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शाळांमधील

वनिडीसाठी पारदशवक

वशक्षक

पध्दती विहीत

करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग,
शासन वनणवय क्र. सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,
मंत्रालय, मंबई ४०० ०३२.
वदनांक :07 फेब्रिारी, २०१९
िाचा :१) न वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.पीआरई २००८/(४७६७)/प्रावश-१,
वद.३०.०४.२००८ आवण वद.१६.१२.२००९.
२) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.न्यायाप्र २०११/(३९७/११)/मावश-२,
वद.९.११.२०११.
३) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.एसएसएन १००७/(३६/०७)/मावश-२,
वद.६.०२.२०१२.
४) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,
वद.१२.०६.२०१७, वद.२३.०६.२०१७ आवण वद.२०.०६.२०१८.
५) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.एसएसएन २०१७/(२०/१७)/टीएनटी-२,
वद.२३.०८.२०१७.
६) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.एसएसएन २०१७/(93/१७)/टीएनटी-२,
वद.१३.०३.२०१८.
7) शासन वनणवय, शा.वश.ि क्री.वि. क्र.एसएसएन २०१4/(01/१4)/टीएनटी-२,
वद.07.11.२०१7.
प्रस्तािना :स्थावनक स्िराज्य संस्थांच्या प्राथवमक शाळे तील वशक्षकांची यापूिी वनिड केंद्रीय भरतीपूिव
वनिड परीक्षेव्दारे (C.E.T.) करण्यात येत होती. तर महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कमवचारी (सेिच्े या
शती) अवधवनयम, १९७७ मधील तरतूदीनसार खाजगी शाळातील वशक्षकांची वनयक्ती विहीत
प्रवक्रयेव्दारे संबंवधत खाजगी व्यिस्थापनामाफवत करण्यात येत होती. तथावप, वशक्षक वनिड आवण
वनयक्ती प्रवक्रयेत अवनयवमतता होत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या तसेच
गणित्ताधारक ेमेदिारांची वनिड न झाल्यामळे वियाराथ्यांय्च्या श्क्षवणक गणित्तेिर पवरणाम
होण्याची शक्यता असल्याची बाब वनदशवनास आली .

शासन वनणवय क्रमांकः सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,

२.

मा.ेच्च न्यायालय, मंबई, खंडपीठ नागपूर येथील जनवहत यावचका क्र.८/२०१५ च्या

अनषंगाने वद.२४.०६.२०१५ रोजी न्यायालयाने खाजगी अनदावनत शाळे तील वशक्षक भरती मधील
ग्रव्यिहार टाळण्यासाठी ि वशक्षकांची वनिड गणित्तेिर आधारीत होऊन वनिड प्रवक्रया
पारदशवक होण्यासाठी राज्य शासनाने ेपाययोजना करािी असे वनदे श वदले होते. T.M.A.Pai
Foundation and Others विरुद्ध State Govt. या प्रकरणात सिोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन
वनणवय दे ताना खाजगी शाळांमधील वनिड प्रवक्रयेमध्ये राज्य शासनास हस्तक्षेप करता येणार नाही,
असे वनदे श वदलेले होते. याबाबत दोन्ही न्यायालयांचे आदे श विचारात घेऊन पढील कायविाही
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
स्थावनक स्िराज्य संस्था तसेच खाजगी शाळे तील प्रचलीत वशक्षण सेिक भरती प्रवक्रया रद्द
करुन या सिव बाबींचा विचार करुन राज्यातील सिव स्थावनक स्िराज्य संस्थांसह खाजगी
व्यिस्थापनाच्या प्राथवमक, ेच्च प्राथवमक, माध्यवमक तसेच ेच्च माध्यवमक शाळांमधील वरक्त
पदे ेपरोक्त प्रमाणे अवभयोग्यता ि बध्दीमत्ता चाचणी परीक्षेतील गणांच्या आधारे भरण्याचा वनणवय
घेण्यात आला. त्यानसार शासन अवधसूचना वद.२२.०६.२०१७ अन्िये महाराष्ट्र खाजगी शाळातील
कमवचारी (सेिच्े या शती) वनयमािली, १९८१ मध्ये सधारणा करण्यात आली. त्याअनषंगाने विस्तृत
परीक्षा पध्दत शासन वनणवय वद.२३.०६.२०१७ अन्िये आवण वशक्षण सेिक वनिड प्रवक्रयेबाबतची
कायवपध्दती वद.२०.०६.२०१८ च्या शासन वनणवयान्िये वनवित करण्यात आली. सदर अवभयोग्यता
चाचणी परीक्षेची ि्वशष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहे त :1)

अवभयोग्यता चाचणी ि वशक्षण सेिक वनिड प्रवक्रया संगणकीय प्रणालीव्दारे करण्यात

येणार आहे.
2)

या कायवपध्दतीत संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्था ि खाजगी श्क्षवणक संस्था (यापढे

"श्क्षवणक संस्था" असे िाचािे.) यांना त्यांच्या शाळांमधील वशक्षकांची वरक्त पदे भरताना आरक्षण
विषयक बाबी विचारात घेऊन पदांची जावहरात शासनाच्या संकेतस्थळािर संगणकीय प्रणालीिर
वकमान कालािधीकरीता प्रवसध्द करािी लागेल.
3)

अवभयोग्यता चाचणीच्या माध्यमातून ेमेदिारास त्याच्या गणांमध्ये िाढ करण्याची संधी

त्याच्या सेिाप्रिेश ियोमयादे त ५ िेळा ेपलब्ध होईल.
4)

अवभयोग्यता चाचणी परीक्षा वदलेल्या ेमेदिारांची यादी प्रवसध्द करण्यात येणार नाही.

