रयत िश ण सं था,
था, सातारा
मु या यापक,
यापक, उपमु या यापक,
यापक, पयवे क व लेखिनक उदबोधन वग
म टर-:
सेवकां$या %&ीने व शाखे$या द(रातीलहे मह*वाचे रे कोड असून . व/पी ठे वायचे रे कोड आहे
१.

,

म टरवर कालावधी िलहावा.शाळे चा िश5का असावा .

२. म टरवर पान 7मांक टाकून शेवटी मु या यापकांनी 9मािणत क/न सही करावी.
३. 9*येक पानावर शाळे चा िश5का असावा .
४. म टरवर सेवा=ये>तेनुसार िश क व िश के?र यांची पूण नवे िलहावीत ,शै िणक पाAता नBद करावी .
हुCदा िलहावा.
५. शाळे ची कामकाज वेळ सुF होGयापूवH 9*येक सेवकाने कमीत कमी १५ िमिनटे अगोदर आपली सही करावी .
जर एखाJा सेवकास अपिरहाय कारणामुळे उशीर झाMयास मु या यापकांना उशीर झाMयाचे कारण सांगून
मस ् .*यां$या परवानगीने लेटम टरवर िश करावी व वेळ िलहावीटरवरील सही नावाचे आJा रे व पूण
आडनाव असलेली असावी.
६.

रजेवर गेलेMया सेवकाची =या 9कारची रजा असेल *या 9कार$या रजेची नBद मा टरवर करणे आवPयक
आहे ” केवळ . एल“ िलिहणे टाळावेिकरकोळ रजे RयितिरS घेतलेMया रजे$या मंजुरी पAाचा 7मांक व

.

िदनांक मस◌्
टरवर नBद करावा.
७. शेरा कोलमम ये सेवका बदलून आला असेल िकंवा बदलून गेMयास अगर नवीन नेमणूक झाली असMयास
*यासंदभातील नBदी तांबXया शाईने वेलेिसत एखादा

.कराRयात [ ऑिफस वेळेनंतर / ऑिफस वेळेपूवH ]

सेवक सेवािनवृ? झाला असेल तर *या$या सेवािनवृ?ीचा शेर◌ा मा टरवर िलहावातसेच एखाJा सेवकाची
तो

.नेमणूक असेल तर तसा

.

प& शेरा मा टरवर संबंिधत RयSी$या नावापुढे िलहावा रजे$या मुदतीत

.कोणा$या रजामुदातीत नेमला आहे याची नBद करावी
८. मिहना अखेरीस रजेचा तपशील पूण करावातसेच राजा पुढील मिहcया$या पानावर ओ .ढावीिकरकोळइतर

.

.वीरजा सेवापु तकात नBfMयाची खाAी करा
९.

सुhटीचे िदवसा तांबXया शाईने आखून सुhटी$या नावाचा

प& उMलेख करावा.सव वारांची नावे असावीत .

१०. मिहना अखेरीस खालील 9माणे नBदी मा टरवर$या पानावरती कराRयात.
१.

शालेय कामाचे िदवस २सुhटीचे िद .वस ३Ð एकूण ४रिववार

शेवटी रजेचा तपशील िलिहGयाचे सिटिफकेट दे णेअसा शेरा िलहून

.

[रजेचा तपशील तपासाला व तो बरोबर आहे ] .

.शाखा9मुखांची मिहनाखेरीसा सही असावी
सूचना
१.

-:
मा टरवर खाडाखोड नसावी.

२. मा टर मु या यापका$या टे बलवरती असावे.
३. सेवकाची ओनXयूटी िलिहताना िठकाण िलहावे.
४. िवJालयाचे कामकाज सुF होGयापूवH सव सेवकां$या सlा झाMया आहे त का ते पाहावेमिहना अखेरीस
मु या यापकांनी सही करGयापूवH पुढील बाबी पहाRयात
१.

सव सेवकां$या सव कामकाजा$या िदवशी सlा नBदी पूण आहे त ,

.

२. सव सुhhयां$या नBदी केMया आहे त.
३. एका मिहcयासाठी जेवढी पाने आहे त *या 9*येक पानावर मिहcयाचे नाव सण िलहलेले आहे .
४. िकरकोळ रजा व िकरकोळे ?र रजा नBदी क/न राजा िहशोब पूण क/न पुढील मिहcयात रजा ओढलेली
आहे िकरकोळे ?र रजा मंजुरी 7मांक िलहलेला आहे .
५. पुढील मिहcयात सेवकांची नवे िलिहलेली आहे त.
६.

मिहना अखेरी$यानBदी शेवटी केलेMया आहे त.
मा टर बांधनी क/न श5यतो बायिडं ग करणे आवPयक आहे खा*या$या सेवकसंच मंजुरी नुसारच .
.मा टरवर सेवक असावेत
--रजा--

१.

ह5क nहणून रजा िदली पािहजे असा सेवकास हhट धरता येत नाहीसेवकांनी रजेवर जाGयापूवH रजा अज
रजेRयितिरS अcय

वFपाची राजा मंजूर

िश क व िश केतर यां$या बाबतीत

.

( नैमेि?क ) कोळिकर .मंजूर क/न घेऊनच रजेवर जावे

[एक] ती नाकारGयाचा िकंवा रr करGयाचा अिधकार , करGयाचा

दो] शाळा सिमतीलान.मु या यापकां$या बाबतीत Rयव थापक मंडळाला आहे [
२. नैमेके?र

रजेRयितिरS

इतर

रजेसाठी

अज

सामcयाता

रजेपुवH

व

अपवादा*मक

पिरि थतीत

अनुउपि थती$या तारखेपासून ७ िदवसां$या आत अज Jावा लागेलअ थाई रजा न मागता सात*याने तीन .
वषt अनुपि थत रािहला तर *याने

वे$छे ने नोकरी सोडली असे होईल ” टीप माA तीन वषाvची 9ती ा न -:

यांिवFw िनयमानुसार िश तभंगाची कारवाई करता -यांना कमचा-िधकृ तिर*या गैरहजर राहणाकरता अन
$या 9य २७सेवे$या सवसाधारण शतH$या िनयम

.*यास सेवेतून कमी करता येईल .येईल◌ोजनाथ हे तुता

गैरहजर राहणे तील तरतुदी नुसार कारवाई यािवFw िनयमा-गैरवतणूकीबrल कमाचा .ही

गैरवतणूक ठरते ,

.यास पूण अिधकार असतात-करGयाचे स म 9ािधका
रजा 9कारÐ
अ[िकरकोळ रजा ] नैिमि?क रजा [
१(म .सेवकाची िकरकोळ रजा मु या यापक मंजूर करतात मु या यापकांची िकरकोळ रजा सं था मंजूर
करते.)
२िदवसांपे ा

[सात] ७ :एकावेळी सामाcयता .आहे त िदवस िकरकोळ रजा १२शै िणक वषात कमाल

.िदवसा पयvत वाढवता येईल१०अपवादा*मक पिरि थतीत ही मुदत

[

.अिधक िकरकोळ रजा घेता येणार नाही

Rयव थापन कम / मु या यापकचायाने मागणी केलेली वा *यास मंजूर केलेली रजा खालील पिरि थतीत .ल आिण अनुपि थतीचा कालावधी िबनपगारीरजा nहणून ठरवू शकेलरr क/ शके /नाका/ शकेल
अकमचारी िवनाxगारी गैरहजर रािहला असेल वा गैरवाजवी कारणा तव रजेची मागणी केली असMयाचे

[

संबध / Rयव थापनाचेि◌त अिधका.याचे मत असेलब . .....आढळू न आले असेल तर याची 9वृ?ी असMयाचे-नैिमके?र रजा वाया घालवGयाची कमचा [
३*याच9माणे िकरकोळ रजे म ये

.िकरकोळ रजे$या मागे व पुढे रिववार आिण िकतीही सुhhया जोडता येतील [

एक िकंवा िकतीहीसुhhया आMया तरी चालेलया सुhhया यांची एकूण सं या -तथािप िकरकोळरजा व *यात येणा .
.िदवसांपयvत वाढवता येईल १०परं तु िवशेष 9संगी टी सं या

.िदवसांचेवर असता कामा नयेत ७ळी एकावे

४मोyया सुhटी$या मागे व पुढे मु या यापकां$या पू :िकरकोळ रजा सामcयात [व परवानगीने
घेता येते.

पेशल िकरकोळ रजा

५शाळे $या अ या िदवसा$या कामा$या िदवशी घेतलेली रजा पूण

माA .अ या िदवसाची िकरकोळ रजा घेता येईल [

.रजा समजली जाईल
नेहमी$या िकरकोळ रजे RयितिरS खास .िकरकोळ रजा मंजूर करGयाची तरतूद केलेली आहे [ िवशेष ]
१Ð िzयांवरील िकंवा पुFषांवरील नसबंदी शzि7या [ ६ िदवस
२Ð सुतीकालीन िनबHजीकरण शzि7येसाठीयां$या 9-मिहला कमचा [ १४ िदवस
[वरील रजा िकरकोळ रजेस िकंवा अcय रजेस जोडू न घेता येईल]
३

यास वैJकीय 9माणपA सादर-या मिहला कमाचा-बसवून घेणा .डी.सी.यु.लूप िकंवा आय [
करGया$या शतHवर Ð १िदवस

४

बHजीकरण शzि7या करवून घेतMया नंतर वैJकीय 9माणपAा$या9सूती काळाRयितिरS िन [
आधारे प{ी$या दे खरे खी साठी िवशेष रजा Ð ७ िदवस

५Ð कुAे चावMयावर उपचार करGयासाठी [

३आठवडे

६Ð रा|ीय आंतररा|ीय खेलात भाग घेGयासाठी [ ३० िदवस
७Ð िगयारोहणासाठी [ ३० िदवस
८Ð मोफत रSदानासाठी [ १ िदवस
९ कायकारणी / कौिcसल .िदवस १०से7ेटरी

/ रा=य तरीय संघटनांचे अ य

[

७ िदवस
ब [अधपगारी रजा -:
दीघ सुhटी िवभागात काम करणायांना -यांना तसेच =यांना दीघ सुhटी अनु~ेय नाही अशा
अशी रजा खाजगी कारणासाठी व

कमचा-या कमचा-

. िदवसांची अधपगारी रजा अनु~ेय असेल २०सेवे$या वषासाठी 9*येक पूण

वैJकीय 9माणपA सादरकेMयावर मंजूर करता येईल.
अधपगारी रजेएवजी अिजत रजा
१. दीघ सुhटी िवभागात काम करणािदवस अिजत रजा मंजूर

१०वजी िदवस अधपगारी रजेए २०या -या कामचा-

.करGयात येईल
२. िह अिजत रजा 9*येक सहामाही$या जानेवारी मिहcयात पिहMया िदवशी 9*येक पाच िदवस या 9माणे दोन ह•*यात
जमा होईल.
३. एखादा सहामाहीत असाधारण िबनपगारी रजा घेतली असेल तर पुढील अध वषा$या सुरवातीला खा*यात जमा
करGयात येणारी रजा असाधारण रजे$या कालावधी$या १माA

.या 9माणे कमी करGयात येईल (एक ितसांश) १०/

कमी करGयात येणा.या रजेचा कालावधी पाच िदवसापे ा अिधक नसेल४. अध वषात िनयुS झालेMया वा सेवा समा( करGयात आलेMया कामचाडे मिहने याला *या सहामाहीम ये तो जेवसेवा करGयाची श5यता असेल *या 9*येक पूण कॅल•डर मिहcया$या आिण सेवासामा(ी$या 9*येक मिहcयाला ५ ६/
.िदवस या 9माणे रजा मंजूर होईल
५. हे आदे श १ जुलै १९९५ पासून अमलात आलेले आहे त.
६. ही अिजत रजा रोखीव वटिवता येणार नाही.
७. ३० जून १९९५ पयvत दीघ सुhटी िवभागात काम करणायां$या खाती 9चिलत पwतीने अधावेतनी रजा -या कामचा.अनु~ेय असणार नाही
८. ३० जून १९९५ रोजी िशMलक असलेली अधपगारी रजा वेगळी दाखिवता येईल व ती संपेपयvत शतHनुसार अधपगारी .
.या येईल-परावतHत रजा मंजूर करणा /

९. १ जुलै १९९५ रोजी सेवेत असलेMया दीघ सुhटी िवभागातील कामचा-संदभ) .यास फS अिजत रजा अनु~ेय राहीलमहारा‚र शासन शालेय िश ण िवभाग िनणय 7मांक एस/८/४.माझी िद/१२८/२६९३/एन.एस .९५

(

१०. अधपगारी रजा फS िश के?र कामचानेवारी व जुलै मिहcया$या पिहMया पासून जा ९३/१/१.िद .यांना दे य राहील.िदवशी आगाऊ जमा करावी
परावतHत रजा :
दे य असलेMया अधपगारी रजे$या िनnnया कालावधीपे ा होणार नाही एवढया िदवसाची परावतHत रजा
वैJकीय कारणा तव पुढील (कnयूटेड िलRह)अनु~ेय
दे य असलेMया अधपगारी रजे$या खा*यावर परावतHत रजे$या दxु पट रजा खचH घालवGयात येईल.
१. रजा संमपMयानंतर कामचारी कामावर Fजू होGयाची पुरेशी श5यता आहे याचे समाधान -यािवषयी अिधका .
.झाMयािशवाय परावतHत रजा दे Gयात येणार नाही
२. परावतHत रजेवर असताना कामचानामा िदला अगर

वेछा िनवृ?ी

वीकारली तर परावतHत रजे$या याने राजी-

कालावधीत घेतलेले वेतनअधपगारी रजेसाठी अनु~ेय असेलेले वेतन यातील फरकाची र5कम परत करGयाची हमी
कामचा.यावर बंधनकारक आहे -याकडू न घेणे अिधका३. कामचाअज मंजूर करणारा अिधकारी समाधानी नसेल तर तो िजMहा

याने सादर केलेMया वैJकीय 9माणपAािवषयी-

यांनी वैJकीय तपासणी-वैJकीय अिधकारी यास कामचाकरGयाची िवनंती दस
ु रा वैJकीय अिभ9ाय िमळू शकेल.
४. आवPयक असेल तर पुcहा वैJकीय तपासणीची Rयव था Rयव थापक मंडळ

वत. $या खचाने करे ल:

५. सावजिनक िहता$या %&ीने आवPयक अशा शासनमाcय अƒयास7मासाठी संपूण सेवा काळात १८० िदवसपयvतची
अधपगारी रजा वैJकीय दाखMयािवना परावतHत करता येईल.
असाधारण रजा - : (िबनपगारी
(िबनपगारी)
िबनपगारी)
ज•Rहा कामचा यां$या खाती कोणतीही-अनु~ेय रजा िशMलक नसेल िकंRहा अcय रजा अनु~ेय असूनही
कामचा .याला असाधारण रजा मंजूर करGयात येईल-याने असाधारण रजेची मागणी केली असेल तर अशा वेळी कामचावैJकीय अ ययन या कारणा तव

.वषापे ा जा त नाही ३ थायी सेवकास

वेतनवा घेतलेMया असाधारण रजे$या

,मिहने ३अ थायी सेवकास जा तीत जा त

कालावधीढीसाठी िहशेबात घेतला जाईल .

असाधारण रजेवर असणायाची वेतनवाढीची तारीख असाधारण रजे$या कालावधी इतकी पुढे -या कामचा.ढकलली जाईल
( अधपगारी व अcय रजे$या बाबतीत माA वेतनवाढीची तारीख पुढे ढकलली जात नाही ,अिजत)

टीप महारा| नागरी ) . वैJकीय कारणा तव घेतलेMया रजेम ये वेतनवाढीची तारीख पुढे ढकलली जात नाही - :
(३९रजा िनयम
क) 9सुती
१.

,रजा ,सेवा
रजा

)बाळं तपणाची रजा(

शासन िव? िवभाग िनणय कर.िद ९सेवा

१२/ १४९०/अरजा.२७अcवेय कमीत कमी एक

१९९५/७/

-वष अखंड सेवा असलेMया मिहला कमचायास ९० िदवसाची पुणवेतनी 9सुती रजा अनु~ेय राहील माA .
9सुती
राहतील.

रजेचा अज केले$या तारखेस

िकंRहा *यापे ा कमी हयात मुले असलेMयांनाच ही सवलत पाA

२. 9सुती रजा इतर रजे$या िहशोबात धरली जात नाहीया रजेला जोडू न सेवेकेची इतर रजा मंजूर करता

.

.येते
३. गभपातयास -गभzाव व गभासामापन अिधिनयामाcवे घडवून आणलेMया गभपाताबrल मिहला कमचा ,
िद ४५संपूण सेवाकाळात वस 9सुती रजा अनु~ेय राहीलिकती मुले हयात आहे हे िवचारात घेतले

.

.जाणार नाही
टीप ४याला िवशेष िकरकोळ रजा -प{ीने 9सुती नंतर ताबोडतोब िनिबजीकरण शzि7या करवून कमचा :
.िदवस िमळते
ड

.अिजत रजा

-:

वषातील सव सुhटया =या कायम सेवकांना िमळत नाही अशांना पूण
िदवस िदवसाची

२४०अशी रजा संिचत होGयासाठी कालमयादा

.िदवसाची

(िचंगनॉन टी)

अिजत रजा िमळते ३०सेवाकालावधीत

.आहे
१.

मु या यापकांना मोठया सुhटीत काम करावे लागते nहणून मु या यापकांना १५ िदवसाची अिजत रजा
िमळतेमोठया सुhटीत मु य .◌ा यापकांनी दररोज शाळे त जाGयाचे बंधन नाहीमाA =या िदवशी शाळे त

,

(८१/९/१) .जावू शकतील *या िदवशी म टरवर सही केली पािहजे
२. दीघ सुhटीस पाA असणासुhटीम ये खा*यामाफत आयोिजत

(मु या यापकाRयितिरS) याने-या कमचा-

:२१यास -या कमचा-तर काम करणा केलेला एखादा कोस िकंRहा शालेय काम केले१० या9माणे अिजत रजा
िमळे लिदवस अिजत रजा मान १०िदवस सुhटीत काम केले तर *यात

२१ .◌्
य होईलखाजगी माcयता

.

9ा( शाळामधील जे िश क िजMहा सा रता अिभयान सिमती$या मागणीनुसार उcहाळया$या सुhटीत संपूण
.काम करतील *यांना वरील तरतुदीनुसार अिजत रजा िमळGयाचा ह5क 9ा( होईल सा रता मोिहमेचे
संदभ शासन शालेय िश ण िवभाग 7मांक)संसामो - साशी ३३२९/१०९३-६ िद७सुhटीत काम

(१९९३/७/

.करGयाची परवानगी माननीय िश णािधकारी यांचेकडू न …यावी
*यांची तशी परवानगी िमळाली तरच *या िश कास कामा$या िदवसा$या 9माणात अिजत रजा िमळू शकते
३२अिजत रजा

[४० िदवसांपयvत साठवता येते.

इ [9*यिपत रजेचे रोख रकमेत Fपांतर

-:

=यांना अिजत रजा िमळू शकते असे सेवक 9*यिपत िकंवा समिपत क/न रोख रकमेत Fपांतर क/
शकतात.*यासाठी खालील अटी आहे त .
9*यिपत रजा मोyया सुhटीला जोडू न घेता येणार [ सर• डर ] नाही.
३०िदवसिcच समिपत रजा मंजूर क/न घेGयासाठी सेवकांनी ३० िदवसाची अिजत रजा घेतलीच पािहजे .
.यांचा समावेश असेल ,

थािनक पूरक भ?ा , ?ामहागाई भ , समिपत रजे$या वेतनात मूळ पगार

9*यिपत रजे साठीचा अजहा अिजत रजे$या अज सोबत सादर केला पािहज◌े.
अिजत रजा सुF होGया$या िदवशीच9*यिपत रजा िदली असे समजून ते िदवसा अिजत रजे$या
िहशेबातून वजा होतील .स अिजत रजा सर• डर करता येणार नाहीिदवसांपे ा जा त िदव ३० .9*य
उपभोगलेली अिजत रजा आिण सर• डर केलेली अिजत रजा यांची बेरीज एका वेळी अनु~ेय असलेMया
रजे$या कमाल मयादे पे ा अिधक होता कामा नये9*यिपत रजे$या कालावधीचे [िदवसांपे ा १२०nहणजे ] .
पण रजा मंजूर होGयापूवHच ती

.िदवस अगोदर घेता येते ६वातीस जा तीत जा त वेतन रजे$या सुF

नामंजूर झाMयास रजा घेतMयाची र5कम एका रकम◌ेने परत करावी लागेल.

िदवसांची संपेपयvत कामावर येGयाची
पण *यामुळे

३०समिपत रजा मंजूर केMयानंतर साधारणपणे अिजत रजा

.मंजूर झाMयानंतर दे खील सेवकास कामावर बोलिवता येते रजा .परवानगी िदली जाणार नाही

अिजत रजेपैकी उरलेली रजा पुढील सहा मिहcयात उपभोगलीपािहजे .यासाठी सेवकाने अज केला पािहजे .
.नाहीतर तेवढी रजा खचH पडते
9*यिपत रजा मंजूर झालेनंतर *याची संपूण नBद सेवापु तकात केली पािहजेवरील 9माणे नBद केMयाचा
9*यिपत
माच

.

.टी जबाबदारी मु या यापक व संबंिधत लेखिनकाची आहे . दाखला पगारपAकातही िदला पािहजे

३०कोण*याही पिरि थतीत अिजत रजा

एका आिथक

.िदवसांपे ा जा त असावी लागते ६०व अिजत रजेसाठी रजा

.िदवसिcच असावयास पािहजे३०व *या िदवशी 9*यिपत रजा

.पूवH सुF Rहावयास पािहजे

िदवसांची 9*यिपत रजा फS एकाचवेळेस३०वषात मंजूर होते.

