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वयचय : 1) शयसन णनिम् अल्पसंख्यंक णवकयस णवभयग क्र.अशैस-ं 208/447/प्र.क्र.56/08/कय.1,
णद.4.5.2009

प्रसतयवनय
शयळयंतील णवद्यय्ी पटसंख्ेच््य आधयरयवर णशक्षक / णशक्षकेतर कममचयऱ्यंची णन्ुतती केली
जयते. णवद्ययर्थ््ांची पटसंख्य कमी झयल््यस शयळे तील णशक्षक / णशक्षकेतर कममचयरी अणतणरतत ठरतयत
व त््यंचे समय्ोजन महयरयष्ट्र खयजगी शयळयंतील कममचयरी (सेवच्े ्य शती) णन्मयवली 1981, णन्म 26
अन्व्े बबदु नयमयवलीनुसयर व णवष् सयधर्म््ानुसयर अन्् शयळे तील णरतत पदयवर करण््यत ्ेते.
अल्पसंख्यक संस्यंच््य शयळयंमधील णशक्षक / णशक्षकेतर कममचयरी अणतणरतत ठरल््यस त््य कममचयऱ्यंचे
त््यच धमाच््य / भयषेच््य अन्् अल्पसंख्यंक संस्ेच््य शयळे मध््े समय्ोजन करण््यत ्ेत होते.
2.

त्यणप सवोच्च न््य्यल्यचे अहमदयबयद सेंट झेणवअसम कॉलेज सोसय्टी णवरुद्ध गुजरयत रयज््

(AIR 1974 SC 1389) आणि T.M.A. Pai Foundation vs State of Karnataka 2002 (8) SCC 481
तसेच सेक्रेटरी मलनकयरय णसरी्न कॅ्ेणलक कॉलेज णवरुद्धी टी.जोस व इतर (2007 ) 1 SSC 386
्यमधील न््य्णनिम् तसेच सदर न््य्णनवयड्ययच््य अनुषंगयने मुंबई उच्च न््य्यल्, मुंबई , खंडपीठ
नयगपूर व इतर रयज््यतील उच्च न््य्यल्यंनी णदलेल््य न््य्णनिम्यनूसयर सवम अल्पसंख्यंक संस्यंनय
सवत:ची संस्य सुरु करण््यचय व त््यचे प्रशयसन चयलणवण््यचय भयरती् रयज््घटनय कलम 30(1) नूसयर
मूलभूत अणधकयर प्रयप्त झयलेलय आहे . त््यमुळे सदर अल्पसंख्यंक संस्यंमध््े समय्ोजनयद्वयरे कममचयरी
उपलब्ध

करुन

देिे

ही

त््यंच््य

मूलभूत

अणधकयरयस

बयधय

आिियरी

बयब

आहे .

भयरती् रयज्् घटनेनुसयर मुलभूत हतकयंपैकी धयर्ममक बकवय भयणषक अल्पसंख्यंक संस्यंबयबत बयबत
कलम 30(1 ) मधील तरतूद पुढीलप्रमयिे आहे.

"धमम बकवय भयषय ्य णनकषयनुसयर अल्पसंख्यक

असलेल््य सवम वगांनय आपल््य शैक्षणिक संस्य स्यपन करण््यचय व त््यचे प्रशयसन करण््यचय हतक
असेल".
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3.

्यसतव सदर तरतूद व मय.सवोच्च न््य्यल्यच््य णनिम्यस अनुसरुन अल्पसंख्यंक शैक्षणिक

संस्यमधील कममचयरी णनवडण््यबयबत /त््यंच््य पदभरतीबयबत/ वै्क्ततक मयन््तेबयबत शयसन
पुढीलप्रमयिे णनिम् घेत आहे.