सदर चाचणी परीक्षा वदलेल्या ेमेदिारास, श्क्षवणक संस्थेने प्रवसध्द केलेल्या जावहरातीस
अनसरुन अजव करता येईल.
5)

संस्थेच्या जावहरातीस प्रवतसाद वदलेल्या ेमेदिारांची, अवभयोग्यता चाचणीतील गणांच्या

आधारे ज्या विषयासाठी वशक्षण सेिक म्हणून अहवताप्राप्त ेमेदिारांची वनयक्ती कराियाची आहे
त्या विषयवनहाय गणित्ता यादीतील अग्रक्रमानसार वशक्षण सेिक म्हणून वनिड सदर संस्थेस
करािी लागेल.
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शासन वनणवय क्रमांकः सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,

6)

वशक्षकांची भरती गणित्तेच्या आधारे पारदशवक पध्दतीने ि विहीत कालमयादे त होईल.

7)

वशक्षकांच्या भरती प्रक्रीयेमध्ये राज्य शासनाचा अथिा खाजगी व्यक्तींचा हस्तक्षेपास िाि

राहणार नाही.
३.

दरम्यानच्या काळात सदर वनिड प्रवक्रयेबाबत काही खाजगी श्क्षवणक संस्थांनी ेच्च

न्यायालय, मंबई, खंडपीठ नागपूर येथे वरट यावचका दाखल केली. वरट यावचका क्र.५०५९/२०१७
ि इतर अनषंवगक यावचकेच्या अनषंगाने मा.न्यायालयाने वद.२१.११.२०१८ रोजी खालीलप्रमाणे
आदे श पारीत केले आहेत :-

1. The validity of Rules 6(2) and (3) and 9(2A) and (2B) of the MEPS
Rules, introduced on 22.06.2017, is upheld on the touchstone of competency
of the State Government and Article 19(1) (g) of the Constitution of India.
2. The procedure for selection and appointment of the teachers in the
private schools, receiving or eligible to receive full or partial grant-in-aid from
the State exchequer, shall be governed by the provisions of Rule 6(1),(2) & (3)
read with Rule 9(2A) and (2B) of the MEPS Rules, as are interpreted by us in
paras 34, 36, 39 and 44 of this judgment without interfering with the right of
the Management and / of the School Committee to select and appoint the
qualified, eligible and suitable candidate by holding the personal interview.
खाजगी श्क्षवणक संस्थांना वशक्षक भरती करतेिळ
े ी ेमेदिारांची मलाखत घेण्याचे
स्िातंत्र्य न्याय वनणवयानसार प्रदान करण्यात आले आहे. त्यामळे स्थावनक स्िराज्य संस्था ि
खाजगी श्क्षवणक संस्थांमधील वशक्षक भरती करीता सधारीत कायवपध्दती वनवित करणे आिश्यक
होते. ही बाब विचारात घेऊन ेच्च न्यायालय मंबई, नागपूर खंडपीठ यांनी यावचका क्र.५०५९/१८
ि इतर यावचकेच्या अनषंगाने वद. 21.01.2018रोजी वदलेल्या आदे शानसार वद.२३.०६.२०१७ ि
वद.२०.०६.२०१८ चे शासन वनणवय सधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणवय :राज्यातील सिव स्थावनक स्िराज्य संस्थांच्या /खाजगी व्यिस्थापनाच्या अनदावनत,अंशत:
अनदावनत ि विना अनदावनत तसेच अनदानास पात्र घोवषत केलेल्या प्राथवमक, ेच्च प्राथवमक,
माध्यवमक, ेच्च माध्यवमक शाळांमधील, रात्र शाळांमधील तसेच शासकीय ि अनदावनत अध्यापक
पदविका वियारालयातील (डी.एल.एङ कॉलेज) वशक्षकांच्या वरक्त पदांिर भरती करताना सिव
ेमेदिारांना वनिडीची समान संधी वमळािी ि वशक्षण सेिक पदासाठी ेच्च गणित्ताधारक
ेमेदिाराची वनिड होण्याच्या दृष्ट्टीने वशक्षण सेिकाची भरती "अवभयोग्यता ि बध्दीमत्ता चाचणी"
यामध्ये वमळालेल्या गणांच्या आधारािर करण्यात येईल. मात्र खाजगी श्क्षवणक संस्था
अवभयोग्यता ि बध्दीमत्ता चाचणीतील ेच्चत्तम गण प्राप्त ेमेदिारांप्की वशक्षण सेिकांची अंवतम
वनिड मलाखतीच्या आधारे करील .
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शासन वनणवय क्रमांकः सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,

2.

