शिक्षक पात्रता पशिक्षा (TET) आयोजनासाठी

शजल्हास्तिीय संशनयंत्रण सशितीची स्थापना
िहािाष्ट्र िासन

िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग

िासन शनणणय क्रिांकः संकीणण 2013/प्र.क्र.99/आिटीई
िंत्रालय, शवस्ताि भवन, िंबई 400 032
तािीख: 14 नोव्हें बि, 2013
वाचा –

1) िासन शनणणय क्रिांकः आिटीई 2010/प्र.क्र.572/प्राशि-1, शिनांक 13/02/2013
2) िासन शनणणय क्रिांकः आिटीई 2013/प्र.क्र.91/प्राशि-1, शिनांक 23/08/2013

प्रस्तावना –
िाज्यातील सवण शवद्यार्थ्यांना गणात्िक व िजेिाि शिक्षण िे ण्याची जबाबिािी िासनाची

असल्याने िहािाष्ट्र िासनाने सवणत्र प्राथशिक व िाध्यशिक िाळा उपलब्ध करुन शिल्या आहे त.

िाज्यात स्थाशनक स्विाज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनािार्णत सध्या सिािे १ लाख प्राथशिक व
िाध्यशिक िाळा सरु असून त्यात सिािे १.८० कोटी शवद्याथी शिक्षण घे त आहे त. या १ लाख िाळांपैकी
सिािे ३२५७३ िाळा खाजगी आहे त. (अनिाशनत २०,४५५, शवना अनिाशनत १२,०१८)
2.

६ ते १४ वयोगटातील सवण बालकांना िोर्त व सक्तीचे प्राथशिक शिक्षण (इ.१ ली ते ८ वी) याचा

िूलभूत अशधकाि केंद्र िासनाने केला आहे . त्या अनषंगाने “बालकांचा िोर्त व सक्तीच्या शिक्षणाचा
अशधकाि अशधशनयि, २००९” पाशित झाला असून त्याची अंिलबजावणी शिनांक १ एशप्रल, २०१० पासून
िाज्यात सरु झाली आहे . या अशधशनयिातील तितूिीची अंिलबजावणी किण्यासाठी िाज्याने

“िहािाष्ट्र बालकांचा िोर्त व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क शनयि, २०११” शनयि अशधसूचीत केले
आहे त.
3.

अशधशनयि, २००९ च्या कलि-३ नसाि केंद्र िासनाने शिक्षक पिावि शनयक्तीसाठी पात्रता व

सेवा िती ठिशवण्याकशिता “िाष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण पशिषि (NCTE) यांना “िैक्षशणक प्राशधकिण” म्हणून
घोशषत केले आहे . “िाष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण पशिषि (NCTE) यांनी शिनांक २३ ऑगस्ट, २०१० व शिनांक
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२९ जलै, २०११ च्या अशधसूचनेद्वािे प्राथशिक शिक्षकांकशिता

(इ. १ ली ते ८ वी) शकिान िैक्षशणक व

व्यावसाशयक अहण ता शनशचचत केली असून “शिक्षक पात्रता पिीक्षा” (Teachers Eligibility Test) TET
अशनवायण केली आहे .

िाज्य िासनाने िासन शनणणय शिनांक 13/02/2013 द्वािे िाज्यािध्ये प्राथशिक शिक्षकांकशिता

(इ. १ ली ते ८ वी) शिक्षकांची शकिान व्यावसाशयक अहण ता शनशचचत किताना “शिक्षक पात्रता पिीक्षा”
TET (Teachers Eligibility Test) अशनवायण केली आहे .
4.

“शिक्षक पात्रता पिीक्षा” (Teachers Eligibility Test) ही प्राथशिक शिक्षण (इ. १ ली ते ८ वी)

िे णा-या सवण िाळांिध्ये (सवण व्यवस्थापन, सवण िाध्यि, सवण पशिक्षा िंडळे , अनिाशनत/शवना

अनिाशनत/कायि शवना अनिाशनत इ.) नव्याने शनयक्त होणाऱ्या सवण शिक्षकांना लागू आहे . या पशिक्षेचे
आयोजन ििवषी आवचयकतेप्रिाणे (शकिान एकिा) िासनािार्णत होणाि आहे .