रजा संपMयानंतर सेवकाने िजतके िदवसांची 9*यिपत रजा केली असेल िततके िदवस काम केलेच पािहजे.
nहणजे

] .अिजत ही एकमेकास जोडू न घेता येईल / रकोळ जtखेरीज इतर रजा nहणजे अधपगारीिक

िकरकोळ रजेस जोडू न अिजत िकंवाअcय 9कारची रजा घेता येणार नाही[.
असा अ थायी

.अ थायी सेवकास िकरकोळ रजा व बाळं तपणाची रजा या खेरीज रजा िमळू शकत नाही

.अिजत *याला िमळू शकते / स *यांचे पूवHचे सेवा काळातील अधपगारीसेवक पुढे कायम झाMया
भरपगारी रजेवरील सेवकाला रजेवर जानेपुवH वेतन िमळे ल अधपगारी रजेवरील

.

कमाचा.यास वरील उपिनयमा मधील वेतना$या िनnnया दरा9माणे भ?ा व अनु~ेय असणारे पूण घरभाडे िमळे ल.कु>रोग या आजारासाठी िवशेष रजा व भ?े िमळू शकतात / ककरोग /

यरोग

या सेवकास-िबनपगारी रजेवर असणा , अधपगारी / भरपगारी इतरA वेतनावर िकंवा िवनावेतनावर पूणवेळ
नोकरी करता येणार नाही. माA सं थे$या परवानगीणे तो इतरA अधवेळ कF शकेल .
.$या परवानगी खेरीज कामावर जाता येणार नाहीया-रजा मंजूर करणा
फ [संवग बदलMयास
जी.आर.एस

िमळणारी रजा
३०३७

-:

४२५/२६७७ .एन.एस.

०१-एखाJा कमचा १९७७/०९/यास खाल$या संवगातून

वर$यात िनयुSी झाली तर *याची *याचशाळे तील िकंवा *याच सं थेतील इतर शाखेतील सेवा अखंिडत झाली असेल
तर *याला खाल$या संवगातील जमा असलेली रजा उचक संवगात नेमणूक झाMयावर पुढे ओढGयास माcयता िदलेली
आहे .
ग [ऑन Xयूटी रजा -:
काही वेळा शासकीय सिमतीवर मु या यापक यांची सद य nहणून िनयुSी झाली अशावेळी

, िश क ,

जासिमती$या कायालयासाठी रऑन Xयूटी रजा समजGयात यावी .जी िद / ९१२०४/२०० .एन.एस.एस = आिशक .
१९७०/१०/०६
.
घ -: सेवािनवृ?ीवेळी िशMलक अिजत रजा [
१ [अिजत रजा २४० िदवसांपयvत संिचत झालेली असेल व सेवक सेवािनवृ? होत असेल तर या संिचत २४०
िदवसांचा पगार िमळतो.
२.पगारात मूळ पगार व महागाई भ?ा यांचा समावेश आहे [

थािनक पूरक भ?ा व घरभाडे भ?ा यांचा समावेश नाही.
३.ही र5कम सेवािनवृ?ी नंतर एकाचवेळी दे Gयात येईल [
४करGयाचे

कायालयाने िनवृ?ीचे तारखेस संिचत अिजत रजे$या सममूMय इतकी रोख र5कम मंजूर [

.आयकरासाठी ही र5कम माफ असेल .हून काढील:आदे श सं था

वत

यास *या$या खाती िशMलक असलेली अिजत रज-कमचा◌ा िकंवा ितचा भाग सेवािनवृ?ी पूव रजा
nहणून उपभोगता येईलअशी रजा उपभोगुनही *या$या खा*यावर अिजत रजा िशMलक असेल तर *या

.

-: रोख र5कम दे Gयाचे सूA पुढील 9माणे ,स सेवािनवृ?ी नंतर रोखीने िमळे लरजेचे वेतन *या
पगार अिधक िनवृ?ी$यािदवाशी
रोख रकमेचे 9दान

=अनु~ेय असलेला महागाई भ?ा
३०

X २४० िदवसां$या मयादे स
आधीन राहून िशMMMकी
अिजत रजेचे िदवस

ज-: सेवािनवृ?ीचे वेळी िशMलक रािहलेली अधपगारी रजा [
सेवािनवृ?ीचे वेळी िशMलक रािहलेली अधपगारी राहा एस.१७कोड /ल

.एस.१०

अधपगारी सेवकांची संिचत .सेवािनवृ?ी$यावेळी या िनयमाचा फायदा सवच सेवकाला िमळGयाचा ह5क आहे
राजा सेवािनवृ?ी$या पूवH आवPयक *या कालावधी म ये सेवकाने फॉमम ये भ/न मागवायच◌ी शाळे $या गरजेमुळे ,
.9माणे सेवकास िमळे ल २५असा फॉम ना मंजूर झाला nहणजे तेRहXयाच कालावधीचा पगार उपिनयम
75.10 leave to the credit of employees laps on the date of his superannuation PROVIDED has FORMALY he
lied for the leave and if refused leave up to maximum of four months can be granted after the date of
superannuation or after the period of extension is over.
क) िविश& आजारपणाची रजा Ð
(नुसार २७उपिनयम
१)

सेवकाला

१६सेवाशतH िनयम )
याची बाधा झाMयाचा संशय आलेस .टी.जी.जे.सेवकास िजMहा हॉि पटल म ये िकंRहा जे ,

.या तपासणीस कोणतीही फी आकारली जात नाही .हॉि पटल म ये तपासणीसाठी पाठिवले पािहजे
२)

याची बाधा आढळMयास मेिडकल ऑिफसर$या िशफारशी9माणे सेवका$या िशMलक असलेMया रजे$या
इतकी रजा िमळे लमंजूर रजा संपल ्.यानंतरही मेिडकल बोडाने सेवकास हजर राहGयास अपाA ठरिवMयास
सेवकास ए5 ‡ा ऑडˆनरी रजा मंजूर पािहजेमेिडकल बोडाने सेवकास हजर राहGयास अपाA ठरिवMयास

.

.वकाला इं Rहालtटेड ठरवावे लागेलसे
३) कायम सेवकाला िदलेली ए5 ‡ा ऑडˆनरी रजा ही वेतनवाढीचा कालावधी मोजताना *यात मोजला जाईल .
या रजे$या काळाचा पगार नेहमी$या

. यरोगासाठी$या रजेचा कालावधी एक वषापे ा जा त असणार नाही

.कालावधीतील तीन वषापे ा जा त असू शकणार नाही वाढीव रजा .िनयमा9माणे िमळू शकेल
सेवाशतH िनयम १६ उपिनयम २७ नुसार सेवकाला आहार,टॅािन5स ,खास औषधे ,भ?ा,
सॅ
िनटरीयनचे खच मंजूर केले जातात.
२- : कु&रोग व अधाvगवायू ,ककरोग (
एखाJा सेवकाने सलग तीन वष सेवा केलेली असेल व *याला ककरोगकु&रोग व अधाvगवायू असा ,
अcवये िमळणारी सवलत *यास िमळू शक (ग) २.आजार झाMयावर िनयम नंतेव (२)(१) ४ (क) ३.िशवाय न .
असा आजारी सेवक रजेवर असला तरी दे खील *यास खास आहारासाठी

.9माणे आिथक सवलत िमळू शकते ११

Šयाची कालमयादा डॉ5टर सांगतील ती िकंRहा एक वष यातील माA अशा भ .भ?ा िदला जातो -/५०.दरमहा F
.कमी असेल ती राहील
वरील दर वेळोवेळ)◌ी बदलत असतात

एका %&ी ेपात रजा -:
अनं.

रजेचे 9कार

अनु~ेय िदवस

िनयम
िनयम 7मांक

१.

नैिमि?क रजा (पूण पगारी)

१२

१६ (९-१)

२.

िवशेष नैिमि?क रजा
I. नसबंदी शzि7या

१६

१६ (अ १०)

II. िनिबजीकरण शzि7या (9सूती कालीन)

१४

१६ -अ १०)२(

III. लूप बसवून घेGयासाठी

१

१६ -अ १०)३(

IV. 9सूती काळाRयितिरS िनिबजीकरण केलेMया प{ी$या दे खभालीसाठी

७

१६ -अ १०)४(

V. प{ी$या दे खभालीसाठी 9सूती) कालीन िनिबजीकरण शzि7येनंतर िवशेष

४

१६ -अ १०)४(

VI. कुAा चावMयानंतर उपचाराथ रजा

२१

१६ -ब १०)१(

VII. रा|ीय

३०

१६ -ब १०)२(

३०

१६ -ब १०)३(

IX. मोफत रSदान

१

१६ -ब १०)४(

X. 9िशि त िशबीर वा 7ीडापंच

३०.

१६ (ब १०)

३.

परावतHत रजा (पूण पगारी)

दे य

१६ (१२)

४.

9सूती (पूण पगारी िवशेष)

९०

१६ (१३)

५.

अिजत रजा(पूण पगारी) वािषक ,

३०

१६ (१८)

६.

अिजत रजा वािषक मु याJापकास ,

१५

१६ (१८)

७.

9*यािपत (पूण पगारी) रजा (सर• डर)

३०

१६ (२१)

८.

अधपगारी रजा (अध पगारी)

२०

१६ (२३)

पूण पगारी)िवशेष(

रजा

आंतररा|ीय

पधtत सहभाग /

VIII. िगयारोहणासाठी

९.

िनवृ?ीपूण रजा (पूण पगारी)

१०.

असाधारण रजा (िबनपगारी)

२४०

१६ (२९)

१

अ थायी कमचा यास-

९०.

महारा| नागरी

२

३ वषt सेवा ( वैJकीय कारणा तव)

१८०

सेवा िनयम ६३

३

५

वषt सेवा ( वैJकीय कारणा तव)

३६५

४

१

वषt सेवा (मानिसक आजारी,ककरोग)

३६५

५

१

वषt सेवा ( यरोग उपचाराथ)

५४०

६

३ वषt सेवा ( वैJकीय कारणा तव)

७३०

११.

अ यायन रजा (पूण पगारी िवशेष)

३६५

मनासे ८१

१२.

िनयिमत राजीनामा िदMयानंतर अिजत रजा

१२०

मनासे ६७

३५६

मनासे ७९

१३.

यरोगप ाघात उपचाराथ/कु&रोग/ककरोग/

सेवापु तके

-:

सेवापु तक ही अ*यंत मह*वाची बाब आहे 9*येक .कमचाशाळे तील
9तीत

२नुसार सेवापु तक

.याचे सेवापु तक भरणे आवPयक आहे -

[ई] मिहcया$या आत नमुना ३यासाठी *यां$या नेमणुकी$या तारखेपासून -9*येक कमचा

जसे नेमण .Mया सव घटनांची नBद सेवापु तकात करावीयां$या सेवा काळात सेवेसंबंधी घडले-कमचा .भरावे◌ूक

,

िदनांक िलहावेत िश ा व पािरतोिषक नBद , घटने$या आदे शाचा नंबर , िनलंबन , रजा , वेतनवाढ , बढती , बदली
. 9*येक नBद तपासून मु या यापकांनी सही करावी .करावी

सेवापु तक कसे भरावे याची मािहती खालील9माणे

-:

िलहाव ४०ते १ .सेवापु तकात 9थम पान नं◌े शेवट$या .पानावर पान नंपाने आहे त असा शेरा ४०ते

१ .

.िलहून *यावर शाखा9मुखांनी सही व िश5का असावा

सेवापु *कातील पान नं-: १ .
वरील नBदी

व$छ व पुराRयासिहत असाRयात.

१ [नांवसंपूण नाव -:
असावे

हे शाळा सोडMया$या दाखMयाव/न िकंवा एस

सिटिफकेटनुसार .सी.एस.

आडनाव 9थम जर ल‹न अगर काही कारणाने नोकरीत असताना बदल झालेला असेल .

तर जुcया नावाचे खाली नवीन नाव िलहावे

*या$या खाली तांबXया शाईनेनाव बदल .

करGयास सं थेने मंजुरी िदलेMया ठरावाचा 7मांक व िदनांक िलहावा तसेच महारा| शासन
राजपA मंजुरी िदनांक िलहावे
यांचे कडू न मंजुरी …यावी

उपसंचालक.=या िठकाणी आवPयक आहे अशा िठकाणी मन .

.

२ [जातदाखल .शाळा सोडMयाचा दाखMया नुसार नBद करावी -:
यांचे 9माणपAानुसार जातीची नBद करावी

◌्
यात नBद नसेल तर तहसीलदार

भट5या / िवमुS जाती/जमाती/अनु/जाती.अनु ] .

जमाती .जात पोटजात दोcही िलहाRयात [.याबाबतची नBद असावी [ इतर मागासवगHय /
३ [राहGयाचे िठकाण-:

मुळगाव.िजMहा नBद करावा , तालुका ,

४Ð विडलांचे नाव व प?ा [ विडलांचे पूण नांव व प?ा लीळावा.zी सेवकांचे बाबतीत 9माणपAा9माणे नाव िलहावे .
५9माणपAानुसार असावी व ती अ री व अंकी दोcही िलहून
*यावर तपासलेnहणून यावर

[ ओिरजनल

.सी.एस.जcम तारखेची नBद एस -: जcम तारीख [

सिटिफकेट िकंवा िलिवंग सिटिफकेट.सी.सए.Rहे रीफाइड अॅ
ज पर एस ]

.सिटिफकेट नसMयास शाळा सोडMया$या दाखMयाव/न नBद करावी .सी.एस.मु या यापक िश5का व सही …यावी एस
जर एखाJा RयSी$या जcमतारखेत बदल झाला असेल तर िनयुSी$या तारखे पासून दोन वषाv$या आत मा यिमक
शाळा संिहता जोडपA िश ण उपसंचालकाची परवानगी घेणे आवPयक आहे व अशी परवानगी .अcवये मा [५३]
.िमळाले नंतरच तो बदल करावा व *याचा आदे श 7मांक व तारीख तांबXया शाईने िलहावी
जcम तारखेची चुकीची नBद केMया बrल शाळादं डा*मक कायवाहीस पA ठरते जर जcमतारखेची नBद
शालासोदाMयाचा दाखला िकंवा एससिटिफकेट नुसार केलेली असेल तर नBदणी दाखMया$या आधारे दF
ु त

.सी.एस.

.करGयास परवानगी िदली जाणार नाही
६ [वैJकीय तपासणी तारीख व िनणय -:
महारा| खाजगी शाळा कमचारी

९८६.मधील 7 १९८१िनयम

[सेवाशतH]अcवये िनयुSी$या तारखेपासून

तीन मिहcया$या आत वैJकीय तपासणी क/न घेणे आवPयक आहे अशी तपासणी झाMयाची तारीख वैJकीय

.

या-याने संबंिधत कमचा-अिधकासंबंिधत पदाकिरता यो‹य ठरिवलेकाही अटी असMयास नBद १िकंRहा काय . करावी .
.व दाखला जोडावा
७ [उं ची -:
स•टीमीटर म ये उं ची तंतोतंत असावी.
८-: ओळखGयासाठी अंगावरील खुणा [
.कायम

व/पी असणारी खून िलहावी .याने नमूद केलेMया खुणांची खाAी क/न घेऊन नBद करावी-कमचा

.इ ,तीळ , जखमेची खुण .उदा . जखमेची खुण िलहावी.उदा
९शैक [◌्
षिणक पाAता -:
परी ेपासून पुढील सव परी ा बाबत$या नBदी .सी.एस.क 9माणपAाची पाहणी क/न एसया बाबतीत शै िण
,सं थेची ,कोण*या िवJापीठाची .कोणता वग िमळाला ,मिहcयात व तारखेस परी ा उ?ीण केली ,कोण*या वषH
बोडाची

प& नBद करावी शै िणक पाAता वाढवीMया$या नBदी मु या यापकनी 9माणपA पाहून कराRयात.

१० सेवकाची सही :११ मु या यापकाची सही :मु या यापक िशका, सही, तारीख असावी. मु या यापकाचे सेवा पु तक नRयाने करावयाचे असMयास ही
सही सं थे$या अ य

यांनी करावी.

पान न.
न. २
सेवका$या डाRया हाता$या पाचही बोटांचे yठसे उठवावेत. सदरचे ठसे माझा समोर उठवले असा शेरा िलहून
*या ठीकानी मु या यापकांची सही व िश5का …यावा . बोटांची नावे िलहावीत.
बोटांची नावे :- करगुली (

माल िफंगर अनािमका (िरं ग िफंगर) म यमा(िनदाल िफंगर )

तजनी (फोर िफंगर )

अंगुठा (थम )
पान
पान नं. ३
या िठकाणी 7माने शेरे आहे त हे शेरे पाच वषाvनी पूण करावयाची असतात. पिहMयांदा सेवा पु तक भरताना
=या िदवशी

सेवापु तक भरले *या िदवशी तारीख िलहून पुढे मु या यापक सही िश5का …यावा. पिहMया पानावरील

रकाcयात १० व ११ RयितिरS नBदी दर पाच वषाvनी *या बरोबर असMयाची खाAी क/न …यावी.
व सही क/न तारीख टाकावी.
पान नं. ४ व ५ :9थम *यावर भिवŒयिनवाह िनधीचा ताबXया शाईने नBदवावा. बदली झाMयास *या *या वेळी बदलेले 7माक
िलहावा . 9*येक पृ>ावर वरील जागेत कम$या-याने नाव िलहावे. नोकरी आदे श 7मांक नBदवावा.
रकाना – १ :- सेवकाचा हुrा, शाळे चा िश5का व
रकाना – २ – नेमणूक कायमची का हं गामी हे

केल िलहावे ( वेतन•ेणी पूण िलहावी)
प& िलहावे. कायम –

कालावधीवर िनऊSी झाली असेल तर या कालावधीनंतर

तानापcन

थायी – अ थाई ) पिरिव ाधीन

तानापcन उMलेख करावा. पिरिव ाधीन कालावधी पूण

झाMयावर कायम (परमनंट ) उMलेख करावा .ता*पुर*या िरS पदावर िनयुSी झाली असेल तर ( टे nपररी ) असा
उMलेख करावा.
रकाना – ३ एखादा कमचा-यास िविश> पदोcनती िदली. असेल तरच हा रकाना भरGयाचा 9Ž येतो. उदा. एखादा
मु या यापक एक वषा$या रजेवर असMयामुळे *या$याजागी िश कास पदोन?ी केलेले असेल तर पिहMया रकाcयात
ते मु या यापक nहणून दाखवला जाईल. दस
ु -या रकाcयात *याची िनयुSी अ थाई अशी दाखवली जाईल. व तीसया रकाcयात तो कायम (परमनंट ) असा उMलेख करावा.

रकाना ४, ५, व ६
रकाना १ मधील नेमणुका =या 9कारची असेल *या 9माने पगाराची नBद करावी. कायम नेमणूक असेल तर
वेतन रकाना ४ म ये दाखवावे.
अ थाई पदावरील नेमणूक असणा-या रकाना ५ म ये वेतन दाखवावे. पयवे क भ?ा व उ$च पदी नेमणूक
केMयामुळे िमळणारे िवशेष वेतन र5कम रकाना ६ म ये दाखवावी.
रकाना ७
नेमणूक तारीख व नंतर पगारवाढ तारीख बदलून आMयाची तारीख नBद करावी. रकाना १ ते ६ मधील
नBदीत कोणताही फरक झाMयास रकाना ७ मधील तारीख बदलणे आवPयक आहे . (नेमणूक , पगारवाढ,
बदल , उ$च पदावर ता*पुरती नेमणूक , उ$च पदाचा अितिरS कायभार, पयवे क पदावर िनयुSी

केल

इ. कारणाने

बदल होतो.
रकाना ८ व ९ :सेवापु तकातील रकाना १ ते ७ पयत$या नोदी झाMयाबरोबर रकाना ८ व ९ म ये कमाचा-याची व
मु या यापकाची सही घेणे.
रकाना :- १०
सेवकाची वेतनवाढ असेल *या$या आदMया िदवसाची तारीख िलहावी. बदली झालेMया सेवकाचे बाबतीत
*याला शाळे तून मुS केले असेल *या िदवसाची तारीख िलहावी.
रकाना :- ११
रकाना १० म ये जी तारीख िलहलेली आहे *या तारखेचे *या तारखेचे कारण nहणजे वेतनवाढ , बदली ,
बढती, वेतन•ेणी बदल जे असेल ते िलहावे.
रकाना :- १२
रकाना नं. १० व ११ म ये केलेMया नोदी बरोबर आहे त nहणून मु या यापकांचा सही व िश5का .
रकाना नं १३
सेवकाने िकरकोळ रजेिशवाय घेतलेMया रजे$या नBदी, कालावधी, रजेचे िदवस, 9कार, रजा मंजुरी पAाचा
7माक व तारीख िलहावी. ( अजात, अधपगारी, िबनपगारी, परावतHत , समिपत , 9सूती इ. ) असाधारण रजेवर
असणा-या कमचा-याची वेतनवाढीची तारीख असाधारण रजेचा कालावधी इतकी पुढे ढकलली जाईल. ( अिजत,
अधपगारी व अcय रजे$या बाबतीत माA वेतनवाढीची तारीख पुढे ढकलली जात नाही.
(टीप ) ::- वैJकीय कारणा तव घेतलेMया असाधारण रजेमुळे वेतनवाढीची तारीख पुढे ढकलली जात नाही. (महारा|
नागरी सेवा रजा िनयम ३९ )
रकाना नं. १४ :रकाना नं. १३ मधील केलेली नोद बरोबर आहे . nहणून मु या यापकाची सही व िश5का.
रकाना नं. १५ :सेवकाला रा=य िकंवा रा|ीय पुर कार िमळाला असेल तर तशी नोद करावी. *यास जादा वेतनवाढ िमळाली
असMयास *याची नोद करावी. कमचा-यास =या िश ा होतात उदा. वेतनवाढ पुढे ढकलने , काही रकमेची वसुली ,
ठपका , ताकीद वैगेरे नोदी कराRयात. आदे श 7माक िलहावा. सिRहस Rहे रीिफकेशन िश5का मारावा. व
मु या यापकाची सही करावी. िश5का नसMयास सेवा पु तकातील नोदी िदनांक ते अखेर पगारपAक व म टरव/न
तपासून पिहMया व *या बरोबर आहे त असा शेरा िलहून मु या यापकाची सही व िश5का मारावा.
पान नं. ३४ ते ३९ ( रजेचा अकौटम ये नBद करताना 9थम सेवकाचे नाव, जcमतारीख नेमणूक तारीख, सेवा
िनवृ?ी तारीख इ. नोदी Rयवि थत व काठे खोरपणे करावे.

