
  
ग्रामविकास विभागात कंत्राटी पध्दतीने 
मनुष्यबळ सेिा सीएससी  ई-गव्हननन्स सर्विससे  
इवंिया विवमटेि या कें द्रपुरस्कृत उपक्रमाद्वारे    
उपिब्ध करुन घेणेबाबत . 

     महाराष्र शासन 
 ग्राम विकास विभाग  

शासन  पवरपत्रक क्रमाकंः बामयं/प्र.क्र.३३/वित्त-9 
बाधंकाम भिन, 25, मर्नबान पथ  

 फोटन, मंुबई-400001. 
तारीख:  २६ ऑगस्ट, २०२०. 

िाचा :-  
1. शासन पवरपत्रक वित्त विभाग क्रमाकंः- पदवन-2010/प्र.क्र.84/10/विस-ू1, वद.27 

सप्टेंबर, 2010  
2. शासन पवरपत्रक वित्त विभाग क्रमाकंः- पदवन-2013/प्र.क्र.11/13/विस-ू1, वद.2 

फेब्रिुारी, 2013  
3. शासन पवरपत्रक वित्त विभाग क्रमाकंः- पदवन-2013/प्र.क्र.112/13/वित्तीय सुधारणा-

1, वद.2 विसेंबर, 2013  
4. शासन पवरपत्रक वित्त विभाग क्रमाकंः- पदवन-2016/प्र.क्र.29/16/वित्तीय सुधारणा-1, 

वद.2 ऑगस्ट, 2016  
5. शासन पवरपत्रक वित्त विभाग क्रमाकंः- संवकणन-2019/प्र.क्र.22/कोषा-प्रशा-4, वद.17 

जुि,ै 2020  
6. शासन वनणनय उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग क्रमाकंः-काआआ-

2013/प्र.क्र.233/कामगार-8, वद.18 जून, 2014  
7. शासन वनणनय उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग क्रमाकंः-संवकणन-