स्थावनक स्िराज्य संस्थांतगवत शाळांमधील पदभरती भरतीपूिव केंद्रीय वनिड परीक्षेच्या

माध्यमातून करण्यासाठीचे शासन वनणवय वद.३०.०४.२००८ , वद.१६.१२.२००९ ि पवित्र प्रणाली
माफवत पद भरतीचे शासन वनणवय वद.२३.०६.२०१७, वद.२०.०६.२०१८ या शासन वनणवयाव्दारे
अवधक्रवमत करण्यात येत आहेत. यापूिी वनगववमत केलेले इतर शासन वनणवय / पवरपत्रकातील
प्रस्तत शासन वनणवयाशी विसंगत असलेल्या तरतूदी रद्द करण्यात येत आहेत.
३.

परीक्षेचे आयोजन ि स्िरुप :- वशक्षण सेिकांच्या वनिडीसाठी अवभयोग्यता ि बध्ध्दमता

चाचणी परीक्षेचे आयोजन शासन वनवित करेल, अशा परीक्षा यंत्रणामाफवत आयोवजत करण्यात
येईल. सदर परीक्षा यंत्रणेकडू न राज्यातील सिव वजल्हयांमधील परीक्षा केंद्रे वनवित करण्यात
येतील. या चाचणी पवरक्षेचे आयोजन ि स्िरुप खालीलप्रमाणे राहील:३.१

अवभयोग्यता ि बध्ध्दमत्ता चाचणी परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येईल.

तथावप विषयवनहाय चाचणी घेतली जाणार नाही. सदर परीक्षा िस्तवनष्ट्ठ बहपयायी
स्िरुपाची असेल.
३.२

समान कावठण्य पातळीच्या वकमान १० ऑनलाईन प्रश्नपवत्रका सदर परीक्षा यंत्रणा

तयार ठे िल
े . परीक्षाथ्यांय्ना समान कावठण्य पातळीचे विविध प्रश्नपवत्रका दे ण्यात येतील.
३.३

परीक्षेत वमळालेले गण ेमेदिारांस परीक्षा संपल्यािर त्िरीत कळतील.

३.४

एका ेमेदिारास गण सधारण्यासाठी जास्तीत जास्त ५ िेळा परीक्षेची संधी

ेपलब्ध राहील.
३.५

परीक्षेत वमळालेले गण सिव प्रकारच्या शाळांमधील (प्राथवमक/ेच्च प्राथवमक/

माध्यवमक/ेच्च माध्यवमक/अध्यापक वियारालय) पद भरतीसाठी ग्राहय धरण्यात येतील.
३.६

ेमेदिारास सदर परीक्षेत वमळालेले सिावधक गण, भरती प्रवक्रयेतंगवत प्रिगववनहाय

कमाल ियोमयादे पयवत ग्राहय धरण्यात येईल.
३.७

अवभयोग्यता चाचणी परीक्षेचे अाायोजन शासन आिश्यकतेनसार करेल.

३.८

परीक्षेस बसणाऱ्या ेमेदिारांची संख्या अवधक झाल्यास आवण एकाच िेळी सि्ची

ऑनलाईन चाचणी घेण्याची व्यिस्था करता येणे शक्य नसल्यास, काही फेऱ्यांमध्ये चाचणी
परीक्षा घेण्यात येईल.
३.९
४.

परीक्षेचे संभाव्य िेळापत्रक परीक्षा यंत्रणेमाफवत जाहीर करण्यात येईल.

परीक्षेचे माध्यम ि अभ्यासक्रम :- परीक्षेचे माध्यम मराठी, इंग्रजी ि ेदूव असेल. ेमेदिारांस

याप्की एक माध्यम वनिडािे लागेल.
सदर परीक्षा एकूण २०० गणांची राहील तसेच परीक्षेसाठी पढीलप्रमाणे दोन घटक
राहतील.
अ.क्र.

घटक

शेकडा प्रमाण

एकूण गण

एकूण प्रश्न

अ

अवभयोग्यता

६०%

१२०

१२०

ब

बध्ध्दमत्ता

40%

८०

८०

100%

200

200

एकूण
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अ) अवभयोग्यता या घटकांतगवत गवणतीय क्षमता, िेग आवण अचूकता, भावषक क्षमता
(इंग्रजी), भावषक क्षमता (मराठी), अिकाशीय क्षमता, कल/आिड, समायोजन/व्यध्क्तमत्ि
इत्यादी ेपघटक सिवसाधारणपणे राहतील.
ब) बध्ध्दमत्ता या घटकांतगवत आकलन, िगीकरण, समसंबंध, क्रम-श्रेणी, तकव ि अनमान,
कूट प्रश्न, सांकेवतक भाषा, लयबध्द मांडणी इत्यादी ेपघटक सिवसाधारणपणे राहतील.
सदर परीक्षा ही विषय ज्ञानािर होणार नाही. त्यामळे या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमासाठी
विवशष्ट्ट स्तर मयादा असणार नाही. तथावप राज्य शासन परीक्षेकवरतेचा अभ्यासक्रम िेळोिेळी
आिश्यकतेनसार वनधावरत करेल.
५.