अिजत रजा :१ ) िश ेके?र सेवक शासन िनणय नुसार िद.१/१/१९९३ पासून िश ेके?र सेवकांना
१ जानेवारी व १ जुलै रोजी १५ िदवस अिजत रजा *याचे खाती अगाऊ जमा करता येते.
२) मु या यापक :- यांना िद.१/४/१९८१ पासून पुढील 9*येक पूण वषाकरता १५ िदवसाची अिजत रजा जमा
करGयात येते. िद.१/४/१९८१ या तारखेनंतर मु या यापक पदावर िनयुS झालेMया$या बाबतीत *याची *या पदावर १
वष सेवा पूण झालेनंतर *या$या खा*याची वरील 9माणे अिजत रजा जमा करावी.
मु या यापक व िश ेकेतर सेवक यांना अिजत रजा सर• डर िलRह याचा कालावधी रकाना ६,७ व ८ म ये
दाखवून िशMलक रजा रकाना ९ म ये दाखवावी लागते.
३) िश क,
क, मु या यापक,
यापक, 9योगशाळा सहा•यक,
सहा•यक, व पिरचर :या सवाना िद.१/७/१९९५ पासून 9*येक सहामािह$या जानेवारी व जुलै मिहcया$या पिहMया िदवशी 9*येक
पाच िदवस अशी दोन •प*यम ये अगाऊ जमा करGयात येते. सदर$या रजेस वैJकीय 9माणपAाची आवश5यता
नाही. तथािप वैJकीय कारणासाठी रजा घेतलेली असMयास वैJकीय 9माणपAे लागेल. सदरची रजा रोिखम ये
वटवोत येणार नाही.
एखाJा कमच-याने अध वषाvम ये असाधारण रजा घेतली असेल तर पुढील अध वषा$या सुरवातीला रजा
खा*यात जमा करGयात येणारी रजा असाधारण रजे$या १/३० या 9माणात कमी करGयात यावी. व कमी येणा-या
रजेचा कालावधी कमाल ५ िदवस इतका असेल . अधवषाम ये िनयुSी झालेMया िकंवा सेवा समा( करGयात
आलेMया कमचा-याला *या सहामाहीम ये संबंधीत कमचारी जेवढे मिहने सेवा करGयाची श5यता असेल *या 9*येक
पूण कलेडर मिहcयासाठी आिण सेवासमा(ी$या िदनांकापयvत 9*येक कँल•डर मिहcयासाठी ५/६ िदवस या9माणे
अिजत रजा मंजूर करGयात यावी’.
िद.३०/६/१९९५ रोजी िशMलक असलेली अधपगारी रजा वेगळी दाखिवGयात यावी. व ती संपेपयvत पुवH$या
शतH$या अधीन राहून अधपगारी/ परावितत रजा मंजूर करGयात यावी.
अधपगारी रजा :सदरची रजा फS िश के?र कमचा-यांनाच दे य राहील. िद.१/१/१९९३ पासून सहामाही$या जानेवारी व जुलै
मिहcया$या पिहMया िदवशी 9*येकी १० िदवस अशी दोन •’यम ये अगाऊ जमा करGयात यावी.
अधपगारी रजे$या

नोदी रकाना नं. १० ते ३० म ये करावया$या आहे त.

पान नं. ४०
शेवटचे पान सेवापु तकाचे शेवटी सेवा पडताळणी बाबतचे 9माणपA दे णे आवPयक आहे . सेवक शाखेत हजर
झालेपासून बदलून जाईपयvत , सेवािनवृ?ी होईपयvत =या तारखा असतील *या तारखांची नोद फॉम टू या 5वालाम ये
करावी. *या$या पुढे म टरवर अथवा पगार िबलाव/न नोद केMयाचे िलहावे. व मु या यापक सही िश5का असावा.
िद.३०/६/१९९५ पयvत दीघ सुhटी िवभागात काम करणा-या कमचा-या$या खाती 9चिलत पwतीने अधवेतनी
रजा जमा करGयात यावी. िद. १/७/१९९५ नंतर या

कमचा-यांना अधवेतनी रजा अनु~ेय राहणार नाही.

सेवापु तकाचे शेवटी परं तु मुखपृ>ाचे आत खालील कागदपAे िकंवा *यां$या सा ािकत केलेMया स*य9ती जोडाRयात .
१.

सुधािरत वेतन•ेGया$या संदभातील िवकMप व वेतन िनि“ती याबाबतची िववरनपAे

२.

सेवािनवृ?ी वेतनाबाबतचे िवकMप

३.

भिवŒय िनवाह िनधी , सेवािनवृ?ी उपदान याबाबतचे नॉिमनेशन

४.

इतर अशाच 9कारचे िवकMप
a.

कमच-याने राजीनामा िदMयास, सेवा समा( झाMयास *यांचे मूळ सेवापु तक *यां$यकडे दे Gयात
येऊ नये. *याने नवीन सं थेकडे सेवा

वीकारMयास *या सं थेकडे ते पूण क/न रिज टर पोच

पावती घेऊन पाठवावे, सेवािनवृ? झालेMयाचे सेवािनवृ?ी वेतना$या कागदपAाबरोबर िश णािधकारी
यांचेकडे पाठवावे. सेवापु तकाची दस
ु री 9त कमचा-याकडे राहील. माA ती वेळोवेळी *यांचेकडू न
मागऊन घेऊन अदयावत ठे वणे.
i. सेवापु तकाम ये खालील बाबी िबनचूक व पिरपूण असाRयात.
१.

सेवापु तकात पूण नाव असावे.

२.

जात व पोटजात िलहलेली असावी.

३.

जcमतारीख

अ री

मु या यापकाची
४.

व

अंकी

िलहून

*याची

पडताळणी

मूळ

9माणपAाव/न

केMयाबाबतची

वा री असावी.

शै िणक पाAता 7मश: वग , वष व िवJापीठ याची नोद क/न ती मूळ पान नं. १ वरील नBद
वर ५ वषाvनी केली असावी.

५.

कमचा-याची नेमणूक

थायी / अ थायी असMयाचा उMलेख असावा.

६.

डाRया हाताचे बोटाचे ठसे घेऊन ते मु या यापाकांनी सा ांकन करावे.

७.

सेवापु तकात सेवकाचे नाव हुदा व नेमणूक िद. व आदे श 7माक व वेतन•ेणीचा उMलेख
असावा.तसेच वेळोवेळी िमळिवलेMया बढती, बदली आदे श 7माक व िदनाक व हजर िदनांक इ.
उMलेख असावा. तसेच बढतीस खा*याकडू न िमळालेMया माcयता पAांचा आदे श 7माक व िदनाक
असावा. व बढती$या पदाची वेतनिन“ीती मा.विर> लेखापरी काकडू न क/न घेतलेली नBद असावी.
बदलीचा आदे श 7माक व िदनाकाची नोद असावी.

८.

9*येक वािषक वेतनवाढीनंतर संबािधत कमचा-या$या सlा सेवा पु तकाम ये …याRयात.

९.

कमचा-या$या रजे$या नBदी वेळ$यावेळी सेवापु तकात कराRयात. रजा मंजुरीचे आदे श 7माक व
िदनांक नBद करावेत. रजा रजे$या िहशेबात खचH घालाRयात.

१०.

वेळोवेळी

शासनाने

िश55यािनशी

िदलेMया

केलेMया

सुधािरत

असाRयात.

वेतन•ेणी$या

तसेच

िदलेMया

नोदी

विर>

फरका$या

नBदी

लेखा

परी कां$या

रकमेसह

सही

सेवापु तकात

िलिहलेMया असावेत.
११.

कमचा-या$या वेळोवेळ$या द ता रोध ओलांडनेस स म अिधका-याची मंजुरी घेऊन *याची नBद
सेवापु तकात करावी.

१२.

सेवका$या बदMया व बढतीची नBद सेवापु तकात क/न सा ांकण करावे.

१३.

िबनपगारी रजेमुळे वेतनवाढ पुढे ढकलGयात आली असMयास तशी नBद सेवापु तकात करावी.

१४.

=या सेवकाचा सेवाखंड असेल तो स म अिधका-याकडू न

मािपत क/न घेऊन याची नBद

सेवापु तकात करावी.
१५.

सेवापु तकाम ये शेवट$या पानावर 7मशः शाळािनहाय सेवापडताळनी$या दाखMयाची नBद असावी.

१६.

कमचा-याची वेगवेग•या शाळे तील सेवा दाखले मा.िश णािधकारी यां$या 9ती

वा रीिनशी घेऊन

ते सेवापु तकात डकवलेले असावेत.
१७.

सेवा पु तकात सेवका$या वेळोवेळ$या वेतनिनि“तीचे तSे व िवकMप डकवलेले असावेत.

१८.

सेवकाची सेवापु तकाची दस
ु री 9त संबंिधत सेवकाकडू न वेळ$यावेळी भ/न घेतली जावी. दस
ु री 9त
घेऊन भ/न परत िदMयाची तारीखवार नBद रिज टरवर करावी व सेवका$या सlा …याRयात.

१९.

सेवकाने दीघ अगर कोण*याही 9कारची रजा मािगतMयानंतर रजेचा िहशेब पािहMयािशवाय रजा
9करण संबंिधत अिधका-याकडे मंजुरीसाठी पाठिवता येणार नाही. nहणून सेवापु तकातील सव
नBदी अ यावत होGयास मु या यापकांना सहकाय करणे हे सेवकाचे कतRय आहे .

२०.

बदली सेवकाची सेवापु तकाची मूळ 9त सेवकाचे हातात दे ऊ नये. बदली$या िठकाणी संबंिधत
शाळे $या मु या यापकाचे नावे रिज टर पो&ाने पाठिवली जावी.

२१.

एस.एस.कोड

िनयम

7माक

२८/५

अ

ब

क

ड

नुसार

सेवकांची

वतुणूक

असेल

तर

मु या यापकाची लेखी सूचना Jावी. व िदलेMया सूचनाची नBद सेवापु तकात मु या यापकांना
तांबXया शाईने करता येते . ( गैरवतणूक, नैितक अJापतन, कतRयात बुwी पुर कर व सतत
हयगय)
२२.

सेवकास िमळालेMया पुर कारांची नBद सेवापु तकात करावी.

२३.

आपले सेवापु तक सव नBदीसह पिरपूण ठे वGयाचे सेवकाची कतRय आहे .

२४.

रजा 9वास सवलत िकंवा

२५.

वेतनवाढ तारखेनुसार मिहनावार सेवकां$या नावासह तSा तयार करावा. व *या बरहुकूम 9*येक

व–ही योजना सवलत इ. नBदी तारखेस कराRयात.

मिहcया$या शेवट$या तारखेला *या मिहcयातील वेतानवाढी$या सेवाकाचीच फS सेवापु तके पूण
भरिवत. व सेवकां$या सlा …याRयात.
मु या यापकसिहत सेवापु तके वषअखेर एकाचवेळी सव भरणे चुकीचे आहे .
िविवध रिज टर / रे कॉड/
ॉड/ रे कॉड ठे वGयाचा कालावधी / रे कॉड ठे वGयाची पwत (फायिलंग)
मा यिमक शाळा सिहत

7. ८३ नुसार 9*येक शाळे ने आपMया मूळ िठकाणी ठे वावयाचे रे कॉड व रिज टर

खालील9माणे िन“त क/न िदले असून शालेय तपासणी भेटी$या वेळी ते ता*काळ हजर करावे. ही सव जबाबदारी
मु या यापकाची असते. शाळे चे अनुदान, पगार, िवJाथH यां$या सवलती , दाखले परी ा व सव कामासाठी शाळे चे
रे कॉड व रिज टस अJावत ठे वणे गरजेचे आहे .
9*येक शाखेने खालील रे कॉड व रिज टस ठे वनेपूवH रिज टर बर पेिजंग करणे आवPयक आहे .
रिज टस बांधणी करणे,पान नंबर टाकMयावर शेवट$या पानावर मु या यापकांनी खालील9माणे 9माणपA
दे णे आवPयक आहे .
__________ या रिज टरम ये पान नं १ ते पान नं ________ पयvत याची असून *याची खाAी केलेली आहे .
िदनांक ________________
संबंिधत लेखिनकाची सही:-

शाखा9मुखांची सही /िश5का

अ ) िवJा˜या$या संबंधीचे रिज टस :१. जनरल रिज टस
२. िवJाथH हजेरी
३. शाळा सोडMयाचे दाखले (इतर शाखाकडू न आलेले )
४. िवJा˜याvनी शाळा सोडMयाचे दाखले –

थळ 9ती.

५. िवJाथH परी ा िनकाल पAके
६. एस.एस.सी.परी ा बोड िनकाल पAके.
७. िवJाथH आरो‹य तपासणी रे कॉड.
८. परी ा उ?रपिAका
९. सवलत अज – फी माफी

कॉलरिशप

ब ) सेवकांचे बाबतीत :१. सेवापु तक
२. सेवक हजेरीपAक – रजा नBदपAक (मा टस)

३. सेवक नेमणुका ऑडरस – नेमणूक माcयता – बदली कायमुS िरपोटस व हजर िरपोटस
१. मु या यापक लॉगबुक
२. सेवक मािहती रिज टस
३. सेवक गोपनीय अहवाल (िवभागीय कायालयाकडू न मंजूर होऊन आलेले
9*येक

वषाचे वेगवेगळे ठे वणे.)

४. िकरकोले?र रजा – अज व मंजुरी पA
५. सेवक 9ा. फंड रिज टस
६. हालचाल रिज टस
क ) शाखेसंबंधी :१. दै निदन जमाखच ( कीद व खतावणी )
शाखा, इमारत, टम फी, शेती, सं था, वसितगृह तसेच
( कीद- खतावणी जमा पावती पु तके व खच पाव*या )
२. भिवŒय िनवाह िनधी रिज टस.
३. आवक बारिनशी – जावक बारिनशी
४. सेवक पगार िबले
इतर सािह*य रिज टस
१.

फिनचर व इि5वपम•ट
१.

िटकाऊ सािह*य – लाकडी व लोखंडी फिनचर –
बाके, टे बलस, खु$या , फळे , कपाटे , रकस,

तुले, ितजोरी, टाइपरायटर इ.

२. िबन िटकाऊ :- नावा$या पाhया/ घXयाळे / कुलपे/भांडी/सतरं जी
२.

शाzीय सािह*य :- अनु7मिणका- टीकाऊ – िबन टीकाऊ रसायने िवभाग
िव~ान :- भौितकशाz /रसायनशाz /जीवशाz

२. शारीिरक िश ण सािह*य – िटकाऊ व िबन िटकाऊ
टम िफ मधून खरे दी
३. %5•ाRय सािह*य :- टी.Rही./Rही.सी.आर./टे परे कॉड/ विन सािह*य/माईक /फोन / इं टरकॉम
४. िश ण सहा•य सािह*य :सायcस

/गिणत/इितहास/ना.शाz/भूगोल/इं –जी/इ.िवषयांचे

िश ण

सािह*य

नकाशे/तSे/मॉडे Mस/भूिमती पेटी/िचAकला सािह*य .
५. कायानुभव सािह*य –( दोन भाग – िटकाऊ व िबन िटकाऊ
६.

–ंथालय सािह*य :- (रिज टरम ये नBदी करणे.)
.)
१.

िविहत पwतीने – सं थेने माcय केलेMया अंदाजपAका9माणे अिधकृ त डीलसकडू न सािह*य
खरे दी करणे.

२. सािह*य ता™यात िमळालेनंतर िदलेMया ओडर9माणे सािह*य िमळाMयाची खाAी क/न िबला$या
पाठीमागे – नBद क/न संबंिधत िवभाग9मुखाची सही घेणे.
३. सायcस डीलसकडू न इतर सािह*य खरे दी केMयास अनुदानास अमाcय होते.
४. सािह*य ता™यात िमळाMयानंतर िवभाग 9मुखाने संबंिधत लेखिनकाचे मदतीने सािह*याची नBद
रिज टरवर करणे. रिज ‡रवरील सव रकाने पूण करावेत.
५. खरे दी केलेMया सािह*यावर तैलरं गाने ( ऑईलप•ट )खालील पwतीने रिज टरवर नंबर टाकणे.

१.

9थम शाळे ची आJअ रे

२. व तू$या नावाची आJअ रे
३. व तूचा रिज टर नंबर
४. सािह*याचा नग / एकूण सं या
५. शेवटी खरे दीचे वष
७.

9*येक वषH सव सािह*याची नBद क/न मु या यापकांना खालील9माणे दाखला

दे णे.

या डे ड टक रिज टरम ये नBदलेले सव सािह*य यावषH खरे दी केलेMया पाव*याबरहुकूम बरोबर असून
9*य

पडताळणी करGयात आलेली आहे . *या9माणे सव संबंिधत पाव*याव/न ते ते सािह*य रिज टरम ये

नBदMयाची खाAी केलेली आहे .
िवभाग9मुख

शाखा9मुख

डे ड टोक खाते वही :शाळे म ये एका 9कारामधील सािह*य िकती आहे हे वरील रिज टरव/न *विरत समजत नसMयाने *यासाठी
वेगळी खातेवही घालणे आवPयक आहे . 9*येक रिज टरसाठी

वतcA खातेवही असावी.

सािह*य खाते वही नमुना
सािह*याचे नाव :िदनांक

मागील

खरे दी

एकूण

रिज टर

कमी

व वष

िशMलक

सािह*य

नग

नंबस

सािह*य

नग

नग
१

२

िकंमत

अखेर

िवभाग

मु या

केलेले

िशMलक

9मुख

सािह*य

सािह*य

सही

सही

८

९

१०

यापक

नग
३

४

५

६

७

खातेवहीमुळे वषअखेरीस सािह*याची पडताळणी करणे सोपे होईल. व चाज दे ते घेते वेळी अडचणी कमी होतील,
कोणते सािह*य िकती आहे हे ही चटकन समजMयाने सािह*य खरे दी करताना अनावPयक सािह*य खरे दी होणार
नाही.
सािह*य कमी करणे :खरे दी केलेMया सािह*यावर अनुदान िमळते. सदरचे सािह*य वाप/न खराब होते िकंवा *याची
मोडतोड होत असते.सािह*य कमी करणेसाठी 9थम सं थेची परवानगी िमळालेनंतर मा.िश णािधकारी यांचेकडे
सािह*य कमी करणेबाबतचा 9 ताव पाठवावा लागते. सदर 9 तावानंतर लेखी परवानगी नंतरच सदरचे सािह*य कमी
होते.
१. हरवलेले सािह*य िकंमत R •ल करणे.
हरवलेMया सािह*याची (पु तक इतर मह*वाचे सािह*य) िकंमत वसूल केMयावर िकदˆवर र5कम
जमा क/न पावती संबंिधतास दे णे. सािह*याचे पुढे शेरा कौलाम ये िकंमत वसूल िलहून पावती
7मांक व िदनांक िलिहणे सदरची र5कम =या *या खाती जमा केMयावर वेतने?र अनुदानातून
कमी होते.

२. वाप/न बाद झालेले सािह*य – नैसिगक आप?ी
१. वाप/न बाद झालेMया सािह*याची यादी िविहत नमुcयात तयार क/न
यो‹य*या 9माण पAासह मा.सिचव, रयत िश ण सं था,सातारा यांचेकडे पाठवावी.
२. कमी करावयाचे सािह*य यादी9माणे एकिAत जपून ठे वणे.
३. लोकल(सं थांतगत) ऑडीटचेवेली याJा9माणे तपासणी क/न कमी करGयास
यो‹य असMयाची खाAी केली जाते.
४. सं थे$या मॅ
नेिcजंग कौिcसलम ये ऑडीट िवभागा$या िशफारशी9माणे सािह*य
कमी करGयासाठी ठराव केला जातो.
५. सं थेचा ठराव आMयानंतर सदरचे सािह*य रिज टरव/न कमी करणे शेरा
कौलमम ये तांबXया शाईने सं था ठरावनांतर व िदनांक िलहावा.
६. कमी केलेMया सािह*यासमोर मु या यापकानी सही क/न खाली तारीख लीहने,
9*येक सािह*यासाठी

वतंA सही हवी.

७. सं थे$या ठरावने सािह*य कमी केलेवर मा.िश णािधकारी यांचेकडे सािह*य कमी
करणेसाठी परवानगी मागणे.
८. मा.िश णािधकारी िकंवा *यांचे 9ितिनधीसमोर आलेनंतर यादी9माणे कमी
करावयाचे सािह*य *यांना दाखवून सािह*य कमी करणेस परवानगी मागणे.
९.

मा.िश णािधकारी िकंवा *यांचे 9ितिनधी यांनी सािह*य कमी करणेस परवानगी िदMयावर रिज टरवर
सािह*या$या पुढे मा.िश णािधकारी यां$या पAाचा जावक नंबर व तारीख िलहून सािह*य कमी करणे.

१०.

कमी केलेMया सािह*याचा दजा िवचारात घेऊन श5य झालेस सािह*याचा िललाव करणे. पु तके रrी$या
भावाने िवकून र5कम =या –*या खा*यावर जमा करणे ही र5कम वेतने?र अनुदानातून कमी होते.

नैसिगक आप?ीमुळे खराब झालेले सािह*य
नैसिगक आप?ी ( शोट सिकट/ आग लागणे ) चोरी झालेMया सािह*यसंबंधी रीतसर पंचनामा
क/न सािह*य कमी करGयाची 9ि7या वरील9माणे करावी.
चाज दे णे – घेणे
१. बदली झालेMया कमच-याकडे असलेMया सािह*याचा चाज सेवक कायमुS होGयापूवH पुरेसा कालावधी असेल चाज
घेनेची व दे नेची Rयव था पूण करावी. कालावधी कमी असMयास कायमुS आदे शावर

प& शेरा िलिहवा.

