शिक्षक भरती प्रशिया-पद भरतीसंदभातील
शिर्बंध शिशिल करण्यार्बार्बत.
महाराष्ट्र िासि
िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग
िासि शिणणय ि. संशकणण 2018/प्र.ि.390/टीएिटी-1
मादाम कामा मागण,हु त्मामा चौक,
मंत्रालय, मुंर्बई -400 032
शद. 09 जािेवारी, 2018
वाचा :1)

िासि शिणणय शवत्त शवभाग ि. संशकणण 2015/प्र.ि. 69/15/शवत्तीय सुधारणा
शद. 15 जािेवारी, 2016.

2)

िासि शिणणय शवत्त शवभाग ि. संशकणण 2015/प्र.ि.49/अिण-1 शद. 02 जूि, 2015.

प्रस्ताविा :वेतिावरील खचण शियंशत्रत करण्याकशरता शवत्त शवभागाच्या संदभण ि. 2 येिील िासि
शिणणयािुसार िवीि पद शिर्ममतीस पूणणपणे र्बंदी घालण्यात आली असूि शरक्त पदे भरण्यार्बार्बत काही
प्रमाणात शिर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. सदर िासि शिणणयातील पशरच्छे द ि. 3-(क) मध्ये शिक्षक
व अन्य संवगातील एकूण शरक्त पदांच्या 75% इतक्या मयादे त पदे भरण्यास मुभा दे ण्यात आली आहे.
दु ष्ट्काळामुळे पडत असलेला अशधकचा आर्मिक भार एकूण शवत्तीय स्स्ितीचा शवचार करता संदभण ि.१
येिील शद. 11 जािेवारी, 2016 च्या िासि शिणणयाअन्वये 75% च्या मयादे ऐवजी 50 % पयंत पदे
भरण्याची मुभा दे ण्यात आली आहे .
या शवभागामार्णत राज्यातील सवण स्िाशिक स्वराज्य संस्िा आशण खाजगी िैक्षशणक संस्िांच्या
प्रािशमक, उच्च प्रािशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ,अिुदाशित/अंित: अिुदाशित व अिुदािास
पात्र घोशित केलेल्या िाळा व अध्यापक शवद्यालयामधील शिक्षक भरती कशरता “पशवत्र” या
संगणकीय प्रणालीद्रारे अशभयोग्यता व र्बुध्दीमत्ता चाचणीचे आयोजि िासि शिणणय शद. 23 जूि,
2017 िुसार करण्यात आले आहे. शवद्यार्थ्यांच्या िैक्षशणक अभ्यासिमात अडचण येऊ िये/उपस्स्ित
होऊ िये. याकशरता त्या-त्या अहणतेच्या व शवियाचा शिक्षक उपलब्ध करुि दे णे आवश्यक आहे.
राज्यात प्रिमच स्िाशिक स्वराज्य संस्िेसह खाजगी िाळामधील शिक्षक पद भरती एकशत्रतशरत्या
करण्यात येत आहे. शिक्षका अभावी शवद्यार्थ्यांचे िुकसाि होऊ िये व शिक्षणाचे मािवी आयुष्ट्यातील
महत्व शवचारात घेता शिक्षकांची पदे भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संदभण ि. 1 येिील िासि
शिणणयािुसार पद भरतीस घालण्यात आलेले शिर्बंध शिशिल करण्याची र्बार्ब िासिाच्या शवचाराधीि
आहे .
िासि शिणणय :राज्यातील स्िाशिक स्वराज्य संस्िासह सवण खाजगी िैक्षशणक संस्िांच्या प्रािशमक, उच्च
प्रािशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ,अिुदाशित/अंित: अिुदाशित व अिुदािास पात्र घोशित
केलेल्या िाळा व अध्यापक शवद्यालयामधील शिक्षक भरती ” सरल” ( Systematic Administrative
Reform for Achievement Learning by Student) या संगणकीय प्रणालीवर िोंदं णीकृत
शवद्यार्थ्यांच्या संख्येिुसार संच मान्यता करण्यात येते. शिक्षक भरतीकशरता िासि शिणणय शवत्त शवभाग
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शद. 15 जािेवारी,2016 िुसार घातलेले 50 % शिर्बंध खालील अटी व ितींच्या अधीि राहू ि
उठशवण्यात येत आहे .
1) संच मान्यतेिंतर अशतशरक्त झालेल्या शिक्षकांच्या समायोजिा िंतर दे खील शिक्षक
अशतशरक्त राशहल्यास अशतशरक्त शिक्षकांच्या संख्ये एवढी त्याच गटातील शिक्षकांची पदे
शरक्त ठे वण्यात यावी.
2) 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या िाळे त िवीि पदे भरण्यात येऊ िये.
3) 200 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या िाळांमध्ये गट प्रकारािुसार िेवटच्या गटातील
शिक्षकांच्या पदासाठी शिकिािुसार 50 % पेक्षा जास्त शवद्यािा असल्यासच ते पदे भरण्यात
यावे.
4) उच्च माध्यशमक शवद्यालयामध्ये तुकडी शिहाय मंजूर शिक्षकांची पदे ि भरता शवियािी
संर्बंशधत सवण तुकडयांच्या एकशत्रत शवद्यार्थ्यांची संख्या शवचारात घेऊि पदे भरण्यात यावी.
3.

