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कृपया प्रते्यक  सूचना वाचून न ोंदणीला जा. 
 

सूचना : 
 

महाराष्ट्र  शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२१ परीके्षसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याशिषयीच्या सूचना 
 

खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र  शिक्षक पात्रता परीके्षची न ोंदणी व अजज भरण्यासाठी पुढील टपे्प  आहेत. 
 

१. ऑनलाईन न ोंदणी. 
 

       २. प टजल लॉशिन. 

 

       ३. आवेदनपत्र भरणे. 
 

       ४. अजाजतील माशहतीची पडताळणी करणे. 
 

       ५. ऑनलाईन परीक्षा िुल्क भरणे. 

 

       ६. आवेदन पत्राची शप्रोंट घेणे. 

 

१. ऑनलाईन न ोंदणी  

अजज भरण्याशवषयीच्या सूचना www.mahatet.in या सोंकेतस्थळाच्या Homepage वरील डाव्या बाजूस  

असलेल्या  'महाटीईटी-२०२१ उपक्रम ' मधील 'नवीन न ोंदणी करा' या Tab वर क्लिक करा. उघडलेल्या पेजवरील 

अजज  भरण्याशवषयीच्या सूचना काळजीपूवजक वाचून पानाच्या िेवटी असलेल्या 

" मी वरील सवज सूचनाोंचे वाचन केले आहे आशण महाराष्ट्र  शिक्षक पात्रता परीक्षा -२०२१ साठी अजज भरु 

इक्लित / इक्लिते " या पयाजयासम रील चेकबॉक्स शसलेक्ट करा, न ोंदणी फॉमज भरण्यासाठी "नवीन न ोंदणी" 

या बटनावर क्लिक करा. 

 
 

निीन न ोंदणी करण्यासाठी पुढील माशहतीची आिश्यकता आहे. 

 

अजजदाराचे प्रथम नाव / मधले नाव / आडनाव / जन्म शदनाोंक (एस.एस. सी. प्रमाणपत्राप्रमाणे) /  म बाईल क्रमाोंक 

/ ईमेल आयडी 
 

वरील माशहती अचूक भरुन झाल्यावर "Submit" या बटनावर क्लिक करा. न ोंदणी अजाजत नमूद केलेल्या ई-मेल 

आयडी आशण म बाईल नोंबर वरच सदर परीक्षाथीचा TET रशजस्ट्र ेिन क्रमाोंक आशण पासवडज पाठशवला जाईल. 
 

न ोंदणीकृत केलेला म बाईल क्रमाोंक आशण ई-मेल आयडी या परीके्षसाठी पुननोंदणीसाठी वापरता येणार नाही.  

२. प र्जल लॉशिन 

www.mahatet.in  या सोंकेतस्थळाच्या Homepage वरील डाव्या बाजूस असलेल्या 'महाटीईटी-२०२१ उपक्रम' 

मधील ' ‘लॉि इन (पररक्षाथी) ’या Tab वर क्लिक करा. उघडलेल्या पेजवरील उजव्या बाजूस असलेल्या रकान्यात 

आपला TET रशजस्ट्र ेिन क्रमाोंक आशण पासवडज  भरुन "Submit" या बटनावर क्लिक करा. पासवडज शवसरला 

असल्यास  "फॉरिॉट पासवडज " या पयाजयाचा वापर करा . 

 

३. आिेदनपत्र भरणे 

 

http://www.mahatet.in/
https://mahatet.in/


प्राप्त झालेल्या TET रशजस्ट्र ेिन क्रमाोंक व पासवडज द्वारे Login करून अजज भरण्याच्या पुढील टप्यावर, जा, लॉशिन 

केल्या नोंतर आवेदनपत्र भरण्यासाठी पुढील माशहतीची आवश्यकता आहे 

 

i) अर्जदारा शिषयी माशहती - 

• एस.एस. सी . प्रमाणपत्रा प्रमाणे अजजदाराचे प्रथमनाव, वशडलाोंचे / पतीचे नाव ,आडनाव  व आईचे नाव भरा . जर 

नावात क णता बदल असेल तर बदललेल्या नावाची माशहती द्या . 

