
शिक्षण संचालकांच्या ८ पदांपैकी एका पदाचे 
रुपांतर “आयुक्त शिक्षण”  म्हणून करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
शालये शशक्षण व क्रीडा शवभाग 
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मादाम कामा मार्ण,हुतात्मा राजरु्रु चौक 

मंत्रालय, मंुबई - 400032. 
तारीख: 18 ऑक्टोबर, 2013 

संदर्ण:-  शालये शशक्षण व क्रीडा शवभाग, शासन शनणणय, क्रमाांक- सांकीणण- 1002/ (159/02/ प्रशा-5, 
शिनाांक 17 मार्ण,2003. 

प्रस्तावना – 
राज्यामध्ये सवण मुला-मुलींना इयत्ता पशहली ते बारावीरे् शशक्षण योग्यशरतीने शमळावे यासाठी 

आवश्यक ती उपाययोजना करण्यार्ी सवण जबाबिारी  शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभागार्ी आहे. 
याकरीता राज्य,शवभाग, शजल्हा, तालुका व कें द्रस्तरावर आवश्यक ती यांत्रणा उभारण्यात आली 
असून कामकाजार्ी शवभागणीपण करण्यात आली आहे.  
2. शालेय शशक्षण शवभागाांतगणत सुरुवातीला फक्त 2 सांर्ालकाांमाफण त सवण कामकाज 
हाताळण्यात येत होते.  मात्र आवश्यकतेप्रमाणे यामध्ये वाढ करुन सुधारीत आकृतीबांध सांिभीय 
शासन शनणणय, शिनाांक 17 मार्ण,2003अन्वये मांजूर करण्यात आला. सध्या राज्यात 8 सांर्ालक, 18 
सहसांर्ालक व 42 उपसांर्ालकाांर्ी पिे मांजूर असून  8 सांर्ालकाांरे् सध्यारे् मुख्य कामकाज 
थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.:- 

संचालक प्रचशलत कामकाज 
1) सांर्ालक,प्राथशमक शशक्षण 
 (शासकीय )  

 प्राथशमक शशक्षणाशी (इयत्ता १ ली ते ७ वी ) सांबांधीत  
सांपूणण  कामकाजार्ी अांमलबजावणी तसेर् शनयांत्रण. 

2) सांर्ालक,माध्य. व उच्र् माध्य. शशक्षण  
(शासकीय ) 

 माध्यशमक शशक्षणाशी ( इयत्ता ५वी   ते १२ वी ) 
सांबांधीत  सांपूणण कामकाजार्ी अांमलबजावणी तसेर् 
शनयांत्रण. 
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संचालक प्रचशलत कामकाज 
3) सांर्ालक,अल्पसांख्याांक  व प्रौढ शशक्षण  
(शासकीय ) 

काही शजल्हयाांमध्ये सुरु असलेल्या साक्षर भारत 
योजनेरे् कामकाज तसेर्  अल्पसांख्याांक शवषयक 
सांपूणण कामकाज 

4) सांर्ालक,महाराष्ट्र राज्य शैक्षशणक सांशोधन 
व प्रशशक्षण पशरषि (शासकीय ) 

शशक्षक प्रशशक्षण, डीएड शवद्यालय  व  शजल्हा शशक्षण 
व प्रशशक्षण सांस्था याांच्या कामकाजाबाबत. 

5) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्र् 
माध्यशमक शशक्षण मांडळ (स्वायत्त ) 

इयत्ता 10 वी व इयत्ता 12 वी च्या वार्षषक परीक्षा 
आयोशजत करणे तसेर्  पुस्तक शनर्षमती करणे 

6) सांर्ालक,पाठय पुस्तक शनर्षमती व सांशोधन 
मांडळ (बालभारती ) (स्वायत्त ) 

पाठयपुस्तकाांर्ी अभ्यासक्रमासह शनर्षमती करणे 

7) सांर्ालक,राज्य शैक्षशणक तांत्रज्ञान सांस्था 
(बालशर्त्रवाणी ) (स्वायत्त ) 

दृकश्राव्य माध्यमातून शवद्यार्थ्यांसाठी शैक्षशणक 
साशहत्यार्ी शनर्षमती करणे.   उिा. सीडी  

8) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरषि, 
(स्वायत्त ) 

इयत्ता 4 थी व इयत्ता 7 वी च्या शशष्ट्यवृत्ती  परीक्षा 
आयोशजत करणे तसेर् शलशपक सांवगासाठीच्या 
परीक्षा आयोशजत करणे इत्याशि. 

