यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठ,

नािशक – ४२२२२२

िश णशा

िव ाशाखा
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१. िश ण मासंबंधी मािहती
दे शभरातील पारं पिरक िव ापीठां मधून दोन वष कालावधीचा िनयिमत बी.एड. िश ण म सु आहे .
िनयिमत बी.एड. िश ण म सेवांतगत िश कां ना करता येणे श य नाही. यामुळे मु त िव ापीठाने
सेवांतगत िश कांसाठी नोकरी करताना पूण करता येईल असा २ वष कालावधीचा ‘सेवांतगत
िश णशा पदवी िश ण म’ (बी.एड.) १९९१ पासून सु केला.
(२.१) कालावधी - या िश ण माचा िकमान कालावधी २ वष चा व कमाल कालावधी ५ वष चा
आहे . कमाल पाच वष या कालावधीत िश ण म पूण न के यास िव ा य स कमाल कालावधी
संप या या िदवसापासून, पु हा पाच वष साठी या वष या तुकडीचे संपण
ू शु क भ न पुनन दणी
करता येईल.
(२.२) एकूण ेयांक - हा िश ण म ८० ेयां कांचा हणजे सुमारे २६०० अ ययन तासांचा आहे .
(एक ेयां क हणजे ३० ते ३५ तासां चा अ यास होय.)
(२.३) िश ण म मा यम - बी.एड.िश ण माचे मा यम मराठी आहे . या िश ण माचे वयंअ ययन सािह य मराठीत आहे .
भाग- I - बी.एड. वेशासंदभ त मह वपूण सूचना
 मह वपूण सूचना
१) उमेदवाराने या िश ण माची वेश मािहतीपु तका िव ापीठा या वेबसाईटव न डाऊनलोड
क न मािहतीपु तकेत नमूद के या माणे या िश ण मासाठी ऑनलाईन अज भरावा. याखाली
असले या वेश लक व न ऑनलाईन वेश अज भरता येईल. ऑनलाईन वेशअज भरताना
आपण भरलेली मािहती बरोबर आहे याची खा ी क नच ‘Submit’ बटण दाबावे.
२) वेशअज भर याची शेवटची मुदत संप यानंतर तीन िदवस वतः या
वेश अज त दु ती
कर याची संधी उमेदवाराला दे यात येईल. या मुदतीतच उमेदवाराने वेश अज त आव यक ती
दु ती करावी.
३) २०२०-२२ बी.एड. वेश तुकडीसाठी िद.३१/०८/२०२० हा िदनांक आपला सेवा अनुभव,
शै िणक पा ता ई. सव बाब किरता शेवटचा िदनांक हणून लागू राहील. या तारखेनंतर ा त
केलेली शै िणक पा ता, अनुभव यावष या वेशासाठी िवचारात घे तले जाणार नाहीत.
४) ऑनलाईन वेशअज त भरले या संपण
ू मािहतीचे मूळ पुरावे पडताळणीवेळी आपणाकडे असणे
अिनवाय असेल. मूळ कागदप सादर न के यास संबंि धत मािहती ा धरली जाणार नाही.
५) बी एड. वेश अज शु क खु या वग साठी . ८००/- आिण राखीव वग साठी . ४००/- आहे .
वेश अज भरतेवेळी सदर शु क ऑनलाईन प तीने भरावे.
६) ऑनलाईन भरले या वेश अज तील मािहती आधारे खुला व आरि त क िनहाय गुणव ा यादी
िस कर यात येईल. यानं तर िव ापीठाने िदले या सूचनेनुसार गुणव ा यादीतील क िनहाय
वेश सं येनस
ु ार संबंिधत िव ा य नी अ यासक ावर आप या वेश अज ची पडताळणी क न
यावी.अ यासक ाने आप या वेशअज तील भरले या मािहतीची खा ी के या नंतर िव ापीठ व
अ यासक शु क भ न आपला वेश िनयोिजत कालावधीत िन चत करावा. आप या
वेशासंदभ तील मािहती / कागदप े चुकीची अस याची त ार िव ापीठाला ा त झा यास
िव ापीठ सिमती माफत आप या वेशाची चौकशी कर यात येईल. त ारीत त य आढळ यास
आपला वेश र कर यात येईल. वेश र करताना आपण भरले ले वेश शु क परत केले