वशक्षण सेिक भरती कायवपध्दती :- वशक्षण सेिक वरक्त पदािर भरती अवभयोग्यता ि

बध्दीमत्ता चाचणीतील गणांच्या आधारािर करताना अनसराियाची कायवपध्दती पढीलप्रमाणे
राहील :5.१ "सरल" (Systeamatic Administrative Reforms for Achievement in Learning
by Studants) या संगणकीय प्रणालीिर नोंदणीकृत वियाराथी संख्येच्या आधारे सिव शाळांची
संचमान्यता करण्यात येईल. संचमान्यतेनंतर अवतवरक्त झालेल्या सिव वशक्षकांचे समायोजन
झाल्यानंतर वरक्त पदांची मावहती प्रवसध्द करण्यात येईल.
5.२

सिव व्यिस्थापनांच्या शाळातील वशक्षण सेिकांच्या वरक्त पदांच्या भरती करीता

व्यािसावयक ि वकमान श्क्षवणक अहवतेसह विषयवनहाय, माध्यमवनहाय, प्रिगववनहाय ि िंबदू
नामािलीनसार वरक्त पदांचा तपशील "पवित्र" या संगणकीय प्रणालीमध्ये भरेल. त्यानसार
वशक्षणावधकारी (प्राथवमक )/(माध्यवमक),प्रशासन अवधकारी मनपा/नपा अथिा विभागीय वशक्षण
ेपसंचालक यांच्याकडे प्रकरणपरत्िे जावहरात परिानगीचा प्रस्ताि पदभरतीपूिी सादर करेल.
संबवधत श्क्षवणक संस्था तसेच सक्षम प्रावधकाऱ्यांनी कराियाची कायविाही याबाबतचे िेळापत्रक
िेळोिेळी वनवित करण्यात येईल. त्यासाठी मावहती भरणारी ि तपासणी करणारी यंत्रणा
"पवरवशष्ट्ट अ" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रावहल. िंबदू नामािली प्रचलीत कायवपध्दतीनसार तपासणे
आिश्यक रावहल. आवदिासी क्षेत्रातील शाळांमध्ये वशक्षण सेिक पद भरती करीता PESA (The
Panchayat Extension To Scheduled Area Act 1996) ि महाराष्ट्र शासन राजपत्र अ
साधाारण भाग वद. 09 जून, 2014 ची अवधसूचना यातील तरतूदी लागू राहतील.
5.३ प्रत्येक श्क्षवणक संस्थेस तसेच संबवधत प्रावधकाऱ्यांना आिश्यकतेनसार स्ितंत्र
Login (User name, Password) वदला जाईल. सक्षम प्रावधकाऱ्यांच्या Login िर मावहती प्राप्त
झाल्यानंतर जावहरातीतील मावहती ेपरोक्त 5.2 नसार बरोबर असल्याची खात्री करतील ि
सदरची मावहती बरोबर असल्यास मान्य करतील. मावहती अपूणव िंकिा चकीची असल्यास
कारणासह अमान्य करतील.
5.4 सक्षम प्रावधकारी यांनी सात कायालयीन वदिसाच्या विवहत कालमयादे त प्रस्तािािर
कायविाही न केल्यास त्याबाबतची सयारध्स्थती संबवधत वशक्षण संचालक यांच्या Login िर दशवविली
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जाईल. संबवधत वशक्षण संचालक Login

िर प्राप्त झालेल्या मावहतीच्या अनषंगाने तीन

कायालयीन वदिसाच्या आत सक्षम प्रावधकाऱ्यास कायविाही करण्याबाबत कळितील.
सक्षम प्रावधकाऱ्यांनी विवहत मदतीत जावहरात परिागी प्रस्तािािर वनणवय न घेतल्यास
संबवधत अवधकाऱ्यांच्या गोपनीय अहिालात याबाबतची नोंद घेण्याच्या सूचना त्यांच्या िवरष्ट्ठ
अवधकाऱ्यास वशक्षण संचालक (प्राथवमक/माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक) दे तील.
5.५

सक्षम प्रावधकारी यांनी मान्यता वदल्यानंतर संस्थेच्या मागणीनसार पवित्र पोटव लिर

जावहरात प्रदर्शशत होईल. ि संस्थेच्या Login िर वदसेल. तसेच संस्थेच्या प्रवतवनधीस त्याबाबत
SMS व्दारे संदेश प्राप्त होईल. सदर जावहरात www.edustaff.maharashtra.gov.in या
िेबसाईटिर प्रदर्शशत होईल.
5.६

िेबसाईटिर जावहरात प्रदर्शशत झाल्यानंतर तीन कायालयीन वदिसात संबवधत

श्क्षवणक संस्था सदर जावहरात जास्त खपाच्या स्थावनक दोन िृत्तपत्रांमध्ये (त्याप्की वकमान एक
मराठी भाषेतील) प्रवसध्द करतील. संस्थेच्या शाळा वजल्हयाच्या महसूल विभागाबाहेर असल्यास
संस्था अनक्रमे विभागस्तरीय/राज्यस्तरीय िृत्तपत्रांमध्ये जावहरात प्रवसध्द करतील. तसेच संबवधत
वजल्हयातील सेिायोजन कायालय ि वजल्हा समाज कल्याण कायालयासही अिगत करतील.
5.७

इच्छक ि अहवताप्राप्त ेमेदिार जावहरात प्रवसध्द झाल्याच्या वदनांकापासून

आपल्या अवभयोग्यता ि बध्ध्दमत्ता चाचणीमध्ये पात्र गणांसह पवित्र प्रणालीिर ऑनलाईन सात
वदिसाच्या आत

