत्र घुऊन) सकादर करणु बंअधिनककारक रकाहारीली. िंुरकावु
सकादर न कुल्यकास अनुभवकाचिंका दकाखालीका गकाह्य अधिरतका ्युणकार नकाहारी.
11.
उिंरोकत 10 कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंु ईएसआ्य, िंारीएफ, ककामगकार कल्यकाण धनअधिारी भरल्यकाबकाबतचिंु िंुरकावु.
12.
धनधवदुन्सीच्यका रकमुइतकका चिंकाटर्यडर्य अककाऊंटटकडारीली बारीड किं ॅधसटारी दकाखालीका जोडणु आववश्यक आहु.
13.
धनधवदकाअधिकारककानु मकागारीली 3 वर्षाचिंु सुवकाकर भरलीुबकाबतचिंु पमकाणिंत्र. वरर्य 2015-16, 2016-17 व
2017-18
14.
मकागारीली 3 वर्षांचिंु आ्यकर धववरणिंत्रकासह चिंकाटर्यडर्य अककाऊंटट (CA) चिंु पमकाणिंत्र .
15.
धनधवदकाअधिकारककाचिंु िंनॅ ककाडर्य
16.
मकागारीली 3 वर् व्यवसका्य कर भरल्यकाबकाबतचिंारी पमकाणिंत्रु.
वर नमुद कुलीुलीारी ककागदिंत्रु धलीफकाफका क्र.1 मध्यु सकादर करणु आववश्यक आहु.
ब) वलफिकाफिका क्र. 2
दरिकाचिंिका वलफिकाफिका :दरकान्सीच्यका धलीफकाफ्यकामध्यु सोबत जोडलीुल्यका िंधरधशषट -2 नुसकार िंुढारीली बकाबारी नमडूद करून दरिंत्रक सकादर
करकावु.

किकारमिकाचिंिका पकिकार करमांतिकाटरी दतिकारदतरमांतरी, भ भूरमिकािंक व आरेखक िंररववणे.
अ.क्र
.
1
2
3
4
5
6

Pay Details

रककम

Basic
5800
Special allowance
3645
Total 'A'
9445
HRA 5% on total - A
472
Provident fund 13.36% on total - 1242
A
ESI 4.75% on total A + HRA
471
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bonus ( Total A * 8.33%
Leave with wages 4% on total - A
Paid Holiday 1% on total - A
Labour Welfare Fund
Total -B
Service Charge on total B
Total C
GST 18% on total - C
Gross Total

787
378
94
6
12895

धटिं :- उिंरोकत अ.क्र.१ तु ११ ्यु्थारीली तिंशारीली हका ठुकुदकारकानु कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका दकाव्यकाचिंु वुतन व भ भतु तसुचिं संबंधअधित
व्यवस्थकािंनकाकडु भरकाव्यकाचिंु शुलक, भ भतु व कर ्यकाचिंका आहु. ्यका वुतन व भ भतु ्यकांचिंका लीकाभ संबंधअधित कमर्यचिंकाणाऱ्यकास
धमळणु बंअधिनककारक आहु. त्यकामुळु अ.क्र. १ तु ११ ्यु्थारीली तिंशारीली हका न बदलीणकारका असडून ठुकुदकारकास धनधवदका
भरतकानका त्यकात बदली करतका ्युणकार नकाहारी.
अ.क्र. १२ ्यु्थु धनधवदकाअधिकारककानु कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंका िंुरवठका करण्यकासकाठारी घुऊ इऊ इचन्सीचऊ इच्छित असलीुल्यका
service charge चिंारी टककुवकारारी व त्यकानुसकार ्युणकारारी रककम नमडूद करकाव्यकाचिंारी आहु . अनुक्रमकांक१३ ्यु्थु अ.क्र.
11+12 ्यु्थारीली रकमकांचिंारी बुरारीज करून एकधत्रत रककम नमडूद करकाव्यकाचिंारी असडून त्यका रककमुवर १८ % नु ्युणकारका
GST अ.क्र. १४ ्यु्थु नमडूद करकाव्यकाचिंका आहु. तर अ.क्र.१५ ्यु्थु अ.क्र. १३+१४ ्यकांचिंारी एकधत्रत रककम नमडूद
करकाव्यकाचिंारी आहु.
धलीफकाफका क्र.2 दरकान्सीच्यका धलीफकाफ्यकामध्यु उिंरोकत दरकाचिंका तकतका सडूचिंनुपमकाणु भरून धनधवदकाअधिकारककान्सीच्यका सवकाक्षरारीसहारीत
सकादर करकाव्यकाचिंका आहु. (दरकाचिंका धलीफकाफका नमुनका िंधरधशषट ब सोबत जोडलीु आहु.)

वनववदेबिकाबदतरांचकारिका अटरी आवण शदतड
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

