कंत्राटी सेवत
े ील कर्मचाऱ्ांचे परिश्रारर्क/ र्ानधन प्रदानाबाबत...
र्हािाष्ट्र शासन
रवत्त रवभाग,
शासन परिपत्रक क्रर्ांक : संकीर्म-2019/प्र.क्र.22/कोषा प्रशा 4,
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु तात्र्ा िाजगुरु चौक,र्ंत्राल्, र्ुंबई- 400 032.
रदनांक :- 13 जून, 2019.
परिपत्रक :िाज्् शासकी् अरधकािी/कर्मचाऱ्ांची रन्रर्त वेतन दे ्के संस्किीत किण््ासाठी सेवार्म
प्रर्ालीचे रवकसन किण््ात आले आहे . सेवार्म प्रर्ालीव्दािे केवळ स्र्ा्ी व अस्र्ा्ी पदांवि का्मित
रन्रर्त िाज्् शासकी् कर्मचाऱ्ांची वेतन दे ्के संस्किीत किर्े अरभप्रेत आहे . तर्ारप, स्र्ा्ी व अस्र्ा्ी
पदांविील रिक्त जागांवि जे कर्मचािी कंत्राटी स्वरुपात रन्ुक्त किण््ात आलेले आहे त, अशा कर्मचाऱ्ांचे
र्ानधन/ पारिश्रारर्क, ठोक िक्कर् ्ांची दे्के सुध्दा "01 वेतन" ्ा उरिष्ट्ट शीषातून सेवार्म प्रर्ालीद्वािे
संस्किीत किण््ात ्ेत असल््ाची बाब रवत्त रवभागाच््ा रनदशमनास आली आहे
2.

सद्यस्स्र्तीत सवमसाधािर्पर्े खालील पदांविील कंत्राटी कर्मचाऱ्ांचे पारिश्रारर्क दे्क सेवार्म

प्रर्ालीतून

"01 वेतन" ्ा उरिष्ट्ट शीषातून संस्किीत किण््ात ्ेत आहे त.


प्रधानर्ंत्री ग्रार्सडक ्ोजनेतील कंत्राटी कर्मचािी



प्रादे रशक फॉिे स्ससक रवज्ञान प्र्ोगशाळे तील कंत्राटी स्वरुपातील कर्मचािी



कोतवाल



रवधी अरधकािी



र्ानसेवी अध््ापक



तारसका तत्त्वावि नेर्र्ूक रदलेले कर्मचािी



बंधपरत्रत वैद्यकी् अरधकािी



रुग्र्ाल्ातील तात्पुित््ा स्वरुपातील बदली कार्गाि म्हर्ून रन्ुक्ती रदलेले कर्मचािी



बंधपरत्रत /तात्पुित््ा स्वरुपातील नेर्र्ूक रदलेल््ा परिचािीका (Staff Nurses)



अध््क्ष, स्र्ा्ी लोक अदालत, स्ार्क सदस््



रवरवध सरर्त््ांचे कार्काज पहाण््ासाठी नेर्ून रदलेले कंत्राटी कर्मचािी



पुनर्नन्ुक्तीने नेर्र्ूक पिं तु रन्रर्त वेतनश्रेर्ी न देता ठोक िक्कर्ेवि असर्ािे कर्मचािी



पुनर्नन्ुक्तीने नेर्र्ूक व रन्रर्त वेतनश्रेर्ीवि वेतन अदा होत असर्ािे कर्मचािी



पोलीस रवभागातील नव््ाने रनर्नर्त झालेल््ा पोलीस तक्राि प्रारधकिर्ातील ठोक
िक्कर्ेवि रन्ुक्त केलेले कर्मचािी



तसेच रवरवध रवभागार्ाफमत नेर्ण््ात आलेले कंत्राटी कर्मचािी जे रन्रर्त िाज््
शासकी् कर्मचाऱ्ांच््ा व््ाख््ेर्ध््े र्ोडत नाहीत.

3.

उपिोक्त प्रर्ार्े कंत्राटी /हंगार्ी सेवत
े ील कर्मचाऱ्ांना रन्ुक्ती दे ताना रन्ुक्ती आदे शात त््ांचे

र्ानधन, ठोक िक्कर् "01 वेतन" उरिष्ट्ट शीषातून भागरवण््ासंबध
ं ात आदे श रनगमरर्त केले जातात. तर्ारप,
सदि र्ानधन/ पारिश्रारर्क हे "01 वेतन" ्ा उरिष्ट्ट शीषातून न काढता ते "10 कंत्राटी सेवा" ्ा उरिष्ट्ट
शीषातून खची टाकर्े आवश््क आहे .
4.

