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वािा:1. शासि निणगय शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभा क्रमांक पीआरई-2006/(4767)/प्रानश-1
नििांक 16.12.2009
2. शासि निणगय शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभार्, क्रमांक आरिीई-2010/प्र.क्र.572/
प्रानश-1 नििांक 13.02.2013
3. सि निणगय शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभार्, क्रमांक संनकणग -2016/(प्र.क्र.135)/प्रानश-1
नििांक 06.02.2016
प्रस्ताविा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत प्राथनमक शाळांमधील नशक्षण सेवक भरती प्रनक्रया
संिभानधि नििांक 16.12.2009 च्या शासि निणगयान्वये केंद्रीय भरतीपूवग निवड िािणी प्रनक्रयेद्वारे
करण्यात आलेली आहे. त्यािुसार नििांक 02.05.2010 मध्ये केंद्रीय भरतीपूवग िािणी परीक्षा
घेण्यात आली.
र्डनिरोली व र्ोंनिया या नजल्ह्ांमध्ये बंर्ाली माध्यमाच्या शाळांमधील नशक्षकांिी
सेवानिवृत्तीमुळे नरक्त झालेली पिे भरण्यासाठी बंर्ाली भािा घेवूि नवनहत अहगता उत्तीणग असलेले
उमेिवार वरील केंद्रीय भरतीपूवग निवड िािणीद्वारे उपलब्ध झाले िाहीत.
बालकांिा मोफत व सक्तीच्या नशक्षणािा अनधकार अनधनियम, 2009 िुसार प्रत्येक
बालकांस त्यािे मुळ भािेत नशक्षण घेण्यािा हक्क आहे. आनण त्यासाठी आवश्यक सुनवधा
उपलबधता करुि िे ण्यािी जबाबिारी शासिािी आहे.
बंर्ाली नविय घेवूि इयत्ता १२ वी झालेल्हया व इतर माध्यमांत डी.एड अभ्यासक्रम पुणग
केलेल्हया उमेिवारांिा बंर्ाली माध्यमाच्या शाळांमध्ये नियुक्ती िे ण्याबाबतच्या सूििा यापूवी सि
2006 मध्ये िे ण्यात आलेल्हया होत्या. आता राष्ट्रीय नशक्षक नशक्षण पनरिि, िवी निल्ली यांिी नििांक
23.08.2010 व नििांक 29.07.2011 च्या अनधसूििान्वये शैक्षनणक व व्यावसानयक अहगता निनित
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केलेली असूि इयत्ता 1 ली ते 8 वी प्राथनमक शाळे त नशक्षक म्हणूि नियुक्त होणाऱ्या उमेिवारास