जाणार नाही.तसेच आप यावर खोटी मािहती पुरिव यासंदभ त FIR दाखल केला जाईल. याची
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वेशे छू नी न द यावी. या उमेदवारांना आर णाअंतगत वेश यायचा आहे . अशा उमेदवारांनी
शासन िनणयानुसार आव यक ती सव वैध कागदप े तसेच नॉन–ि मी ले अर माणप
अ यासक ाला वेश अज पडताळणी या वेळी सादर करणे अिनवाय आहे .
७) अ यासक ावर पडताळणी झा यानंतर
वेशअज आपोआप लॉक होईल. यामुळे
हे िरिफकेशननं तर कोण याही बदलासंदभ तील प यवहार िव ापीठाला क नये.
८) वेशाथ नी आप या शाळे या िज ातूनच वेश अज भरावा अ यथा वेश ि येतन
ू तो बाद
होईल. िज हािनहाय अ यासक ाची यादी असणारा त ता या मािहतीपु तकेत बी.एड.
िश ण माचे अ यासक या मु ाअतगत दे यात आलेली आहे .
उदा :
 मुंबई उपनगर (सबअबन) साठी - चबूर सवकष िश णशा महािव ालय, चबूर हे क
असेल. यात बोिरवली (URC-1), कांिदवली (URC-2), गोरे गाव (URC-3), अंधेरी
(URC-4), सांता ू झ (URC-5), भांडूप (URC-6), घाटकोपर (URC-7), चबूर (URC8), कुल (URC-9), घाटकोपर (DYD_URC3), अंधेरी (DYD_URC5), मालाड W
(DYD_URC6),
कांिदवली E (DYD_URC7), हे तालुके असतील.
 मुंबई शहरासाठी - एस.टी. िश णशा महािव ालय धोबीतलाव हे अ यासक असेल.
यात परे ल (URC-10), दादर (URC-11), भायखळा (URC-12),
टँ रोड
(DYD_URC1), सायन (DYD_URC2), मुलड
ू (DYD_URC4) हे तालुके असतील.
 ठाणे व पालघर िज ासाठी – सेवासदन कॉले ज ऑफ ए युकेशन, उ हासनगर असेल.
 रायगड िज ासाठी - रायगड िज ातील िश णशा महािव ालय असेल .
९) महारा ातील पालघर िज हा वगळता येक िज ाला वतं अ यासक आहे . वेशाथ ने
आप या शाळे या िज ाचाच अ यासक
हणून िवचार करणे अिनवाय आहे . पालघर
िज ातील वेशा थनी ठाणे िज ातूनच अज भरणे अपेि त आहे .
१०) एखा ा अ यासक ा या जागा वेशअज अभावी िर त रािह यास संबंिधत िवभागातील इतर
िज ां ना या िर त जागा समान सं येने वाटू न िद या जातील व तेथे या अितिर त जागा हणून
भर यात येतील. हे करताना या िज ातील जागा ५० पे ा जा त होणार नाही. याचा िवचार
कर यात येईल.
११) िद यांगासाठी ५% हणजे एकू ण ७५ जागा भर यात येतील. यानुसार येक िज ाला दोन/ तीन
जागा िद यांग िव ाथ वेश कायप तीनुसार गुणव ा यादीचा िवचार क न भर यात
येतील.दरवष रोटे शनने या िज ात िद यांगां चे अज जा त असतील यातील पाच िज ांना
िद यागां या तीन जागा दे यात येतील.
१२) वेशासंदभ तील सव सूचना ’http://ycmou.digitaluniversity.ac’ या वेबसाईटवर कािशत
कर यात येतील. वेशाथ ने या पाहू न यानुसार कृती करणे वेशाथ ची जबाबदारी असेल.
१३) वेशां नंतर िव ापीठाकडू न बी.एड. िश ण म संरचना, अ यासिवषयक सािह य कवा
अ यासक ात कोण याही कारणा तव बदल कर यात आला तर तो पाळणे वेशाथ ला
बंधनकारक असेल.
मह वाचे - या िश ण माला िदला जाणारा वेश केवळ गुणव े न ुसार व िनयमानुसार िदला
जातो. अ य कोणताही माग कोणी सूिचत के यास मा. कुलसिचव यां याकडे ले खी त ार करावी.
