
 
.आ था-1919/ . .61/बा यं णा सफाईगार/341      िदनाकं - 17/02/2023 

ित, 

 

 

 िवषय :- बा यं णेमाफत कं ाटी कमचा याचंी (Housekeeping) सेवा घे याबाबत 
 
 संदभ :- उ ोग, उज  व कामगार िवभाग, शासन िनणय माकं - भाखंस-२०१४/ . .८२/ 
   भाग- III /उ ोग-४, िदनाकं ०१.1२.२०१६ 
 
 उपरो त िवषया या अनुषगंाने वशे िनयामक ािधकरण व रा य सामाईक वशे परी ा क  
8 व 9 वा मजला, य-ुए सलसीअर इमारत, ए.के.नायक माग, फोट, मुंबई या दो ही काय लयासाठी 

येकी 1 पु ष सफाईगार एकुण 2 कमचा यां या सेवा ११ मिह यासाठी बा ं णे दारे कं ाटी 
प तीने न दणीकृत बा यं णा सं थेमाफत उपल ध क न दे यासाठी दरप क मागिव यात येत 
आहे.  
 तरी संबिधतानंी आपले दरप क यासोबत जोडले या अटी व शत चे अधीन राहून सोबत 
जोडले या िनिवदा/दरप क प ात भ न बदं िलफा यात "िदनाकं 23/02/2023 रोजी 
सायंकाळी 05:30 वाजेपयत" या काय लयात वत: सादर करावीत कवा सदर वळेेत काय लयात 

ा त होतील या कारे पो ट/कुरीअर सेवे ारे पाठवातीत. सदर िदनाकंानंतर ा त होणारी दरप के 
दर ि येसाठी िवचारात घेतली जाणार नाहीत. 
 
 
सहप  - दरप क नमुना व सवसाधारण अटी व 
शत  

सही/- 
सिचव, वशे िनयामक ािधकरण तथा, 

आयु त, रा य सामाईक वशे परी ा क , 
महारा  रा य, मंुबई 

 
  



 
िनिवदा .1/2023                 िदनांक - 17/02/2023 

बा यं णेमाफत मनु यबळ पुरिवणा या सं थाकडून साफसफाई (HOUSEKEEPING) या 
कामासाठी िनिवदा/दरप क मागिवणेबाबत. 

 वशे िनयामक ािधकरण व रा य सामाईक वशे परी ा क  8 व 9 वा मजला, य-ुए सलसीअर 
इमारत, ए.के.नायक माग, फोट, मुंबई या दो ही काय लया या वत: या जागे या साफसफाईसाठी 
(HOUSEKEEPING) न दणीकृत बा यं णा सं थाकंडून अकरा मिह यां या सेवा उपल ध क न घे यासाठी 
िनिवदा दरप क माग यात येत आहेत. 

 िनिवदा/दरप क सादर करणेसाठी सिव तर तपिशल, बा यं णे दारे मनु यबळ परुिवणा या 
सं थांकिरता तसचे आव यक अटी, शत  इ. िवषयक तपिशल पढुील माणे आहे. 

A.  प कार :- 

1. करारना याचे प कार हे कं ाटदार ( यांना काम सोपिवल े आहे) आिण वशे िनयामक 
ािधकरण व रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई राहतील. 

B.  साफसफाई (Housekeeping) ची सवेा देणा या सं थेसाठी अटी व शत  :- 

1. कं ाटदार काय लयां या दैनंिदन साफसफाईसाठी दो ही काय लयासाठी येकी 1 माणे 
एकूण 2 कमचारी पुरवतील व यां या मदतीने पिरिश ट -1 म ये नमुद के यानुसार 
साफसफाईच ेकाम क न घेतील. 

2. कं ाटदारास सफाईगार कमचा यास िकमान वतेन अिधिनयम, 1948 काय ानुसार वतेन 
देणे बधंनकारक रािहल. 

