शिक्षकाांच्या ज्येष्ठतlसुची बाबत.
महाराष्र िासन
िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग
िासन पशरपत्रक क्रमाांक:- सांशकणण 2016/प्र.क्र. 320/टीएनटी-1
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय, शवस्तार भवन, मुांबई-32.
शदनाांक :- 03 मे, 2019.
वाचा :- िासन पशरपत्रक, सम क्रमाांक शद. 14 नोव्हेंबर, 2017 आशण 24 जानेवारी, 2017.
प्रस्तावना :पदवीधर शिक्षकाांच्या जेष्ठतासूचीबाबत कायणपध्दती वाचा येथील शद. 14 नोव्हेंबर, 2017
आशण 24 जानेवारी, 2017 च्या पशरपत्रकान्वये शवशहत करण्यात आलेली होती. सदर पशरपत्रकास मा.
उच्च न्यायालय, मुांबई येथे शरट याशचका क्र. 14242/2018 व इतर अनुषांशगक याशचकान्वये
आव्हाशनत करण्यात आले होते. त्या अनुषांगाने मा. न्यायालयाने खालील प्रमाणे आदे ि पाशरत केले
आहेत.
We therefore allow all the writ petitions, holding :
(a)

The two Government Circulars of 24 th January 2017 and 14 th

November 2017 may stand unaffected vis-à-vis the primary Teachers.
(b)

Those two Government Circulars, however, cannot be sustained vis-

à-vis the Secondary Teachers, to the extent those GRs mandate that the teachers
seniority be reckoned from the date of their first appointment and continuous service.
(c)

The Government and the authorities concerned, including the School

Managements, will recalibrate the relative seniority of the Secondary Teahers based on
the Category they belong to and based on when they have entered that Category.
So we declare. No order on costs.
मा. न्यायालयाच्या उक्त आदे िानुसार शिक्षकाांची सेवाजेष्ठतेबाबतचे वाचा येथील शद. 14
नोव्हेंबर, 2017 आशण 24 जानेवारी, 2017 चे पशरपत्रक अशधक्रशमत करण्याची बाब िासनाच्या
शवचाराशधन होती.

िासन पशरपत्रक क्रमाांकः सांशकणण 2016/प्र.क्र. 320/टीएनटी-1

िासन पशरपत्रक :िासन पशरपत्रक सम क्रमाांक शद. 14 नोव्हेंबर, 2017 आशण 24 जानेवारी, 2017 अशधक्रशमत
करण्यात येत आहेत.
२.

खाजगी िाळे तील प्राथशमक व माध्यशमक शिक्षकाांची सेवाजेष्ठता महाराष्र खाजगी िाळे तील

कमणचारी (सेवच्े या िती) शनयमावली 1981, शनयम 12 मधील अनुसूची “फ” मधील तरतूदीनुसार
शनशित करण्यात यावी.

मा.उच्च न्यायालयाच्या शनदे िानुसार माध्यशमक िाळाांमधील शिक्षकाांची

सेवाजेष्ठता सांबांशधत शिक्षक त्या त्या प्रवगात समावेि झाल्याच्या शदनाांकापासून ठरशवण्यात यावी.
३.

सदर िासन पशरपत्रक महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक क्रमाांक 201905031546232021 असा आहे. हे
पशरपत्रक शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.

( स्वप्ननल कापडणीस )
अवर सशचव, महाराष्र िासन.
प्रत,
1. आयुक्त ( शिक्षण), महाराष्र राज्य, पुणे
2. सांचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), महाराष्र राजय, पुणे.
3. सांचालक (प्राथशमक), महाराष्र राज्य, पुणे.
4. सांचालक, महाराष्र राज्य िैक्षशणक व सांिोधन पशरषद,महाराष्र राज्य, पुणे
5. शवभागीय शिक्षण उपसांचालक (सवण),
6. शिक्षणाशधकारी, बृहन्मुांबई महानगरपाशलका, मुांबई.
7. सवण प्रिासन अशधकारी, महानगरपाशलका/नगरपाशलका.
8. सवण शिक्षणाशधकारी (प्राथशमक)/ (माध्यशमक), महाराष्र राज्य, पुणे.
9. शिक्षण शनशरक्षक, बृहन्मुांबई (दशक्षण/उत्तर/पशिम).
10. शनवड नस्ती, टीएनटी-1.
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