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वाचा : 1) शासन पनिपत्रक क्रमाांक व्हहएलएस-1412/(369/12)/प्रानश-3 नद.04 नडसेंबि,2012     
          2) शासन पनिपत्रक क्रमाांक एसएसएन-2014/प्र.क्र.5/14/टीएनटी-2 नद.28 नोहहेंबि, 2014 

 

प्रस्तावना :-   

िाज्यातील अनुदाननत खाजगी प्राथनमक शाळेतील अनतनिक्त ठिलेल्या नशक्षकाांचे 
समायोजन किण्याबाबतची काययपध्दती सांदभाधीन नदनाांक 4 नडसेंबि, 2012 व नदनाांक 28 
नोहहेंबि, 2014 च्या पनिपत्रकान्वये नननित किण्यात आली आहे.  

2. तथानप, अनतनिक्त नशक्षकाांना समायोनजत किण्याबाबतच्या काययपध्दतीचा अवलांब क्षनेत्रय 
कायालयाकडून होत नसल्याचे ननदशयनास आले असल्यामुळे तसेच अनतनिक्त ठिणािे नशक्षक 
समायोनजत नठकाणी हजि होत नाहीत. पनिणामी अशा नशक्षकाांना काम नसताना वतेन अदा किाव े
लागते व त्याचा शासनावि अनतनिक्त आर्थथक भाि पडतो, त्याचवळेी काही नठकाणी नशक्षकाां 
अभावी नवद्यार्थ्यांचे शैक्षनणक नुकसान होते.  

3  काही नजल्हयामध्ये अनतनिक्त नशक्षकाांचे समायोजन किण्यासाठी निक्त पदे उपलब्ध 
नाहीत. त्यामुळे या नजल्हयाांतील सवय अनतनिक्त नशक्षकाांचे समायोजन होणे शक्य नाही. अशा 
नजल्हयातील नशक्षकाांचे समायोजन नवभागाांतगयत अन्य नजल्हयात किाव े लागते. यामुळे त्याांना 
कुटुांबापासून दीर्यकाळ दूि िहाव े लागते. कुटुांबाशी ननगडीत जबाबदा-या व इति कतयहये पाि 
पाडणे त्याांना अवर्ड होते. त्याचा पनिणाम नवद्यार्थ्यांच्या नशक्षणावि व पयायाने शैक्षनणक गुणवत्तेवि 
होण्याची शक्यता असते. या बाबींचा नवचाि करुन नशक्षकाांचे समायोजन त्याच नजल्हयात 
किण्याची बाब शासनाच्या नवचािाधीन होती. 

शासन ननणयय :-  
 िाज्यातील अनुदाननत खाजगी प्राथनमक / उच्च प्राथनमक / माध्यनमक शाळेतील 
अनतनिक्त ठिणाऱ्या नशक्षकाांचे समायोजन किताना खालील प्रमाणे काययपध्दतीचे अनुपालन 
किण्यात याव.े  
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अ) नजल्हाांतगयत समायोजन :- 

1) अनुदाननत खाजगी प्राथनमक / उच्च प्राथनमक / माध्यनमक शाळेतील अनतनिक्त 
ठिणाऱ्या नशक्षकाांचे समायोजन प्रथम खाजगी प्राथनमक / उच्च प्राथनमक / माध्यनमक 
शाळाांमध्ये किण्यात याव.े 

2) स्थाननक स्विाज्य सांस्था (नजल्हा पनिषद, नगि पानलका, नगि पनिषद, 
महानगिपानलका) मधील प्राथनमक / उच्च प्राथनमक / माध्यनमक शाळेतील अनतनिक्त 
ठिणाऱ्या नशक्षकाांचे समायोजन प्रथम स्थाननक स्विाज्य सांस्थाांमधील शाळाांतील निक्त 
पदाांवि किण्यात याव.े 

3) अनुदाननत खाजगी प्राथनमक / उच्च प्राथनमक / माध्यनमक शाळाांमध्ये 
समायोजनाकिीता जागा निक्त नसल्यास अनुदाननत खाजगी शाळाांमधील अनतनिक्त 
ठिलेल्या नशक्षकाांचे समायोजन स्थाननक स्विाज्य सांस्थाांमधील शाळाांतील निक्त 
पदाांवि (नजल्हा पनिषद/नगि पानलका / नगि पनिषद/महानगि पानलका या क्रमाने ) 
किण्यात याव.े 

