अतितिक्ि ठिणाऱ्या तिक्षण सेवकाांच्या
समायोजनाबाबि.
महािाष्ट्र िासन
िालेय तिक्षण व क्रीडा तवभाग
िासन तनणणय क्रमाांकः तिसेस - 2016/प्र.क्र.132/तिएनिी-1
मादाम कामा िोड, हु िात्मा िाजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
तदनाांक : 27 जून, 2016
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तद.27.2.2003
प्रस्िावना मा. उच्च न्यायालय, मुांबई येथील तिि यातचका क्र.9026/2014 मध्ये िासन तनणणय
तद.13.12.2013 व तद. 28.08.2015 मधील सांच मान्यिेबाबिच्या िििूदीस न्यायालयाि आव्हातनि
किण्याि आले होिे. याबाबि मा. उच्च न्यायालयाने तद. 15.12.2015 िोजी तनणणय दे ऊन सदि िासन
तनणणयाच्या अनुषांगाने कायणवाही किण्याबाबि तनदे ि तदले. सदि न्यातयक प्रकिणामुळे सन 2013-14
पासूनची िाळाांची सांच मान्यिा व इिि अनुषाांतगक कायणवाही प्रलांतबि होिी. बालकाांचा मोफि व
सक्िीच्या तिक्षणाचा अतधकाि अतधतनयम, 2009 नुसाि िाळाांची सन 2013-14, 2014-15 ची
सांचमान्यिा कििाना काही तिक्षण सेवक हे अतितिक्ि ठिलेले आहेि. सदि तिक्षण सेवकाांना सेवि
े ून
न काढण्याबाबि िासनास अनेक तनवेदने प्राप्ि झाली. िसेच याबाबि तवधीमांडळािही वेळोवेळी चचा
उपस्स्थि झालेली आहे.
2.

अतितिक्ि तिक्षकाांचे सेवि
े समायोजन किावयाच्या अनुषांगाने खालील बाबीही तवचािाि घेणे

आवश्यक आहे :1) िाज्याि वषण 2015-16 च्या सांच मान्यिेनांिि साधािण 8,000 तिक्षक अतितिक्ि ठििील. या
तिक्षकाांना काम नसले ििी वेिन द्यावे लागणाि आहे . “सिल” सािख्या सांगणकीय प्रणाली व
आधाि काडण च्या वापिामुळे कोठे ही तवद्यार्थ्याची खोिी उपस्स्थिी दाखविा येि नाही. िाज्याचे
जन्मदि घिि आहे. स्वयां-अथण सहास्ययि िाळा मोठ्या प्रमाणावि सुरु होि आहेि. त्यामुळे
अनुदातनि िाळाांमधील मुलाांची सांख्या दिवषी कमी होि असून पुढील काही वषे अिाच कल
िाहण्याची िक्यिा आहे. त्यामुळे पुढील काही वषे नवीन तिक्षक नेमावे लागणाि नाही अिी
िक्यिा आहे.
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2) िथातप, कोणत्याही िासन सहास्ययि िाळे ि आधीच्या पिापेक्षा अतधक मुले आल्यास,
अतितिक्ि तिक्षकाांची गिज भासिे. तनयमाप्रमाणे हे पद अतितिक्ि ठिलेल्या तिक्षकाांमधूनच
भिावयाचे असले ििी सांवगण, प्रवगण व तवषय इत्यादीचे तनयम पाळू न नवीन व्यक्िी पाठतवण्यास
काहीसा कालवधी लागण्याची िक्यिा असिे. त्या काळामध्ये मुलाांना तिक्षकाांतिवाय ठे विा
येि नाही. अिा पतिस्स्थिीि तवद्यार्थ्यांना तिकतवण्यासाठी अन्य व्यक्िीची तनयुक्िी सांस्था
चालकाकडू न किण्याि येिे. मात्र अिी व्यक्िी ठे विाना िी पुढील काळाि स्थायी/तनयतमि
होणाि आहे, असा भ्रम त्या व्यक्िीचा व सांस्थेचा अिा दोघाांचाही िाहण्याची िक्यिा असिे.
सदि तनयुक्िीस स्थातयत्व तमळण्याकतििा तवतवध मागाने दबाब आणले जािाि. त्यामुळे अिा
व्यक्िीची आवश्यकिा, पुढील काळामध्ये फक्ि प्रिीक्षायादीिून तनयतमि तिक्षक तमळे पयंि
असल्यामुळे, एकावेळी 6 मतहन्याकतििाच्या कालावधीसाठी त्याांची कांत्रािी पध्दिीने नेमणूक
किणे आवश्यक आहे . िसेच त्याांच्या तनयुक्िी आदेिाि “अतितिक्ि ठिलेले तिक्षक येईपयंि
ककवा 6 मतहने यापैकी जे आधी घडे ल, त्या कालावधीसाठी कांत्रािी तनयुक्िी किण्याि येि
आहे.” असा उल्लेख किणे आवश्यक आहे.
3.

