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व शासकीय प्रा्दमक आश्रमशाळे तील बी.एड.
दशक्षकाांना प्रदशदक्षत समजण्याबाबत.
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वाचा :1) दशक्षण रोजगार व युवक सेवा दवभाग क्र.पीटीपी-1077/14693/(1502) सात,
दिनाांक 14 नोव्हेंबर, 1979.
2) शासन पत्र, दशक्षण व सेवायोजन दवभाग क्र.पीआरई-1083/64912 (5702)/प्रादश-1,
दिनाांक 23 सप्टें बर, 1983.
3) शासन पदरपत्रक क्र.पीआरई-2000/(2587)/प्रादश-1, दिनाांक 25 ऑक्टोबर, 2000.
4) शासन दनणगय, शा.दश.दव. क्र.पीआरई-2000/(2587)/प्रादश-1,
दिनाांक 12 नोव्हेंबर, 2001.
5) शासन दनणगय, शालेय दशक्षण व क्रीडा दवभाग. क्र.पीआरई2006/4991/2006/प्रादश-1, दिनाांक 11 नोव्हेंबर, 2011.
प्रस्तावना :
महाराष्ट्र एम्पप्लॉइज ऑर् प्रायव्हेट स्कूल्स (कांदडशन ऑर् सव्हीसेस), रुल्स 1981 मधील
अनुसूची ब-(एक) मध्ये प्रा्दमक दशक्षकाांच्या अहगता नमूि केलेल्या आहेत. त्यानुसार एस.एस.सी.
आदण दशक्षण पिदवका परीक्षा ककवा िोन वर्षाच्या कालावधीची दशक्षण पिदवका (डी.एड.) उत्तीणग
असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रा्दमक शाळे तील दशक्षक पिवीधर बी.एड. असला तरी त्यास
अप्रदशदक्षत दशक्षक समजण्यात येत होते.

त्ादप, सांिभाधीन क्र. 1 च्या शासन दनणगयान्वये

स््ादनक स्वराज्य सांस््ेच्या प्रा्दमक शाळाांना जोडलेल्या इयत्ता 5 वी ते 7 वी च्या वगांना दशक्षक
मांजुरीच्या दनकर्षानुसार जे्े 4 ककवा त्यापेक्षा अदधक दशक्षक पिे मान्य होतात ते्े िे य पिाांपैकी
25% पिे पिवीधर प्रदशदक्षत दशक्षकाांच्या वेतनश्रेणीमध्ये पदरवतीत करण्याची प्रक्रीया उपलब्ध
करुन िे ण्यात आलेली आहे.
2.

तसेच सांिभाधीन पत्र क्र.2 च्या पत्रान्वये दि.23 सप्टें बर, 1983 पयंत सेवत
े असलेले

बी.ए.बी.एड. अहगता असलेले खाजगी प्रा्दमक शाळे मध्ये दनयुक्त करण्यात आलेले बी.ए.बी.एड.
दशक्षक प्रदशदक्षत समजण्यात आलेले आहेत.
3.

सांिभाधीन क्र. 3 व 4 च्या आिे शान्वये राज्यातील प्रा्दमक दशक्षकाांमध्ये दि. 5 मे, 2000

पूवी दनयुक्त करण्यात आलेले सवग बी.एड. अहगता धारक दशक्षकाांना अप्रदशदक्षत समजून त्याांना
पत्राद्वारे प्रदशक्षणासाठी पात्र समजण्यात आलेले आहे.
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4.