या संदभात आयुक्त (शिक्षण) यांिी सवण िैक्षशणक संस्िांिा त्या प्रमाणे शरक्त पदांची माशहती

भरण्यार्बार्बत सूचिा द्याव्यात. तसेच सदरची माशहती तपासण्याची जर्बार्बदारी संर्बंशधत
शिक्षणाशधकाऱ्याची राशहल.
4.

सदर िासि शिणणय शवत्त शवभागाच्या सहमतीिे आशण त्यांच्या अिौपचाशरक संदभण ि.

671/18, आ.पु.क.शवत्त शवभाग शद. 11 शडसेंर्बर, 2018 िुसार शिगणशमत करण्यात येत आहे.
हा िासि शिणणय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संगणक संकेतांक ि. 201901091604524521 असा आहे.
हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षरीिे सांक्षाशकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िािुसार व िावािे ,

(स्वस्निल कापडणीस)
अवर सशचव महाराष्ट्र िासि
प्रत:1) मा.राज्यपालांचे सशचव, राजभवि, मुंर्बई.
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सशचव, मुख्यमंत्री यांचे कायालय, मंत्रालय, मुंर्बई.
3) मा.मंत्री (िालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सशचव, मंत्रालय, मुंर्बई.
4) सवण शवधािसभा आशण शवधाि पशरिद सदस्य.
5) मुख्य सशचव, महाराष्ट्र िासि, मंत्रालय, मुंर्बई.
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6) अपर मुख्य सशचव, िालेय शिक्षण व िीडा शवभाग, मंत्रालय, मुंर्बई.
7) प्रधाि सशचव, ग्राम शवकास शवभाग, मंत्रालय, मुंर्बई.
8) प्रधाि सशचव, िगर शवकास शवभाग/ सामाशजक न्याय व शविेिसहाय्य शवभाग/
आशदवासी शवकास शवभाग/शवमुक्त जाती, जमाती व इतर मागासवगीय शवभाग.
9) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
10) शिक्षण संचालक (प्रािशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1.
11) शिक्षण संचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) संचालक, महाराष्ट्र राज्य िैक्षशणक व संिोधि पशरिद, पुणे
13) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरिद, पुणे.
14) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मंडळ, पुणे.
15) मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरिद (सवण)
16) शवभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवण)
17) शिक्षण शिरीक्षक (उत्तर /पशिम /पूव)ण , मुंर्बई.
18) शिक्षणाशधकारी (प्रािशमक /माध्यशमक/ शिरंतर), शजल्हा पशरिद (सवण)
19) शिक्षणाशधकारी/प्रिासि अशधकारी, महािगरपालीका/िगरपाशलका (सवण)
20) शिवडिस्ती ( कायासि-टीएिटी-1)
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