धनधवदका फॉमर्य फारी र. 2400 असडून तारी epayment वदकारु भरणु आववश्यक आहु. फॉमर्य फारी भरलीारी
नसल्यकास धनधवदका धवचिंकारकात घुतलीारी जकाणकार नकाहारी.
धनधवदका भरतकानका ब्यकाणका रककम रू.12,000/- epayment वदकारु भरणु आववश्यक आहु. ब्यकाणका रककम
भरलीुलीारी नसल्यकास धनधवदका धवचिंकारकात घुतलीारी जकाणकार नकाहारी. धनधवदका सवारीककृतारीनंतर अिंकात्र धनधवदका अधिकारककांचिंारी
ब्यकाणका रककम िंरत कुलीारी जकाईली. िंरंतडू त्यकावर व्यकाज धदलीु जकाणकार नकाहारी.
धनधवदका सवारीककृत झकाल्यकानंतर 1 वर्षान्सीच्यका ककालीकावअधिारीसकाठारी 2 कंत्रकाटारी तकारतंत्रारी, 2 भडूमकािंक व 2 आरुखाक
िंुरधवण्यकाचिंारी जबकाबदकारारी िंुरवठकादकारकावर रकाहारीली.
्यका 1 वर्षान्सीच्यका ककालीकावअधिारीतारीली ककामककाज समकाअधिकारककारक असुली तरचिं िंुढारीली 1 वर्षासकाठारी मुदतवकाढ धदलीारी
जकाईली.
सदर ककामकाकरारीतका धनवड झकालीुल्यका िंुरवठकादकारकास र. 80,000/-पकवका सवारीककृत धनधवदका रकमुपमकाणु 1
मधह एजन्यकाचिंु िंधरश्रधमक ्यकािंबैकारी जकासत असुली तारी रककम सुरक्षका अनकामत रककम रक्कम महणडून भरकावारी लीकागुली . सदर
रककम डारी डारी वदकारु CEO PCNTDA ्यकांन्सीच्यका नकावु करकारनकामका करतुवुळारी पकाधअधिकरण कका्य्षाली्यकान्सीच्यका
खाकात्यकामध्यु जमका करकावारी लीकागुली. सदर सुरक्षका अनकामत रकमुवर व्यकाज धदलीु जकाणकार नकाहारी.
ज््यका धनधवदकाअधिकारककाचिंारी धनधवदका मंजडूर होईली त्यका धनधवदकाअधिकारककास इरकादकािंत्र दुण्यकात ्युईली. धनधवदकाअधिकारककास
्योग््य रकमुचिंारी सटॅरक्कम मिं फारी भरून करकारनकामका करकावका लीकागुली .
धनधवदका सकादर कुल्यकािंकासडून 120 धदवसकांचिंका ककालीकावअधिारी गकाह्य रकाहारीली.
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8.
9.
10.
11.

12.

उिंरोकत ककामकासकाठारी धनधवदुचिंका ककालीकावअधिारी 1 वरर्य रकाहारीली.
धनधवदका सवारीककृत करणु अ्थवका नकाककारणुचिंका हकक िंडूणर्यिंणु मुख्य कका्यर्यककारारी अधअधिककारारी पकाधअधिकरण
्यकांन्सीच्यकाकडु रकाखाारीव आहु त्यकांचिंका धनणर्य्य अंधतम व कका्यदुशारीर बंअधिनककारक रकाहारीली .
ककामकाचिंु धवअधिारीवत कका्यर्यक्षुत्र पिंिंरारी पचिंचिंवड नवनगर धवककास पकाधअधिकरण क्षुत्र रकाहारीली .
धलीफकाफका क्र. 2 मध्यु दर नमडूद करतकानका धनधवदकाअधिकारककानु अ.क्र. 1 तु 11 ्यु्थारीली रकका एजन्यकात धदलीुल्यका
रकमुमध्यु कोणतकाहारी बदली करकाव्यकाचिंका नकाहारी. अ.क्र. 12 तु 15 ्यका रकका एजन्यकामध्यु service charge व
GST बकाबत आववश्यक तारी रककम धदलीुल्यका सडूचिंनुनुसकार नमडूद करकाव्यकाचिंारी आहु.
धनधवदकाअधिकारक हु कॉ एजन्ॅकट लीुबर (Regulation & Abolition) ॲकट 1970 अ एजनव्यु वबैअधि िंरवकानकाअधिकारक
असलीका िंकाधहजु.िंुरवठकादकारकानु धकमकान वुतन कका्यदकानुसकार सुवककांनका वुतन धदलीु िंकाधहजु व सदर वुतन
सुवककांस अधिनकादुशकावदकारु अगर ईसारीएस वदकारु िंरसिंर बर बँकुत जमका करणु बंअधिनककारक रकाहारीली . रोखा वुतन
अदका करतका ्युणकार नकाहारी.

13.

सरवहस चिंकाजर्य 2 % िंुक्षका कमारी आककारून सकादर कुलीुलीारी धनधवदका गकाह्य अधिरण्यकात ्युणकार नकाहारी.

14.

धनधवदकाअधिकारककानु रधजस्ुशन, इएसआ्य कोड नं. ई.िंारी.एफ., कोड नं., िंॅन नं. इत्यकादारीचिंारी ककागदिंत्रु जोडणु
आववश्यक आहु. सरककारारी/धनमसरककारारी/ककारखाकानु/महकामंडळ/स्थकाधनक संस्थका कका्य्षाली्यकाकडु सलीग
धकमकान 1 वर्षासकाठारी कमारीत कमारी 10 कंत्रकाटारी ककामगकार िंुरधवलीु बकाबतचिंका अनुभवकाचिंका दकाखालीका व त्यका
ककामगकारकाचिंु ईएसआ्य, ईिंारीएफ भरलीु बकाबतचिंु िंुरकावु सकादर करणु बंअधिनककारक रकाहारीली. ईएसआ्य, ईिंारीएफ
भरलीु बकाबतचिंु िंुरकावु सकादर न कुल्यकास अनुभवकाचिंका दकाखालीका गकाह्य अधिरण्यकात ्युणकार नकाहारी.

15.

धनधवदकाअधिकारककाचिंारी वकाररक उलीकाढकाली धकमकान 15 लीकाखा असलीुबकाबत चिंकाटर्यडर्य अककाऊंटटंकडारीली दकाखालीु,
जोडणु आववश्यक आहु.

16.

17.

18.
19.
20.

