राज्यातील खाजगी अनुदाननत प्राथमिक / िाध्यमिक/
उच्च

िाध्यमिक/अध्यापक

करण्यात

आलेल्या

मिद्यालयातील

मि-स्तरीय

लागू

िेतनश्रेणीच्या

अनुषंगाने प्रमिक्षण दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग
शासन ननणणय क्र. नशप्रधो - 2019/प्र.क्र. 43/प्रनशक्षण
मंत्रालय नवस्तार भवन, मुंबई 400 032
नदनांक : 20 जुलै, 2021
वाचा:
1. िासन

मनणणय

मिक्षण

ि

सेिायोजन

मिभाग

क्र.

चिेआ-1089/111/िामि-2/

मद. 2 सप्टें बर, 1989
2. िासन मनणणय िालेय मिक्षण मिभाग क्र चिेआ-1095/(452)/िामि-2 मद. 8 मिसेंबर, 1995
3. िासन मनणणय िालेय मिक्षण मिभाग क्र.एसएसएन-2696/711/िामि-2 मद.16 िाचण, 1998
4. िासन मनणणय िालेय

मिक्षण ि क्रीिा मिभाग क्र. पीआरई-2002/(3302)/प्रामि-1

मद.20 जुलै, 2004.
5. िासन िुध्दीपिक िालेय मिक्षण ि क्रीिा मिभाग क्र.पीआरई-2002/(3302)/प्रामि-1
मद. 15 नोव्हें बर, 2006
6. िासन

मनणणय

िालेय

मिक्षण

ि

क्रीिा

मिभाग

क्र.एसएसएन-1099/308/िामि-2

मद. 28 नोव्हें बर, 2006
7. िासन मनणणय िालेय मिक्षण ि क्रीिा मिभाग क्र.मिप्रधो/२२१७/प्र.क्र.३९/२०१७/प्रमिक्षण
मद. २३ ऑक्टोबर, २०१७.
8. िासन

मनणणय

िालेय

मिक्षण

ि

क्रीिा

मिभाग

क्र.मिप्रधो/2018-प्रक्र.72/प्रमिक्षण

मिक्षण

ि

क्रीिा

मिभाग

क्र.मिप्रधो/2019/प्रक्र.43/प्रमिक्षण

मद. 21 मिसेंबर, 2018.
9. िासन

मनणणय

िालेय

मद. 26 ऑगस्ट 2019.
प्रस्तावना :संदभानधन क्र. १ येथील िासन मनणणयान्िये खाजगी िाळे त काि करीत असलेल्या मिक्षक ि
मिक्षकेत्तर किणचाऱयांसाठी चौथा िेतन आयोग लागू करण्यात आला ि प्राथमिक ि िाध्यमिक
िाळे तील मिक्षकांना आमण िुख्याध्यापकांना मि-स्तरीय / मि-स्तरीय िेतनश्रेणी खालील अटींच्या
अमधन राहू न लागू करण्यात आली आहे .

