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पध्दतीिे

नववनित कामासाठी घेणे ....
महाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि नवभाग
शासि निणणय क्रमाांक : सांकीणण-2715/प्र.क्र.100/13
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई- 400 032.
नदिाांक : 17 निसेंबर, 2016
वाचा : शासि निणणय,सामान्य प्रशासि नवभाग, क्रमाांक: सांकीणण-2715/प्र.क्र.100/13
नद. 8 जािेवारी, 2016 व नद. 2 माचण, 2016
प्रस्ताविा : सेवानिवृत्त अनिकारी / कमणचारी याांच्या सेवा नवषयनिहाय एमपॅिलमेंट (Empanelment)
करुि करार पद्धतीिे घेण्याबाबतचा निणणय शासिािे घेतला असूि त्याबाबतचा शासि निणणय,
सामान्य प्रशासि नवभाग, क्रमाांक: सांकीणण-2715/प्र.क्र.100/13, नद. 8.1.2016 रोजी निगणनमत
करण्यात आलेला आहे. नद.2 माचण 2016 च्या शासि निणणयािुसार पॅिलला (सूचीला) मान्यता दे णे
आनण नियुक्ती करणेबाबतचे अनिकार नवभागप्रमुंाांिा प्रदाि करण्याचे अनिकार प्रशासकीय
नवभागाांस दे ण्यात आलेले आहेत.
उक्त

शासि

निणणयातील

तरतुदींिुसार

कांत्राटी

तत्वावर

िेमण्यात

येणाऱया

अनिकारी/कमणचारी याांच्या मानसक पानरश्रनमकाची पनरगणिा करतािा अिचणी उद्भवत असल्यािे
त्यामध्ये योय य ती सुिारणा करणे; त्याचप्रमाणे काही मांिळे , महामांिळे , प्रानिकरणे याांिा उक्त
शासि निणणयातील तरतूदी नशनिल करण्याची बाब शासिाच्या नवचारािीि होती. त्यािुसार
शासिािे ंालीलप्रमाणे निणणय घेतलेला आहे.
शासि निणणय 1.

नद.8.1.2016 व नद. 2.3.2016 हे दोन्ही शासि निणणय अनिक्रनमत करण्यात येत असूि

ंालीलप्रमाणे सवणसमावेशक निणणय घेण्यात येत आहे.
2.

प्रशासकीय नवभाग व त्याांच्या अनििस्त कायालयातील नवनवि नवषयाांसांदभात “नववनित

सेवा/कामाांसाठी” नवषयनिहाय एमपॅिलमेंट (Empanelment) करुि सेवानिवृत्त अनिकाऱयाांच्या सेवा
करार पद्धतीिे उपलब्ि करुि घेता येतील. उदा. आस्िापिानवषयक बाबी/ सेवाप्रवेश नियम,
पायाभूत सुनविा निर्ममती, िागरी सेवा पुरनवणे, नवशेष गुप्त वाता, योजिाांचे मूल्यमापि इत्यादी,