प्रा्दमक आश्रमशाळाांना जोडलेल्या इ. 5 वी ते 7 वी या वगांना िे य होणाऱ्या पिवीधर

प्रदशदक्षत दशक्षकाांच्या पिाांसांिभात मा.उच्च न्यायालयाने यादचका क्र.4632/1999 व दि. 6 मे
2004 रोजी पारीत केलेला दनणगय व मा.सवोच्च न्यायालयाने दवशेर्ष अनुमती यादचका क्र.1531115331/2005 मध्ये दि.20 र्ेब्रुवारी, 2007 रोजी दिलेले आिे श तसेच दरट यादचका
क्र.3504/2014 मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दि.3 र्ेब्रुवारी, 2015 रोजी दिलेले आिे श व
सांिभाधीन क्र.5 वरील शालेय दशक्षण व क्रीडा दवभागाचे आिे श दवचारात घेऊन आदिवासी
अनुिादनत व शासकीय प्रा्दमक आश्रमशाळाांना जोडलेल्या इ. 1 ली ते इ. 7 वी या वगांना िे य
होणाऱ्या प्रदशदक्षत पिदवधर दशक्षकाांच्या दनयुक्त्या व आदिवासी अनुिादनत व शासकीय प्रा्दमक
आश्रमशाळे तील पिवीधर बी.एड. दशक्षकाांना प्रदशदक्षत म्पहणून समजण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
दवचाराधीन होता.
शासन दनणगय :राज्यातील मान्यताप्राप्त आदिवासी अनुिादनत व शासकीय प्रा्दमक आश्रमशाळाांमधील
इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 7 वी या वगांना प्रदशदक्षत पिवीधर बी.एड. दशक्षकाांची नेमणूक केली
असल्यास खालील पध्ितीचा अवलांब करण्यात यावा.
अ) आदिवासी अनुिादनत व शासकीय प्रा्दमक आश्रमशाळे तील पिवीधर दशक्षकाांच्या (25
%) पिावर बी.ए. / बी.एस.सी. व बी.एड. अगोिर अहगता धारण करुन (डी.एड. ही अहगता
नसणारे) या पिावर दशक्षकाांच्या दनयुक्त्या केल्या असल्यास अशा दशक्षकाांना दनयुक्तीच्या
दिनाांकापासून प्रदशदक्षत दशक्षक म्पहणून समजण्यात यावे. त्याांना पिवीधर प्रदशदक्षताांची
(बी.एड.) वेतनश्रेणी िे ण्यात यावी.
ब) आदिवासी अनुिादनत व शासकीय प्रा्दमक आश्रमशाळे त या प्रदशदक्षत (बी.एड.) पिवीधर
दशक्षकाांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या 25 % पिाांव्यदतदरक्त इतर कोणत्याही प्रा्दमक
दशक्षकाांच्या पिावर (डी.एड. अहगता धारण न करणारे) पिवीधर व बी.एड. दशक्षकाांच्याही
दनयुक्त्या केल्या असल्यास अशा दशक्षकाांना त्याांच्या दनयुक्तीच्या दिनाांकापासून प्रदशदक्षत
दशक्षक समजण्यात यावे.

अशा दशक्षकाांना त्याांच्या दनयुक्तीच्या वेळी िे य असलेली

डी.एड. प्रदशदक्षत दशक्षकाची वेतनश्रेणी (आता वेतनबँड रु.5200-20200 + ग्रेड पे
रु.2800) िे य राहील. जर दशक्षण सेवक म्पहणून सेवत
े असल्यास त्याांना दशक्षण सेवकाांचा
पदरदवक्षाधीन कालावधी पूणग केल्यानांतरच ही वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.
क) आदिवासी अनुिादनत व शासकीय प्रा्दमक आश्रमशाळे तील इयत्ता 5 वी ते 7 वी वगाच्या
पिवीधर दशक्षकाांच्या (25 %) पिावर दनयुक्त असलेल्या केवळ डी.एड. अहगता धारण
करीत असलेल्या व नांतर बी.एड. ही अहगता धारण करण्यास परवानगी दिलेल्या
दशक्षकाांना या दनणगयामुळे बाधा होत असेल तरी त्याांच्याकडू न कोणतीही वसुली करण्यात
येऊ नये.
ड)

प्रा्दमक आश्रमशाळे तील जे पिवीधर बी.एड. दशक्षक हे अप्रदशदक्षत दशक्षक म्पहणून
सेवादनवृत्त झाले आहेत अशा दशक्षकाांना दनयुक्तीच्या दिनाांकापासून प्रदशदक्षत समजण्यात
यावे व िे य असल्यास त्याांना प्रदशदक्षत दशक्षक म्पहणून सेवादनवृत्तीचे लाभ िे ण्यात यावेत.
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2.

उपरोक्त अप्रदशदक्षत दशक्षकाांना प्रदशदक्षत दशक्षक म्पहणून समजण्याबाबत आिे श दनगगदमत

झाल्यानांतर यावरील वाढीव दवत्तीय भाराचा खचग हा मांजूर अनुिानातून भागदवण्यात यावा.
3.

सिर आिे श हे दवत्त दवभागाच्या अनौपचारीक सांिभग क्र. 139/2018/सेवा-9,

दि.09.07.2018 अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन दनगगदमत करण्यात येत आहे.
सिर शासन दनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस््ळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201807231623309124 असा आहे.

हा

आिे श दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Subrao
Narayan Shinde
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Narayan Shinde
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( सु. ना. कशिे )
उप सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,
1. प्रधान सदचव (ले.व को.), दवत्त दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
2. प्रधान सदचव, शालेय दशक्षण दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
3. प्रधान सदचव, आदिवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
4. आयुक्त, आदिवासी दवकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नादशक.
5. अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास, ठाणे/नादशक/अमरावती/नागपूर.
6. सवग प्रकल्प अदधकारी, एकात्त्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प.
7. सवग दजल्हा कोर्षागार अदधकारी
8. अवर सदचव/कक्ष अदधकारी (व्यय-14/सेवा-9), दवत्त दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
9. कक्ष अदधकारी (का-13), आदिवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
10. दनवड नस्ती (का-11)
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