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भाग –II बी.एड. वेशासंदभ त मािहती
मु त िव ापीठािवषयी थोडे से - महारा शासनाने मु त िव ापीठाची थापना ‘यशवंतराव च हाण
महारा मु त िव ापीठ कायदा १९८९’ अ वये १ जुलै १९८९ रोजी केली. यशवंतराव च हाण महारा
मु त िव ापीठाचे काय े संपण
ू महारा रा य असून, िव ापीठाचे मु यालय नािशक येथे आहे .
िश ण अधवट रािहले या अने क य त ना वतःची नोकरी, यवसाय वा उ ोग सांभाळून वयंअ ययना ारे पुढे िश ण घेता यावे, या हे तन
ू े मु त िव ापीठाची थापना झाली. मु त िव ापीठाचे येय
लोक िव ापीठ बनणे हे आहे . मु त िव ापीठा या काय ची दखल घेऊन २००२ व २०१९ या वष
Commonwealth of Learning, Canada या सं थेचा ‘Award of Excellence for Institutional
Achievement’ हा पुर कार िव ापीठाला िमळाला. दोन वेळा असा पुर कार िमळणारे हे जगातील
एकमेव िव ापीठ आहे . भारतातील हे पाचवे व देशातील िविवध रा यां त सु झाले या रा य
तरावरील मु त िव ापीठांपैकी हे चौथे िव ापीठ आहे . यशवंतराव च हाण महारा
मु त
िव ापीठाची िश णप ती दुरिश णाची (Distance Education) आहे . िव ापीठाने रा यभर
िवखुरले या अ यासक ांमाफत िव ाथ ना िश णा या संधी उपल ध क न िद या आहे त.
२. िव ाशाखा पिरचय
िव ापीठात एकूण आठ िव ाशाखा आहे त. िश णशा
िव ाशाखा यातील एक आहे .
िव ापीठा या थापनेनंतर अव या एका वष या कालावधीत हणजे १९९० म ये या िव ाशाखेने
नावा पाला ये या या टीने पावले उचलली. १९९१ म ये सेवांतगत िश कांसाठी बी.एड., १९९४
म ये सहयोगी बी.एड. तर १९९९ पासून बालसंगोपन आिण रं जन िश ण म माणप , वयं-सहा यता
ेरक- ेिरका माणप िश ण म, मू यिश ण माणप िश ण म, िश कांसाठी मािहती सं ेषण
तं िव ान, घरकामगार कौश य माणप िश ण म, शाले य यव थापन पदिवका, PGDEEDs,
बी.एड. (िवशेष) एम.ए. िश णशा
आिण पीएच.डी. िश णशा
हे िश ण म सु केले .
याआधारे िव ापीठाला तळागाळातील लोकांपयत बहु सं येने पोहोचणे श य झाले. या टीने
िव ाशाखेने वतःची उि टे , तिवधानही तयार केले आहे . या िव ाशाखेतील सव त मह वाचा
मानला जाणारा हा सेवांतगत िश क- िश ण (बी.एड.) िश ण म आहे . या िव ाशाखेची बी.एड.
आिण एम.एड. िश ण माची िव ा थनी ीमती वाती वानखेडे यांना Commonwealth of
Learning, Canada या सं थेने ‘Award of Excellence for Distance Learning Experience’ हा
पुर कार २००४ साली िदला आहे .
३. हा िश ण म कोणासाठी?
यांनी डी.एड./ डी.टी.एड. / ा ट टीचर िड लोमा पूण केला आहे , असे ाथिमक सेवांतगत िश क या
िश ण मास पा असतील.
४. एन.सी.टी.ई. वेश िनयम
N.C.T.E. ने िस केले या भारता या राजप ातील पिरिश ट . १० मु ा . ४.२ म ये पुढील
िनयमांनस
ु ार बी.एड. वेश ि या काय वत केली जाते .
“Eligibility”
The following categories are eligible to be students of B.Ed. (ODL):
बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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i.
ii.
iii.

