शासकीय निवासी शाळाांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात
तानसका तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या नशक्षकाांच्या
तानसका दरात/मािधिात वाढ करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासि
सामानिक न्याय व नवशेष साह्य नवभाग
शासि निर्णय क्र.सकआ 2018/ प्र.क्र.167/आस्था-2
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
नदिाांक : 29.05.2019
वाचा : (१) शासि निर्णय क्र. सकआ/प्र.क्र. 305/2013/आस्था-2,नद. 30.11.2013.
(2) आनदवासी नवकास नवभाग शासि निर्णय क्र. शाआशा 2017/प्र.क्र.170/का-31,
नद.7.6.2017
(3) आयुक्त, समाि कल्यार्, पुर्े याांचे पत्र क्र.सकआ/ तानसका/निवासी शाळा/
नशक्षर्/2017-18/2873, नद.11.10.2017

प्रस्ताविा :
सामानिक न्याय नवभागा मार्णत अिुसूनचत िातीच्या मुला-मुलींकरीता 100 निवासी शाळा
सुरु करण्यास नद.1/6/2013 अन्वये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. तसेच त्यासाठी लागर्ारी
1980 िवीि पदे शासि आदे श नद.13/4/2011 अन्वये उच्चस्तर सनमतीच्या मान्यतेिे निमार्
करण्यात आलेली आहेत. या निवासी शाळे मध्ये नशक्षक उपल्ध िसल्यािे प्रवेनशत मुलाांचे
िुकसाि होऊ िये म्हर्ूि शालेय नशक्षर् नवभागाच्या नद.27/11/2006 च्या तरतूदीिुसार नियनमत
नशक्षक नियुक्त होईपयंत या नवभागाच्या नद. 30.11.2013 च्या शासि निर्णयान्वये तानसका
तत्वावर 182 नशक्षकाांची तानसका तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात प्रनत घड्याळी तास रु.54/
मािधिावर िेमर्ुक करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे.
सद्यस्स्थतीत एकूर् 100 शाळापैकी 84 शाळा सूरू आहेत त्यामध्ये 354 भरलेली असूि
( इयत्ता 6 वी 8 वी) 52 पदे आनर् (इ. 9 वी ते 10 वी) 102 अशी एकूर् 154 पदे नरक्त आहेत .
परांतु रु. 54/- हे मािधि अत्यल्प असल्यािे नशक्षक उपल्ध होण्यास अडचर्ी निमार् होत
आहेत.

त्याबाबत आनदवासी नवकास नवभागािे नद. 7.4.2017 च्या शासि निर्णयान्वये त्या

नवभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा व कनिष्ट्ठ महानवद्यालयातील घडयाळी तानसका तत्वावर
कायणरत असलेल्या नशक्षकाांच्या तानसका तत्वाच्या मािधिात वाढ केलेली आहे. त्याअिुषांगािे
सामनिक न्याय नवभाांगातगणत शासकीय निवासी शाळे तील तानसका तत्वावरील नशक्षकाांिा
आनदवासी नवकास नवभागाच्या शासि निर्णयाच्या धतीवर वाढीव मािधि दे ण्याची बाब शासिाच्या
नवचाराधीि होती.

शासि निर्णय क्रमाांकः सकआ 2018/ प्र.क्र.167/2018/ आस्था-2

शासि निर्णय :
उपरोक्त वस्तुस्स्थती नवचारात घेऊि सामनिक न्याय नवभागातांगणत शासकीय निवासी
शाळे तील तानसका तत्वावरील नशक्षकाांच्या तानसका दरात पुढीलप्रमार्े वाढ करण्याचा निर्णय
शासिािे घेतला आहे.
पदिाम

अहणता

वाढीव

मािधि

(प्रनत

घडयाळी तास) रुपये
माध्यनमक इतर नशक्षक
प्राथनमक इतर नशक्षक

2.

पूर्ण अहणता धारक

140/-

अपूर्ण अहणता धारक

125/-

प्रनशनक्षत

125/-

अप्रनशनक्षत

115/-

सदर नशक्षकाांच्या मािधिासाठी येर्ारा खचण सांबांनधत लेखानशषाखाली मांिूर अिुदािातूि

भागनवण्यात यावा.
3.

तसेच प्रस्तुत प्रकरर्ी सांदभाधीि शासि निर्णय नद. 30.11.2013. मधील इतर तरतुदी

िशाच्या तशा लागू राहतील.
4.

प्रस्तुत शासि निर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपल्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 201905291614436822 असा आहे. हा शासि
निर्णय नडिीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे ,
(ज्ञा. ल. सुळ)
सहसनचव, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. प्रधाि सनचव (नवत्त), मांत्रालय, मुांबई
2. आयुक्त, समािकल्यार्, पुर्े
3. सवण नवभागीय आयुक्त, समािकल्यार्
4. सवण सहाय्यक आयुक्त, समािकल्यार्
5. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता/ लेखा पनरक्षा) महाराष्ट्र राज्य 1/2 मुांबई/िागपूर
6. सवण निल्हा कोषागार अनधकारी,
आस्था-2 निवडिस्ती.
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