
“शिक्षक पात्रता परीक्षा” ची कार्यपध्दती शिशित 
करणेबाबत.  
बालकाांचा मोफत व सक्तीच्र्ा शिक्षणाचा अशिकार 
अशिशिर्म,२००९ अांतर्यत सवय प्राथशमक 
शिक्षकाांकशरता ( इ.१ ली ते ८ वी सवय व्र्वस्थापि, 
सवय मांडळे, सवय माध्र्मे, अिुदाशित/शविा 
अिुदाशित/ कार्म शविा अिुदाशित इत्र्ादी 
िाळाांसाठी) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अशिवार्य.. 

 
महाराष्ट्र िासि 

िालरे् शिक्षण व क्रीडा शवभार् 
िासि शिणयर् क्रमाांकः आरटीई 2013/प्र.क्र.91/प्राशि-1 

मांत्रालर्, शवस्तार भवि,  
मुांबई 400 032 

तारीख: 23 ऑर्स्ट, 2013 
वाचा - 

1) राष्ट्रीर् अध्र्ापक शिक्षा पशरषद, िवी शदल्ली र्ाांचे 
i)   अशिसूचिा क्रमाांक-  फा.सां.61-3/2010/एिसीटीई(एिएन्डएस),शद.23.8.2010. 
ii) पत्र क्रमाांक:- 76-4/2010/एिसीटीई/एसीएडी,शद.11 फेब्रवुारी, 2011 सोबतच्र्ा 
मार्यदियक सूचिा. 
iii) अशिसूचिा क्र.फा.सां.61-1/2011/राअशिप (मा.तथामा.) शद.29जुलै, 2011. 
iv) पत्र क्रमाांक:- 76-1/2011/एिसीटीई/एसीएडी,शद.9 एशप्रल, 2013  

2) िासि शिणयर् क्रमाांकः आरटीई 2010/प्र.क्र.572/प्राशि-1,शद.13/02/2013 
3) िासि िुध्दीपत्रक क्रमाांकः क्र.आरटीई 2010/प्र.क्र.572/प्राशि-1,शदिाांक 6/03/2013 

प्रस्ताविा - 
राज्र्ातील सवय शवद्यार्थ्र्ांिा रु्णात्मक व दजेदार शिक्षण देण्र्ाची जबाबदारी िासिाची 

