
 

शिक्षक अशियोग्यता व बुशिमत्ता ा चाचचाचा 

अभ्यासक्रमत् 2022-23 
 

महाराष्ट्र शिक्षक अशियोग्यता व बशुिमत्ता चाचणी ही पणूणपणे वस्तशुिष्ट बहुपयाणयी 

स्वरुपाची असिू सदरील चाचणी ही मत्राठा, उर्द ू आशच इगं्रजा िाषा माध्यमात उपलब्ध 

असेल.  

शिक्षक अशियोग्यता व बशुिमता चाचणी परीके्षचा आराखडा व अभ्यासक्रम खालील 

प्रमाणे. 

पेपर साठी २  घटक असतात अशियोग्यता व बशुिमता व पररक्षा  ही एकूि २०० प्रश्ाांची व 

२०० गणुाांची असेल, म्हणजेच प्रत्येक प्रश्ासाठी एक गणु दणे्यात येईल. 

 

घटक एकूण प्रश् एकूण गणु 

1.   अशियोग्यता 120 120 

2.   बशुध्दमत्ता 80 80 

एकूण 200 200 

  

 

अशियोग्यता   - 120 प्रश्  - 60% प्रश् 

बुशिमत्ता ा   - 80 प्रश्  - 40 % प्रश् 

एकद च गुच   - 200  

एकद च प्रश्न   - 200  

वेळ    - 2 तास 

 

 

@mhshikshakbharti             Call 8010457760 

 

महाराष्ट्र शिक्षक अशियोग्यता व बशुिमत्ता चाचणी ही प्रामखु्यािे अशियोग्यता व बुशिमत्ता ा या 

दोि घटकाांवर आधाररत असेल. 

https://t.me/mhshikshakbharti


 

शिक्षक अशियोग्यता व बशुिमत्ता चाचणी मध्ये िेकडा ६०% म्हणजेच १२० प्रश् ह ेअशियोग्यता या 

घटकावर आधाररत असतील, तर िेकडा ४०% म्हणजेच ८० प्रश् ह ेबशुिमत्ता या घटकावर 

आधाररत असतील. 

 

शिक्षक "अशियोग्यता" या घटकामत्ध्ये अभ्यासक्रमत् 2022 

- 2023 

1. गशणतीय क्षमता,  

2. तकण  क्षमता,  

3. वेग आशण अचकूता,  

4. इांग्रजी िाशिक क्षमता,  

5. मराठी िाशिक क्षमता,  

6. अवकािीय क्षमता,  

7. कल/आवड,  

8. समायोजि/ व्यशिमत्व  

9. पररसर अभ्यास  

 

इत्यादी उपघटकाांचा सवणसाधारणपणे समावेि करण्यात येईल. 

 

बुशिमत्ता ा या घटकामत्ध्ये अभ्यासक्रमत् 2022 - 2023 

1. आकलि,  

2. वगीकरण,  

3. साांकेशतक िािा,  

4. लयबध्द माांडणी,  

5. समसांबांध,  

6. कुट प्रश्,  

7. क्रम-श्रणेी,  

8. तकण  व अिमुाि  

इत्यादी उपघटकाांचा सवणसाधारणपणे समावेि करण्यात येईल 



 

 

TAIT Exam 2022 बद्दल काहा मत्हत्त्वाचे मुत्दे्द  

 वरील दोि घटकावर ही चाचणी असते. 

 शविय ज्ञािावर ही चाचणी घेतली जात िाही 

 परीक्षा ऑिलाईि (महापररक्षा पोटणल मार्ण त) 

 वेळ - 2 तास 

 प्रश् स्वरूप वस्तुशिष्ठ MCQ 

 परीक्षा शविय ज्ञािावर िाही त्यामळेु शवशिष्ट स्तर मयाणदा िसते. 

 परीक्षा शविय ज्ञािावर िाही त्यामळेु शवशिष्ट स्तर मयाणदा िसते. 

 राज्यिासि अभ्यासक्रम वेळोवेळो बदल करू िकते. 

 एका उमेदवारास जास्तीत जास्त 5 वेळा चाचणी दतेा येते. 

 गणुात 5 वेळा परीक्षा देऊि सधुारणा करता येईल 

 



 

 
 