धनधवदकासोबत धनधवदकाअधिकारककानु बारीड किं ॅधसटारी जोडणु आववश्यक आहु. बारीड किंधॅ सटारी चिंकाटर्यडर्य अकअकौंटंट
्यकांन्सीच्यका लीुटर वर त्यकांन्सीच्यका सहारी धशक्यकाधनशारी धनधवदकाअधिकारककान्सीच्यका संस्थुचिंका उललीुखा कुलीुलीका असणु आववश्यक
आहु.
रू.12,000/-इतकारी ब्यकाणका रककम ईसारीएस/आरटारीजारीएस/एनईएफटारी ्यकावदकारु ऑनलीकाईन भरलीुलीारी
िंकाधहजु. ब्यकाणका रककम हारी धनधवदका फॉमर्य धवक्रारी धदनकांक तु धनधवदका ऊ इचसवककृतारी धदनकांक ्यका ककालीकावअधिारीमअधिारीली
असकावारी अ एजन्य्थका धनधवदुचिंका धवचिंकार कुलीका जकाणकार नकाहारी.
ब्यकाणका रकमुिंोटारी बॅक गॅरंटारी डारी.डारी.अ्थवका चिंुक ऊ इचसवककारलीका जकाणकार नकाहारी.
िंुरवठकादकारकानु धनधवदका मका एजन्य झकाल्यकावर ्योग््य त्यका धकमतारीन्सीच्यका सटॅरक्कम मिं िंुिंरवर सवखाचिं्षानु करकारनकामका धलीहडून
धदलीका िंकाधहजु.
ज््यका धनधवदकाअधिकारककांचिंारी कंत्रकाटारी िंधदतारीनु कमर्यचिंकारारी िंुरधवण्यकाचिंारी क्षमतका धकमकान 15 संख्युिंुक्षका जकासत आहु.
ज््यकांनका धकमकान 1 वर्षाचिंका िंुव्षानुभव आहु व ज््यकांचिंारी वकाररक उलीकाढकाली धकमकान रिं्यु 15 लीकाखाकािंुक्षका जकासत
आहु अशका धनधवदकाअधिकारककांन्सीच्यका धनधवदका धवचिंकारकात घुतल्यका जकातारीली . ्यका अटारी िंुणर्य न करणकाणाऱ्यका
धनधवधदकाअधिकारंककान्सीच्यका धनधवदका अिंकात्र समजण्यकात ्युवडून त्यका नकाककारण्यकात ्युईली.
इदतर सवर्यसिका्राधििकारण अटरी व शदतड

1.

पिंिंरारी पचिंचिंवड नवनगर धवककास पकाधअधिकरण कका्य्षाली्यकासकाठारी कंत्रकाटारी तकारतंत्रारी िंुरधवण्यकाचिंका धनधवदका
भरतकानका सवर्य अटारी व शतआ वकाचिंडून धनधवदका भरकावारी मकागकाहडून कोणतारीहारी तक्रकार ऐकडून घुतलीारी जकाणकार नकाहारी.

2.

ई धनधवदका भरतकानका सवर्य मकाधहतारी िंधरिंडूणर्य भरकावारी. अज्षात मजकडूर सकामकावणु शक्य नसल्यकास अ्थवका
त्यकाधवर्यारी ककाहारी अधअधिक सिंषटारीकरण दकाव्यकाचिंु असल्यकास सवतंत्र ककागदकावर धलीहडून तु फॉमर्यसोबत
ऑनलीकाईन पणकालीारीमध्यु सकादर करकावुत .
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3.

आववश्यकतका असल्यकास कका्य्षाली्यकानु मकागणारी कुल्यकापमकाणु 2 िंुक्षका जकासत कंत्रकाटारी तकारतंत्रारी / भडूमकािंक /
आरुखाक िंुरवकावु लीकागतारीली.

4.

धनधवदका ककालीकावअधिारीमध्यु िंुरवठकादकारकास कका्य्षाली्यकानु मकागणारी कुल्यकास 2 अ्थवका त्यकािंुक्षका जकासत अ्थवका
त्यकािंुक्षका कमारी कंत्रकाटारी तकारतंत्रारी / भडूमकािंक / आरुखाक िंुरवकावु लीकागतारीली. कमारी अ्थवका जकासत संख्युबद्दली
िंुरवठकादकारकास तक्रकार करतका ्युणकार नकाहारी.

5.

्यका कका्य्षाली्यकानु जकासत कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी िंुरधवण्यकाचिंु आदुश धदल्यकानंतर आदुशकामध्यु नमडूद कुलीुल्यका
मुदतारीत आववश्यक कमर्यचिंकारारी िंुरधवलीु नकाहारी तर जुवढका कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंारी जरूरारी असुली तुवढु कमर्यचिंकारारी
वकाटुली त्यका िंुरवठकादकारकाकडडून िंडुली त्यका दरकानु उिंलीबअधि करून घुण्यकाचिंका मुख्य कका्यर्यककारारी अधअधिककारारी ्यकांनका
हकक रकाहारीली. जर धनधवदका दरकािंुक्षका जकासत दरकानु ठुकका िंधदतारीनु कमर्यचिंकारारी लीकागलीु तर जुवढारी रककम जकासत
दकावारी लीकागुली तुवढका रकमुचिंारी भरिंकाई करण्यकाचिंारी जबकाबदकारारी िंुरवठकादकारकावर रकाहारीली . धशवका्य सदरचिंारी
रककम िंुरवठकादकारकास दकाव्यकान्सीच्यका धबलीकान्सीच्यका रकमुतडून अगर धनधवदुन्सीच्यका हमारीदकाखाली ठुवलीुल्यका रकमुतडून
ककािंडून घुण्यकाचिंका मुख्य कका्यर्यककारारी अधअधिककारारी ्यकांनका हकक रकाहारीली . धनधवदुिंुक्षका कमारी दरकात दुसरारीकडु ठुकका
िंधदतारीनु कमर्यचिंकारारी धमळकाल्यकास ्यका कका्य्षाली्यकान्सीच्यका होणकाणाऱ्यका बचिंतारीवर िंुरवठकादकारकाचिंका ककाहारी हकक रकाहणकार
नकाहारी. सदर पकरणारी बकाहुरन्सीच्यका संस्थुकडडून/एज एजनसारीकडडून कमर्यचिंकारारी कका घुतलीु कुलीका असका मुद्दका
िंुरवठकादकारकास उिंऊ इचस्थतारीत करतका ्युणकार नकाहारी.