नशक्ष्का पात्रता परीक्षा (िीईिी) अनिवायग केलेली आहे .
र्ोंनिया व र्डनिरोली नजल्ह्ात बंर्ाली माध्यमाच्या प्राथनमक शाळे मध्ये नशक्षकांिी नरक्त
असलेली पिे व केंद्रीय भरतीपूवग परीक्षेद्वारे बंर्ाली भानिक पात्र उमेिवार उपलब्ध होवू ि
शकल्हयािे तसेि बंर्ाली माध्यमात आरनक्षत प्रवर्ातील नशक्षक पिासाठी उमेिवार नमळण्यािी
कमी शक्यता या सवग बाबी नविारात घेता बंर्ाली माध्यमाच्या प्राथनमक शाळे तील नशक्षकांिी
नरक्त पिे सरळसेवि
े े भरण्याकरीता स्वतंत्र भरती प्रनक्रया नििांक 06.12.2016 च्या शासि
निणगयान्वये नवनहत करण्यात आली. तथानप काही तांनत्रक कारणास्तव सिर भरती प्रनक्रया
राबनवणे शक्य झाले िाही. आता, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खाजर्ी शैक्षनणक
संस्थांच्या अिुिानित अंशत: अिुिानित व अिुिािास पात्र घोनित केलेल्हया प्राथनमक, उच्ि
प्राथनमक, माध्यनमक व उच्ि माध्यनमक शाळांमधील नशक्षकांिी भरती अनभयोग्यता व बुध्िीमत्ता
िािणीतील र्ुणांच्या आधारे “पनवत्र” या संर्णकीय प्रणालीद्वारे भरण्याबाबत शासि निणगय
नििांक 23.06.2017 रोजी पानरत करण्यात आलेला आहे . यास्तव बंर्ाली भािेतील नशक्षण
सेवक नियुक्तीकरीता पानरत करण्यात आलेला नििांक 06.12.2016 िा शासि निणगय
अनधक्रनमत करुि िव्यािे सूििा िेण्यािे शासिाच्या नविारानधि होते.
तसेि, राज्यात बंर्ाली माध्यमाच्या शाळांबरोबरि कन्नड, तेलूर्ू र्ुजराथी, ससधी
माध्यमाच्याही शाळा आहे त. सिर माध्यमाच्या शाळांिाही त्या-त्या भािेतील नशक्षक/नशक्षण
सेवक उपलब्ध व्हावेत याकरीता, बंर्ाली माध्यमाच्या शाळांबरोबरि अन्य भानिक माध्यमाच्या
शाळाकरीता स्वतंत्र नशक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यािी तसेि सिर परीक्षेत उत्तीणग झालेला
उमेिवार अनभयोग्यता व बुध्िीमत्ता िािणीसाठी पात्र ठरनवण्यािी बाब िेखील शासिाच्या
नविाराधीि होती.
शासि निणगयर्ोंनिया व र्डनिरोली नजल्ह्ात बंर्ाली माध्यमाच्या प्राथनमक शाळे मध्ये नशक्षकांिी नरक्त
असलेली पिे सरळसेवि
े े भरण्याकरीता स्वतंत्र भरती प्रनक्रयेकनरता नवनहत केलेला नििांक
06.12.2016 िा शासि निणगय, या शासि निणगयाद्वारे अनधक्रनमत करण्यात येत असूि
राज्यातील बंर्ाली, कन्नड, तेलर्ू, र्ुजराथी व ससधी माध्यमाच्या प्राथनमक शाळे तील नशक्षकांच्या
नरक्त असलेल्हया पिावर नियुक्तीसाठी स्वतंत्र नशक्षक पात्रता परीक्षा पध्िती या शासि
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निणगयाद्वारे नवनहत करण्यात येत आहे . तसेि अनभयोग्यता व बुध्िीमत्ता िािणीतील र्ुणांच्या
आधारे नशक्षण सेवक म्हणूि नियुक्तीस उमेिवार पात्र ठरवण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायगपध्िती
नवशेि बाब म्हणूि अिुसरण्यास शासि याद्वारे सहमती िेत आहे .
अ) बंर्ाली, कन्नड, तेलर्ू, र्ुजराथी व ससधी माध्यमाच्या प्राथनमक शाळे तील नशक्षकांिी नरक्त
पिे त्या-त्या भानिक उमेिवारांमधूि भरण्याकरीता स्वतंत्र नशक्षक पात्रता परीक्षा
आयोनजत करण्यात यावी.
आ) सिर पात्रता परीक्षा उत्तीणग होणारे उमेिवार अनभयोग्यता व बुध्िीमत्ता िािणी
परीक्षेकरीता पात्र राहतील.
2.