Trained in-services teachers in elementary Education./ Craft Teacher
Candidates who have completed a NCTE recognized teachers education
programme through face-to-face mode/ Craft Teacher Diploma.
The reservation and relaxation in marks for SC/ST/OBC/PWD and other
categories shall be as per the rules of the Central Government, whichever is
applicable.”

५. िज हािनहाय जागा
एन.सी.टी.ई.ने यशवंतराव च हाण महारा

मु त िव ापीठातील बी.एड. िश ण माला एकूण

१५०० जागां ना मंजरु ी िदले ली आहे . यानुसार महारा ातील
येतात. उविरत ३० जागा

येक िज

येक िज

ाला ४२/४३ जागा भर यात

ाला एक या माणे सै यदलातील सेवेत असले ले आजी व माजी

कमचारी यां यासंदभ त असले या पिरप कानुसार भर यात येतील.
६. अितिर त जागा
(६.१) गोवा, बेळगाव व िबदर : गोवा, बेळगाव, िबदर या महारा ा या सीमारेषेनजीक या मराठी
भािषक िश कांसाठी

ये क ५०० िव ा य मागे एक जागा दे यात ये ईल. सदर योजनेचा लाभ

घे ऊ इ छणा या उमेदवारांनी आव यक कागदप ांचा एक संच तयार ठे वावा. वेश मुलाखती या वेळी
याचा पडताळा घे यात येईल. िनयु ती आदे श व अनुभवाचे दाखले हे मराठी / हदी / इं जीतच
असावेत. इं जी वा मराठीत िनयु ती आदे श व दाखले नसतील तर याची मराठीत अिधकृत भाषांतर
त आणावी. यावर मु या यापकाची सही व िश का असणे अिनवाय आहे .
(६.२)

योगशील शाळा : युिनसेफनी

िनवड केले या

योगशील शाळांतील अ िशि त

िश कांसाठी ५०० िव ा य मागे एक जागा राखीव ठे व यात येईल. या िश कांनी आपले वेश-अज व
संगणकीय अज ची त भ न बंद पािकटात यावर ‘ योगशील शाळे साठीचा अज’ असे न दवून तो
आप या शाळे माफत िव ापीठा या न दणी क , िव ाथ सेवा िवभाग, य.च.म. मु त िव ापीठ,
नािशक यां याकडे च पाठवावयाचा आहे , याची न द यावी.

वेशासाठी यांना मु या यापक /

सं था मुखांचे वतं हमीप भ न सादर करावे लागेल. उमेदवारांकडू न शाळे माफत वतं पणे अज
न आ यास या अज चा िवचार होणार नाही.
७. आर ण त ता
शासन िनयमानुसार व िव ापीठ ठरावानुसार खालील माणे अितिर त व राखीव जागा राहतील.
७.१ महारा शासना या िनणयानुसार अनुसिू चत जाती/अनुसिू चत जमाती/िवमु त भट या जमाती व
इतर मागासवग य यां यासाठी ५०% जागा राखून ठे वले या आहे त. या जागा शासना या िनणयानुसार
( आर ण त या खाली िदले या शासन िनणयानुसार )भर यात येतील. एकूण िनध िरत जागांम ये
आर ण पुढील माणे राहील.
आरि त जागा दशिवणारा त ता

