उमेदवारांसाठी सूचना
1) पिव

णाली अंतगत पद भरतीसाठी आव यक असणा या सूचना

उमेदवारांनी Applicant Role िनवड यानंतर येणा या Page वर
Instructions For Applicant या tab वर उपल ध क न दले या
आहेत. उमेदवारांनी सदर सूचनांचे
काळजीपूवक वाचन करावे.

ाधा य म भर यापूव

२) उमेदवारांना ाधा य म भर यासाठी मागदशक Video लक
वर उपल ध क न दला आहे.
https://youtu.be/nHRp6QEDcg4
३) इं जी मा यमातून D.Ed. / B.Ed. उतीण झाले या
उमेदवारांना बृह मुबई मनपा या र
जागांचे ाधा य म
भर यासाठी सुिवधा दे यात येणार आहे. संपण
ू िश ण इं जी
मा यमातून झाले या उमेदवारांना Bombay Public school व
इतर बृह मुंबई मनपा शाळा या दो हीचे ाधा य म उपल ध
होतील. इतर मा यमातून िश ण झाले या व इं जी मा यमातून
D.Ed. / B.Ed. उतीण झाले या उमेदवारांना फ
शाळांचे ाधा य म उपल ध होतील.

बृह मुब
ं ई मनपा

४) या उमेदवारांचे संपण
ू िश ण इं जी मा यमातून झालेले आहे
अशा उमेदवारांना यां या शै िणक व वसाियक पा तेनस
ु ार
इं जी मा यमा या ित र इतर मा यमा या या सं थातील
ाधा य म दसू शकतील, िजथे त सम िवषयाचे िशकिव याचे
मा यम इं जी आहे. अशीच सुिवधा अ य मा यमासाठी सु ा लागू
राहील.
५) EWS

वागासाठी non creamy layer

माणप ाची

आव यकता नाही, यांचे साठी स म ािधकारी यांनी दलेले EWS
माणप आव यक रािहल.

६) SC, ST, ST PESA या

वगातील उमेदवारांना non

creamy layer माणप ाची आव यकता नाही.

७) उमेदवारांची दनांक ३१/०५/२०१९ अखेर असलेली शै िणक
व

ावसाियक अहता (TET /CTET 2018 वगळता ) अ यावत

कर याची सुिवधा दलेली आहे.परं तु हे प कर यात येत आहे क
शासन िनणय द. २३/०६/२०१७ मधील मु ा
७ म ये नमूद
के यानुसार अिभयो यता आिण बुि म ा चाचणी परी स
े ाठी अज

कर याचा शेवटचा द २२/११/२०१७ हा होता. या संदभ दनांकास
सबंिधत पदासाठी िनधा रत के लेली शै िणक व ावसाियक अहता
ाधा य म उपल ध कर यासाठी ा

धर यात येणार आहे.

८) पिव पोटल वर उमेदवारांना काही तांि क अडचणी येत आहेत,
सदर या अडचणी ता काळ सोडिव याची कायवाही सु आहे.
यामुळे या अडचणी दूर क न लवकरात लवकर न ाने ाधा य म
जनरे ट क न लॉक कर याची सुिवधा दे यात येत आहे.

९) उमेदवारांना ाधा य म Generate करणे आिण ाधा य म
भर या या सुिवधेसाठी काही कालावधी लागणार आहे याचे
वेळाप क यथावकाश पिव पोटल या Website वर कळिव यात
येईल .

१०) एकू ण सव र

पदां या जािहराती व मुलाखतीिशवाय

सं थाची यादी पोटलवर लवकरच उपल ध के ली जाईल.