सिर नशक्षक पात्रता परीक्षेकरीता कायगपध्िती खालीलप्रमाणे राहील:1) इयत्ता 6 वी ते 8 वी सहिी माध्यमातील प्रथम भािा बंर्ाली नशकनवण्यासाठी नशक्षकांिी
पिे बंर्ाली भानिक पिवीधर नशक्षक, त्यािप्रमाणे कन्नड, तेलर्ू, र्ुजराथी व ससधी
भानिक नशक्षक जे अन्य माध्यमाच्या शाळांमध्ये कायगरत आहे त, त्यांच्या सेवाज्येष्ट्ठता व
इच्छे िुसार नवकल्हप घेवूि समायोजिेद्वारे प्रथमत: त्या-त्या माध्यमाच्या शाळे त उपलब्ध
नरक्त पिावर भरण्यात यावीत. सिर बंर्ाली, कन्नड, तेलर्ू, र्ुजराथी व ससधी भानिक
नशक्षक हा पिवीधारक तसेि इयत्ता 12 वी मध्ये नियनमत अिुक्रमे बंर्ाली, कन्नड, तेलर्ू,
र्ुजराथी व ससधी भािा - नविय घेवूि परीक्षा उत्तीणग झालेला असावा.
2) तद्िंतर सि 2017-18 च्या संिमान्यतेअखेर नरक्त असणाऱ्या तसेि सेवानिवृत्ती वा
अन्य कारणांमुळे माहे 31 मे, 2019 अखेर नरक्त होणाऱ्या बंर्ाली कन्नड, तेलर्ू, र्ुजराथी
व ससधी माध्यमाच्या प्राथनमक शाळांतील नशक्षकांच्या पिांिी संख्या संबनं धत नजल्ह्ाच्या
नशक्षणानधकारी (प्राथनमक) यांिी संबनं धत मुख्य कायगकारी अनधकरी, नजल्हहा पनरिि यांिा
उपलब्ध करुि द्यावी. तसेि नरक्त पिांिी मानहती आयुक्त (नशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
तसेि नशक्षण संिालक (प्राथनमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे व शासिास कळनवण्यात यावी.
3) सिर परीक्षा आयोजिािी जबाबिारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पुणे यांच्यावर
सोपनवण्यात येत आहे . ही परीक्षा माहे एनप्रल, 2018 मध्ये आयोनजत करण्याच्या दृष्ट्िीिे
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अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पुणे यांिी तात्काळ कायगवाही सुरु करावी. ्ा
पुढील परीक्षा आवश्यकतेिुसार शासि मान्यतेिे घेण्यात येईल.
4) नशक्षक पात्रता परीक्षेच्या आयोजिाबाबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि यांिी नवनहत
वेळापत्रकािुसार संबनं धत मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हहा पनरिि यांिे माफगत
राज्यातील सवानधक खपाच्या िोि वृत्तपत्रात तसेि शासिाच्या संकेतस्थळावर
जानहरात प्रनसध्ि करावी. जानहरात प्रनसध्ि झाल्हयापासूि उमेिवारांस अजग सािर
करण्यास 15 निवसांिी मुित राहील. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरििेिे ऑिलाईि
कायगपध्ितीिे उमेिवारांकडू ि अजग मार्वावेत.
5) नशक्षण सेवकासाठी नकमाि वयोमयािा खुल्हया प्रवर्ातील उमेिवारासाठी 18 विे व
कमाल वयोमयािा 38 विे अशी राहील. मार्ासवर्ीयासाठी कमाल 43 विग अशी
राहील, (सामान्य प्रशासि नवभार्, शासि निणगय क्रमांक एसआरव्ही-2015/ प्र.क्र.404/
काया-12, नि. 25 एनप्रल, 2016 िुसार). सरळसेवि
े े भरतीकरीता सामान्य प्रशासि
नवभार्ामाफगत वेळोवेळी नवनहत करण्यात ये णारी वयोमयािा नशक्षण सेवकभरतीकनरता
आपोआप लार्ू होईल.
6) संबनं धत उमेिवारांिी ऑिलाईि अजग पूणग भरूि ऑिलाईि पध्ितीिे शुल्हक महाराष्ट्र
राज्य परीक्षा पनरििेकडे भरावे.
7) नशक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये कनिष्ट्ठ प्राथनमक (इयत्ता 1 ली ते 5 वी) व उच्ि प्राथनमक
(इयत्ता 6 वी ते ८ वी ) या िोन्ही र्िातील नशक्षकांसाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र प्रश्नपनत्रका
राहतील. िोन्ही र्िासाठी अजग करणाऱ्या उमेिवारास िोन्ही प्रश्नपनत्रका सोडनवणे
आवश्यक राहील.
8) या िोन्ही प्रश्नपनत्रकेिे स्वरुप व कानठण्य पातळी अिुक्रमे माध्यनमक व उच्ि माध्यनमक
अभ्यासक्रमावर आधानरत राहील.
9) शासि निणगय नििांक 13.02.2013 अन्वये नशक्षकांसाठी निनित करण्यात आलेली
नकमाि शैक्षनणक व व्यावसानयक अहग ता धारण करणाऱ्या उमेिवारास या परीक्षांिा
बसण्यािी मुभा राहील.
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10) या पात्रता परीक्षेमध्ये नकमाि 60 िक्के र्ुण प्राप्त करणाऱ्या उमेिवारास (अिुसूनित
जाती, अिुसूनित जमाती, भिक्या नवमुक्त जाती/जमाती, नवशेि मार्ासप्रवर्ग, इतर
मार्ासप्रवर्ग आनण अपंर् उमेिवारांिा 55 िक्के )उत्तीणग समजण्यात येईल व
अनभयोग्यता व बुध्िीमत्ता िािणीसाठी पात्र राहतील.
11) सिर परीक्षेकरीता िमुिा प्रश्नपनत्रका संि तयार करुि िेणे, उत्तरपनत्रका तपासणी व
परीक्षा निकाल संबनं धत मुख्यकायगकारी अनधकारी यांिा उपलबध करुि िेण्यािी
जबाबािारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरििेिी राहील. तसेि परीक्षेिा नजल्हहानिहाय
निकाल प्रनसध्ि करण्यािी जबाबिारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पुणे यांिी राहील.
12) परीक्षेिे संभाव्य वेळापत्रक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, परीक्षा पनरिि, पुणे यांिम
े ाफगत
जानहर करण्यात येईल. त्या-त्या माध्यमाकरीता परीक्षा एकाि निवशी घेण्याकरीता
नशक्षण संिालक (प्राथनमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांिी नियोजि करावे.
13) परीक्षेिे माध्यम व अभ्यासक्रम :- परीक्षेिे माध्यम मराठी सकवा इंग्रजी असेल. मात्र
परीक्षेसाठी