6.

आदुश धदल्यकानंतर िंुरवठकादकारकानु आदुशकाचिंारी िंडूतर्यतका करण्यकासकाठारी आणलीुलीु कमर्यचिंकारारी खाकालीारीली िंधरऊ इचस्थतारीत
नकाककारण्यकाचिंका अधअधिककार ्यका कका्य्षाली्यकास रकाहारीली.
(अ) कमर्यचिंकारारी आववश्यक त्यका शबैक्षधणक आहर्यतुचिंु नसल्यकास,
(ब) आदुशकामध्यु नमडूद कुलीुल्यका मुदतारीत कमर्यचिंकारारी न िंुरधवल्यकास, पकवका
(क) आदुशकामध्यु नमडूद कुलीुलीु सवर्य कमर्यचिंकारारी न िंुरधवल्यकास.

7.

पत्युक मधह एजन्यकात धजतकु कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी िंुरधवलीु असुली धततक्यका कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंारी धबलीु िंुढारीली मधह एजन्यकान्सीच्यका
िंकाचिं तकारखाुन्सीच्यका आत सकादर कुलीारी िंकाधहजुत .
पत्युक धबली त्यकात सवर्य तिंशारीली असल्यकाधशवका्य धवचिंकारकात घुतलीु जकाणकार नकाहारी व धबलीकाचिंारी रककम धदलीारी
जकाणकार नकाहारी.

8.

िंुरवठकादकार ्यकांनारी पॉऊ इचवहडंट फंड कका्यदकाअंतगर्यत आिंलीका धहससका आधण सुवक ्यकांचिंका धहससका पॉऊ इचवहडंट फंड
ऑधफसमध्यु, तसुचिं ईएसआ्य, ककामगकार कल्यकाण धनअधिारी व जारीएसटारी धन्यमकापमकाणु भरलीका िंकाधहजु .
त्यकानुसकार िंुरवठकादकारकानु सवर्य कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंका पोऊ इचवहडंट फंड , ईएसआ्य ककामगकार धनअधिारी व जारीएसटारी
भरल्यकाबकाबतचिंु िंुरकावु दर मधहनका धबलीकासोबत सकादर करणु आववश्यक आहु . त्यकाधशवका्य धबली अदका कुलीु
जकाणकार नकाहारी.

9.

िंुरवठकादकारकानु त्यकांचिंुकडारीली ककामगकारकांनका ई.एस.आ्य. सुधवअधिका दुणु बंअधिनककारक आहु.

10.

िंुरवठकादकार ्यकांनारी लीुबर लीॉ अंतगर्यत ्युणकाणाऱ्यका सवर्य बकाबारी, ककामगकार धवर्यक कका्यदकाचिंारी िंुतर्यतका न कुल्यकास
एखाकादका पवशन उदभवल्यकास त्यकाचिंारी सवर्य जबकाबदकारारी िंुरवठकादकार ्यकांचिंु वर रकाहारीली .

11.

िंुरवठकादकारकानु कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका िंगकारकाचिंारी रककम व वजकावटारीचिंका तिंशारीली नमडूद करून िंगकारकाचिंारी िंकावतारी
दुणु बंअधिनककारक आहु.

12. अ) कंत्रकाटारी तकारतंत्रारी ्यकांचिंुकडु खाकालीारीली िंकात्रतका असणुआववश्यक रकाहारीली .
1) मका एजन्यतकापकाापत मकाध्यधमक शकाळुचिंारी 10 वारी (S.S.C.) िंरारीक्षका उ भतारीणर्य असणु आववश्यक
2) शकासनकान्सीच्यका औदोधगक पधशक्षण संस्थका पकवका शकासन मका एजन्य संस्थुतडून धकमकान 2 वर्षाचिंका धवदुत
व्यकावसकाध्यक पकवका तकारतंत्रारी आरी आभ्यकासक्रम उ भतारीणर्य असणु आववश्यक
3) कंत्रकाटारी तकारतंत्रारी रक्कम महणडून ककाम कुल्यकाचिंका 1 वर्षाचिंका अनुभव असणु आववश्यक
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ब) कंत्रकाटारी भडूमकािंक ्यकांचिंुकडु खाकालीारीली िंकात्रतका असणुआववश्यक रकाहारीली.
1) मका एजन्यतकापकाापत मकाध्यधमक शकाळुचिंारी 10 वारी (S.S.C.) िंरारीक्षका उ भतारीणर्य असणु आववश्यक
2) शकासनकान्सीच्यका औदोधगक पधशक्षण संस्थका पकवका शकासन मका एजन्य संस्थुमअधिडून सवह्अर/ भडूमकािंन धवर्यकाचिंका
आरी आभ्यकासक्रम उ भतारीणर्य असणु आववश्यक
3) शकासन मका एजन्य संस्थुमअधिडून संगणक पणकालीारीचिंका Auto Cad आरी आभ्यकासक्रम उ भतारीणर्य असणु आववश्यक.
4) कंत्रकाटारी भडूमकािंक रक्कम महणडून ककाम कुल्यकाचिंका 1 वर्षाचिंका अनुभव असणु आववश्यक.
क) कंत्रकाटारी आरुखाक ्यकांचिंुकडु खाकालीारीली िंकात्रतका असणुआववश्यक रकाहारीली.
1) मका एजन्यतकापकाापत मकाध्यधमक शकाळुचिंारी 10 वारी (S.S.C.) िंरारीक्षका उ भतारीणर्य असणु आववश्यक
2) शकासनकान्सीच्यका औदोधगक पधशक्षण संस्थका पकवका शकासन मका एजन्य संस्थुतडून धकमकान 2 वर्षाचिंका अनुरुखाक
अ्थवका ततसम समतुल्य आरी आभ्यकासक्रम उ भतारीणर्य असणु आववश्यक
3) शकासन मका एजन्य संस्थुमअधिडून संगणक पणकालीारीचिंका Auto Cad आरी आभ्यकासक्रम उ भतारीणर्य असणु आववश्यक.
4) कंत्रकाटारी आरुखाक रक्कम महणडून ककाम कुल्यकाचिंका 1 वर्षाचिंका अनुभव असणु आववश्यक
कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंारी संबंधअधित धवभकागकामध्यु चिंकाचिंणारी घुण्यकात ्युईली. चिंकाचिंणारी समकाअधिकानककारकधरत्यका उ भतारीणर्य
करणकाणाऱ्यका कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकास रूजु करून घुण्यकात ्युईली.
13.