 
या सवण सांर्ालकाांरे् मुख्यालय पुणे येथे आहे.  

3. सांर्ालकाांच्या कामाच्या वरील शवभागणीबाबत काही काळापासून शासनाच्या शनिशणनास 
खालील महत्वारे् प्रश्न आणण्यात आले आहेत. :- 

i) प्रत्येक सांर्ालक स्वत:च्या कामाकडे लक्ष िेतात परांतू शशक्षणामध्ये सुधारणा 
करण्यार्ी   बाब एकशत्रतपणे  कोणीही हाताळत नाहीत.  

ii) प्रत्येक सांर्ालकाांरे् वेगळे अस्स्तत्व व वेगळे काम असल्याने ते बऱ्यार्िा परस्पर 
शवरोधी भूशमका घेतात.  
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iii) ८ सांर्ालकाांमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे समन्वयार्ा अभाव 
iv) अनेक महत्वारे् शवषय आमर्ा नाही, म्हणून िुलर्षक्षत. 
v) काही सांर्ालकाांकडे तुलनेने अत्यांत अल्प कामकाज  
vi) अनेक महत्वाांच्या बैठकाांमध्ये जवळजवळ २ ते ३ सांर्ालक उपस्स्थत रहातात   इत्याशि .  

४.  एका बाजूला काही सांर्ालकाांकडे अल्प काम असताना िुसऱ्या बाजूला अशधकच्या पिाांर्ी 
मागणी,  ८ सांर्ालकाांमध्ये समन्वयार्ा अभाव, शशक्षणाच्या गुणवते्तमध्ये वाढ व  सवांना समान कायणभार 
इत्याशि बाबी बाबत कोणती उपाययोजना करावी ही बाब शासनाच्या अनेक शिवसाांपासून  शवर्ाराधीन 
होती.  
5. शशक्षण के्षत्रामध्ये गेल्या काही वषात खाली िशणशवल्याप्रमाणे अनेक महत्वाच्या घडामोडी 
घडलेल्या आहेत.:-  

i) भारतीय राज्य घटनेत २००२ साली िुरुस्ती करण्यात आली असून ६ ते १४ वषण 
वयोगटातील सवण  मुलाांना  प्राथशमक शशक्षण  हा त्याांर्ा   मूलभूत हक्क करण्यात आला 
आहे. 

 ii) कें द्र पुरस्कृत  “ बालकाांच्या मोफत व सक्तीच्या शशक्षणार्ा हक्क अशधशनयम,२००९ ” र्ी  
अांमलबजावणी शिनाांक १ एशप्रल २०१० पासून सुरु करण्यात आली असून  ६ ते १४  वषण 
वयोगटातील सवण बालकाांना  मोफत व सक्तीरे् शशक्षण ( इयत्ता १ ली ते ८ वी पयंत ) िेणे 
क्रमप्राप्त झाले आहे. 

 iii) शालेय पोषण आहार योजना “ अन्न सुरक्षा अशधशनयम 2013” द्वारे राज्य   शासनावर 
बांधनकारक झालेली आहे इत्याशि. 

6.  वरील घडामोडींमुळे शवद्याथी हा कें द्रबबिू म्हणून त्याांच्यावर जास्त लक्ष िेणे व शशक्षणाच्या 
गुणवते्तमध्ये जागशतक स्तराप्रमाणे वाढ करणे आवश्यक असल्याने सांर्ालक, सह/उप सांर्ालक 
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याांच्या कामाच्या शवभागणीमध्ये सुधारणा करणे अपशरहायण झालेले आहे.  अनावश्यक जुनी कामे  न 
हाताळता नवीन कामे हाताळणे अगत्यारे् झालेले आहे.  
७. वरील सवण बाबींर्ा शवर्ार करुन पुणे येथील सांर्ालकाांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व 
गुणवत्तावाढीसाठी एकशत्रतपणे उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने पशहले पाऊल म्हणून  “आयुक्त 
शशक्षण ” पि शनमाण करण्यार्ा  खालीलप्रमाणे शनणणय घेतला आहे.:- 

