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अनुदाननत, स्थाननक स्वराज्य संस्थेतील व
अध्यापक

नवद्यालयातील

नशक्षक

व

नशक्षकेत्तर कर्णचाऱयांचे र्ाहे एनिल, 2019
ते जून, 2019 पयंतचे वेतन ऑफलाईन
पध्दतीने नवतरीत करर्ेबाबत.
र्हाराष्ट्र शासन
शालेय नशक्षर् व क्रीडा नवभाग
शासन ननर्णय क्रर्ांक : वेतन 1218/ि.क्र.28/18/टीएनटी-3
र्ादार् कार्ा रोड, हु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ंत्रालय, र्ुंबई - 400 032
नदनांक : 08 र्ाचण, 2019
वाचा :-

1) शासनाचा सर्क्रर्ांकीत नदनांक 2 फेब्रुवारी, 2018 रोजीचा शासन ननर्णय
2)शासनाचे सर्क्रर्ांक नदनांक 23.2.2018 व 27.2.2018 रोजीचे शासन ननर्णय
3) शासनाचा सर्क्रर्ांक नदनांक 18.5.2018 रोजीचा शासन ननर्णय
4) शासनाचा सर्क्रर्ांक नदनांक 21.8.2018 रोजीचा शासन ननर्णय

िस्तावना :शालाथण िर्ालीच्या डाटा बेस सॉफ्टवेअरर्ध्ये नदनांक 12.01.2018 पासून तांनत्रक दोष
ननर्ार् झाला असून सदरची िर्ाली अद्यापही सुरु झालेली नाही. त्यार्ुळे नशक्षक / नशक्षकेत्तर
कर्णचाऱयांचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास वरील संदभाधीन शासन ननर्णयान्वये र्ान्यता
दे ण्यात आली आहे. शालाथण िर्ाली अद्यापही सुरु न झाल्यार्ुळे या कर्णचाऱयांना एनिल, 2019 ते जून,
2019 या कालावधीचे वेतन दे खील ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन
होती.
शासन ननर्णय :राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदाननत, स्थाननक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक
नवद्यालयातील नशक्षक / नशक्षकेत्तर कर्णचाऱयांना शालाथण क्रर्ांक नर्ळालेला आहे तसेच शालाथण क्रर्ांक
नर्ळनवण्यासाठी पात्र आहेत अशा नशक्षक व नशक्षकेतर कर्णचाऱयांना जून, 2019 पयंतचे ननयनर्त व
थकीत वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास र्ान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

र्ा. लोक आयुक्त िकरर्े, न्यायालयीन िकरर्े तसेच नशक्षक व नशक्षकेतर कर्णचाऱयांच्या

थकीत वेतनाबाबतचे र्ान्यतेचे िशासकीय आदे श नशक्षर् संचालक (िाथनर्क / र्ाध्यनर्क व उच्च
र्ाध्यनर्क), आयुक्त (नशक्षर्) अथवा शालेय नशक्षर् व क्रीडा नवभाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई यांच्याकडू न एनिल,
2018 ते र्ाचण, 2019 व एनिल, 2019 ते जून, 2019 या कालावधीत ननगणनर्त झालेले असतील अशा
िकरर्ात थकीत वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास र्ान्यता दे ण्यात येत आहे.
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3.

अधणवळ
े , रजा कालावधीत ननयुक्त तसेच तानसका तत्वावरील नशक्षकांचे ननयनर्त व थकीत

वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास र्ान्यता दे ण्यात येत आहे.
4.

