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जा.क्र. अस्था /प्र.क्र.५२/३३८/२०२२                               ददनांक  :  ०७ /०४ /२०२२ 

ई-नननिदा सुचना क्र. १/२०२२-२३ 
 

( मनुष्यबळ पुरनिणाऱ्या संस्थांकडून ई नननिदा मागनिण्याबाबत ) 
राज्य मराठी विकास संस्था, एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापाललका मागग, धोबीतलाि, म ंबइ - ४०० ००१  

या कायालयात काही पदे बाह्ययंिणेद्वारे भरण्यासाठी मन ष्यबळ प रविणाऱ्या नोंदणीकृत ि ऄन भिी यंिणांकडून इ वनविदा 
मागविण्यात येत अहेत. त्या ऄन षंगान ेतपशीलिार जाहहरात, इ वनविदा भरण्यासाठी ऄटी ि शती महाराष्ट्र शासनाच्या 
http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर ईपलब्ध अहे.  

 
नननिदेचे िेळापत्रक 

माहहती तपशील 
इ-वनविदा प्रससद्ध ददनांक ०७ एप्रप्रल, २०२२ 
इ-वनविदा सादर करण्याचा कालािधी ददनांक ०७ एप्रप्रल ते १९ एप्रप्रल, २०२२  

दुपारी ०३.०० पयंत  
इ-वनविदा पूिग बैठक (संस्थेच्या कायालयात) ददनांक १३ एप्रप्रल, २०२२ सकाळी ११.०० िाजता. 
तांत्रिक ललफाफा ईघडण्याचा ददनांक, िेळ  ददनांक २२ एप्रप्रल, २०२२ सकाळी ११.०० िाजता 
वित्तिय ललफाफा ईघडण्याचा ददनांक ि िेळ संकेतस्थळािर कळविण्यात येइल. 
 

टीप – उपरोक्त ददनांक ि िेळेमधे्य बदल होऊ शकतो. सिव बदलाचा तपशील संकेतस्थळािर प्रससद्ध करण्यात 
येईल. सदर संकेतस्थळािर नमूद केलेल्या सिव तारखा ि िेळ अंततम असेल. तरी नननिदाधारकांनी याची नोंद 
घ्यािी. नननिदा इचु्छकांसाठी सनिस्तर माहहती संसे्थच्या https://rmvs.marathi.gov.in या संकेतस्थळािर 
अिलोकनासाठी प्रससद्ध करण्यात आलेली आहे. 
 
 
 
 
 

        सही/- 
     संचालक,  

राज्य मराठी निकास संस्था, मंुबई. 
 

 

 

 
मराठी भाषा विभाग 

राज्य मराठी निकास संस्था 
एल्फिन्स्टन तांतत्रक निद्यालय,  ३, महापाललका मागव, 

धोबीतलाि, मंुबई – ४००००१  
संकेतस्थळ :  https://rmvs.marathi.gov.in  इ-टपाल  :  rmvsmumbai@gmail.com; rmvs_mumbai@yahoo.com 

 

महाराष्ट्र शासन 

नोंदणी क्र. एफ. १६०९४(म ंबइ) 
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आिश्यक मनुष्यबळाचा तपशील 
 
राज्य मराठी विकास संस्था, एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापाललका मागग, धोबीतलाि, म ंबइ ४०० ००१. 

या कायालयात, प स्तकाचं गाि, त्तभलार तसेच ऄन्य प्रकल्पांसाठी समन्वयक ०१, डेटा एंट्री ऑपरेटर ०१, मदतनीस -०१, 
प्रकल्प सहायक ०४, संगणक सहायक ०२, िाचनदूत ०८,  ऄशी एकूण १७ पद ेभराियाची अहेत. भराियाच्या पदांचा 
तपशील खालीलप्रमाणे अहे. 

 
 

क्र. पदाचे नाि एकूण पदे 
१ समन्वयक ०१ 
२ डेटा एंट्री ऑपरेटर ०१ 
३ मदतनीस ०१ 
४ प्रकल्प सहायक ०४ 
५ संगणक सहायक ०२ 
६ िाचनदूत ०८ 
                                           एकूण पदे १७ 
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आिश्यक मनुष्यबळाचा तपशील ि पात्रता 

 
बाह्ययंिणेमाफग त प रविण्यात येणाऱ्या खालील पदांच्या ऄन षंगाने खालीलप्रमाणे ऄहगता विहहत करण्यात येत 

अहे. 
 