९. प्राथमिक ि िाध्यमिक िाळे तील मिक्षकांना ि िुख्याध्यापकांना मि-स्तरीय / मिस्तरीय िेतनश्रेणी
:राज्यातील सिण अनुदामनत अिासकीय खाजगी प्राथमिक िाळा, िाध्यमिक
िाळा, तांमिक िाळांिधील मिद्यामिषयक मिक्षक ि अध्यापक मिद्यालये यािधील
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मिक्षकांना मदनांक १ जानेिारी, १९८६ पासून केंद्र िासनाच्या धततीविर मि-स्तरीय
िेतनरचना िंजूर करण्याच्या मनणणयानुसार मिमिध संिगात िूळश्रेणी, िमरष्ठ श्रेणी ि
मनििश्रेणी संबमधत प्रपिात दिणमिल्याप्रिाणे राहील. यापुढे िाध्यमिक िाळे तील
िुख्याध्यपकांचा एकच प्रिगण राहील ि तयांना १२ िषांच्या तया पदांिरील अहण ताकारी
सेिन
े ंतर िमरष्ठ श्रेणी मिळे ल.
1. िमरष्ठ श्रेणीत पाि होण्यासाठी उिेदिाराला खालील अटींची पूतणता करणे आिश्यक आहे.
(अ) प्रमिक्षण अहण तेसह १२ िषांची अहण ताकारी सेिा.
(ब) या कािासाठी मनयुक्त केलेल्या समितीला उिेदिारांचे कािकाज सिाधानकारक िाटणे.
(क) तयाने / मतने मिभागाने मिमहत केलेले मकिान तीन आठिड्ांचे सेिांतगणत प्रमिक्षण पूणण
करणे.
वरील (क) येथील अट दक्षता रोध पार करण्यास आवश्यक राहील.
2. ननवडश्रेणी त्या संस्थेतील व संवगातील वनरष्ट्ठ श्रेणीतील २० टक्के पदांना सेवाजेष्ट्ठतानुसार
अनुज्ञेय होईल व त्या संवगातील नकमान ५ पदे असणाऱ्या प्रवगाचा ननवडश्रेणीसाठी नवचार केला
जाईल. ह्या श्रेणीस पात्र होण्यास उमेदवारास खालील अटींची पूतणता करणे आवश्यक राहील:(अ) त्याने/नतने वनरष्ट्ठ श्रेणीत १२ वर्षांची अहणताकरी सेवा पूणण केली असली पाहीजे.
(ब) शासन नवनहत करील असे सेवांतगणत प्रनशक्षण त्याने/नतने पूणण केले असले पानहजे.
(क) (१) प्राथनमक नशक्षकांसाठी--प्रनशनक्षत पदवीधरांची अहणता नमळनवली असली पानहजे.
(२) प्राथनमक शाळे तील मुख्याध्यापकांसाठी -- पदव्युत्तर प्रनशनक्षत नशक्षकांची अहण ता प्राप्त
केली असली पानहजे.
(३) माध्यनमक शाळे तील प्रनशनक्षत-अपदवीधर नशक्षकांसाठी -- पदवी तर पदवीधर
नशक्षकांसाठी -- पदव्युत्तर प्रनशनक्षत नशक्षकांची अहण ता प्राप्त केलेली असली पानहजे.
३. वनरष्ट्ठ श्रेणी व ननवड श्रेणीसाठी तसेच दक्षता रोध पार करण्याकनरता पात्र होण्याकनरता
संबनधत नशक्षकाने / मुख्याधापकाने त्यांच्यासाठी आयोनजत केलेल्या सेवांतगणत प्रनशक्षण
कायणक्रमात सहभागी होऊन तो पूणण करणे आवश्यक आहे .

तथानप जर नवनशष्ट्ठ

पनरस्स्थतीत सेवांतगणत प्रनशक्षण आयोनजत करणे शक्य झाले नाही तर शासन ही अट
अशा नशक्षकांच्या व मुख्याध्यापकांच्या बाबतीत काही नवनशष्ट्ट काळासाठी नशनथल करु
शकेल.
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४. प्राथनमक शाळे तील नशक्षक व प्रनशनक्षत नशक्षकांना वनरष्ट्ठ श्रेणीतील १२ वर्षांच्या
अहण ताकारी सेवन
े ंतर, ननवडश्रेणी पनरच्छे द (2) च्या (क) येथे नमूद केलेली शैक्षनणक
अहण ता प्राप्त करण्याचे अटींवर अनुज्ञय
े आहे . याबाबत स्पष्ट्ट करण्यात येते की, ज्या
नशक्षकांची सलग सेवा १८ वर्षण वा त्यापेक्षा जास्त झाली असेल अशा नशक्षकांना पुढील
उच्च श्रेणीसाठी म्हणजेच ननवड श्रेणीसाठी नवनहत केलेली शैक्षनणक अहणता
नमळनवण्यापासून सूट नमळू शकेल. तथानप, ज्यांनी १८ वर्षे पूणण एवढी सेवा केली नसेल
अशा नशक्षकांना त्यांनी नवनहत शैक्षनणक अहण ता प्राप्त केल्यानशवाय त्यांच्या पुढील
श्रेणीसाठी नवचार करता येणार नाही.
५. १२ वर्षांच्या प्रनशनक्षत अहणतेसह झालेल्या सलग सेवन
े ंतर मूळ वेतनश्रेणीतून पुढील वनरष्ट्ठ
श्रेणीमध्ये / ननवड श्रेणीमध्ये वेतन नननित करण्यात येईल. अशावेळी त्या नशक्षकांच्या
दजामध्ये (Status) व जबाबदाऱ्यांमध्ये फरक होत नसल्याने मूळ वेतनाएवढ्या रकमेचा
वनरष्ट्ठ श्रेणीत टप्पा असेल तर वेतन त्या टप्प्यावर नननित करण्यात यावे व असा टप्पा
नसेल तर वनरष्ट्ठ/ ननवड श्रेणीतील ननजकच्या खालील टप्प्यावर वेतन नननित करुन
त्या टप्प्याची रक्कम मूळ वेतनश्रेणीतील वेतनापेक्षा जेवढया रकमेने कमी असते तेवढी
रक्कम त्या कमणचाऱ्यास वैयस्क्तक वेतन म्हणून समजण्यात यावे व असे वैयस्क्तक वेतन
पुढील वार्षर्षक वेतनवाढीत सामावून घेण्यात यावे.
2.