3. उदयोग ऊज  कामगार िवभागा या सधुारीत अिधसचूना िदनाकं 24/07/2019 नुसार 
कं ाटी िकमान वतेनाचे दर सुधािरत कर यात आलेल े आहेत. तसचे िविवध कामगार 
काय ा वये वळेोवळेी िनि त केले या दरानुसार िवशेष/महागाई भ ा, घरभाडे भ ा, इतर 
भ े व वजावटी उदा. भिव य िनव ह िनधी/रा य कामगार िवमा योजना/ यावसाियक 
कर/बोनस/कामगार क यान िनधी या दािय वाचंा समावशे क न एकूण िकमान व वतेन व 
भ े पिरगिणत कर यात आलेले आहे. यानुसार कं ाटी कमचा यानंा िकमान वतेन व 
अनुषंिगक भ े दान करणे तसेच िनयमातील तरतूदीनुसार याबाबतची दािय व ेसबंिंधत 

ािधकरणाकडे भरणे बधंनकारक रािहल. 

4. िव  िवभाग, शासन पिरप क माकं : जीएसटी-1019/ . .८1/कराधान-1, िदनांक 
19/08/2017 नुसार जीएसटी अिधिनयमानुसार कराची आकारणी बधंनकारक आहे. 
पिरगणना त याम ये ए सलेशीट/ BOQ (Bill of Quantity) सेवा कराची िविहत दरानुसार 
आकारणी कर यात येईल. 



C. िनिवदेसंबधंी या अटी व शत  :- 

a) तांि क िलफाफा 

1. संबिंधत सं था/अजदार ही खालील पैकी एका काय ांतगत न दणीकृत असावी. 
(न दणी माणप ाची त सोबत जोडावी.) 

 मुंबई दुकाने व आ थापना अिधिनयम, 1948 

 भागीदारी सं था अिधिनयम, 1932 

 सहकारी सं था अिधिनयम, 1961 

 कंपनी अिधिनयम, 1956 

2. उ ोग, ऊज  व कामगार िवभाग, शासन िनणय . भाखंस २०१४/ . .८२/भाग-
III/उ ोग-४. िद.01/1२/२०१६ मधील करण .3/अ.क.३.१ व करण .६/ 
पिरिश ट 8 मधील तरतुदीनुसार िनिवदा/दरप क अज सोबत िनिवदा शु क 

.15००/- व बयाना र कम .7५००/- धनाकष (रा ीयकृत बकेँचा) आयु त, 
रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई याचें नावाने दे यात यावा.  

फ त रोजगार व वयंरोजगार िवभाग शासन िनणय . रो वरो २००२/ . . 
२६७/रो वरो-१, िदनांक १७/०८/२००२ मधील अ. . ८ अ वये शासकीय कवा 
िनमशासकीय आिण थािनक वरा य सं थां या काय लयांम ये सेवचेा 
परुवठाकिरता िनिवदा/दरप क भरताना िनिवदा शु क/ बयाना र कम 
भर या या अटीतनू पंजीकृत बरेोजगारां या सहकारी सेवा सं थांना/लोकसेवा 
क ाना सटू दे यात आली आहे. याअनुषगें आव यक माणप  सोबत जोड यात 
याव.े या यितरी त अ य शासन िनणयातील तरतुदीनुसार अनामत र कम 
भर यापासून सटु िमळ याची अट या िनिवदेस लाग ू होत नस याने याअंतगत 
मोडणा-या सं थानंा अनामत र कम भरणे अिनवाय असेल. 

3. आयकर अिधिनयमा माणे दरमहा होणा या देयकामधून िनयमानुसार आयकर 
वजा कर यात येईल. यासाठी पॅनकाडची छायांिकत त जोड यात यावी. 

4. व तु व सेवाकर कायदा, 2017 नुसार न दणीकृत अस याचे माणप  व माकं 
जोड यात याव.े 

5. कं ाटी कमचा यां या वतेनातून भिव य िनव ह िनधी/रा य कामगार िवमा योजना 
(EPF/SEIS) अंतगत वगणी वजा कर यात येत अस याचे माणप  जोडणे 
आव यक रािहल. 

6. मागील २ वष या कालावधीत िकमान 2 शासकीय/िनमशासकीय काय लयानंा 
बहु ेिशय कमचारी कं ाटी त वावर परुिव याबाबत व याचंे काम समाधानकारक 
अस याचे संबंिधत काय लयाचे माणप  जोडणे आव यक आहे. 

7. सं थेची वा षक उलाढाल ही मागील दोन वष साठी सरासरी दहा लाखापे ा कमी 
नसावी. तसचे सनदी लेखापालांकडून मािणत कर यात आले या मागील दोन 
वष या ताळेबदंा या ती िनिवदा अज सोबत जोड यात या यात. 