१. समन्वयक - १ पद  

 ईमेदिाराने मराठी िाङ्मय ि भाषा ककिा मराठी भाषेशी संबंत्तधत भाषाविज्ञान या विषयातील हकमान 
त्तद्वतीय श्रेणी त्रमळिून पदिी धारण केलेली ऄसािी ऄथिा कोणत्याही शाखेचा मराठीिर प्रभ त्व 
ऄसलेला पदिीधर ऄसािा. 

 ईमेदिारास भाषाविषयक विविध प्रकल्पांसाठी मराठी भाषा ि साहहत्य, भाषाविज्ञान, मराठी भाषेची 
सद्यस्थस्थती ि समस्या यांचे ज्ञान ऄसािे. 

 ईमेदिारास मराठी, कहदी ि आंग्रजी भाषेचे ईिम ज्ञान ऄसािे. 
 ईमेदिारास संगणकािर स्वतंिपणे काम करण्याची क्षमता ऄसािी. य वनकोड िापराचे ज्ञान 

ऄसणाऱ्या ईमेदिारास प्राधान्य देण्यात येइल. 
 ईमेदिाराची ियोमयादा १८ ते ३८ िषे ऄसािी. मागासिगीय ईमेदिारासाठी ियोमयादा ५ िषे 

सशलथल ऄसेल. 

 २. डेटा एंट्री ऑपरेटर - ०१ पद 

 ईमेदिाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी धारण केलेली ऄसािी. 
 ईमेदिारास मराठी, कहदी ि आंग्रजी भाषेचे ईिम ज्ञान ऄसािे. 
 ईमेदिारास संगणकािर स्वतंिपणे काम करण्याची क्षमता ऄसािी. य वनकोड िापराचे ज्ञान 

ऄसणाऱ्या ईमेदिारास प्राधान्य देण्यात येइल. 
 ईमेदिाराची ियोमयादा १८ ते ३८ िषे ऄसािी. मागासिगीय ईमेदिारासाठी ियोमयादा ५ िषे 

सशलथल ऄसेल. 

३. मदतनीस - ०१ पद 

 ईमेदिार ईच्च माध्यत्रमक शालांत परीक्षा (H.S.C.) ईिीणग ऄसािा. 
 ईमेदिार मराठी, कहदी ि आंग्रजी भाषेचे ईिम ज्ञान ऄसािे. 
 ईमेदिार MS-CIT परीक्षा ईिीणग ऄसािा. संगणकािर मराठी िापरण्याचे ज्ञान ऄसािे. य वनकोड 

िापराचे ज्ञान ऄसणाऱ्या ईमेदिारास प्राधान्य देण्यात येइल. 
 ईमेदिाराची ियोमयादा १८ ते ३८ िषे ऄसािी. मागासिगीय ईमेदिारासाठी ियोमयादा ५ िषे 

सशलथल ऄसेल. 

४. प्रकल्प सहायक - ०४ पदे 

 ईमेदिाराने मराठी विषयातील पदिी धारण केलेली अहे ऄथिा कोणत्याही शाखेचा मराठीिर प्रभ त्व 
ऄसलेला पदिीधर ऄसािा. 

 ईमेदिारास मराठी भाषा ि साहहत्य, भाषाविज्ञान, मराठी भाषेची सद्यस्थस्थती ि समस्या यांचे ज्ञान 
ऄसािे. 

 ईमेदिारास मराठी, कहदी ि आंग्रजी भाषेचे ईिम ज्ञान ऄसािे. य वनकोड िापराचे ज्ञान ऄसणाऱ्या 
ईमेदिारास प्राधान्य देण्यात येइल. 

 ईमेदिाराने शासनाच्या माहहती ि तंिज्ञान संचालनालयाकडून विहहत केलेले “संगणक 
हाताळणीबाबतचे प्रमाणपि” धारण केलेले ऄसािे. 
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 ईमेदिाराची ियोमयादा १८ ते ३८ िषे ऄसािी. मागासिगीय ईमेदिारासाठी ियोमयादा ५ िषे 
सशलथल ऄसेल. 

५. संगणक सहायक - ०२ पदे 

 ईमेदिाराने बी.इ. ( अयटी / कॉम्य टर सायन्स ) / बी.एससी. ( अयटी / कॉम्य टर सायन्स ) / 
बीसीए / बीसीएस यापैकी पदिी धारण केलेली ऄसािी. 