१. एन.सी.टी.ई. या मा यतेनसु ार एकू ण जागा १५००
बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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२. एकू ण अ यासक ==३५
३. ये क अ यासक ावर वेश सं या =४२/४३
४. ये क िज ा या ४२/४३ जागानुसार आर ण त ा पुढील माणे
अ) आर ण त ा
सामािजक आर ण
अ
वगिनहाय ट के वारी
एकू ण जनरल
.
जागा
१
अनु.जाती १३%
५
४
२
अनु. जमाती ०७%
३
२
३
िवमु जाती(अ)०३ %
१
१
४
भट या जमाती(ब)२.५%
१
१
५
भट या जमाती (क) ३.५ %
२
१
६
भट या जमाती(ड) ०२ %
१
१
७
इतर मागास वग १९%
८
६
८
EWS १०%
४
३
९
SEBC
शासन िनयमानु सार
उपरो सव आर ण महारा शासन िनयमानुसार भर यात येईल.
(७.२) िवशे ष

सामां तर आर ण
मिहला ३०% िद यां ग ५ %
१
१
०
०
१
०
२
१

सामािजक आर णातील
सव वग िमळू न २ जागा
(अ. .०१ते ०९ )

वग बाबत (SBC) :- गुणव ा यादीनुसार

मागास

वेश ि या के यानंतर जर

कोण याही मागासवग य वग साठी आरि त असले या जागांपैकी काही जागा िर त रािह या तर या
जागेवर एकू ण

वेश

मते या जा तीतजा त

२ ट

यांपयत िवशेष मागास

वग य उमेदवारांना

वेशासाठी ाधा य दे यात येईल.
आर ण या जागांसाठी अज करणा या उमेदवाराने बी.एड.

वेश मुलाखती या वेळी शासन

िनयमानुसार जातीचे मूळ माणप /जात वैधता माणप तसेच ना साय तर माणप (Non cremelayer)
(िद.०१/०४/२०२० नंतरचे )अिनवाय असेल. सदरचे

माणप े

वेश अज पडताळणी या वेळी वैध

असावे.
तसेच शासन िनणय
२००१ मधील तरतूद
जातीचे

माणप

. एसटीसी-१००१/बी.एड. वेश/(२४/२००१) मािश – ३ िद. ३० जानेवारी

. ३.५ अ वये िवशेष मागास वग तील उमेदवारांना संबंिधत स म अिधकारी यांचे

व नॉन ि िमलेअर

माणप

यो य या प तीचा अवलं ब क न दे याबाबतचा

उ लेखानुसार कायवाही होईल.
(७.४) शासन िनणयानुसार एकूण

वेश

मते या ३० % जागा मिहला उमे दवारांकिरता

राखीव राहतील.
टीप : आर णा या संदभ त महारा

शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केले या िनयमांनस
ु ार

कायवाही कर यात येईल.
बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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(७.५) िद यांग य त या
शासन िनणय

वेशासंदभ त :- महारा

शासना या उ च व तं िश ण िवभाग

मांक-संकीण-२०१६/ . .३०२/ िव,िश-३, िस

िदनां क २७ ऑग ट २०१८

नुसार िद यांग य ती या िश णासाठी शासनाने ५ % आर ण ठे वलेले आहे .ते पुढील माणे
असेल.

यासाठी संपण
ू महारा ातील

वेशे छुं ची जनरल गुणव ा यादी तयार कर यात येते.

गुणव े नस
ु ार गुणव ा यादीत येणा-या िद यां गांना वगळून, िद यांगा या गुणव ा यादीत १ %
अ प टी, १ % कणबिधर, १ % अ थ यंगाचा, १ % मंदबु ी, आिण बौ ीक अ मता, १%
बहु अपं ग व
िज

या िद यां गांचा

समावेश असेल. िज हािनहाय गुणव ा यादी अस याने

येक

ास िकमान दोन आिण कमाल तीन जागा िद या जातील. अशा एकूण ७५ जागा संपण
ू

महारा ात िद यांगांसाठी शासन िनयमानुसार राखीव असतील. िद यांग

जी.आर. पिरिश ट

(िद यांगांबाबतची सिव तर योजना मािहतीपु तकेतील पिरिश टाम ये िदलेली आहे , ती पाहावी.
िद यांगांचे आर ण अंतगत अस यामुळे थम गुणव ेनुसार या जागा भर या जातील व भरले या
जागा या संवग या असतील तेव

ा जागा िनयिमत वेशा या जागांमधून कमी होतील.)

