अतितिक्ि तिक्षकाांच्या समायोजनाबाबि
अनुसिावयाची काययपद्धिी.

महािाष्ट्र िासन
िालेय तिक्षण व क्रीडा तवभाग
िासन पतिपत्रक क्र.एसएसएन-2016/प्र.क्र.47/16/टीएनटी-2
मादाम कामा मागय, हु िात्मा िाजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400032.
तदनाांक : 2 ऑगस्ट, 2016.
वाचा : 1) महािाष्ट्र खाजगी िाळाांिील कमयचािी (सेवच्े या ििी) तनयमावली, 1981
2) िासन तनणयय क्र.एसएसएन-2015/प्र.क्र.16/15/टीएनटी-2, तद.28.8.2015
3) िासन तनणयय क्र.एसएसएन-2015/प्र.क्र.16/15/टीएनटी-2, तद.27.5.2016
पतिपत्रक
िासन तनणयय तद.28.8.2015 मधील सुधातिि तनकषानुसाि िाज्यािील िाळाांची सन
2015-16 ची सांचमान्यिा किण्याि आलेली आहे. न्यायालयाि दाखल तवतवध न्यातयक प्रकिणी
मा.उच्च न्यायालयाने िाज्यािील अतितिक्ि तिक्षकाांची माध्यम व तवषयतनहाय बबदू नामावलीनुसाि
यादी ियाि करुन सांकेिस्थळावि प्रतसद्ध किण्याबाबि तनदे तिि केले होिे. त्यानुसाि िाज्यािील
अतितिक्ि तिक्षक कमयचाऱयाांची यादी “edustaff.maharashtra.gov.in” या सांकेिस्थळावि
अतितिक्ि कमयचाऱयाांची नावे व तिक्ि पदाांच्या मातहिीसह उपलब्ध किण्याि आली आहे.
2.

उक्ि यादीि नमूद केल्यानुसाि अतितिक्ि ठिलेल्या तिक्षक कमयचाऱयाांचे

समायोजनाची काययपध्दिीचे टप्पे खालीलप्रमाणे िाहील :
1. अतितिक्ि ठिलेल्या कमयचाऱयाांचा प्रवगय व अध्यापनाचा तवषय याचा तवचाि करुन
त्याच प्रवगाि व त्याच तवषयाच्या तिक्ि जागेवि समायोजन किण्याि येईल.
2. अतितिक्ि ठिलेल्या कमयचाऱयाांच्या समायोजनासाठी प्रवगयतनहाय जागा तिल्लक
नसल्यास सांबांतधि तिक्षकाच्या अध्यापनाच्या तवषयानुसाि खुल्या प्रवगािील तिक्ि
जागाांवि समायोजन किण्याि येईल.
3. अतितिक्ि ठिलेल्या कमयचाऱयाांचे तवषयानुसाि उपलब्ध असलेल्या तिक्ि पदाांवि
िात्पुििे समायोजन किण्याि येईल.
4. उक्ि टप्प्याांचे पालन केल्याने अतितिक्ि तिक्षकाांना काम न कििा वेिन दे ण्याचा प्रश्न
उद्भवणाि नाही. िसेच अिा समायोजनामुळे ज्या तठकाणी तिक्षकाांच्या तिक्ि जागा
असिील िेथे समायोतजि तिक्षकाांमुळे तवद्यार्थ्यांचे िैक्षतणक नुकसान होणाि नाही.
सदि सांस्थेि भतवष्ट्याि अन्य तिक्ि होणाऱया पदामुळे बबदु नामावलीनुसाि िात्पुििे
समायोजन केलेल्या तिक्षक कमयचाऱयाच्या समायोजनामुळे आिक्षणास बाधा येि
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नसल्यास समायोतजि केलेल्या कमयचाऱयास सदि सांस्थेि कायमस्वरुपी सामावून
घेण्याि यावे.
5. अतितिक्ि कमयचाऱयाांच्या मुळ सांस्थेि नवीन पद तनमाण झाल्यास अथवा पद तिक्ि
झाल्यास सदि कमयचाऱयास आिक्षण व तवषयानुसाि मुळ सांस्थेि पिि पाठतवण्याि
यावे.
3.

सदि िासन पतिपत्रक महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेिस्थळावि उपलब्ध किण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201608021706027521 असा
आहे . हा आदे ि तडजीटल स्वाक्षिीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे िानुसाि व नावाने.
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(स्वप्प्नल कापडणीस )
अवि सतचव, महािाष्ट्र िासन
प्रति,
1. मुख्य सतचव, महािाष्ट्र िासऩ,मांत्रालय,मुांबई,
2. सवय तवधानसभा/तवधानपतिषद सदस्य,
3. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सतचव, मुख्यमांत्री याांचे कायालय,मांत्रालय,मुांबई,
4. प्रधान सतचव, ग्राम तवकास तवभाग,मांत्रालय,मुांबई,
5. प्रधान सतचव, नगि तवकास तवभाग,मांत्रालय,मुांबई,
6. प्रधान सतचव, सामातजक न्याय व तविेष सहाय तवभाग, मांत्रालय,मुांबई,
7. प्रधान सतचव, आतदवासी तवकास तवभाग, मांत्रालय,मुांबई,
8. तिक्षण आयुक्ि, महािाष्ट्र िाज्य,पुणे-1,
9. तिक्षण सांचालक, (प्राथतमक) महािाष्ट्र िाज्य,पुणे-1,
10. तिक्षण सांचालक ( माध्यतमक व उच्च माध्यतमक), महािाष्ट्र िाज्य,पुणे,
11. सवय मुख्य काययकािी अतधकािी, तजल्हा पतिषद,
12. सवय तवभागीय तिक्षण उपसांचालक,
13. सवय तिक्षणातधकािी ( प्राथतमक/माध्यतमक), तजल्हा पतिषद,
14. खाजगी सतचव, मा.मांत्री िालेय तिक्षण,मांत्रालय,मुांबई,
15. तिक्षण तनतिक्षक, बृहन्मुांबई (दतक्षण /पतिम /उत्ति)
16. तनवडनस्िी, ( टीएनटी-2 )
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