प्रस्तुत वस्तुस्स्र्ती रवचािात घेता सवम प्रशासकी् रवभाग व त््ांचे अरधनस्त असलेल््ा सवम आहिर्

व संरवतिर् अरधकाऱ्ांना ्ा परिपत्रकाद्वािे सूरचत किण््ात ्ेते की,

शासन परिपत्रक क्रर्ांकः संकीर्म-2019/प्र.क्र.22/कोषा प्रशा 4,

(अ)

कंत्राटी /हं गार्ी कर्मचाऱ्ांचे कंत्राटी स्वरुपातील पारिश्रारर्क/र्ानधन दे्क हे सेवार्म

प्रर्ालीतून "01 वेतन" ्ा उरिष्ट्ट शीषातून त्ाि न किता, र्हािाष्ट्र कोषागाि रन्र् 1968 असव्े, नेर्ून
रदलेल््ा आकस्स्र्क खचम दे्काच््ा र्.को. रन. नर्ुना आ्डी 31 (MTR-31) र्धील नर्ुस्ावि "10 कंत्राटी
सेवा" ्ा उरिष्ट्ट शीषातून रबल पोटम ल प्रर्ालीवरुन त्ाि करुन कोषागािात सादि किावे. तसेच "10
कंत्राटी सेवा" ्ा उरिष्ट्ट शीषाखाली अनुदान उपलब्ध होण््ासाठी रवधीर्ंडळाच््ा पावसाळी अरधवेशनार्ध््े
पुिवर्ी र्ागर्ीव्दािे आवश््क तितूद किण््ात ्ावी.
(ब)

प्ररतवषी अर्मसक
ं ल्पी् अंदाज त्ाि किताना कंत्राटी/ हं गार्ी तत्त्वावि का्मित

कर्मचाऱ्ांच््ा र्ानधनासाठीची तितूद "01 वेतन" ्ा उरिष्ट्ट शीषाखाली न किता ती "10 कंत्राटी सेवा" ्ा
उरिष्ट्ट शीषाखाली किण््ात ्ेईल, ्ाची दक्षता सवम रन्ंत्रक अरधकािी व प्रशासकी् रवभागांनी घ््ावी.
(क)

कंत्राटी कर्मचाऱ्ांचे पारिश्रारर्क/र्ानधन दे्क सेवार्म प्रर्ालीतून “01 वेतन” ्ा उरिष्ट्ट

शीषातून संस्किीत / आहिीत किण््ाची सुरवधा रवधीर्ंडळाच््ा पावसाळी अरधवेशनानंति रदनांक 1
ऑगस्ट, 2019 पासून बंद किण््ात ्ेर्ाि आहे . त््ार्ुळे प्रशासकी् रवभागांनी त््ांच््ा अरधनस्त असलेल््ा
सवम आहिर् व संरवतिर् अरधकाऱ्ांकिीता कंत्राटी कर्मचाऱ्ांचे पारिश्रारर्क/र्ानधन अदा किण््ासाठी "10
कंत्राटी सेवा" ्ा उरिष्ट्ट शीषाखाली रवधीर्ंडळाच््ा पावसाळी अरधवेशनात पुिवर्ी र्ागर्ीव्दािे आवश््क
तितूद करुन त््ाचे अनुदान सवम संबरं धतांना उपलब्ध करुन दे ण््ाची दक्षता घ््ावी. अनुदानाअभावी संबरं धत
कर्मचाऱ्ांचे पारिश्रारर्क/र्ानधन अदा किर्े शक्् झाले नाही ति त््ास रवत्त रवभाग जबाबदाि िाहर्ाि
नाही. त््ाची पूर्म जबाबदािी ही संबरं धत प्रशासकी् रवभागाची िाहील.
५

सवम कोषागािे व उपकोषागािे ्ांना ्ा परिपत्रकाव्दािे सूरचत किण््ात ्ेते की ,
रवधीर्ंडळाच््ा पावसाळी अरधवेशनानंति, सेवार्म प्रर्ालीतून कंत्राटी /हं गार्ी कर्मचाऱ्ांचे