आपणाकडे ____________ या िवभागाचा चाज आहे .तो िदलेला नाही. चाज दे णेसाठी परत येणे. चाज दे णेसाठी
संबंिधत कमच-यास पA दे ऊन बोलाऊन घेणे.चाज दे णेसाठी यो‹यवेळी शाखेत गेलेवर चाज दे नेसाठीचा कालावधी “
Xयूटी िलRह ” समजGयात यावा.
२. कमी केलेMया सािह*य व कमी करावया$या सािह*याखेरीज सव सािह*याचा तीन 9तीत याJा तयार करणे. एक
9त चाज दे नाराची दस
ु री 9त चाज घेणाराची व एक 9त
चाज यादीवर

थळ 9त ठे वणे.

____________

चाज दे णार सही _________________

चाज घेणार सही ________________

शाखा9मुख यांचा सही व िश5का

__________ िवभागा$या सािह*याचा वरील यादी9माणे रिज टर नंबर ____________ पासून रिज टर नंबर
____________ पयvत कमी केलेMया सािह*याखेरीज सव सािह*य ता™यात िमळाले / ता™यात िदले.
सही
चाज दे णार

समोर

सही

शाखा9मुख

चाज घेणार

शाखा9मुखासमोर चाज दे णे / घेणेची 9ि7या क/न घेणे, चाज दे णाराने टाळाटाळ केली तर सदर सािह*य वापरात
आणGया$या %&ीने सं थेची िटपणी -----१.

कूल किमटीचा ठराव (िनणय )

२. सदरचे सािह*य ता™यात घेGया$या %&ीने यो‹य िनणय घेऊन कायवाही करावी.

- मह*वाची रिज टस / रे कॉड िवJालयात ठे वGयाचा कालावधी –
(िनयम नं.३, २ (११ ) आिण ८३ फ ) जोडपA

अ.नं.

रिज टर /रे कॉड नाव

9कार

कालावधी

१ .

जनरल रिज टर

अ

कायम व/पी र5कम

अ

कायम व/पी र5कम

२.

टाक रिज टर(फिनचर /–ंथालय)

३.

पिरपAके / सेवक नेमणूका

अ

कायम व/पी र5कम

४.

9ा.फंड अ.रिज टर

अ

कायम व/पी र5कम

५.

लॉगबुक

अ

कायम व/पी र5कम

६.

कीद खतावणी

ब

३० वषt

७.

सेवक पगार िबले व वेतनिन“ीती

ब

३० वषt

८.

इc पे5शन िरपोट (िनरी ण अहवाल)

ब

३० वषt

९.

सांिखकी मािहती

ब

३० वषt

१०.

सेवापु तके

ब

िश क शाळे त काम करीत असेल तोपयत व
नंतर दोन वषt

११.

डीसचाज (कायमुSी 9माणपA )

ब

सेवका$या

सेवापु तकाबरोबर

*यानुसार *याचे परी ण करावे
१२.

शाळा सोडMयाचे दाखले व इतर शाळे तून आलेले

क-१

१० वषt

दाखले
१३.

शाळा सोडMयाचे दाखले ( थळ 9ती )

क-१

१० वषt

१४.

फी पावती पु तके

क-१

१० वषt

१५.

िबले व Rहौचास

क-१

१० वषt

१६.

फी वसुली व नोद वही

क-१

१० वषt

१७.

िवJा˜याची हजेरी पAके व सेवकाची हजेरी पAके

क-१

१० वषt

ठे वावीत

व

5यटलॉग व मा टस
१८.

वसितगृह खोलीभाडे नBद वही

क-१

१० वषt

१९.

मह*वा$या

वFपाचा संकीण पARयवहार

क-१

१० वषt

२०.

फी माफीसाठी केलेले अज ( थळ 9ती )

क-२

१० वषt

२१.

टम फी कीद /खतावणी व ितिकटे िहशेब

क–२

५ वषt

२२.

जावक व आवक बारिनशी व ितिकटे िहशेब

क-२

५ वषt

२३.

सव वगा$या वािषक परी े$या उ?रपिAका

ड

परी ा िनकाल लागMयानंतर १८ मिहने

२४.

िश क /िश के?र कमचा-याचे नैिमि?क रजा

ड

१८ मिहने (9*येक वषासाठी नवीन फाइल

अज
अ -

कायम

तयार करणे
ब - ३० वषt

क-१ १० वषt

क-२ ५ वषt

जावक बारिनशी Ð आवक बारिनशी Ð
१.जावक बारिनशी Ð
आिथक Rयवहारा$या %&ीने महŠवाचे रे कॉड
9कार Ð
जा.

थािनक जावक बारिनशी नमुना
िदनांक

7.
१

२

पAातील

=यास

मजकूर

पA

पAासोबत

ऑिफस पA

पाठिवले

पाठिवलेली

ठे वलेली

िवषय

*याचा प?ा

कागदपAे

फाईल

३

४

५

६

टपाल खच

शेरा

७

८

१.9*येक रकाना महŠवाचा
२.मिहना अखेरीस टपाल खच बेरीज क/न िकदˆकडे संबिधत लेखिनक लेखिनकाचे Rहाऊचर

घेऊन

खच टाकणे. नवीन मिहcया$या १५२ ओळी सोडू न बारिनशी िलिहणे.एक एि9ल पासून नवीन जावक
बारिनशी घालणे
२. आवक बारिनशी Ð
अ] दै नंिदन कामकाजा$या %&ीने संदभासाठी अ*यंत मह*वाचे रे कॉड समजून आलेला सव पARयवहार
आवक बारिनिशला नBदिवणे आहे .
ब] पAावर िश5का मा/न आवक न., तारीख, फाईल 7. व िनणय िलिहणे आवPयक आहे .
आवक बारिनशी नमुना
जा.

िदनांक

7.

कोणाकडू न

आलेMया

आलेMया

कोण*या

आलेले

आले पA

पAाचा

पAाचा

कम$या-या

ठे वलेली

तपशील

वर

फाईल

जबाबदारी

7मांक

7मांक

व

िदनांक

पA

शेरा

व

सोपवली
*याचे नाव/
सही
१

२

३

४

५

६

७

८

संबंिधत कमचा-याकडू न आवPयक कारवाई झाMयानंतर ती पAे पुcहा आवक पA Rयवहार पाहणा-या
लेखािनकाकडे परत Jावीत.व नंतर या पाAांना िवशी& रीतीने सं–हीत करणेस यावीत .
रे कॉड ठे वGया$या पwती व फायिलंग पwती मा यिमक शाळे मधील अिधलेखाचे [रे कॉड]

व/प हे इतर कोण*याही शासकीय िकंवा Rयापारी कायालयामधील

मु या यापकानी िकंवा बहुदा 9मुख िलिपकांनी *या$या बुwी9माणे जोपासावायाचे असते.
जनरल रिज टर शाळे चा आ*मा आहे .जनरल रिज टरचा उपयोग िकमान ६० िकंवा *याहूनही अिधक वग होतो.अिधकृ त
जcमतारीख जनरल रिज टरमधून िमळणार असते.अनेक शाळामधील जुcया जनरल रिज टरची ि थती दयनीय
झालेली असते.उदा.पाने फाटलेली, पाने गहाळ २५ ते ३० वषापूवHचे जनरल रिज टर सापडत नाही.अनेक
मु या यापक, िलिपक, या काळात येऊन गेलेले असतात.या काळात *या रिज टर िचंधXया झालेMया असतात.
कोणती काळजी …यावी -

भ‹न अव थेत असलेले रिज टर चांगMया वाईडरकडे दे ऊन *या$या पानांना दोcही बाजूस

लाऊन *याची पुcहा कातडी बांधणी क/न घेऊन ते रिज टर दीघ

काळासाठी जपून ठे वावे.

िवषया$या %&ीने मा य.शाळे तील द(र तीन िवभागात िवभागात िवभागावे.१] आिथक Rयवहाराचे कागदपA व रिज टर
२] जनरल रिज टर िकंवा मालम?ेचे रिज टर [डे ड टोक रिज टर]
३] पARयवहार िकंवा अcय 9शासकीय कागदपAाची फाईल
वरील १ 9कारचे द(र अ*यंत मह*वाचे आहे ते मु या यापकां$या ता™यात असावे. २ नंबरचे शाळे $या
मु या यापकां$या

जबाबदारीवर सोपवावे व ३.त*कालीन द(र अcय कायालयीन कमा$या-यावर सोपवावे.

१] अ*यंत –ुप व मह*वाचे कागदपA Ð
१] कायम ठे व पाव*या, शेअस सथािफकेट, खरे दीखत
२] द त ऐवज, शाळा इमारत नकाशे, xलॅ
न, सवt नंबर, र• ट सथािफकेट
३] खा*याकडील ऑिडट कागदपA, वषावर िरसीट पेम•ट, xलॅ
नशीट,
४] खा*याकडील ऑिडट, अनुदान आकारणी कागदपAे
५] िसनीअर ऑडीटर, ए.जी. ऑिडट, कागदपAे
६] कजिवषयक व बॅ
केची मह*वाची कागदपAे
७] सेवाकासंबधी गोपनीय पARयवहार
८] सेवक गोपनीय अहवाल
…यावयाची काळजी Ð
१] वरील रे कॉड मु या यापकांनी आपMया

वतः$या अख*यारीत एका

वतंA लोखंडी कपाटात

ठे वाRयात.
२] *या$या िकMMया आपMयाजवळ ठे वाRयात.
३] िनवृ? िकंवा बदली झाMयानंतर सदर$या मह*वा$या फाईलस नRया नRया वारासदाराकडे सुपूद
कराRयात
४] सुपूद केMयानंतर *यांचेकडू न सिव तर लेखी पावती …यावी.
५] फाईलचे काम लागेल तेRहा मु य िलिपकांनाच फS फाईल वापरGयास परवानगी असावी.
६]

काम होताच ती फाईल आत ठे वGयाची द ता …यावी.

७] कायालया$या फाईलम ये या फाईलसचा अंतभाव क/ नये.
८] *याची नवे व 7मांक गोपनीय ठे वावे.

२] …यावयाची सुरि त कागदपAे Ð
१] जनरल रिज टर - जनरल रिज टरची अनेक पु तके असMयास *यांना कालानु7मे Jावेत.
२] बाहे रील शाळा दाखला फाईल Ð 7मांक Jावेत.
३] शाळा सोडMयाचा दाखला ि›पA पु तके.
४] आिफडीRहीट फाईल Ð शाळा संिहता िनयम 7.३० अcवये िवJाथH िकंवा पालक यांचे घेतलेले अज
व आिफडीRहीट यांची फाईल.
३] …यावयाची काळजी Ð
१.शाळे चे जनरल रिज टर िकंवा जुने दाखले फाईल िकंवा दाखला ि›पA पु तके ही मह*वाची कागदपAे
असMयाने

वतंA छोटे लोखंडी कपाटातच ठे वावेत.

२.नRया िश ण कायJा9माणे जcमतारीखेम ये बदल करणे िकंवा जनरल रिज टरम ये खोडाखोड
करणे.हा दखलपाA गुcहा मानGयात येतो.या बाबतीत मु या यापक िकंवा संबिधत RयSी यांना
३. कडक िश ा होऊ शकते.या %&ीने याकडे गंभीरपणे ल

दे ऊन *यांना यो‹य संर णास ठे वलेच

पािहजे.
४. पARयवहार िकंवा अcय 9शासकीय कागदपAांची फाईल अcय कायालयीन सेवकाकडे सोपवावी.
वरील रे कॉड खालील =या *या वषाचे एकिAत बांधून कापडात Rयवि थत बांधणी क/न सलवार

9माणे

ठे वावे.
आवक

सं था

जावक

िश णखाते
इतर शासकीय कायालय

पARयवहार

इतर शाखा पARयवहार
एस एस सी बोड
फाईिलंग Ð
द(र ठे वGयासाठी िविवध

व/पाची फाईल उपयोगी पडतात.फाईलीम ये कागदपAे खालून वर अशा पwतीने

तारीख वार 9माणे लावणे आवPयक आहे . =या =या िदवशी कागदपAे, फाईल न केलेतर पुcहा शोधGयास वेळ
लागतो.व मानिसक थकवा येतो.=या *या िदवशी कागदपAे फाईिलंग करावीत.
फाईिलंग पwती Ð
या फाईल मह*वा$या असतात. *या फाईल म ये कागदपA दशिवणार तSा Ð
अ.न.

पAाचा

आवक

/

जावक

िवषय

शेरा

३

४

नंबर व तारीख
१

२

कायालयात

असलेली

एकूण

फाईलीची

एकिAत

यादी

क/न

ती

उपयोगसाठी

त5*या$या

वFपात

लावावी.मह*वा$या फाईली िवषय जतन क/न वािषक फाईली वषाअखेरीस वेगवेग•या ठे वाRयात. मह*वाचे वषावर
गyyयात ठे वले जात असेल तर दरवषH आरं भीच नवीन फाईल तयार ठे वावी.िवशेषतः जी आर. फाईलचे वषाvनंतर

िकंवा काही कालावधीने फाईिडं ग चूक म ये Fपांतर क/न …यावे.nहणजे असे चूक म ये Fपांतर क/न …यावे. nहणजे
असे चूक *विरत उपयोगी पडते.
सन Ð पासून िवषयवार फाईलस Ð
फाईल नंबर

िवषय

१.

अ] शासन सवसामाcय आवक
ब] िडबार िवJाथH

२.

शासन िनणय व शासन पिरपAके

३.

शासनाशी केलेले सामाcय पARयवहार

४.

िशŒयवृ?ी
अ] मा यिमक शाळा िशŒयवृ?ी

ई] बी.सी.गुणव?ा िशŒयवृ?ी

ब] रा|ीय िशŒयवृ?ी

फ]

क]

य] बी सी परी ा शुMक

िशŒयवृ?ी

वतंA सं–ाम िशŒयवृ?ी

ड] भारत सरकार िशŒयवृ?ी
५. सव 9कार$या फी सवलती Ð

अ] इ.बी.सी.मुले फी सवलत

ब] इ.बी.सी.मुली फी सवलत

क] 9ाथिमक िश क मुले / मुली फी सवलत
ड] मा यिमक िश क मुले / मुली फी सवलत
ई] बी सी नापास व जादा फी सवलत
फ] माजी सैिनक

मुले / मुली फी सवलत

ग] चालू शै िणक मुले / मुली फी सवलत
६.पेcशन पिरपAके व पARयवहार
७.भिवŒय िनवाह िनधी पिरपAके व पARयवहार
८.वेतन व महागाई भ?ा पिरपAके
९.समाज कMयाण अिधकारी पिरपAके व पARयवहार
१०.िजMहा 7ीडा अिधकारी पिरपAके व पARयवहार
११.अकœटं इc पे5शन िरपोट व पुतता
१२.शालेय वािषक तपासणी अहवाल
१३.सांिखक मािहती 9तवारी
१४.पगारिबले कायालयीन 9त
१५.पगार कपात
अ] अMपबचत
ब] िवमा
क] पतसं था
ड] Rयवसायकर
ई] इcकमटॅ5स
१६. माcयता पAे
अ] शाळा, वग तुकXया माcयता
ब] सेवक माcयता
क] इमारत भाडे 9माणपAे

ड] िव याथH 9वेश माcयता [जादा व उिशरा झालेले]
ई] िव याथH नBद/ जात, जcमतारीख बदलात माcयता
१७. अ] ऑडीट

टे टम•ट

ब] िजMहा पिरषद ऑडीट रे पोट
१८. सं था पिरपAके
१९. सं था पARयवहार
२०. सं था इमारत व जमीन
२१. वैJकीय िबल
२२.तेरीज व अंदाजपAक
२३.चाज फाईल
२४.संगणक
२५.१२ वी १० वी बोड अƒयास7म पAे
२६ .अ] १० वी
ब] १२ वी
२७. उ$च मा यिमक Ð
२८. शालेय व बाl

परी ा

२९.मु या यापक संघ संघटना
३०.िव याथH, पालक दाखला मागणी
३१. इतर पARयवहार
३२. सां कृ ितक काय7म
३३. िव याथH 9वेश
३४. येणे- दे णे बील फाईल
३५. िचAकला ह तिलिखत
३६. टे 5नीकल
३७. –ंथालय 9काशन
३८.िसिनयर ऑडीटर रे पोट
३९.गु( अहवाल
४०.िकरकोळ राजा अज
४१. मु या यापक महामंडळ
४२.आ.एस.पी.
४३.सां कृ ितक मािसक
४४. िशवाजी िवJापीठ Ð उप7म
४५.हलकाल नBद
४६.िवJा सिमती
४७.अिहMयाबाई होळकर मोफत पास योजना
४८.एम.सी.सी.
४९.सहल व िविवध वगGया
५] मा यिमक शाळा 9वेश दाखले बोनाफाईड / िविवध िशŒयवृŠया/ इतर फी सवलत Ð

१] िव याथH 9वेश

-

१] जात/धम / पंथ या कारणामुळे 9वेश नाकारता येत नाही.
२] एस.एस.कोड 9माणे 9*येक तुकडीत ५० िव याथH व जादा तुकडीत ४५ िव या˜याvना 9वेश
मु या यापकांनी Jावेत.पुढील 9वेश मा.िश णािधकारी यां$या पूव परवानगी ने दे णे. ६० पे ां
जा त नाही.
३] िहवाळी व उcहाळी सुhटी नंतर शाळा सुF झाMयावर २० िदवसाचे आत 9वेश दे Gयाचे अिधकार
मु या यापकांना आहे त.*यानंतरचे 9वेश मा.िश णािधकारी यां$या परवानगीने दे णे.9*येक
िव या यास ७ चौरस फुट जागा आवPयक.
४] नोकरी करणा-या कमा$या-यां$या पाMयांना कमा$या-याची आकि मत बदली झाली तर मा.
िश णािधकारी यां$या पूवपरवानगीने 9वेश दे णे. [9वेश नाका/ नये, िव या या$या संखेचे
बंधन नाही ]
५] मागासवगHयाकिरता िनधािरत करGयात आलेMया आर नाबाबत$या शासना$या 9चिलत
आदे शाचे पालन करणे बंधनकारक आहे .
६] 9वेश इ$छुक सव िव या˜याचे अज

वीकारावेत.*या सव अजाvची गुणव?ेनुसारच 9वेश

Jावेत.मागासवगHय 9माणाचे पालन करावे.
9वेशासाठी अज १] िवJाथH अ~ात असेल तर पालकांनी अज करणे.
२] शाळे ने 9वेश दे णेपव
ु H *या$या पालकास शालेय िनयमावली Ð िफचे दर व िश त पालनाचे
िनयम यांची 9त पालकांना पुरिवणे.व िनयमांचे पालन करणे. या बffलाचे हमीपA
पालकांकडू न घेणे.
शाळा सोडMयाचा दाखला Ð
१] पूवH$या माcय शाळे चा दाखला आणून िदMयाखेरीज कोण*याही माcय शाळे त 9वेश दे ऊ
नये.िवJाथH पूवH अशा माcयता9ा( शाळे त गेला नRहता nहणून दाखला आणता आला नसेल
तर अशा आशयाचे पालकाकडू न लेखी 9माणपA घेणे.
शाळा सोडMयाचा दाखMयाखेरीज िव या˜याvना 9वेश दे णे [9ोिवजानल अँडिमशन] Ð
पूवH$या शाळे ने शाळा सोडMयाचे नाकारले आहे असे अजदार सांगत असेल तर नRया शाळे $या
मु या यापकांनी पूवH$या शाखा9मुखांनी पूवH$या शाखा9मुखांना कळवावे.सदर आपMया शाळे तील िवJाथHया शाळे त
9वेश घेऊन इि$छत आचे.तरी *याचा शाळा सोडMयाचा दाखला पाठवावा.जर १० िदवसाचे आत समाधानकारक उ?र
न आMयास *या िवJा˜यस ता*पुरता 9वेश [खाAी क/न] दे णे.व यो‹य *या अिधका-यांना कळिवणे. अिधका-यां$या
सुचनेनुसार कायवाही करावी.
संसगजcय रोगी मुलांना 9वेश Ð
जोपयत *या िवJा˜याचे पालक िवJाथH संसगजcय रोगमुS आहे असे वैJकीय 9माणपA सादर करणार
नाहीत तोपयvत कोण*याही संसगजcय

रोग असलेMया मुलांना 9वेश दे ता येणार नाही.

इतर रा=य/ क•• 9शासकीय रा=य / 9दे श यादीत िवJा˜याvना 9वेश Ð
१.शाळा सोडMया$या दाखMयावर िश णािधकारी िकंवा त*सम अिधकारी 9ती

वा री हवी. 9ती

वा री नसेल तर ता*पुरता 9वेश दे ऊन यो‹य *या अिधका-याकडे अहवाल सदर करावा.
२. समानाथH साचा -------

१.

