
जिल्हा पजरषद प्राथजमक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त 
मखु्याध्यापकाांना दीघघ सटु्टीच्या कालावधीत 
कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रिा 
अनजेु्ञय करणे व अशा सांजित अर्जित रिेिे 
रोखीकरण करणेबाबत.... 
 

 
  महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 

शासन वनर्णय क्रमाांकः सांकीर्ण 2020/प्र.क्र.76/आस्था.14 
बाांधकाम भवन, 25 मर्घबान पथ, 

फोर्घ, मुांबई-400001. 
जदनाांक : -  06  जिसेंबर, 2022 

वािा :-  
1) महाराष्ट्र जिल्हा पजरषदा जिल्हा सेवा जनयम 1968 िे जनयम 4 व 4 (अ) 
2) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रिा) जनयम, 1981 िे जनयम 54 व 68 
3) ग्रामजवकास जवभाग, शासन जनणघय क्र. एिईर्ी 1088/सीआर-1311/20, जदनाांक 3.12.1988. 
4) जवत्त जवभाग, शासन जनणघय, क्र. अरिा-2496/25/सेवा-9, जदनाांक 6.12.1996. 
5) शालेय जशक्षण व क्रीिा जवभाग, शासन पजरपत्रक क्र. एसएसएन-1097/(801)/माजश-2,  

 जदनाांक 15.5.1999. 
6) जवत्त जवभाग, शासन जनणघय, क्र.अरिा 2401/8/सेवा-9, जदनाांक 15.1.2001 
7) आजदवासी जवकास जवभाग, शासन पजरपत्रक क्र. सांकीणघ 3818/प्र.क्र.31/का.15,  

जदनाांक 24.7.2020. 
8) जशक्षण सांिालक (प्राथजमक), प्राथजमक जशक्षण सांिालनालय, पणेु याांिे पत्र 

 क्रमाांक प्राजशस 502/मखु्याध्यापक/ अरिा/2021/898, जदनाांक 24.2.2021 
 

प्रस्तािना :- 

जिल्हा पजरषदेतील माध्यजमक शाळाांतील मखु्याध्यापकाांना दीघघ सटु्टीच्या कालावधीत कराव्या 
लागणाऱ्या कामािी भरपाई म्हणनू दरवषी 15 जदवसाांिी अर्जित रिा देण्यािा जनणघय ग्रामजवकास जवभागाच्या 
जदनाांक 3.12.1988 च्या शासन जनणघयान्वये घेण्यात आलेला आहे. 

2. जिल्हा पजरषदेच्या शाळेतील दीघघ सटु्टी जवभागामध्ये कायघरत असलेल्या जशक्षक, प्रािायघ, मखु्याध्यापक, 
ग्रांथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक व पाणीवाला याांना सध्या अनजेु्ञय असलेल्या एकूण 20 जदवस अधघवेतनी 
रिेऐविी जदनाांक 01.01.1997 पासनू प्रत्येक कॅलेंिर वषात 10 जदवस अर्जित रिा अनजेु्ञय राहील अशी तरतदू 
जवत्त जवभागाच्या जदनाांक 6.12.1996 च्या शासन जनणघयान्वये करण्यात आलेली आहे.  

3. खािगी शाळाांतील मखु्याध्यापकाांना मोठ्या सटु्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाांिी भरपाई 
करण्याच्या प्रयोिनाथघ प्रत्येक पणूघ वषासाठी 15 जदवसाांिी अर्जित रिा शालेय जशक्षण व क्रीिा जवभागाच्या 
जदनाांक 15.5.1999 च्या शासन पजरपत्रकानसुार अनजेु्ञय करण्यात आली आहे. 
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4. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रिा) जनयम 1981 नसुार सध्या अस्स्तत्वात असलेली अर्जित रिा साठजवण्यािी 
तसेि सेवाजनवतृ्तीच्या वेळी अर्जित रिेिे रोखीकरण करण्यािी तरतदू जवत्त जवभागाच्या जदनाांक 15.1.2001 
च्या शासन जनणघयान्वये जवजहत करण्यात आलेली आहे. 

5. आजदवासी जवकास जवभागाच्या अजधनस्त असलेल्या शासकीय आश्रमशाळाांतील जशक्षक व जशक्षकेतर 
कमघिाऱ्याांना सांजित अर्जित रिा रोखीकरण अदा करण्यास आजदवासी जवकास जवभागाने जदनाांक 24.7.2020 
च्या शासन पजरपत्रकान्वये मान्यता जदलेली आहे. 

6. उपरोक्त पार्शवघभमूीवर महाराष्ट्र राज्य अपगे्रि मखु्याध्यापक महासांघ, तसेि जवधान पजरषदेिे माननीय 
सदस्य याांच्याकिून, जिल्हा पजरषद प्राथजमक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मखु्याध्यापकाांना दीघघ सटु्टी कालावधीत 
कराव्या लागणाऱ्या कामाबाबत प्रजतवषी  15 जदवस अर्जित रिा मांिरू करण्यािी मागणी सातत्याने करण्यात 
येत होती. शालेय जशक्षण व जवत्त जवभाग याांनी यासांदभात जवहीत केलेल्या धोरणाांच्या आधारे जिल्हा पजरषद 
प्राथजमक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मखु्याध्यापकाांना दीघघ सटु्टी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबाबत 15 
जदवस अर्जित रिा अनजेु्ञय करणे व सदर सांजित अर्जित रिेिे रोखीकरण करणे, ही बाब शासनाच्या 
जविाराधीन होती. 

