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वाचा 1) िासन शनणवय क्रमाांकः िासन शनणवय, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, क्रमाांक : एसएसएन2015/ प्र.क्र.16/15/टीएनटी-2, शदनाांक 28.8.2015

प्रस्तावना बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अशिकार-२००९ च्या अनुषांगाने सवव व्यवस्थापनाच्या
(स्थाशनक स्वराज्य सांस्था, िासकीय, खाजगी अनुदाशनत, अांित: अनुदाशनत इ. सवव) नवीन िाळा सुरु
करणे, वगव जोडणे त्यानुषांगाने िाळाांमिील सांरचनात्मक बदल करणे आशण सांचमान्यतेचे सुिाशरत
शनकष शवशहत करणे बाबत िासन शनणवय शद.28 ऑगस्ट, 2015 रोजी शनगवशमत करण्यात आला. सदर
िासन शनणवयात पुढीलप्रमाणे सुिारणा /बदल (amendment) करण्यात येत आहे.

िासन शनणवयसांदभािीन िासन शनणवयातील सुिाशरत शनदे ि खालीलप्रमाणे राहतील.
अ) मुख्याध्यापकाांची पदे -

हा िासन शनणवय येण्यापूवीच्या शनकषाप्रमाणे मान्य झालेल्या

मुख्याध्यापकाचे पद अशतशरक्त ठरत असल्यास त्याांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य
िाळाांमध्ये समायोशजत करावे. पूणव शजल्यात ककवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कायवक्षत्र
े ात
मुख्याध्यापक अशतशरक्त ठरत असल्यास त्याांना शिक्षकाांच्या शरक्त पदामध्ये शरक्त
जागेवर समायोशजत करावे, परांतु त्याांना वेतन सांरक्षण (Pay Protection) दे ण्यात यावे.
प्रस्ताशवत सुिारणा िाळाांमध्ये मान्य झालेल्या मुख्याध्यापकाचे पद िासन शनणवय शद.28 ऑगस्ट,
2015 अन्वये अनुज्ञय
े ठरत नसल्यास त्याांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य िाळाांमिील
मुख्याध्यापक पदावर समायोशजत करावे. पूणव शजल्यात ककवा त्याच व्यवस्थापनाच्या
कायवक्षत्र
े ात मुख्याध्यापक पद अशतशरक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकाांना त्याांच्या
कायवरत शठकाणी ते सेवाशनवृत्त होईपयंत /पटसांख्येत वाढ होईपयंत कायम ठे वावे.
सदर मुख्याध्यापकाांच्या सेवाशनवृत्तीनांतर सांबांशित िाळे स सुिाशरत शनकषाप्रमाणे

िासन शनणवय क्रमाांकः एसएसएन-2015/प्र.क्र.16/15/टीएनटी-2

पटसांख्येअभावी मुख्याध्यापकाचे पद दे य होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करण्यात
यावे.
ब) उपमुख्याध्यापक /पयववक्ष
े क पद - प्रस्ताशवत सुिारणा उपमुख्याध्यापक /पयववक्ष
े क पद मांजूर करताना इ.5वी च्या वगामूळे मांजूर होणारे
शिक्षकाांची पदे देखील गृहीत िरण्यात यावीत.
2.

सांदभािीन शद.28.8.2015 च्या िासन शनणवयातील अन्य आदे ि / शनकष तसेच लागू राहतील.

3.

सदर िासन शनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २0१६०५२७१७४५१७5521 असा आहे . हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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( स्वप्ननल कापडणीस )
अवर सशचव, महाराष्ट्र िासन

प्रत,
1. मा.मुख्य सशचव, महाराष्ट्र िासन,मांत्रालय,मुांबई,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सशचव, मुख्यमांत्री याांचे कायालय,मांत्रालय,मुांबई,
3. प्रिान सशचव, ग्राम शवकास शवभाग,मांत्रालय,मुांबई,
4. प्रिान सशचव, नगर शवकास शवभाग,मांत्रालय,मुांबई,
5. प्रिान सशचव, सामाशजक न्याय व शविेष सहाय शवभाग, मांत्रालय,मुांबई,
6. प्रिान सशचव, आशदवासी शवकास शवभाग, मांत्रालय,मुांबई,
7. सवव मा.शविानसभा/शविानपशरषद सदस्य,
8. शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-1,
9. शिक्षण सांचालक, (प्राथशमक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे-1,
10. शिक्षण सांचालक ( माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे,
11. सवव मुख्य कायवकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषद,
12. सवव शवभागीय शिक्षण उपसांचालक,
13. सवव शिक्षणाशिकारी ( प्राथशमक/माध्यशमक), शजल्हा पशरषद,
14. शिक्षण शनरीक्षक ( मुांबई उत्तर /दशक्षण/पशिम), मुांबई
15. खाजगी सशचव, मा.मांत्री िालेय शिक्षण,मांत्रालय,मुांबई,
16. शनवडनस्ती, ( टीएनटी-2 )
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