आवश्यकतेप्रमाणे इतर नववनित सेवा/कामाांचा यामध्ये समावेश करता येईल. त्याकनरता
पुढीलप्रमाणे कायणपद्धती नवहीत करण्यात येत आहे अ) निविप्रनक्रया व नियुक्ती 1) िानमकासूची (Panel) - करार पध्दतीिे “नववनित कामाांसाठी” िेमणूका करतािा
पारदशणक पध्दतीचा अवलांब करण्यात यावा. नवहीत पद्धतीिे जानहरात दे ऊि “नववनित
कामाांसाठी” पात्र सेवानिवृत्त अनिकाऱयाांकिू ि अजण मागनवण्यात यावेत. जाहीरातीमध्ये
िानमकासूचीत नियुक्त करावयाच्या एकूण व्यक्क्तची सांख्या, नववनित कामाचे स्वरुप,
कालाविी आनण दे य मानसक पानरश्रानमक ( शासि निणणयातील ि (1) (क) च्या अिुषांगािे)
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याांचा उल्लें करण्यात यावा आनण प्राप्त अजातूि पात्र उमेदवाराची निवि करुि
िानमकासूची (Panel) नियुक्तीसाठी सिम प्रानिकारी याांिी तयार करावी.
2) िानमकासूचीची (Panel) वैिता - सदर िानमकासूचीतील व्यक्क्तमिूिच करार पध्दतीिे
नियुक्ती करण्यात यावी. सदर िानमकासूचीची वैिता जास्तीत जास्त 3 वषे राहील तसेच
त्या सूचीचा वार्मषक आढावा घेण्यात यावा.
3) एमपॅिलमेंटचा कालाविी - नववनित कामाचे स्वरुप आनण व्याप्ती नवचारात घेऊि ते काम
पूणण करण्याचा कालाविी सिम प्रानिकारी याांिी निनित करावा.
4) बांिपत्र/हमीपत्र - नियुक्तीच्या कालाविीत करार पद्धतीिे नववनित काम पूणण करण्याची
जबाबदारी सांबांनित व्यक्तीची राहील या आशयाचे बांिपत्र/हमीपत्र त्याांच्याांकिू ि घेण्यात
यावे. तसेच सदर बांिपत्रात/हमीपत्रात, करार पद्धतीिे नियुक्ती दे तािा शासिािे या
निणणयान्वये नवनहत केलेल्या अटी व शती, नवभागािे निनित केलेल्या अनतरीक्त अटी व
शती मान्य असल्याबाबतचा, तसेच करार पद्धतीिे नियुक्त करण्यात आलेल्या
व्यक्तींकिू ि नियनमत सेवत
े घेण्याबाबत अिवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी
करण्यात येणार िाही, याचा उल्लें करण्यात यावा.
5) नियुक्ती आदे श - िानमकासूचीतील व्यक्तीकिू ि बांिपत्र प्राप्त झाल्यािांतर करार पद्धतीिे
नियुक्ती दे ण्याबाबतच्या आदे शाांमध्ये “एमपॅिलमेंटचा नवषय”, “नववनित स्वरुपाचे काम”
आनण ते काम पूणण करण्यासाठी अपेनित असलेल्या कालाविीचा स्पष्ट्टपणे उल्लें करुि
सिम प्रानिकारी याांिी नियुक्ती आदे श काढावेत.
6) करार पद्धतीिे नियुक्ती द्यावयाच्या व्यक्क्तची सांख्या - करार पध्दतीिे नियुक्ती दे तािा
कायालयातील/आस्िापिेवरील एकूण मांजूर पदसांख्येच्या जास्तीत जास्त 10 % इतके
अनिकाऱयाांिा करार पद्धतीिे नियुक्ती दे ता येईल. करार पद्धतीिे नियुक्त्या करण्याचे
प्रस्ताव तयार करतािा कामाचे स्वरुप, आकस्स्मकता, सावणजनिक नहत इ. बाबी नवचारात
घेण्यात याव्यात.
7) करार पद्धतीिे नियुक्तीची कालमयादा - सदर कामासाठी करार पद्धतीिे दे ण्यात येणारी
नियुक्ती एका वेळी जास्तीत जास्त एका वषासाठी दे ण्यात यावी. परांतु अशा नियुक्तीचे
आवश्यकतेिुसार वाढीव कालाविीकरीता दरवषी िूतिीकरण करता येईल. मात्र, एकूण
कालाविी तीि वषांपेिा अनिक असणार िाही.
8) वयोमयादा - करार पद्धतीिे नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्ती वयाच्या 65 व्या वषापयंतच
कायणरत राहू शकतील. तिानप, ज्या व्यक्क्तच्या सेवा त्यािांतर चालू ठे वणे आवश्यक आहे ,
असे