• अजजदार पुरुष, स्त्री अथवा टर ान्सजेन्डर आहे हे ते अचूकपणे शनवडा . 

 

• एस.एस.सी. प्रमाणपत्रा नुसार जन्मशदनाोंक, एस.एस.सी. प्रमाणपत्र क्रमाोंक , उत्तीणजतेचे वषज, मशहना व बैठक 

क्रमाोंक अचूकपणे भरा. 

• आधार क्रमाोंक शकों वा आधार न ोंदणी क्रमाोंक यापैकी एक पयाजय शनवडून उघडलेल्या चौकटीत सोंबोंधीत 

क्रमाोंक  अचूक नमूद करा. 

• राष्ट्र ीयत्व भरा आशण महाराष्ट्र  राज्याचा रशहवासी असल्यास 'ह य' अथवा नसल्यास 'नाही' वर क्लिक करा. 

ii) अर्जदाराच्या सोंपकाजशिषयी माशहती - 

• यामधे्य सरे्व्ह क्रमाोंक, घर क्रमाोंक, िल्ली क्रमाोंक, के्षत्र नमूद करावे. िहराचे / िावाचे ,प स्ट्(असल्यास) 

शठकाण टाईप करावे. शजल्ह्याचे व तालुक्याचे नाव Dropdown शलस्ट् मधून अचूकपणे शनवडावे.अजजदार 

महाराष्ट्र ाबाहेरील असल्यास Dropdown शलस्ट् मधील पयाजयाोंपैकी इतर राज्य शनवडा तसेच तालुका,शजल्हा 

आशण शपनक ड नमूद करा . 

       iii)  अर्जदाराच्या र्ातीचा प्रििज आशण इतर माशहती - 

• जातीचा प्रविज Dropdown शलस्ट् मधून अचूकपणे शनवडा . 

• शदव्याोंि असल्यास ‘ ह य ’ अथवा नसल्यास ‘ नाही ’ पयाजय शनवडा . ह य पयाजयावर क्लिक केल्यास 

शदव्योंित्वाचा प्रकार, शदव्याोंित्वाची टके्कवारी , प्रमाणपत्र क्रमाोंक, लेखशनक हवा की नाही याची माशहती 

अचूकपणे न ोंदवा (शदव्याोंि व्यक्ी ोंना लेखशनक पुरशवण्याबाबत तसेच अनुग्रह कालावधीबाबत अनुजे्ञयता 

मािजदिजक सूचना www.mahatet.in या सोंकेतस्थळावर तपासून पहाव्यात.) 

     iv) अर्ाजचा स्तर (पेपर I / पेपर II) - 

• ज्या विाजसाठी (स्तरासाठी ) शिक्षक पात्रता परीक्षा द्यावयाची आहे ते Dropdown शलस्ट् मधून अचूकपणे 

शनवडा .इयत्ता १ ली ते ५ वी (पेपर १) आशण इयत्ता ६ वी ते ८ वी (पेपर २) साठी अजजदार पात्र असल्यास 

आशण द न्ही परीके्षस बसण्यास इिुक असल्यास ‘Both / द न्ही साठी ‘ हा पयाजय शनवडा . (द न्ही 

पेपरसाठी स्वतोंत्र अजज करण्याची आवश्यकता नाही .) 

    v) परीक्षा माध्यम आशण कें द्राशिषयी माशहती – 

• अजजदाराने परीके्षसाठी प्रशवष्ट् ह ण्यासाठी जे माध्यम शनवडलेले असेल ते या परीके्षसाठी प्रथम भाषा म्हणून 

ग्राय धरले जाईल. 

• शद्वतीय भाषा अचूकपणे शनवडा . या परीके्षसाठी प्रथम भाषा मराठी शनवडल्यास शद्वतीय भाषा इोंग्रजी 

अशनवायज असेल. प्रथम भाषा इोंग्रजी शनवडल्यास शद्वतीय भाषा मराठी अशनवायज असेल. तसेच प्रथम भाषा 

(उदूज/ बोंिाली / िुजराती /तेलिू / शसोंधी / कन्नड / शहोंदी ) शनवडल्यास शद्वतीय भाषा मराठी शकों वा इोंग्रजी 

शनवडता येईल. 

