
प्रश्न : login होत नाही. 

उत्तर : पोर्टल वरील अर्ट स्व प्रमाणित नाही त्यामुळे login होत नाही. 
प्रश्न : अर्ट स्व प्रमाणित आहे तरीही login होत नाही  
उत्तर : असे असेल तर स्व प्रमाणित अर्ाटची प्रत ९०२८०६२६९८ यावर आयडी सह पाठवावी. 
प्रश्न : अर्ट स्व प्रमाणित आहे हे कसे ओळखावे  
उत्तर : स्व प्रमाणित प्रतीवर watermark असून त्यामधे्य स्वाक्षरी णिसून येते. Draft Copy असेल तर ती स्व प्रमाणित नाही. 
प्रश्न : मी या पूवी माझा अर्ट स्व प्रमाणित (self Certify ) केलेला नाही आता करता येईल का  
उत्तर : आता या भरती साठी करता येिार नाही.  
प्रश्न : माझ्या स्व प्रमाणित (self Certify ) अर्ाटमधे्य कुठलीही माणहती मधे्य बिल करता येईल काय  
उत्तर : आता या भरती साठी करता येिार नाही. 
प्रश्न : माझ्याकडे Ded/Bed णह अहटता असतानाही व्यावसाणयक अहटतेमधे्य पूवी माणहती भरलेली नाही ती मला आता भरता 

येईल का  
उत्तर : आता या भरती साठी करता येिार नाही. 
प्रश्न : invalid url/page Blank/ form save न होिे/ Horizontal category भरल्यावर save होत नाही  असा संिेश येतो 

काय कारि आहे  
उत्तर : सवटर स्लो असल्याने असा संिेश येतो. काही वेळानंतर पुन्हा login केल्यावर करता येईल. 
  
प्रश्न: Preferance मागील round पेक्षा कमी आहे आहेत.  
उत्तर : आपल्या साठी  नव्याने प्राप्त Preferance मधे्य आणि मागील वेळी आलेल्या प्राधान्य क्रमामधे्य तफावत असल्यास 

न आलेली Preferance आपल्या अहेतेसोबत पडताळून पहावेत. त्यामधे्य पात्रतेनुसार माध्यम, णि २२/११/२०१७ रोर्ी 

असलेली शैक्षणिक,व्यावसाणयक णवचारात घेतलेली आहे. 
 
प्रश्न : माझे णशक्षि मराठी माध्यमातून झाले असताना मला उिूट  या व अन्य माध्यमाच्या र्ागा णिसत आहेत  
उत्तर : भाषा णवषयासाठी उमेिवाराची पिवी,पि्वु्यतर पिवी ज्या भाषा णवषयातून असेल त्या भाषा णवषयासाठी सवट 

माध्यमाच्या र्ागा िाखणवण्यात आलेल्या आहेत. उमेिवार या सवट र्ागासाठी पात्र असेल. परंतु उमेिवारास त्याच्या भाषा 

णवषयातून णशकणवता आले पाणहरे्. यासाठी उमेिवाराची णनवड झाल्यानंतर परीणवक्षा कालावधी मधे्य क्षमता चाचिी घेतली 

र्ाईल त्यात उतीिट होिे बंधनकारक राहील. 
प्रश्न : प्रिाली माफट त प्राधान्यक्रम Generate करताना कोिते माध्यम णवचारात घेण्यात आलेले आहेत. 
उत्तर : १. अपद्वीधर ( इ १ ली ते ५ वी ) पिासाठी – माध्यणमक, उच्च माध्यणमक, णशक्षि शास्त्र पिणवका(डी.एड.) या 

स्तरावरील णशक्षि झालेले माध्यम  
२. पद्वीधर ( इ ६ वी  ते ८ वी ) पिासाठी –उच्च माध्यणमक, पिवी, णशक्षि शास्त्र पिणवका(डी.एड.), णशक्षि शास्त्र पिवी 

(बी.एड.)  या स्तरावरील णशक्षि झालेले माध्यम 
३. पद्वीधर ( इ ९वी  ते १० वी ) पिासाठी –उच्च माध्यणमक, पिवी, णशक्षि शास्त्र पिवी (बी.एड.) (बीपीएड (शारीररक णशक्षि 