(७.६) सैिनक : सै यदलातील आजी व माजी कमचारी / प नी कवा यांचा मुलगा / अिववािहत
मुलगी यांना २ % जागा राखून ठे व या जातील.
(७.७) वातं यसैिनक पती / प नी, मुलगा / अिववािहत मुलगी तसेच भूकंप व क प

त आिण

िवधवा व पिरत ता या संवग साठी अितिर त २ गुण दे यात येतील.
(या यितिर त
महारा

य

वेश थम फेरीची गुणव ा यादी िस

शासनाचे GR सव

वेशे छु उमे दवारांना या वष या

कर यापूव

िस

होणारे

वेशासाठीही बंधनकारक

असतील.)
८. िश ण म वेश पा ता
िकमान पा ता
(८.१) यू .जी.सी. मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी / पद यु र पदवी.
(८.२) पदवी / पद यु र पदवी परी ेत खु या वग तील उमेदवारांना िकमान ५० % (४९.५ ते
५० ट यांपयतचे गुण) व मागासवग य उमेदवारांना िकमान ४५ % (४४.५ ते ४५
ट यांपयतचे गुण ) गुण असणे अिनवाय आहे . (महारा शासनाने या ाथिमक िश कांना
पदवीधर केल लागू केला आहे अशा वेशे छुं ना पदवी / पद यु र पिर ा उ ीणते या गुणांची
अट नाही, मा उ ीण असणे आव यक आहे .)
(८.३) डी.एड./डी.टी.एड./ ा ट टीचर िड लोमा हे िश ण म पूण केलेले आिण मा यता ा त
ाथिमक तरावर शासनाने मंजरू केले या पदावर पूणवेळ / अधवेळ काम करणा या व िकमान
दोन वष चा (अधवेळ अस यास ४ वष) अनुभव असले या अ यापकांना सेवा ये ठते नस
ु ार वेश
िमळे ल.
(८.४) वेशासाठी िकमान दोन वष चा अनुभव अिनवाय असेल. पूणवेळ / अधवेळ सेवेत
अस याचे व िश णशा पदवी िश ण म पूण होईपयत सेवेत ठे वले जाईल, असे शाळा मुखांचे
माणप दे ऊ शकणा या पदवीधर िश कांना या िश ण मा या वेशासाठी पा समज यात
येईल.
९. वेश अपा ता
बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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पुढील कार या अज चा वेशासाठी िवचार केला जात नाही आिण अशी आवेदनप े ा त
झा यास ती र कर यात येतील व उमे ारास याबाबत कळिवले जाणार नाही.
९.१) यां या सेवा आदे शात िश क िनयु ती असा उ लेख नाही.
९.२) स या सेवत
े असले या शाळे या िज ा यितिर त इतर िज ातून वेश अज भरणारे
९.३) अपूण आिण खो ा मािहतीचे वेश अज
९.४) स या सेवेत नसले ले अ यापक.
९.५) तािसका वेतनावर कायरत िश क.
९.६) यू.जी.सी. मा यता नसले या िव ापीठाचे पदवीधारक.
९.७) मा यिमक/उ च मा यिमक िव ालयातील िश क/ योगशाळा सहायक/किन ठ सहायक /
िलिपक, ंथपाल, इ यादी.
९.८) पदवी वष या अंितम परी ेस बसले ले , परं तु िनकाल न लाग यामुळे पदवी परी ेचे पदवी
माणप कवा गुणपि केची स य त न जोडणारे िश क.
९.९ ) बालवाडीत िशकिवणारे अ यापक.
९.१०) तांि क िव ालये, कृषी िव ालये व त सम अ य िव ालये, एम.सी. ही.सी. िनदे शक
(Instructor) हे वेशासाठी पा नाहीत.
९.११) वेश-अज वर मु या यापकाची सही नसणारे तसेच स म अिधका याचे माणप न
जोडणारे िश क वेशास अपा ठरतील.मा मु या यापकच वतः उमेद वार असेल, तर सं थेचे
सिचव वा िश णािधकारी यांची सही व िश का असणे आव यक आहे .
९.१२) मराठीचे पुरेसे ान नसलेले िव ाथ अपा ठरतील.
९.१३) राखीव वग तील उमेदवारांनी जातीचे माणप / जात पडताळणी माणप / ना साय तर
नस याचे माणप कागदप पडताळणी या वेळी मुदतीत सादर क न शकणारे उमेदवार राखीव
वग तून वेशास अपा ठरतील.
१०) वेश-अज कसा भरावा?
आपणाला बी.एड. वे श-अज ऑनलाईन भरायचा आहे . यामुळे मािहती पु तका बारकाईने
वाचून मगच ऑनलाईन वे श-अज भरावा. वे श-अज भरतेवेळी आपण राखीव वग तील असाल तर
जात माणप , ना साय तर(Non Crymilyer),जात पडताळणी दाखला आपणाजवळ असणे
आव यक आहे . नेट बँ कग ारे ोसे सग शु क भर यानंतर आप याला आपला वेश-अज यश वीपणे
भरला गे याचा संदेश ये ईल. या िव ा य ना अज यश वीपणे भर याचा संदेश येईल तेवढेच अज
वेशासाठी या ि येत िवचाराधीन असतील, याची न द यावी. वेश पा ते या मािहतीत आपण
काही चूक के यास आपण वे शे छुं या यादीत नसाल. तसेच वे श-अज भरतेवेळी गुणव ा यादीवर
पिरणाम करणा-या घटकांबाबत आपण केलेल ी चूक, अपूण मािहती व पुरिवलेली खोटी मािहती
आपणास वे श ि येतून बाद क शकते तसेच खो ा कागदपा ां या आधारे वे श घेत याची त ार
िव ापीठाला कधीही ा त झाली व या त ारीत त य आढळ यास आपला वे श र होऊन शु कही
परत केले जाणार नाही तसेच आप यावर शासन िनयमानुसार FIR दाखल केला जाईल याची न द
यावी.याचीही न द यावी. वेश-अज ऑनलाईन भर याची जबाबदारी व भरलेला अज बरोबर आहे
का? ते तपास याची जबाबदारी पूणतः वेशे छु कांची आहे . याची न द यावी .
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बी.एड. वेशासाठी आपणाला ऑनलाईन अज भरावा लागतो. ऑनलाईन भरले या

