शासन मान्यता प्राप्त व शासन अनुदानीत किंवा ववनाअनुदानीत
खाजगी शाळे तील वशक्षिं/ वशक्षिंेतर िंममचाऱयाांववरुध्द
लाचलुचपत प्रिंरणी भ्रष्टाचार प्रवतबांध अवधवनयम 1988 च्या
िंलम 19 नुसार अवियोगपूवम मांजूरी दे ण्यािंवरता “ वशक्षण सांचालिं”
याांना याांना प्रावधिंार प्रदान िंरणे बाबत.
महाराष्र शासन
शालेय वशक्षण व क्रीडा वविाग,
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मांत्रालय, मादाम िंामा रोड,
हु तात्मा राजगुरु चौिं,मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२,
वदनाांिं: 5 नोव्हेंबर, 2015
सांदिम:

1) सामान्य प्रशासन वविागाचा शासन वनणमय क्र.अवियो 1312/प्र.क्र.30/ पुनमबाांधीत
/11 अे/ वदनाांिं 12/02/2013.
2) महासांचलिं ॲन्टीिंरप्शन ब्यूरो वरळी,मुांबई याांचे क्र.सीआर 637/अमरावती
/14/2015/8810 वदनाांिं 6 जुलै,2015 चे पत्र.

प्रस्तावना:
शासिंीय िंममचाऱयाांववरुध्द लाचलुचपत प्रवतबांध खात्यािंडू न लाचेच्या यशस्वी सापळ्यामध्ये
अवियोग पूवम मांजूरी दे ण्यासाठी सांबवधत वनयुक्ती प्रावधिंारी सक्षम प्रावधिंारी आहेत. शासन मान्यताप्राप्त व
शासन अनुदान घेणाऱया खाजगी मान्यताप्राप्त शाळाांमधील वशक्षिं वशक्षिंेतर िंममचारी याांचे ववरुध्द
दु वत
म न,गैरवतमन, गैरिंारिार, नैवतिं अध:पतन

झाल्याचे आढळू न आल्यास अनुदावनत सांस्चेच्या

िंममचाऱयाांववरुध्द वशस्तिांगाची िंारवाई िंरण्याचे अवधिंार महाराष्र खाजगी शाळातील िंममचारी (सेवच्े या
शती ) वनयमावली 1981 मधील वनयम 28 ते39 नुसार “ वनयुक्ती प्रावधिंारी ” म्हणून सांबवधत सांस्चा/शाळा
व्यवस्चापनास आहेत. सदर अनुदानीत सांस्चामधील एखादया िंममचाऱयास वनलांवबत िंरावयाचे झाल्यास
उक्त वनयमाांतगमत वनयम 33 नुसार व्यवस्चापनाने सांबवधत वशक्षणावधिंारी तसेच अध्यापिं ववद्यालय आवण
तांत्र माध्यवमिं शाळा याांचे बाबतीत सांबवधत वशक्षण उपसांचालिं याांची परवानगी घेणे आवश्यिं आहे. तसेच
लाचलुचपत प्रिंरणाबाबतही सांबवधत सांस्चेने िंायमवाही िंरणे आवश्यिं आहे. तचावप लाचलुचपत
प्रिंरणाांमध्ये अवियोग दाखल पूवम मांजूरी दे ण्याची िंायमवाही सांबवधत सांस्चाांिंडू न होत नसल्याने पवरणाम
स्वरुप अशी प्रिंरणे 90 वदवसाांपेक्षा अवधिं िंालावधीसाठी प्रलांवबत रहात असल्याचे शासनाच्या
वनदशमनास आले आहे. अनुदावनत खाजगी शैक्षवणिं सांस्चाांतगमत िंायमरत असलेल्या वशक्षिं/ वशक्षिंेतर
िंममचा-याांच्या (मुख्याध्यापिं/उपमुख्याध्यापिं/पयमवक्ष
े िं याांचे सह) सांदिात लाचलुचपत प्रिंरणी अवियोग
दाखलपूवम मांजूरी दे ण्यािंवरता महाराष्र खाजगी शाळातील िंममचारी (सेवच्े या शती ) अवधवनयम 1977
मधील िंलम 4 मधील पोटिंलम 4 अ नुसार वशस्तिांग ववषयिं िंायमवाही िंरण्यास वशक्षिं सांचालिं
सक्षम असल्याने याबाबत आवश्यिं ते प्रावधिंार प्रदान िंरण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणमय:
शासन मान्यता प्राप्त व शासन अनुदान घेणाऱया खाजगी नोदणीिंृत सांस्चा मार्मत चालववण्यात
येणाऱया शाळाांमधील वशक्षिं/वशक्षिंेतर िंममचारी (मुख्याध्यापिं/उपमुख्याध्यापिं/पयमवक्ष
े िं याांचेसह )याांचे
ववरुध्द लाचलुचपत प्रिंरणी,लाचलुचपत प्रवतबांध िंायदा 1988 च्या िंलम अांतगमत िंलम 19 प्रमाणे
लागणारी अवियोग पूवम मांजूरी दे णे आवश्यिं आहे. महाराष्र खाजगी शाळातील िंममचारी (सेवच्े या शती )
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अवधवनयम 1977 मधील िंलम 4 मधील पोट िंलम 4 अ च्या तरतूदीनुसार नोंदणीिंृत खाजगी सांस्चा
मार्मत चालववण्यात येणाऱया अनुदानीत शाळाांमधील सांबवधत दोषी िंममचाऱयाववरुध्द

वशस्तिांग ववषयिं

वववहत िंायमवाही नांतर सेवत
े ून िंाढू न टािंण्यास वशक्षण सांचालिं हे सक्षम प्रावधिंारी असून वशक्षण
सांचालिंाांचा वनणमय हा शाळा व्यवस्चापनाला तसेच सांबवधत िंममचाऱयाला बांधनिंारिं आहे.
2.