 िेब डेव्हलपमेंट मधील हकमान १ िषाचा ऄन भि ऄसािा. (php, mysql, js, css) 
 म क्त अज्ञािलीबाबत माहहती ऄसािी ि मराठीचे ज्ञान ऄसािे / संगणकािर मराठी िापरता येण्याची 

माहहती ऄसािी. य वनकोड िापराचे ज्ञान ऄसणाऱ्या ईमेदिारास प्राधान्य देण्यात येइल. 
 ईमेदिाराची ियोमयादा १८ ते ३८ िषे ऄसािी. मागासिगीय ईमेदिारासाठी ियोमयादा ५ िषे 

सशलथल ऄसेल. 

६. िाचनदूत  - ०८  पदे 

 ईमेदिार ईच्च माध्यत्रमक शालांत परीक्षा (H.S.C.) ईिीणग ऄसािा. 
 ईमेदिार मराठी, कहदी ि आंग्रजी भाषेचे ईिम ज्ञान ऄसािे. 
 ईमेदिार शारीररकदृष्ट्या सक्षम ऄसािा. 
 ईमेदिाराची ियोमयादा १८ ते ३८ िषे ऄसािी. मागासिगीय ईमेदिारासाठी ियोमयादा ५ िषे 

सशलथल ऄसेल. 
 ईमेदिारास सकाळी ि सायंकाळी दोन्ही िेळेस पंचिटी एक्सपे्रस ि डेक्कन क्वीन यामध्ये काम 

करण्यासाठी प्रिास करािा लागेल. 
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बाह्ययंत्रणेमार्व त मनुष्यबळ पुरनिणाऱ्या संस्थांसाठी  अटी ि शती 

 
१.  संबंत्तधत संस्था ही खालीलपैकी हकमान एका कायद्यांतगगत नोंदणीकृत ऄसणे अिश्यक अहे. (नोंदणी 

प्रमाणपिाची प्रत सोबत जोडणे अिश्यक अहे.) 
  म ंबइ दुकान ेि अस्थापना विभाग. 
  भागीदारी संस्था ऄत्तधवनयम. 
  सहकारी संस्था ऄत्तधवनयम. 
  कंपनी ऄत्तधवनयम. 
 महाराष्ट्र विश्वस्त व्यिस्था ऄत्तधवनयम, १९५० ि संस्था नोंदणी ऄत्तधवनयम, १९६० 

२.  कंिाटाची एकूण रक्कम ऄंदाजे माससक रुपये ३,५५,०००/- (रुपये तीन लक्ष पंचािन्न हजार)  

३.  इ-वनविदा ऄजासोबत वनविदा शुल्क रुपये ३०००/- बयाना ठेि रक्कम रु. ५०,०००/- ऑनलाईंन स्वरुपात 
भरणे अिश्यक अहे. 

४.  कंिाटदाराने मन ष्यबळ प रविल्यानंतर त्या बाबतचा पाररश्रत्रमक/मोबदला हा माससक तत्वािर (monthly 
basis) कंिाटदाराने दोन प्रतीत सादर केल्यानंतर, ६० ददिसांच्या अत देण्यात येइल. तसेच 
पाररश्रत्रमक/मोबदला देण्यास कोणत्याही कारणास्ति ईशीर झाला तर त्यािर कोणत्याही प्रकारचे व्याज 
देण्यात येणार नाही. 

५.  दरमहा ऄदा होणा-या देयकामधून वनयमान सार अयकर, GST संबत्तधत  ि ऄन्य अिश्यक कर कपात 
करण्यात येतील. कर कपाती वनयमान सार संबंत्तधत कायालयात जमा न केल्यास यशस्वी वनविदाकार हा 
फौजदारी कायगिाहीसाठी पाि राहील. 

६.  संस्थेमाफग त प रविण्यात येणाऱ्या ईमेदिारांचे माससक पाररश्रत्रमक ऄवनिायग िजाती (EPFO ऄंतगगत िगगणी 
ि आतर) करून त्यांच्या बँक खात्यामध्ये ऄदा केल्याचा प रािा प्रमाणपिासह (Bank Statement etc.) 
संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था या कायालयास दरमहा ददनांक २५ पूिी सादर करािा लागेल. 
तद्नंतरच संस्थेचे प ढील महहन्याचे देयक पारीत करण्यात येइल. 