(१०.१)

संगणकीय अज या आधारेच गुणव ा यादी तयार केली जाते . यामुळे ऑनलाईन अज िबनचूक
भरणे आव यक आहे .
(१०.२) ऑनलाईन संगणक अज कोठे ही जमा क

नये, अ यासक ावर

य

वेश अज

पडताळणी व वेश घेतेवेळी सदर अज व मूळ कागदप े तपासणीसाठी सोबत आणावीत.
(१०.३) संगणक अज त िलिहलेला अनुभव, पदवी / पद यु र पदवीचे गुण व

ेणी आिण

वग या आर णाआधारेच वेश गुणव ा यादी यादी िन चत होते. वेश गुणव ा यादी िस
करणेपुव

वेशे छुं ना एकदा आपली भरले या वेश- अज तील ुटी दुर कर याची संधी वेश

अज भर याची मुदत संप यानंतर दे यात येईल.

यानं तर कोण याही

(ऑ जे शन) िवचारात घे तले जाणार नाही, याची सव नी न द यावी.
अ यासक ावर

व पाची त ार

य

वेशा या वेळी

वेश अज त भरले या मािहतीची पडताळणी क नच अ यासक ावर

वेश

कायम कर यात येईल. वेशानंतर वेशाथ ने िदले ली मािहती वा कागदप े खोटी अस याचे िस
झा यास, सदर िव ा य चा वेश र कर यात येईल व शु कही परत केले जाणार नाही. तसेच
यावर फौजदारी गु हाही दाखल कर यात येईल याची न द यावी .
(१०.४) िश क हणून अनुभव िलिहताना तो िद.३१/०८/२०२० पयतचा न दवावा.संगणक
अज वर (पुरावे सादर क