१० वषा$या अƒयास7म$या शाळे तून दस
ु -या दहा वषा$या शाळे त 9वेश तो िशकत असलेMया

वगात

…यावा.
२. दोcही शाळां$या कालावधीत फरक असेल तर दोcही शाळामधील मा य.शाळा परी ेचा उ$च वग [टॅप
5लास] समान समजून *या वगास …यावयास लागणा-या व वगा$या संखेव/न खालील इया?ातील
समानाथ साधावा.
३. ११ वष उ$च मा यिमक शाळे तून ११ वी उ$च मा यिमक शाळे त 9वेश घेऊन इि$छणा-या िवJा˜यास १
इया?ावर 9वेश िदला जावा. याउलट ११ वी मा यिमक शाळे तून ११ वी उ$च मा य.म ये 9वेश दे ताना,
िवJा˜यात १ वग खाल$या वगात 9वेश Jावा.
परदे शातून आलेMया िवJा˜यास 9वेश दे णे संबिधत िवJा˜याजवळ अƒयास7म कालावधी िRहसा आहे का याची खाAी करणे. 9वेश दे GयापूवH
िवJा˜याची चाचणी अƒयास7माचा टxपा पहानेसाठी आवPयक व दे शातील िश णािधकारी यांची काऊटर िस‹नेचर
असलेला शाळा सोडलेचा दाखला असणे आवPयक .
वर$या वगात 9वेश दे णे Ð
शाळा सोडMया$या दाखMयात नBदिवलेMया पे ां वर$या वगात िवJा˜यास यो‹य *या अिधका-या$या
मंजुरीिशवाय 9वेश दे ऊ नये.एखाJा िवJाथH पूवH माcय 9ाथिमक शाळे त िकंवा मा यिमक शाळे त गेला नसेल िकंवा
*याने काही काळ शाळा सोडली असेल व पुcहा तो शाळे त येऊ इि$छत असेल तर शाळे $या मु या यापकांनी *याची
*या वेळेपयत सामाcयता जो

अƒयास7म पूण क/ शकला असता, *या वगा$या अƒयास7माची चाचणी खालील

पwतीने …यावी.
१] शाळा सोडMयापासून दरसाल १ इय?ा या 9माणात अगर सुFवातीस 9वेश दे णेस पाच अिधक एक चे वय
ध/न दरसाल १ इय?ा ध/न िवJाथH =या वगात वाटे ल *या इय?ेत अिधका-या$या परवानगीने 9वेश दे णे.
अमाcय शाळे तील िवJा˜याvना 9वेश Ð
१.अमाcय शाळे तील शाळा सोडMया$या दाखMयावर कोणासही 9वेश दे ऊ नये.
२.जो िवJाथH पूण कोण*याही माcय मा य./ 9ाथिमक शाळे त गेला नसेल अशा िवJा˜या$या
पालकाकडू न पगारी फौजदारी Ð cयायाधीशासमोर पालकाकडू न 9ती ा लेख िलहून िवJाथH =या
वगात 9वेशास यो‹यआढळू न आMयास *या वगात ता*पुरता 9वेश Jावा.
9ती ा पA Ð
१. सदर िवJाथH माcय शाळे त 9वेश का घेऊ शकला नाही
२. *या अमाcय

शालेचे नाव

३. =या इय?ेत होता व जे िवषय िशकला *याची नावे व उ?ीण परी ा याची नBद आवPयक आहे
Rयावसाियक शाळे तून सा या शाळे त व उलट 9वेश Ð
9वेश घेऊ इि$छणा-या िवJा˜यास इ.८ वी पयvतचा 9वेश संबिधत संबंिधत शाखा9मुख दे ऊ शकतील.
याबाबत यो‹य *या अिधका-याची खाAी झाली िक, जादा अƒयासाने पूवH$या शाखेत न िशकिवलेले िवषय 9ा*याि के
पूण क/ शकेल व तो नRया शाळे तील इय?े$या आƒयासाबरोबर येइल अशा िवJा˜यास ते अिधकारी इय?ा ९ वी
पयत सा या शाळे तून Rयावसाियक शाळे त िकंवा *या उलट ही 9वेश घेGयास पाA ठरवतील.
२] शाळे तील 9वेश १] दाखले Ð [ कूल िलिRहं ग सथािफकेट]
१.शाळा सोडMयाचे दाखMयाव/न नBदी एस.एस.कोड १७ नुसार [अपेडे5स फोर] नुसार असणे

आवPयक .............
१] सं थेचे नाव / शाळे चे नाव ...... असणे आवPयक
२] शाळा अनुदािनत / िवना अनुदािनत / माcयता9ा( व शाळा माcयता 9ा( 7मांक व िदनांक
आवPयक आहे .
३] दाखMया$या डाRया कोप-यात िवJा˜याचा रिज टर नंबर व उजRया वरील कोप-यावर दाखला
7मांक असावे.
४] 9वेशासाठी आलेMया िवJा˜या$या दाखMयातील खालील नBदी काळजीपूवक तपासाRयात.
अ] जात Ð पोटजात, मागास / िबगरमागास
ब] जcमतारीख अदारी व अंकी
क] कोण*या इय?ेत िशकत होता केRहापासून
ड] शेरा कॉलम
५] दाखला िदMयाची तारीख
६] दाखला दे ताना दाखMयावरील सव नBदी जनरल रिज टर 9माणे िबनचूक असाRयात. वता
मु या यापकांनी कोण*याही 9कारचा बदल क/ नये.
७] खाडाखोड िकंवा चुकीची मािहती असMयास दF
ु ती तांबXया शाईने क/ण मु या यापकांची
सही क/न खालील तारीख टाकावी.म यंतरी शाळा सोडMयास शेरा कॉलम म ये आिथक
सवलत मंजुरी आदे श िलिहणे.
जनरल रिज टर वरील नBदी Ð
१] शाळे त कायदे शीर दाखल क/न घेतMयाखेरीज िवJा˜याचे नाव जनरल रिज टरम ये
नBदिवले जाऊ नये.
२] शाळा सोडMया$या दाखMयात नBदिवलेली तारीख अंकी वा अ री जनरल रिज टरम ये
नBदिवली पािहजे.
३] यो‹य *या अिधका-या$या पूव परवानगी खेरीज जनरल रिज टर मधील नBदीत बदल क/
नये.
१] िवJाथH दाखला Ð
शाळा सोडMया$या दाखMयाची छाननी Ð
शाळा 9वेश दे GयापूवH अगर नंतर िवJा˜या$या शाळा सोडMया$या दाखMयाम ये काही गैर9कार
आढळलयास सदर बाब यो‹य *या अिधका-यास कळिवणे.9वे Rह िदला नसMयास ता*पुरता 9वेश िदला जावा 9वेश
िदला गेला असलेस यो‹य अिधका-याचे उ?र आले नसेल तर *या िवJा˜यास परी ेस बसू Jावे.अिधका-याकडू न उ?र
आलेखेरीज िनकाल सांगू नये.
शाळा सोडMया$या दाखMयासाठी अज

Ð

शाळा सोडMयाचे दाखMयासाठी पालकांनी

वत अज िदला पािहजे. त~ िवJाथH

वत अज क/ शकतो.

दाखला िवनािवलंब Jावा.एका आठवXयात दाखला िदला नाही िकंवा वेळ लावMयाल िकंवा अडचण न कळिवMयास
शाळे िवFw कायवाही करणे भाग पडे ल
दाखला न दे Gयाची कारणे Ð
१.

फी िकंवा इतर येणेबाकी

२. िनयम 7.३ अcवये मा.संचालकांनी हकालपhटी केले असेल *या मुदतीपयत.

डु िxलकेट दाखला Ð
एकदा िदलेMया दाखMयाची डु िxलकेट 9तीची मागणी केMयास िवनंती अज डु िxलकेट शाळा सोडMयाची
दाखMयाची कारणे लेखी Jावीत.- कारणे मु या यापकांस समाधानकारक वाटली नाहीत तर 9ित~ा पA करGयास
सांगावे.9*येक डु िxलकेट दाखMया$या िशरोभागी तांबXया शाईत डु िxलकेट िलहावे.
दाखMयाची फी

-

एका वषापयत मोफत, *यानंतर 9*येक वषासाठी १ Fपया, जा तीत जा त

Fपये १ डु िxलकेट शाळा

सोडMयाचा दाखला / बोनाफाइड सठž.साठी ३ Fपये
२] शाळा सोडMयाचे दाखला दे नेबाबत Ð
१]

शाळा सोडMयाचे दाखMयाचा नमुना मा य.शाळा संिहता िनयम १७, पिरिश& ४ 9माणे असावा.

२] दाखMयावर शाळे $या नावाखाली माcयता 7., िदनांक व माcयतेचा 9कार, इ.बाबी असाRयात.
३] दाखMयाची दत
ु री 9त [काबन कॉपी] पिहMया 9ती$या खाल$या बाजूस असावी.[डावीकडे नको]
४] दाखला दे ताना *यातील नBदी िबनचूक, अ प& व खाडाखोड िवरहीत असाRयात.
५]

थळ9तीवर मागील बाजूस दाखला घेणाराची

वा री, नाव व िदनांक िलहावा.

६] दाखला िदMयानंतर दाखला िदMयाची नBद जनरल रिज टरम ये करावी.
७] दाखMयातील नBदी टं किलिखत न करता ह तिलिखत असाRयात.
८] दाखला दे ताना जcमतारीख व िवJाथH कोण*या इय?ेत होता वा नBदी अंकी वं अ री

प&, अचूक

व काळजीपूवक िलहाRयात.
९] दाखMयाची दस
ु री 9त [डु िxलकेट दाखला] दे Gयाचे

वतंA पु तक असावे. दस
ु री 9त िनयमानुसार

Jावी.*यावर लाल शाईने दस
ु री 9त [डु िxलकेट] असे िलहावे. व िश5का मारावा.
१०] िवJा˜याने शालेय जीवनात *विरत वगŸcनाती [अॅ
5सीलरे टेड 9मोशन] िमळवली असेल तर ती
शाळा,इय?ा व वष नमूद करावे.
११] पुढीलपैकी कोणतीही िशŒयवृ?ी धारण कारण-या िवJा˜याबाबत *याने धारण केलेMया िशŒयवृ?ीचे
नाव शेरा या

तंभात नमूद करावे.

१] पूव मा यिमक शाळा िशŒयवृ?ी
२] मा यिमक शाळा िशŒयवृ?ी
३] रा|ीय मा यिमक

तरावरील िशŒयवृ?ी

४] रा|ीय 9~ा शोध िशŒयवृ?ी
टीप Ð दाखला िलिहताना काळा टं किलिखत कागद उलटसुलट घालावा.िकंवा बाजारात *यासाठी उपल™ध असणारा
िवशेष काबन वापरावा.
अ] बोनाफाइड दाखला Ð
एस.टी.पास सवलत व इतर बाबींसाठी िवJा˜यानी मागणी केMयानतर बोनाफाइड दाखला
दे णे .
जनरल रिज टर Ð
शाळे चे जनरल रिज टर हे शाळे तील एक महŠवाचे रिज टर असून ते नेहमीच सुरि त ठे वणे आवPयक
आहे .
जनरल रिज टर वापरGया अगोदर हे क/या Ð
१] जनरल रिज टर$या 9*येक पानावर शाळे चा िश5का मारावा.व पान 7.टाकावा.[रिज टर बांधणी]
२] रिज टर बायिडं ग केलेले असावे.मुख पृ>ावर शाळे चे नाव, प?ा व

थापनेपासूनचे िकतवे रिज टर

आहे तो 7., केRहापासून सुF झाले टे िलहावे.
३] नBदी सुद
ं र ह ता रात व शु द मराठीत कराRयात.
४] एका पानावर ठरािवक िवJा˜याv$या नBदी असाRयात.व 9*येक नBदीवर पhटीने रे षा मारावी.
५] सव नBदी अचूक व पिरपूण असाRयात.[शॉँरट फोम नको]
६] रिज टर नंबर सलग 7मांकावर असावेत.[२४६,अ,२४६ असे नकोत]
७] आलेले दाखले फाईलम ये 7मवार लावून ठे वावेत.*यावर रिज टर नंबर िलहावे.वष िलिहGयास
लावावे .
८] उिशरा 9वेश िदलेMया िवJा˜याvना िश णािधकारी [मा य]यांची माcयता …यावी. व ते पA
दाखला फाईलला लावावे.
९] अपूण िकंवा चुकीचा दाखला असेल तर तो दF
ु त झाMयािशवाय

वीका/ नये.

१०] िवJाथी हजेरीपAकावरील सं या व जनरल रिज टरमधील िवJाथH सं या यांचा मेळ बसावा.
११] पर9ांतातील दाखMयावर *या 9ती$या िजMlा$या िश णािधकारी यांची 9त वा री असेल तरच
दाखला

वीकारावा.

१२] रिज टर म ये खाडाखोड क/ नये.नाईलाजा तव खाडाखोड झालेस तेही मु या यापकांनी सही
करावी.
१३] रिज टरम ये िश णािधकारी मा य.यां$या लेखी परवानगीिशवाय कोणताही बदल क/ नये.
१४] दरवषH 9वेश संपMयानंतर सव नBदी मु या यापकांनी बारकाईने पडताळू न पहाRयात.व ते
बरोबर असMयाने 9माणपA शेवटी Jावे.
१५] या सव सूचना जनरल रिज टर$या पिहMया पानावर िलहाRयात. व रिज टर िलिहणा-या
सेवकाने व मु या यापकांनी *याखाली

वा री करावी.

१६] रिज टरम ये कोरी पाने अगर nमोकली जागा सोडू नये.चुकून रािहMयास *यावर काट मा/न
सही करावी.
१७]

रिज टर संपMयानंतर या रिज टरम ये 7मांक ...... पासून ....... पयvत नBदी असून पुढील
नBदी रिज.न.घेGयात येत आहे .असे उMलेख क/न मु या यापकांनी सही करावी.

१८]

शाळे $या पाटाव/न नाव कमी केले िकंवा तो दाखला घेऊन गेMयानंतर जनरल रिज टर
म ये कोणताही बदल करGयात येऊ नये.

१९]

दाखला घेऊन घेऊन गेMयानंतर रिज टरमधील सव रकाने *विरत भ/न टाकावेत.व शेरा या रकाcयात

दाखला 7मांक िलहून दाखला नेMयाचा िदनांक िलहावा.दाखला नेणा-याची सही …यावी.
िविवध िशŒयवृŠया Ð
१] मागासवगHय मुलांसाठी Ð समाजकMयाण खाते [िज.प.] कडू न
मागासवगHय मुलांना िक, =यांचे उ*पcन F.१०,००० पे ा जा त नाही.व जे एक वेळ अनु?ीण आहे त.अशांना
सवलत िदली जाते. *याचबरोबर *यांची परी ा फी दे खील िदली जाते. *याच बरोबर *यांची परी ा फी दे खील िदली
जाते.तसेच पुढील9माणे िशŒयवृ?ी िदली जाते.
9*येक तुकडीतील मागासवगHय िवJा˜यापैकी *यां$या तोलाच अनु7मे पिहMया दोन िवJा˜याvना पुढील9माणे
वािषक िशŒयवृ?ी िमळते.
इ.५ वी ते ७ वी
इ.८ वी ते ९ वी
इ.१० वी

F.१५ वािषक
F.६५ वािषक
F.१२० वािषक

उपरोS र5कम िजMहा पिरषद मधील समाज कMयाण खा*याकडू न िमळते. याबाबतीत *यां$याशी संपक
साधावा.
२] अ तीRयंग िवJा˜यासाठी िशŒयवृ?ी Ð
समाजकMयाण अिधकारी वग १ यांचेकडील शाळे तील अ तीRयंग िवJा˜याना भरीव
िमळते.चे कायालय जी.प.अंतगत येत नसून,

वFपाची िशŒयवृ?ी

वतंAपणे शासकीय कायालय आहे .9*येक िजMlा$या िठकाणी यांचे

कायालय असते.यांचेकडे िविहत नमुcयात ऑग ट अखेर अज करावा.F.५०० पे ा जा त रकमेची वािषक िशŒयवृ?ी
िमळते.
३] पूव मा यिमक िशŒयवृ?ी Ð इ.४ थी म ये िशकत असलेMया िवJा˜याची शासनमाफत िशŒयवृ?ी दे Gयात
येते.*या परी ेतील गुणव?ा 9ा( िवJा˜याvना ५ वी ते ७ वी पयत िशकत असताना सदरची िशŒयवृ?ी दे Gयात
येते.परी ेस आलेMया पिहMया १० 7मांकाना वािषक ५०० F.व इतरांना F.२५० 9माणे िशŒयवृ?ी दे Gयात येते.
४]

मा यिमक िशŒयवृ?ी Ð
इ.७ वी म ये िशकत असलेMया िवJा˜याची दरवषH िशŒयवृ?ी परी ा घेवून *या परी ेत गुणव?ा 9ा(

केलेMया िवJा˜याvना ती िशŒयवृ?ी इ.८ वी ते १० वी पयvत िदली जाते.परी ेत 9थम आलेMया

१० 7मांकाना वािषक

F.७५० व इतरांना F.४०० या9माणे िशŒयवृ?ी दे Gयात येते.
५]

रा|ीय िशŒयवृ?ी Ð
–ामीण भागातील हुशार ओ 9~ावान िवJा˜याvना रा|ीय िशŒयवृ?ी योजना –ामीण भागातील

हुशार व पाA िवJा˜याvना मा यिमक शाळांत परी ेचे िश ण घेता यावे nहणून भारत सरकारने सन १९७७.७२ पासून
रा|ीय िशŒयवृ?ी अमलात आणली आहे .सन १९८१.८२ $या शै िणक वषापासून भारत सरकारने ही िशŒयवृ?ी योजना
उ$च मा यिमक

तर इ.११ वी १२ वी पयvत पाठवली असून िशŒयवृ?ी संघ आिण दर याम ये वृwी केलेली

आहे .*याची /परे षा खालील9माणे Ð
१. दरमहा F.१०० /-

9माणे १० मिहcयाकिरता ८ वी ते १२ वी िनवासी िशŒयवृ?ी धारकास

२. F.६० 9माणे १० मिहcयाकिरता ११ वी ,१२ वी अिनवासी िशŒयवृ?ी धारकास
३. F.३० 9माणे १० मिहcयाकिरता अिधक माcय शुMकाचे 9ितपूतH अिनवासी िशŒयवृ?ी धारकास [जर
ते शुMक आकारGयात शाळे त िशकत असतील तर] सदर$या योजनेतील लाभधारक मा यिमक
िशŒयवृ?ी परी ा

मंडळामाफत िनवडली जातात.

६] आिथक%Œhया मागासवगHय िवJा˜याvना गुणव?ा िशŒयवृ?ी =या पालकांचे वािषक उ*पcन F.३०,००० $या आत आहे .अशा पालकां$या पाMयांना िश णापासून वंिचत
राहावे लागू नये.nहणून इ.११ वी, १२ वी साठी मुलीना दरमहा F.१०० /- व मुलांना F.८०/- या दराने दरवषH १०
मिहcयासाठी िशŒयवृ?ी दे Gयात येते असे िवJाथH वसितगृहात राहत असतील तर िशŒयवृ?ी दxु पट दराने िदली जाते.
७] आर.टी.एस.[रयत टॅल•ट सच] रयत 9~ा शोध परी ा कमवीर िवJा9बािधनीमाफत इ.७ वी $या िवJा˜याची ही परी ा घेतली जाते. गुणव?ा 9ा( करणा-या
िवJा˜याvना इ.८ वी ते १० वी पयvतचे िश ण घेताना दरवषH F.५००/- िशŒयवृ?ी िमळते.५०० िवदयाथH
िनवडतात.पिहMया १०० िवJा˜याvना वािषक F.५०० चे ल¡मीबाई भाऊराव पाटील ही िशŒयवृ?ी ३ वषt दे Gयात येते.
इतर फी सवलत Ð
१] आिथक%Œhया मागासलेMया वगातील मुलांना दे Gयात येणारी फी माफी सवलत योजना

Ð =या पालकाचे

वािषक उ*पcन F.१५००० पयत आहे . अशा पालकां$या पाMयांना [३ पाMयापयात ] फी माफीची सवलत दे Gयात येते.

अशा पाMयाची िवनानुदन शाळे त असMयास 9वेश फी, टम फी, िश ण फी व 9वेश फी िदली जाते.[महारा| शाषण
आदे श Ð सारांश Ð ५ िद.३० माच ९३ ]
२] माcयता9ा( अशासकीय अनुदािनत व िवनानुदािनत िश णसं थेचे इ.१० पयvतचे सवाना मोफत िश णइ.पिहली ते १० वी पयvत सवाना मोफत िश ण असून असा पाMय १५/८/६८ नंतर जcमलेले ४ थे अप*य
नसावे.शाळे त 9वेश घेतMयापासून ३० िदवसां$या आत सदर सवलतीस अज केला पािहजे.[महारा| शासन िनणय
7.एफ.ई.डी.१०९६/ व7 १९७८/१९७८/९६/सा.शी.-५ िद.१३ जून १९९६]
३] १२ वी पयvत मुलीना मोफत िश ण Ð शासकीय व अशासकीय माcयता9ा( अनुदािनत व िवनानुदािनत
िश ण सं थे$या १२ वी पयतचे िश ण मुलीना मोफत करGयात आलेले आहे .*यानुसार 9वेश फी, टम फी व
िवनानुदािनत

असलेMया

िश ण

फी

9मािणत

दारा¢े

दे Gयात

येते.[शासन

िनणय

7.

एफ.ई.डी./१९८४/२५६८/६०५/िदनांक ६/२/८७]
४] मा यिमक िश क / िश के?र कमाचा-यांना पाMयांना पिहले ते पदRयु?र
-

तर िनशुMक िश ण दे नेबाबत

रा=यातील अनुदािनत मा यिमक/ उ$च मा यिमक शाळातील िश क / िश केतर सेवकां$या पिहMया दोन

पाMयांना या योजनेनुसार शै िणक सवलतीचा लाभ पिहली ते पदRयु?र

तरापयvत िदला जातो.अशा पाMयांना £ी

िशप कोhयातून 9वेश िदला असला पािहजे.अशा िवJा˜याvना 9वेश फी िदली जाते. .[महारा| शासन शालेय िश ण
िवभाग 7. एफ.ई.डी./१०२५ /५४७८३/१७७९/िदनांक१९/८/९५]
५]माजी सैिनकं$या मुलांना िमळणारी शै िणक सवलत Ð यासाठी सैिनक बोडा$या शै िणक सवलती$या
पाAतेचा दाखला आवPयक असतो.या योजनेसाठी फS अनुदािनत शाळे तील िवJा˜याvना 9मािणत दराने 9वेश फी,
टम फी, पु तक अनुदान व गणवेश अनुदान िदली जाते.
४५
६. आजी सैिनका$या पाMयाना िमळणारी शै िणक सवलत यांना 9ाथिमक व मा यिमक तसेच
उ$च िश णासाठी शै िणक सवलत दे ता येते. यासाठी सैिनक बोडाचा शै िणक सवलत
पाAते$या दाखला घेनेत येतो.
ो. या योजनेनुसार 9मािणत दराने 9वेश फी,
फी, टम फी,
फी, गणवेश
अनुदान व पु तक अनुदान दे Gयात येत.े
७.