७.  ईद्योग, उजा ि कामगार विभागाच्या ददनांक २२.०२.२०१९ च्या शासन पररपिकात नमूद तरत दीन सार 
शासनाने वनधाररत केलेल्या िेतनदराप्रमाणे िेतन तसेच िेळोिेळी लागू ऄसलेले कर ि ऄन जे्ञय भिे 
ऄदा करणे संस्थेस बंधनकारक राहील. ईपलब्ध करून ददलेल्या मन ष्यबळाला देय ऄसलेल्या कायदेशीर 
अर्थथक िेतनात ऄंतभूगत दात्रयत्व ईदा. आ.पी.एफ.ओ., आ.एस.अय.एस. कामगार िेिेऄर फंड आत्यादी 
बाबी िेतनातून कपात करून संबंत्तधत प्रात्तधकरणांकडे जमा करण्याची जबाबदारी प रिठादाराची राहील. 

८.  मागील २ िषाच्या कालािधीत हकमान २ शासकीय / वनमशासकीय कायालयांना कंिाटी तत्वािर,  
मन ष्यबळ प रविल्याबाबतचा ि त्यांचे काम समाधानकारक ऄसल्याचे संबंत्तधत कायालयाचे प्रमाणपि 
ऄपलोड करणे अिश्यक अह.े 

९.  यशस्वी वनविदाकाराला रा.म.वि.सं.कडे रुपये २,००,०००/- आतकी स रक्षा ऄनामत ठेि म्हणून राष्ट्रीयीकृत 
बँकेची बँक गॅरेंटी सादर करािी लागेल.  संबत्तधत कंिाटी कमगचा-यांच्या मानधनाची हमी म्हणून सदर 
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रक्कम जमा करणे अिश्यक अहे. त्यात कोणतीही सूट देण्यात येणार नाही. तसेच कंिाटदाराद्वारे 
बाह्यस्त्रोत कमगचा-यांच्या मानधनातून विहहत िजािटी व्यत्रतररक्त ऄन्य कपात केल्याचे अढळून अल्यास 
स रक्षा ठेिीतून सदर रक्कम िजा केली जाइल. यासशिाय त्यांचे कंिाटही रद्द केले जाइल.   

१०.  बाह्ययंिणेद्वारे प रविण्यात अलेल्या मन ष्यबळांसंदभात करण्यात अलेल्या कराराचा कालािधी ११ 
महहन्यांचा राहील. कराराची म दत संपल्यानंतर शासनाने मान्यता ददल्यास कराराची म दत िाढविण्यात 
येइल.  संबंत्तधत प रिठादाराशी करण्यात अलेला करार चालू ठेिण्याचे / संप ष्टात अणण्याचे सिग 
ऄत्तधकार संचालक,  राज्य मराठी विकास संस्था, म ंबइ यांच्या स्वाधीन ऄसतील. प रिठादारास सदर 
करार संप ष्टात अणाियाचा ऄसल्यास संस्थेस तीन महहन्यांची नोटीस देणे अिश्यक राहील. तसेच 
संस्थेस म दत पूणग होण्याअधी करार संप ष्टात अणाियाचा ऄसल्यास प रिठादारास तशी पूिगसूचना 
कोणतेही कारण न देता एक महहना ऄगोदर देउन करार संप ष्टात अणला जाइल. प रिठादाराकडून 
करारातील ऄटी ि शतींचे पालन समाधानकारकररत्या न झाल्यास करार केव्हाही संप ष्टात 
अणण्याचा/कराराची म दतिाढ करणे/म दत कमी करणे याबाबतचा ऄंत्रतम वनणगय संचालक, राज्य 
मराठी विकास संस्था, म ंबइ यांचा ऄसेल. जर सदर करारास म दतिाढ ददल्यास ईमेदिाराचे माससक 
मानधन ज न्या करारातील दरानेच देण्यात येतील. कोणत्याही कमगचा-यास संस्थेने मंजूर केलेल्या 
रजांव्यत्रतररक्त ऄन्य शासकीय रजा लागू होणार नाहीत. तसेच कमगचारी १५ ददिसांपेक्षा जास्त ददिस 
गैरहजर राहहल्यास संबत्तधत कमगचा-याची सेिा कमी करून दुसऱ्या कमगचाऱ्याची सेिा प रिािी लागेल. 

११.  प रिठादाराची मागील २ िषाची िार्षषक ईलाढाल रुपये १.०० कोटी पेक्षा कमी नसािी. तसेच सनदी 
लेखापालांकडून प्रमासणत करण्यात अलेल्या मागील २ िषांच्या ताळेबंदांच्या (Audited Balance 
Sheet) प्रती ऄपलोड करण्यात याव्यात. प रिठादाराच्या मागील २ िषाच्या अयकर वििरणपिांच्या 
(Income Tax Returns) प्रती ऄपलोड करण्यात याव्यात. 