प्रथम

भािा

त्या-त्या

भानिक

माध्यमािी

(उिा.

बंर्ाली

भािेच्या

उमेिवारांकरीता बंर्ाली, कन्नड भािेच्या उमेिवारांकरीता कन्नड इ.) घेणे अनिवायग
राहील. त्या-त्या भािेिे प्रत्येकी 30 प्रश्न िोन्ही र्िाच्या पेपरमध्ये असतील. उवगनरत प्रश्न
मराठी सकवा इंग्रजी अथवा मराठी व इंग्रजी मध्ये असतील.
14) सिर परीक्षा ही एकूण 150 र्ुणांिी राहील. परीक्षेसाठी वेळ 2.30 तास राहील.
15) परीक्षा शुल्हक:- सिर परीक्षेकरीता शुल्हक खालीलप्रमाणे राहील:खुला प्रवर्ग:- रु. 500 /मार्ासवर्ीय प्रवर्ग:-250/(अिुसूनित जाती, अिुसनू ित जमाती, भिक्या नवमुक्त जाती/ जमाती, नवशेि मार्ास
प्रवर्ग, इतर मार्ासवर्ग आनण अपंर् या प्रवर्ासाठी)
3.

नशक्षण सेवक भरती, अनभयोग्यता व बुध्िीमत्ता िािणीत नमळालेल्हया र्ुणांच्या आधारे

“पनवत्र” या संर्णकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येईल. सिर अनभयोग्यता व बुध्िीमत्ता िािणी ही
शासि निणगय नििांक 23.06.2017 मधील तरतूिीप्रमाणे राहील. परीक्षेिे माध्यम मात्र मराठी,
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इंग्रजी व त्या-त्या भािेिे (उिा. बंर्ाली भािेच्या उमेिवारांकरीता बंर्ाली, कन्नड भािेच्या
उमेिवारांकरीता कन्नड इ.) राहील.
4.