वात¤य सैिनका$या पाMयाना शै िणक सवलतसवलत-

वात¤य सैिनका$या पाMयाना इ.
इ. सन १९६२

पासून 9ाथिमक ,मा यिमक व उ$च िश णासाठी सदरचे शै िणक सवलत िदली जाते.सदर
योजनेनुसार

वात¤य सैिनका$या मुलांना,
ा, नातवं
नातवंडाना,
ाना, दरमहा िश यवृ?ी व पु तकासाठी

वािषक अनुदान िदले जाते. *यासाठी संमानपAाची 9त करारनामा 9 तावासोबत आवPयक
असते.(
.( महारा| शासन िनणय 7.
7. एम.
एम. आय.
आय.एस,
एस,- १४६१/
१४६१/ एच.
एच.िद.
िद. १५ माच १६९६)
१६९६)
८. 9ाथिमक िश का$या पाMयाना फी सवलत – सदरची
सदरची योजना १९६० पासून चालू झालेली आहे .
*यानुसार 9ाथिमक िश का$या पाMयाना मा यिमकपासून पदRयु?र िश णापयvत 9वेश फी,
फी,
१० वी,
वी, १२ वी साठी परी ा,
ा, िश ण फी,
फी, सA फी िदली जाते.
९. अिहMयाबाई होळकर मुलांनी मोफत 9वास योजना – –ामीण भागातील इ. ५ वी ते १०
पयत$या मुलीना

थािनक िठकाणी िश णाची सोय नसMयास दस
ु -या गावात अथवा शहरात

जावून मादयिमक िश ण घेनेसाठी एस.
एस.टी.
टी. ने. मोफत 9वास योजना ९६९६-९७ पासून शासनाने
सुF केलेली आहे . *यानुसार एस.
त.े
एस.टी.
टी. पासची १/३ र5कम शासन एस.
एस.टी.
टी. महामंडळास दे ते
िवJालयाकडू न दर ितमाही 9 ताव मागवून एकिAत िबल काढू न र5कम एस.
एस.टी.
टी. महामंडळास
िदली जाते. ( शासन िनणय 7.
7. एफ.
एफ. ए..डी
..डी/
डी/ १०९६/
१०९६/८४८८३/(
८४८८३/(१९५७
/(१९५७/
१९५७/९६ ) शािश ५ िद.
िद.
१३/
१३/८/१९९६ )

१०.
१०. इ.१० वी बी.
बी.सी.
सी.

कॉलरिशप –

११.
११. इ.५ वी ते ७ वी बी.
बी.सी.
सी. मुली िशŒयवृ?ी --

६.) पेcशन/
शन/ –$युइटी उपदान /

वे$छा िनवृ?ी

पेcशनशनसेवा िनवृ?ी वेतन योजना िश क / िश केतर कमचाकमचा-यांना खालील
खालील शासन िनणयानुसार मंजूर झालेली आहे
१ मा यिमक िश क :- शासन िनणय 7मांक एस एस एन ३३६४ जी िदनांक ०४/
०४/११/
११/१९६८
२. मा यिमक िश के?र कमचारी शासन िनणय 7मांक एस एस एन १३६९/
१३६९/९८०
जी िदनांक ३०/
३०/०८/
०८/१९७२
मा यिमक िश क Ð िश के?र सेवकांना वरील शासन िनणयानुसार िद.
िद.१/४/१९६६ पासून
सेवा िनवृ?ी वेतन योजनामंजूर करGयात आली आहे .
सेवा िनवृ?ीचे 9कार १)

िनयत वयमान सेवा िनवृ?ी Ð (शासिकय

कमचकमच-यांना)
ा) िश केतर कमचारी

वग ३ $या बाबतीत

िश केतर कमचाकमचा-यां$या वयाची ५८ वषt पूण झाMयानंतर व िश केतर कमचाकमचा-यांची ( वग -४ ) $या
बाबतीत वयाची ६० वषt पूण झाMयानतर
झाMयानतर िमळणारे सेवािनवृ?ी वेतन.
न.
२) पूण सेवा िनवृ?ी वेतनन- िनयम वयमान होGयापूवH २०/
२०/३० वषाची अ•ताकारी सेवा पूण झाMयावर जो
िश क / िश केतर कमचारी

वे$छा िनवृ?ी होतो िकंवा =याला लोकिहता$या %&ीने िनयुSी 9ािधक9ािधक-

याकडू न सेवािनवृ? होGयास भाग पडले जाते. *यावेळी िमळणारे सेवािनवृ?ी वेतन.
न.
३) F‹णता िनवृ?ी वेतनन- िनयत वयोमान होGयापूवHच मानिसक िकंवा शारीिरक िवकलतेमुळे
िश क / िश केतर कमचाकमचा-याला वैधकीय 9माणपAा$या आधारे िमळणारे सेवािनवृ?ी वेतन.
न.
४) कुटु ं ब िनवृ?ी वेतनÑ
नÑ मृत िश क / िश केतर कमचाकमचा-यां$या कुटु ं बाला िनयम ११६ अcवये िमळणारे कुटु ं ब
सेवािनवृ?ी वेतन.
न.
सेवा िनवृ?ी कमचाकमचा-यां$या मूळ पगार,
पगार, *याची झालेली अ•ताकारी सेवा व *या
*या वेळचे सेवािनवृ?ी वेतनाचे शासकीय िनयम या गो&ीवर सेवािनवृ?ी वेतन अवलंबून
असते.
सेवािनवृ?ीवेतन सेवािनवृ? कमचाकमचा-यास वेळेवर िमळGयासाठी खालील बाबींची
पूतता करणे आवPयक आहे .

१. कमचाकमचा-याचे सेवा पु तक सव नBदणी पिरपूण असावे व *यामधील नBदी मु या यापकां
यापकांनी
9मािणत केलेMया असाRयात.
असाRयात.
२. जcमतारीख तपासलेली असावी.
असावी.
३. जे कमचारी िद.
िद. ०१/
०१/०४/
०४/१९६६ पूवH सेवेत होते. *या$या सेवािनवृ?ी योजना
बाबतचा िवकMप मा.
मा. िश णािधकारी मा य.
य. यां$या 9ती

वीकारले

वा रीसह सेवापु तकात

िचटकवलेली असावा.
असावा. िद.
िद. ०१/
०१/०४/
०४/१९६६ नंतर सेवेत 9वेश केलेMया कमचाकमचा-यास िवकMप
दे Gयाची गरज नाही.
नाही.

४. =या िश क कमचाकमचा-यांनी सेवािनवृ?ीचा िवकMप िदलेला आहे *या िश काचे बाबतीत *यां$या
नेमणूक िदनांकापासून ते िद.
िद. ३०/
३०/०६/
०६/१९६९ पयत भिवŒयिनवाह िनधी सं था िह सा
Rयाजासह भरावयाचा आहे . िश केतर कमचाकमचा-यां$या बाबतीत ती नेमणूक िदनांकापासून िद.
िद.
३१/
३१/०३/
०३/१९७३ पयत भिवŒयिनवाह िनधी सं था िह सा Rयाजासह भरावयाचा आहे . सं था
िह सा पडताळणी वेतन व भिवŒयिनवाह िनधीपथक यांचेकडू न क/न घेणेत यावी.
यावी. व र5कम
भरलेनंतर तसे 9माणपA घेऊन *याची नBद सेवापु तकात …यावी.
…यावी. व 9माणपA िचकटवून
ठे वावे.
५. सेवापु तकातील पान 7.
7.१ वरील सव नBदी िश क /िश केतर कमचाकमचा-यां$या बाबतीत
मु या यापकांनी मूळ 9माणपAाव/न तपासून पाहून *या नBदी 9मािणत कराRयात व
सं थे$या 9मुखांनी 9मािणत कराRयात.
कराRयात.
६. सेवापु तकात नेमणूक तारीख,
तारीख, हजर तारीख व नेमणूक आदे शचा संदभ दे वून नBद 9मािणत
करावी.
करावी. तसेच कमचाकमचा-यां$या नेमणुकीस िश ण खा*याकडू न िमळालेMया माcयतेची नBद
माcयता पAाचा संदभ दे ऊन …यावी व ती 9मािणत करावी.
करावी.
७. वािषक वेतन वाढीची नBद घेवुन रकाना नं. ८ म ये कमचाकमचा-यां$या सlा …याRयात .
८. कमचाकमचा-यां$या वेतन•ेणी$या नBद सेवापु तकात …यावी . तसेच वेळोवेळी सुधािरत वेतन•ेणीीनुसार िनि“त केलेMया वेतना$या नBदी सेवापु तकात …याRयात.
…याRयात. व वेतनिनि“ती विर> लेखा
परी क , िश ण खाते यांचेकडू न तपासून …यावी.
…यावी.
( वेतन•ेणी १९६६,
१९६६, १९७६,
१९७६, १९८६,
१९८६, १९९६ )
९. कमचाकमचा-याने *या*या- *या शालेय वषात घेतलेMया रजा$या नBदी रकाना 7मांक १३ म ये व रजा
िहशोब त5*याम ये कराRयात
कराRयात.
Rयात.
१०.
१०. कमचाकमचा-याची बदली,
बदली, बढती,
बढती, सेवांतगत 9िश ण तसेच बढती माcयता या नBदी सेवापु तकात
…याRयात.
…याRयात.
११.
११. सुधािरत वेतन•ेणीचे िवकMप व सुधािरत वेतन•ेणीतील वेतन िनि“तीचे फॉम सेवापु तकात
िचकटवून ठे वावेत.
१२.
१२. वेतन•ेणीतील द ता रोध पार करGयास स म अिधकाअिधका-याची माcयता घेऊन *यांची नBद
सेवापु तकात …यावी.
…यावी. व ती 9मािणत करावी.
करावी.
१३.
१३. कमचाकमचा-याचे सेवापु तकात कमचारी स म असMयाबाबतचे िविहत नमुcयातील ( िफटनेस
सटीिफकेट ) वैधकीय 9माणपA िचकटवून ठे वावे
वावेत.
१४.
१४. कमचारी कायम झाMयाबाबतची नBद सेवापु तकात …यावी.
…यावी. व कायम माcयतापAाचा संदभ
दे ऊन 9मािणत करावी.
करावी.
१५.
१५. कमचाकमचा-याने =या =या मा यिमक िवJालयात सेवा केली आहे . *या *या िवJालयाचे सेवा
दाखले िविहत नमुcयात घेऊन *या दाखMयावर िजMहा िश ण अिधकाअिधका-याची 9ती

वा री

घेऊन सेवापु तकात िचकटवून ठे वावेत.
१६.
१६. कमचाकमचा-या$या सेवेची पडताळणी सेवापु तका$या शेवट$या पानावर *या*या- *या वषH क/न
*या नBदी 9मािणत कराRयात.
कराRयात.
१७.
१७. कमचाकमचा-या$या सेवाखंडची नBद सेवापु तकात क/न सेवाखंड स म अिधकाअिधका-याकडू न
क/न …यावा.
…यावा.

मिपत

१८ सेवांतगत कोस पूण केलेबाबतचा दाखला असावा.
असावा. (सटी
(सटी.)
सटी.) व *याची नBद सेवापु तकात
असावी.
असावी.
१९.
१९. सेवकाची सेवा =या शाखेत झाली असेल तेथील मु या यापकां$या येणे Ðदे णे बाबतचा
दाखला …यावा.
…यावा.
२०.
२०. सेवकाने वेगवेग•या सं थेत काम केले असेल तर संबंिधत सं थेतून शेवट$या पगाराचा
दाखला जोडणे आवPयक आहे .
२१.
२१. सेवािनवृ? होणाहोणा-या सेवकाचा व *या$या प{ीचा एकिAत फोटो 9ती ४ असाRयात.
असाRयात.
२२.
२२. समजा सेवक मृत झाला असेल तर *या$या वारसाचे फोटो असावेत.
२३.
२३. सेवािनवृ? होणाहोणा-या सेवका$या वारसा$या जcम तारखेचे ४ 9तीत दाखले असावेत. प{ी,
प{ी,
मुले, मुली.
ी.
२४.
२४. सेवकाचे आकि मत िनधन झाMयास *या$या मृ*यूचा –ामपंचायत अगर नगरपािलकेचा
दाखला असावा.
असावा.

२५.
२५. सेवकाचे आकि मत िनधन झाMयास *या$या सेवािनवृ?ी वेतनासाठी =या वारसाचे नावे अज
यावा..
करावयाचा आहे तसे असेल तर वारस ठरवणेसाठी कोटामाफत ठरिवGयात यावा
२६.
२६. सेवक हा आजारीपणामुळे सेवा करGयात िनकामी ठरMयास िसRहील सजन यां$या दाखMया
दाखMया
आधारे १० वषानंतर सेवक सेवािनवृ?ी वेतन घेणेस पाA ठरतो.
ठरतो. *यावेळी संबंिधतानी तो
दाखला …यावा.
…यावा.
२७.
२७. जर सेवकाने िवनाअनुदान शाखेवर काम केले असेल ती सेवा सेवािनवृ?ी वेतनासाठी धरणेत
येते. जर सेवकाने शासकीय सेवेत काम केले असेल तर तीही सेवा
वा सेवािनवृ?ी दे ताना
धरणेत येत.े
२८.
असावा.. एखादे सेवकाचे
२८. सेवािनवृ?ीचे 9करण पाठिवताना सव रजा अकœट पूण भरलेला असावा
विर> लेखापरी क यांनी वसुली काढली असेल तर सदरची वसुलीचा तSा तयार क/न,
क/न, मा.
मा.
विर> लेखापरी क यांचेकडू न तपासून घेऊन
ऊन ती र5कम सलरी अकœटला अगर कोषागारात
भरणा करावी.
करावी. व *याची 9त व तपशील सेवापु तकात जोडावी व सदरची र5कम वसुलीची
नBद सेवापु तकात करावी.
करावी.
२९.
२९. िनवृ?ीची तारीख कोणतीही असेल तरी मिहcया$या शेवट$या िदवसापयvत कमचारी सेवेत
राहील.
राहील.
३०.
३०. सेवक सेवािनवृ? होGयापूवH ६ मिहने अगोदर मा.
मा. िश णािधकारी यांचेमाफत िश ण
उपसंचालकांना 9 ताव पाठवावेत.
३१.
३१. अcय काही अडचणीमुळे सं था िह सा शासनाकडे जमा करणेत िवलंब होत असेल तर
*यासाठी 9 ताव 9लंिबत न ठे वता सं था िह सापोटी आवPयक तेवढी
वढी र5कम सेवा
उ*पcनाचे र5कमेतून राखून ठे वणेबाबत संबंिधतांची लेखी संमती फS घेऊन आपMया
िशफारसीसह 9करणी जोडू न 9 ताव वेळेत पाठवावा.
पाठवावा.
सेवािनवृ?ीसाठी अहताकारी सेवाा- कमचाकमचा-यां$या वयाची १८ वषt पूण झाMयानंतर नोकरी$या
तारखेपासून सेवा समा(ी$या तारखेपयvत जी सेवा झाली असेल व =या सेवकाचा पगार शासना$या एकिAत िनधीतून
िदला असेल अशी सेवा अहताकारी सेवा धरली जाते. िश क / िश केतर सेवकाने एकं िकंवा एकापे ा जा त
िवJालयाम ये केलेली सेवा सेवािनवृ?ीसाठी धरता येत.े

अहताकारी सेवेची मयादा ३३ वषt आहे , या सेवेतून िनलंबन कालावधी वगळGयात येतो.
ो. पण असाधारण
रजेसह सव मंजूर रजे$या कालावधी,
कालावधी, खा*यांतगत 9िश णाचा कालावधी पिरिव ाधीन कालावधी

अहताकारी सेवा

समजला जातो.
जातो.
सेवािनवृ?ीनंतर सेवकास खालील
खालील 9कार$या र5कमा िमळतातिमळतात१) सेवािनवृ?ी वेतन.
न. २) –$युइटी ३) भिवŒय िनवाह िनधी र5कम ४) िशMलक अिजत रजेचा
पगार
सेवािनवृ?ी वेतनाचे सूA१० मिहcया$या सरासरी मुळपगार अहताकारी सेवेचे सहामाही भाग सेवािनवृ?ी वेतनन--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१)

सरासरी वेतनन- सेवािनवृ?ी पूवH$या शेवट$या १० मिहcयात घेतलेMया वेतनाची सरासरी या
कालावधीत िनलंबन वा असाधारण रजे$या कालावधी येत असेल तर असा कालावधी वगळGयात येईल.
ल. व
*या आधीचा कालावधी िवचारात घेGयात येईल.
ल.

२) अहताकारी सेवेचे सहामाही भागभाग- अहताकारी सेवेची मयादा ३३ वष nहणजेच ६६ पूण
सहामाही भाग होय.
होय. ( ३ मिहcयापे ा कमी सेवा दल
ु ि त केली जाते. तर तीन मिहने ते सहा मिहने यांचा
आतील सेवा सहामाही सेवा धरली जाते.)
.)
सेवािनवृ?ी वेतन कसे काढावयाचेउदा.
उदा. एखादे सेवकाची शेवटचे वेतन F.
F. १९५०/
१९५०/- आहे . व *याची सेवा ३१ वषt झालेली आहे . *यावेळी
सेवािनवृ?ी वेतन पुढील9माणे येईल.
ल.
१९५०

१० = १९५००

सरासरी पगार = १९५००
------- = १९५०
१०
सेवािनवृ?ी
?ी वेतन = १९५०
------- = ९७५
२
९७५

६२

-------------

[ सहामाही कालावधी]
कालावधी]

६६
९१५

९०

आ

ई

िकंवा
१९५०

६२

-------------१३२

= ९१५.
९१५.९०

९१६/
९१६/-

परं तु सदर *या सेवकाला खालील9माणे सेवािनवृ?ी वेतन िमळे ल.
१९५०

६६

-------------

= ९७५

१३२
३३ वषHची

अहताकारी सेवा पूण क/न िनवृ? होणाहोणा-या कमचाकमचा-यांला िनवृ? वेतनाची र5कम ही िनवृ?

वेतनाह वेतना$या ( शेवट$या १० मिहcयाचे सरासरी वेतन ) पcनास ट5के या9माणे गणGयात येईल.
ल.
२. सेवािनवृ?ी उपदानउपदान- –$युइटीटीसेवािनवृ?ी उपदानाचे सूA ( िद.
िद.०१/
०१/०४/
०४/१९९५ पासून )
सेवािनवृ?ी उपदान =
= १/४ ( शेवट$या मूळ पगार + खालील9माणे महागाई भ?ा )

( सहामाही

सेवाकालावधीची भाग )

अ.नं.

मूळ वेतन मयादा

उपदान पिरगिणत करGयासाठी वेतनात
समािव& करावयाचा महागाई भ?ा

१.

दरमहा F. ३५०० पयvत

वेतनाचे ९७%

२.

दरमहा F. ५०१ ते ६००० पयvत

वेतनाचे ७३% कमीत कमी F. ३३९५

३.

दरमहा F. ६०००

वेतना$या

हून अिधक

६३% कमीत कमी F. ३३९५

--------------------------------------------------------------------------------------सेवािनवृ?ीनंतर एकवट

िमळणारे र5कमेस सेवािनवृ?ी उपदान असे nहणतात.
nहणतात.

उदा.
उदा. १/४ ( शेवटचे + महागाई भ?ा )
१९५० + १८९२ ( ९७%
९७% म.भ?ा )

एकूण सहामाही खंड
६२ = ५९५५१

३३ वषt सेवा झाली असेल तर ( १६ १/
.)
१/२ मिहcया$या पगार इतकी –$युइटी िमळते.)
१९५० + १८९२

६६

------------------------- = ६३३९३
४

३) सेवािनवृ?ी वेतनाचे अंश राशीकरणराशीकरण- ( पेcशन िव7ी )
---------------------------------------------------१.

सेवािनवृ? होGयापूवH जर

पेcशन केस ३ मिहने अगोदर पाठिवली असेल तर पेcशन िव7ीचा फॉम ÔÕ

ट ÔÕ भ/न पाठवावा.
पाठवावा.
२. सेवािनवृ?ी झाMयानंतर १ वषा$या आत जर पेcशन िव7ी करावयाची असेल तर फॉम
ÔÕ अ ÔÕ पाठवावा.
पाठवावा.

३. *यानंतर जर पेcशन िव7ी करावयाची असेल तर फॉम ÔÕ क ÔÕ भ/न पाठवावा.
पाठवावा. एकूण सेवा ५८ वषt
झाली असेल तर पेcशन िव7ीचा
िव7ीचा दर १ F. १२५.
१२५.५२ हा आहे . ६० वषt सेवा पूण झाली असेल तर
पेcशन िव7ीचा दर १ F. ११७.
११७.७२ हा आहे . सेवकास जेवढी
पेcशन बसली असेल *याचा १/३ भाग सेवकास िवकता येतो.
ो. *यापे ा जा त िवकता
येते नाही.
नाही.
उदा.
उदा. सेवािनवृ?ीचे वेतन

१/३

िव7ी
िव7ी दर

५८ वषt पूण वय झालेनंतर सेवािनवृ? होणाहोणा-या सेवकास
९७५

१/
१/३

१२५

५२ = ४०७९४/
४०७९४/-

६० वषt पूण वय झालेनंतर सेवकासाठी
९७५

१/
१/३

११७

७२ = ३८२५९/
३८२५९/-

वरील9माणे सव कागदपAे तयार क/न मूळ कागदपAे व सेवापु तक 9थम जोडू न वेगवेगळे तीन
तीन संच
करावेत. व पेcशन िव7ी

करावयाची असेल तर दोन फॉम जोडावेत. व सेवािनवृ?ी 9करण आपले

िजMlाचे मा.
मा. िश णािधकारी यांचेमाफत पाठिवGयात यावेत.
टीपटीप- अंशराशीकरण केलेली र5कम वेतनातून कपात होऊन उविरत र5कम दरमहा िमळे ल.महागाई भ?ा
माA मूळ िनवृ?ी वेतना$या र5कमेवर िमळे ल. िनवृ?ी होऊन १५ वषt झालेनंतर अंशराशीकरण केलेली
र5कम पुcहा दरमहा िमळGयास सुरवात होईल.
होईल.
कुटु ं ब िनवृ?ी वेतन
नÑ
Ñ
कुटु ं ब वेतनाची पिरगनना खालील दराने अनु~ेय आहे .
१.

F.१५०० पयvत वेतनाचे ३०%
३०% परं तु िकमान F.
F. ३७५/
३७५/-

२. F.१५०१ ते ३०००/
३०००/- वेतना$या २०%
२०% परं तु िकमान F.
F. ४५०/
४५०/३. F.३००० पे ा जा त वेतना$या १५%
१५% परं तु िकमान F.
F. ६००/
६००/कमाल F.
F. १२००/
१२००/सेवक मृत झाMयास उपदान Ð सेवक सेवेत असताना मृत झाMयास खालील दराने
कुटु ं बास उपदानाची र5कम िमळे ल.
सेवाकाल
१.

