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वाचा -  1)  िासि मििहय, िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग, क्रिाांक : पीटीआि -१११3/    
                  (1/२०१३)/एसएि-4, मदिाांक 13.12.२०१३       

   

प्रस्ताविा :- 
 कें द्र िासिाचा बालकाांचा िोफत व सक्तीच्या मिक्षिाचा अमिकाि अमिमियि 2009 ची 
अांिलबजाविी िाज्यात मद.1 एमप्रल 2010 पासूि सरुु किण्यात आली आरे्.  कें द्र िासिािे मद.31 
िाचह, 2010 च्या अमिसूचिेद्वािे मिक्षक पदावि मियुक्तीसाठी पात्रता व सेवािती ठिमवण्यासाठी 
कलि 23 िुसाि िाष्ट्रीय मिक्षक मिक्षि पमिषद (एि.सी.टी.ई.) याांिा िैक्षमिक प्रामिकिि म्र्ििू 
घोमषत केले आरे्.  िाष्ट्रीय मिक्षक मिक्षि पमिषद याांिी मद.23 ऑगस्ट, 2010 व मद.29 जुलै, 
2011 च्या अमिसूचिेद्वािे प्राथमिक मिक्षकाांकिीता (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) मकिाि िैक्षमिक व 
व्यावसामयक अर्हता मिमित केली असूि मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) अमिवायह केली आरे्.  
त्यािुषांगािे िासि मििहय मद.13 फेब्रवुािी, 2013 अन्वये िाज्यातील स्थामिक स्विाज्य सांस्था व 
खाजगी व्यवस्थापिाच्या सवह प्राथमिक मिक्षकाांकमिता (इयत्ता 1ली ते 8वी) मकिाि िैक्षमिक व 
व्यावसामयक अर्हता आमि मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) अमिवायह केली आरे्. 

सदि िासि मििहयान्वये मिक्षक पात्रता पिीक्षाबाबत मिदेि देऊिर्ी िाज्यात मियुक्त 
प्राथमिक मिक्षकाांिध्ये मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) उत्तीिह िसल्याचे मदसूि आले आरे्.  तसेच सदि 
िासि मििहयापूवी कायहित मिक्षकाांिीर्ी मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) उत्तीिह किण्याबाबत मिदेमित 
करुिर्ी त्याची अांिलबजाविीबाबत सािांकता आढळूि येते.  यास्तव प्रस्तुत िासि पमिपत्रकान्वये 
िासि पुढीलप्रिािे मिदेमित किीत आरे् : 
 

िासि पमिपत्रक :-  
 िाज्यातील सवह स्थामिक स्विाज्य सांस्था व खाजगी व्यवस्थापिाच्या िाळाांिध्ये प्राथमिक 
मिक्षकाांच्या मियुक्ती सियी (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) िासि मििहय मद.13 फेब्रुवािी, 2013 अन्वये कें द्र 
िासिािे मिदेमित केल्यािूसाि मकिाि िैक्षमिक व व्यावसामयक अर्हता व मिक्षक पात्रता पिीक्षा 
(TET) िािि कििाऱ्या उिेदवािाांिाच मियुक्त किण्यात याव.े  तसेच िासि मििहय 
मद.13.12.2013 ते आजपयंत िाज्यातील सवह स्थामिक स्विाज्य सांस्था व खाजगी व्यवस्थापिाच्या 
िाळाांिध्ये मियुक्त झालेल्या प्राथमिक मिक्षकाांपैकी मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) उत्तीिह िसलेल्या 
उिेदवािाांिी मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) प्रथि 3 सांिीत उत्तीिह र्ोिे बांििकािक िार्ील.  सदि 
मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) 3 सांिीत उत्तीिह ि झाल्यास त्याांच्या सेवा सिाप्त किण्यात याव्यात.  
तसेच यापुढे िाज्यातील सवह स्थामिक स्विाज्य सांस्था व खाजगी व्यवस्थापिाच्या िाळाांिध्ये 
प्राथमिक मिक्षकाांच्या मियुक्ती सियी (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) उत्तीिह 
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उिेदवािाांचीच मिवड किण्यात यावी.  याप्रकािे उिेदवाि उपलब्ि ि झाल्यास सदि पद कां त्राटी 
स्वरुपात िैक्षमिक सत्र सिाप्त र्ोईपयंत भिण्यात याव,े अिाप्रकािे मियुक्त कां त्राटी मिक्षकास 
िासिाकडूि कोितेर्ी आर्थथक अिुदाि अथवा सेवामवषयक लाभ मिळिाि िसूि त्याांच्या सेवा 
आवश्यकतेिूसाि मवद्यार्थ्यांचे िैक्षमिक मर्त लक्षात घेऊि सत्रसिाप्तीपयंत कां त्राटी स्वरुपात 
भिण्यात याव.े  कां त्राटी मियुक्तीविील वतेिाचा खचह सांबांमित सांस्थेिे स्वमििीतूि भागवावा. पिांत ू
मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) उत्तीिह िसलेल्या उिेदवािास प्राथमिक मिक्षि सेवक पदावि मियुक्ती 
देण्यात येऊ िये. 
5. सदि िासि पमिपत्रक िर्ािाष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावि उपलब्ि किण्यात आला असूि त्याचा सांगिक सांकेताांक क्रिाांक 
201606301627480921 असा आरे्. रे् पमिपत्रक मडजीटल स्वाक्षिीिे साक्षाांमकत करुि 
काढण्यात येत आरे्.  

िर्ािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदेिािुसाि व िावािे,  
 
 
 

                  ( स्वप्प्िल कापडिीस ) 
                अवि समचव, िर्ािाष्ट्र िासि 

प्रमत, 
1) िुख्य समचव, िर्ािाष्ट्र िासि,िांत्रालय,िुांबई 
2) सवह मविािसभा आमि मविाि पमिषद सदस्य 
3) िा.िुख्यिांत्री याांचे प्रिाि समचव, िुख्यिांत्री याांचे कायालय,िांत्रालय,िुांबई 
4) प्रिाि समचव, िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग, िांत्रालय,िुांबई. 
5) मिक्षि आयुक्त, िर्ािाष्ट्र िाज्य,पुिे-1 
6) मिक्षि सांचालक, (प्राथमिक) िर्ािाष्ट्र िाज्य,पुिे-1 
7) मिक्षि सांचालक ( िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक), िर्ािाष्ट्र िाज्य,पुिे- 
8) सवह मवभागीय मिक्षि उपसांचालक 
9) मिक्षि मिमिक्षक (उत्ति /पमिि /पुवह), िुांबई 
10) सवह मिक्षिामिकािी ( प्राथमिक/िाध्यमिक), मजल्र्ा पमिषद (मिक्षिामिकािी याांचेिाफह त) 
11) खाजगी समचव, िा.िांत्री िालेय मिक्षि,िांत्रालय,िुांबई  
12) मिवडिस्ती, (कायासि टीएिटी-2).  
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