अजव करतील. तसेच स्थावनक स्िराज्य संस्थामधील ि खाजगी वशक्षण

संस्थांमधील वशक्षण सेिकांच्या वरक्त पदासाठी स्ितंत्र प्राधन्यक्रम दे तील.ेमेदिार अजामध्ये
प्रिगव ि विषय यांचा विचार करुन प्राधान्यक्रम दे ऊ शकतील. ेमेदिारांना स्थावनक स्िराज्य
संस्थांमधील ि खाजगी श्क्षवणक संस्थांमधील वरक्त जागांसाठी ेपलब्ध असलेल्या सिव वरक्त
जागांसाठी पात्रतेनसार प्राधान्यक्रम दे ता येतील.
5.८

ेमेदिारांनी प्राधान्यक्रम वदल्यानंतर पाच कायालयीन वदिसाच्या आत वशक्षण

संचालक गणानक्रमानसार माध्यम, प्रिगव, विषय ि िंबदू नामािलीनसार स्थावनक स्िराज्य
संस्थांसाठी वनिड सूची जावहर करतील. ेमेदिारांच्या अहवतेनसार ते ज्या पदांसाठी पात्र असतील
त्या पदांसाठी वनिडीचा क्रम ेच्च माध्यवमक, माध्यवमक, ेच्च प्राथवमक, प्राथवमक असा रावहल.
संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्थेस देखील त्यांच्या Login िर ेच्चत्तम गणप्राप्त ेमेदिारांची
वनिडसूची ेपलब्ध होईल. स्थावनक स्िराज्य संस्थेतील वनयक्ती प्रावधकारी त्यांच्या अवधकार
क्षेत्रातील वरक्त पदािर वनिडसूचीतील ेमेदिारांची वनयक्ती सात कायालयीन वदिसात
करतील. विवहत कालािधीत वनयक्तीसाठी हजर न रावहलेला ेमेदिार स्थावनक स्िराज्य
संस्थेतील भरती प्रक्रीयेतून बाद होईल.
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५.९

खाजगी व्यिस्थापनांच्या शाळांकरीता

प्रत्येक वरक्त जागेकरीता ेपलब्ध

असल्यास समांतर आरक्षणासह 1:10 या गणोत्तराप्रमाणे ेमेदिारांचा प्राथम्य क्रम, गणानक्रम,
माध्यम, प्रिगव, विषय ि िंबदू नामािलीनसार ेच्चतम गणप्राप्त ेमेदिारांची वनिडसूची त्या
व्यिस्थापनाच्या लॉवगनिर वशक्षण संचालक ेपलब्ध करुन दे तील. संबवधत खाजगी व्यिस्थापन
त्यांच्या लॉवगनिर मलाखतीसाठी ेपलब्ध झालेल्या वनिडसूचीतील ेमेदिारांची मलाखत
घेऊन ि त्यांची अध्यापन कौशल्ये तपासून त्या आधारे ेच्चतम गण प्राप्त झालेल्या ेमेदिाराची
वरक्त पदािर वनिड करेल. मलाखत ि अध्यापन कौशल्यासाठी एकूण 30 गण असतील. मलाखत
ि अध्यापन कौशल्याव्दारे संबंवधत श्क्षवणक संस्था ेमेदिारांचे गणपत्रक ि वनकाल पवित्र
प्रणालीिर जावहर करतील. त्याच बरोबर मलाखतीस ेपध्स्थत रावहलेल्या ेमेदिाराला दे खील
त्यांचा वनकाल व्यध्क्तश: कळितील. गणपत्रकानसार प्रथम क्रमांकािर असलेल्या ेमेदिाराची
वनयक्ती ७ कायालयीन वदिसात संबंवधत श्क्षवणक संस्था करेल.
वनिड झालेला ेमेदिार 7 कायालयीन वदिसात हजर न झाल्यास गणानक्रमे पढील
ेमेदिाराची वनयक्ती संस्था करेल.
5.१०

संबवधत श्क्षवणक संस्था यांनी या प्रवक्रयेव्दारे संबवधत ेमेदिारास वनयक्ती पत्र

वदल्यानंतर वशक्षण सेिक पदी रुजू होण्यापूिी आिश्यक सिव मूळ कागदपत्रांची (शालान्त/ेच्च
माघ्यवमक अभ्यासक्रमाची गणपवत्रका ि प्रमाणपत्र, मान्यताप्राप्त वियारावपठाची श्क्षवणक ि
व्यािसावयक अभ्यासक्रम पूतवतेची पदिी/ पदविका, शाळा सोडल्याचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र,
जात ि्धता प्रमाणपत्र (मागासिगीय प्रिगातील ेमेदिारांकवरता) creamylayer प्रमाणपत्र,
वशक्षक पात्रता परीक्षा(इ.१ ली ते ८ िी करीता) / अवभयोग्यता ि बध्दीमत्ता चाचणी परीक्षेमध्ये
वमळालेले गण तसेच समांतर आरक्षण (मवहला/वदव्यांग/खेळाडू इत्यादी)), त्या-त्या प्रिगात
आिश्यक असलेले इतर सिव कागदपत्रांची तपासणी संबंवधत स्थावनक स्िराज्य सस्थेचे वनयक्ती
प्रावधकारी 3 (तीन) कायालयीन वदिसांत करतील. खाजगी श्क्षवणक संस्था वनिडसूचीतील
ेमेदिारांच्या मलाखती दरम्यान िरील सिव कागदपत्रांची तपासणी करतील.
वनयक्ती करीता ेमेदिाराने सादर केलेले कागदपत्र खोटे अथिा बनािट असल्याचे
त्यांच्या सेिच्े या कालािधीत वनदशवनास आल्यास संबंवधत ेमेदिार फौजदारी कारिाईस पात्र
असेल ि त्यांच्या सेिा त्िवरत समाप्त करण्यात येतील.
5.११