8. सं थेचे नाव काळया यादीत समािव ट नस याबाबतचे, सं थेिवरोधात पोिलस 
चौकशी/ तपास/ यायालयीन करणे चाल ूनस याने हमीप  सं थे या पालकांच े
सहीिनशी जोड यात याव.े 

9. कं ाटाचा कालावधी कमी कर याचे अथवा कं ाट र  कर याचे अिधकार वशे 
िनयामक ािधकरण व रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई याचकेडे राखून 
ठेव यात येतील. 

b) यापारी िलफाफा 

1. वशे िनयामक ािधकरण व रा य सामाईक वशे परी ा क  या दो ही 
काय लयाम ये येकी 1 पू ष अशा एकूण 2 पदासंाठी िकमान वतेन अिधिनयम, 
1948 काय ानुसार वतेन देणे बधंनकारक रािहल. 

2. उदयोग उज  कामगार िवभागा या सधुारीत अिधसचूना िदनांक 24/07/2019 
नुसार व िकमान वतेन अिधिनयमातील तरतूदीनुसार ावया या मािसक 
पािर िमक र कम िदले या िविहत नमु यात सादर करावी. याबाबतचा सिव तर 
तपिशल कं ाट मा य झा यानंतर कं ाटदाराकडून काय लयास सादर करावा. 

3. कं ाटदाराने/पुरवठादाराने/िनिवदाकाराने वरील िकमान वतेनानुसार मािसक 
पािर िमक दर अदा कराव.े 

4. कं ाटदार/परुवठादाराचे मा य दर हे काय रंभ आदेश िद या या तारखेपासून 11 
मिह यांसाठी राहतील. दर करारा या कालावधीत कोणतीही दरवाढ मंजूर केली 
जाणार नाही. 

D.  दरप के/िनिवदा छाननीबाबत :- 

1. कं ाटदाराने/पुरवठादाराने नमूद केलेल े दर हे दरप के उघड या या तारखेपासनू 9० 
िदवसां या कालावधीपयत वधै/िवधी ा  असतील. 

2. दरप के श य झा यास िविहत केले या िदनाकंास उघड यात येतील. तांि क 
दरप काम ये पा  ठरले या परुवठादाराचेच यापारी िलफाफे उघड यात येतील. 

3. तांि क दरप क उघड यानंतर दरासंबंिधचे िलफाफे उघड यास काही अडचणी आ यास 
दरप काचंा िलफाफा उघडला जाणार नाही. िकमान 3 वधै दरप के असतील तरच दराचा 
िलफाफा उघड यात येईल. यातनू पा  ठरले या कं ाटदाराच/े परुवठादाराचे यनूतम 
िकमतीच े दर वकृत कर यात येतील. शासनाने वळेोवळेी ठरवून िदलेल े कर तलुना 
करताना िवचारात घे यात येतील. यानंतर युनतम ठरले या दरप का या आधारे दर 

वकृत कर यात येतील. 

4. ा त झाललेे दर हे बाजारातील चिलत दरापे ा अवा तव वा जा त असणार नाहीत. 

5. शासनाने ठरवून िदले या कायप दतीनुसार दरप के/िनिवदा छाननीबाबतचा अंितम िनणय 
घे याचे अिधकार कं ाट मू या माणे वशे  िनयामक ािधकरण व रा य सामाईक वशे 
परी ा क  याचेंकडे राखुन ठेव यात येतील. सदर िनणय कं ाटदारावर/ पुरवठादारावर 
यांना मा य करणे बधंनकारक रािहल. 

 



E.  पा  िनिवदाकाराने/परुवठादाराने करावया या कायवाहीबाबत :- 

1. उदयोग, ऊज  व कामगार िवभाग, शासन िनणय . भाखंस-२०१४/ . .८२/भाग- III/ 
उ ोग-4, िदनाकं ०1/12/२०१६ मधील करण .४/अ. .४.६ मधील तरतुदीनुसार 
िनिवदा मा य झाले या कं ाटदारास/परुवठादारास िनकाल कळिव यानंतर १५ िदवसां या 
आत सुर ा ठेव अनामत (Performance Security Deposit) पये 15,०००/- या 
काय लया या िठकाणी देय असणारा रा ीयकृत बकेँचा धनाकष (डीमांड ा ट) आयु त, 
रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई यांचे नाव े ावी लागेल. िविहत मुदतीत सरु ा ठेव 
अनामत जमा न के यास िनयमानुसार कायवाही कर यात येईल.  

