उमेदवारांसाठी मह वा या सूचना
१) पिव

णाली अंतगत पद भरतीसाठी आव यक असणा या सूचना उमेदवारांनी

Applicant Role िनवड यानंतर येणा या Page ला Instructions For
Applicant वर उपल ध क न दले या आहेत . सदर सूचनांचे उमेदवारांनी
ाधा य म भर यापूव काळजीपूवक वाचन करावे.

२)

उमेदवारांना

ाधा य म

भर यासाठी

मागदशक

Video

https://youtu.be/nHRp6QEDcg4 या लक वर उपल ध क न दला आहे.
उमेदवारांसाठी सूचना

३) इं जी मा यमातून D.Ed./ B.Ed. उतीण झाले या उमेदवारांना मुब
ं ई मनपा
या र

जागांचे ाधा य म भर यासाठी सुिवधा दे यात दे यात आलेली आहे.

PREFERENCES या मेनू म ये santha without interview समोर BMC टॅब
म ये ा या य म भरता येतील.
४) जे उमेदवार इं जी मा यमातून D.Ed./ B.Ed. उतीण झालेले आहेत यांनीच
मुब
ं ई मनपा या र

जागांचे ाधा य म भरावे
ं ई मनपाचे
भरावेत, अ य उमेदवारांनी मुब

ाधा य म भ नयेत.

५) काही उमेदवारांना लॉिगन कर यात अडचण येत आहे वा Invalid URL असा
Message येत आहे या अडचणी दूर कर यासाठी System Enhancement चे
काम सु आहे पुढील २ - ३ दवसात िह

या सुरळीत होईल.
होईल.

६) या उमेदवारांचे अज Draft Copy म ये आहे यांना Self certify कर याची
सुिवधा

दनांक २९/०५/२०१९ पासून दे यात येत आहे , सदर सुिवधा
वधा

३०/०५/२०१९ पयत सु राहील.
राहील.

७) पिव

णालीतील न दणीकृ त उमेदवारांनी यांचे अज Self certify करताना

TET and TAIT Data मधील नाव , ज मतारीख , लग या म ये तफावत
अस यास आप या िज

ातील संबंिधत िश णािधकारी

ाथिमक कायालयाशी

कायालयीन वेळेतच संपक साधावा , तथािप mismatch असा message येत
नस यास उमेदवारांनी वतः या लॉिगन व न आपला अज Self certify करावा.
करावा.

८) फॉम Unverify के या नंतर मा यम बदलाची सुिवधा इय ा १० वी Semi
इं जी असणा या िवदया यानी मराठी मा यम िनवडावे.
९) या उमेदवारांचे संपण
ू िश ण इं जी मा यमातून झालेले आहे अ या
उमेदवारांना यां या शै िणक व वसाियक पा तेनुसार इं जी म यमा ित र
मराठी वा त सम इतर मा यमा या जागा दसू शकतील तथािप अ या
उमेदवारांसाठी इय ा १० वी म ये मराठी वा त सम भाषा अिनवाय आहे .सदर
बदल कर याची तांि क सुिवधा लवकरच दे यात येईल.
ल.
१०)सव
१०)सव उमेदवारांना द. ३०/०५/२०१९ ते द.०१/०६/२०१९
द.०१/०६/२०१९ पयत
पयत वतः या
Self certified फॉम म ये (उमेदवाराचे नाव व TET/CTET २०१८ वगळता)

अ य बाबी शै िणक पा ता , वसाियक पा ता , मा यम , ज मतारीख , लग
इ यादी बदल कर याची शेवटची संधी दे यात येत आहे. या उमेदवारांना खरोखरच
बदल कर याची गरज आहे अ याच उमेदवारांनी या या िवभागीय िश ण
उपसंचालक कायालयातील मदत क ातून आपला फॉम Unverify क न यावा व
आव यक ते बदल क न न ाने पु हा बदलांसह आपला फॉम Self certify क न
यावा.
११)रा
आझम
म
११)रा यभरातून पुणे येथे येणा या उमेदवारांना पुणे िवभागासाठी या आझ
कॅ पस,
पस,कॅ प पुणे या मदत क ाव न आपला फॉम Unverify क न घेता येईल.
१२)जे
१२)जे उमेदवारआपला अज िवभागीय िश ण उपसंचालक कायालयालयातून
Unverify क न घेतील आिण दनांक ०१/०६/२०१९ पयत Self certify करणार
नाहीत यांना Preferences Generate होणार नाहीत यास
यास ते वतः जबाबदार
राहतील.
१३) दनांक

०३/०६/२०१९

रोजी

पु हा

न ाने

सवच

उमेदवारांसाठी

Preferences Generate क न दले जातील यामुळे सव उमेदवारांनी पु हा
न ाने Preferences Generate करावे.

१४)Lock
१४)Lock Preferences ची सुिवधा ०३/०६/२०१९ ते ०६/०६/२०१९ पयत
दे यात येईल .