वनयक्ती कराियाचे ेमेदिार आिश्यक अहवता धारण करीत नसल्याचे छाननी

अंती आढळल्यास वनयक्ती प्रावधकारी अशी नोंद ऑनलाईन पध्दतीने करेल. त्यानसार
ेमेदिारास प्रणालीद्रारे मावहती प्राप्त होईल. या संदभात ेमेदिारास अााक्षेप असल्यास सात
वदिसांच्या आत पवित्र प्रणालीिर तो असा आक्षेप नोंदिू शकेल. सदर अााक्षेप श्क्षवणक
संस्था/विभागीय वशक्षण ेपसंचालकांना प्रणालीिर वदसेल. त्यािर वशक्षण ेपसंचालक सात
वदिसांच्या आत वनणवय घेतील.
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शासन वनणवय क्रमांकः सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,

5.१२ छाननी अंती मळ कागदपत्र योग्य असल्याची खात्री झाल्यास वनयक्तीस पात्र
ेमेदिारांना संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्था ि खाजगी श्क्षवणक संस्था िर नमूद केल्याप्रामणे
तीन वदिसांच्या कालािधीत ई-मेल व्दारे तसेच नोंदणीकृत डाकेने वनयक्त पत्र पाठिेल.
5.१३ ेमेदिाराने वनयक्त पत्रास सात वदिसांच्या आत स्िीकृती कळविणे बंधनकारक
रावहल. अशी स्िीकृती वदल्यानंतर संबंवधत शाळे चा मख्याध्यापक त्या ेमेदिारास वशक्षण सेिक
म्हणून "पवित्र" संगणकीय प्रणाली व्दारे ऑनलाईन रुजू करुन घेतील. तसा रुजू अहिाल
प्रणालीिर भरतील. त्यामळे सदर वशक्षण सेिकाची मावहती "सरल" संगणक प्रणालीिर आपोआप
अयारयाित होईल ि "शालाथव" प्रणालीसाठी ेपलब्ध रावहल. वनिड झालेल्या ेमेदिारास संस्थेने
रुजू करुन न घेतल्यास अशा संस्थांच्या शाळे तील संबवधत पद व्यपगत करण्यात येईल.
5.१४

ेमेदिार वनयक्तीसाठी हजर न झाल्यामळे अथिा अपात्र ठरल्यामळे वरक्त

रावहलेल्या वशक्षण सेिकांच्या पदांसाठी पन्हा वनिड प्रक्रीया राबविण्यात येईल. ेमेदिाराची
स्थावनक स्िराज्य संस्थेच्या शाळे त वनिड झाल्यास त्याचा खाजगी श्क्षवणक संस्थेमध्ये त्याच
गटातील वनयक्तीसाठी विचार केला जाणार नाही. त्यामळे ेमेदिाराने प्राधान्यक्रम विचारपूिक
व
यारािा.
5.१५

संबंवधत संस्थेव्दारे वनयक्तीपत्र पाठविल्यानंतर वनिड झालेल्या ेमेदिारांचे त्या

तारेखे पयंतचे गण बाद ठरविण्यात येतील. अथात प्राप्त गणांचा ेपयोग एका पेक्षा अवधक
वनयक्तीसाठीकरता येणार नाही. तथावप, खालील पवरध्स्थतीमध्ये ेमेदिारांना दसरी वनयक्ती
स्िीकारण्याची परिानगी राहील:(1) पवहली वनयक्ती विनाअनदावनत/अंशत: अनदावनत/ शासकीय अनदानाच्या प्रवतक्षेत
असलेल्या शाळे त झाली असल्यास आवण सध्याचा अजव अनदानीत संस्थेकरीता असल्यास.
(2 )

ेमेदिाराने आपल्या पाच संधीची मयादा संपविली नसल्यास, त्यास पन्हा चाचणी

दे ऊन निीन गण वमळविता येतील हे निीन गण प्रिगववनहाय ियोमयादे त िापरता येतील.
5.16

पवित्र प्रणालीव्दारे कराियाच्या वशक्षण सेिक / वशक्षक भरतीसाठी प्राथवमक

शाळांच्या बाबतीत वशक्षण संचालक (प्राथवमक)तसेच माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक शाळांच्या
बाबतीत वशक्षण संचालक (माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक) हे "नोडल अवधकारी" म्हणून काम
पाहतील. वशक्षक भरतीसंबंधी येणाऱ्या सिव अडचणीचे वनराकरण संबंवधत "नोडल अवधकारी"
आिश्यकतेनसार शासनाच्या सहमतीने करतील.
5.17 ेमेदिार श्क्षवणक ि व्यािसावयक अहवता, िय, जात प्रमाणपत्र, जात ि्धता
प्रमाणपत्र आवण इतर सिव आिश्यक प्रमाणपत्र याबाबत अपात्र झाल्यास, संबंवधत ेमेदिाराची या
परीक्षेसाठीची अहवता संपष्ट्टात येईल. मात्र आिश्यक अहवतेच्या पूतवते अंती याच िंकिा सधारीत
गणाच्या आधारािर अजव करण्यास ेमेदिार पात्र असतील.
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शासन वनणवय क्रमांकः सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,