2019/प्र.क्र.13/कामगार-8, वद.22 फेब्रिुारी, 2019  
 

शासन पवरपत्रक :- 

1. प्रशासनािरीि खचन आटोक्यात ठेऊन विकासासाठी पुरेसा वनधी उपिब्ध होण्याच्या दृष्टीने 
प्रशासकीय विभागानंी कामाचा व्याप बघून सदर कामे बाहय यंत्रणेद्वारे करुन घेणेबाबत वित्त 
विभागाने संदभाधीन पवरपत्रकान्िये िळेोिळेी मागनदशनक सूचना वनगनवमत केल्या आहेत. सदर 
धोरणानुसार शासनाच्या सिन विभागामाफन त, विभागातंगनतच्या कायाियामाफन त कंत्राटदाराकंिून 
कंत्राटी स्िरुपात मनुष्यबळ घेण्यात येते.   उद्योग, ऊजा ि कामगार विभागाने शासन वनणनय वदनाकं 
22 फेब्रिुारी, 2019 अन्िये मंवत्रमंिळ बैठकीतीि वनदेशानुसार शासकीय विभागामध्ये कायनरत 
कंत्राटी कमनचाऱयानंा कंत्राटदारामाफन त करारातीि तरतुदीनुसार ितेन ि अन्य भत्ते, िधैावनक 
देण्यासह प्रदान व्हाि ेयासाठी ितेन अदा करण्याबाबतची समान कायनपध्दती सिन विभागांना िागू 
करण्यात आिी आहे. तसेच उद्योग उजा ि कामगार विभागाच्या वद.24 जुि,ै2019 च्या 
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अवधसूचनेनुसार वकमान ितेन दर वनवित केि ेआहेत.  ग्रामविकास विभागाच्या असे वनदशननास 
आिे आहे की या विभागाच्या अवधवनस्त असिेिी विविध कायािये जसे  वजल्हा पवरषदा  , पंचायत 
सवमत्या, महाराष्र राज्य जीिनोन्नोत्ती  अवभयान (MSLRM), राष्रीय ग्रामीण स्िराज  अवभयान 
(RGSA), राज्य व्यिस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहवनमाण (SMURH) तसेच प्रधानमंत्री ग्रामसिक योजना 
(PMGSY) ि मुख्यमंत्री ग्रामसिक योजना (MMGSY) ि इतर विभागंातगनत कायाियांमध्ये   
बाह्ययंत्रणेद्वारे  (Outsourcing) कमनचारी  िगन  घेतिे जातात.   अस ेकरताना विविध कायाियाद्वारे 
फक्त L1च्या  आधारे बाहययंत्रणा संस्था (Outsourcing  Agency)  ची वनिि केिी जाते ि  तस े
करताना कामगारानंा वकमान ितेन, भविष्य वनिाहवनधी, ESIS  इत्यादी चा फायदा वदिा जात 
नाही  ि िरीि महत्िाच्या कामगार कायद्याचंे  सरास उल्लंघन  ि  पायमल्ली केिी जाते.  सदर 
विभाग हा प्रधान वनयुक्त प्रावधकारी  (Principal Employer ) असल्यामुळे उद्भििेल्या कायदेशीर 
खटल्यात या विभागािा जबाबदार धरिे जाते. सदर कायद्याचंे उल्लंघन शासकीय कायािया द्विारे 
करणे योग्य नाही. तसेच अनािधानानें  सदर संबंधीत कायाियाद्वारे शासनासाठी कामगार  कायदा 
अंतगनत  अनेक विवत्तवय दावयत्ि े (Financial Liability) उभ्या केल्या जातात ि संबंधीत अवधकारी 
कायदेशीर कारिाई साठी पात्र ठरतात.  वित्त विभाग ि तसेच उद्योग ,उजा ि कामगार विभागाच्या 
आदेशानुसार  ग्रामविकास विभागाच्या अ्वधनस्त विविध कायाियांमध्ये  बाहययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ  
उपिब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचारावधन होती. 
2. सीएससी ई-गव्हननन्स सर्विसेस विवमटेि ही कें द्र पुरस्कृत ि वनयंवत्रत संस्था ग्रामविकास 
विभागात आपि ेसरकार सेिा कें द्रानंा गेिी तीन िषापासून वजल्हा पवरषदा, पंचायत सवमत्या ि 
ग्रामपंचायत स्तरािर, तसेच शासनाचे स्तरािर या प्रकल्पाच ेसंवनयंत्रण करणाऱया आस्थापनेिा 
सिन आिश्यक तावंत्रक, अतावंत्रक, व्यिस्थापकीय ि प्रशासकीय मनुष्यबळ सेिा पुरिीत आहे.  तसेच 
या संस्थेिा कें द्र शासनाने अशा तऱहेच्या सेिा देशव्यापी स्तरािर पुरिठा करण्यासाठी मान्यता 
वदिी आहे. 

तेव्हा बाहययंत्रणेमध्ये एकसुत्रता आणण्यासाठी  ि  विविध कामगार कायद्याचंे पािन 
करण्याकरीता आवण  वित्त विभागाच्या  मागनदशनक  सूचनानुसार तसेच उद्योग, ऊजा ि कामगार 
विभागाच्या धतीिर ग्रामविकास विभागाच्या अवधनस्त वजल्हा पवरषदा, पंचायत सवमत्या , 
ग्रामपंचायती , महाराष्र जीिनोन्नत्ती  अवभयान (MSRLM), राष्रीय ग्रामीण स्िराज अवभयान 
(RGSA), राज्य व्यिस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहवनमाण (SMURH) तसेच प्रधानमंत्री ग्रामसिक योजना 
(PMGSY) ि मुख्यमंत्री ग्रामसिक योजना (MMGSY) ि इतर विभागंातगनत कायाियांमध्ये  
बाह्ययंत्रणेद्वारे (Outsourcing) मनुष्यबळ उपिब्ध करुन देण्यासाठी अशा मनुष्यबळाची उपिब्धता 
करणारी अवधकृत एजन्सी म्हणनू सीएससी ई-गव्हननन्स सर्विसेस इवंिया विवमटेि या कें वद्रय 
उपक्रमािा खािीि अटी ि शतीनुसार मान्यता देण्यात येत आहे  :- 