शिक्षकांसाठी

शकिान िैक्षशणक व व्यावसाशयक अहण तेबिोबि शिक्षक पात्रता पिीक्षा (Teachers Eligibility Test) उत्तीणण
होणे अशनवायण आहे . शिक्षक पात्रता पिीक्षा (Teachers Eligibility Test) उत्तीणण होणा-या उिेिवािाला
थेटपणे नोकिी शिळणाि नाही ककवा नोकिीसाठी त्यांचा कोणताही हक्क िाहणाि नाही.
5.

“शिक्षक पात्रता पिीक्षा” (Teachers Eligibility Test) िासनातर्े ककवा िासनाने शनयक्त केलेल्या

प्राशधकिण/संस्थाद्वािे घेण्यात येणाि आहे .

सन २०१३-१४ या िैक्षशणक वषाकशिता “शिक्षक पात्रता

पिीक्षा”(Teachers Eligibility Test) आयोजन किण्याची सवण जबाबिािी िहािाष्ट्र िाज्य पिीक्षा पशिषि, पणे
यांच्यावि शिनांक 23 ऑगस्ट, 2013 च्या िासन शनणणयान्वये सोपशवण्यात आली आहे . त्यानसाि शिनांक
15 शडसेंबि, 2013 िोजी िाज्याच्या पशहल्या शिक्षक पात्रता पशिक्षेचे आयोजन होत आहे . या पशिक्षेसाठी

जवळपास चाि ते पाच लाख उिेिवाि बसणाि असल्याने, त्यासाठी शजल्हा स्तिावि योग्य संशनयंत्रण व सवण
यंत्रणांकडू न सहकायण आवचयक आहे . यास्तव शिक्षक पात्रता परिक्षा सुिळीतपणे होण्यासाठी

जिल्हा स्तिावि जिल्हा परिक्षा आयोिन व संननयंत्रण सशिती गठीत किण्याचा प्रस्ताव
िासनाच्या ववचािाधीन आहे . त्यािुळे िासनाने खालीलप्रिाणे ननणणय घेतला आहे .
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िासन शनणणय–

शिक्षक पात्रता पशिक्षेचे आयोजनासाठी शजल्हा स्तिावि शजल्हा पशिक्षा आयोजन व संशनयंत्रण

सशिती खालीलप्रिाणे गठीत किण्याचा शनणणय िासनाने घे तला आहे .
अ.क्र.

प्रवगण

पिनाि

1

शजल्हाशधकािी

2

िख्य कायणकािी अशधकािी

3

पोलीस आयक्त/ शजल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे प्रशतशनधी

सिस्य

4

िहानगिपाशलका अस्स्तत्वात आहे त तेथे विील सशितीिध्ये

सिस्य

संबंशधत

िहानगिपाशलकेच्या

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

शिक्षण

शवषयक

कायणभाि

सांभाळणािे उपायक्त, स्वतंत्र उपायक्त नसल्यास प्रिासन
अशधकािी शिक्षण िंडळ

2.

5

शिक्षणाशधकािी (िाध्यशिक) शजल्हा पशिषि

सिस्य

6

शिक्षणाशधकािी (शनिंति)

सिस्य

7

प्राचायण शजल्हा प्रशिक्षण व संिोधन संस्था (डायट)

सिस्य

8

शिक्षणाशधकािी (प्राथशिक) शजल्हा पशिषि

सिस्य सशचव

या सशितीने खालीलप्रिाणे पशिक्षा आयोजनासाठी सहकायण किावे.

1. पशिक्षेसाठी आवचयक पोलीस बंिोबस्त उपलब्ध करून िे ण्यात यावा.