१२.  प रिठादाराकडून देण्यात अलेल्या ईमेदिारास त्यांचे माससक मानधन ऄदा करण्याची जबाबदारी सिगस्वी 
प रिठादाराची राहील. तसेच ईमेदिार कायालयात ऄन पस्थस्थत राहहल्यास देयकातील रकमेतून त्या 
कालािधीची रक्कम िजा करण्यात येइल. 

१३.  प रिठादारामाफग त प रविण्यात येणारा ईमेदिार ग न्हेगारी पाश्वगभूमीचा नसािा. ईमेदिारांची सचोटी / 
चाररत्र्याबाबतचा पोललसांचा दाखला प रिठादाराने योग्य कालािधीत सादर करणे अिश्यक राहील. 
तसेच कायालयीन कामकाजात ईमेदिारांकडून कसूर/अर्थथक गैरव्यिहार झाल्यास त्याची संपूणग 
जबाबदारी प रिठादाराची राहील असण झालेल्या अर्थथक न कसानीची िस ली प रिठादाराकडून करण्यात 
येइल.  ईमेदिार िैद्यकीयदृष्ट्या कामकाज करण्यास सक्षम ऄसािेत. 

१४.  कायमस्वरूपी नोकरीसाठी उमेदिार संसे्थकडे ि शासनाकडे मागणी करणार नाही ककिा त्यासाठी 
न्यायालयाकडे दािा अथिा खटला भरणार नाही, अशा आशयाचे उमेदिाराचे ि पुरिठादाराचे हमीपत्र 
सेिेत हजर होताना पुरिठादाराने संसे्थस देणे आिश्यक राहील.  

१५.  बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या उमेदिारांची सेिा पूणवपणे कंत्राटी ि तातु्परत्या स्वरूपाची असून त्यांना 
भनिष्यात या पदािर ननयुक्तीचा अधधकार प्राप्त होणार नाही. तसेच त्यांच्या सेिेचे कोणतेही उत्तरदातयत्व 
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शासनािर/संसे्थिर असणार नाही. 

१६.  रोजगार ि स्वयंरोजगार विभाग, शासन वनणगय क्र. रोस्वरो 2002/प्र.क्र.267/रोस्वरो-1, ददनांक 
17.08.2002 मधील ऄ क्र 8 ऄन्वये शासकीय कायालयांमध्य े ककिा वनमशासकीय असण स्वायि 
संस्थांच्या कायालयांमध्ये सेिेचा प रिठा करण्याकररता वनविदा भरताना ऄनामत रक्कम भरण्याच्या 
ऄटीतून नोंदणीकृत बेरोजगारांच्या सहकारी सेिा संस्थांना/लोकसेिा कें द्रांना सूट देण्यात अली अहे. 

१७.  प्राप्त झालेल्या वनविदांपैकी कोणतीही एक वनविदा स्वीकारण्याचा ऄथिा कोणतीही वनविदा ऄथिा सिग 
वनविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा संपूणग ऄत्तधकार, संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था हे 
स्वतःजिळ राखून ठेिीत अहेत. 

१८.  वनविदसंेबंधीचा पिव्यिहार संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, म ंबइ यांच्याशी करण्यात यािा. 

१९.  कराराच्या ऄन षंगान ेयशस्वी वनविदाकार ि राज्य मराठी विकास संस्था यांच्यात न्यायालयीन प्रकरण 
ईद्भिल्यास ते म ंबइ स्थस्थत न्यायालयाच्या ऄत्तधकार के्षिात राहील ि त्याबाबतची त्याची सिगस्वी 
जबाबदारी ि खचग संबंत्तधत प रिठादाराची राहील. 

२०.  राज्य मराठी विकास संस्थेकडून यशस्वी वनविदाकारास मन ष्यबळ प रविण्याचे अदेश प्राप्त             
झाल्यापासून एक महहन्याच्या अत पदांसाठी विहहत केलेल्या ऄहगतेन सार ईमेदिार ईपलब्ध करून देणे 
प रिठादारास बंधनकारक अहे. तसेच मागणीन सार प रिठादाराने ईमेदिार ईपलब्ध न करून ददल्यास 
त्यांच्यािर वनयमान सार दंडात्मक कारिाइ करण्यात येिून प्रत्रत ददन, प्रत्रत ईमेदिार रु.२००/- चा दंड 
प रिठादाराकडून घेण्यात येइल. 