 
1. अशा उपिब्ध करुन घेतिेल्या मनुष्यबळाची वपळिणकू होऊ नय,े त्यानंा कामगार 

विभागाच्या िळेोिळेी वनगनवमत आदेशानुसार वकमान ितेन / मोबदिा वमळािा, अनुज्ञये 
सिन िधैावनक ि कल्याणकारी फायदे वमळाि,े सिन िधैावनक िजािटी; जस े भविष्य 
वनिाह वनधी, गॅ्रज्युइटी ESIS, व्यिसाय कर इत्यादींच्या तरतुदींचे पािन व्हाि ेयासाठी 
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कामगार विभागाने वनगनवमत केिेिे आदेश, वनयम, अटी ि शती याचंे काटेकोर पािन 
करणे सीएससी ई-गव्हननन्स सर्विसेस विवमटेि यानंा बंधनकारक राहीि.   

2. अशा कंत्राटी मनुष्यबळािा ग्रामविकास विभागात कायन करण्यासाठी जे प्रशासकीय 
प्राथवमक प्रवशक्षण आिश्यक आहे ते देण्याचेही सीएससी ई-गव्हननन्सने मान्य केि ेआहे. 

3. सध्याच्या COVID साथीच्या पार्श्नभमूीिर अशा मनुष्यबळाच्या कोरोना चाचण्या ि इतर 
अनुषंवगक आरोग्य तपासण्या नेमणकुीच े िळेी ि नंतरही िळेोिळेी करुन घेण्यात 
याव्यात. त्याचे दर हे Central Government Health Scheme (CGHS) पेक्षा जास्त 
नसािते. त्यासाठी होणारा खचन CSC कंपनीने त्यांच्या कामगाराचं्या ितेनातून िजा 
कराि.े 

4. ही यंत्रणा कें द्र पुरस्कृत उपक्रम असल्याने ि राज्याच्या कामगार / वित्त विभागाने 
वनगनवमत केिेल्या मनुष्यबळ मोबदिा दर, विहीत सेिा शुल्क दर ि इतर िधैावनक 
िजािटी या सिन अटी, शती पािन करुन, तसेच आिश्यक प्रवशक्षण मनुष्यबळािा 
देऊन, त्याचंी आरोग्य तपासणी करुन, तसेच या मनुष्यबळाचा कोणताही थेट “मािक-
नोकर” संबंध शासनाशी वनगिीत होणार नाही, केिळ त्याचं्या सेिा  शासनास प्राप्त  
होणार असल्याने ि मनुष्यबळ पुरिठा यंत्रणा म्हणज ेसीएससी ई-गव्हननन्स सर्विसेस 
इवंिया वि. ही संस्था यासाठी पूणनतः उत्तरदायी राहीि. 

5. बाहय यंत्रणेद्वारे काम करुन घेणाऱया एजन्सीने शासनाने वनधारीत केिेल्या 
ितेनदराप्रमाणे ितेन ि िळेोिळेी िागु असिेिे कर ि अनुज्ञये भत्तयाचंी अदायगी करणे 
बंधनकारक राहीि.  सेिापुरिठादराकिुन उपिब्ध करुन वदिेल्या मनुष्यबळािा देय 
असिेिे कायदेशीर दावयत्ि (Statutory Liabilities) उदा. भिव ष्यवनिाह वनधी, 
गॅज्युईटी, ईएसआयएस, बोनस, िेबर, ििेफेयर फंि, रजा रोखीकरण इ.चा समािशे  
ितेनात अंतभूनत  असुन  संबंधीत प्रावधकारणाकिे कायदेशीर दावयत्ि जमा करण्याची 
जबाबदारी संबंधीत सेिा पुरिठादाराची राहीि ि त्याबाबतची कागदपत्रे  
सेिापुरिठादार कामगार आयुक्त याचंेकिे िळेोिळेी जमा करीि. 

6. उपिब्ध मनुष्यबळास त्यानंा नेमून वदिेल्या कामाच्या अनुषंगाने मुख्यािय सोिून 
इतरत्र प्रिास करण्यासाठी वनयमानुसार दैवनक भत्ता/प्रिास भत्ता इत्यादी  देय राहीि. 
तसेच कोविि-19 महामारीच्या काळात अत्यािश्यक क्षते्रात काम करणाऱया 
कमनचाऱयानंा विमा किच अनुज्ञये राहीि. 

