राज्यातील प्राथमिक शाळािधील मशक्षकाांना
वमरष्ठ श्रेणी/ मनवडश्रेणी लागू करण्याबाबत.

िहाराष्रशासन

शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग
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िांत्र ालय, मवस्तार भवन, िांबई 400 032
तारीख:1 िार्ण , 2013

शासन पमरपत्रक–

िागासवगीय प्राथमिक मशक्षकाांन ा वमरष्ठ वेतनश्रेणी िांजूर ीसाठी मवत्त मवभागार्ा शासन मनणणय

क्रिाांक वेतन 1111/प्र.क्र.8/सेवा-3 मिनाांक 1 जलै 2011 न सार जात वैध ता प्रिाणपत्रार्ी सक्ती
मजल्हा पमरषि, र्ांद्रपूर करत असल्याबाबत राष्रीय िानव अमधकार आयोगाकडे तक्रार िाखल झाली
होती. याबाबत वस्तस्स्थती अशी आहे की, प्राथमिक मशक्षकाांच्या वमरष्ठश्रेणी/ मनवडश्रेणी बाबत
ग्रािमवकास मवभागाच्या शासन आिे श क्रिाांक मडसआर2489/2126/प्र.क्र.527/ 18 मिनाां क 4 एमप्रल,
1990 िधील तसेर् शालेय मशक्षण मवभागाने या मवषयात वेळोवेळी मनगणमित केलेले शासन मनणणयातील
तरतू िी लागू आहे त. त्यासाठी मवत्त मवभागाच्या उपरोक्त निि मिनाांक 1 जलै 2011 च्या शासन
मनणणयातील जात वैध ता प्रिाणपत्र व इतर तरतू िी लागू नाहीत.या बाबी मवर्ा रात घे ऊन प्राथमिक
मशक्षकाांच्या वमरष्ठश्रेणी/ मनवडश्रेणी प्रकरणात पढील कायण वाही सवण मजल्हा पमरषिाांन ी करावी.
सिर शासन पमरपत्रक िहाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 201303041042399821असा आहे . हा आिे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात ये त आहे .
िहाराष्रार्े राज्यपाल याांच्या आिे शान सार व नावाने .

Nana
Uttamrao
Raurale

Digitally signed by Nana
Uttamrao Raurale
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=School
Education & Sports Dept,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Nana
Uttamrao Raurale
Date: 2013.03.05 16:34:03 +05'30'

(ना.उ.रौराळे )

सह समर्व, िहाराष्र शासन
प्रत,
1.

अपर िख्य समर्व, शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग,
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2.

िा. िख्यिांत्र ी याांर्े प्रधान समर्व,

3.

प्रधान समर्व/ समर्व, ग्रािमवकास /मवत्त मवभाग िांत्र ालय, िांबई,

4.

सवण मवभागीय आयक्त,

5.

सांर्ालक, िामहती व जनसांपकण सांर्ालनालय, िांत्र ालय, िांबई

6.

सवण मजल्हामधकारी,

7.

सवण आयक्त, िहानगरपामलका,

8. सवण िख्य कायण कारी अमधकारी, मजल्हा पमरषि,
9.

राज्य प्रकल्प सांर्ालक, िहाराष्र प्राथमिक मशक्षण पमरषि, िांबई,

10. िा. िांत्र ी (शालेय मशक्षण /ग्राि मवकास)याांर्े खाजगी समर्व,
11. िा. राज्यिांत्र ी (शालेय मशक्षण /ग्राि मवकास)याांर्े खाजगी समर्व,
12. िा. िख्य समर्व यार्े स्वीय सहायक,

13. उपसमर्व (अथण सांकल्प)/सहसमर्व (प्राथ./िाध्य./प्रशा./क्रीडा)
14. मशक्षण सांर्ालक (प्राथमिक), िहाराष्र राज्य, पणे,
15. मशक्षण सांर्ालक(िाध्यमिक व उच्र् िाध्यमिक), िहाराष्र राज्य, पणे,
16. मशक्षण सांर्ालक (प्रौढ मशक्षण), िहाराष्र राज्य, पणे,
17. सांर्ालक, िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषि, पणे,
18. सांर्ालक, िहाराष्र राज्य शैक्षमणक सांशोधन व प्रमशक्षण पमरषि, पणे,
19. सांर्ालक, िहाराष्र राज्य पाठयपस्तक मनर्मिती व अभ्यासक्रि सांशोधन
िांडळ (बालभारती), पणे,
20. अध्यक्ष, िहाराष्र राज्य िाध्यमिक व उच्र् िाध्यमिक मशक्षण िांडळ,
21. सवण मवभागीय मशक्षण उपसांर्ालक,
22. सवण मशक्षणामधकारी (प्राथमिक/िाध्यमिक/प्रौढ), मजल्हा पमरषि,
23. सवण िख्यामधकारी, नगरपामलका/ नगर पमरषि,
पष्ृ ठ3पै की2
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24. सवण प्रशासन अमधकारी, नगर पमरषि/ कटक िांडळे ,
25. मशक्षण मनरीक्षक (पमचर्ि/ िमक्षण/ उत्तर), बृहन्िांबई
26. मनवड नस्ती (प्रामश-1 कायासन)

पष्ृ ठ3पै की3