नदनांक 1 जुलै, 2016 व 2 जुलै, 2016 च्या शासन ननर्णयान्वये अनुदानासाठी पात्र घोनषत

केलेल्या एकूर् 8970 नशक्षक / नशक्षकेतर कर्णचाऱयांचे, नदनांक 13.3.2018 च्या शासन ननर्णयानुसार
वैयक्क्तक र्ान्यता नदलेल्या 276 नशक्षकांचे व उच्च र्ाध्यनर्क शाळांर्धील पुरवर्ी र्ागर्ीद्वारे र्ान्य
केलेल्या 171 नशक्षकांचे वेतन नवतरीत केल्यानंतर ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास र्ान्यता
दे ण्यात येत आहे. तसेच ज्या थकीत दे यकास शासनाच्या र्ान्यतेची आवश्यकता आहे, अशी दे यके
शासनाच्या र्ान्यतेसाठी सादर करण्यात यावीत.
5.

नदनांक 6 फेब्रुवारी, 2019 च्या शासन ननर्णयान्वये राज्यातील खाजगी र्ान्यतािाप्त अनुदाननत

उच्च र्ाध्यनर्क व कननष्ट्ठ र्हानवद्यालयातील सन 2003-04 ते 2010-11 या वषार्धील उच्चस्तरीय
सनर्तीने र्ान्यता नदलेल्या 1000 पदांपक
ै ी व्यपगत केलेल्या 428 पदांपैकी पुनरुक्ज्जनवत केलेल्या 68
पदांच्या वेतनाचा सर्ावेश करण्यात येत आहे.
6.

सदरचा शासन ननर्णय नवत्त नवभागाच्या अनौपचानरक संदभण क्र. 158/व्यय-5, नदनांक

14.2.2019 च्या र्ान्यतेने ननगणनर्त करण्यात येत आहे. सदर अनौपचानरक संदभान्वये शालाथण िर्ाली
पूवव
ण त होईपयंत शासन स्तरावरुन र्ुदतवाढीचा ननर्णय घेण्यास र्ान्यता दे ण्यात आली आहे.
7.

सदर शासन ननर्णय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903081334513821 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

( चारुशीला चौधरी )
उप सनचव, र्हाराष्ट्र शासन
ित :
1) राज्यपाल यांचे िधान सनचव, राजभवन, र्लबार नहल र्ुंबई
2) र्ा. र्ंत्री (शालेय नशक्षर्) यांचे नवशेष कायण अनधकारी, र्ंत्रालय, र्ुंबई
3) िधान सनचव (शालेय नशक्षर्) यांचे स्वीय सहायक, र्ंत्रालय, र्ुंबई
4) र्हालेखापाल, ( लेखा परीक्षा ) र्हाराष्ट्र 1/2, र्ुंबई, नागपूर
5) र्हालेखापाल, ( लेखा अनुज्ञय
े ता ) र्हाराष्ट्र 1/2, र्ुंबई, नागपूर
6) ननवासी लेखा परीक्षा अनधकारी
7) आयुक्त ( नशक्षर् ), र्हाराष्ट्र राज्य, पुर्े
8) नशक्षर् संचालक ( िाथनर्क ) , र्हाराष्ट्र राज्य, पुर्े
9) नशक्षर् संचालक ( र्ाध्यनर्क व उच्च र्ाध्यनर्क ), र्हाराष्ट्र राज्य, पुर्े
10) संचालक, नवद्यापनरषद, पुर्े
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11) अनधदान व लेखा अनधकारी, र्ुंबई
12) सवण नवभागीय नशक्षर् उपसंचालक
13) सवण नशक्षर्ानधकारी / नशक्षर् ननरीक्षक ( र्ाध्यनर्क / िाथनर्क )
14) सवण नजल्हा कोषागार अनधकारी,
15) सवण अनधक्षक, वेतन व भनवष्ट्य ननवाह ननधी पथक (िाथनर्क/र्ाध्यनर्क)
16) नवत्त नवभाग ( व्यय-5 ), र्ंत्रालय, र्ुंबई
17) शालेय नशक्षर् व क्रीडा नवभाग, अथणसंकल्प कायासन / संगर्क शाखा, र्ंत्रालय, र्ुंबई
18) ननवड नस्ती-नटएनटी-3.
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