7. सदर बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपिब्ध करुन घेण्याचे काम CSC e-Governance 
Services India Ltd. या कें द्रशासनाच्या कंपनीिा तसेच सदर कंपनीच्या अवधकृत 
अवभकरणास ककिा सहयोगी भागीदार कंपनीस पुढीि वकमान 5 िषासाठी देण्यात 
यािते. 
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8. जर CSC माफन त कंपनीच्या अवधकृत अवभकरणास ककिा सहयोगी भागीदार कंपनीस 
सदर काम देण्यात येणार असेि तर त्याची मावहती ग्रामविकास विभागास कळविणे 
CSC िर बंधनकारक असेि ि अशा संस्थेस CSC सोबत केिेल्या अटी ि शतीचे 
पािन करणे बंधनकारक असेि. 

9. कंपनी / संस्थेतफे काम करणाऱया अवधकारी कमनचारी याचं्या सेिचे े कोणतेही 
उत्तरदावयत्ि शासनािर राहणार नाही याची दक्षता घ्यािी. 

10. बाहय यंत्रणेद्वारे काम करुन घेण्याकरीता कोणतीही पदवनर्वमती केिी जाणार नाही. 
11. सीएससी ई-गव्हननन्स सर्विसेस विवमटेि या मनुष्यबळ पुरिठा यंत्रणेिा अशा मनुष्यबळ 

पुरिठा कामी कामगार विभागाने वनवित केल्याप्रमाणे 14% सेिाशुल्क देण्यात येईि.  
हे सेिा शुल्क एकुण मनुष्यबळ पुरिठा खचािर आकारुन देण्यात याि.े  तसेच िस्तू ि 
सेिा कर  (Goods and Service Tax) संपुणन िगेळा अदा केिा जाईि. 

12. प्रस्तुत सेिा पुरिठादारबरोबर वित्त विभागाने िळेोिळेी वदिेल्या मागनदशनक सुचनानुसार 
आिश्यक अटी/ शतीचा अंतंभाि करुन करारनामा हा कें द्रीय पातळीिर केिा 
जाईि.त्यामुळे विभागातंगनत यंत्रणानंा िगेळा करारनामा करण्याची आिश्यकता नाही. 

13. बाहय यंत्रणेमाफन त कामे करुन घेण्यासंदभात वकमान ितेन अवधवनयम अंतगनत कामगार 
विभागातफे विषद केल्यानुसार त्या त्या संिगातीि वनधावरत केिेल्या वकमान ितेन 
दराप्रमाणे  ितेनास (सेिाशुल्कासह) मान्यता देण्यात येत आहे. 

14. सेिापुरिठादाराकिून परुविण्यात येणाऱया मनुष्यबळाच े प्रारंवभक ितेन, ितेन 
टप्प्यािरीि प्रारंवभक ितेनानुसार राहीि.  मात्र अनुभिी ि शैक्षवणक अहनतेच्या आधारे 
प्रारंवभक ितेनाच्या पुढीि टप्प्यािंर ितेनवनविती करण्याची मुभा कायािय प्रमुखानंा 
राहीि.  

15. शासन धोरणानुसार ि कामगार विभागाच्या आदेशानुसार असे मनुष्यबळ मागणी 
केल्यापासून 30 वदिसात संबंवधत मागणी केिेल्या यंत्रणेिा पुरिाि.े 

16.  बाहय यंत्रणेद्वारे कामे करुन घेताना, जर ती कामे वनयवमतपणे पदवनर्वमती करुन केिी 
असता वजतका खचन आिा असता त्या खचाच्या कमीत कमी 10 ते 25 टक्के इतकी 
बचत होईि अशा वरतीने करुन घेण्यात यािीत. 