• उदूज  माध्यम शनवडले असल्यास, द न्ही पेपर कररता प्रश्नपशत्रकेतील इतर घटकाोंसाठी (non-language 

sections)उदूज  आशण इोंग्रजी भाषेत (शद्वभाशषक) प्रश्न असतील. 



• जर मराठी / इोंग्रजी शकों वा इतर माध्यम (जसे की कन्नड, तेलिु, िुजराती , शहोंदी , शसोंधी आशण बोंिाली ) 

शनवडलेले असल्यास द न्ही पेपर कररता प्रश्नपशत्रकेतील इतर घटकाोंसाठी (non-language sections) 

मराठी आशण इोंग्रजीभाषेत (शद्वभाशषक) प्रश्न असतील. 

• अजजदार ज्या शजल्हा कें द्रावर परीक्षा देणार आहे,त  शजल्हा Dropdown शलस्ट् मधून अचूकपणे शनवडा . 

vi) िैक्षशणक पात्रता – 

• िैक्षशणक पात्रता या मुद्यामधे्य पेपर १ (कशनष्ठ प्राथशमक स्तर) या साठी एस.एस.सी . पात्रतेशवषयी माशहती 

भरावी तसेच एच.एस.सी .ची , पदवी , पदवु्यत्तर पदवी आशण इतर िैक्षशणक पात्रता (असल्यास) त्याची 

माशहती , क सज, ब डज /शवद्यापीठ, उत्तीणज वषज, प्राप्त िुण, एकूण िुण, टके्कवारी /शे्रणी व िततमक / शे्रणी 

याबाबत अचूकपणे न ोंद करावी . 

• पेपर २ (वररष्ठ प्राथशमक स्तर) या साठी एस.एस.सी .आशण पदवीची पात्रतेशवषयी माशहती भरावी , तसेच 

एच.एस.सी .पदवु्यत्तर पदवी आशण इतर िैक्षशणक पात्रता (असल्यास) त्याची माशहती , क सज, ब डज / 

शवद्यापीठ, उत्तीणज वषज, प्राप्तिुण, एकूण िुण, टके्कवारी /शे्रणी व िततमक / शे्रणी याबाबत अचूकपणे न ोंद 

करावी . 

vii) व्यािसाशयक पात्रता - 

• व्यावसाशयक पात्रता मधे्य  शिक्षणिास्त्र पदशवका (डी .एड. शकों वा समकक्ष ) अथवा शिक्षणिास्त्र पदवी (बी 

.एड. शकों वा    समकक्ष )  बाबतची माशहती पदवी / पदशवकेचे  नाव, शवद्यापीठ/परीक्षा मोंडळ, उत्तीणज वषज, 

प्राप्त िुण, एकूणिुण, टके्कवारी , िततमक / शे्रणी अचूकपणे न ोंदवा . 

• अजजदार शिक्षणिास्त्र पदवी शकों वा शिक्षणिास्त्र पदशवका द न्ही उत्तीणज असल्यास द न्ही ोंची माशहती  

अचूकपणे न ोंदवा . पदवु्यत्तर शिक्षणिास्त्र पदवी (असल्यास) त्याशवषयीची माशहती न ोंदवा . 



viii) छायाचित्र ओळख - 

आयडेन्टीटी पु्रफ ( ओळखीचा पुरावा ) म्हणून पहिल्या चौकटीतील Dropdown हलस्ट मधून आपल्याकडे पुरावा असलेल्या 

कोणत्यािी एका पयाायाची हनवड करा. दुसऱ्या चौकटीत त्याचा क्रमाांक नमूद करा. 

फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करण्यािी काययपद्धती- 

अ) ३.५ से.मी. X ४.५ से.मी. १०० KB चा रांगीत फोटो सॅ्कन करावा. सॅ्कन इमेज फोटो बॉडार पयंत क्रॉप करण्यात यावा. 