पिासाठी) या स्तरावरील णशक्षि झालेले माध्यम 
४. पद्वीधर ( इ ११वी  ते १२वी ) पिासाठी –पिवी, पि्वु्यतर पिवी, णशक्षि शास्त्र पिवी (बी.एड.)  या स्तरावरील णशक्षि 

झालेले माध्यम. 
प्रश्न : मी पोर्टलवर णिलेल्या माणहती वरून मला आलेल्या र्ागाचे प्राधान्यक्रम आलेले आहेत Document Verification च्या 

वेळी अडचि येईल का  
उत्तर : उमेिवाराने स्व:प्रमािपत्र मधे्य णिलेल्या माणहती च्या आधारे प्राधान्य क्रम उपलब्ध झालेले आहेत. प्रधायाक्रम िेताना 

कोितेही कागिपत्र पडताळून िेण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे उमेिवाराच्या कागिपत्राची पडताळिी त्या त्या णनयुक्ती 

प्राणधकारी यांचे कडून होिार असल्याने त्यात अपात्र ठरल्यास उमेिवार णनवड प्रणक्रयेतून बाि ठरिार आहे. त्यामुळे 

उमेिवाराने णनयमातील तरतुिी णवचारात शैक्षणिक, व्यावसाणयक पात्रता असल्याची खात्री करूनच योग्य प्राधान्यक्रमच 

Preferances Lock करावेत. 
प्रश्न : मी एकाच णवषयात पिवीधर असताना मला िोन/तीन णवषयात प्राधान्यक्रम आलेले आहेत की काय करू  
उत्तर : आपिास आलेले प्राधान्यक्रम हे आपि स्व: प्रमािपत्र मधे्य नमूि केलेल्या णवषयातील आलेले आहेत, त्यासाठी 

आपिास  उच्च प्राथणमक ( ६ ते ८ ) / माध्यणमक ( ९ वी ते १० वी ) साठी मान्यताप्राप्त णवध्याणपठाची संबणधत णवषयातील 

पिवी परीके्षस अंणतम वषाटस संबंणधत णवषयातील शासन णनिटयात नमूि केल्यानुसार प्राप्त आवश्यक आहे. तसेच उच्च 

माध्यणमक ( ११ वी ते १२ वी ) साठी मान्यताप्राप्त णवध्याणपठाची संबणधत णवषयातील पि्वु्यतर पिवी परीके्षस अंणतम वषाटस 

संबंणधत णवषयातील शासन णनिटयात नमूि केल्यानुसार प्राप्त असणे आवश्यक आहे. णह तरतूि णवचारात घेऊन आलेल्या 

प्राधान्यक्रमातून योग्य प्राधान्यक्रम LOCK करावेत.   

 
 



 

प्रश्न : संपूिट णशक्षि इंग्रर्ी माध्यामतून णशक्षि झालेल्या उमेिवारांना मराठी र्ागा णिसत नाहीत  
उत्तर : संपूिट णशक्षि इंग्रर्ी मधे्य झालेले असल्याने त्यांच्या अह्टतेमधे्य अन्य माध्यम नाही त्यामुळे त्यांना अन्य माध्यमाच्या 

र्ागा णिसत नाहीत  
प्रश्न : लॉणगन वर  You are not eligible असा संिेश येत आहे 
उत्तर :  उमेिवाराची शैक्षणिक, व्यावसाणयक पात्रता नसिे , णि २२/११/२०१७ पूवी आवश्यक अहटता नसिे, वय निकषापेक्षा 

अणधक इ. कारिामुळे login वर You are not eligible असा संिेश णिसतो. 
प्रश्न : लॉणगन वर  You are not eligible असा संिेश येत आहे 
उत्तर :  उमेिवाराची शैक्षणिक, व्यावसाणयक पात्रता नसिे , णि २२/११/२०१७ पूवी आवश्यक अहटता नसिे, वय निकषापेक्षा 

अणधक इ. कारिामुळे login वर You are not eligible असा संिेश णिसतो. 
प्रश्न : णिव्यांग (अपंग) उमेद्वारास त्याच्या प्रवगाटची र्ागा नसताना र्ागा णिसत आहे. 
उत्तर : णिव्यांग (अपंग) उमेद्वारास त्याच्या प्रवगाटच्या र्ागा नसतील तरी शासन तरतुिीनुसार गुिवतेनुसार णनवड करण्यासठी 

