
प्राथमिक मिक्षकाकमिता ( इ. 1 ली ते 8 वी)  
िैक्षमिक व व्यावसामयक अर्हता आमि 
मिक्षक पात्रता पिीक्षा (TET) अमिवायह कििेबाबत. 
स्पष्टीकिि  सधंीची गििा किण्याबाबत. 
 

िर्ािाष्र िासि 
िालये मिक्षि व क्रीडा मवभाग 

िासि पमिपत्रक क्रिाकं :- मटईटी-2017/(प्र.क्र.335)/टीिटी-1 
रु्तात्िा िाजगुरु चौक, िादाि कािा िोड, 

िंत्रालय, िंुबई 400 032 
   मदिाकं :- 24 िोव्र्ेंबि, 2017 

 
वाचा:-1) िासि मििहय,िालये मिक्षि व क्रीडा मवभाग, क्र. आिटीई-2010/(प्र.क्र.572)/प्रामि-1 

  मद.13.2.2013. 

2) िासि पमिपत्रक, िालये मिक्षि व क्रीडा मवभाग, एसएसएि-2016/(30/16)/मटएिटी-2,  
    मद.30.6.2016. 
 

प्रस्ताविा :-  

िाज्यातील सवह स्थामिक स्विाज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापिाच्या िाळािंध्ये प्राथमिक 
मिक्षकाचं्या मियुक्ती ( इ. 1 ली ते 8 वी )  कें द्रिासिािे मिदेमित केलेल्या मकिाि िैक्षमिक  
व्यावसामयक अर्हतेिुसाि तसेच मिक्षक पात्रता पिीक्षा उतीिह उिेदवािािंधूि किण्याबबात संदभाधीि 
क्र.1 च्या िासि मििहयान्वये सूमचत किण्यात आलेले आरे्. तथामप िागासवगीच्या पदाचा अिुिेष 
आमदवासी पमिक्षते्रातंगहत दुगहि भागात बोली भाषा ज्ञात असलेल्या मिक्षकाची किावयाची मियुक्ती 
इत्यादी काििािुळे मियुक्त किण्यात आलेले कार्ी मिक्षक रे् "मिक्षक पात्रता पिीक्षा" उत्तीिह 
िसल्याचे आढळूि आल्यािे  सदि पात्रता पिीक्षा प्रथि तीि संधीत उत्तीिह र्ोण्याबाबत संदभाधीि 
क्र. 2 च्या िासि पमिपत्रकान्वये बंधिकािक किण्यात आलेले आरे्. 

 सदि "मिक्षक पात्रता पिीक्षा" उत्तीिह र्ोण्यासाीी देण्यात आलेल्या प्रथि तीि संधीची गििा 
केव्र्ापासूि किण्यात यावी याबाबत संभ्रि क्षते्रीय स्तिावि असल्याचे मिदहििास आल्यािे सदि बाब 
िासि स्तिावि मवचािाधीि र्ोती. 

िासि पमिपत्रक :-  

िाज्यातील सवह स्थामिक स्विाज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापिाच्या िाळािध्य े
कें द्रिासिाच्या मिदेिाप्रिािे मकिाि िैक्षमिक व व्यावसामयक अर्हता धािि असिाऱ्या मिक्षकाची 
मियुक्ती सिळ सेविेे मद.13.2.2013 िंति किण्यात आलेली असल्यास व असा मिक्षक िाज्य 
िासिािे संदभाधीि क्र. 1 च्या िासि मििहयान्वये बंधिकािक केलेली "मिक्षक पात्रता पिीक्षा" उत्तीिह 
िसल्यास  सदि मिक्षकािे उक्त पिीक्षा संदभाधीि क्र. 2 च्या िासि  पमिपत्रकािुसाि प्रथि तीि 
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पषृ्ठ 2 पैकी 2 

संधीत उत्तीिह र्ोिे आवश्यक आरे्. सदि तीि संधीची गििा मद.30.6.2016 पासूि पुढील                  
लगतच्या तीि "मिक्षक पात्रता पिीक्षा" अिी असेल. 

2. मद. 30.6.2016 िंति मिक्त पदावि र्ोिािी िमवि मियुक्ती र्ी "मिक्षक पात्रता पिीक्षा" उत्तीिह 
 धािकाचीच िार्ील. 

3. कंत्राटी स्वरुपात मिक्षक पदाविील मियुक्ती बाबत संदभाधीि क्र.2 िासि पमिपत्रक मवर्ीत 
किण्यात आलेल्या तितूदी कायि िार्तील. 
  रे् िासि पमिपत्रक िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि उपलब्ध 
असूि त्याचा संगिक साकेंताकं क्रिाकं  201711271701405921  असा आरे्. र्ा आदेि मडजीटल 
स्वाक्षिीिे साक्षामंकत करुि काढण्यात येत आरे्.  

 

िर्ािाष्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेिािुसाि व िावािे, 
 

 

                                                                         (सं.द. िािे ) 
अवि समचव, िर्ािाष्र िासि 

प्रमत  
१) िा. िुख्य समचव  िर्ािाष्र िासि  िंत्रालय  िंुबई  
२) िा. मवधाि सभा/मवधाि पमिषद सदस्य (सवह), मवधाि भवि िंुबई 
३) िा.िुख्यिंत्री याचंे प्रधाि समचव  िुख्यिंत्री याचंे कायालय  िंत्रालय  िंुबई. 
४) प्रधाि समचव, िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग, िंत्रालय,िंुबई 
५) आयुक्त, मिक्षि, िर्ािाष्र िाज्य, पुिे-1 
६) मिक्षि संचालक (प्राथमिक),िर्ािाष्र िाज्य, पुिे-1 
७) मिक्षि संचालक (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक),िर्ािाष्र िाज्य, पुिे-1 
८) सवह मवभागीय मिक्षि उपसंचालक, 
९)  मिक्षि मिमिक्षक (उत्ति / पमिि /पुवह )  िुबई. 
१०)  सवह मिक्षिामधकािी (प्राथमिक/िाध्यमिक)  मजल्र्ा पमिषद (मिक्षिामधकािी िार्ह त)  
११)  खाजगी समचव  िा िंत्री  िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग  िंत्रालय  िंुबई  
१२)  मिवड िस्ती (मटएिटी-1) 
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