कला संचालनालय आणि क्षेत्रीय
कायालयातील णलणिक-टं कलेखक
िदांची कामे बाह्य यंत्रिेद्वारे करुन
घेण्यास मान्यता दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग
शासन णनिणय क्रमांक : अेडीआर-2717/प्र क्र 05/2018/तांणश 6
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 32.
णदनांक- 11 फेब्रुवारी, 2019.
वाचा:1) उच्च व तंत्र णशक्षि णवभाग, शासन णनिणय क्रमांक डडीआर 1101/888/01//तांणश 7
णदनांक 30.12.2006
2/ णवत्त णवभाग, िणरित्रक क्र िदणन-2013/प्र क्र 11/13/णवसु-1,णद02.02.2013
3) णवत्त णवभाग, िणरित्रक क्र िदणन-2013/प्र क्र 112/13/णवसु-1,णद02.12.2013
4) णवत्त णवभाग, िणरित्रक क्र िदणन-2016/प्र क्र 29/16/णवसु-1,णद02.08.2016
5) णवत्त णवभाग, शासन णनिणय क्र िदणन-2018/प्र क्र 113/आ.िु.क,णद11.12.2018.
प्रस्तावना:कला संचालनालय आणि त्यांच्या णनयंत्रिाखालील कायालयांच्या आकृतीबंधास उच्च व
तंत्र णशक्षि णवभागाच्या णदनांक 30 णडसेंबर, 2006 च्या शासन णनिणयान्वये मान्यता दे ण्यात आली
आहे. त्यानुसार सदर कायालयांकणरता णलणिक-टं कलेखकांची 22 िदे मंजूर असून 12 िदांवर
कमणचारी कायणरत आहेत तसेच, 10 िदे णरक्त आहेत. णरक्त िदांमुळे प्रशासकीय कामकाज
करण्यास अडथळा णनमाि झाला होता.
णवत्त णवभागाच्या णद.11 णडसेंबर, 2018च्या शासन णनिणयान्वये सेवाणनवृत्त अणधकारी तसेच,
बाह्ययंत्रिेमाफणत सेवा उिलब्ध करून घेण्याच्या सुधाणरत सुचना णनगणणमत करण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार काल्िणनक िदे णनमाि करण्यासाठी उच्चस्तरीय सणचव सणमती/उिसणमतीच्या मान्यतेची
अट णशणथल करण्यात आली आहे. तसेच, "काल्िणनक िदे" णनमाि करताना जुन्या
आकृतीबंधानुसार सरळसेवच्े या मंजूर िदांिैकी णरक्त असलेल्या िदांच्या 70 टक्के इतक्या
मयादे तच भरण्याचे अणधकार प्रशासकीय णवभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर बाब
णवचारात घेवून कला संचालनालय आणि क्षेत्रीय कायालयातील णलणिक-टं कलेखक िदांची कामे
बाह्य यंत्रिेद्वारे करुन घेण्यास मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती. त्यानुसार िुढील
प्रमािे णनिणय घेण्यात आला आहे..
शासन णनिणय :कला संचालनालय आणि त्यांच्या णनयंत्रिाखालील क्षेत्रीय कायालयांना मंजूर असलेल्या
णलणिक-टं कलेखकांच्या, सरळसेवच्े या िदांिैकी णरक्त असलेल्या िदांच्या 70 टक्के इतकी
काल्िणनक िदे णनमाि करून शासन णनिणयाच्या णदनांकािासून डक वर्षाच्या कालावधीसाठी ककवा
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आकृतीबंध अंणतम होईियणत यािैकी जे अगोदर घडे ल तोियंत बाहयस्त्रोताद्वारे भरण्यास िुढील
अटीच्या अधीन राहू न मान्यता दे ण्यात येत आहे.
क/ सदरचे काम करण्यासाठी ठे केदार/कंिनी/संस्थेकडू न णवणहत िध्दतीने णनणवदा
मागवून,