णिव्यांग (अपंग) प्रकाराच्या र्ाणहरातीतील पिे असतील तेथे त्या त्या णिव्यांग (अपंग) प्रकाराच्या उमेद्वारास र्ागा िशटणवण्यात 

आलेल्या आहेत. यासाठी ते पात्र असिार आहेत त्यामुळे त्यांनी त्या त्या पिासाठी प्राधान्यक्रम िेता येतील. 
प्रश्न : पोर्टल वर सवट र्ाणहराती उपलब्ध आहेत का  
उत्तर : ररक्त पिासाठी आलेल्या सवट र्ाणहराती पोर्टल उपलब्ध आहे तसेच उमेिवार पात्र असनाऱ्या सवट र्ाणहराती VIEW 

ADVT मधे्य WITHOUT INTERVIEW व WITH INTERVIEW या प्रकारानुसार णिसतील.   
प्रश्न : ज्या र्ाणहराती पूवी णिसत होत्या त्या आता णिसत नाहीत.  
उत्तर : काही र्ाणहराती मधे्य र्ाणहरातीतील ररक्त पिा इतकी आरक्षिाची योग्य पिे आलेली नसल्याने पूवी काहीना 

र्ाणहराती णिसत होत्या त्या आता णिसिार नाहीत. त्यासाठी त्या िुरुस्ती झालेल्या  र्ाणहराती पहाव्यात. 
प्रश्न : काही र्ाणहराती असूनही त्या र्ाणहरातीतील पिे प्राधान्यक्रमामधे्य आलेली नाहीत. 
उत्तर : महाश्वर,मनमाड वाई इ नप व अन्य काही र्ाणहराती उमेिवारास असूनही त्याचे प्राधान्यक्रम आलेले नाहीत त्यांनी णि 

२५/०६/२०१९ व २६/०६/२०१९ रोर्ी आलेली पूवीचे िोन्हीही प्राधान्यक्रम DELETE करून नव्याने Generate करावेत. त्यांना 

त्या र्ाणहरातीनुसार पात्र असनाऱ्या उमेिवारास णिसतील.  
प्रश्न : BMC च्या र्ागा पूवी णिसत होत्या त्या आता णिसत नाहीत  
उत्तर : BMC च्या र्ाणहरातीनुसार व्यावसाणयक अहटता DED,BED इंग्रर्ी माधमातून झालेले उमेिवारच पात्र असिार आहेत 

त्यामुळे मागील वेळी आलेल्या काही उमेिवारांना BMC च्या र्ागा त्या आता णिसत नाहीत.  
प्रश्न : आलेले प्राधान्यक्रम ASSIGN,CONFIRM,LOCK करण्याची सुणवधा कधी णमळेल  
उत्तर : णि २५/०६/२०१९ ते ३०/०६/२०१९ या कालावधीत सुरु राहील. णि ३०/०६/२०१९ नंतर कोित्याही पररस्थथतीत मुितवाढ 

णमळिार नाही. णि ३०/०६/२०१९ पयंत PREFERANCE LOCK करिे बंधनकारक आहे. 
 

प्रश्न : मी एकाच णवषयात पिवीधर असताना मला िोन/तीन णवषयात प्राधान्यक्रम आलेले आहेत की काय करू  
उत्तर : आपिास आलेले प्राधान्यक्रम हे आपि स्व: प्रमािपत्र मधे्य नमूि केलेल्या णवषयातील आलेले आहेत, त्यासाठी 

आपिास  उच्च प्राथणमक ( ६ ते ८ ) / माध्यणमक ( ९ वी ते १० वी ) साठी मान्यताप्राप्त णवध्याणपठाची संबणधत णवषयातील 

पिवी परीके्षस अंणतम वषाटस संबंणधत णवषयातील शासन णनिटयात नमूि केल्यानुसार प्राप्त आवश्यक आहे. तसेच उच्च 

माध्यणमक ( ११ वी ते १२ वी ) साठी मान्यताप्राप्त णवध्याणपठाची संबणधत णवषयातील पि्वु्यतर पिवी परीके्षस अंणतम वषाटस 

संबंणधत णवषयातील शासन णनिटयात नमूि केल्यानुसार प्राप्त आवश्यक आहे. णह तरतूि णवचारात घेऊन आलेल्या 

प्राधान्यक्रमातून योग्य प्राधान्यक्रम LOCK करावेत.   
 