असल्र्ािे महाराष्ट्र िासिािे सवयत्र प्राथशमक व माध्र्शमक िाळा उपलब्ि करुि शदल्र्ा आहेत.  राज्र्ात 
स्थाशिक स्वराज्र् सांस्था व खाजर्ी व्र्वस्थापिामाफय त सध्र्ा सुमारे १ लाख प्राथशमक व माध्र्शमक िाळा 
सुरु असूि त्र्ात सुमारे १.८० कोटी शवद्याथी शिक्षण घेत आहेत.  र्ा १ लाख िाळाांपैकी सुमारे ३२५७३ 
िाळा खाजर्ी आहेत.  (अिुदाशित २०,४५५, शविा अिुदाशित १२,०१८) 
२. कें द्र िासिािे भारतीर् राजघटिेत २००२ साली दुरुस्ती करुि ६ ते १४ वर्ोर्टातील सवय 
बालकाांिा मोफत व सक्तीचे प्राथशमक शिक्षण (इ. १ ली ते ८ वी) त्र्ाांचा मूलभतू अशिकार केला आहे.  त्र्ा 
अिुषांर्ािे कें द्र िासिािे “बालकाांचा मोफत व सक्तीच्र्ा शिक्षणाचा अशिकार अशिशिर्म, २००९”पाशरत 
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केला असूि त्र्ाची अांमलबजावणी शदिाांक १ एशप्रल, २०१० पासूि राज्र्ात सुरु झाली आहे.  मा. सवोच्च 
न्र्ार्ालर्ािे शदिाांक १२ एशप्रल, २०१२ रोजी हा कार्दा विै ठरशवला आहे.  र्ा अशिशिर्मातील 
तरतूदीची अांमलबजावणी करण्र्ासाठी राज्र्ािे “महाराष्ट्र बालकाांचा मोफत व सक्तीच्र्ा शिक्षणाचा 
हक्क शिर्म, २०११” शिर्म अशिसूचीत केले आहेत. 
३. अशिशिर्म, २००९ च्र्ा कलम-३ िुसार कें द्र िासिािे शदिाांक ३१ माचय, २०१० च्र्ा अशिसूचिेद्वारे 
शिक्षक पदावर शिर्ुक्तीसाठी पात्रता व सेवा िती ठरशवण्र्ाकशरता “राष्ट्रीर् शिक्षक शिक्षण पशरषद 
(NCTE) र्ाांिा “िैक्षशणक प्राशिकरण” म्हणिू घोशषत केले आहे. “राष्ट्रीर् शिक्षक शिक्षण पशरषद (NCTE) 
र्ाांिी शदिाांक २३ ऑर्स्ट, २०१० व शदिाांक २९ जुलै, २०११ च्र्ा अशिसूचिेद्वारे प्राथशमक शिक्षकाांकशरता 
(इ. १ली ते ८ वी) शकमाि िैक्षशणक व व्र्ावसाशर्क अहयता शिशित केली असूि “शिक्षक पात्रता परीक्षा” 
(Teachers Eligibility Test) TET अशिवार्य केली आहे. 
४. “बालकाांचा मोफत व सक्तीच्र्ा शिक्षणाचा अशिकार अशिशिर्म, २००९” मिील तरतूद लक्षात 
घेता, राज्र् िासिािे िासि शिणयर् क्र.आरटीई 2010/प्र.क्र.572/प्राशि-1, शदिाांक 13/02/2013व  
िुध्दीपत्रक शदिाांक 6/03/2013  द्वारे राज्र्ामध्र्े प्राथशमक शिक्षकाांकशरता (इ. १ ली ते ८ वी) शिक्षकाांची 
शकमाि व्र्ावसाशर्क अहयता शिशित केली आहे व तसेच “शिक्षक पात्रता परीक्षा” TET (Teachers 
Eligibility Test) अशिवार्य केली आहे. 
५. कार्दर्ाच्र्ा वरील तरतूदीच्र्ा अिुषांर्ािे कें द्र िासि तसेच इतर काही राज्र्ािी “शिक्षक पात्रता 
परीक्षा” (Teachers Eligibility Test)घेण्र्ाची सुरुवात केलेली आहे.  र्ाच ितीवर महाराष्ट्र 
राज्र्ामध्र्े“शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test)आर्ोशजत करण्र्ाचीकार्यपध्दतीशिशित 
करण्र्ाची बाब िासिाच्र्ा शवचारािीि होती.  र्ा सवय बाबींचा शवचार करुि िासि खालीलप्रमाणे शिणयर् 
घेत आहे 
िासि शिणयर्-  
(१) “बालकाांचा मोफत व सक्तीच्र्ा शिक्षणाचा अशिकार अशिशिर्म, २००९”मिील तरतूदीिुसार 

इथूि पुढे सवय प्राथशमक शिक्षकाांकशरता (इ. १ ली ते ८ वी) “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers 
Eligibility Test) अशिवार्य करण्र्ात र्ेत आहे.  

(२) ही बाब प्राथशमक शिक्षण (इ. १ ली ते ८ वी) देणा-र्ा सवय िाळाांमध्र्े (सवय व्र्वस्थापि, सवय माध्र्म, 
सवय पशरक्षा मांडळे, अिुदाशित/शविा अिुदाशित/कार्म शविा अिुदाशित इ.) सवय शिक्षकाांिा लारू् 
राहील.  

(३) “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) दरवषी आवश्र्कतेप्रमाणे (शकमाि एकदा) 
िासिामाफय त घेण्र्ात र्ेईल. 

(४) “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) मध्र्े कशिष्ट्ठ प्राथशमक (इ. १ ली ते ५ वी) व 
वशरष्ट्ठ प्राथशमक (इ. ६ वी ते ८ वी) र्ा दोि र्टातील शिक्षकाांसाठी प्रत्र्ेकी एक स्वतांत्र प्र्नपपशत्रका 
राहतील.  दोन्ही र्टासाठी अजय करणा-र्ा उमेदवारास दोन्ही प्र्नपपशत्रका सोडशवणे आवश्र्क 
राहील. 
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(५) र्ा दोन्ही प्र्नपपशत्रकेच ेस्वरुप व काशठण्र् पातळी अिुक्रमे माध्र्शमक व उच्च माध्र्शमक िालेर् 
अभ्र्ासक्रमावर आिाशरत राहील. 