मत

असेल

त्याांच्या

सेवा

सिम

प्रानिकाऱयास

एकस्तर

वरीष्ट्ठ

अनिकाऱयाच्या/प्रानिकाऱयाच्या मान्यतेिे पुढे चालू ठे वता येतील मात्र, कोणत्याही
पनरस्स्ितीत करार पद्धतीिे नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्ती वयाच्या 70 व्या वषापयंतच
कायणरत राहू शकतील.
9) सिम प्रानिकारी (1) गट-अ (ग्रेि पे रु. 7600/- ककवा अनिक) सांवगीय सेवम
े िूि सेवानिवृत्त अनिकारी याांिा
करार पद्धतीिे नियुक्ती दे ण्याचे अनिकार शासिास असतील.
पृष्ट्ठ 7 पैकी 2
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(2) गट-अ ( ग्रेि पे रु. 7600/- पेिा कमी) सांवगीय सेवम
े िूि सेवानिवृत्त अनिकारी याांिा
करार पद्धतीिे नियुक्ती दे ण्याचे अनिकार महाराष्ट्र िागरी सेवा (सेवच्े या
सवणसािारण शती) नियम 1981 मिील नियम 9(22) िुसार घेानषत करण्यात
आलेल्या नवभाग प्रमुंाांिा (Head of the Department) असतील.
(3) गट-ब (राजपनत्रत व अराजपनत्रत) या सांवगीय सेवम
े िूि सेवानिवृत्त अनिकारी याांिा
करार पद्धतीिे नियुक्ती दे ण्याचे अनिकार प्रादे नशक प्रमुंाांिा (Regional Heads)
असतील.
(4) गट-क व गट-ि सांवगातूि निवृत्त झालेल्या कमणचाऱयाांिा करार पद्धतीिे नियुक्ती
दे ण्यात येऊ िये.
ब) अहणता व अिुभव 1)

नववनित कामासाठी लागणारी नवशेष अहणता अिवा सांबांनित कामाचा नकमाि तीि वषांचा
अिुभव ही पूवअ
ण ट ठे वण्यात यावी.

2)

करार पद्धतीिे नियुक्त करावयाचा सेवानिवृत्त अनिकारी शारीनरक, मािनसक वा
आरोय याच्या दृष्ट्टीिे सिम असावा, तसेच प्रस्तानवत सेवस
े ाठी त्याच्याकिे आवश्यक
िमता असावी.

3)

करार पद्धतीिे नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अनिकारी याांच्यानवरुद्ध कोणतीही
नवभागीय चौकशीची कारवाई चालू ककवा प्रस्तानवत िसावी ककवा अशा चौकशी प्रकरणी
कोणतीही नशिा झालेली िसावी.

क) नियनमत मांजूर पदे
1)

सेवानिवृत्त अनिकाऱयाांची करार (Contractual) पद्धतीिे करण्यात येणारी नियुक्ती ही
नियनमत स्वरुपाच्या कामकाजासाठी ि करता केवळ नववनित कामासाठीच करण्यात
यावी.

2)

नियनमत मांजूर पदाांवर (Sanctioned Posts) करार पद्धतीिे नियुक्ती करता येणार
िाही, अशी पदे सेवाप्रवेश नियमािुसार नवहीत केलेल्या मागािे नियनमतपणे भरण्यात
यावीत.

3)

करार पद्धतीिे नियुक्तीमुळे शासि सेवत
े असलेल्या कोणत्याही अनिकाऱयाच्या
पदोन्नतीच्या सांिीवर प्रनतकूल पनरणाम होणार िाही, याची दिता घेण्यात यावी.

ि) मानसक पानरश्रनमक व भत्ते 1)

मानसक पानरश्रनमक (क) शासकीय / निमशासकीय सेवा - सेवानिवृत्त अनिकाऱयाांची नवहीत कायणपद्धतीचे
पालि करुि करार पद्धतीिे िेमणूक करताांिा त्याांिा अशा नियुक्तीच्या वेळी
महागाई भत्त्यासह नमळत असलेल्या निवृत्तीवेतिाएवढी रक्कम (अांशराशीकृत
निवृत्तीवेति वगळू ि) त्याांचे मानसक पानरश्रनमक म्हणूि निनित करण्यात यावे
आनण एकदा निनित करण्यात आलेले पानरश्रनमक त्याांच्या करार पद्धतीिे
नियुक्तीच्या कालाविीसाठी (जास्तीत जास्त 3 वषे) कायम राहील.