उपिोक्ि सवण बाबी पाहिा, अतितिक्ि ठिणाऱ्या तिक्षण सेवकाांना सेवि
े ून कमी न कििा त्याांची

प्रतिक्षासूची ियाि करुन त्याांचे अन्यत्र समायोजन किण्याची बाब िासनाच्या तवचािाधीन होिी.
िासन तनणणय सन 2013-14 व 2014-15 च्या सांच मान्यिेनुसाि काही तिक्षण सेवक अतितिक्ि ठिि
आहेि. िसेच त्यापुढे वेळोवेळी होणाऱ्या सांच मान्यिेि तिक्षण सेवक अतितिक्ि ठिण्याची िक्यिा आहे.
अिा तिक्षण सेवकाांचे समायोजन खालील अिी व ििीच्या आधािे अन्यत्र किण्यास िासनाची मान्यिा
दे ण्याि येि आहे:1) सांचमान्यिेि अतितिक्ि ठिणाऱ्या तनयतमि सहाययक तिक्षकाांचे अन्यत्र मांजूि तिक्ि
पदाांवि प्रथम समायोजन किण्याि यावे.
2)

अतितिक्ि ठिणाऱ्या तिक्षण सेवकाांची िाज्याची Online सामाईक प्रतिक्षायादी

आयुक्ि, तिक्षण याांचे स्ििावि ियाि किण्याि यावी.
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3) सदि प्रतिक्षायादी ियाि कििाना िी सेवाजेष्ट्ठिेनुसािच किण्याि यावी. त्यासाठी पुढीलप्रमाणे
कायणपध्दिी अवलांबण्याि यावी :अ) तिक्षण सेवकाची तनयुक्िी तवहीि तनकषाांनुसाि मांजूि पदावि झलेली असावी.
ब) ज्या तिक्षण सेवकाची, तनयुक्िी तदनाांकाप्रमाणे सवाि जास्ि सेवा झालेली असेल,
अिा तिक्षण सेवकाचे नाव प्रतिक्षायादीि क्रमाांक 1 वि घेण्याि यावे व त्यानांिि
तनयुक्ि झालेल्या तिक्षण सेवकाचे नाव प्रतिक्षायादीि क्रमाक्रमाने घेण्याि यावे.
क) तिक्षण सेवक म्हणून सेवा कालावधी समान झाला असल्यास, ज्याचे वय जास्ि असेल
त्याचे नाव जेष्ट्ठिायादीि वि िाहील.
4) जेष्ट्ठिायादी दिवषी 1 जून िोजी सांकेिस्थळावि प्रतसध्द किण्याि यावी. सदि यादीबाबि
काही िक्राि/ मिभेद तनमाण झाल्यास याबाबि आयुक्ि (तिक्षण), याांचा तनणणय अांतिम िाहील.
सदि तनणणयातवरुध्द अतपल किावयाचे झाल्यास िे प्रधान सतचव (िालेय तिक्षण) याांच्याकडे
कििा येईल. त्याविील त्याांचा तनणणय सवांना बांधनकािक िाहील.
5) प्रतिक्षायादीविील तिक्षण सेवकामाफणि तिक्ि पद भििाना िे सेवाजेष्ट्ठिेने भिण्याि यावे.
6) तिक्ि पद भििाना सांवगण, प्रवगण व तवषय इत्यादी बाबी तनयमानुसाि िपासून िे भिण्याि यावे.
िथातप, सदि बाबी िपासण्याकतििा काही कालावधी लागण्याची िक्यिा पाहिा, तवद्यार्थ्यांचे
नुकसान होऊ नये याकतििा अतितिक्ि तिक्षक अथवा प्रतिक्षायादीविील तिक्षण सेवक उपलब्ध
होईपयंि सांबांतधि सांस्थाचालकास तवतहि अहणिा धािण किणाऱ्या व्यक्िीची तनयुक्िी कांत्रािी
पध्दिीने िात्पुित्या कालावधीसाठी कििा येईल. मात्र अिा तनयुक्िी कििाना तनयुक्िीपत्राि
खालील बाबीचा स्पष्ट्ि उल्लेख असावा.
“ अतितिक्ि ठिलेले तिक्षक येईपयंि ककवा 6 मतहने यापैकी जे घडे ल, त्या
कालावधीसाठी कांत्रािी तनयुक्िी किण्याि येि आहे.”
7) सांबांतधि आस्थापनेविील केलेली सेवा व ित्पूवी आस्थापनेविील तिक्षण सेवक पदावि
केलेला सेवा कालावधी तवचािाि घेवून 3 वषाचा कालावधी झाल्यानांिि िासन तनणणय तद.
27.2.2003 मधील जोडपत्र अ, मुद्दा क्र. 10 मध्ये नमूद केलेल्या अिीच्या अतधन िाहू न सदि
अतितिक्ि तिक्षण सेवकास तनयतमि किण्याबाबि कायणवाही किण्याि यावी.
8) प्रतिक्षा यादीविील तिक्षण सेवकाची पुनणतनयुक्िी कििाना आिक्षण धोिणाची अांमलबजावणी
किणे आवश्यक िाहील.
9) अिा अतितिक्ि ठिणाऱ्या तिक्षण सेवकाांना अतितिक्ि ठितवलेल्या कालावधीि मानधन
अनुज्ञय
े असणाि नाही.
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10) समायोजन कििाांना तनयतमि कायणपध्दिीचा अवलांब किण्याि यावा.
11) सन 2013-14 व सन 2014-15 ची सांच मान्यिा आिा किण्याि आलेली आहे. िथातप,
अतितिक्ि तिक्षण सेवकाचे तनधािण सन 2015-16 च्या सांच मान्यिेवि किण्याि यावे. ज्या
तिक्षण सेवकाचा कालावधी सांचमान्यिेचे आदे ि तनगणतमि केल्याच्या तदनाांकापयंि पूणण होि
असेल व असा तिक्षण सेवक अतितिक्ि ठिि असेल िि, त्यास सेवासाित्य दे ण्याि येऊन
पूणणवळ
े तिक्षकाप्रमाणे त्याचे समायोजन तनयमाप्रमाणे किण्याि यावे.
12) हा तनणणय फक्ि सन 2013-14 व 2014-15 च्या सांचमान्यिेने अतितिक्ि ठिलेल्या तिक्षण
सेवकाांना लागू िाहील.
सदि िासन तनणणय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावि
उपलब्ध किण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201606271521046321 असा आहे . हा आदे ि
तडजीिल स्वाक्षिीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे िानुसाि व नावाने.
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Pawar