िंुरवठकादकारकानु वकर्य ऑडर्यरपमकाणु कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी िंुरधवणु आववश्यक रकाहारीली . वकर्य ऑडर्यरिंुक्षका कमारी कंत्रकाटारी
कमर्यचिंकारारी िंुरधवल्यकास धजतकु कमारी कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी िंुरधवलीु असतारीली त्यकापमकाणु पधत कंत्रकाटारी
कमर्यचिंकाणाऱ्यकास रू.100/- पतारी धदन पतारी कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी दंड आककारण्यकात ्युईली.

14.

िंुरवठकादकारकानु धन्यमकापमकाणु सुवककांनका आठवडकातडून एक भर िंगकारारी सकाापतकाधहक सु सुटारी दुणु बंअधिनककारक
रकाहारीली. हारी सु सुटारी रधववकारारी दुण्यकात ्यकावारी. दुसरका व चिंौ्थका शधनवकार आधण ज््यका धदवशारी कका्य्षाली्य बंद असुली
अशका धदवशारी कका्य्षाली्यारीन ककामकासकाठारी कंत्रकाटारी ककामगकारकांनका बोलीधवण्यकात आलीु नसल्यकास त्यकांचिंु वुतन
ककािंडून घुण्यकात ्युवडू न्यु. जर दुसरका व चिंौ्थका शधनवकार ्यका धदवशारी कका्य्षाली्यारीन ककामकासकाठारी कंत्रकाटारी
ककामगकारकांनका बोलीधवण्यकात आलीु तर त्यकांस ्युणु बंअधिनककारक असुली व त्यकाचिंका त्यकांनका वुगळका मोबदलीका
धमळणकार नकाहारी.

15.

धनधवदुन्सीच्यका ककामकाचिंका ककालीकावअधिारी िंुणर्य होईिं्ययंत संबंधअधित पकरणकािंोटारी भरलीुलीारी सुरक्षका अनकामत रककम िंरत
कुलीारी जकाणकार नकाहारी.

16.

कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी िंुरधवतकानका संबंधअधित सुवककांचिंारी चिंकाधरित्य िंडतकाळणारी करण्यकाचिंारी जबकाबदकारारी िंुरवठकादकारकाचिंारी
रकाधहली. िंुरवठकादकार सुवककाकडडून एखाकादका अनुसडूधचिंत पककार घडडून कका्यदकाचिंु उललींघन झकाल्यकास
िंुरवठकाअधिकारककाचिंारी जबकाबदकारारी रकाहारीली. ्यकामध्यु पकाधअधिकरण कका्य्षाली्यकाचिंारी कोणतारीहारी कका्यदुशारीर जबकाबदकारारी
रकाहणकार नकाहारी.

17.

धन्युकत कुलीुलीु कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी िंुरवठकादकारकाचिंु कमर्यचिंकारारी असतारीली , िंुरधवण्यकात आलीुल्यका कंत्रकाटारी
कमर्यचिंकाणाऱ्यकाचिंु वुतन हु धकमकान वुतन कका्यद्यकामअधिारीली तरतडूदारीपमकाणु दुण्यकाचिंु बंअधिन िंुरवठकाअधिकारककावर रकाहारीली .
वुतनकाचिंका पकाधअधिकरणकाशारी संबंअधि रकाहणकार नकाहारी.

18.

िंुरवठकादकारकानु नुमलीुल्यका कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकाचिंारी कका्य्षाली्यकातारीली उिंऊ इचस्थतारी नोंदधवण्यकाकधरतका कका्य्षाली्यकात
बका्योमु्ारीक मशारीन बसधवण्यकाचिंारी जबकाबदकारारी िंुरवठकादकारकाचिंारी आहु. त्यकासकाठारी होणकारका संिंडूणर्य खाचिंर्य
िंुरवठकादकारकानु उचिंलीकाव्यकाचिंका आहु.
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19.

िंुरवठकादकारकानु नुमलीुल्यका कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका कका्य्षाली्यकात हजर होतकानका व कका्य्षाली्य सोडतकानका
बका्योमु्ारीक पणकालीारीवर त्यकांचिंारी उिंऊ इचस्थतारी नोंदधवणु बंअधिनककारक आहु . सदर कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंारी
बका्योमु्ारीकवरारीली नोंदारी ्योग््य पककारु होत आहुत पकवका कसु हु िंकाहण्यकाचिंारी संिंडूणर्य जबकाबदकारारी िंुरवठकादकारकाचिंारी
आहु.

20.