(तिानप, वेतिासाठी शासिाकिू ि अिुदाि नमळत िसलेल्या शासकीय

उपक्रम, महामांिळे , मांिळे , सांनवनिक सांस्िा याांच्याबाबतीत वरीलप्रमाणे निनित
पृष्ट्ठ 7 पैकी 3
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होणाऱया मानसक पानरश्रनमकाची रक्कम वाढनवण्याचे अनिकार सांबांनित शासकीय

उपक्रम/ महामांिळे / मांिळे याांच्या सांचालक मांिळास आनण सांनवनिक सांस्िे च्या
प्रमुंास/अध्यिास राहतील.)

(ं) निवृत्तीवेतिाहण िसलेल्या निमशासकीय सेवा - ज्या सेवानिवृत्त अनिकाऱयाांच्या
सेवा

निवृत्तीवेतिाहण

िाहीत

त्याांिा

करार

पद्धतीिे

नियुक्त

करतािा,

सेवानिवृत्तीपूवी नमळत असलेल्या वेतिाच्या आिारे त्याांची मािीव निवृत्तीवेतिाची
रक्कम आनण त्यावर प्रचनलत दरािे महागाई भत्त्याची रक्कम केवळ नहशेबासाठी
पनरगनणत करुि त्या आिारे त्याांचे मानसक पानरश्रनमक निनित करण्यात यावे.
2)

भत्ते - उक्त तरतुदीिुसार निनित होणाऱया मानसक पानरश्रनमकाच्या “जास्तीत जास्त
25 %” इतक्या मयादे पयंत एकमुस्त रक्कम “निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आनण दू रध्विी
भत्ता” या सवण भत्त्याांपोटी प्रनतमाह अिुज्ञय
े असेल. सदर रक्कम नियुक्त करावयाच्या
अनिकारी/कमणचारी याांची कायणिमता, कायणकुशलता, त्याांिा पुरनवण्यात आलेल्या
सोयीसुनविा इ. बाबी नवचारात घेऊि निनित करण्यात यावी.

(मानसक पानरश्रनमक व भत्त्याांची पनरगणिा करण्याबाबतचे मागणदशणिपर उदाहरण

3)

या शासि निणणया सोबतच्या “पनरनशष्ट्ट-अ” येिे उद्धत
ृ करण्यात आली आहे त.)

प्रवासभत्ता व दै निक भत्ता - करार पद्धतीिे नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीस
आवश्यक प्रसांगी दौरा करावा लागल्यास त्याांिा त्याांच्या निवृत्तीवेळच्या वेतिमािास
अिुसरुि प्रवासभत्ता व दै निक भत्ता अिुज्ञय
े राहील.

4)

करार पद्धतीिे नियुक्ती दे ण्यात आल्यामुळे अशा व्यक्तींिा अिुज्ञय
े होणाऱया
पानरश्रनमकाचा कोणताही पनरणाम त्याांिा प्राप्त होणाऱया निवृत्तीवेति व महागाई भत्ता
यावर होणार िाही.

5)

करार पद्धतीिे नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्क्तच्या पानरश्रनमकापोटी व भत्याांपोटी
होणारा ंचण सांबांनित कायालयाच्या “कायालयीि ंचण” या नशषांाली उपलब्ि
असलेल्या तरतुदीतूि भागनवण्यात यावा.