5.18 या शासन वनणवयानंतर करण्यात येणाऱ्या वशक्षण सेिक वनयक्तीकवरता ि्यध्क्तक
मान्यता तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही. त्यामळे स्ियंअथवसहाध्ययत शाळा,
अल्पसंख्याक संस्था संचवलत शाळा ि इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विना अनदावनत शाळांमधील
आवण अनकंपा तत्िािर वनयक्त करण्यात आलेली वशक्षण सेिक वनयक्ती िगळू न “पवित्र प्रणाली”
माफवत करण्यात येणाऱ्या वशक्षण सेिक वनयक्तीकवरता शासन वनणवय वद.

6.2.2012,

20.6.2014, मध्ये ि्यध्क्तक मान्यता तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्रासंदभात करण्यात आलेल्या
तरतूदी लागू राहणार नाहीत. तसेच शासन वनणवय वद.२ मे, २०१२ अवधक्रवमत करण्यात येत आहे.
6.

वशक्षण सेिकाच्या वनयक्तीच्या कालािधी
६.१ स्थावनक स्िराज्य संस्था ि पूणवत: अनदावनत शाळांमध्ये वनयक्त वशक्षण सेिकांचा

पवरविक्षाधीन कालािधी वदनांक २७.०२.२००३ तसेच वदनांक १३.१०.२००० च्या शासन वनणवयामध्ये
दशवविल्याप्रमाणे सिवसाधारणपणे तीन िषव राहील.
६.२ अंशत: अनदावनत/विनाअनदावनत शाळांमध्ये वनयक्त सह वशक्षकांचा पवरविक्षाधीन
कालािधी सिवसाधारणपणे 2 िषव रावहल.
7.

रजेच्या कालािधीतील वनयक्ती :- कवरता संदभावधन शासन वनणवय क्र.07 मधील तरतूदी

लागू राहतील.
8.

वनयक्तीचे माध्यम :- वशक्षण सेिक पदासाठी आिश्यक असलेल्या श्क्षवणक ि

व्यािसावयक अहवतेनसार ेमेदिाराने ज्या माध्यमासाठी अजव केला असेल, त्या माध्यमासाठीच
पदािर वनयक्ती दे ण्यात येईल.
9.

वशक्षण सेिकाची ियोमयादा :- वशक्षण सेिक पदी वकमान ियोमयादा १८ िषव ि कमाल

ियोमयादा खल्या प्रिगातील ेमेदिाराकरीता ३८ िषव ि मागास प्रिगातील ेमेदिारांकरीता ४३
िषव राहील. समांतर आरक्षण ि वदव्यांग ेमेदिारांना शासनाने विवहत केलेली ियोमयादा लागू
राहील. ियामयादे बाबत शासन, िेळोिेळी शासन वनणवयाव्दारे विवहत करील, अशी ियोमयादा
वशक्षण सेिकांना लागू होईल.
10.

कागदपत्रांची तपासणी :- वशक्षण सेिक पदी वनिड झालेल्या ेमेदिारांच्या वनयक्तीपूिी

त्याच्या श्क्षवणक ि व्यािसावयक प्रमाणपत्राची पडताळणी खालील सवमतीमाफवत करण्यात येईल.
अ) वजल्हा पवरषदे च्या शाळांसाठी खालीलप्रमाणे सवमती राहील :१. मख्य कायवकारी अवधकारी

- अध्यक्ष

२. समाज कल्याण अवधकारी

- सदस्य

३. वशक्षणावधकारी (प्राथवमक)

- सदस्य सवचि

ब) महानगर पावलकेच्या शाळांसाठी खालीलप्रमाणे सवमती राहील :१. आयक्त, महानगरपावलका

- अध्यक्ष

२. संबंवधत वजल्हयातील समाजकल्याण अवधकारी

- सदस्य

३.प्रशासन अवधकारी

- सदस्य सवचि
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शासन वनणवय क्रमांकः सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,

क) नगर पवरषद / नगरपावलकेच्या शाळांसाठी खालीलप्रमाणे सवमती राहील:१. मख्यावधकारी

- अध्यक्ष

२. संबंवधत वजल्हयातील समाजकल्याण कायालयातील प्रवतवनधी

- सदस्य

३. प्रशासन अवधकारी

- सदस्य सवचि

ड) कटक मंडळांच्या शाळांसाठी संबंवधत कायालय प्रमखाने ेपरोक्त प्रमाणे सवमती
वनयक्त करािी.
इ) खाजगी श्क्षवणक संस्थांतगवत असलेल्या शाळांमध्ये वनिड झालेल्या ेमेदिारांच्या
कागदपत्राची पडताळणी शाळा सवमती माफवत करण्यात येईल.
11.