2. पा  कं ाटदाराने/परुवठादाराने कामाचे आदेश दे यापवू  पये १००/- चे मु ाकं पेपर वर 
करारनामा क न देणे आव यक राहील. 

3. करारनामा के यानंतर कं ाटदाराने िदले या िविहत मदुतीत आव यकते माणे मनु यबळ 
परुवठा न के यास िविहत िनयमानुसार िवलंब आकार/दंड आकारला जाईल. सदर दंडाची 
वसुली शासकीय सेवा आकार कवा सरु ा ठेव अनामत र कमेतून कर यात येईल. 

4. कं ाटदाराकडून/परुवठादाराकडून करारना यातील कोण याही अटीचे उ ंघन झा यास 
कामाचे आदेश र  कर यात येतील व याला कोणतीही र कम देय राहणार नाही. जमा 
केललेी सुर ा ठेव अनामत र कम ज त केली जाईल. 

5. करारना या या कालावधीत कोणतीही त ार ा त न झा यास, करारना याचा कालावधी 
पणू झा यानंतर अथवा करारनामा संपु टात आ यानंतर सदर र कम मु त कर यात येईल. 

6. वशे िनयामक ािधकरण व रा य सामाईक वशे परी ा क  यांना कोण याही वळेी 
कोणतेही कारण न दशिवता िनिवदाधारकास 1 मिह याची आगाऊ नोटीस देवून करारनामा 
र  कर याचा/संपु टात आण याचा अिधकार असेल. 

F.  मािसक पािर िमक अदा कर याबाबतची कायप दती :- 

1. मनु यबळ परुवठा के यानंतर शासकीय िवभाग, वशे िनयामक ािधकरण व रा य 
सामाईक वशे परी ा क , मुंबई याचेंकडून जू झा याबाबतचा आदेश िनगिमत कर यात 
येईल. तसेच शासकीय िवभाग संबिंधत उमेदवारंाची बायोमॅ ीक मशीनम ये तसेच 
हजरेीपटावर न द घेतील. 

2. शासकीय िवभाग, वशे िनयामक ािधकरण व रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई 
यांनी येक मिह या या काय लयीन कामकाजा या शेवट या िदवशी काय लयातील सफाई 
कमचा याचं े उप थती माणप  कं ाटदार/परुवठादार यांचकेडे पाठिवणे आव यक 
राहील. 

3. शासकीय िवभाग, वशे िनयामक ािधकरण व रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई 
यांनी काय लयातील िनयिमत सफाईगार व कं ाटी सफाईगार कमचा यां या कामकाजावर 
िनयं ण ठेवाव.े 

4. लेखा अिधकारी, वशे िनयामक ािधकरण व सहायक लेखा अिधकारी, रा य सामाईक 
वशे परी ा क , मुंबई याचंे िनयं णाखाली असले या कं ाटी सफाईगारांच े मािसक 

पािर िमक देयक या या काय लयात कं ाटदाराने/उप थती माणप ा या तीसह 
मिह या या 05 तारखेपयत सादर कराव.े देयक पािरत झा यानंतर संबंिधत कं ाटदार/ 
परुवठादार यानंा ई दान (NEFT/ECS/RTGS) सबंिंधत काय लयामाफत कर यात येईल. 



कं ाटदारास/परुवठादारास बा यं णेमाफत परुिव यात येणा या कमचा यास मािसक 
पिर िमक यां या बकँ खा याम ये अदा के याचा परुावा सबंिंधत सं थेस लेखा अिधकारी, 

वशे िनयामक ािधकरण व सहायक लेखा अिधकारी, रा य सामाईक वशे परी ा क , 
मुंबई यांना येक मिह यात सादर करावा लागेल. यानंतर पढुील मिह याचे वतेन सं थेस 
अदा कर यात येईल. 

5. कं ाटदारास देयक सादर कर यास िवलंब झाला तरी देखील मािसक पािर िमक 
कं ाटदाराने/पुरवठादाराने येक मिह या या 5 तारखेपयत संबिंधत उमेदवारा या बकँ 
खा यावर रेखांिकत धनादेशा ारे (Account Payee Cross Cheque) NEFT/ECS/RTGS 
दारे जमा करणे आव यक राहील. 