पारिश्रारर्क वेतन “01 वेतन” ्ा उरिष्ट्ट शीषातून संस्किीत/आहिीत किण््ापासून बंद किण््ात ्ेर्ाि
आहे . जे आहिर् व संरवतिर् अरधकािी कंत्राटी /हं गार्ी कर्मचाऱ्ांचे पारिश्रारर्क वेतन दे ्क सद्यस्स्र्तीत
“01 वेतन” ्ा उरिष्ट्ट शीषातून कोषागािे व उपकोषागािात सादि किीत आहे त, त््ांना ्ापुढे सदि
पारिश्रारर्क/र्ानधन दे ्क “10 कंत्राटी सेवा” ्ा उरिष्ट्ट शीषातून सादि किण््ासाठी आवश््क असलेले
अनुदान रवधीर्ंडळाच््ा पावसाळी अरधवेशनात उपलब्ध करुन घेण््ाबाबत सूरचत किण््ात ्ावे.
सदि शासन परिपत्रक र्हािाष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेत स्र्ळावि
उपलब्ध किण््ात आले असून त््ाचा संकेतांक 201906131119407805 असा आहे . हे परिपत्रक
रडरजटल स्वाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.
र्हािाष्ट्राचे िाज््पाल ्ांच््ा आदे शानुसाि व नावाने,

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE
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DN: c=IN, st=Maharashtra,
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o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE
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( इंद्ररजत गोिे )
शासनाचे उपसरचव
प्ररत,
1.

र्ा.रविोधी पक्षनेता, रवधानसभा / रवधान परिषद, र्हािाष्ट्र रवधानर्ंडळ सरचवाल्,र्ुंबई.

2.

सवम ससर्ाननी् रवधानसभा / रवधान परिषद व संसद सदस््.
पष्ृ ठ 3 पैकी 2

शासन परिपत्रक क्रर्ांकः संकीर्म-2019/प्र.क्र.22/कोषा प्रशा 4,

3.

िाज््पालांचे सरचव.

4.

र्ुख््र्ंत्र्ांचे सरचव

5.

सवम र्ंत्री व िाज््र्ंत्री ्ांचे खाजगी सरचव

6.

सवम र्ंत्राल्ीन प्रशासकी् रवभाग

7.

र्ंत्राल्ीन सवम रवभागांच््ा अरधनस्त असलेल््ा सवम रवभागांचे व का्ाल्ांचे प्रर्ुख

8.

प्रबंधक, र्ूळ स्ा्ाल् शाखा, उच्च स्ा्ाल्, र्ुंबई

9.

प्रधान र्हालेखापाल (लेखा पिीक्षा)- 1, र्हािाष्ट्र, र्ुंबई

10.

प्रधान र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञ्
े ता)-1, र्हािाष्ट्र, र्ुंबई

11.

र्हालेखापाल (लेखापिीक्षा)-2, र्हािाष्ट्र, नागपूि

12.

र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञे्ता)-2, र्हािाष्ट्र, नागपूि

13.

आ्ुक्त, आ्कि (TDS) चनीिोड, र्ुंबई 400002

14.

आ्ुक्त, आ्कि (TDS) रसव्हील लाईन*, नागपूि 444001

15.

प्रबंधक, उच्च स्ा्ाल् (अपील शाखा) र्ुंबई

16.

सरचव, र्हािाष्ट्र लोकसेवा आ्ोग, र्ुंबई

17.

सरचव, र्हािाष्ट्र रवधीर्ंडळ सरचवाल्, र्ुंबई

18.

प्रबंधक, लोक आ्ुक्त व उपलोक आ्ुक्त ्ांचे का्ाल्, र्ुंबई

19.

प्रबंधक, र्हािाष्ट्र प्रशासकी् स्ा्ारधकिर्, र्ुंबई

20.

र्ुख्् र्ारहती आ्ुक्त, र्हािाष्ट्र िाज््, र्ुंबई

21.

रवशेष आ्ुक्त, र्हािाष्ट्र सदन, कोपर्ननकस िोड, नवी रदल्ली

22.

सवम रवभागी् आ्ुक्त

23.

सवम रजल्हारधकािी

24.

सवम रजल्हापरिषदांचे र्ुख्् का्मकािी अरधकािी

25.

संचालक, लेखा व कोषागािे, र्ुंबई

26.

अरधदान व लेखाअरधकािी, र्ुंबई

27.

सहसंचालक, लेखा व कोषागािे,कोकर्/पुर्े/नागपूि/औिं गाबाद/नारशक/ अर्िावती

28.

र्ुख्् लेखापिीक्षक, स्र्ारनक रनधी लेखा, कोकर् भवन, नवी र्ुंबई

29.

संचालक, स्र्ारनक रनधी लेखा र्ुंबई /पुर्े/नागपूि/औिंगाबाद/नारशक/अर्िावती

30.

रवत्त रवभागातील सवम का्ासने

31.

रनवड नस्ती/कोषा प्रशा-4
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