संदभानधन क्र. २ येथील िासन मनणणयान्िये मदनांक 0१/01/१९95 रोजी ियाची ५५ वर्षे पूणण

करणाऱया िाध्यमिक शाळांतील तसेच अध्यापक मिद्यालयातील मिक्षकांना ननवडश्रेणीसाठी नवनहत
केलेल्या सेिांतगणत प्रमिक्षणाच्या अटीतून सूट दे ण्यात आली आहे .
3.

संदभानधन क्र. 3 येथील िासन मनणणयान्िये राज्यातील प्राथमिक ि िाध्यमिक िाळांतील

मििेष मिक्षकांसाठी (कला नशक्षक, क्रीिा नशक्षक इत्यादी) उच्च िाध्यमिक िाळांतील तसेच अध्यापक
मिद्यालयातील मिक्षकांसाठी सेिांतगणत प्रमिक्षणाची संधी उपलब्ध होईपयंत मििेष नशक्षकांसह
प्राथनमक/माध्यनमक/उच्च माध्यनमक/अध्यापक नव्ालयातील जे मिक्षक मनयत ियोिानानुसार
सेिामनिृत्त होतील / झाले असतील अथिा जे िरण पाितील अथिा रुग्णतेच्या कारणास्ति ज्या
मिक्षकांना सेिामनिृत्त करण्यात आले असेल ककिा जे स्िेच्छा-सेिामनिृत्त झाले असतील अशा
प्राथनमक/माध्यनमक/उच्च माध्यनमक तसेच अध्यापक नव्ालयातील नशक्षकांना िमरष्ठ /ननवड श्रेणी
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प्राप्त करण्यासाठी मिमहत करण्यात आलेल्या सेिांतगणत प्रमिक्षणाच्या अटीतून सूट दे ण्यात आली
आहे .
4.

संदभानधन क्र. 4 येथील िासन मनणणयान्िये मदनांक १ एमप्रल, २००४ रोजी ियाची ५५ वर्षे पूणण

करणाऱया प्राथनमक मिक्षकांना मनििश्रेणीसाठी मिमहत केलेल्या सेिांतगणत प्रमिक्षणाच्या अटीतून सूट
दे ण्यात आली आहे.
5.

संदभानधन क्र.6 येथील िासन मनणणयान्िये राज्यातील सिण िान्यता प्राप्त मिनाअनुदामनत

िाळांिध्ये केलेली सेिा, मिमहत करण्यात आलेल्या अटी ि िततीवच्या अधीन राहू न िमरष्ठ व ननवड
श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे .
िरील सिण मनणणय मित्त मिभागाच्या सहितीने मनगणमित करण्यात आले होते.
6.

संदभानधन क्र. ७ येथील िासन मनणणयान्िये प्राथमिक ि िाध्यमिक मिक्षकांसाठी िमरष्ठ ि

मनििश्रेणी मिळण्यासाठी घ्याियाच्या प्रमिक्षणािध्ये अंित: बदल करण्यात आला होता.
७.

संदभानधन क्र. 8 येथील िासन मनणणयान्िये िमरष्ठ ि मनिि श्रेणीसंदभात ननगणनमत करण्यात