शासन शनणणय–  
१.   सद्य:स्स्थतीत पुणे येथे मांजूर ८ सांर्ालकाांच्या पिापैकी  “ सांर्ालक,राज्य शैक्षशणक तांत्रज्ञान 
सांस्था (बालशर्त्रवाणी )” या पिारे् रुपाांतर  “आयुक्त शशक्षण” म्हणून करण्यात येत आहे.  
2. या पिावर  रु.३७४००-६७०००,गे्र.वे. रु.१०,०००/- या वेतनश्रेणीत भारतीय प्रशासन सेवेतील 
अशधकाऱ्यामधून नेमणूक करण्यात येईल.  
३. सांर्ालकाांच्या एका पिारे् रुपाांतरण  “आयुक्त शशक्षण” असे केल्याने सांर्ालक सांवगात 
अशतशरक्त ठरलेल्या अशधकाऱ्याांबाबत स्वतांत्रपणे शनणणय घेण्यात येईल.  
४. “आयुक्त शशक्षण” याांर्ी मुख्य कामे खालीलप्रमाणे राहतील:- 

 (i)  पुणे येथील उवणरीत  सांर्ालकाांच्यामध्ये समन्वय साधणे 
 (ii) सवण योजनाांर्ी प्रभावी अांमलबजावणी करणे. 
 (iii) शशक्षणार्ी गुणवत्ता वाढशवण्यासाठी एकशत्रतपणे सवण  उपाययोजना इत्याशि. 

५. “आयुक्त शशक्षण ” हे शालेय शशक्षण शवभागाच्या के्षत्रीय यांत्रणेर्ा प्रमुख म्हणून काम करतील 
व सवण प्रशासकीय, अथणसांकल्पीय इत्याशि बाबींवर शनयांत्रण ठेवतील. 
६. पुणे येथील उवणशरत सवण  सांर्ालक  “ आयुक्त शशक्षण ” याांच्या शनयांत्रणाखाली काम करतील. 
७. “आयुक्त शशक्षण” याांरे् मुख्यालय पुणे येथे राहील.   
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८.  उवणशरत  सांर्ालकाांच्या कामारे् व  मनुष्ट्यबळारे् पुनण:वाटप करण्याबाबत स्वतांत्रपणे शासन 
शनणणय शनगणमीत करण्यात येत आहे. तो पयंत “आयुक्त शशक्षण” याांना त्वशरत कामकाज सरुु 
करण्यासाठी सांर्ालक ( माध्यशमक) याांनी खालील बाबी  उपलब्ध करुन द्याव्यात.:-  
 i) सुसज्ज कायालय 
 ii) आवश्यक तो  अशधकारी /कमणर्ारी वृांि 

 iii) वाहन 
सिर शासन शनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 201310181210272921 असा आहे. हा आिेश 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रारे् राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाने.  

 (शम.का.फडके) 
 उप सशचव  महाराष्ट्र िासन 
प्रशत,   

1. राज्यपालांचे सशचव, राजर्वन, मलबार शहल,मंुबई, 
2. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सशचव, 
3. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सशचव, 
4. सवण  शवधान पशरषद/शवधान सर्ा सदस्य, 
5. सवण मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सशचव, 
6. मुख्य सशचव यांचे उप सशचव, 
7. सवण मंत्रालयीन शवर्ार्, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. प्रबंधक, लोकआयुक्त व उप लोकआयुक्त यांचे कायालय,मंुबई, 
9. सशचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्,मंुबई, 
10. प्रधान सशचव, महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय( शवधान पशरषद),मंुबई, 
11. प्रधान सशचव, महाराष्ट्र शवधानमंडळ सशचवालय( शवधान सर्ा),मंुबई, 
12. महासंचालक, माशहती व जनसंपकण  संचालनालय,मंुबई ( २ प्रती प्रशसध्दीकरीता ) 
13. सवण शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
14. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद,मंुबई, 
15. सवण शवर्ार्ीय शिक्षण उपसंचालक, 
16. सवण आयुक्त,महानर्रपाशलका, 
17. सवण शजल्हा पशरषदांचे मुख्य कायणकारी अशधकारी, 
18. सवण प्राचायण, शजल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
19. सवण शिक्षणाशधकारी, 
20. सवण मुख्यअशधकारी नर्रपाशलका  

प्रत,  माशहतीसाठी अगे्रशषत. 
1) मा. मंत्री ( िा.शि.) यांचे खाजर्ी सशचव 
2) मा.राज्यमंत्री ( िा.शि.) यांचे खाजर्ी सशचव 
3) मुख्य सशचव यांचे स्वीय सहायक 
4) अ.मु.स. ( िा.शि.) यांचे स्वीय सहायक  
5) अ.मु.स. ( सा.प्र.शव.) यांचे स्वीय सहायक 
6) शनवडनस्ती 
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