4) स्थाननक स्विाज्य सांस्थाांमध्ये समायोजनाकिीता जागा निक्त नसल्यास स्थाननक 
स्विाज्य सांस्थाांमध्ये अनतनिक्त ठिलेल्या नशक्षकाांचे समायोजन अनुदाननत खाजगी 
प्राथनमक / उच्च प्राथनमक / माध्यनमक शाळाांमध्ये किण्यात याव.े 

ब) नवभागाांतगयत समायोजन :-  

नजल्हयाांतगयत समायोजन  झाल्यानांतिही अनतनिक्त नशक्षकाांचे पूणयपणे समायोजन 
न झाल्यास अशा नशक्षकाांचे मुद्दा क्र. “अ” मधील 1 ते 4 टप्प्याांनुसाि नवभागाांतगयत 
समायोजन किण्यात याव.े 

2. नजल्हा व नवभाग स्तिाविील समायोजन किताना खालील काययपध्दतीचा अवलांब किण्यात 
यावा :- 

(i) नजल्हा शैक्षनणक मानहती प्रणाली (DISE) च्या अनुषांगाने िाज्यात नशक्षक-नवद्याथी 
गुणोत्ति प्रमाण पुिेस ेआहे. तथानप, सांचमान्यता / पटपडताळणीमुळे नवद्याथी सांख्या कमी 
होणे ककवा वगय/ तुकड्या बांद पडणे शाळेची मान्यता काढून रे्णे या कािणास्तव जे नशक्षक 
अनतनिक्त ठित असतील, अशा नशक्षकाांचे त्विीत अन्य नठकाणी समायोजन होणे अननवायय 
आहे.  
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(ii) महािाष्ट्र खाजगी शाळाांतील कमयचािी (सेवचे्या शती) ननयमावली 1981 मधील ननयम 
26 अनुसाि अनुदाननत खाजगी प्राथनमक / उच्च प्राथनमक / माध्यनमक शाळेतील 
अनतनिक्त नशक्षकाांचे प्रथमत: समायोजन किण्यात याव.े 

(iii) ग्राम नवकास व जलसांधािण नवभागाच्या बदल्या / समायोजनाचे ननयम लागू करु नये. 

(iv) ऑनलाईन समायोजन किताांना सदि नशक्षकाांचे सेवा ज्येष्ट्ठतेनुसाि उपलब्ध निक्त 
जागाांवि समायोजन किाव.े 

(v) समायोजन किताांना नवषयाची आवश्यकता तपासावी तसेच समायोजनाचे इति 
प्रचनलत ननयम लागू िाहतील. 

(vi) समायोजन झाल्यानांति मूळ आस्थापनेवि पदननर्थमती झाल्यास अशा नशक्षकाांना पित 
मूळ आस्थापनेवि ननयुक्ती देण्यात यावी.  तथानप समायोजन झाल्याच्या नदनाांकापासून 3 
वषापयंत असे पद ननमाण न झाल्यास अशा नशक्षकाांना ज्या आस्थापनेवि समायोजन झाले 
आहे त्या आस्थापनेच्या सेवा शती लागू िाहतील व याबाबत आवश्यकता भासल्यास स्वतांत्र 
धोिण शासन जानहि किेल. (उदा. खाजगी शाळेमधून नजल्हा पनिषदेमध्ये समायोजन 
झाले असल्यास 3 वषय पूणय झाल्यानांति नजल्हा पनिषदेच्या सेवा शती लागू िाहतील तसेच 
नजल्हा पनिषदेमधून खाजगी शाळाांमध्ये समायोजन झाले असल्यास 3 वषय पूणय झाल्यानांति 
महािाष्ट्र खाजगी शाळाांतील कमयचािी (सेवचे्या शती) ननयमावली, 1981 मधील तितुदी 
लागू िाहतील.) 

(vii) अनतनिक्त ठिलेल्या नशक्षकाांचे समायोजन किताना त्याांच्या मूळ वतेनास सांिक्षण 
िाहील. मात्र अन्य भत्तयाांच्या बाबतीत त्या त्या क्षते्राकिीता िाज्य शासनाने लागू केलेले भत्ते 
त्याांना नवनहत ननयमानुसाि अनुज्ञये िाहतील. 

(viii) समायोजन किताना बालकाांचा मोफत व हक्काचा नशक्षणाचा अनधकाि अनधननयम, 
2009 मधील ननकषाांची पूतयता होत असल्याची दक्षता रे्ण्यात यावी. 

(ix) अनतनिक्त नशक्षकाांचे समायोजन किताना सांबांनधत स्थाननक स्विाज्य सांस्था अथवा 
त्याांच्या नशक्षण मांडळ / नशक्षण सनमती याांनी ठिाव मांजूि किण्याची आवश्यकता िाहणाि 
नाही. 