 

पवित्र पद भरती बाबत उमेिाराकडून िारंिार  विचारले गेलेले/जाणारे प्रश्न (FAQ)  

 

1. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा  म्हणजे कोणत्या शाळा  आहेत.   

उत्तर : जजल्हा पररषद/महािगरपालिका/िगरपालिका/िगरपररषद/कटकमंडळ  या व्यवस्थापिामार्फ त चािवविेल्या शाळा 
म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा. 
 

 2.  स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळामधीि ररक्त पदे कशी भरण्यात येणार आहेत  

उत्तर : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळामधीि ररक्त पदे केवळ अलभयोग्यता व बुद्धधमत्ता चाचणी (TAIT) परीक्षेतीि 
गुणांच्या आधारे निवड होणार आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बाबतीत मुिाखत होणार िाही.  
 

3. TET पेपर २ उत्तीणफ असणारे उमेदवार इ १ िी त ेइ ५ वी आणण  इ ६ वी   त ेइ ८ वी  साठी अजफ करू शकतात 
काय.    

उत्तर : होय. शासि निणफय दद ०३/१२/२०१४ िुसार लशक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर २ उत्तीणफ असणारे उमेदवार डी.एड 
उत्तीणफ असतीि तर दोन्ही गटातीि पदासाठी पात्र आहेत. 

 

 4.  स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या माध्यलमक शाळांमध्ये इ ९ वी त ेइ १० वी साठी इंग्रजी ववषयाच्या जागा असणार 
आहेत काय  

उत्तर : होय.सववस्तर तपशीिासाठी जादहरात पहाव्यात.  

 

5. इ ६ वी त ेइ ८ वी  साठी ववषय लशक्षक भरती ववषयािुसार येणार काय 

उत्तर : शासि निणफय दद ०७/०२/२०१९ व दद.२५/०२/२०१९ िुसार ववषय निहाय पद भरती होणार आहे.   

 

6. इंग्िीश  मेडीयम मधूि डीएड झािेले्र आहे मी  TAIT व TET -१ पास आहे  मी मराठी माध्यमासाठी र्ॉमफ  भरू शकतो का  
उत्तर  आपल्या शैक्षणणक अहफतेमध्ये मराठी माध्यमातूि लशक्षण झािेिे असेि तर आपणास मराठी माध्यमाच्या 
जादहरातीसाठी अजफ करता येईि.  

 

7. I   am  MSC  DEd   and Bed Tet -१ पास मी ६ त े८ साठी पात्र आहे काय  

उत्तर : TET -२ उत्तीणफ िसल्यामुळे आपण  इ ६ वी त े८ वी साठी पात्र ठरत िाहीत.   

 

8. समांतर  आरक्षणामध्ये माजी सैनिक व अंशकािीि  TET पात्र उमेदवार लमळािे िाही तर त्या जागा त्याच कॅटेगरीतीि 

सवफसाधारणािा लमळतीि काय  

उत्तर होय जर त्या त्या प्रवगाफतीि समांतर आरक्षणातीि उमेदवार उपिब्ध झािे िाही तर मेरीट िुसार त्या त्या 
प्रवगाफतीlि सवफ साधारण उमेदवारासाठी उपिब्ध राहतीि.  

 

9. १ त े८ च ेरोस्टर एकच  असल्यािे  १ त े८ साठी Entry  point  एकच असल्यािे  Bed झािेिे  ववदयाथी  जजल्हा पररषदेमध्ये 

६ त े८ साठी घेण्यात येणार आहेत  का.  
उत्तर : होय, निवड करतािा गुणवतेिुसार प्राथलमक लशक्षक म्हणूि निवड होईि आणण नियुक्तीिंतर जेष्टतिुेसार 
पदवीधर वेतिशे्रणी िागू होईि.  



 

10. BA Bed िा दोि ववषयात पात्र असणारे उमेदवार दोन्ही ववषयासाठी पात्र असतीि का  

उत्तर : पदवी स्तरावर ज्या ज्या ववषयात उमेदवार उतीणफ असेि त्या त्या ववषयाच्या जादहराठीिुसार पदासाठी पात्र 
असणार आहे. 