इ) इतर अटी व शती 1)

करार पद्धतीिे नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे सांबांनितास शासिाच्या कोणत्याही सांवगात
सेवा समावेशिाचे

/सामावूि घेण्याचे वा नियनमत सेवच
े े इतर कोणतेही लाभ

नमळण्याचा अनिकार/ हक्क िसेल.
2)

नियुक्तीसाठी सिम प्रानिकारी याांिा नवशेष पनरस्स्ितीत कोणत्याही वेळी अशा
अनिकाऱयाांच्या करार पद्धतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अनिकार राहतील.

3)

करार पद्धतीिे नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपनवलेली सेवा पार पािण्याच्या
कामात व्यत्यय निमाण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसानयक कामात गुांतलेला िसावी.

4)

करार पद्धतीिे नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीिे गुांतलेले नहतसांबांि (conflict of
interest) जाहीर करणे आवश्यक राहील.

5)

करार पद्धतीिे नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींिी त्याांिा प्राप्त होणाऱया
कागदपत्रे/मानहती व आिारसामुग्रीबाबत गोपिीयता पाळणे आवश्यक राहील.
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6)

करार पद्धतीिे नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींिी त्याांच्यावर सोपनवलेले कामकाज
निनित केलेल्या कालाविीत पूणण करणे आवश्यक राहील. त्याांच्या कामकाजाबाबत
नियुक्तीसाठी सिम असलेले प्रानिकारी वेळावेळी आढावा घेऊि कामाचे मूल्यमापि
करतील.

3.

करार पद्धतीिे नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींिा कोणत्याही प्रकारचे प्रशासकीय व

नवत्तीय अनिकार प्रदाि करता येणार िाहीत.
4.

करार पध्दतीिे नियुक्ती करतािा सामान्य प्रशासि नवभाग आनण नवत्त नवभागाच्या

सहमतीची आवश्यकता असणार िाही.
5.

नियत वयोमािािुसार सेवानिवृत्त / स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेल्या अनिकारी / कमणचारी याांिा

कोणत्याही पनरस्स्ितीत मुदतवाढ, पुिर्मियुक्ती दे ण्यात येऊ िये.
6.

हा शासि निणणय सवण शासकीय कायालये, शासकीय उपक्रम, सांनवनिक सांस्िा,

मांिळे /महामांिळे आनण स्िानिक स्वराज्य सांस्िा याांिा लागू राहील.
7.

शासि निणणय नद. 08.01.2016 व नद. 02.03.2016 मिील तरतुदीिुसार करार पध्दतीिे

करण्यात आलेल्या नियुक्त्याांिा दे ंील या शासि निणणयातील तरतूदी सदर शासि निणणय निगणनमत
झाल्याच्या नदिाांकापासूि लागू होतील.
8.

हा शासि निणणय नवत्त नवभागािे अिौपचारीक सांदभण क्रमाांक : अिौ. सां. क्र. 771/ 16/व्यय-4

नदिाांक 3.12.2016 िुसार नदलेल्या सहमतीन्वये निगणनमत करण्यात येत आहे.
9.

सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर

उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांगणक सांकेताांक 201612171718241307 असा आहे. हा
आदे श निजीटल स्वािरीिे सािाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे ,

Mukesh
Khullar

Digitally signed by Mukesh Khullar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=GAD, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=6481e097db98eaae8b058013054
4ebced12d1340cea24fcd0132235fb0c544a
8, cn=Mukesh Khullar
Date: 2016.12.17 17:51:18 +05'30'

