वस्तीशाळा शशक्षकाांना शिल्हा पशिषद
प्राथशिक शाळाांिध्ये प्राथशिक शशक्षक
म्हणून सेवत
े सािावून घेणेबाबत.
िहािाष्ट्र शासन
शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग
शासन शुध्दीपत्रक, क्रिाांक- एसएसएन-2015/प्र.क्र.5/15/टीएनटी-2
िांत्रालय शवस्ताि भवन, िुांबई-400 032.
शदनाांक :- 31 िार्च, 2015
सांदभच :1) शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, शासन शनणचय क्र.एसएसए-2012/ प्र.क्र.250/प्राशश-4,
शदनाांक 1 िार्च, 2014.
शासन शुध्दीपत्रक :
िा.उच्र् न्यायालयाने शिट याशर्का क्र.2864/2011 िध्ये वस्तीशाळा शनिशशक्षकाांच्या शनवेदनावि
शासनाने योग्य शनणचय घेण्यार्े आदे श शदले होते. त्या अनुषांगाने सांदभाधीन शदनाांक 1 िार्च, 2014 र्ा
शासन शनणचय शनगचशित किण्यात आला होता. सदि शासन शनणचयातील िुद्दा क्र.3 हा वगळण्यात येत
असून त्याऐविी िुद्दा क्र.3 पुढीलप्रिाणे वार्ण्यात यावा “िे वस्तीशाळा स्वयांसेवक / शनिशशक्षक प्राथशिक
शशक्षकासाठी लागणािी अहचता पूणच किीत नाहीत त्याांना अप्रशशशक्षत प्राथशिक शशक्षक म्हणून सेवत
े
सािावुन घेण्यात यावे आशण त्याांना अप्रशशशक्षत शशक्षकाांर्ी वेतनश्रेणी (वेतन बँड 5200-20200 ग्रेड वेतन
2000) दे ण्यात यावी. बालकाांर्ा सक्तीच्या व िोफत शशक्षणार्ा अशधकाि अशधशनयि, 2009 िधील कलि
23 च्या अनुषांगाने सदि शशक्षकाांनी शदनाांक 28 फेब्रुवािी, 2019 पयंत आवश्यक ती शैक्षशणक अहचता प्राप्त
किणे आवश्यक िाहील. शवशहत िुदतीत अहचता पूणच न किणा-या अप्रशशशक्षत शशक्षकाांच्या सेवा तद्नांति
आपोआप सांपुष्ट्टात येतील. सदि शशक्षकाांनी त्यानांति आवश्यक शैक्षशणक अहचता प्राप्त केली तिी त्याांना
प्रशशशक्षत शशक्षक म्हणून सेवत
े सािावून घेण्यार्ा कोणताही हक्क िाहणाि नाही.”
2.

सदि शासन शुध्दीपत्रक िहािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि

उपलब्ध किण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 201503311851097321 असा आहे . हा आदे श शडिीटल
स्वाक्षिीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहािाष्ट्रार्े िाज्यपाल याांच्या आदे शानुसाि व नावाने,
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(स्वप्प्नल कापडणीस )
कक्ष अशधकािी, िहािाष्ट्र शासन
प्रशत,
1. आयुक्त (शशक्षण) , िहािाष्ट्र िाज्य, पुणे.
2. शशक्षण सांर्ालक, प्राथशिक /िाध्यशिक व उच्र् िाध्यशिक, िहािाष्ट्र िाज्य, पुणे.
3. सवच िुख्य कायचकािी अशधकािी, शिल्हा पशिषद
4. सवच शवभागीय शशक्षण उपसांर्ालक
5. सवच शशक्षणाशधकािी (प्राथशिक / िाध्यशिक), शिल्हा पशिषद
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6. िहालेखापाल (लेखा पिीक्षा), िहािाष्ट्र - 1, िुांबई.
7. िहालेखापाल (लेखा पिीक्षा), िहािाष्ट्र - 2, नागपूि.
8. िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), िहािाष्ट्र - 1, िुांबई.
9. िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), िहािाष्ट्र - 2, नागपूि.
10. िहालेखापाल (वाशणप्ज्यक लेखापिीक्षा), िहािाष्ट्र, िुांबई.
11. सांर्ालक, लेखा व कोषागािे , िुांबई.
12. सवच शिल्हा कोषागाि अशधकािी
13. ग्राि शवकास व िलसांधािण शवभाग, िांत्रालय, िुांबई
14. सवच कायासने, शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग, िांत्रालय, िुांबई
15. शनवड नस्ती, टीएनटी-2.
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