शिक्षकाांकशिता वशिष्ठ व शिवड श्रेणी
लागू किणेबाबत सुधाशित तितूदी.

महािाष्र िासि
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासि शिणणय क्र. शिप्रधो-2019/प्र.क्र.43/प्रशिक्षण
हु तात्मा िाजगुरू चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय (शवस्ताि), मुांबई-32
शदिाांक :- 26 ऑगस्ट, 2019
सांदभण- 1. शिक्षण व सेवायोजि शवभाग िासि शिणणय क्र.चवेआ-1089/111/मा.शि.-२,
शद.02 सप्टें बि,1989
2. िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, िासि शिणणय क्र.पाटीसी 1097/(397/97)/माशि-4,
शद.29 जूि, 2002.
3. िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, िासि शिणणय क्र.शिप्रधो-2217/प्र.क्र.39/2017/
प्रशिक्षण,शद.23 ऑक्टोबि, 2017.
4. िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, िासि शिणणय क्र.शिप्रधो-2018/प्र.क्र.(72/18)/प्रशिक्षण,
शद.21 शडसेंबि, 2018.
5. िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, िासि शिणणय क्र. शवऊसू 3219/प्र.क्र.112/शटएिटी-3,
शद. 31 जुलै, 2019.
प्रस्ताविासांदभण क्रमाांक 4 येथे िमूद िासि शिणणयातील तितूदींिुसाि, खाजगी व्यवस्थापिाच्या िाळे तील
सवण कमणचाऱयाांिा िाज्य िासकीय कमणचाऱयाांप्रमाणे तीि लाभाांची सुधाशित सेवाांतगणत आश्वाशसत प्रगती
योजिा लागू किणे, वशिष्ठ श्रेणीतील 20 टक्के पदाांिा सेवाजेष्ठतेिुसाि शिवड श्रेणीची अट तसेच
िासि शिणणय शद. 23 ऑक्टोबि, 2017 मधील वशिष्ठ व शिवड श्रेणीत पात्र होण्यासाठी अटींचे
पुिर्ववलोकि किणे याकशिता मा. आयुक्त (शिक्षण) याांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची शियुक्ती
किण्यात आली. तथाशप, शद. 23 ऑक्टोबि, 2017 मधील िासि शिणणयातील तितूदींिुसाि वशिष्ठ व
शिवड श्रेणी सांदभात प्रशिक्षण तसेच िाळाांच्या भौशतक सुशवधाांिी सांबांशधत अटी वगळण्याबाबत शिक्षक
सांघटिाांकडू ि सातत्यािे मागणी किण्यात येत होती. त्यामुळे या अटी वगळण्याची बाब िासिाच्या
शवचािाधीि होती.
िासि शिणणय िाज्य िासकीय कमणचाऱयाांप्रमाणे िशवि लाभाांची सुधाशित सेवाांतगणत आश्वाशसत प्रगती योजिा
खाजगी िाळे तील शिक्षक व कमणचाऱयाांिा लागू किण्याबाबत िासि शिणणय शद. 31 जुलै, 2019 अन्वये
शियुक्त केलेल्या अभ्यासगटाचा अहवाल व त्याविील शिफाििी शवचािात घेऊि यासांदभातील शिणणय
अांशतम होईपयंत शिक्षकाांिा वशिष्ठ/शिवड श्रेणी लागू किण्यासांदभातील कायणपध्दती पुढीलप्रमाणे
िाहील:1. िासि शिणणय शद. 23 ऑक्टोबि, २०१7 पूवी वशिष्ठ श्रेणी व शिवड श्रेणीकशिता असलेल्या
शिकषाांप्रमाणे वशिष्ठ व शिवड श्रेणीकशिता पात्र असणाऱया शिक्षकाांची यादी सांबांशधत
शिक्षणाशधकािी (प्राथशमक/माध्यशमक) याांिी तातडीिे जाहीि किावी.

िासि शिणणय क्रमाांकः शिप्रधो-2019/प्र.क्र.43/प्रशिक्षण

2. जे शिक्षक वशिष्ठ/शिवड श्रेणीकशिता पात्र झाले आहेत, त्याांिा याकशिता स्वतांत्र अथवा शविेष
प्रशिक्षण पूणण किण्याची आवश्यकता िाही. यासांदभातील शद. 23 ऑक्टोबि, २०१७ व शद. 21
शडसेंबि, 2018 चे िासि शिणणय अशधक्रशमत किण्यात येत आहे त.
3. वशिष्ठ/शिवड श्रेणी मांजूि कितािा शिक्षकाांचे मागील 2 वषाचे समाधािकािक गोपिीय अहवाल
शवचािात घेण्यात यावेत.
सदि िासि शिणणय महािाष्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि
उपलब्ध किण्यात आला असूि त्याचा सांगणक साांकेताांक क्रमाांक 201908271735481521 असा
आहे. हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षिीिे साक्षाांशकत करुि काढण्यात येत आहे .
महािाष्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे िािुसाि व िावाांिे,
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( सांजय द. मािे )
अवि सशचव, महािाष्र िासि
प्रत :
1. मा. मांत्री, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग याांचे खाजगी सशचव
2. मा. प्रधाि सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग, मांत्रालय, मुांबई
3. मा. प्रधाि सशचव, िगिशवकास शवभाग, मांत्रालय, मुांबई
4. मा. प्रधाि सशचव, आशदवासी शवकास शवभाग, मांत्रालय, मुांबई
5. मा. प्रधाि सशचव, ग्राम शवकास शवभाग, मांत्रालय, मुांबई
6. मा. सशचव, सामाशजक न्याय शवभाग, मांत्रालय, मुांबई
7. आयुक्त (शिक्षण), महािाष्र िाज्य, पुणे
8. अध्यक्ष / सशचव, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ, महािाष्र िाज्य, पुणे.
9. शिक्षण सांचालक (प्राथशमक/माध्यशमक), महािाष्र िाज्य, पुणे.
10. सांचालक, शवद्याप्राशधकिण, पुणे.
11. सवण शवभागीय अध्यक्ष, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ.
12. सवण शवभागीय सशचव, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मांडळ.
13. सवण शवभागीय शिक्षण उपसांचालक.
14. सवण प्राचायण, शजल्हा िैक्षशणक सातत्यपूणण व्यावसाशयक शवकास सांस्था
15. सवण शिक्षणाशधकािी (प्राथशमक / माध्यशमक), शजल्हा पशिषद
16. शिक्षण शिशिक्षक, मुांबई (पशिम, दशक्षण, उत्ति)
17. सवण प्रिासि अशधकािी, महािगिपाशलका
18. सवण मुख्य अशधकािी, िगिपाशलका
19. सवण गटशिक्षणाशधकािी
20. सवण मुख्याध्यापक (शिक्षणाशधकािी याांच्यामाफणत)
21. शिवड िस्ती, प्रशिक्षण.
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