िंुरवठकादकारकानु िंुरवठका कुलीुल्यका कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका धकमकान वुतन दरकातारीली धवशुर भत्यकामध्यु
शकासनकाकडडून दर सहका मधह एजन्यकानारी बदली कुलीका जकातो, त्यकानुसकार िंुरवठकादकारकानु िंुरवठका कुलीुल्यका कंत्रकाटारी
कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका बदली कुलीुल्यका धवशुर भ भत्यकासह वुतन दुणु बंअधिनककारक आहु , असु वुतन िंुरवठकादकारकानु
िंुरवठका कुलीुल्यका कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका धदल्यकानंतर ्यका कका्य्षाली्यकामकाफर्यत िंुरवठकादकारकास सुअधिकाधरत धवशुर भ भतका
अदका कुलीका जकाईली.

21.

शकासकारी्य धवमका धनअधिारी ककामगकार कका्यद्यकानुसकार पकवका महकारकाष् शकासनकानु वुळोवुळारी ठरवुन धदलीुल्यका
धन्यमकांचिंारी िंडूतर्यतका करणु िंुरवठकादकारकावर बंअधिनककारक रकाहारीली .

22.

िंुरवठका करण्यकात आलीुल्यका पत्युक कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका ककामगकार कका्यदकामअधिारीली नमु एजन्यकामध्यु ओळखािंत्र
दुणु बंअधिनककारक असुन कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंु ओळखािंत्र सिंषट धदसुली , अशका धठककाणारी लीकावणु आववश्यक आहु व
ककामकान्सीच्यका धदवशारी सदर ओळखािंत्र कमर्यचिंकाणाऱ्यकाकडु असणु बंअधिनककारक रकाहारीली .

23.

कंत्रकाटारी िंधदतारीनु कमर्यचिंकारारी िंुरवठ्यकाचिंका ककालीकावअधिारी हका सुरूवकातारीस एक वर्षाचिंका रकाहारीली . प्थम फकत 1
वर्षासकाठारी कका्य्षादुश दुण्यकात ्युईली. ककाम समकाअधिकानककारक असल्यकास दुसणाऱ्यका वर्षासकाठारी कका्य्षादुश दुण्यकात
्युईली. ककाम समकाअधिकानककारक नसल्यकास 30 धदवस अगोदर िंडूवर्यसडूचिंनका दुवडून कअधिारीहारी करकार रद्द करण्यकात
्युईली. करकारनकारक्कम म्यकाचिंका ककालीकावअधिारी कमारी करण्यकाचिंका अधअधिककार मुख्य कका्यर्यककारारी अधअधिककारारी पकाधअधिकरण ्यकांनका
रकाहारीली.

24.

कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी ्यकांचिंु वुतन उधशरका धदल्यकास करकारनकामकाचिंका भंग झकालीका आहु असु समजलीु जकाईली.

25.

िंुरवठकादकारकामकाफर्यत ककाम करणकाणाऱ्यका कमर्यचिंकाणाऱ्यकांन्सीच्यका सुवुचिंु कोणतुहारी उ भतरदका्यारीतव पकाधअधिकरण कका्य्षाली्य
अ्थवका शकासनकावर रकाहणकार नकाहारी.

26.

िंुरधवण्यकात ्युणकाणाऱ्यका कमर्यचिंकाणाऱ्यकाचिंारी अहर्यतका अट क्र.12 पमकाणु असल्यकाबकाबतचिंारी मुळ पमकाणिंत्रु तिंकासडून
घुऊन तु पमकाणिंत्र ्योग््य असल्यकाचिंारी खाकात्रारी िंुरवठकादकारकानु करणु आववश्यक आहु .

27.

िंुरवठकादकारकानु कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका धदलीुल्यका वुतनकान्सीच्यका / इतर भत्यकान्सीच्यका अधिनकादुशकाचिंारी ऊ इच्छिका्यकांधकत पत पकवका
इ.सारी.एस.दकारु /एन.ई.एफ.टारी.दकारु वुतनकाचिंारी रककम / इतर भत्यकाचिंारी रककम कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांन्सीच्यका बर बँक
खाकात्यकात जमका कुल्यकाचिंु दशर्यधवणकारु धववरणिंत्र (Statement) आधण कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंारी सवकाक्षरारी
असलीुलीु वुतन दु्यक (ज््यकावर संबंधअधित कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकाचिंका अधिनकादुश क्रमकांक / ई.सारी.एस क्रमकांक/
एन.ई.एफ.टारी क्रमकांक धलीधहलीुलीका असुली) िंुरवठकादकारकानु दरमहका पकाधअधिकरण कका्य्षाली्यकास सकादर करणु
बंअधिनककारक रकाहारीली. जो िं्ययंत िंुरवठकादकार वरारीली ककागदिंत्रु कका्य्षाली्यकास सकादर करणकार नकाहारी तो िं्ययंत त्यका
मधह एजन्यकाचिंु िंुरवठकादकारकाचिंु दु्यक अदका करण्यकात ्युणकार नकाहारी ्यकाचिंारी नोंद  घ्यकावारी.

28.

िंुरवठकादकारकानु दरमहका 1 तकारखाुस कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकानका िंकाधरश्रमारीक दुणु आववश्यक आहु . िंकाधरश्रधमक अदका
कुल्यकावरचिं त्यकासंबंअधिारीचिंारी बारीलीु पकाधअधिकरण कका्य्षाली्यकास सकादर करणुत ्यकावारीत . त्यकानंतर दु्य धबलीकाबकाबत
कका्यर्यवकाहारी करण्यकात ्युईली.

29.

करकारनकामका करतुवुळारी िंुरवठकादकारकानु रिं्यु 80,000/- अ्थवका िंुरवठकादकारकान्सीच्यका ऊ इचसवककृत धनधवदका रककम
पमकाणु एक मधह एजन्यकाचिंु एकडूण िंकाधरश्रधमक ्यकािंबैकारी जारी रककम जकासत असुली तारी रककम सुरक्षका ठुव रक्कम महणडून
कका्य्षाली्यकात भरणका करकावारी लीकागुली . धनधवदुचिंका ककालीकावअधिारी िंडूणर्य झकाल्यकानंतर सदर रककम िंुरवठकादकारकास
धबनव्यकाजारी िंरत करण्यकात ्युईली.
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30.