२१.  प रिठादाराद्वारे प रविण्यात अलेल्या मन ष्यबळाचे कामकाज समाधानकारक नाही, ऄसे वनदशगनास 
अल्यास त्याऐिजी ऄन्य ईमेदिार तात्काळ ईपलब्ध करण्याची जबाबदारी प रिठादाराची राहील. 15 
ददिसांचे अत ईमेदिार ईपलब्ध न करून ददल्यास प रिठादारािर वनयमान सार दंडात्मक कारिाइ 
करण्यात येिून प्रत्रत ददन, प्रत्रत ईमेदिार रु.२००/- चा दंड प रिठादाराकडून घेण्यात येइल. 

२२.  प रिठादाराद्वारे प्राप्त ईमेदिारास कोणत्याही स्वरूपाची गंभीर आजा/ दुखापत झाल्यास ईपचाराच्या 
खचाचे कोणतेही दात्रयत्व राज्य मराठी विकास संस्थेचे / शासनाचे ऄसणार नाही.  त्याची सिगस्वी 
जबाबदारी प रिठादाराची राहील.  

२३.  शासकीय कामकाजाचे ऄन षंगान े अिश्यक गोपवनयतेचा भंग होणार नाही याची जबाबदारी प्राप्त 
ईमेदिार तसेच प रिठादाराची ऄसेल. ऄशा गोपनीयतेचा भंग झाल्यास प रिठादार तसेच ईमेदिारािर 
कायदेशीर कारिाइ करण्याचे हक्क राज्य मराठी विकास संस्थेस ऄसतील. 

२४.  राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे वनधाररत केलेल्या कामकाजाच्या िेळेन सार कामाचा कालािधी राहील. 
संबंत्तधत ईमेदिाराने त्याची कायालयात येण्याची ि कायालय सोडण्याची िेळ याबाबत राज्य मराठी 
विकास संस्थेच्या नोंदणीशाखेत ठेिण्यात येणाऱ्या नोंदिहीत नोंद करणे अिश्यक राहील. अिश्यकता 
ऄसल्यास जादा िेळ कायालयात थांबािे लागेल. तसेच िेळप्रसंगी कामाची वनकड विचारात घेउन 
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स ट्टीच्या ददिशी कायालयात ईपस्थस्थत राहणे अिश्यक राहील. 

२५.  संस्थेच्या कायालयीन मालमिेची काळजी / देखभाल संबंत्तधत ईमेदिाराने करणे अिश्यक राहील. तसेच 
मालमिेचे न कसान झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंत्तधत प रिठादाराची ऄसेल. 

२६.  कंिाटी कमगचाऱ्याने कतगव्यािर ऄसताना नशापान/ध म्रपान ि तंबाखूजन्य पदाथांचे सेिन करता नये. 

२७.  बाह्ययंिणेद्वारे मन ष्यबळ ईपलब्ध करण्यासाठी वनिड होणा-या वनविदाकारास रा.म.वि.संस्थेशी करार 
करािा लागेल. प रिठादारास सिग ऄटी ि शती मान्य ऄसल्यास त्यांच्या सेिा प रविण्यासंबंत्तधचा करार 
रुपये १००/- च्या टॅम्प पेपरिर करणे अिश्यक राहील. 

२८.  बाह्ययंिणेद्वारे प्राप्त होणाऱ्या ईमेदिारांना कोणत्याही प्रकारचे भिे लागू ऄसणार नाही. तसेच जाण्या-
येण्याचा खचगही प रविण्यात येणार नाही.  तथाप्रप संस्थेच्या अदेशान सार कायालयीन कामाकरीता 
केलेल्या प्रिासासंबंधी संस्थेच्या मंज रीने ऄन जे्ञय ऄसणारा प्रिास खचग ि भिा देण्यात येइल. 

२९.  इ-वनविदा भरताना संस्थेने जाहहरातीत दशगविण्यात अलेल्या पदांसाठीच्या एकत्रित िेतनािरील एकूण 
रकमेच्या सेिाकराचा दर नमूद करणे अिश्यक राहील. वनविदा भरताना प रिठादारांनी नमूद केलेला दर  
सिग  पदांसाठी  लागू राहील. 

३०.  सदर इ-वनविदा पूणगपणे एकाच वनविदाकारास ऄथिा विभागून एकापेक्षा जास्त वनविदाकारास देण्याचे 
ऄत्तधकार संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, म ंबइ यांचे स्वाधीन राहतील. 