6. कं ाटदाराने/पुरवठादाराने कं ाटी कमचा यास िदले या पािर िमकां या/इतर भ यां या 
दानाबाबतची छायांिकत त दर महा सादर के यािशवाय कं ाटदाराला/ परुवठादाराला 

पढुील मिह याचे देयक अदा केले जाणार नाही. 

7. कं ाटदाराने/पुरवठादाराने कं ाटी कमचा यास मािसक वतेनिच ी देणे आव यक राहील. 

8. कं ाटदाराने/पुरवठादाराने कं ाटी कमचा यास िकमान वतेन काय ातील तरतूदीपे ा 
कमी वतेन िद यास अथवा दािय वाची र कम ठरले या दरा माणे कपात क न संबिंधत 

ािधकरणाकडे जमा न के यास अथवा संबंिधत उमेदवाराकडून यादा र कम 
घेत याबाबतची त ार ा त झा यास व तस े परुाव े आढळ यास संबिंधत कं ाटदार/ 
परुवठादार िकमान वतेन काय ातील तरतूदी माणे कारवाईस पा  असेल. 

9. कं ाटदारास/परुवठादारास र कम अदा करताना आयकर व व त ु व सेवाकर (GST) 
काय ातील तरतूदीनुसार आयकराची/व तू व सेवाकराची र कम कपात क न उविरत 
र कम अदा केली जाईल. व तू व सेवा कर (GST) २०१७ व महारा  व तू व सेवा कर 
काय ाअंतगत अिधसूचना . ५०/२०१८ मधील तरतूदीनुसार व तू िवषयक एका 
संिवदाखालील मू य .२,५०,000/- पे ा अिधक असले अशा करपा  व तु कवा सेवा 
यां या परुवठयासाठी दान कर यात येणा या र कमेतून िविहत दरानुसार कपात कर याची 
लेखा अिधकारी, वशे िनयामक ािधकरण व सहायक लेखा अिधकारी, रा य सामाईक 

वशे परी ा क , मुंबई यांना बधंनकारक राहील. तसेच याबाबत शासनाकडून वळेोवळेी 
लाग ुकर यात आले या िनयमां माणे कायवाही करणे बधंनकारक राहील. 

10. यवसाय कर भर याची जबाबदारी संबिंधत कं ाटदार/परुवठादार याचंी राहील. 

11. उ ोग, उज  व कामगार िवभागाचे शासन पिरप क . सकंीण-२०१9/ . .१३/ कामगार-
8, िद.२२/०२/२०१९ नुसार कं ाटी कमचा यास अदा कर यासंबंिध या "जोडप -अ" 
मधील तरतूदी कं ाटदारास/परुवठादारास/िनिवदाकारास बधंनकारक राहतील ( त 
संल न). 

12. लेखा अिधकारी, वशे िनयामक ािधकरण व सहायक लेखा अिधकारी, रा य सामाईक 
वशे परी ा क , मुंबई याचंमेाफत कं ाटदारास मािसक पिर िमकाची  अदायगी होणार 

अस यामळेु दािय व िनयमातील तरतूदीनूसार जमा केले जात अस याबाबतची खातरजमा 
यांचे तराव न करणे आव यक राहील. करारनामा समा त झा यानंतर कं ाटदारास 

सुर ा ठेव अनामत अदा कर याबाबतचे ना हरकत माणप  लेखा अिधकारी, वशे 
िनयामक ािधकरण व सहायक लेखा अिधकारी, रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई 
यांचेकडे सादर के यानंतर अनामत र कम अदा कर याबाबतच े आदेश संबिंधताकंडून 
िनगिमत कर यात येतील. 



 वर नमदू अटी व शत ची पतूता करणा या बा यं णे या सं थाकडून वशे िनयामक ािधकरण व 
रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई या दो ही काय लयां या वत: या जागेची दैनंिदन साफसफाईसाठी 
(Housekeeping) येकी 1 पु ष कमचारी एकुण 2 कमचारी 11 मिह याकंरीता सेवा घे यासाठी 
िनिवदा/दरप क मागिव यात येत आहेत. तसेच संबिंधत कं ाटदारा या समाधानकारक कामिगरी या अधीन 
राहून पर पर संमतीने यांना दोन वष साठी याच दराने मदुतवाढ िदली जाऊ शकते. 