( मुकेश ंुल्लर )
प्रिाि सनचव (सेवा), सामान्य प्रशासि नवभाग
प्रनत,
1) मा.राज्यपालाांचे सनचव, राजभवि, मलबार नहल, मुांबई, (5 प्रती)
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिाि सनचव, (5 प्रती)
3) सवण.मा.मांत्री/राज्यमांत्री याांचे ंाजगी सनचव
4) मा.नवरोिी पि िेता, नविाि पनरषद/नविाि सभा याांचे सनचव, महाराष्ट्र नविािमांिळ
सनचवालय, मुांबई.
5) सवण नविाि सभा/नविाि पनरषद सदस्य, महाराष्ट्र नविािमांिळ
6) मा.अध्यि,महाराष्ट्र नविािसभा याांचे सनचव
7) मा.सभापती,महाराष्ट्र नविािपनरषद याांचे सनचव.
8) मुख्य सनचव याांचे वनरष्ट्ठ स्वीय सहायक
9) सवण मांत्रालयीि नवभागाांचे अपर मुख्य सनचव / प्रिाि सनचव / सनचव.
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10) प्रिाि सनचव, महाराष्ट्र नविािमांिळ सनचवालय ,नविाि भवि,मुांबई.
11) *सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई
12) *प्रबांिक, मूळ न्याय शांा, उच्च न्यायालय, मुांबई,
13) *प्रबांिक, अपील शांा, उच्च न्यायालय, मुांबई /िागपूर/औरांगाबाद ंांिपीठ
14) *प्रबांिक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई
15) *राज्य निविणूक आयुक्त, राज्य निविणूक आयोग, मुांबई
16) *सनचव, राज्य मानहती आयोग,मुांबई.
17) *महालेंापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेंापरीिा/ लेंा व अिुज्ञय
े ता), मुांबई / िागपूर
18) पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई
19) नवभागीय आयुक्त (सवण)
20) नजल्हानिकारी (सवण नजल्हे)
21) मुख्य कायणकारी अनिकारी, नजल्हा पनरषदा (सवण)
22) सवण मांत्रालयीि नवभागाच्या नियांत्रणांालील सवण नवभागप्रमुं/ प्रादे नशक नवभाग
प्रमुं
23) सवण मांत्रालयीि नवभाग (आस्िापिा)
24) महासांचालक, मानहती व जिसांपकण महासांचालिालय, मुांबई
25) निवििस्ती, कायासि-13, सामान्य प्रशासि नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400032

*पत्रािे
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शासि निणणय, सामान्य प्रशासि नवभाग, क्र. सांकीणण-2715/प्र.क्र.100/13 नद. 17 निसेंबर, 2016 सोबतचे

पनरनशष्ट्ट-अ
मानसक पानरश्रनमकाची व भत्याांची पनरगणिा करण्याबाबतचे उदाहरण
मुद्दा

उदा. क्र. 1

निवृत्तीचा नदिाांक

नद.30.11.2013

निनित झालेले मूळ निवृत्तीवेति

रु.25,300

अांशराशीकृत मुल्य

रु. 10,120

करार पद्धतीिे नियुक्तीचा नदिाांक

नद.15.9.2016

नियुक्तीच्या वेळी दे य असलेल्या निवृत्तीवेतिाची रक्कम

रु.15,180

नियुक्तीच्या वेळी प्राप्त होणाऱया निवृत्तीवेतिाची रक्कम रु.15,180 + रु. 31,625 (माहे
+ महागाई भत्ता

िोव्हेंबर, 2016 @ 125%)
एकूण रु. 46,805

मानसक पानरश्रनमकाची रक्कम (शासकीय सेवा व रु. 46,800 #
निमशासकीय सेवा)

{शांभरात रुपाांतरीत}

निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आनण दू रध्विी भत्ता” या सवण रु. 11,700 *

भत्त्याांपोटी प्रनतमाह कमाल अिुज्ञय
े रक्कम (मानसक * जास्तीत जास्त
पानरश्रनमकाच्या 25 %)
एकूण

रु. 58,500 *

* जास्तीत जास्त

# तिानप, वेतिासाठी शासिाकिू ि अिुदाि नमळत िसलेल्या शासकीय उपक्रम/ महामांिळे /
मांिळे /सांनवनिक सांस्िा याांच्याबाबतीत सदर पानरश्रनमकाची रक्कम वाढनवण्याचे अनिकार सांबांनित
शासकीय उपक्रम/ महामांिळे / मांिळे याांच्या सांचालक मांिळास आनण सांनवनिक सांस्िेच्या
प्रमुंास/अध्यिास राहतील.
****
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