शयसन णनिम् :
अल्पसंख्यंक शैक्षणिक संस्यमधील कममचयरी वगम णनवडण््यबयबत / पदभरतीबयबत/ वै्क्ततक
मयन््तेबयबत पुढीलप्रमयिे णनिम् घेण््यत ्ेत आहे.
1. सवम धयर्ममक बकवय भयणषक आधारावर

अल्पसंख्याक

शै क्षणिक

संस्ांमधील सवम अणतणरतत

णशक्षक / णशक्षकेतर कममचयऱ्यंची सवतंत्र ्यदी त्यर करयवी.
2. प्र्मत: अशय अणतणरतत णशक्षक / णशक्षकेतर कममचयऱ्यंचे त््यच अल्पसंख्यंक संस्ेच््य अन््
शयळे तील णरतत पदयवर समय्ोजन करण््यत ्यवे.
3. अल्पसंख्यक संस्यंनय आरक्षियचे तत्व लयगू नसल््यने अ.क्र. 2 नुसयर कय्मवयही केल््यनंतर
संबणं धत अणतणरतत णशक्षकयंचे स्यणनक सवरयज्् संस्यंच््य शयळयंमध््े बबदु नयमयवलीनुसयर व
णवष्यच््य आवश््केनुसयर समय्ोजन करण््यत ्यवे. स्यणनक सवरयज्् संस्यंच््य शयळयंमध््े
समय्ोजन करतयनय आरक्षि कय्द्ययचे कयटे कोरपिे पयलन होईल ्यची दक्षतय घ््यवी व
त््यसयठी

आवश््कतय असल््यस संबणं धत सक्षम प्रयणधकयऱ्यचे जयत-वैधतय प्रमयिपत्र

असल््यणशवय् असे समय्ोजन करतय ्ेियर नयही ्यची कृप्य नोंद घ््यवी. आरक्षि धोरियचे
उल्लंघन झयल््यचे आढळू न आल््यस आरक्षि धोरियतील कय्द्ययनुसयर दं डयत्मक कयरवयई
अ्वय तुरुंगवयस बकवय दोन्हीची कयरवयई करण््यत ्यवी.
4. एखयद्यय अल्पसंख्यंक संस्ेमध््े अणतणरतत ठरणवण््यत आलेल््य णशक्षक / णशक्षकेतर कममचयरी
्यंचे स्यणनक सवरयज्् संस्यंच््य शयळे त समय्ोजन केल््यनंतर सदर अल्पसंख्यंक शयळे त
पुढील कयळयत णवद्यय्ी संख्ेत वयढ झयल््यमुळे भणवष्ट््यत जयदय णशक्षक कममचयऱ्यंची
आवश््कतय णनमाि झयल््यस स्यणनक सवरयज्् संस्यंच््य शयळे त समय्ोणजत झयलेल््य णशक्षक
कममचयऱ्यंच््य सेवय मूळ संस्ेकडे वगम करण््यत ्यव््यत.
5. उपरोतत प्रमयिे णरतत पद उपलब्ध नसल््यस त््यच धयर्ममक अ्वय भयणषक अन्् अल्पसंख्यंक
संस्ेच््य शयळे मध््े त््य संस्ेच््य इच्छे नुसयर समय्ोजन करण््यत ्यवे.
6. ऐक्च्छक समय्ोजनयस सदर संस्य त्यर नसल््यस अशय सवम अल्पसंख्यक संस्यंनी केलेल््य
पद भरतीस महयरयष्ट्र खयजगी शयळयंतील कममचयरी (सेवच्े ्य शती) अणधणन्म 1977 कलम 5 (1)
मधील तरतूदीमधून वगळण््यत ्यवे. सदर तरतूद मय. सवोच्च न््य्यल् व कयही रयज््यंच््य
उच्च न््य्यल्यंच््य न््य्णनवयड्ययनुसयर भयरती् रयज््घटनय कलम 30 (1) च््य तरतूदीस
बयधय ्ेत असल््यने सदर अल्पसंख्यक संस्यंनी केलेल््य पद भरतीस वै्ततीक मयन््तय
दे ण््यबयबत उणचत कय्मवयही करयवी.
पष्ृ ठ 5 पैकी 2
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7. उपरोतत प्रमयिे कय्मवयही करत असतयनय अल्पसंख्यक संस्यंमधील अणिणरक्ि ठरलेल्या ज्या
कमम चाऱयांचे समायोजन होिार नाही तयांचे समायोजन होईपयं ि त््यंनय णवनयकयम णवनयवेतन
(No Work No Pay) ्य तत्वयच््य आधयरे त््यंनय वेतन अदय करण््यत ्ेवू न्े.