३१.  एकदा वनविदा भरल्यािर वनविदाकाराला वनविदेच्या सिग ऄटी ि शती मान्य ऄसल्याचे समजण्यात येइल.  

३२.  नननिदा रकमेच्या हकमान एक टक्का सेिा शुल्क असािा. मनुष्यबळ पुरिठा करणाऱ्या पुरिठादाराने 
नननिदेत नमूद करण्यात आलेल्या दरापेक्षा कमी दराने अन्य कोणत्याही शासकीय कायालयांमधे्य 
मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत नसल्याचे प्रततज्ञापत्र सादर करणे आिश्यक असेल.  तथापप ज्या 
पुरिठादाराशी करार करण्यात येईल त्या पुरिठादाराने राज्य मराठी निकास संसे्थस ददलेल्या दरापेक्षा 
कमी दराने अन्य शासकीय कायालयास मनुष्यबळ उपलब्ध करून ददल्याचे आढळून आल्यास 
पुरिठादारास कमी दराने मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यािे लागेल ि त्या नुसार संसे्थकडून करण्यात 
आलेल्या जादा अततररक्त रकमेचे प्रदान राज्य मराठी निकास संसे्थस परत करािे लागेल. 

३३.  मनुष्यबळ पुरिठादार संसे्थने अन्य सेिापुरिठादार संसे्थशी उपकरार करता येणार नाही.  

३४.  वनविदेची िैधता वनविदा ईघडल्याच्या ददनांकापासून ६ महहने राहील. 

३५.  वनिड झालेल्या प रिठादाराने करार करण्यास नकार ददल्यास प रिठादारान ेभरलेली ऄनामत रक्कम जप्त 
केली जाइल.                                                                                                                                                                                                                                          

३६.  नननिदा प्रपक्रया सुरु करण्यापूिी, सुरु असताना ककिा त्यानंतरच्या कालािधीत त्यात काही बदल करणे/ 
नननिदेच्या अटी ि शती /तांतत्रक बाबींमधे्य बदल कराियाचे झाल्यास त्याबाबतची माहहती 
शुध्दीपत्रकाद्वारे प्रससध्द करण्यात येईल. त्याचे अधधकार पूणवत: संचालक, राज्य मराठी निकास संस्था, 
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मंुबई यांना असतील. 

३७.  या करारामधे्य पुरिठादारातरे् काम करणाऱ्या कमवचारी यांच्या सेिेचे कोणतेही उत्तरदातयत्व संसे्थिर 
ककिा शासनािर राहणार नाही. 

३८.  वनविदाकारांनी वनविदा भरण्यासाठी त्यांच्या ऄत्तधनस्त ऄसलेल्या ऄत्तधकारी/कमगचाऱ्यास सदर वनविदेचे 
कागदपि साक्षांहकत करण्याची परिानगी ददली ऄसल्यास त्या संदभात प रिठादाराने तशा अशयाचे 
प्रात्तधकृत पि (authority letter) ऄपलोड करािे.  

३९.  वनविदतेील नमूद अिश्यक मन ष्यबळ कमी-जास्त करण्याचे ऄत्तधकार संचालक, राज्य मराठी विकास 
संस्था, म ंबइ  यांना ऄसतील. 

४०.  नननिदेत नमूद पदांच्या ियोमयादा, शैक्षसणक अहवता तसेच इतर अटी सशलथल करण्याचा अधधकार 
संचालक, राज्य मराठी निकास संस्था, मंुबई  यांना राहील. 

४१.  नमूद ऄटी ि शतींमध्ये काही ऄटींचा समािेश करण्यात अला नसल्यास महाराष्ट्र शासनाने वनविदेसाठी 
िेळोिेळी वनगगत्रमत केलेल्या ऄटी लागू राहतील. 

