प्राथमिक मिक्षकाांकमिता ( इ.१ ली ते ८वी )

मिक्षकाांची िैक्षमिक व व्यावसामयक अर्ह ता व
मिक्षक पात्रता पिीक्षा अमिवायह किण्याबाबत.
बालकाांचा

िोफत

व

सक्तीच्या

अमिकाि अमिमियि,२००९ प्रिािे.

मिक्षिाचा

िर्ािाष्ट्र िासि

िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग

िासि िुध्दीपत्रक क्र.- आिटीई 2014/प्र.क्र.200/टीएिटी-1
िादाि कािा िागह, र्ु तात्िा िाजगुरु चौक,
िांत्रालय मवस्ताि भवि, िुांबई- 400 032
मदिाांक : 9 सप्टें बि, 2014

वाचा-

िासि मििहय, क्रिाांक आिटीई-2010/प्र.क्र.572/प्रामि-1, मदिाांक 13 फेब्रुवािी,2013.
िुध्दीपत्रक -उपिोक्त सांदभािीि िासि मििहय, क्रिाांक आिटीई-2010/प्र.क्र.572/प्रामि-1,
मदिाांक 13 फेब्रुवािी,2013 ििील अ.क्र.1.1 ििील उत्तीिहतेच्या गुिाांच्या टक्केवािीची अट
वगळण्यात येत आर्े . अ.क्र.1.2 ििील पदवी पिीक्षा उत्तीिहतेच्या गुिाांच्या टक्केवािीची अट
वगळण्यात येत आर्े .

िुक्त मवद्यामपठाचा पदवीिि व मिक्षििास्त्र मवषयातील एक वषाची पदवी (B.Ed.) अर्ह ता

प्राप्त उिेदवाि इ. ६ वी ते ८ वी साठी मिक्षक पात्रता पिीक्षेस बसण्यास पात्र िार्तील.
2.

सदि िासि िुध्दीपत्रक िर्ािाष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्थळावि उपलब्ि किण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201409161119043421 असा
आर्े . र्े िुध्दीपत्रक मडजीटल स्वाक्षिीिे साक्षाांमकत करुि काढण्यात येत आर्े .
िर्ािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे िािुसाि व िावािे .

Phadke
Milind K
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(मि.का.फडके)

प्रत,

1. िा. िाज्यपालाांचे समचव, िाजभवि, िुांबई

2. िा. िुख्यिांत्री याांचे समचव, िांत्रालय, िुांबई

3. िा.िांत्री/िा. िाज्यिांत्री याांचे खाजगी समचव ( सवह )

उप समचव, िर्ािाष्ट्र िासि

िासि िुध्दीपत्रक क्रिाांकः आिटीई 2014/प्र.क्र.200/टीएिटी-1

4. िा.मविािसभा / मविािपमिषद सदस्य मविाि भवि, िुांबई (सवह)
5. िा. िुख्य समचव याांचे स्वीय सर्ाय्यक

6. िा. समचव, िालेय मिक्षि व क्रीडा मवभाग, िांत्रालय, िुांबई
7. आयुक्त (मिक्षि), िर्ािाष्ट्र िाज्य, पुिे
8. आयुक्त, िर्ािगिपामलका (सवह)

9. सांचालक, िामर्ती व जिसांपकह सांचालिालय, िांत्रालय, िुांबई
10. मजल्र्ामिकािी, सवह मजल्र्े

11. िुख्य कायहकािी अमिकािी, मजल्र्ा पमिषद (सवह)

12. िाज्य प्रकल्प सांचालक, िर्ािाष्ट्र प्राथमिक मिक्षि पमिषद, चिीिोड, िुांबई
13. मिक्षि सांचालक (प्राथमिक), िर्ािाष्ट्र िाज्य, पुिे

14. मिक्षि सांचालक (िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक), िर्ािाष्ट्र िाज्य, पुिे
15. मिक्षि सांचालक (मििांति मिक्षि), िर्ािाष्ट्र िाज्य, पुिे
16. सांचालक, िर्ािाष्ट्र िाज्य पमिक्षा पमिषद, पुिे

17. सांचालक, िर्ािाष्ट्र िाज्य िैक्षमिक सांिोिि व प्रमिक्षि पमिषद, पुिे

18. सांचालक, िर्ािाष्ट्र िाज्य पाठयपुस्तक मिर्मिती व अभ्यासक्रि सांिोिि िांडळ
(बालभािती), पुिे

19. अध्यक्ष, िर्ािाष्ट्र िाज्य िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक मिक्षि िांडळ
20. सवह मवभागीय मिक्षि उपसांचालक

21. सवह मिक्षिामिकािी (प्राथमिक / िाध्यमिक/मििांति), मजल्र्ा पमिषद (सवह)
22. िुख्यामिकािी, िगिपामलका / िगि पमिषद (सवह)

23. मिवड िस्ती, (मटएिटी -1)
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