त्यणप अशय

अणतणरतत कममचयऱ्यंचे भणवष्ट््यत समय्ोजन झयल््यस त््यंनय वेतन संरक्षि दे ण््यत ्यवे. परं तु
अणतणरतत असलेल््य कयलयवधीतील वेतनयची ्कबयकी कुठल््यही पणरक्स्तीत अनुज्ञे्
रयहियर नयही.
8. ज््य अल्पसंख्यंक संस्यंनी णरतत पदयवरील पदभरतीस परवयनगी मयणगतली आहे , त््यंस उतत
नमूद केल््यप्रमयिे कय्मवयही करुन परवयनगी दे ण््यत ्यवी अ्वय नय-हरकत प्रमयिपत्र न घेतय
अशी पदभरती केली असल््यस अशय पदभरतीस वै्क्ततक मयन््तय दे ण््यबयबत आवश््क
कय्मवयही करण््यत ्यवी.
9. उपरोतत प्रमयिे पदभरती करतयनय अ्वय वै्क्ततक मयन््तय प्रदयन करतयनय खयलील बयबींचे
कटयक्षयने पयलन करिे बंधनकयरक रयहील.
अ) णरतत पदयंची णनणिती संबणं धत शैक्षणिक वषाच््य संचमयन््तेनूसयर केली आहे ्यची
तपयसिी करयवी.
आ) संबणं धत संस्ेने प्रणतक्ष्ट्ठत वृत्तपत्रयत जयणहरयत णदली आहे बकवय कसे ्यंची तपयसिी
करुन वृत्तयपत्रयची मूळ प्रत तपयसयवी. जयणहरयतीमध््े संचमयन््तेनुसयर व उपलब्ध
कय्मभयरयनुसयर पदयंचय उल्लेख केलय आहे बकवय कसे, त््य पदयसयठी आवश््क
शैक्षणिक अहम तय (मयध््म व णवष्), व्ोम्ादय, पद पुिमवळ
े /अधमवळ
े /घड्ययळी तयस/
रजय कयलयवधी इ. तपशील. पद अनुदयणनत /अंशत: अनुदयणनत /णवनय अनुदयणनत
असल््यचय तपशील. पदयंचे मयनधन व वेतनश्रेिी आणि संचमयन््तेनुसयर पदयसयठी
उपलब्ध कय्मभयर इ.बयबींची तपयसिी करण््यत ्यवी.
इ)

उमेदवयरयस णन्ुतती दे तयनय महयरयष्ट्र खयजगी शयळयंतील कममचयरी (सेवच्े ्य शती)
णन्मयवली 1981, मधील णन्म 9 नूसयर झयलेली असेल ्यची कयटे कोरपिे
कयळजी घेण््यत ्यवी. त्यणप अल्पसंख्यंक संस्यस आरक्षि धोरि लयगू नसल््यने
बबदू नयमयवलीची आवश््कतय नसयवी.

ई)

पद णरतत होण््यचे कयरि नमूद करण््यत आलेले असयवे.

्यव््णतणरतत

वसतुक्स्तीशी णवसंगत तपशील दे ऊन नेमिूक केलेली असल््यचे आढळल््यस
संबणं धत वै्क्ततक मयन््तय तयत्कयळ रद्द करुन सदर कममचयऱ्यने दरर्म््यनच््य
कयलयवधीत केलेल््य कयमयचे वेतन संबणं धत संस्ेने देिे बंधनकयरक रयहील.
उ) वै्क्ततक

