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               पर्रपत्रक   

प्रर्ासनािरील खचग आटोक्यात ठेऊन र्िकास कामांसाठी परेुसा र्नधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीने 
र्क्य असेल तेथे निीन पदर्नर्ममती  न करता, सहजरीत्या जी कामे बाह्ययंत्रणेकडून करुन घेता येतील 
अर्ी कामे, बाह्ययंत्रणेकडून (संस्थेकडून/ठेकेदाराकडून)करुन  घेण्यासंदभात  संदभग क्र. 1 ते 4 येथील 
र्ासन पर्रपत्रकादं्वारे सूर्चत करण्यात आले आहे. तथार्प,राज्यातील पदिीधर अरं्कालीन उमेदिारांना 
र्िरे्ष बाब म्हणनू नोकरीची सधंी उपलब्ध करुन देण्याकरीता, मा. मंत्रीमंडळाने र्द.11.12.2018च्या 
बठैकीत,“बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यासाठी मंजुर असलेल्या र्रक्त पदांिर   बाह्ययंत्रणेद्वारे संस्था/कंपनी 
यांच्याकडून उमेदिारांची नेमणकू करण्याच्या ” र्ासनाच्या प्रचर्लत धोरणामधून पदिीधर अंर्कालीन 
उमेदिारांना सूट देऊन, त्यानंा ियैक्तीकर्रत्या प्राधान्याने नेमणकू देण्याबाबतचा र्नणगय घेतला आहे. सदर 
मंत्रीमंडळ र्नणगयाच्या अनुषंगाने, राज्य र्ासनाच्या ि राज्य र्ासनाच्या अर्धपत्याखालील कायालयीन 
आस्थापनेिर बाह्ययंत्रणेद्वारे भराियाच्या र्रक्त पदािर  संस्था/कंपनी यांच्यामार्ग त सेिा घेण्यापिूी, 
पदिीधर अरं्कालीन कमगचारी यांना करार तत्िािर र्नयुक्ती देण्याकरीता अनुसराियाची कायगपद्धती 
कौर्ल्य र्िकास ि उद्योजकता र्िभागाने र्द.02.03.2019 च्या र्ासन पर्रपत्रकान्िये र्िर्हत केली आहे. 
तसेच, पदिीधर अंर्कालीन उमेदिारांना प्राथम्याने र्नयकु्ती देण्याच्या सूचना र्दल्या आहेत. तथार्प, 
र्िर्िध र्िभागांकडून बाह्ययंत्रणेद्वारे (ससं्था/कंपनी) सेिा घेताना, सदर सचूनेनुसार पदिीधर अरं्कालीन 
उमेदिारांना  प्राधान्याने र्नयकु्ती न देता, अन्य कंपनी/एजन्सीबाबत सूचना र्दल्या जातात ि त्यांच्याकडून 
कमगचारी घेतले जातात, असे र्नदर्गनास आले आहे. यास्ति, र्ासकीय र्िभाग ि इतर र्ासकीय 
कायालयानंा पढुीलप्रमाणे सूर्चत करण्यात येत आहे. 

1.राज्य र्ासनाच्या ि राज्य र्ासनाच्या अर्धपत्याखालील कायालयीन आस्थापनेिर तसचे, 
र्ासन अनुदार्नत संस्थांमध्ये  ि राज्यभरात पी.पी.पी. तत्िािर सुरु असलेल्या प्रकल्पामध्ये ज्या पदांच्या 
सेिा ियैक्क्तकर्रत्या संस्था/ठेकेदाराकडून घेण्यात येतात अर्ा, र्लर्पक टंकलेखक, र्र्पाई, 
िाहनचालक यासंारख्या कायालयाच्या कामकाजार्ी प्रत्यक्ष संबधं येणा-या कुर्ल पदांच्या सेिा 
बाह्ययंत्रणेद्वारे संस्था/ठेकेदारामार्ग त घेण्यापिूी, अर्ा सेिा सिगप्रथम पदिीधर अरं्कालीन 
उमेदिारांनामधून घेण्यात याव्यात. याकरीता संदभग क्र. 5 येथील कौर्ल्य र्िकास ि उद्योजकता 
र्िभागाच्या र्द. 02.03.2019च्या र्ासन पर्रपत्रकान्िये र्िर्हत केलेली कायगपद्धती अनुसरािी. 
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2. बाह्ययंत्रणेद्वारे सेिा घेताना, पदिीधर अरं्कालीन उमेदिारांच्या यादीमध्ये  योग्य रै्क्षर्णक ि 
व्यािसार्यक अहगताधारक उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास, तस ेस्पष्ट्ट नमुद करुन अन्य बाह्ययंत्रणेकडुन 
(एजन्सी/कंपनी) सेिा घेण्यात याव्यात. 

   3. बाह्ययंत्रणेकडून (संस्थेकडून/ठेकेदाराकडून/पदिीधर अंर्कालीन उमेदिाराकंडून) सेिा 
उपलब्ध करुन घेण्यासंदभात  संदभग क्र.1 ते 4 येथील र्ासन पर्रपत्रकान्िये र्नगगर्मत करण्यात आलेल्या 
मागगदर्गक सूचनांच ेपालन करण्याची दक्षता घ्यािी .   

    4. बाह्ययंत्रणेकडील कमगचा-यांचे कोणतेही उत्तरदार्यत्ि र्ासनािर येणार नाही, याची दक्षता 
घेणे आिश्यक आहे.  

 सदर र्ासन र्नणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सकेंतस्थळािर  
उपलब्ध   असुन त्याचा सगंणक सकेंताकं  क्र. 202009301600405505 असा आहे. हा आदेर् 
र्डजीटल स्िाक्षरीने साक्षारं्कत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेर्ानुसार ि नािाने . 
 
 

 

                         (र्ि. अ. धोत्रे) 
              अिर सर्चि, महाराष्ट्र र्ासन 
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           6. मा. मुख्य सर्चि यांचे उपसर्चि 

           7. सिग मंत्रालयीन प्रर्ासकीय र्िभाग. 
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