17. वित्त विभाग शासन पवरपत्रक वदनाकं 17 जुि,ै 2020 अन्िये बाहययंत्रणेव्दारे घेण्यात 
येणाऱया या सेिकेरीता वनधीची तरतूद “13- कायनियीन खचन” या “उविष्ट वशषा” 
खािी केिी असल्यास ि सदर योजना संकेताकंातंगनत “10 कंत्राटी सेिा” हे “उविष्ट 
वशषन” उपिब्ध असल्यास “13-कायाियीन खचन” मधुन “10 कंत्राटी सेिा” या “ 
उविष्टवशषा”मध्य े अनुदानाचे फेरिाटप करण्यात याि.े तथापी, सदर योजना 
संकेताकंातंगनत “10 कंत्राटी सेिा” हे “उविष्ट वशषन” उपिब्ध नसल्यास चाि ूआर्वथक 
िषापुरता सदर खचन “13-कायाियीन खचन” या “उविष्ट वशषा”तून भागविता येईि. 
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4.       ग्रामविकास विभागाच्या अवधनस्त सिन कायािये, वजल्हा पवरषदा  , पंचायत सवमत्या , 
ग्रामपंचायती , महाराष्र जीिनोन्नती  अवभयान (MSRLM), राष्रीय ग्रामीण स्िराज अवभयान 
(RGSA), राज्य व्यिस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहवनमाण (SMURH) तसेच प्रधानमंत्री ग्रामसिक योजना 
(PMGSY) ि मुख्यमंत्री ग्रामसिक योजना (MMGSY) ि विभागातंगनत इतर कायांियांमध्ये सध्या 
कायनरत कमनचाऱयाचं्या बाबतीत त्तयाचं्या सध्याच्या मनुष्यबळ पुरविणाऱया संस्थेच्या कराराची मुदत 
संपल्यानंतर कराराचे नूतनीकरण न करता सदर पवरपत्रकाद्वारे शासनाने वनवित केिले्या एजन्सी 
किून मनुष्यबळ उपिब्ध करून घ्याि.े 
 

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपिब्ध करण्यात आि ेअसून त्याचा संकेताकं 202011051504534320 असा 
आहे. हा आदेश विजीटि स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाि याचं्या आदेशानुसार ि नािाने, 

   (प्रविण देविचंद जैन) 
 उप सवचि, महाराष्र शासन 
  
प्रत, 
1.सिन वजल्हा पवरषदांचे मुख्य कायनकारी अवधकारी 
2. मुख्य कायनकारी अवधकारी, महाराष्र राज्य ग्रामीण जीिनोन्नती अवभयाना,निी मंुबई 
3.मुख्य कायनकारी अवधकारी, महाराष्र राज्य ग्रामीण गृह वनमाणा,मंुबई 
4.राज्य प्रकल्प संचािक, राष्रीय ग्रामीण स्िराज्य अवभयान, महाराष्र राज्य पणेु  
5..सिन वजल्हा पवरषदांच ेउप मुख्य कायनकारी अवधकारी.(पंचायत/सा.प्र.वि.) 
६. सिन वजल्हा पवरषदांच ेमुख्य िेखा ि वित्त अवधकारी,  
७. सिन पंचायत सवमतींची गट विकास अवधकारी  
८. सिन ग्रामपंचायतींच ेग्रामसेिक / ग्रामविकास अवधकारी,  
९. सीएससी-एसपीव्ही ई-गव्हननन्स इंविया विवमटेि, इिेक्रॉवनक वनकेतन, वतसरा 
     मजिा, DeITY, 6 सीजीओकॉम्प्िेक्स, िोधी रोि, निी वदल्ली-110003. 
1०.वनिि नस्ती, बांधकाम-4, ग्रामविकास विभाग  

 
प्रत मावहतीसाठी 

मा.मंत्री,ग्रामविकास यांच ेखाजगी सवचि. 
मा.राज्यमंत्री,ग्रामविकास याचंे खाजगी सवचि 
अवतवरक्त मुख्य सवचि, ग्रामविकास विभाग यांच ेस्िीय सहाय्यक 
मा.सवचि,मुमंग्रासयो 

http://www.maharashtra.gov.in/

	शासन  परिपत्रक क्रमांकः बामयं/प्र.क्र.३३/वित्त-9
	वाचा :-
	शासन परिपत्रक :-


		2020-11-05T16:22:32+0530
	PRAVIN DEVICHAND JAIN