(६) राज्र् िासि शिक्षकाांसाठी ज ेकाही शकमाि िैक्षशणक व व्र्ावसाशर्क अहयता शिशित करील ती 
िारण करणा-र्ा ककवा अांशतम वषात प्रविे घेतलेल्र्ा उमेदवारास र्ा परीक्षाांिा बसण्र्ाची मुभा 
राहील.  सध्र्ा शकमाि िैक्षशणक व व्र्ावसाशर्क अहयता िासि शिणयर् शदिाांक 13/02/2013  
अन्वर्े शिशित करण्र्ात आलेली आहे. 

(७) र्ा परीक्षमेध्र्े शकमाि ६० टक्के रु्ण प्राप्त करणा-र्ा उमेदवारास (अिुसूशचत जाती, अिुसूशचत 
जमाती, भटक्र्ा शवमुक्त जाती/जमाती, शविेष मार्ासप्रवर्य, इतर मार्ासप्रवर्य आशण अपांर् 
उमेदवाराांिा ५५ टक्के) उत्तीणय समजण्र्ात र्ेईल. 

(८) उत्तीणय उमेदवाराांिा िासिातफे शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) प्रमाणपत्र 
देण्र्ात र्ेईल.  र्ा प्रमाणपत्राची विैता शिर्यशमत केलेल्र्ा शदिाांकापासूि ७ वषे राहील. 

(९) शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) उत्तीणय झालेल्र्ा उमेदवाराांिा रु्णवत्ता 
पातळीत वाढ करण्र्ासाठी सदर परीक्षसे शकतीही वळेा प्रशवष्ट्ठ होता र्ेईल. 

(१०) शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) उत्तीणय होणा-र्ा उमेदवाराला थेटपणे िोकरी 
शमळणार िाही ककवा िोकरीसाठी त्र्ाांचा कोणताही हक्क राहाणार िाही. 

“बालकाांचा मोफत व सक्तीच्र्ा शिक्षणाचा अशिकार अशिशिर्म,२००९” 
प्रमाणेशिक्षकाांसाठी शकमाि िैक्षशणक व व्र्ावसाशर्क अहयतेबरोबर शिक्षक पात्रता परीक्षा 
(Teachers Eligibility Test) उत्तीणय होणे अशिवार्य आहे.  जे उमेदवार दोन्ही बाबींची पूतयता 
करणार िाहीत, त्र्ा उमेदवाराांिा शिक्षक पदावर शिर्ुक्तीसाठी पात्र समजले जाणार िाही.  
उपरोक्त दोन्ही बाबींची पूतयता करणा-र्ा उमेदवाराांिा शिर्माप्रमाणे िोकरीसाठी अजय करावा 
लारे्ल व शिर्माप्रमाणे पात्र ठरल्र्ास िोकरीत शिर्ुक्ती देण्र्ात र्ेईल.  म्हणिू हे स्पष्ट्ट करण्र्ात 
र्ेत की, शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) उत्तीणय होणा-र्ा उमेदवाराला 
थेटपणे िोकरी शमळणार िाही ककवा िोकरीसाठी त्र्ाांचा कोणताही हक्क राहणार िाही.   

“शिक्षक पात्रता परीक्षा”(Teachers Eligibility Test)उत्तीणय होणे म्हणजे शिक्षक पदावर 
शिर्ुक्तीसाठी हक्क प्राप्त होणे असा त्र्ाचा अथय होत िाही. 

(11)  “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) िासिातफे ककवा िासिािे शिर्ुक्त 
केलेल्र्ा प्राशिकरण/सांस्थाद्वारे घेण्र्ात र्ेईल. हर्ा पशरक्षचेा खचय भार्शवण्र्ासाठी 
प्राशिकरण/सांस्थािा र्ोग्र् ती फी आकारण्र्ाची मुभा राहील. 

(12) (i)  सि २०१३-१४ र्ा िैक्षशणक वषाकशरता “शिक्षक पात्रता परीक्षा”(Teachers Eligibility 
Test) आर्ोजि करण्र्ाची सवय जबाबदारी महाराष्ट्र राज्र् परीक्षा पशरषद, पुणे र्ाच्र्ावर 
सोपशवण्र्ात र्ेत आहे. 
(ii)  महाराष्ट्र राज्र् परीक्षा पशरषद, पुणे र्ािी सवय बाबींचा शवचार करुि परीक्षा घेण्र्ाचे 
व्र्वस्स्थत शिर्ोजि कराव े र्ामध्र्े उमेदवाराकडूि अजय स्वीकारण्र्ापासूि मुलाांिा पात्रता 