अत्यंत

िारदशणक

िध्दतीने

तसेच,

सक्षम

प्राणधकाऱ्याच्या

मान्यतेने

बाह्ययंत्रिेची णनवड करावी.
ख/ बाह्ययंत्रिेद्वारे काम करून घेण्यासाठी कला संचालनालयाने सबंणधत कंिनी/
संस्थेबरोबर करार करावा. त्यामध्ये कामाच्या अटी व शती नमूद कराव्यात. सदर
कंिनी/संस्थेतफे काम करिारे अणधकारी कमणचारी यांच्या सेवच
े े कोितेही उत्तरदाणयत्व
शासनावर राहिार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
ग/ बाह्य यंत्रिेद्वारे करून घेण्याच्या कामाचे प्रदान "वेतन" या तिशीलवार णशर्षाखाली न
दाखणवता “कायालयीन खचण” ह्या तिशीलवार णशर्षाखाली दशणणवण्यात यावे.
घ/ णनयणमत िद्धतीने िद भरण्यावरील खचाच्या तुलनेत बाह्ययंत्रिेद्वारे कामे केल्यामुळे
खचात १० ते २५ टक्के बचत होिे आवश्यक आहे. सदर बचत करण्याची तसेच, त्याची
नोंद णवणहत प्रित्रात ठे वण्याची जबाबदारी संचालक, कला संचालनालय यांची राहील.
च/ मंजूर करण्यात आलेल्या णलणिक-टं कलेखकांच्या काल्िणनक िदांइतक्याच िदांचे काम
बाहययंत्रिेव्दारे करून घेण्यात यावे.
छ) बाह्ययंत्रिेव्दारे काम करून घेण्याकणरता कोितीही िदणनमितमती केली जािार नाही.
ज/ बाह्यस्त्रोताद्वारे घेण्यात येिाऱ्या सेवा डक मणहन्याची नोटीस दे ऊन समाप्त करण्यात
येतील अशी तरतूद करारनाम्यात करण्यात यावी.
झ/ बाह्ययंत्रिेद्वारे सेवा उिलब्ध करून घेताना णवत्त णवभागाचे िणरित्रक णदनांक
27.09.2010, णदनांक 02.02.2013 व णदनांक 02.12.2013 मधील मागणदशणक सूचनांचे
काटे कोरििे िालन करण्याची दक्षता घ्यावी.
ट/ णवणत्तय अणधकार णनयम िुतिस्तका 1978, भाग िणहला, उि णवभाग, चार मधील
अनुक्रमांक 11 अन्वये बाहययंत्रिेकडू न करून घेण्यात येिाऱ्या कामाच्या खचास मंजूरी
दे ण्याचे िूिण अणधकार प्रशासणनक णवभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत
कामासाठी येिाऱ्या खचास मंजूरी दे ण्याचा प्रस्ताव कला संचालकांनी स्वतंत्रििे सादर
करावा.
3.

सदरचा शासन णनिणय, णवत्त णवभागाचा शासन णनिणय क्रमांक िदणन-2018/प्र.क्र. 113/

आ.िु.क, णद.11.12.2018 अन्वये प्रशासकीय णवभागास प्रदान करण्यात आलेले अणधकार तसेच,
णवत्त णवभागाचा अनौिचाणरक संदभण क्रमांक 116/18 णदनांक 15 फेब्रुवारी,2019 अन्वये प्राप्त
मंजूरीनुसार णनगणणमत करण्यात येत आहे.
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4.

सदर शासन णनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उिलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगिक संकेताक 201902111612059508 असा आहे.
सदर शासन णनिणय णडजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाणकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदे शानुसार व नावांने,

( सं.रा उतेकर )
कायासन अणधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1. सणचव, उच्च व तंत्रणशक्षि णवभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक.
2. प्रधान सणचव, णवत्त णवभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक.
3. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
4. महालेखािाल, (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र 1 व 2, मुंबई /नागिूर,
5. महालेखािाल, (लेखािणरक्षा), महाराष्ट्र 1 व 2, मुंबई /नागिूर,
6. अणधदान व लेखा िणरक्षा, मुंबई.
7. णनवासी लेखा िणरक्षा अणधकारी, मुंबई.
8. णनवडनस्ती /तांणश 6.
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