सद ऊ इचस्थतारीमध्यु एकडूण 2 तकारतंत्रारी, 2 भडूमकािंक व 2 आरुखाककांचिंारी आववश्यकतका असडून ्यका मकागणारीन्सीच्यका
संख्युत बदली होऊ शकतो. ्यका संख्युत वकाढ पकवका घट होण्यकाचिंारी शक्यतका आहु . त्यकापमकाणु िंुरवठकादकारकास
कमर्यचिंकाणाऱ्यकाचिंका िंुरवठका करकावका लीकागुली.

31.

िंुरवठकादकार व त्यकांचिंु मकाफर्यत िंुरधवण्यकात ्युणकारु कमर्यचिंकारारी ्यकांन्सीच्यकात ककाहारी धववकाद अ्थवका तंटका झकाल्यकास तारी
सोडधवण्यकाचिंारी िंडूणर्य जबकाबदकारारी िंुरवठकादकारकावर रकाहारीली .

32.

धवशुर भ भतका वगळतका ऊ इचसवककृत कुलीुल्यका दरकामध्यु कोणत्यकाहारी सबबारीवर करकारनकामका संिंुषटकात ्युईिं्ययंत
िंुरवठकादकारकास दरवकाढ मकागतका ्युणकार नकाहारी.

33.

िंुरवठकादकारकानु िंुरवठका कुलीुलीु कमर्यचिंकारारी हु आववश्यक शबैक्षधणक िंकात्रतुचिंु नसल्यकास पकवका िंुरवठकादकारकानु
धनधवदकामध्यु नमुद कुलीुल्यका शतआ आधण अटारी ्यकाचिंु िंकालीन कुलीु नकाहारी तर करकारनकामका कोणत्यकाहारी टापाप्यकावर
रद्द करण्यकात ्युईली.

34.

पकाधअधिकरणकानु वुळोवुळारी धदलीुल्यका सुचिंनकांचिंु िंकालीन करणु िंुरवठकादकारकावर बंअधिनककारक रकाहारीली .

35.

कका्य्षाली्यकाचिंारी वुळ सककाळारी 10.00 तु सकां्य 5.45 वकाजुिं्ययंतचिंारी आहु. कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी हु एकका मधह एजन्यकात
2 धदवसकािंुक्षका जकासत वुळका उशारीरका आल्यकास 3 धदवसकास एक धदवसकाचिंु वुतन ्यका पमकाणकात धबलीकातडून किंकात
करण्यकात ्युईली.

36.

कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांन्सीच्यका गबैरवतर्यणडूकारीबकाबत / असमकाअधिकानककारक ककामकाबकाबत िंुरवठकादकारकास िंुवर्यकलिंनका न
दुतका ककामकावरन कमारी करण्यकाचिंका अधअधिककार पकाधअधिकरणकानु रकाखाडून ठुवलीका आहु.

37.

कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांन्सीच्यका तकाब्यकातारीली अ्थवका त्यकान्सीच्यकाशारी संबंधअधित असलीुल्यका पकाधअधिकरण कका्य्षाली्यकान्सीच्यका सवर्य
चिंली / अचिंली मकालीम भतुन्सीच्यका सुरधक्षतुचिंारी ककाळजारी घुणु हारी िंुरवठकादकारकाचिंारी जबकाबदकारारी रकाहारीली. त्यकास हकानारी
िंोहोचिंल्यकास त्यकाचिंारी वसुलीारी िंुरवठकादकारकान्सीच्यका दु्य रकमुतडून करण्यकात ्युईली.

38.

Contract Labour ( Regulation & Abolition) Act 1970 Employee's Provident Fund Act
1952 Workmen's Compensation Act 1923, Payment of Gratuity Act 1972 आधण इतर
पचिंलीारीत / अऊ इचसततवकात असलीुल्यका कका्यदका अंतगर्यत कोणत्यकाहारी पककारचिंारी दु्य रककम दुण्यकाधवर्यारी
पकाधअधिकरण जबकाबदकार नसडून हारी जबकाबदकारारी िंुरवठकादकारकाचिंारी रकाहारीली.

39.

िंुरवठकादकारकानु नुमलीुल्यका कमर्यचिंकाणाऱ्यकान्सीच्यका अिंघकातकाबकाबतचिंारी कोणतारीहारी जबकाबदकारारी पकाधअधिकरण घुणकार नकाहारी.
रकाज््य ककामगकार धवमका ्योजनु अंतगर्यत कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका धवमका ्योजनका लीकागडू करण्यकाचिंारी सवर्य जबकाबदकारारी
कंत्रकाटदकारकाचिंारी रकाहारीली.

40.

ककेंद्र / रकाज््य सरककार तसुचिं त्यकांचिंारी महकामंडळु ्यकान्सीच्यका कोणत्यकाहारी तक्रकारारी , सुचिंनका मतभुद ्यकाबकाबतचिंारी
कका्यर्यवकाहारी िंुरवठकादकारकानु पकाधअधिकरणकास सहभकागारी न करतका त्यकांचिंु सतरकावर करकावारी.

41.

धनधवदका िंडूवर्य बबैठकारीस पकवका धनधवदका उघडतुवुळारी फकत धनधवदकाअधिकारक पकवका पकाधअधिककृत पधतधनअधिारी ्यकांनकाचिं
उिंऊ इचस्थत रकाहणुचिंारी िंरवकानगारी धदलीारी जकाईली.

42.