शासन वनर्णय :- 

जवत्त जवभागाच्या जदनाांक 6.12.1996 च्या शासन जनणघयानसुार जिल्हा पजरषदेतील प्राथजमक शाळेतील 
पदोन्नतीप्राप्त मखु्याध्यापकाांिे पद दीघघ सटु्टी काळातही कतघव्याथघ असणारे पद म्हणनू घोजषत करण्यात आले 
आहे. त्यामळेु जिल्हा पजरषदेतील प्राथजमक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मखु्याध्यापकाांना प्रत्येक कॅलेंिर वषात, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रिा) जनयम, 1981 च्या जनयम क्र.54 मधील तरतदुीप्रमाणे 15 जदवस अर्जित रिा 
खालील अर्ी व शतीनसुार अनजेु्ञय राहील :- 

1) मखु्याध्यापकाांना काम नसताना सटु्टीच्या कालावधीत शाळेत हिर राहण्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये 
अथवा त्यासाठी वेतन कपात करण्यात येऊ नये. 

2) सटु्टीच्या काळात शालेय कायालयातील कामकाि ज्या जदवशी केले िाईल, त्या जदवशी मखु्याध्यापकाने 
हिेरी पत्रकात सही करणे आवर्शयक राहील. 

3) सटु्टीच्या कालावधीमध्ये मखु्याध्यापकाांनी केलेल्या कामाच्या प्रयोिनाथघ 15 जदवसाांिी जवशेष अर्जित रिा 
अनजेु्ञय आहे. म्हणिेि जकमान 30 जदवस कायालयात उपस्स्थत राहून काम करणे अपेजक्षत आहे. मात्र, 
शाळेत उपस्स्थत असल्याच्या जदवशी पणूघ वेळ उपस्स्थती आवर्शयक आहे, असे नाही. एकां दरीत कामाच्या 
व्याप्तीनसुार उपस्स्थती आवर्शयक ठरेल. 

4) मखु्याध्यापक सटु्टीच्या कालावधीत अनपुस्स्थत राजहल्यास त्याांना देय अर्जित रिा मान्य होणार नाही. 
जशवाय शाळेिी जनकिीिी व महत्वािी कामे वेळेत पार न पािल्याबद्दल मखु्याध्यापकाांना दोषी धरून 
त्याांच्यावर गर्जशक्षणाजधकारी / जशक्षणाजधकारी हे जशस्तभांगजवषयक कारवाई करु शकतील. 
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2. जिल्हा पजरषदेतील प्राथजमक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मखु्याध्यापकाांना दीघघ सटु्टी कालावधीत कराव्या 
लागणाऱ्या कामाच्या मोबदल्यात मखु्याध्यापक पदावर रुि ू र्ालेल्या जदनाांकापासनू प्रजतवषी 15 जदवसाांिी  
अर्जित रिा अनजेु्ञय करणे व सदर सांजित अर्जित रिेिे रोखीकरण करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.    
3. सदरिा शासन जनणघय शालेय जशक्षण व क्रीिा जवभागाच्या आजण जवत्त जवभागाच्या अनौपिाजरक सांदभघ 
अनकु्रमे क्र. 20/2021/ र्ीएनर्ी-1 जद. 20.07.2022 तसेि अनौपिारीक सांदभघ क्र. 105/सेवा-6 जद. 
11.08.2022  व 231/सेवा-6, जदनाांक 4.10.2022 अन्वये  जनगघजमत करण्यात येत आहे. 

4. सदरिा शासन जनणघय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असनू त्यािा साांकेताांक 202212061803017220 असा आहे. हा आदेश जििीर्ल 

स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदेशानसुार व नावाने, 

 

 
( उर्ममला जोशी ) 

     अिर सविि, महाराष्ट्र शासन 
 प्रत, 

1) मा. राज्यपाल महोदयाांिे सजिव, रािभवन, मलबार जहल, मुांबई. 
2) मा. मखु्यमांत्री महोदयाांिे प्रधान सजिव, मांत्रालय, मुांबई  
3) मा. उपमखु्यमांत्री महोदयाांिे प्रधान सजिव, मांत्रालय, मुांबई 
4) मा. मांत्री (ग्रामजवकास) महोदयाांिे खािगी सजिव, मांत्रालय, मुांबई. 
5) मा. राज्यमांत्री (ग्रामजवकास) महोदयाांिे खािगी सजिव, मांत्रालय, मुांबई 
6) मा. जवरोधी पक्ष नेता जवधानसभा/जवधानपजरषद जवधानमांिळ सजिवालय, मुांबई. 
7) मा. जवधानसभा/जवधानपजरषद सवघ सदस्य, जवधानमांिळ सजिवालय, मुांबई 
8) मा. मखु्य सजिव, मांत्रालय, मुांबई  
9) अ.म.ुस./प्र.स/सजिव, सवघ मांत्रालयीन जवभाग, मुांबई, 
10) अपर मखु्य सजिव, ग्राम जवकास जवभाग, बाांधकाम भवन, फोर्घ, मुांबई,  
11) अपर मखु्य सजिव, शालेय जशक्षण व जक्रिा जवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
12) अपर मखु्य सजिव, जवत्त जवभाग, मांत्रालय, मुांबई.  
13) आयकु्त, जवभागीय आयकु्त कायालय (सवघ) 
14) मखु्य कायघकारी अजधकारी, जिल्हा पजरषद (सवघ) 
15) उप आयकु्त (आस्थापना), जवभागीय आयकु्त कायालय (सवघ)  
16) सवघ मखु्य जवत्त व लेखा अजधकारी, जिल्हा पजरषद (सवघ) 
17) जनविनस्ती (आस्था - 14) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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