वषाहून कमी

२. एक वषाहून जा त परं तु पाच

उपदानाचा दर
वेतना$या दxु पट
वेतना$या सहा पट

वषाहून कमी
३. ५ वषाहू न जा त पण २० वषाहून
कमी

वेतना$या १२ पट

कमचाकमचा-या$या

वे$छा
$छा िनवृ?ी Ð
शासन िनणय 7.
7. पीईएनपीईएन- १०७८/
१०७८/१००५/(
१००५/(२६०५
/(२६०५ ) मािशमािश- ६ िद.
िद.०९/
०९/०९/
०९/१९९८ नुसार शासनमाcय
अनुदािनत मा यिमक शाळा,
शाळा, उ$च मा यिमक वग आिण आ यापक िवJालयातील
२० वषा$या अहताकारी सेवेनंतर

िश क /िश केतर सेवकांना

वे$छा सेवािनवृ?ी योजना लागू

करणेत आलेली आहे .
१)कमचाकमचा-याला २० वषाची सेवा पूण झाMयानंतर,
र, Rयव थापनास ३ मिहcयाची लेखी नोटीस दे ऊन
सेवेमधून िनवृ? होता येत.े
२)संबंिधत कमचाकमचा-याने Rयव थापनास

वे$छा सेवािनवृ?ीची नोटीस दे GयापूवH *याची २० वषाची

अहताकारी सेवा पूण केली असMयाबाबत

वत:
वत:ची खाAी क/न घेतली पािहजे.तसेच वषाची

अहताकारी सेवा पूण झाली असMयाबाबत Rयव थापनास खाAी पटवून िदली पािहजे.
३)२० वषाची अहताकारी सेवा पूण करGयाआधीच िदलेली नोटीस अवैध समजGयास येते.
४)

वे$छाने सेवािनवृ? होGयाबrल
होGयाबrल वरील9माणे िदलेली नोटीस Rयव थापनाने

वीकारणे

आवPयक असेल परं तु उपरोS नोटीसीम ये नमूद केलेला कालावधी संपGयापूवH Rयव थापनाने
सेवािनवृ?ी किरता परवानगी दे Gयास नकार िदला नाही तर *या कालावधी$या समा(ी$या
तारखेपासून सेवािनवृ
ािनवृ?ी अमलात येईल.
ल.
५) वे$छा सेवािनवृ?ी घेGयासाठी पुढाकार घेGयाचा अिधकार फS संबंिधत अिधकाअिधका-यास असेल.
Rयव थापनाला या संदभात कोणताही अिधकार असणार नाही.
नाही.
६) वे$छा सेवािनवृ?ी घेणाा-या कमचाकमचा-या$या इ$छत सेवािनवृ?ी$या तारखेस होणाहोणा-या
अहताकारी
अहताकारी सेवेची कालावधी जा तीत जा त ५ वषापयत वाढिवणेत येईल.
ल. परं तु *यामुळे *या
कमचाकमचा-याची अहताकारी सेवा ३३ वषापे ा जा त होता कामा नये.
७)

वे$छा सेवािनवृ?ी घेणाा-या कमचाकमचा-यास तीन मिहcया$या नोटीसीचा कालावधी समा(
होGयापूवH िनवृ?ी
?ी वेतना$या अंशराशीकरणयासाठी अज करता येणार नाही.
नाही.

८)

वे$छा सेवािनवृ?ी घेGयासाठी Rयव थापनाला िदलेली नोटीस मागे घेGयासाठी संबंिधत
कमचाकमचा-याने सेवािनवृ?ी$या इ$छत तारखेपूवH नोटीस मागे घेGयाची परवानगी दे Gयाची
तरतूद शासन िनणयात आहे .

९) =या 9करणी संबंिधत कमचाकमचा-यािवF द जबर िश ापाA िश त भंगाची कायवाही 9लंिबत आहे .
िकंवा अपेि त आहे . िकंवा 9करणातील व तुि थती ल ात घेता,
ा, संबंिधत Rयव थापनाला
असे वाटत असेल िक,
िक, या9करणी िश ा िदMयानंतर कमचारी पदावनत होऊ शकेल अथवा
*याला सेवेतून बडतफ केले जाईल,
जाईल, िकंवा =या 9करणी cयायालयात दावा दाखल करGयात
आला आहे िकंवा येत आहे . अशा कमचाकमचा-यास

वे$छा िनवृ?ी घेGयास Rयव थापन परवानगी

दे वू शकणार नाही.
नाही.
१०)
१०) जर एखादा कमचारी तीन मिहcयाची कमी

वे$छा िनवृ?ीची नोटीस ि वकारणेिवषयी

*याबrलची कारणे दे णे Rयव थापनाला लेखी िवनंती क/ शकेल.
ल. अशा संबंिधत
Rयव थापन िवभागीय उपसंचालकांचे पूव परवानगीने गुणवं?ेनुसार व असा कालावधी कमी
केMयाने कोणतीही 9शासकीय अडचण िनमाण होणार नाही.
नाही. अशी खाAी पटMयास तीन
मिहcया$या कालावधीची अट िशतील केली जाते. परं तु असा कालावधी समा( होGयाचे पूवH
िनवृ? वेतनाचे कांही भागा$या अंशराशीकरणयासाठी अज करता येणार नाही,
नाही, या अटीवर

परवानगी दे Gयात येईल.
ल.
११)
११) या9माणे
9*य

वे$छा िनवृ? होणाहोणा-या कमचाकमचा-याचे िनवृ? वेतन व मू*यू Ð नी Ð सेवा उपदान जो

सेवािनवृ?ी$या वेळी घेत असलेMया वेतनावर अधारलेले असेल अहताकारी सेवेत

जा तीत जा त पाच वषाची वाढ झाMयाने िनवृ?ी वेतनात उपदान काढGयासाठी कोण*याही
मागील वेतन िनि“ती *यास ह5क राहणार नाही.
नाही.
१२)
१२) नोटीस तीन मिहने
मिहने अगोदर Jावी.
Jावी. *यात पूण नांव, प?ा अहताकारी सेवेचा कालावधी Jावा.
Jावा.
कोण*या तारखेपासून िनवृ? होऊ इि$छतो ते
आपण

प&पणे नमूद करावे. कोण*याही िनयमाखाली

वे$छा िनवृ?ी िक राजीनामा असा गBधळ होणार नाही.
नाही.

१३)
१३) अित घालून

वे$छा िनवृ?ी घेता येणार नाही,
नाही, मी आजारी असMयाने िनवृ? होऊ इि$छतो वा

माझी बदली न झाMयाने मी िनवृ? होऊ इि$छतो आधी अटी घातMयावर करता येणार
नाही.
नाही. आजारीपणामुळे िनवृ?ी हवी असेल तर स म 9ािधकारी वैधकीय मंडळाकडे पाठवीत
आिण कायम व/पी असमथ ठरिवGयात
ठरिवGयात आले.तरच F‹णता िनवृ? केले जाईल.
जाईल. मी खाजगी
कारणा तव िनवृ? होऊ इि$छतो असे थोड5यात नमूद करणे उिचत ठरते.
वैJकीय िबले 9तीपुतH
==============
शासन िनणय िश ण व सेवा योजना िवभाग यांचे आदे श 7मांक एस.
एस.एस.
एस.एन.
एन.२४८९२४८९- माशीमाशी- ३

िदनांक

१२/
१२/०५/
०५/१९८९ अcवये अशाकीय शासन माcयता 9ा( मा यिमक उ$च मा यिमक व अ यापक िवJालयातील िश क
/िश केतर कमचाना वैJकीय खचा$या 9तीपुतHसाठी सवलत दे Gयात आली आहे .
कमचा-यांना
सदर$या वैJकीय खचाचा 9तीपुतH 9 ताव सादर करताना खालील बाबीचा 9ामु याने िवचार करGयात यावा.
यावा.
१.9 ताव मूळ कागदपAासह िविहत नमुcयात सादर करावा.
करावा. 9 तावासोबत फॉम अ,
अ,ब,क,ड हे पूण
भरणे आवPयक आहे . *या9माणे पगाराचा दाखला,
दाखला, हमीपA,
हमीपA, खचाचे 9माणपA,
9माणपA, कुटु ं ब 9माणपA व
इमजcसी 9माणपA जोडणे आवPयक आहे .
२)हॉि पटलचे िबल नमुcयात,
यात, िबल बुकातील आवPयक आहे . हॉि पटलचे िबल ओषधाची िबले व
अcय िबले यावर संबंिधत डॉ5टरची

वा री व हॉि पटलचा िश5का असणे आवPयक आहे .

३)9*येक 9माणकावर ( होचर पावती ) मागे मी र5कम आड केली आहे . ( पेड बाय मी )
असा शेरा िलहून कमचाकमचा-याने

वा री करणे आवPयक आहे . तसेच 9माणपAासोबत

डॉ5टरानीची िलहू न िदलेMया ओषधा$या िचyyया आवPयक आहे त.
४)पती/
पती/प{ी/
प{ी/आई/
आई/वडील शासकीय सेवेत आहे त/नाहीत यासंबंधी 9माणपA जोडGयात यावे.*यावर
कमचाकमचा-याने

वा री करणे आवPयक आहे .

५)महारा& रा=य ( वैJकीय दे खभाल ) िनयम १ मधील ११ नुसार वैJकीय 9तीपुतHचा 9 ताव
उपचारा$या तारखेपासून १ वषा$या आत सादर करणे आवPयक आहे . उिशरा 9 ताव सादर
केMयास मंजुरीचा िवचार केला जाणार नाही.
नाही. nहणून 9करण मुदतीत सदर करावे.
६)वैJकीय 9तीपुतH 9करण वरील9माणे पूण क/न िजMहा शMय िचिक*सक यांना 9ती

वा री

व 9माणपAासह िश णािधकारी
णािधकारी िजMहा पिरषद यांचेकडे मु या यापकामाफत सादर करावे.
७)खाजगी F‹णालयात तातडी$या 9संगी आंतरF‹ण nहणून घेतलेMया उपचारास शासन िनणय
िद.
िद.०४/
०४/०१/
०१/१९९३ नुसार खालील आजाराकिरता वैJकीय खचाची F.
F.२०,
२०,०००/
०००/- पयत 9तीपुतH
करता येईल.
ल. •दय िवकाराचा झटका,
झटका, फुxफुस िवकाराचा झटका,
झटका,

२.अित रSदाब ३)धनुवात ४) घटसप ५) अपघात / आघात संल ण •दयाशी आिण
रSवािहनीशी संबंिधत ६) गभपात ७) तीª उदर वेदना / आंA अवरोध ८) जोरदार रSदाब
९) गॅ ‡ो एनटॉयटीस
एनटॉयटीस १०)
१०) िवषम=वर ११)
११) िन“ेतनाव था ( कोमा ) १२)
१२) मनोिव7ुतीची
सुरवात १३)
१३) डो•यातील द&
१४) zीरोग शाz आिण 9सूतीशाz संबंिधत
ु पटल सरकणे १४)
आकि मत आजार १५)
स गॅ
–ीन ) १७)
१५) जननमुA आकि मत आजार १६)
१६) वायुकोश ( गॅ
१७)
कान,
कान, नाक,
नाक, घसा याम ये िवजातीय पदाथ गेMयामुले िनमाण झालेले आकि मत आजार १८)
१८)
=याम ये तातडीने शzि7या करणे आवPयक असते अशा जcमजात असंगती १९)
१९) एXस २०)
२०)
«ेन hयुमर २१)
२१) भाजणे २२)
२२) काचिबंद ू
वरील आजाराकिरता आंतरF‹ण nहणून खाजगी दवाखाcयात उपचाराकिरता केलेMया
खचात पुढील9माणे माcयता दे Gयात येईल.
ल.
मूळ पगारपगारF. २८०० पयvत ९०%
९०% , F. २८०१ ते ३५०० पयvत ८५%
८५% F. ३५०१ ते पुढे ८० %
तसेच शासकीय कमचाकमचा-यांना *या$या वेतना9माणे शासकीय F‹णालयात अनु~ेन असणारे निसग होम व
*यासाठी आकारले जाणारे दर खालील9माणे
खालील9माणे
दर िदवशीÑ
िदवशीÑ
---------------------------------------------------------------------------------------------मूळ वेतन

–ामीण

नागरी

मूळ वेतन

–ामीण

नागरी

-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११०० पयvत

१५

२०

२८०१ ते ३५००

४०

८०

११०१ ते १५००

२०

३०

३५०१ ते पुढे

८०

१२०

१५०१ ते २८००

३०

४०

शासकीय F‹णालयात अनु~ेन शु•ष
ु ा क ासाठी
राहील.
राहील. उपरोS निसग होमपे ा उ$च कमचाकमचा-यास

यावी लागणारी ५०%
५०% आकाराची 9तीपुतHसाठी अनु~ेन

वत:
वत: भरावी लागले.

८) कमचाकमचा-यास खालील आजारासाठी शासनाने ठरवून िदलेMया हॉि पटलम ये उपचार घेतMयास
केलेMया खचा$या १००%
१००% 9तीपुतHस माcयता
माcयता दे ता येईल.
ल.
( शासन िनणय एम.
एम.ए.जी.
जी. १०८४/
१०८४/४१५७/
४१५७/ सी.
सी.आर.
आर.-१५६/
१५६/ आरो‹य -९ िद.
िद. २४/
२४/०४/
०४/१९८५ )

१.•दयावरील शzि7या (हाट सजरी )
२.मूAिपंड रोपन
३.रSचा ककरोग (™लड कॅcसर )
४.बायपास काशेनरी सजरी
५.अॅ
नओxला टी सजरी
वरील उपचार घेGयासाठी ठरवून िदलेMया दवाखाcयात उपचार घेGयासाठी F.
F.
७५०००/
७५०००/- अि–म धन दे Gयाचीही तरतूद शासनाने केलेली आहे .वरील सव शासन आदे शाची फायदा शासकीय सेवेतील
/ मा य.
य. शाळे तील सव िश क व िश के?र कमचारी यांना

वत:
वत:ला,
ला,

*या$या प{ीला
प{ीला मुलांना अिववाहीत / घट फोटीत बहीण यांचेकिरता तसेच *या$यावर अवलंबून असणाअसणा-या
आईविडलाना दे Gयात येईल.
ल.
वैधकीय खचा$या 9तीपुतH 9 तावाम ये पुढील9माणे कागदपA आवPयक आहे त. १)
शाळे चे पA २. संबंिधताचा मागणी अज पिरिश& १ म ये ३.खाजगी F‹णालयातील उपचार असेल तर

क

व

ड

फॉम भरलेला स म अिधकाअिधका-या$या (डॉ5टर)
डॉ5टर) सहीसह ४. सरकारी F‹णालयातील पेशंटसाठी फॉम ÔअÕ व ÔबÕ
संबंिधत वैधकीय अिधकाअिधका-या$या सहीिनशी पिरपूण भरलेला.
ा.५. संबधीताचा वेतन दाखला.
दाखला. ६. मयािदत कुटु ं ब
असMयाबाबतचा दाखला
दाखला अथवा रे शन काडाची झेरो5स.
ो5स. ७.

वैधकीय िबल आई,
आई,वडील,
वडील,बिहण,
बिहण,भाऊ,
भाऊ,सासू,सासरे यांचे

असMयास अवलंबीताचा दाखला.
दाखला. ८. खाजगी F‹णालयात उपचार घेतला असेल तर िजMहा शMयिचिक*सक यांचे
9माणपA आवPयक ९. वैधकीय खच मंजुरीस पाठिवणे कामे सं था ठराव १०.
१०. बाहे /न खरे दी केलेMया औषधाची
एकिAत यादी िविहत नमुcयात उदा.
उदा. िबल नं, िदनांक,र5कम,
र5कम, ११.
११. बाहे /न खरे दी केलेMया औषध पाव*यावर पेडबाय
मी nहणून

वा री आवPयक १२.
१२. शासन िनणय २२/
२२/४/९३ पासून F.
F.२०,
२०,०००/
०००/- माcय करGयाचे अिधकार

िश णािधकारी यांना िदले आहे त. दे यक एक वषाचे आत कायालय 9मुखाकडे सादर करावे.
कायालयास अज िविहत नमुcयात शाखा9मुखांमाफत िश णािधकारी याचेकडे सादर करावे लागतील.
वै यकीय 9तीपुतHची र5कम

अनुधानास पाA आहे .असे

िश णािधका-याने सं थेला

कळिवMयािशवाय सं था

9तीपुतHची$या दे यकाना मंजुरी दे णार नाही. िश णािधका-यानी 9तHपुतHची र5कम अनुदानासाठी अनु~ेय असMयाचे
सं थेस

मुखाया यापाकामाफत कळवावे व सं थेने कमचा-यास 9तीपुतHची र5कम मंजुर केMयाचे आढे श काढावेत
मुखाया यापाकानी िश णािधकारी यांचे आढे श व सं थेने काढलेले आढे श यांचे आधारे वै यकीय

9तीपुतHची दे यके वेतन वेतनव भिवŒय िनवाह िनधी पथक याचेकडे सादर कराव. सदर दे यक हे वेतनपदा$या
फामम ये पाठवावे.

व–ामी व रजा

9वास सवलत
या योजनेचे दोन भाग करता येतीत.
अ) दोन

वषातून एकदा

या योजनेखाली दोन
रा=यापलीकडे

व–ामी जाGयासाठी 9वास सवलत

वषातून एकदा

व–ामी जाGयासाठी व परती$या 9वासासाठी

१००% व

४०० िकलोमीटर अंतरापयंत$या 9वासासाठी संपूण 9वास भाXयाची र5कम अनु~ोय असेल.

कमचा-या=या$या कुठू िबयानी *या$यासोबत 9वास करGयाचे बंधन नाही; ही सवलत कमचारी
पती/प{ी ; मुले मुली आई वडील बहीण भाऊ यांना अनु~य आहे . या योजने$या 9योजनाथ

वत:
व–ाम

nहणजे सेवापु तकात वा कायालयीन कागदे ापAी नेादवलेले कायम व/पी राहGयाचे ठीकाण कमचारी व
*या$या कुठू िबयानी

वतंAपने व एकAीत 9वास क/ शकतील. माA 9तीचा 9वास ६ मिहcया$या आये

करने आवPयक आहे . कमचा-याने िकमान

एक वष सेवा केलेली असावी. 9वासापूवH कमचा-याने िनमAण

अिधका-याची परवानगी घेणे आवPयक आहे . अधवेळ कमचारी या सवलतीस पाA नसतील. आर ण
खचासह 9वास भाडे िमळे ल.
( सcदभ :- शासन िनणय िव? िवभाग 7.टी.आर.,ए./ ११६३/२७२६/५ िद.२३/१०/१९६३)
ब)

चार वषात एकदा रा=यात कोठे ही जाGयास सवलत

रजा

9वास सवलत

रा=यातील माcयता9ा( खाजगी 9ाथिमकÕमा यिमक उ$च मा यिमक शाळा:अ यापक
िव यालयातील कायम िश क व िश केतर कमचा-याना चार वषातून एकदा महारा&ात कोठे ही
जाGयास रजा

9वास सवलतीचा शालेय िश ण िवभागाचा शासन िनणय 7 एस.एस.एन.

२६९५/(४५१) माशी १ िद.२५/४/१९९७ रोजी िनघाला आहे .
१)

महारा&ातील कोण*याही िठकाणी शाळे पासून िकवा आपMया कायम वा तRयाचे

िठकाणापासून जाने व

येणे अशा 9वास खच जवळ$या मागाने व 9*य

ितकीट भाXया$या

आधारावरच माcय होईल.
२)

ही सवलत …येGयासाठी कोण*या ना कोण*या 9कारची िशMलक असलेली रजा

…यावी लागेल ( वेळ9संगी असाधारण

िबनपगारी दीघ सुhटी लागू असलेले

कमचारी उcहाळी

अगर िहवाळी सुटटी 9वास क/ शकतात.
३)

ही सवलत फS पती इ अवलंिबत ३ मुले / मुली ( ितसरे जुळे असMयास *या

जुळयानाही लागू होईल) हा 9वास एकिAत िकवा

वतcAपणे करता येईल कुटु ं बीयांना अलग 9वास

करावयाचा असेल तर परतीचा 9वास जाGया$या िदवसापासून ६ मिहcया$या आत करावा.व हा गत
वषात असेल *याव गतवषात मोडला जाईल.
४)

चार वषात एकदा 9वास सवलत िमळवीcयासाठी पिहMया गतवषाची सुFवात

१९९३ या कँलेडर वषापासून होणार आहे . १९९३-९६;१९९६ ते २००० ;२००१ ते २००४ असे गट
राहतात. लगत$या मागील गतवषात 9वास. सवलतीचा लाभ घेता आला नाही तर चालू गटषाचे
पिहले वष संपGया$या आत *याचा लाभ घेता येईल.
५)

9वास

करणेपुवH

9वासाचे

िठकाण

िश क

/

िश केतर:

कमचारी

मु या यापकाकडे लेखी जाहीर करील. व 9वासासाठी पूव परवानगी घेईल. संपूण 9वासखच
कमचा-यज=यांनी 9थम करावा *यासाठी 9वास अ–मी मंजूर करGयात येत नाही.
६)

सवलतीचा लाभ घेतMयानंतर व संबंिधत कमचा-याने िविहत नमुcयात 9वास

भ?ा दे यक मुखा यापकाकडे सादर करावे.
७)

जेथे पती/प{ी दे ाघेही शाळे म ये अथवा शासकीय; िनमशासकीय िकंवा शासन

अंगीकृ त िवभागात सेवेत असतील तर सदर सवलतीचा लाभ कोण*याही एकाच कायालयाकडू न/
शाळे तून …यावा.दे यकासोबत संबंिधत कायालय 9मुखांकडू न तसा दाखला 9ा( क/न घेऊनजोडणे
आवPयक आहे .
८)

मुखा यापकानी रजा

९)

रजा

9वास सवलतीची नBद कमचा-या-या$या मूळ सेवापु तकात

करावी.
जवळ$या

सडक

9वास सवलतीचा 9वास रMवेने माcय होईल. रMवेची सोय नसेल तर

मागाने

िकंवा

आगबोटी

9वासाने

माcय

होईल.तसेच

शासन

माcय

सावजनीकपिरवहन सेवेने जवळ$यामागाने 9वास केMयास रे Mवेचे 9वास भाडे माcय होणार नाही.
कोण*या मागाने 9वास करावयाचा हे आपMया मूळ वेतनावर अवलंबून असते. 9ादे िशक पिरवाहन
अिधका-याने संमत केले आहे . अशा खाजगी बस सेवेने केलेला 9वास तसेच मुंबई-पुणे; मुंबईनिसक ठाणे-पुणे यात टँ 5सी 9वासाचे दरडोई भाडे शासनाने िनि“त केलेले आहे .nहणून तो टँ 5सी
9वास माcय होईल.