्यका धनधवदुमअधिारीली शतआनुसकार िंुरवठकादकार वकागलीका नकाहारी व त्यकामुळु ्यका कका्य्षाली्यकाचिंु नुकसकान झकालीु तर
नुकसकानारीचिंारी रककम ठुकुदकारकान्सीच्यका धबलीकान्सीच्यका रकमुतडून , हमारीन्सीच्यका रकमुतडून ककािंडून घुण्यकाचिंका मुख्य कका्यर्यककारारी
अधअधिककारारी ्यकांनका हकक रकाहारीली.
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43.

्यका धनधवदुन्सीच्यका व्यवहकारकाबकाबत जारी नोटारीस, समज, ऑडर्यर अगर िंत्र टकेंडरदकारकास धदलीु जकाईली पकवका तो समक्ष
न भुटल्यकास अगर भुटडून घुण्यकाचिंु टकाळल्यकास तारी नोटारीस , समज, ऑडर्यर अगर िंत्र त्यकानु धनधवदकामध्यु
धदलीुल्यका िं भत्यकातारीली इमकारतारीन्सीच्यका दशर्यनारी भकागकास धचिंकटधवण्यकात ्युईली व अशका तणाऱहुनु बजकावणारी करण्यकात
्युईली व त्यकाचिंपमकाणु बजकावणारी कुल्यकानंतर सदरचिंारी नोटारीस , समज, ऑडर्यर अगर िंत्र िंुरवठकादकारकास धमळकालीु
असु समजण्यकात ्युईली.

44.

वरारीली शत्तींिंबैकारी कोणत्यकाहारी शतआचिंु िंुरवठकादकारकाकडडून वकतशारीर िंकालीन होत नकाहारी असु धदसडून आल्यकास
िंुरवठकादकारकाचिंारी धनधवदका तकाबडतोब रद्द करण्यकाचिंका व अनकामत रककम िंडूणर्यत: अगर त्यकािंबैकारी ्योग््य वकाटुली
तुवढारी रककम जापत करण्यकाचिंका मुख्य कका्यर्यककारारी अधअधिककारारी ्यकांनका हकक रकाहारीली .

सहारी/मुख्य कका्यर्यककारारी अधअधिककारारी
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िंवरवशषट ब
वलफिकाफिका क्र. 2 दरिकाचिंिका वलफिकाफिका (दरिंतक)

किकारमिकाचिंिका पकिकार करमांतिकाटरी करमर्यचिंिकाररी िंररववणे.

अ.क्र
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pay Details

रककम

Basic
Special allowance
Total 'A'
HRA 5% on total - A
Provident fund 13.36% on
total - A
ESI 4.75% on total A + HRA
Bonus ( Total A * 8.33%
Leave with wages 4% on
total - A
Paid Holiday 1% on total - A
Labour Welfare Fund
Total -B
Service Charge on total B
Total C
GST 18% on total - C
Gross Total

5800
3645
9445
472
1242
471
787
378
94
6
12895

धटिं :- उिंरोकत अ.क्र.१ तु ११ ्यु्थारीली तिंशारीली हका ठुकुदकारकानु कमर्यचिंकाणाऱ्यकांनका दकाव्यकाचिंु वुतन व भ भतु तसुचिं संबंधअधित
व्यवस्थकािंनकाकडु भरकाव्यकाचिंु शुलक, भ भतु व कर ्यकाचिंका आहु. ्यका वुतन व भ भतु ्यकांचिंका लीकाभ संबंधअधित कमर्यचिंकाणाऱ्यकास धमळणु
बंअधिनककारक आहु. त्यकामुळु अ.क्र. १ तु ११ ्यु्थारीली तिंशारीली हका न बदलीणकारका असडून ठुकुदकारकास धनधवदका भरतकानका त्यकात बदली
करतका ्युणकार नकाहारी.
अ.क्र. १२ ्यु्थु धनधवदकाअधिकारककानु कंत्रकाटारी कमर्यचिंकाणाऱ्यकांचिंका िंुरवठका करण्यकासकाठारी घुऊ इऊ इचन्सीचऊ इच्छित असलीुल्यका service charge
चिंारी टककुवकारारी व त्यकानुसकार ्युणकारारी रककम नमडूद करकाव्यकाचिंारी आहु . अनुक्रमकांक१३ ्यु्थु अ.क्र. 11+12 ्यु्थारीली रकमकांचिंारी बुरारीज
करून एकधत्रत रककम नमडूद करकाव्यकाचिंारी असडून त्यका रककमुवर १८ % नु ्युणकारका GST अ.क्र. १४ ्यु्थु नमडूद करकाव्यकाचिंका आहु.
तर अ.क्र.१५ ्यु्थु अ.क्र. १३+१४ ्यकांचिंारी एकधत्रत रककम नमडूद करकाव्यकाचिंारी आहु.

धठककाण:-

धनधवदकाअधिकारककाचिंारी सहारी

धदनकांक:-

नकाव:मोबकाईली क्र.:ई मुली:-
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िंधरधशषट अ

हरमरीिंत
मुख्य कका्यर्यककारारी अधअधिककारारी, पिंिंरारी पचिंचिंवड नवनगर धवककास पकाधअधिकरण, आकुडआ,
िंुणु - 44 ्यकांनारी कका्य्षाली्यारीन दबैनंधदन ककामककाजकाकरारीतका कंत्रकाटारी कमर्यचिंकारारी िंुरधवण्यकासकाठारी
मकागधवलीुल्यका ई-धनधवदुतारीली सवर्य अटारी व शतआ मारी वकाचिंल्यका असडून सवर्य अटारी व शतआ मलीका /
आरक्कम महकालीका मका एजन्य आहुत.

धदनकांक :धठककाण:-

सवकाक्षरारी:धनधवदकाअधिकारककाचिंु नकांव:िं भतका:दुरधवनारी /मोबकाईली क्र.:-

(धटिं:- सदरारीली हमारी िंत्र तकांधत्रक धलीफकाफका मअधिारीली अ.क्र. 6 सकाठारी जोडकाव्यकाचिंु आहु.)
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