सदर इमेज ५ KB ते १०० KB या आकारामधे्यच बसेल याची खात्री करून घ्यावी. (.png , .jpg , .jpeg format only ) 

ब) ३.५ से.मी. X ४.५ से.मी. चा चौकोन पाांढऱ्या कागदावर आखावा त्यामधे्य काळ्या शाईच्या पेनाने स्पष्ट स्वाक्षरी करावी. 

सदरची स्वाक्षरी असलेले पृष्ठ ५० KB मधे्य सॅ्कन करावे व क्रॉप करावा. स्वाक्षरीची इमेज २ KB ते ५० KB या आकारामधे्य 

बसेल याची खात्री करून घ्यावी. (.png , .jpg , .jpeg format only ) 

प्रहतज्ञापत्र वाचून ते मान्य असल्यास        “मी वरील सवा सूचनाांचे वाचन केले आिे आहण हशक्षक पात्रता परीक्षा- २०२१ साठी 

आवेदन करू इच्छितो / इक्लिते.” या चौकटीत च्छिक करा आहण ऍच्छिकेशन फॉमा Save & Preview करा. 

 

४. अर्ायतील माचितीिी पडताळणी करणे 

स्क्रीनवर आलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करा. माहितीत बदल करावयाचा असल्यास च्छस्क्रनच्या शेवटी असलेल्या 

"Edit " बटनावर च्छिक करून आवश्यक ते बदल करा आहण पुन्हा Save & Preview या बटनावर वर च्छिक करून 

स्क्रीनवर आलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करून "Payment " या बटनावर च्छिक करा. 

अर्यदाराने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क यशस्वीरीत्या भरल्यानंतर अर्ायमधे्य कोणतािी बदल करता येणार नािी. 

तसेि त्यानंतर अर्ायमधील माचिती बदलाबाबत कोणतेिी चनवेदन / अर्य यांिा चविार केला र्ाणार नािी. 

५. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरणे 

सवा माहिती अचूक भरून झाल्यावर  प्रहतज्ञापत्र वाचून ते मान्य असल्यास       चौकटीत  च्छिक करा आहण ऍच्छिकेशन 

फॉमा  Save &  Preview करा . 

"Payment" या Button वर च्छिक करा, स्क्रीनवर आलेली परीक्षा शुल्क सांदभाातील माहिती अचूक असल्याची खात्री करा. 

Confirm and Pay या बटनावर च्छिक केल्यानांतर ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क भरण्यासाठी के्रडीट काडा, डेहबट काडा, 

इांटरनेट बँहकां ग असे पयााय उपलब्ध िोतील. आपणास सोयीस्कर असलेल्या पयाायाद्वारे ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरावे. 

चलनाद्वारे / ऑफलाइन शुल्क भरण्याचा पयााय उपलब्ध नािी. 

ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरतेवेळी इांटरनेट कनेक्शन नसणे, वीज पुरवठा खांहडत िोणे यामुळे परीक्षा शुल्क जमा न 

झाल्यास पुन्हा Login करून परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरावे. 

परीक्षा शुल्क जमा झाल्यास स्क्रीनवर भरलेल्या अजााच्या तपहशलाची माहितीचा फॉमा Print / Preview टॅब मधे्य 

उपलब्ध िोईल. आहण‘ Transaction Details’ / Transaction Receipt Transaction History मधे्य स्क्रीनवर हदसेल. 

Transaction History या टॅब वर च्छिक करून अजादारास सदर Transaction Receipt पािता व हप्रांट घेता येईल. 

६. आवेदनपत्रािी चरंट घेणे. 

परीक्षा शुल्क भरल्यानांतर आवेदनपत्राची हप्रांट घेऊन अजादाराने जतन करून ठेवावी त्याकररता " Print / Preview " या 

टॅब चा वापर करावा. 

आवेदनपत्राची हप्रांट गटहशक्षणाहधकारी / हशक्षणाहधकारी याांचेकडे जमा करण्याची आवश्यकता नािी. 

 मी वरील सवय सूिनांिे वािन केले आिे आचण चशक्षक पात्रता परीक्षा- २०२१ साठी आवेदन करू इच्छितो. 

                                                           नवीन न ोंदणी   मुख्य पृष्ठ 