 िनिवदा अज िदनाकं 23/०2/२०२3 पयत या कालावधीत रा य सामाईक वशे परी ा 
क ा या  https://www.mahacet.org. या अिधकृत संकेत थळावर उपल ध राहील. 

 
 
िठकाण : मुंबई 
िदनांक : 17/02/2023 

सही/- 
सिचव, वशे िनयामक ािधकरण तथा, 

आयु त, रा य सामाईक वशे परी ा क , 
महारा  रा य, मंुबई 

 
 
 
 
 
 
 
  



पिरिश ट-१ 

वशे िनयामक ािधकरण, मंुबई व रा य सामाईक वशे परी ा क , मंुबई यां या वत: या 
जागे या सफाईसाठी 

( येकी 1 पु ष एकुण 2 कं ाटी अकुशल कमचारी) कामासंबधंीचे िववरण 

अ. . कामाबाबतच ेतपशील कामाची वारंवािरता काम कर याचे व प 
१ फरशी, लॉबी या व छतेबाबत दररोज िदवसातून 

एकदा 
झाडणे, िडटजट/िफनाईल वाप न साफ 
करणे व कोर ा कप ाने पसुून घेणे. 

२ वॉश बिेसन, साधनगृहे (सव) िदवसातून ितनदा काय लयातील साधनगृहे िडटजट व 
िफनेल वाप न िदवसातून तीन वळेा 
हणज े सकाळी ०९.३० पवु , दुपारी 

०१.०० वाजता व सायंकाळी ०४.०० पवु  
साफ करणे 

३ िखड यां या लोखंडी जा या, 
िखड यांची चौकट, काचा, पखें व 
दरवाज,े साधनगृहे, अ नशमन 
नळकां ा  

आठव ातनु एका 
ठरािवक िदवशी 

ओ या कप ाने व छ क न कोर ा 
कप ाने पसुून घेणे. 

४ अिधकारी/कमचारी याचंे टेबल, 
संगणक सामु ी इ. 

दररोज िदवसातून 
एकदा  

काय लयीन वळेेपवु  ड टरचा वापर 
क न व छ ठेवाव.े 

५ काय लयातील भती, तंभ, 
मोकळी जागा इ. 

आठव ातनू ठरािवक 
िदवशी  

झाडून धूळ, जाळे काढून व छ करणे. 

६ कच याची िव हेवाट दररोज िदवसातून 
एकदा 

जमा झाले या कच याची िव हेवाट 
लावणे. 

७ अिधकारी वग या तसेच 
काय़ लयीन पाट शन या काचा, 
दरवाज,े फोटो े स, 
िखड यां या काचा/तावदाने 
तसेच अिधकारी वग दालनांचे 
अंतगत पाट श स, कमचारी/ 
अिधकारी यां या खु य    

आठव ातनू एकदा लास लन ग िकटचा वापर क न 
व छ ठेवावी. 

८ ुब लाईट , इले ीक ब ब मिह यातून एकदा  पंज कीट/ड टरचा वापर क न व छ 
ठेवावी. 

 

  



िनिवदा/दरप क प  

 

परुवठादारांच ेनावं : - 

 

अ. . बाब 
अकुशल कामगारांसाठी दर 

( ितमाह) पये म ये 
१ मुळ वतेन (Basic Pay)  

२ िवशेष भ ा (Special Allowance)  
३ कामगार काय ातील तरतदूीनुसार भरावया या अिनवाय 

र कम जस े कमचारी भिव य िनव ह िनधी, कमचारी रा य 
िवमा योजना, िनवृ ी वतेन िनधी, कमचारी क याण िनधी, 
यवसाय कर इ यादी.  

 

४ कं ाटदार/परुवठादाराचे शासिनक सेवा खच (Firms 
Administrative Charges) 

 

 एकुण  
 

अ री र कम पये.................................................. 

 

िठकाणः- 

 

िदनांकः- 

          वा री 

 

  वरील पैकी बाब . १ व २ चे संदभ त रा य शासनाने अकुशल कामगारासाठी िनि त केले या 
अ ावत अ त वात असले या दरांची त जोडणे आव यक राहील. अ. . ३ च ेबाबतीत संबिंधत काय ात 
तरतूदीनुसार िदले या दराच ेआदेश जोडणे आव यक आहे. 