 
11. मी मागासवगीय प्रवगाफतीि आहे परंतु माझ ेउत्पन्ि रु ८.०० िाखापेक्षा जास्त आहे त्या मुळे क्रिमी िेअर गटात 
मोडत िसल्यािे िाही असे केिे आहे तर माझा कोणत्या प्रवगाफसाठी ववचार होईि 

उत्तर : आपण मागासवगीय प्रवगाफतीि असिा तरी आपण क्रिमी िेअर गटात मोडत िसल्यािे आपणास खुिा 
प्रवगाफतीि जागेसाठी ववचारात घेतिे जाईि  

 

12. मी obc female उमेदवार असूि प्रकल्पग्रस्त आहे तर मिा obc general मधूि जाता येईि का.  
उत्तर : आपल्या पात्रतिुेसार समांतर आरक्षण मध्ये जागा उपिब्ध असल्यास त्या जागासह obc general व खुल्या 
प्रवगाफतीि जागा देखीि उपिब्ध होतीि.   

 

13.  पववत्र पोटफि वरूि लशक्षक भरती साठी SC/ST/OBC व अन्य प्रवगाफतीि उमेदवार खुिा गटातूि अजफ करू 
शकतात का  

उत्तर : होय उमेदवारांिा प्राधान्यिम भरण्यासाठी तो ज्या प्रवगाफतीि आहे त्या प्रवगाफच्या आणण खुल्या प्रवगाफच्या 
जागा ददसतीि त्यामुळे तो पात्र असणाऱ्या सवफ जागा साठी अजफ करू शकतो 
 

14. उमेदवारािे प्राधान्य िम कसे द्यावेत  

उत्तर : उमेदवाराची  शैक्षणणक,व्यावसानयक अहफता,प्रवगफ,लशक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ववचारात घेऊि पात्र जागा 
ददसणार आहेत, उपिब्ध जागा  ववचारात घेऊि जर आपणास उच्च अहफतेच्या पदासाठी अजफ करावयाचा असल्यास त्या 
िुसार प्रथम उच्च अर्ह्तेच ेप्राधान्य िम भरावेत त्यािंतर उतरत्या िमािे प्राधान्य िम भरावेत त्यामुळे आपल्या 
उच्चतम शैक्षणणक पात्रतिुेसार निवडीसाठी उधचत रदहि (उदा.जर उमेदवार M.Sc./M.A./M.Com /D.Ed/B.Ed व TET 

पात्र असेि त्यास इ १ त े१२ पयंत च्या सवफ जागा उपिब्ध राहू शकतीि अश्या वेळी उमेदवारािे प्राधान्य िम भरतािा जर 
उमेदवारािे इ १ त े५ वी या गटाचा प्रथम प्राधान्य िम ददल्यास व त्यािंतर उच्च माध्यलमक क्रकंवा माध्यलमक गटासाठी 
प्राधान्य िम ददिा तर या इ १ त े५ वी या गटासाठी जागा उपिब्ध असल्यास प्रथम ददल्यामुळे निवड होऊ शकत ेआणण 

उच्च माध्यलमक क्रकंवा माध्यलमक गटासाठी जागा उपिबद्ध प्राधान्य िम िंतर चा ददल्यामुळे निवड होऊ शकणार िाही. 
प्राधान्य िम भरण्याच्या अधधक तपलशिासाठी िवकरच VIDEO देण्यात येत आहे.  

 

 
 
 
 
15. निवडीसाठी प्राधान्य िम कसे ववचारात घेणार आहेत.  



उत्तर : उमेदवारािे ददिेल्या प्राधान्य िमािुसार उमेदवाराची  TAIT परीक्षेतीि गुण,शैक्षणणक,व्यावसानयक अहफता,प्रवगफ 
याबाबीचा ववचार करूि  TAIT परीक्षेतीि  मेरीटिुसार उमेदवारािंी ददिेल्या  प्राधान्य िम  ज्या प्राधान्य िमावर जागा 
उपिब्ध असेि तो प्राधान्य िम निवडीसाठी ववचारात घेतिा जाईि.त्यापुढीि प्राधान्य िम ववचारात घेतिे जाणार 
िाहीत. 

  

          उमेदवारास अश्या  प्रकारच ेप्रश्ि असल्यास edupavitra@gmail.com या email पाठवावेत त्यातीि उपयुक्त 

प्रश्िाचा FAQ मध्ये समावेश करता येईि ज्यामुळे इतर उमेदवारांिा प्राधान्य िम भरतािा मदत होईि.  

 

 