महाराष्ट्र कनाटक सीमािती भागातील ८६५ गािातील मराठी माध्यमाच्या डी.एङ

/टी.सी.एच. अभ्यासक्रम घेऊन अहवताप्राप्त झालेल्या ेमेदिारांना महाराष्ट्र राज्यातील विहीत
वनयमाप्रमाणे वशक्षण सेिक पदासाठी अजव करण्यास पात्र ठरविण्यात येत आहे. मात्र सदर
ेमेदिारांना महाराष्ट्र राज्यातील आरक्षणाच्या सोयी सिलती अनज्ञेय असणार नाहीत.
१२.

वशक्षण सेिक भरती "पवित्र" प्रणालीव्दारे न करणाऱ्या श्क्षवणक संस्थांना/शाळांना संबंवधत

वरक्त पदांचे िेतन िंकिा िेतनेतर अनदान अनज्ञेय होणार नाही.
1३.

स्ियंअथवसहाध्ययत शाळा, अल्पसंख्याक संस्था संचवलत शाळा ि इंग्रजी माध्यमाच्या

कायम विना अनदावनत शाळांमधील वशक्षण सेिक भरती आवण अनकंपा तत्िािर वनयक्त करण्यात
आलेल्या वशक्षण सेिक भरतीस "पवित्र" प्रणालीमाफवत वनयक्ती प्रवक्रया लागू राहणार नाही.
14.

महाराष्ट्र खासगी शाळातील कमवचारी (सेिच्े या शती) वनयमािली-1981 मधील वनयम 9

(2) (ब) मध्ये दरुस्ती करण्यात येत आहे .
15.

हा शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

ेपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 201902071316254321 असा
आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नािाने ,

Digitally signed by Vandana Krishna
Date: 2019.02.07 13:20:13 +05'30'
(िन्दना कृष्ट्णा)
अपर मख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन.

प्रत:1) मा. राज्यपाल यांचे सवचि, राजभिन, मंबई
2) मा. मख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि
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शासन वनणवय क्रमांकः सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,

3) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान पवरषद/विधान सभा महाराष्ट्र विधानमंडळ
सवचिालय, मंबई
4) मा. मंत्री (शालेय वशक्षण ) यांचे खाजगी सवचि.
5) मा. मंत्री (सिव) यांचे खाजगी सवचि.
6) मा. राज्यमंत्री (सिव) यांचे खाजगी सवचि.
7) मा. विधान पवरषद/विधान सभा सदस्य (सिव), विधान भिन, मंबई.
8) मख्य सवचि यांचे स्िीय सहायक.
9) अपर मख्य सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, मंत्रालय मंबई.
10) प्रधान सवचि, (सिव) मंत्रालय,मंबई.
11) आयक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पणे.
१२) वशक्षण संचालक (प्राथवमक),महाराष्ट्र राज्य,पणे.
१३) वशक्षण संचालक (माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक),महाराष्ट्र राज्य, पणे.
१४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य श्क्षवणक संशोधन ि प्रवशक्षण पवरषद, पणे.
१५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि ेच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळ.
१६) विभागीय आयक्त (महसूल विभाग) सिव
१७) सिव वजल्हावधकारी,
१८) आयक्त, महानगरपावलका (सिव)
१९) सिव मख्य कायवकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद.
२०) आयक्त, महाराष्ट्र प्राथवमक वशक्षण पवरषद, पणे.
21) मख्यावधकारी, नगर पावलका/नगर पवरषद (सिव)
22)सिव विभागीय ेपसंचालक (वशक्षण)
23) सिव सहसवचि/ेपसवचि/अिर सवचि/कक्ष अवधकारी,शालेय वशक्षण ि क्रीडा
विभाग, मंत्रालय मंबई.
२४) वशक्षण वनवरक्षक (ेत्तर/दवक्षण/पविम), मंबई.
२५) सिव वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/माध्यवमक), वजल्हा पवरषद.
२६) वनिड नस्ती (वटएनटी-1)
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शासन वनणवय क्रमांकः सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी-१,

(शासन वनणवय क्र.सीईटी २०१५/प्र.क्र.१४९/टीएनटी १, वदनांक 07 फेब्रिारी, २०१9 चे सहपत्र)
पवरवशष्ट्ट - अ
सक्षम प्रावधकारी
अ.

संस्था

िंबदू नामािली

तपासणारे ि जावहरातीस

भरणारे प्रावधकारी

मान्यता दे णारे सक्षम प्रावधकारी

खाजगी प्राथवमक/

अध्यक्ष / सवचि

वशक्षण वनरीक्षक/

माध्यवमक श्क्षवणक

संबंवधत संस्था

वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/

क्र.
१

संस्था
२

माध्यवमक)

खाजगी ेच्च माध्यवमक

अध्यक्ष / सवचि

वशक्षण वनरीक्षक/

अध्यापक वियारालये/

संबंवधत संस्था

वशक्षणावधकारी (प्राथवमक/

श्क्षवणक संस्था
३

४

वजल्हा पवरषद

महानगरपावलका

माध्यवमक)
वशक्षणावधकारी

मख्य कायवकारी अवधकारी

(प्राथवमक)

वजल्हा पवरषद

प्रशासन अवधकारी/

आयक्त (महानगरपावलका)

वशक्षणावधकारी
५

नगर पावलका / नगर

प्रशासन अवधकारी

विभागीय वशक्षण ेपसंचालक

पवरषद/ कटक मंडळे

-------
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