रे Mवे$या 9वासवेतन टxपा

9वास पाAता

F.३०००- ५०९९

वातानुकुलीत शयनयान 9तम वग

F २३५०- २९९९

9थम वग वातानुकुलीत खुरचीयान

F १४००- २३४९

िदRतीय वग शयनयान

F १४००- पे ा कमी

िदRतीय वग शयनयान

बस 9वासF.३००० आिण *यापे ा अिधक

वातानुकुलीत, आराम सुपर फ त
िदल

बस

F १४००- २९९९

आराम , सुपर फा&

F १४००- पे ा कमी

सवसाधारण बस 9वास

9वासासाठी करावयाया

िदल

बस

reservation खच माcय आहे .महारा|ा$या िसमारे षे पयvतच 9वास

करता येईल. हrी$या बाहे रचा केलेला 9वास माcय होणार नाही. 9वासाचे ितकीट पाव*या इ*यादी पुरावा जपून ठे वणे
आवPयक आहे . लोिजंग,बोिडv ग ,भोजन,हमाली

इ. खच माcय होणार नाही. रजा 9वास सवलतीचे दे यक

*वरीत

िकवा =या आथHक वषात 9वास केला ते
आथHक वष

संपGयापूवH सदर करणे आवPयक आहे ..अcयथा कम$यायाvचा *यावरील ह5क समा( होईल. िकंवा

*याने ह5क सोडू न िदला असे समजGयात येईल.रजा 9वास सवलतीसाठी वेतन या सदरात फS मूळ समावेश होतो.
तसेच वेयिSक वेतन व िवशेष वेतन यांचे समावेश होयेलं
१ संपूण 9वास खच कमचारी 9थम करावा .
२. ही 9वास सवलत कमचारी यांनी अMप रजेत अथवा लागून आलेMया सावजिनक सुhयांम ये घेता येईल, या
9वास सवलतीसाठी दीघ लागू असणारे कायायातील कमचारी याची दीघ सुhटी लागू असणारे कायालयातील कमचारी
याची दीघ सुhटी

रजा मानली जाईल या 9योजना साठी रजे म ये सरासरी वेतन रजा , परावतHत रजा , अिजत

रजा , अध वेतन रजा , व असाधारण रजा या रजा चा समावेश होतो.
३. =या तारखेला ही सवलत उपभोगाRयाची आहे *या तारे खेला *याची सलग दोन वषt सेवा झाली असली पािहजे
४. या 9वास सवलतीचा चार वषाचा गट वषात दोन रजा 9वास सवलती िकवा एक रजा 9वास सवलत अनु •ने
असेल .
५. कमचारी यांनी 9वास खचाचे
६.

दे येक मु या यापक माफtत – सं था येथे सादर करावे

थेने ही खच यो‹य *या पुराRया सह ( उदा 9वासाचे ितकीट वेगेरे ) खातरजमा क/न संबिधत कमचारी यास

अदा करावा .
७. कमचारी यांनी केलेला संपण
ू 9वास खचt सं था वेतने तर अनुदानासाठी –ाl धरGयात येईल व तो 9चिलत १२
ट5के वेतेन तर अनुदाना RयितिरS असेल व पुढील शी िणक वषात तो दे व होईल .

•ी एम वाय घाडगे, ऑडीटर
रयत िश ण सं था सातारा

मु या यापक , उपमु या यापक , पयवे क व लेखिनक चचासA
िवषय सं थेचे शै िणक कायासाठी बिशस पAाने , खरे दीपAाने , सरकारी आदे शाने ख
आपMया शाखे$या ता™यात असलेMया

थावर मालमेतेची दे खभाल करGयाची संपूण जबाबदारी शाखा9मुख यावर आहे

*याच9माणे शाखे$या गरजेनुसार जमीन खरे दी करणे ब ीस पAाने िमळिवणे इमारत बाधकाम करणे , भाडे 9 ताव
तयार करणे , जिमनीचा खंड भरणे ,लीजची मुदत संपMयास कळिवणे या सवt गो&ी शाखा9मुखांनी करावयाचे आहे
*याबाबत लागणारी कागदपAे, शासनाने िनयम कायदे हे सिव तर खालील9माणे दे त आहे
१ स*वर िमळकत ब ीस पAाने अथवा खरे दी पAाने घेणेसाठी आवPयक असणारी कागदपAे
अ)

िमळकत ब ीस दे णारे वेतीचे २० चे जनरल

टnप पेपरवर सामातीपAे

िलहून …यावे

ब) ब ीस अथवा खरे दी िमळणा-या जिमनीचा चालू ७/१२ चा उतारा व *यावरील सव
फेरफाराचे उतारे पाठवावेत
क) ब ीस पAाने अथवा खरे दी पAाने …यायवयाचे जिमनीचा संपूण गटाचा नकाशा चतु
िसमेसह मा गावकामकार तलाठी याचेकडू न काढू न …यावा व *याम ये ब ीस पAाने
अथवा खरे दी पAाने …यायवयाचे

ेA चतु िसमेसह वेग•या रं गाने दाखवावे व असा

नकाशा

आम$याकडे

पाठवावा
ड) ब ीस पAाने अथवा खरे दी पAाने …यायवयाचे जिमनीत इतर िहसेदार असलयास *यचे F २०/- चे जनरल
टं प

पेपरवर लेखी सामातीपAे …यावे
ब ीसपA िकवा समतीपA करणेसाठी वरील9माणे कागदपA सं थकडे

घेऊन खरे दीपAे िकवा

पाठवून Jावीत सं थेकडील मागदशन

ब ीस पA करणेत यावे कोण*याही पिरि थतील शाखा9मूखानी पर पर खरे दीपA अथवा

ब ीस पA घेऊ नये
२ जमीन िबगरशेती करणेसाठी लागणारी कागदपAे
अ)

िबगरशेती कराRया$या जिमनीचा चालू ७/१२ चे ९ 9तीत उतारे

ब) जागे$या मोजणी नकाशा$या ९ 9ित सादर नकाशात िनिशत कोण*या िठकाणी इमारत बाधकाम केले जाणार
आहे ते नकाशात वेग•या रं गाने दाखवावे तसेच एकूण

ेAापेकी इमारत बांधकामासाठी िकती

ेA लागणार व

िकती िशMलक राहणार *याचा नकाशात तपशील Jावा
क) िबगर शेती
ड) िबगरशेती

ेAाट जाणे येणेसाठी र *यांची काय तरतूद केलेली आहे ते नकाशात दाखवेवे
ेAापासून सरकारी र ता गेला आहे काय , गेला असMयास तो कोणता आहे व *या र *याचे

म ययापासुने इमारत बाधकाम करावंया$या जागेचे अंतर फुटावर आहे ते नकाशात नमूद करावे

इ) िबगरशेती करावंया$या जिमनीत इतर िहसेदार असाMयेस *या लोकाची सं थेची जमीन िबगरशेती क/न
दे Gयास हरकत नसलेबाबत लेखी संमतीपA ३ 9तीत …यावे
वरील9माणे सव कागदपA सं थेकडे पाठवून Jावीत िबगरशेती 9 ताव सं थेमाफtत केला जाईल शासनाकडू न
इमारत बाधकाम यासाठी िमळालेMया जिमनीचे िबगरशेती करGयाची आवPयकता नाही
३) सरकारी जागा मोफत मागणीसाठी आवPयक कागदपAे
अ) जागेचा चालू ७/१२ चा उतारा ४ 9तीत
ब) एकूण जागेचा चतु िसमेसह नकाशा तयार क/न *या म ये इमारत

बाधकामासाठी िकती जागा मागणी

करावयाची व खेळाचे मैदानासाठी िकती जागा मागणी करावयची ते नकाशात वेगवेग•या रं गाने दाखवून तसा
नकाशा ४ 9तीत पाठवावा
क) सं थेस जागा माफत दे त असलेबाबत –ामपचायेतीने
ड) शाखा

केलेला ठराव ४ 9तीत पाठवावा

थापनेची तारीख व गेMया तीन वषाचे एस एस सी पिर ेचा िनकाल ४ 9तीत

इ) अगदी अलीकडे इcसपे झालेMया इcसपे िरपोट$या ४ 9ती
फ) िवJालयास सरकारी माcयता िमळालेMया certificate पAाची न5कल

४ 9तीत

ग) िवJालयाची एकूण िवJा-ी सं या ,पेकी मुले मुली , बी सी व इतर िकती सिव तर मािहती ४ 9तीत
सदरचा 9 ताव मा िजMहािधकारी याचकडे सं थेमाफtत जाणे आवPयक असMयने वरील सव कागदपAे सं थेकडे
पाठवून Jावेत
४) िमळकती नोिदबाबत
सं थे$या मालकी$या आपMया शाखे$या ता™यात असलेMया िमळकितचे रे कॉड शाखेत अधावत
असणे आवPयक आहे . सं थे$या िमळकतीचे गा.न न ७/१२ चे उता-यास िसटी सवt$या रे कॉडला व –ामपंचायत
नमुना न ८ अ चे उता-यास नोदी करताना मालक सदरी (क™जेदार सदरी) RयSी$या नावाची नBद न करता रयत
िश ण सं था सातारा तफt सिचव अशी नBद क/न …यावी
सं थे$या िमळकितचे रे कॉड साठी शाखेत

वतंA फाईल ठे ऊन *याम ये खरे दी द ता$या नाकला/सरकारी

आदे शाची झेरो5स 9त, जिमनी$या मोजणी नकाशाची 9त ७/१२ चे दरवषाचे
उतारे िसटी सवtचे उतारे व –ामपंचायत नमुना न ८ अ चे उतारे तसेच दरवषH भरलेMया शेत सा-या$या पावतीची
झेरो5स तसचे िमळकतीचे वणन व तपशील
ेA,वसितगृह इमारत

ेA व 7ीडागण

*याच9माणे सव

ेAासह (बागाईत

ेA,िजराईत

ेA, पडीक

ेA, शाळा इमारत

ेA,) असावा

ेAाचा नकाशा शाखे$या कायालयात £ेम क/न लावGयात यावा. नकाशात वेगवेगळे

A
े

वेगवेग•या रं गाने दाखवावे. सं थे$या िमळकतीस तारे चे िकवा नेसिगक डीडोिनयासारखा वन पतीची लागवड क/न
कपोड करGयात यावे.
५.िमळकती$या कराबाबत िनयम व कायदे
िमळकत कर

िनयम व कायदा

१) जी जमीन शाखे$या इमारत बाधकामासाठी वापरली

महारा|

जाते अशा िबगर शेती जिमनीवरील शेतीसारा माफ

न.११७(४) नूसार

आहे

जमीन

महसूल

अिधिनयम

१९६६

कलम

२)

–ामपंचायेत

हदिदत

असणा-या

सं थे$या

शाखा$या इमारतीना –ामपंचायेत कार माफ आहे

िद महारा| िRहलेज पंचायत टॅ5स•स अंड फीज FMस
१९६० िनयम न ७ (२) (सी)नुसार वरील िनयम
दाखवून

गा.न.न.८

अ

चे

उता-याला

“वरील

िनयमानुसार कर माफ” अशी नBद क/न …यावी
३)महानगरपािलका

हदीतील

सं था

इमारतीवर

िद ए=युकेशन सेस १९६२ मधील चाxटर ३ से5शन

िश ण कर माफ आहे

७(३) नुसार

४) महानगरपािलका हदीतील इमारती व जिमनीवरील

मुंबई 9ितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम

सामाcय कर

१३२ (१) (ब) व (क) नूसार

५)

माफ आहे

नगरपािलका

हदीतील

सं था

िमळकतीवरील

नगरपािलका कराची र5कम १/२ (िनnमी) माफ आहे

महारा| मुcसीपालटी (CONSOLIDATION PROPERTY
TAX) FMस १९६९ िनयम न १० (२) नुसार वापरMया
जाणा-या

िमळकतीवर

नगरपािलकेने

आकारणी

(४)

व

केलMया

(५)

खाली

कराची

िनnमी

र5कम माफ आहे

सं था िमळकतीबाबत शाखा9मुखांनी …यावया$या द ता
१)

ब ीसपAाने खरे दीपAाने सरकारी आदे शाने िमळालेMया िमळकती$या नBदी क/न …याRयात

२) सव िमळकतीचे ७/१२ चे उतारे , िसटी सवtकडील उतारे व –ामपंचायतीकडील नमुना न ८ अ चे उतारे
9*येक वषH

नंतर िमळवून ते सं थेकडे पाठवून Jावेत

३) दरवषH शेतसारा भ/न *या$या मूळ पाव*या आिथक Rयवहार करGयासाठी सं थेकडे पाठवून Jावेत झेरो5स
9त 9ो9ती फाईल टे वावी
४) सव िमळकतीचा नकाशा तयार क/न तो £ेम क/न शाखे$या कायालयात लावावा
५) िमळकतीची मोजणी झाली नसेल तर ताबडतोब सबधीत सरकारी खा*याकडू न मोजणी फी भ/न मोजणी
क/न …यावी
६) सं थे$या िमळकतीत सव झाडावर नंबर टाकून …यावेत. झाडाचे रिज टर टे वावे िमळकतीतील िनकामी
झालेली झाडे तोडणे िकवा िव7ी करGयासाठी सं थेची पूव परवानगी …यावी तसेच झाड तोडGयापूवH सबधीत
अिधका-याची लेखी परवानगी …यावी.सं था परवानगीने झाड तोडMयानंतर रिज टरमधून कमी करावे
७) सव िमळकतीस कपोड क/न …यावे
८) सरकारी आदे शानुसार लीजने िमळकत असेल तर लीजची मुदत सपcयापूवH सं थेस कळवावे
९) जिमनीचा खंड,भाडे ,िनयिमत भ/न *या$या पाव*या सं थेकडे पाठवाRयात
१०) सं थे$या पूव परवानगीिशवाय

थावर िमळकतीसंबधी िकवा *यावरील झाडासंबधी, िविहरीसंबधी कोण*याही

9कारचा Rयवहार क/ नये, जमीन कुळ ह5कने, खडाने, भाXयाने दे ऊ नये. सं थे$या िमळकतीवर
कोण*याही 9कारचा कायमचा ह5क िनमाण होईल असा कोणताही कागद वा Rयवहार क/ नये तसेच
सं थे$या िमळकतीम ये कोणाचेही अित7मण होणार नाही. याची द ता …यावी.
Rयवहार सं थे$या परवानगी िशवाय क/ नये.

थावरचा कोणताही

इमारत बांधकाम
सं थे$या बहुतेक शाखात दरवषH नवीन बाधकाम सुF असते. इमारत बाधकाम चागMया दजाचे Rहावे nहणून
शाखा9मुखांनी द

राहणे आवPयक आहे . याबाबत खालील सुचनाचे पालन केMयास अिनयिमत व गैरबाबींना आळा

घालणे आपणास श5य होईल
१) शाखेची गरज आवPयक वाटणा-यांना सुिवधा याचा िवचार क/न इमारत Plan व Estiment तयार क/न …यावे.
बाधकाम सुF करGयापूवH सदर Plan व Estiment

ला परवानगी …यावी.

२) सं थे$या मालकी$या जागेवरच इमारत बाधकाम करता येईल
३) Articate / Enginer याचेकडे Plan Estiment तयार करत असताना Estiment तयार करत असताना Estiment
इमारत सािह*य (लोखंड, िसम•ट, लाकूड,वीट वाळू इ) िकती 9माणात लागणार याची मािहती असणे आवPयक आहे
४)बाधकाम किमटी तयार करावी. सदर किमटी$या सव कोटे शcनसवर सlा …यायावेत. कोटे शन सं थेने पूवH
िदलेMया मागदशनानुसार िविहत पwतीने …यायावेत.
५) Articate / Enginer/Contracter यांना िदMया जाणा-या Plan , Estiment, मजुरी दराबाबत सं थेची पूव परवानगी
…यावी.
६) इमारत बाधकामासाठी लागणारे साही*य (दगड,िवटा,वाळू ,िसम•ट,लोखंड,लाकुड इ.)शाखेने पुरवावे फS मजुरीचे
Contract दे णे अपिरहाय असले तर *याला सं थेची पूवt परवानगी …यावी
७) इमारत बाधकामासाठी लागणारे साही*य खरे दी करताना पुरवठादाराकडू न कोटे शन मागवून घेऊन नंतर साही*य
पुरिवGयाची order Jावी
८)साही*य खरे दी करणा-या सेवकाची िबला$या पाटीमागे सही घेउंन सदर साही*य रिज टरला नBद करावे. शाखेत
िकती साही*य आहे िकती वापरले व

िकती िशMलक आहे याचा ताळमेळ वेळ$या वेळी आवPयक आहे रिज टरवर

बांधकाम किमटी$या 9मुखांची सही …यावी. सारासार िवचार क/नच एकावेळी कीती साही*य मुदतीत वापरले नाहीतर
बाद होऊन अिथक नुकसान होGयाची श5यता असते.
9) वापरात न येनासारखा िशलक माल ( िरकामी िसम•ट पोती,लोखंडाचे तुकडे ,लाकडाचे तुकडे इ.)
वेळीच िविहत पwतीने िवकून ती र5कम िकदˆस जमा करावी.
१०) बांधकाम सिमतीने पिरसरातील बांधकाम मजुरी
किमटी/

दराबाबत चौकशी क/न मजुरीचे दर ठरवून *याला

कूल

थािनक Rयव थापन सिमती याची मंजुरी …यावी.

११) CONTRACT

रचे पेम•ट करGयापूवH बांधकामाची िबले सं थ$या िबिMडं ग सुपरवायजर कडू न तपासून.ती बरोबर

असMयची खाAी क/न …यावी करारनाnयानुसार िनयमानुसार DEPOSITE आयकर वगैरे रकमा कपात क/न नंतरचे
पेम•ट 7ॉस चेक िकवा डीमांड ®ा•ट ने करावे रोखीने पेम•ट केMयाचे आढलयास शाखा9मुखांनी जबाबदार ध/न
*या$यावर कारवाई केली जाईल डीलर/दक
ु ानदार याची छिपल पावती …यावी. पेम•ट चेक िकवा डी डी नेच करावे
१२) एकाचवेळी वेगवेग•या िवभागा$या इमारितचे बांधकाम चालू असले तर *याचे STOCK रिज टरस व जमाखच
वतA ठे वावेत
१३)इमारत बांधकाम मजूर PLAN ESTIMENT पूण करावे बांधकाम पूण झाMया नंतर इिजिनअर याचेकडे ते बांधकाम
समाधानकारकिर*या पूण झाMयाबाबत CERTIFICATE घेणे आवPयक आहे (महानगरपािलका,नगरपािलका पिरसरातील
शाखानी संबिधताकडू न बांधकाम पूण*वचा दाखला घेणे आवPयक आहे )
१४) बांधकाम पूण होताच CHARTED ACCOUNT याचेकडू न COST CERTIFICATE िमळिवGयासाठी ऑडीटर रयत िश ण
सं था सातारा यांचे पA घेऊन COST CERTIFICATE िमळवावे

इमारत भाडे 9 ताव
इमारत बांधकाम पूण झाले असले तर इमारत भाडे 9 ताव लवकरात लवकर पाठिवGयास यावा इमारत भाडे 9 ताव
शासनाकडे सादर करGयासाठी खालील9माणे कागद 9 तावासोबत जोडावीत
१)9पA अ ब क जोडGयात यावे
२) चाटड अकाऊंट यांनी बाधकाम खचाबाबतचे िदलेले 9माणपA व िविहत नमुcयातील पिरगणन तSा (कॅलु5यलेशन
िशट) तसेच वग खोMया व *याचे

ेAफळ दे णे आवPयक आहे

३)शासनाकडू न अनुदान िमळाले असMयास *याबाबतचे मु या यापकाचे 9माणपA
४)इमारतीचा नकाशा Articate $या सहीसह
५)महानगरपािलका / नगरपािलका /–ामपंचायेत बाधकाम पूण*वताचे 9माणपA यौ‹य *या नोिदसह
६)सदर इमारतीचे अcय शासकीय िवभागाकडू न भाडे घेत नसलेबाबत मु या यापकाचे 9माणपA
७)इमारत 9*य ात कोण*या िदनाकापासुन वापरात आहे याबाबत इमारत वापरGयास परवानगी िदMयाचे मा.
िश णिधकारी यांचे पAाची 9त
८)=या जागेवर इमारत आहे *या जागा खरे दीचे आवPयक कागदपA,ब ीसपA असाMयस ब ीसपAाची 9त
९)भोगवाटा 9माणपA, ८ अ, ७/१२ चा उतारा
१०) बांधकामास परवानगी िमळलेचे पA (–ामपंचायत, नगरपािलका, महानगरपािलका यांचे )
११) सदर इमारतीत अcय शाळाचे वग भरत नसले बाबत चे मु या यापकाचे पA
१२) िवJा-ी स या/ तुकXयाची स या/एकूण वग खोMया यांचे वग िनहाय
9*य

नकाशा

वापर कशासाठी हे दशवावे

१३)सदर इमारतीचा 9 ताव सादर करताना मंजूर असणा-या तकXयाचे पAाची 9त
१४) िवJालय १०० ट5के अनुदानास पाA/मंजूर झालेMया पAाची 9त
१५)वरील इमारत भाडे 9 ताव दोन 9तीत दोन

वतA फाईल मधे सादर करावा

(रफ

केल ),खोMयची मापे व