िासि शिणयर् क्रमाांकः आरटीई 2013/प्र.क्र.91/प्राशि-1 

पषृ्ठ 5 पैकी 4  
 

प्रमाणपत्र देण्र्ाच्र्ा सवय बाबींचा ( उदा:- ऑिलाईि पध्दतीिे अजय स्वीकारणे, प्र्नपपशत्रका तर्ार 
करणे, कें द्रावर परीक्षा घेणे, उत्तरपशत्रका OMR पध्दतीिे तपासणी करणे, ऑिलाईि पध्दतीिे 
शिकाल जाहीर करणे, उत्तीणय उमेदवाराांिा शवशिष्ट्ट (र्ुशिक) िोंदणी क्रमाांक देणे इत्र्ादी ) 
अांतभाव असेल.  परीक्षा परीषदेिे िक्र् तो सवय बाबीकशरता सांर्णकीर् पध्दतीचा वापर करावा. 
(iii) परीक्षा पशरषदेिे िासि मान्र्तेिे ऑक्टोबर/िोव्हेंबर २०१३ अखेरपर्ंत  “शिक्षक पात्रता 
परीक्षा” (Teachers Eligibility Test) परीक्षा आर्ोशजत करावी.  
(iv) परीक्षचे्र्ा आर्ोजिात रै्रप्रकार ककवा ताांशत्रक/प्रिासकीर् चकूा झाल्र्ास त्र्ाबद्दल 
फौजदारीसह सवय कारवाई परीक्षा पशरषदेवर करण्र्ात र्ेईल. 
सदर िासि शिणयर् महाराष्ट्र िासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्थळावर 

उपलब्ि करण्र्ात आला असूि त्र्ाचा सांकेताक 201308231602141021 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्र्ात र्ेत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदेिािुसार व िावािे.  

 िा.उ.रौराळे 
 सह सशचव, महाराष्ट्र िासि 
प्रत, 

1. मा.राज्र्पालाांचे सशचव, राजभवि, मुांबई 
2. मा. मुख्र्मांत्री र्ाांचे प्रिाि सशचव 
3. मा. मांत्री (िालेर् शिक्षण) 
4. मा. मांत्री र्ाांचे खाजर्ी सशचव (सवय) 
5. मा. राज्र्मांत्री (िालेर् शिक्षण) 
6. मा. राज्र्मांत्री र्ाांचे खाजर्ी सशचव (सवय) 
7. मा.सवय शविािसभा/ शविािपशरषद सदस्र् शविाि भवि, मुांबई 
8. मा. मुख्र् सशचव र्ाचे स्वीर् सहार्क 
9. अपर मुख्र् सशचव, िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार् 
10. सवय प्रिाि सशचव/ सशचव, मांत्रालर्, मुांबई 
11. सवय शवभार्ीर् आर्ुक्त,  
12. सांचालक, माशहती व जिसांपकय  सांचालिालर्, मांत्रालर्, मुांबई  
13. सवय शजल्हाशिकारी, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. सवय आर्ुक्त, महािर्रपाशलका, 
15. सवय मुख्र् कार्यकारी अशिकारी, शजल्हा पशरषद 
16. राज्र् प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद, मुांबई 
17. शिक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे 
18. शिक्षण सांचालक(माध्र्शमक व उच्च माध्र्शमक), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे 
19. शिक्षण सांचालक  (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे, 
20.  सांचालक, महाराष्ट्र राज्र् परीक्षा पशरषद, पुणे, 
21.  सांचालक, महाराष्ट्र राज्र् िैक्षशणक सांिोिि व प्रशिक्षण पशरषद, पुणे, 
22.  सांचालक, महाराष्ट्र राज्र् पाठर्पुस्तक शिर्ममती व अभ्र्ासक्रम सांिोिि मांडळ 

(बालभारती), पुणे 
23. अध्र्क्ष, महाराष्ट्र राज्र् माध्र्शमक व उच्च माध्र्शमक शिक्षण मांडळ, 
24.  सवय शवभार्ीर् शिक्षण उपसांचालक, 
25.  सवय शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक/माध्र्शमक/प्रौढ), शजल्हा पशरषद, 
26.  सवय मुख्र्ाशिकारी, िर्रपाशलका/ िर्र पशरषद, 
27.  सवय प्रिासि अशिकारी, िर्र पशरषद/ कटक मांडळे, 
28. शिक्षण शिरीक्षक (पशिम/ दशक्षण/ उत्तर), बृहन्मुांबई, 
29.  शिवड िस्ती (प्राशि-1कार्ासि) 
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