आलेले शासन ननणणय मदनांक २३ ऑक्टोबर, 2017 ि नदनांक 21 मिसेंबर, 2018 हे अमधक्रमित
करण्यात आले आहेत.
उपरोक्त प्रमाणे वनरष्ट्ठ व ननवड श्रेणीबाबत वेळोवेळी शासन ननणणय ननगणनमत करण्यात आले
होते. तथानप वनरष्ट्ठ व ननवड श्रेणीकनरता आवश्यक प्रनशक्षणाच्या स्वरूपात कालानुरूप व सुसंगत
बदल करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.
शासन ननणणय :संदभानधन क्र.१ मधील शासन ननणणयातील पनरच्छे द ९ मधील १ (क) आनण २(ब) मध्ये
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे .
१ (क) त्याने/नतने नवनहत केलेले नकमान तीन आठवड्ांचे सेवांतगणत प्रनशक्षण पूणण करणे
अथवा त्याने/नतने नवभागाने नवनहत केलेले नकमान दहा नदवसांचे अथवा घड्ाळी 50 तासाचे
(Online) सेवांतगणत प्रनशक्षण पूणण करणे.
२ (ब) शासन नवनहत करील असे सेवांतगणत प्रनशक्षण त्याने/नतने पूणण केले असले पानहजे.
अथवा त्याने/नतने नवभागाने नवनहत केलेले नकमान दहा नदवसांचे सेवांतगणत प्रनशक्षण पूणण
करणे.
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२.

उपरोक्त दहा नदवसांच्या ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रनशक्षणाचे ननयोजन व संननयंत्रण राज्य

शैक्षनणक संशोधन व प्रनशक्षण पनरर्षद, महाराष्ट्र, पुणे माफणत करण्यात येईल.
३.

प्रनशक्षणाचे शुल्क शासन मान्यतेने राज्य शैक्षनणक संशोधन व प्रनशक्षण पनरर्षद, महाराष्ट्र,

पुणे ननधानरत करे ल.
४.

वनरष्ट्ठ व ननवड श्रेणीसाठी आवश्यक प्रनशक्षण शासन स्तरावरून आयोनजत न केल्यामुळे

वनरष्ट्ठ व ननवड श्रेणीच्या लाभापासून वंनचत असलेल्या नशक्षकांच्या बाबतीत सदर दहा नदवसांचे
सेवांतगणत प्रनशक्षण पूणण केल्यावर त्यांना वनरष्ट्ठ/ननवड श्रेणीसाठी पात्र नदनांकापासून लाभ देय
राहील.
५.

नद.३१ ऑक्टोबर २०२१ पयंत सेवाननवृत्त होणा-या अथवा त्यापूवी सेवाननवृत्त झालेल्या वनरष्ट्ठ

व ननवड श्रेणीस पात्र असणा-या नशक्षकांना प्रनशक्षण पूणण करण्याच्या अटींमधून सवलत दे ण्यात येत
आहे .
६.

या शासन ननणणयान्वये संदभानधन शासन ननणणय नद.२६/८/२०१९ अनधक्रनमत करण्यात येत

आहे .
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202107201616198621 असा आहे . हा आदेश
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,
RAJENDRA
SHANKARRAO
PAWAR
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( राजेंद्र पवार )
सह सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.राज्यपालांचे सनचव, राजभवन, मुंबई.

2.

मा.मुख्यमंत्री यांचे सनचव, मंत्रालय, मुंबई.

3.

मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचव, सवण.

4.

मा.नवधानसभा/नवधान पनरर्षद सदस्य, नवधान भवन (मुंबई सवण).

5.

मा.मुख्य सनचव यांचे वनरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक.

6.

मा.अपर मुख्य सनचव, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग, मंत्रालय, मुंबई.

7.

आयुक्त (नशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

8.

आयुक्त, महानगरपानलका, सवण.

9.

संचालक, मानहती व जनसंपकण संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
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10.

नजल्हानधकारी, सवण नजल्हे .

11.

मुख्य कायणकारी अनधकारी, नजल्हा पनरर्षद, सवण.

12.

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथनमक नशक्षण पनरर्षद, मुंबई.,

13.

नशक्षण संचालक (प्राथनमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

14.

नशक्षण संचालक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

15.

नशक्षण संचालक (ननरं तर), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

16.

संचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरर्षद, पुणे.

17.

संचालक, राज्य शैक्षनणक संशोधन व प्रनशक्षण पनरर्षद, महाराष्ट्र, पुणे.

18. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक ननर्षमती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती),पुणे.
19.

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक नशक्षण मंडळ.

20.

नवभागीय नशक्षण उप संचालक. सवण.

21.

नशक्षणानधकारी (प्राथनमक/माध्यनमक/ननरं तर), नजल्हा पनरर्षद, सवण.

22.

मुख्यानधकारी, नगरपानलका/नगर पनरर्षद, सवण.

23.

ननवड नस्ती (कायासन-प्रनशक्षण).
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