४२.  स्थळ :- राज्य मराठी विकास संस्था, एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापाललका मागग, धोबीतलाि, 
म ंबइ ४०० ००१. 
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संबंधधत संस्थानी दरपत्रके सादर कराियाचे निहीत नमुने 

र्ॉमव - अ : तांतत्रक बाबीसाठी ललर्ार्ा क्र. १ 

ऄ.क्र.  संस्थेचा तपशील 

१.  संस्थेचे नांि   

२.  नोंदणीचा प्रकार/क्रमांक 

a.  म ंबइ दुकान ेि अस्थापना विभाग        
b.  भागीदारी संस्था ऄत्तधवनयम. 
c.  सहकारी संस्था ऄत्तधवनयम. 
d. कंपनी ऄत्तधवनयम. 
e. महाराष्ट्र विश्वस्त व्यिस्था ऄत्तध.1950 ि संस्था नोंदणी ऄत्तध.1860 

 

३.  शासन वनणगय ददनांक 17.08.2002 मधील तरत दीन सार संस्था बेरोजगार 
सहकारी सेिा संस्था/लोकसेिा कें द्र याऄंतगगत नोंदणीकृत अहे काय? 

 

४.  कायालयाचा पिा ि दूरध्वनी क्रमांक  

५.  मागील २ िषाच्या कालािधीत शासकीय/वनमशासकीय कायालयांमध्य े
बाह्ययंिणेद्वारे मन ष्यबळ ईपलब्ध करून ददल्याचा तपशील. (कायालयांची 
नािे/दुरध्वनी/पिे)  

 

६. ईपलब्ध करून ददलेल्या ईमेदिारांचे माससक मानधन प्रत्येक महहन्यात 
ECS/NEFT द्वारे बँकेत जमा करण्यास ि तसा प रािा राज्य मराठी विकास 
संस्थेस सादर करण्याची वनविदाकाराची तयारी अह ेकाय ? 

 

७.  मागील तीन िषाचे सनदी लेखापाल यांनी लेखा परीक्षण केलेले ि प्रमासणत 
केलेले ताळेबंद (Audited Balance Sheet) 

 

८. मूळ वनविदा ऄजग (सिग पृष्ठांिर स्वाक्षरीसह)  
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नननिदा तांतत्रक ललर्ार्ा- यामधे्य पुढील बाबींचा समािेश खालील नमुन्यात असािा ि तो अपलोड करण्यात 
यािा. 

a) पॅन काडगची छायांहकत प्रत ऄपलोड करण्यात यािी. 
b) सेिा कर/जीएसटी नोंदणी प्रमाणपिाची प्रत ऄपलोड करण्यात यािी. 
c) ईमेदिारांना ECS/NEFT द्वारे मानधन ऄदा करण्याची प रिठादाराची तयारी ऄसल्याचे प्रमाणपि 

प रिठादाराच्या सही सशक्क्यासह ऄपलोड करण्यात यािे. 
d) मागील २ िषात हकमान २ शासकीय / वनमशासकीय कायालयांना बाह्ययंिणेद्वारे मन ष्यबळ प रविल्याबाबत ि 

त्यांचे काम समाधानकारक ऄसल्याचे संबंत्तधत कायालयाचे प्रमाणपि  ऄपलोड करण्यात यािे. 
e) मागील ३ िषांचे सनदी लेखापाल यांनी लेखा परीक्षण केलेले ि प्रमासणत केलेले ताळेबंद (Audited Balance 

Sheet) ऄपलोड करण्यात यािेत. 
f) रोजगार ि स्वयंरोजगार विभाग, शासन वनणगय क्र. रोस्वरो 2002/प्रक्र 267/रोस्वरो - 1, ददनांक 

17.08.2002 मधील ऄ क्र. 8 ऄन्वये शासकीय कायालयांमध्य े ककिा वनमशासकीय असण स्थावनक स्वराज्य 
संस्थांच्या कायालयांमध्य े सेिेचा प रिठा करण्याकररता वनविदा भरताना ऄनामत रक्कम भरण्याच्या ऄटीतून 
पंजीकृत बेरोजगारांच्या सहकारी सेिा संस्थांना/लोकसेिा कें द्राना सूट देण्यात अली अहे. त्या ऄन षंगाने 
अिश्यक प्रमाणपि ऄपलोड करण्यात यािे. 

 राज्य मराठी विकास संस्था, म ंबइ यांनी बाह्ययंिणेद्वारे पद ेभरण्यासाठी मागविलेल्या दरपिकातील ऄटी ि 
शती या संस्थेस मान्य ऄसून, िरील जोडपि-ऄ मधील माहहती सत्य अहे. (तांत्रिक ललफाफा क्र.१ ची साक्षांहकत प्रत 
ऄपलोड करण्यात यािी.) 

 

स्थळ :                                                                          संस्था चालकाची स्वाक्षरी :-------------- 

                     

       स्वाक्षरीताचे नाि -------------------- 

 

ददनांक :                       कायालयाचा सशक्का ------------------ 

 