(x) नजल्हयाांतगयत समायोजन सांबांनधत नजल्हयाचे नशक्षणानधकािी याांचेमाफय त व  
नजल्हाांतगयत समायोजन किणे शक्य नसल्यास लगतच्या नजल्यात नवभागीय नशक्षण 
उपसांचालक याांचेमाफय त विील पध्दतीनुसाि समायोजन किण्यात याव.े 
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(xi) विील काययपध्दतीनुसाि अनतनिक्त नशक्षकाांचे समायोजन झाल्यानांति जे नशक्षक 
समायोनजत नठकाणी हजि होणाि नाहीत अशा हजि न होणा-या नशक्षकाांचे वतेन अदा 
किण्यात येऊ नये. त्याांचे नवरुध्द ननयमानुसाि कािवाई किण्यात यावी. तसेच ज्या 
शाळाांनी अशा समायोजनानुसाि अनतनिक्त नशक्षकास हजि करुन रे्ण्यास नकाि नदला 
ककवा टाळाटाळ केली असल्यास त्या शाळेच े सदि पद हयपगत किाव े व शालाथय 
प्रणालीमधून असे पद काढून टाकाव.े  

(xii) विील काययपध्दतीनुसाि अनतनिक्त नशक्षकाांचे समायोजन नवभागीय नशक्षण 
उपसांचालक पनिक्षते्रामध्ये किण्यात याव.े याकिीता नवभागीय नशक्षण उपसांचालक हे 
समन्वय अनधकािी असतील. याबाबत सांबांनधत नवभागीय नशक्षण उपसांचालक याांनी 
वळेोवळेी आढावा रे्वून खात्री करुन घ्यावी व तशा सूचना आपल्या अनधपत्याखालील सवय 
सांबांनधताांना द्याहयात.  

(xiv) अनतनिक्त नशक्षकाांचे समायोजन योग्य पध्दतीने व नवनहत कालमयादेत किण्याची 
जबाबदािी सांबांनधत नशक्षणानधकािी / नवभागीय नशक्षण उपसांचालक याांची िाहील.  

(xv) अनतनिक्त नशक्षकाांच्या समायोजनाचा मानसक आढावा वळेोवळेी नशक्षण सांचालक 
(प्राथनमक) /नशक्षण सांचालक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक) महािाष्ट्र िाज्य, पुणे याांनी 
घ्यावा व तशा सूचना सवय सांबांनधताांना द्याहयात व अहवाल आयुक्त (नशक्षण), महािाष्ट्र 
िाज्य, पुणे याांचेमाफय त दिमहा शासनास सादि किण्यात यावा. 

3.  सदि शासन ननणयय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201710041315372921 असा आहे. हा शासन 
ननणयय नडजीटल स्वाक्षिीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नाांवाने. 

 

 

             ( चारुशीला चौधिी ) 
                  उप सनचव, महािाष्ट्र शासन 
       प्रनत, 

1) मुख्य सनचव, महािाष्ट्र शासन,मांत्रालय,मुांबई, 
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे अपि मुख्य सनचव, मुख्यमांत्री याांचे कायालय,मांत्रालय,मुांबई, 
3) प्रधान सनचव, ग्राम नवकास नवभाग,मांत्रालय,मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4) प्रधान सनचव, नगि नवकास नवभाग,मांत्रालय,मुांबई, 
5) प्रधान सनचव, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय नवभाग, मांत्रालय,मुांबई, 
6) प्रधान सनचव, आनदवासी नवकास नवभाग, मांत्रालय,मुांबई, 
7) सवय नवधानसभा/नवधानपनिषद सदस्य, 
8) नशक्षण आयुक्त, महािाष्ट्र िाज्य,पुणे-1, 
9) नशक्षण सांचालक, (प्राथनमक) महािाष्ट्र िाज्य,पुणे-1, 
10) नशक्षण सांचालक ( माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), महािाष्ट्र िाज्य,पुणे, 
11) सवय  मुख्य काययकािी अनधकािी, नजल्हा पनिषद, 
12) सवय नवभागीय नशक्षण उपसांचालक, 
13) सवय नशक्षणानधकािी ( प्राथनमक/माध्यनमक), नजल्हा पनिषद, 
14) नवशेष कायय अनधकािी, मा.मांत्री, शालेय नशक्षण,मांत्रालय,मुांबई, 
15) सवय कायासने, शालेय नशक्षण नवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
16) ननवडनस्ती, (टीएनटी-2).  
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