
 

महाराष्ट्र  शिक्षक अशियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी करीता पात्रता 

 

इयत्ता १ ली ते ८ वी मधील शिक्षक [ Maha Tet परीक्षा पास ] पदाकररता 

महाराष्ट्र  खाजगी िाळाांतील कममचारी (सेवेच्या िती ) शियमावली, १९८१ मधे्य 

शवशहत केलेली िैक्षशणक व व्यावसाशयक अहमता धारण केलेले तसेच इयत्ता ९ 
वी ते १२ वी कररता उक्त शियमावलीत शवशहत केलेली िैक्षशणक व 

व्यावसाशयक अहताम धारण केलेले उमेदवार सदर परीके्षस पात्र असतील. 

 

 

महाराष्ट्र  शिक्षक अशियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी करीता वयोमयामदा काय 

आहे  

 

शिक्षक सेवक पदी शकमाि वयोमयामदा १८ वर्म व कमाल वयोमयामदा खुल्या 

प्रवगामतील उमेदवारा कररता ३८ वर्म व मागास सवगम उमेदवारा कररता ४३ 

वर्म राहील. 

 

 

शिक्षक अशियोग्यता व बुद्धिमता चाचणी परीके्षचा आराखडा व अभ्यासक्रम 

खालील प्रमाणे. 



पेपर साठी २  घटक असतात अशियोग्यता व बुद्धिमता व पररक्षा  ही एकूि 

२०० प्रश्ाांची व २०० गुणाांची असेल, म्हणजेच प्रते्यक प्रश्ासाठी एक गुण 

देण्यात येईल. 

 

अशियोग्यता - 120 प्रश् - 60% प्रश् 

बुद्धिमत्ता - 80 प्रश् - 40 % प्रश् 

एकूण गुण - 200  

वेळ - 2 तास 

 

महाराष्ट्र  शिक्षक अशियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी ही प्रामुख्यािे अशियोग्यता 

व बुद्धिमत्ता या दोि घटकाांवर आधाररत असेल. 

शिक्षक अशियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी मधे्य िेकडा ६०% म्हणजेच १२० 

प्रश् हे अशियोग्यता या घटकावर आधाररत असतील, तर िेकडा ४०% 

म्हणजेच ८० प्रश् हे बुद्धिमत्ता या घटकावर आधाररत असतील. 

 

अशियोग्यता 

1. गशणतीय क्षमता,  

2. तकम  क्षमता,  

3. वेग आशण अचूकता,  

4. इांग्रजी िाशर्क क्षमता,  



5. मराठी िाशर्क क्षमता,  

6. अवकािीय क्षमता,  

7. कल/आवड,  

8. समायोजि/ व्यद्धक्तमत्व  

इत्यादी उपघटकाांचा सवमसाधारणपणे समावेि करण्यात येईल. 

बुद्धिमत्ता  

1. आकलि,  

2. वगीकरण,  

3. साांकेशतक िार्ा,  

4. लयबध्द माांडणी,  

5. समसांबांध,  

6. कुट प्रश्,  

7. क्रम-शे्रणी,  

8. तकम  व अिुमाि  

इत्यादी उपघटकाांचा सवमसाधारणपणे समावेि करण्यात येईल 

 

शिक्षक अशियोग्यता चाचणी साठी उपयुक्त पुस्तके कोणती वापरावी :  

यामधील अशियोग्यता घटकाांतगमत खालील शवशवध उपघटक आहेत, त्यासाठी 

उपयुक्त पुस्तक सूची देत आहे. 



1) गशणतीय क्षमता, ताशकम क क्षमता, वेग आशण अचूकता या घटकाांच्या 

तयारीसाठी 

• 5 वी व 8 वी स्कॉलरशिप ची पुस्तके 

• कोणतेही अांकागशणताचे  

• (उदा: पांढरीिाथ राणे, मोकलीकर, सतीि वसे इ) बुक वापरू 

िकता.  

• कोशकळा प्रकािि चे पुस्तके 

• आर. एस. अगरवाल चे पुस्तके 

2 ) मराठी व्याकरण -  

• बाळासाहेब शिांदे चे पुस्तके वापरा 

3) इांग्रजी साठी-  

बाळासाहेब शिांदे व रामदास वाघ याांची पुस्तके वापरा 

4) अवकािीय क्षमता, कल / आवड, "समायोजि/व्यद्धक्तमत्व, इत्यादी - 

• यासाठी अशजत कुमार शलद्धखत बी पद्धिकेिि चे शिक्षक अशियोग्यता 

मागमदिमक सवामत उत्तम राहील, या बुक मधे्य सवमच घटक खूप छाि 

प्रकारे कव्हर केलेले आहेत. शिवाय सांिाव्य प्रश्पशत्रकाही शदलेली 

आहे, त्यामुळे तुम्हास प्रश्पशत्रका स्वरूप कसे आहे समजूि घेण्यास 

मदत होईल. 

5) बुद्धिमत्ता या अांतगमत येणाऱ्या घटकाांच्या तयारीसाठी खालील पुस्तके 

वापरावीत 

 बुद्धिमत्ता- जी. शकरण शकां वा अशिल कुलकणी 

बुद्धिमापि चाचणी - वा. िा. दाांडेकर 



तैसेच 5 वी व 8 वी स्कॉलरशिप ची बुक्स वापरणे अत्यावश्यक आहे. 

शदलेली बुक शलस्ट जवळपास पररपूणम आहे, आपण राशहलेल्या शदवसात 

त्यातूि सांपूणम अभ्यासक्रम कव्हर करू िकता.. 

 

 

 