2. पशिक्षेसाठी शजल्हयातील अशधकािी व किणचािी वगण उपलब्ध करून द्यावा.
3.

3. पशिक्षा आयोजनासाठी शजल्हा स्तिाविील आवचयक त्या सवण उपाययोजना किण्यात यावा.

शजल्हा स्तिाविील पशिक्षा आयोजनासाठी शजल्हा पशिक्षा आयोजन व संशनयंत्रण सशिती

यांचेकडू न सहकायण व संशनयंत्रण होणाि असले तिी आवचयक खचण िहािाष्ट्र िाज्य पशिक्षा पशिषिे ने

किावयाचा आहे . पशिषिे ने त्यासाठी आवचयक शनधी शजल्हा शिक्षणाशधकािी (प्राथशिक) यांना वगण
किावा.
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4.

शजल्हा पशिक्षा आयोजन व संशनयंत्रण सशिती यांची िचना व कायण यापढील सवण शिक्षक पात्रता

पशिक्षांसाठी लागू िाहील.

सिि िासन शनणणय िहािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि

उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201311141302531221 असा आहे . हा आिे ि
शडजीटल स्वाक्षिीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .

िहािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आिे िानसाि व नावाने .

Nana
Uttamrao
Raurale

Digitally signed by Nana
Uttamrao Raurale
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=School
Education & Sports Dept,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Nana
Uttamrao Raurale
Date: 2013.11.14 13:06:29
+05'30'

( ना.उ.िौिाळे )

प्रत,

सह सशचव, िहािाष्ट्र िासन

1. िा. िख्यिंत्री यांचे प्रधान सशचव,
2. िा. िंत्री (िालेय शिक्षण),

3. िा. िाज्यिंत्री (िालेय शिक्षण),

4. िा. िंत्री यांचे खाजगी सशचव (सवण),

5. िा. िाज्यिंत्री यांचे खाजगी सशचव (सवण),
6. िा. िख्य सशचव याचे स्वीय सहायक,

7. अपि िख्य सशचव, िालेय शिक्षण व क्रीडा शवभाग,
8. सवण प्रधान सशचव/ सशचव, िंत्रालय, िंबई,
9. सवण शवभागीय आयक्त,

10. संचालक, िाशहती व जनसंपकण संचालनालय, िंत्रालय, िंबई
11. सवण शजल्हाशधकािी,

12. सवण आयक्त, िहानगिपाशलका,
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13. सवण िख्य कायणकािी अशधकािी, शजल्हा पशिषि,

14. िाज्य प्रकल्प संचालक, िहािाष्ट्र प्राथशिक शिक्षण पशिषि, िंबई,
15. शिक्षण संचालक (प्राथशिक), िहािाष्ट्र िाज्य, पणे,

16. शिक्षण संचालक(िाध्यशिक व उच्च िाध्यशिक), िहािाष्ट्र िाज्य, पणे,
17. शिक्षण संचालक(प्रौढ शिक्षण), िहािाष्ट्र िाज्य, पणे,
18.

संचालक, िहािाष्ट्र िाज्य पिीक्षा पशिषि, पणे,

19. संचालक, िहािाष्ट्र िाज्य िैक्षशणक संिोधन व प्रशिक्षण पशिषि, पणे,
20. संचालक,

िहािाष्ट्र

िंडळ(बालभािती), पणे,

िाज्य

पाठयपस्तक

शनर्मिती

व

अभ्यासक्रि

21. अध्यक्ष, िहािाष्ट्र िाज्य िाध्यशिक व उच्च िाध्यशिक शिक्षण िंडळ,
22. सवण शवभागीय शिक्षण उपसंचालक,

23. सवण शिक्षणाशधकािी (प्राथशिक/िाध्यशिक/प्रौढ), शजल्हा पशिषि,
24. सवण िख्याशधकािी, नगिपाशलका/ नगि पशिषि,
25. आिटीई कक्ष
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