मयन््तय

प्रदयन

करतयनय

संबणं धत

कममचयऱ्यचय

हजेरीपटयवरील

(मसटरवरील) उपक्स्तीचय तपशील, कममचयऱ्यने घेतलेल््य मयनधन/वेतनयचय
तपशील इ. बयबींची दे खील तपयसिी करण््यत ्ेईल.
पष्ृ ठ 5 पैकी 3
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10. संस्य /शयळयंमध््े पय्यभूत पेक्षय वयढीव पद णनमाि होत असल््यस त््यस शयसनयच््य
मयन््तेणशवय् मयन््तय दे ण््यत ्ेऊ न्े, ्यची कृप्य नोंद घेण््यत ्यवी. तसेच सदर पद
कोित््यही पणरक्स्तीत संस्यंनी /शयळयंनी भरु न्े. कोित््यही पणरक्स्तीत पय्यभूत पेक्षय
वयढीव पदयस शयसनयच््य मयन््तेणशवय् परवयनगी दे ण््यत ्ेऊ न्े.
11. ्यणशवय् शैक्षणिक संस्य /शयळयंमधील पदभरतीस बंदी, समय्ोजन व इतर बयबत शयसनयने
वेळोवेळी कयढलेले सुधयणरत णनिम् /णन्म (ज््यमध््े अल्पसंख्यंक संस्यंनय वगळलेले नयही )
अल्पसंख्यंक संस्यंनय लयगू रयहतील.
12. महयरयष्ट्र खयजगी शयळयंतील कममचयरी (सेवच्े ्य शती) अणधणन्म 1977 कलम 5 (1) व
णन्मयवली 1981, णन्म (25), (26) मध््े आवश््क ती दु रुसती करण््यची कय्मवयही
््यवकयश करण््यत ्ेत आहे .

सदर शयसन णनिम् महयरयष्ट्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य संकेतस्ळयवर
उपलब्ध करण््यत आलय असून त््यचय संकेतयक 201607131723348721 असय आहे . हय आदे श
णडजीटल सवयक्षरीने सयक्षयंणकत करुन कयढण््यत ्ेत आहे .
महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यंच््य आदे शयनुसयर व नयवयने.

KAPADNIS SWAPNIL
YASHWANTRAO
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(सवक्प्नल कयपडिीस)
अवर सणचव, महयरयष्ट्र शयसन

प्रत,
१) मय.मुख्मंत्री ्यंचे प्रधयन सणचव, मुख्मंत्री कय्ाल्
२) सवम णवधयनसभय/णवधयनपणरषद सदस्
३) आ्ुतत,णशक्षि, महयरयष्ट्र रयज््, पुिे
४) आ्ुतत, क्रीडय, महयरयष्ट्र रयज््, पुिे
५) आ्ुतत, महयरयष्ट्र रयज्् पणरक्षय पणरषद, पुिे
६) णशक्षि संचयलक(मयध््णमक व उच्च मयध््णमक),महयरयष्ट्र रयज््,पुिे
७) संचयलक,महयरयष्ट्र रयज्् शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद,पुिे
८) संचयलक, महयरयष्ट्र प्रय्णमक णशक्षि पणरषद, पुिे
९) णशक्षि संचयलक, (प्रय्णमक),महयरयष्ट्र रयज््, पुिे
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१०) अध््क्ष,महयरयष्ट्र मयध््णमक व उच्च मयध््णमक णशक्षि मंडळ
११) मय.प्रधयन सणचव, शयले् णशक्षि व क्रीडय णवभयग ्यंचे सवी् सहय्क, मंत्रयल्,मुंबई
१२) मय.मंत्री, शयले् णशक्षि णवभयग ्यंचे खयजगी सणचव,मंत्रयल्, मुंबई
१३) मय.रयज््मंत्री, शयले् णशक्षि णवभयग ्यंचे खयजगी सणचव,मंत्रयल्,मुंबई
१४) सवम णवभयगी् णशक्षि उपसंचयलक
१५) सवम णशक्षियणधकयरी (प्रय्णमक),महयरयष्ट्र रयज््,पुिे
१६) कय्ा.टीएनटी-1, शयले् णशक्षि व क्रीडय णवभयग (सदर शयसन णनिम्यच््य अनुषंगयने
महयरयष्ट्र खयजगी शयळयंतील कममचयरी (सेवच्े ्य शती) अणधणन्म 1977 व णन्मयवली
1981 मध््े आवश््क ती दु रुसती करण््यची कय्मवयही करयवी.)

१७) णनवड नसती(णटएनटी-२)
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