राज्यातील अनुदाननत खाजगी प्राथनिक शाळे तील अनतनरक्त
ठरलेल्या नशक्षकाांचे सिायोजन करण्याबाबत काययपध्दती
िहाराष्ट्र शासन

शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग

शासन पनरपत्रक क्रिाांक: एसएसएन-2014/प्र.क्र.5/14/टीएनटी-2
िांत्रालय, नवस्तार भवन, िुांबई-400032.
नदनाांक : 2८ नोव्हें बर, 2014.

सांदभय : शासन पनरपत्रक शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग, क्रिाांक व्व्हएलएस-1412/(369/12)/प्रानश3,नदनाांक 4 नडसेंबर, 2012

पनरपत्रक : सांदभाधीन नदनाांक 4 नडसेंबर, 2012 च्या पनरपत्रकान्वये राज्यातील अनुदाननत खाजगी

प्राथनिक शाळे तील अनतनरक्त ठरलेल्या नशक्षकाांचे सिायोजन करण्याबाबतची काययपध्दती नननचिचत

करण्यात आली आहे . तथानप, सदर पनरपत्रकातील पनरच्छे द क्रिाांक 2 िधील िुद्दा क्रिाांक IV), (V),(VI)
नुसार नजल्हा पनरषद, िहानगरपानलका, नगरपानलका अशा स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांनी अनतनरक्त

नशक्षकाचे सिायोजन करण्यानवषयी ठराव िांजूर करणे आवचियक होते अशी अट नवनहत करण्यात आली
होती. त्यािुळे, अनतनरक्त प्राथनिक नशक्षकाांचे सांबांनधत स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांिध्ये सिायोजन

करण्यास नवलांब होत असल्याची बाब शासनाच्या ननदशयनास आली आहे म्हणून अनतनरक्त खाजगी
प्राथनिक नशक्षकाांचे सांबांनधत स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांिध्ये (जसे नजल्हा पनरषद, िहानगरपानलका,

नगरपानलका) नवनहत वेळेत सिायोजन करण्यासाठी अडचणी ननिाण होत आहे त. पनरणािी नरक्त
पदावर अनतनरक्त नशक्षकाांचे सिायोजन न झाल्यािुळे त्याांच्यावरील वेतनाचा भुदंड शासनावर पडतो.
2.

स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांना नशक्षकाांचे वेतन अनुदान शासनािार्यत प्रदान केले जाते. ही बाब

नवचारात घे ता सांदभाधीन नदनाांक 4 नडसेंबर, 2012 च्या पनरपत्रकातील पनरच्छे द क्रिाांक 2 िधील िुद्दा

क्रिाांक IV), (V),(VI) रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी, “राज्यातील अनुदाननत खाजगी प्राथनिक

शाळे तील अनतनरक्त ठरलेल्या नशक्षकाांचे स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांिध्ये जसे - नजल्हा पनरषद, िहानगर
पानलका (बृहन्िुांबई वगळू न), नगरपानलका येथील शाळाांतील नरक्त पदाांवर सिायोजन करताना सांबांनधत

स्थाननक स्वराज्य सांस्था अथवा त्याांच्या नशक्षण िांडळ / नशक्षण सनिती याांनी ठराव िांजूर करण्याची
आवचियकता राहणार नाही.

3. नशक्षकाांचे सिायोजन करण्याची अन्य काययपध्दती सांदभाधीन शासन पनरपत्रकातील तरतुदीनुसार
कायि राहील.
४.

सदर शासन पनरपत्रक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201411281227412921 असा आहे . हे पनरपत्रक
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने.

Ramchandra
Ganpat Gunjal

Digitally signed by Ramchandra Ganpat Gunjal
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=School Education & Sports Dept,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Ramchandra Ganpat Gunjal
Date: 2014.11.28 12:39:43 +05'30'

( रा.ग.गुांजाळ )

प्रत,

उप सनचव, िहाराष्ट्र शासन
1. आयुक्त (नशक्षण), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
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2. नशक्षण सांचालक (िाध्यनिक व उच्च िाध्यनिक), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
3. नशक्षण सांचालक ( प्राथनिक), िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.

4. िा.िांत्री (शालेय नशक्षण) याांचे खाजगी सनचव
5. सवय नवभागीय नशक्षण उपसांचालक

6. सवय नशक्षणानधकारी (प्राथनिक / िाध्यनिक), नजल्हा पनरषद
7. नशक्षण नननरक्षक (दनक्षण/उत्तर/पनचिचि), िुांबई.
8. सवय िहानगरपानलकाांचे आयुक्त

9. सवय नजल्हा पनरषदाांचे िुख्य काययकारी अनधकारी
10. सवय नगरपानलकाांचे िुख्यानधकारी
11. सवय नजल्हा कोषागार अनधकारी

12.लेखा पनरक्षक, स्थाननक ननधी लेखा, िुांबई/पुणे/नागपूर/औरांगाबाद

13. नवत्त नवभाग, नगर नवकास नवभाग, ग्रािनवकास व जलसांधारण नवभाग,िांत्रालय, िुांबई
14.सवय कायासने, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग, िांत्रालय, िुांबई
15.ननवड नस्ती, टीएनटी-2
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