परीक्षेिे आयोजिावर र्ैरप्रकार सकवा तांनत्रक / प्रशासकीय िूका झाल्हयास त्याबद्दल

फौजिारीसह सवग कारवाई संबनं धत मुख्य कायगकारी अनधकारी यांच्यानवरुध्ि करण्यात येईल.
नियंत्रणात तांनत्रक व प्रशासकीय िुका झाल्हयास अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पुणे
यांिा जबाबिार धरण्यात येईल.
5.

नशक्षण सेवकाच्या निवडाच्या अिुिंर्ािे न्यायालयीि प्रकरणे उपस्स्थत झाल्हयास त्यािे

पनरक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य राहील. नशक्षक पात्रता परीक्षा प्रनक्रयेवर मुख्य नियंत्रक अनधकारी म्हणूि
संबनं धत मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हहा पनरिि हे असतील. परीक्षेिे आयोजि, परीक्षेिा
निकाल, नशक्षण सेवकािी निवड इतयािी संिभात न्यायालयीि प्रकरणे उपस्स्थत झाल्हयास
संबनं धत मुख्य कायगकारी अनधकारी हाताळतील. तर, परीक्षेच्या प्रश्नपनत्रकेतील त्रुिी, उत्तर
पनत्रकेिे मुल्हयमापि इत्यािीबाबत न्यायालयीि प्रकरणे उपस्स्थत झाल्हयास आयुक्त, महाराष्ट्र
राज्य परीक्षा पनरिि, पूणे यांच्यामाफगत हाताळण्यात येतील.
सिर

शासि

निणगय

महाराष्ट्र

शासिाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्यािा सांकेतांक 201802011737576221
असा आहे . हा आिेश नडनजिल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिेशािुसार व िावािे .

Sanjay
Dattatray Mane
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st=Maharashtra,
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b14cfc2860776279ef16,
serialNumber=cc816238ed3c914e2fa2e99da4bc0ba4e1f6947a
a23ad145e3dc6a469041090f, cn=Sanjay Dattatray Mane
Date: 2018.02.01 17:42:06 +05'30'

( सं.ि. मािे )

अवर सनिव, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. मा. राज्यपालांिे सनिव, राजभवि, मुंबई
2. मा. मुख्यमंत्री यांिे प्रधाि सनिव, मुंबई
3. मा. मंत्री, शालेय नशक्षण यांिे खाजी सनिव
4. मा. मंत्री, शालेय नशक्षण यांिे खाजर्ी सनिव (सवग)
5. मा. राज्यमंत्री यांिे खजर्ी सनिव (सवग)
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6. मा. सवग नवधािसभा/नवधािपनरिि सिस्य नवधािभवि, मुंबई/िार्पूर
7. मा. मुख्य सनिव यांिे स्वीय सहायक
8. मा. प्रधाि सनिव, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभार् यांिे स्वीय सहायक
9. नजल्हहानधकारी, र्डनिरोली/र्ोंनिया
10. नशक्षण संिालक (प्राथनमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
11. नशक्षण संिालक (माध्यनमक व उच्ि माध्यनमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
12. संिालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरिि, पुणे
13. मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हहा पनरिि, र्डनिरोली/र्ोंनिया
14. नवभार्ीय नशक्षण उपसंिालक, िार्पूर
15. नशक्षणानधकारी (प्राथनमक/माध्यनमक) नजल्हहा पनरिि, र्डनिरोली/र्ोंनिया
16. समाजकल्हयाण अनधकारी, नजल्हहा पनरिि, र्डनिरोली/र्ोंनिया
17. निवड िस्ती िीएििी-1.
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