 

 

 

  



जोडप  - अ 

General Terms & Conditions for RFP regarding payment to the vendor for the 
Deployment of Contractual Manpower at Government Department 

1. After selection of the “outsourcing agency” as Contractor, a price schedule shall be 
annexed to the Articles of Agreement according to which all payments shall be made to 
the contractor by the “Department”; (Government Department/State Government 
PSU/ Autonomous Body/Board formed by Act of State Government of Maharashtra) for 
the services rendered. 

2. After signing of the agreement, the outsourcing agency shall deploy the competent 
manpower at the required office of Department or any other site mentioned by the 
Department. On rendering his/her services to the Department every month, the 
outsourcing agency shall pay the wages/salaries to the manpower resource by mode 
of e-payment directly in the account of the manpower resource. At the time of raising 
any invoice, the details of the previous month’s payments done along with the reference 
to transaction details of RTGS/NEFT shall be attached along with the invoices. The 
contractor has to raise invoice with all supporting documents. 

3. The outsourcing agency should make the payment to the deployed manpower through 
NEFT/ RTGS Bank transfer only. All payment made to the manpower resources 
deployed shall be mandated through bank account of the personnel by the outsourcing 
agency. 

4. The outsourcing agency shall be wholly and exclusively responsible for payment of 
wages to the persons engaged by it in compliance of the statutory obligation under all 
related legislations as applicable to it from time to time including Minimum Wages Act 
Contract Labour, Provident Fund, ESIS. Gratuity, Bonus, leave & Professional Tax etc. 
Department shall not incur any liability for any expenditure whatsoever on the manpower 
resources deployed by the outsourcing agency on account of the obligation. The 
outsourcing agency shall be required to provide particulars of documentary 
proof/papers deposited to the respective statutory bodies/Government departments, 
i.e. Employees State Insurance, Provident Fund and Service Tax of its manpower 
resources deployed under the agreement while submission of invoice. 

5. The outsourcing agency shall pay the deployed manpower resources as per the latest 
revised rates of wages fixed by the “Government” along with all statutory obligations. 
The Actual rates of wages for the manpower resources shall be fixed at the time of the 
execution of the agreement with the outsourcing agency with the approval of the 
Government and the wage rates so decided should fulfill all statutory norms issued by 
Government for example Wages Act: Minimum Wages Act: Employer’s Liability Act: the 
workmen compensation Act; industrial Dispute Act; Maternity Benefit Act. 

6. The outsourcing agency shall ensure that the wages/salaries of the manpower 
resources deployed to the Department are released latest by dated 5th of every month, 
irrespective of receipt of payment from Department. 



7. The variation in statutory compliances such as minimum wages, EPF, ESIS etc. will be 
considered on production of the documentary evidences by the outsourcing agency and 
upon approval of the Department. 

8. The outsourcing agency shall issue his / her Company’s salary slip to all manpower 
resources deployed at Department’s office on monthly basis. It shall be outsourcing 
agency’s duty to pay monthly salary and other dues as applicable directly into 
manpower resources bank account. The leaves pre-approved by concerned authority 
of the Department shall be allowed to the deployed manpower as per the prevailing 
statutory provisions. No wage / remuneration shall be paid to any manpower resources 
for the days of unauthorized absence from duty. No wage/rem uneration shall be paid 
to any manpower resources for the days of unauthorized absence from duty. 

9. The manpower resource deployed by outsourcing agency under the agreement shall 
not claim nor shall be entitled for any perks and other facilities contractual period. These 
manpower resources shall not have right to demand for any type of permanent 
employment with the Department or its allied offices. These manpower resources shall 
not claim any benefit/ compensation / absorption/regularization of services with 
Department. 

10. The outsourcing agency shall comply with all the applicable law and rules of the 
Government of India. Government of Maharashtra and the Local Bodies. The 
outsourcing agency should at all times indemnity the Department against all claims, 
damages and compensations against the provision of Payment of Wages Act: Minimum 
Wages Act; Employers Liability Act: the workmen compensation Act; Industrial Dispute 
Act; Maternity Benefit Act, or any modification thereof or any other law relating thereto 
and rules made hereunder from time to time. The Govt. department will not own any 
responsibility in this regard. Any failure to comply with any of the above regulation or any 
deficiency in service will render this contract liable for immediate termination without any 
prior notice. 


