राज्यातील खाजगी माध्यममक शाळाांतील मशक्षकाांना
मनवडश्रेणीसाठी अर्हता मनमित करण्याबाबत.
मर्ाराष्ट्र शासन
शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग
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मादाम कामा रोड, र्ु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
तारीख: 15 जुलै, 2016

वाचा - शासन मनणहय, शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग क्रमाांक - पीआरई 2002/ 3395/ प्रामश-1 मद.27.2.2003
शासन शुध्दीपत्रक राज्यातील खाजगी माध्यममक शाळाांतील मशक्षकाांना मनवडश्रेणी अर्हता मनमित करण्याबाबत पामरत
करण्यात आलेल्या सांदभाधीन शासन मनणहय, मद. 1 मडसेंबर, 1999 मधील खालील पमरच्छे द - 2
“इतर मवषयाांच्या मशक्षकाांना “मशक्षकाच्या अध्यापनाच्या मवषयाची पदव्युत्तर पदवी ककवा तत्सम अर्हता”
तसेच “ ज्या अध्यापनाच्या मवषयाची पदव्युत्तर पदवी बमर्स्थ:मरत्या सांपादन करणे शक्य नसेल त्या मठकाणी
एम. एड. र्ी पदवी” ग्रार्य धरण्यात यावी.”
या ऐवजी
“मशक्षकाच्या शैक्षमणक अर्हतेबाबत इतर मवषयाच्या मशक्षकाांना “मशक्षकाच्या अध्यापनाच्या मवषयाची
पदव्युत्तर

पदवी ककवा ज्या अध्यापनाच्या मवषयाची पदव्युत्तर पदवी मनयममतमरत्या सांपादन करणे शक्य

नसल्यास त्या मठकाणी बमर्स्थ: मरत्या प्राप्त केलेल्या त्या मवषयातील पदव्युत्तर पदवी अथवा एम.एड. र्ी
पदव्युत्तर पदवी ग्राह्य धरण्यात यावी,” तसेच एम.ए. (एज्युकेशन) र्ी पदवी राष्ट्रीय मशक्षक मशक्षण पमरषद
( N.C.T.E. ) च्या मद. 28.11.2014 च्या अमधसूचनेनुसार एम.एड. पदवी समकक्ष समजण्यात यावी.” असे
वाचण्यात यावे.
सदर शासन शुध्दीपत्रक मर्ाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201607161506218421 असा आर्े . र्ा आदे श मडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आर्े .
मर्ाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

( राजेंद्र पवार )
उप समचव, मर्ाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान समचव,
2) मा. मांत्री ( शालेय मशक्षण )
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3) मा. मुख्य समचव याांचे स्वीय सर्ायक,
4) प्रधान समचव, शालेय मशक्षण व क्रीडा मवभाग,
5) सांचालक, मामर्ती व जनसांपकह सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई.
6) आयुक्त(मशक्षण), मर्ाराष्ट्र राज्य, पुणे
7) राज्य प्रकल्प सांचालक, मर्ाराष्ट्र प्राथममक मशक्षण पमरषद, मुांबई.
8) मशक्षण सांचालक, ( प्राथममक) मर्ाराष्ट्र राज्य पुणे.
9) मशक्षण सांचालक, ( माध्यममक व उच्च माध्यममक ) मर्ाराष्ट्र राज्य पुणे.
10) मशक्षण सांचालक, ( प्रौढ मशक्षण ) मर्ाराष्ट्र राज्य पुणे.
11) सांचालक, मर्ाराष्ट्र राज्य शैक्षमणक सांशोधन व प्रमशक्षण पमरषद, पुणे.
12) अध्यक्ष, मर्ाराष्ट्र राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मांडळ.
13) सांचालक, मामर्ती व जनसांपकह सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई.
14) सवह मवभागीय मशक्षण उपसांचालक.
15) सवह मशक्षणामधकारी (प्राथममक/ माध्यममक/प्रौढ), मजल्र्ा पमरषद.
16) सवह मुख्यामधकारी, नगरपामलका/ नगर पमरषद.
17) सवह प्रशासन अमधकारी, नगर पमरषद/ कटक मांडळे ,
18) मशक्षण मनरीक्षक (पमिम/दमक्षण/उत्तर), बृर्न्मांबई.
19) मनवड नस्ती (मटएनटी-1 कायासन)
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