प्राथममक मिक्षकाांकरीता (इ.१ली ते 8वी) िैक्षमणक
व व्यावसामयक अहहता आमण मिक्षक पात्रता परीक्षा
(TET) अमनवायह करणेबाबत.
महाराष्ट्र िासन
िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग
िासन मनणहय क्र.एसएसएन-2016/प्र.क्र.30/टीएनटी-1
मांत्रालय, मांबई - ४०० ० ३२.
मदनाांक :- 24 ऑगस्ट, 2018
वाचा :- 1) िासन मनणहय, िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग क्र.आरटीई-2010/प्र.क्र.572/प्रामि-1,
मदनाांक 13.02.2013.
2) िासन िध्दीपत्रक, िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग क्र.आरटीई-2010/प्र.क्र.572/
प्रामि-1, मदनाांक 06.03.2013.
३) िासन िध्दीपत्रक, िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग क्र.आरटीई-2010/प्र.क्र.572/
प्रामि-1, मदनाांक 20.08.2013.
4) िासन पमरपत्रक, िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग क्र.एसएसएन-2016/(30/16)/
टीएनटी-2, मदनाांक 30.06.2016.
५) िासन पमरपत्रक, िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग क्र.मटईटी-2017/प्र.क्र.335/
मटनटी-1, मदनाांक 24.11.2017.
प्रस्तावना :बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या मिक्षणाचा अमधमनयम, 2009 मधील कलम 23 च्या तरतूदीस
अनसरुन मिक्षक पदावरील मनयक्तीसाठी िैक्षमणक व व्यावसामयक अहहता मनमित करण्याकरीता
राष्ट्रीय मिक्षक मिक्षण पमरषदे ची स्थापना केंद्र िासनाने मदनाांक 31.03.2010 च्या अमधसूचनेन्वये
केली. सदर मिक्षण पमरषदे ने मदनाांक 23.08.2010 व मदनाांक 29.07.2011 च्या अमधसूचनेन्वये
प्राथममक मिक्षकाकरीता मकमान अहहता मनमित करुन मिक्षक पात्रता परीक्षा पात्र असणे अमनवायह केले.
त्यानसार सांदभाधीन क्र.1 अन्वये राज्यातील प्राथममक मिक्षक पदाकरीता िैक्षमणक व व्यावसामयक
अहहता मनमित करण्यात येऊन मिक्षक पात्रता परीक्षा पात्र असणे बांधनकारक करण्यात आलेले आहे.
२.

राज्यातील सवह स्थामनक स्वराज्य सांस्था व खाजगी िैक्षमणक सांस्थाांच्या िाळाांमधील प्राथममक

मिक्षक पदावर सांदभाधीन क्र.१ अन्वये मिक्षक पात्रता परीक्षा पात्र असलेल्या उमदे वाराांची मनयक्ती
करण्याबाबतचे मनदे ि असले तरी, काही मिक्षक सदर पात्रता परीक्षा पात्र नसल्याचे आढळू न आल्याने
अिा मिक्षकाांना सदर परीक्षा पात्र होण्यासाठी सांदभाधीन क्र.4 अन्वये तीन सांधी उपलब्ध करुन
दे ण्यात आल्या.
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३.

केंद्र िासनाने बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या मिक्षणाचा अमधमनयम, 2009 मधील कलम 23

मध्ये मदनाांक 09.08.2017 च्या अमधसूचनेन्वये सधारणा करुन प्राथममक मिक्षक पदाकरीता मकमान
अहहता सांपामदत करण्यास मदनाांक 31.03.2015 पासून आणखी ४ वषाची मदत वाढवून मदलेली आहे .
तसेच मदनाांक 17.10.2017 च्या िासन अमधसूचनेन्वये बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या मिक्षणाचे मनयम,
2010 मधील मनयम 19(१)(२) मध्ये ५ वषे ऐवजी ९ वषे अिी सधारणा केलेली आहे. त्यामळे िासन
पमरपत्रक मदनाांक 30.06.2016 मध्ये मिक्षक पात्रता परीक्षा पात्र होण्यास मदलेली सवलत ही केंद्र
िासनाने याबाबत मदलेल्या मदतवाढीिी मवसांगत ठरत असल्याने उक्त पमरपत्रक अमधक्रममत
करण्याची बाब िासनाच्या मवचारधीन होती.
िासन मनणहय :राज्यातील सवह स्थामनक स्वराज्य सांस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या िाळाांमध्ये मनयक्त
प्राथममक मिक्षकाांपैकी ज्या मिक्षकाांनी मिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीणह केलेली नाही, त्याांना सदर परीक्षा
उत्तीणह करण्यास तीन सांधी दे ण्याबाबत पामरत करण्यात आलेले सांदभाधीन क्र.4 चे िासन पमरपत्रक या
मनणहयान्वये अमधक्रममत करण्यात येत आहे .
२.

बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या मिक्षणाचा अमधमनयम, 2009 मधील कलम 23 मध्ये केंद्र

िासनाने मदनाांक 09.08.2017 च्या अमधसूचनेन्वये केलेल्या सधारणेनसार, राज्यातील स्थामनक
स्वराज्य व खाजगी िैक्षमणक सांस्थाांच्या प्राथममक व उच्च प्राथममक स्तरापयंत (इयत्ता 1ली ते 8वी)
मिक्षक पदावर मदनाांक 13.02.2013 नांतर मनयक्त करण्यात आलेल्या मिक्षकास, राष्ट्रीय मिक्षक
मिक्षण पमरषदे ने मनमित केलेली मकमान अहह ता मदनाांक 30.03.2019 पयंत सांपामदत करणे बांधनकारक
राहील. अन्यथा, सदर मिक्षकाांच्या सेवा सांपष्ट्टात करण्यात याव्यात.
३.

राज्यातील प्राथममक िाळे तील मवद्यार्थ्यांना गणात्मक व दजात्मक मिक्षण दे ण्याकरीता “मिक्षक

पात्रता परीक्षा” पात्र असलेल्या उमेदवाराचीच प्राथममक मिक्षण सेवक म्हणून मनयक्ती करण्याबाबत
पामरत केलेला मदनाांक 13.02.2013 रोजीचा िासन मनणहय व त्याअनषांगाने मनगहममत करण्यात आलेली
मदनाांक 06.03.2013 व मदनाांक 20.08.2013 चे िध्दीपत्रके, सवह िैक्षमणक सांस्थाांच्या िाळा
व्यवस्थापनास (अल्पसांययाांक सांस्थाांच्या िाळाांसह) बांधनकारक करण्याचा मनवाळा मा.उच्च न्यायालय,
मांबई याांनी मरट यामचका क्र.4640/2016, मदनाांक 12.12.2017 रोजीच्या न्यायमनणहयात मदलेला आहे.
त्यानसार प्राथममक मिक्षक पदावरील मनयक्तीकरीता “मिक्षक पात्रता परीक्षा” पात्र असलेल्या
उमेदवाराचीच मनयक्ती करणे अमनवायह राहील.
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४.

मिक्षक पदावरील भरती-प्रमक्रया यापढे केवळ "पमवत्र" या सांगणकीय प्रणालीव्दारे करण्यात

येईल.
5.

हा िासन मनणहय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध असून त्याचा सांगणक साांकेताांक क्रमाांक 201808241748508721 असा आहे. हा आदे ि
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानसार व नावाने ,

Sanjay
Dattatray Mane
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( सां.द. माने )
अवर समचव, महाराष्ट्र िासन.
प्रत:१) मयय समचव, महाराष्ट्र िासन, मांत्रालय, मांबई.
२) सवह मवधानसभा आमण मवधान पमरषद सदस्य.
३) मा.मययमांत्री याांचे प्रधान समचव, मययमांत्री याांचे कायालय, मांत्रालय, मांबई.
४) प्रधान समचव, िालेय मिक्षण व क्रीडा मवभाग, मांत्रालय, मांबई.
५) मिक्षण आयक्त, महाराष्ट्र राज्य, पणे-1
६) मिक्षण सांचालक (प्राथममक) महाराष्ट्र राज्य, पणे-1.
७) मिक्षण सांचालक (माध्यममक व उच्च माध्यममक), महाराष्ट्र राज्य, पणे.
८) सवह मवभागीय मिक्षण उपसांचालक
९) मिक्षण मनरीक्षक (उत्तर /पमिम /पूव)ह , मांबई.
१०) सवह मिक्षणामधकारी (प्राथममक /माध्यममक), मजल्हा पमरषद (मिक्षणामधकारी याांचेमाफहत)
११) मा.मांत्री (िालेय मिक्षण) याांचे खाजगी समचव, मांत्रालय, मांबई.
१२) मनवडनस्ती ( कायासन-टीएनटी-1)
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