या तरतूदी ववचारात घेऊन प्रिंरण परत्वे प्राध्यवमिं/माध्यवमिं व उच्च माध्यवमिं खाजगी

शाळा,अध्यापिं ववद्यालय आवण तांत्र ववद्यालयातील वशक्षिं/ वशक्षिंेतर िंममचाऱयाांचे बाबतीत, खाली नमूद
िंेलेल्या अवधिंाऱयाांना, शासन मान्य व शासन अनुदान घेत असलेल्या खाजगी शैक्षवणिं सांस्चामार्मत
चालववण्यात येणाऱया शाळाांमधील वशक्षिं/वशक्षिंेतर िंममचाऱयाांववरुध्द (मुख्याध्यापिं/उपमुख्याध्यापिं/
पयमवक्ष
े िं याांचेसह ) लाचलूचपत प्रिंरणी अवियोग दाखल पूवम मांजूरी दे ण्यासाठी या आदे शाद्वारे सक्षम
प्रावधिंारी म्हणून शासन प्रावधिंृत िंरीत आहे. लाचलुचपत प्रवतबांध िंायालयािंडू न प्रस्ताव प्राप्त
झाल्यावर सांबवधत वशक्षण सांचालिंाांनी प्राचवमिं चौिंशी िंरुन अवियोगपूवम मांजूरीची पुढील िंायमवाही
वववहत मुदतीत म्हणजेच 90 वदवसाांचे आत िंरावी. सांबवधत वशक्षण सांचालिंाांना, प्राचवमिं चौिंशीची
िंायमवाही िंरणे शक्य नसल्यास त्याांनी त्याांच्या अवधनस्त असलेल्या लगतच्या िंवनष्ठ अवधिंाऱयािंडू न
िंायमवाही पूणम िंरुन घ्यावी.
अ.क्र.
1

सांबवधत वशक्षिं/वशक्षिंेतर िंममचारी पदनाम

सक्षम प्रावधिंारी

प्राचवमिं,उच्च प्राचवमिं शाळामधील वशक्षिं / वशक्षण सांचालिं, ( प्राचवमिं ) महाराष्र
वशक्षिंेतरिंममचारी(मुख्याध्यापिं/उपमुख्याध्यापिं राज्य पुणे.
/ पयमवक्ष
े िं याांचे सह)

2

माध्यवमिं व उच्च् माध्यवमिं शाळाांमधील

वशक्षण सांचालिं,( माध्यवमिं व उच्च

वशक्षिं/ वशक्षिंेतर िंममचारी ( मुख्याध्यापिं /

माध्यवमिं ) महाराष्र राज्य पुणे.

उपमुख्याध्यापिं/पयमवक्ष
े िं याांचे सह)
3

अध्यापिं ववद्यालय आवण तांत्र ववद्यालयातील

वशक्षण सांचालिं,( माध्यवमिं व उच्च

वशक्षिं वशक्षिंेतर िंममचारी ( मुख्याध्यापिं /

माध्यवमिं ) महाराष्र राज्य पुणे.

उपमुख्याध्यापिं/पयमवक्ष
े िं याांचे सह)
2.

लाचलुचतप प्रवतबांध अवधवनयम 1988 अांतगमत अवियोग दाखल िंरण्यास मांजूरी दे ण्यासाठी

प्राप्त होणाऱया प्रिंरणाांमध्ये अनुसरावयाच्या िंायमपध्दती बद्दलचे सवंिंष आदे श तचा सूचना सामान्य
प्रशासन वविागाच्या सांदिावधन अनुक्रमाांिं 1 येचील शासन वनणमयान्वये वनगमवमत िंरण्यात आल्या
आहेत. त्याांचे दे खील िंाटे िंोरपणे अनुपालन िंरण्याची दक्षता सक्षम प्रावधिंारी याांनी घ्यावी.
3.

हा शासन वनणमय ववधी व न्याय वविागाच्या सल्ल्यानुसार वनगमवमत िंरण्यात येत आहे .
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4.

सदर शासन वनणमय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांिंेतस्चळावर

उपलब्ध िंरण्यात आला असून त्याचा सांिंेतािं 201511051301476121 असा आहे. हे आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांविंत िंरुन िंाढण्यात येत आहे त.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाांने

Rajendra
Shankarrao
Pawar
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( राजेंद्र पवार)
उप सवचव,महाराष्र शासन
प्रवत,
(1) आयुक्त, (वशक्षण) महाराष्र राज्य पुणे,
(2) महासांचालिं, ॲन्टी िंरप्शन ब्यूरो,वरळी,मुांबई
(3) अपर मुख्य सवचव, गृह वविाग,मांत्रालय,मुांबई- 32
(4) प्रधान सवचव, ववधी व न्याय वविाग मांत्रालय,मुांबई- 32
(5) सह सवचव( शाखा-अे )ववधी व न्याय वविाग, मांत्रालय,मुांबई- 32
(6) वशक्षण सांचालिं, (माध्यवमिं व उच्च माध्यवमिं) महाराष्र राज्य पुणे
(7) वशक्षण सांचालिं,( प्राचवमिं ) महाराष्र राज्य पुणे
(8) सवम वविागीय,वशक्षण उपसांचालिं
(9) सवम वजल्हा वशक्षण अवधिंारी(माध्यवमिं/प्राचवमिं/वनरांतर)
(10) मा.मांत्री, शालेय वशक्षण वविाग याांचे खाजगी सवचव,मांत्रालय,मुांबई
(11) मा.प्रधान सवचव, शालेय वशक्षण वविाग याांचे स्वीय सहायिं,मांत्रालय,मुांबई
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