Digitally signed by Rajendra Shankarrao
Pawar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=School Education Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495c
a280267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373,
cn=Rajendra Shankarrao Pawar
Date: 2016.06.30 11:12:59 +05'30'

( िाजेंद्र पवाि )
उपसतचव, महािाष्ट्र िासन
प्रि,
1) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सतचव,
2) मा. मांत्री ( िालेय तिक्षण )
3) मा. मुख्य सतचव याांचे स्वीय सहायक,
4) प्रधान सतचव, िालेय तिक्षण व क्रीडा तवभाग,
5) सांचालक, मातहिी व जनसांपकण सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई.
6) आयुक्ि(तिक्षण), महािाष्ट्र िाज्य, पुणे
7) िाज्य प्रकल्प सांचालक, महािाष्ट्र प्राथतमक तिक्षण पतिषद, मुांबई.
8) तिक्षण सांचालक, ( प्राथतमक) महािाष्ट्र िाज्य पुणे.
9) तिक्षण सांचालक, ( माध्यतमक व उच्च माध्यतमक ) महािाष्ट्र िाज्य पुणे.
10) तिक्षण सांचालक, ( प्रौढ तिक्षण ) महािाष्ट्र िाज्य पुणे.
11) सांचालक, महािाष्ट्र िाज्य िैक्षतणक सांिोधन व प्रतिक्षण पतिषद, पुणे.
12) अध्यक्ष, महािाष्ट्र िाज्य माध्यतमक व उच्च माध्यतमक तिक्षण मांडळ.
पष्ृ ठ 5 पैकी 4

िासन तनणणय क्रमाांकः तिसेस - 2016/प्र.क्र.132/तिएनिी-1

13) सांचालक, मातहिी व जनसांपकण सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई.
14) सवण तवभागीय तिक्षण उपसांचालक.
15) सवण तिक्षणातधकािी (प्राथतमक/ माध्यतमक/प्रौढ), तजल्हा पतिषद.
16) सवण मुख्यातधकािी, नगिपातलका/ नगि पतिषद.
17) सवण प्रिासन अतधकािी, नगि पतिषद/ किक मांडळे ,
18) तिक्षण तनिीक्षक (पतिम/दतक्षण/उत्ति), बृहन्मांबई.
19) तनवड नस्िी (तिएनिी-1 कायासन).
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