शकत असले या) केवळ तुम या एकूण सेवा कालावधीची न द

करावी. या एकूण अनुभवाची ई-मािहतीपु तकेतील सेवा अनुभव न द त यात आपण
अनुभव न दवताना नोकरी या सु वातीपासूनचे सव काय लयीन आदे श कवा पुरा या माणे न द
करावी. अनुभवाचा पुरावा हणून सेवेचे
याची कृ पया न द

यावी.

माणप

हे द तऐवज मा य कर यात ये त नाही

या सेवेचे पुरावे उदा. सेवा पु तकेतील न द, सेवा ऑडर इ.

तुम याकडे नाहीत याची न द अनुभव न द त यात संगणकीय अज त क

नये.

(१०.५) पूव ची सेवा अधवेळ अस यास अनुभव न द त यात अनुभव न दिवताना तसा प ट
उ लेख करावा. यासंदभ त ‘िश ण म

वेश-पा ता’ मु ा

.८.३

माणे कायवाही कर यात

येईल.
(१०.६) तु ही या शाळे त सेवत
े असाल या शाळे चा िज हा, संगणक वेश अज वरील ‘िज हा’
या िठकाणी न दवावा. तुमची शाळा या िज

ात असेल याच िज

ात तु हाला वेश यावा

लागेल. बी.एड.चे वेश हे िज हा गुणव ा यादीनुसार दे यात येतात.
(१०.७) भरले या ऑनलाईन अज तील मािहतीचे पुरावे वेशा या वेळी सादर करणे अिनवाय
असेल.
(१०.८) अजदाराची गुणव ा यादीत वेशासाठी िनवड झा यास अज तील सव मािहतीचा
पुरावा दे णारे तसेच सेवा स यता पडताळणीसाठीची मािणत कागदप े कागदप
वेशाचे
वेळी सोबत आणावी.
क) मूळ
वेश अज व ऑनलाईन संगणकीय अज ची त आिण डी.एड./डी.टी.एड./
ा ट टीचर िड लोमा उ ीणतेचे गुणप क व माणप
ख)

शै िणक पा तेचे गुणप क व माणप ां या मूळ व मािणत स य ती.
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ग)

वेश-अज त न द के या माणे

ये क िव ालयातील सु वातीपासून पुढील सव

नेमणुकी या आदे शां या मूळ व मािणत स य ती, अनुभवाचे मूळ माणप .
घ)

मागासवग य अस यास पुढे नमूद के या माणे मूळ त व मािणत स य त.

अनुसिू चत जाती (एस.सी.) – जातीचा दाखला
अनुसिू चत जमाती (एस.टी.) – जातीचा दाखला, जात वैधता माणप
िवमु त जमाती / भट या जाती / इतर मागासवग य / िवशे ष मागासवग य
(VJ/NT/OBC/SBC) जातीचा दाखला, ऑनलाईन संगणकीय अज त नमूद
केले या नावाचे अज भरतांना वैध नॉन ीिमलेयर माणप आव यक. (आर ण
िनहाय जी.आर. नुसार बदल होऊ शकतात.)
न) आ थक
ा दुबल आर णाचा लाभ घे णा यांसाठी यांचे उ प न संबंिधत वष त
आठ लाखापे ा कमी अस याचा संबंिधत अिधका याचा मािणत दाखला.
ङ) ज मतारखे चा पुरावा दशिवणारी कोण याही माणप ाची मािणत त.
च) सव सेवेचे ने मणूक आदे श, िश णािधकारी / िश ण उपसंचालक यां या िश क
कवा पदमा यता प ा या सु वातीपासून या सव सा ांिकत ती, शाळा मा यताप .
छ) मटार (विर ठ िश क) मा यता माणप .
ज) शाळा अनुदािनत असेल तर वषिनहाय शाळा तपासणी अहवाला या सा ांिकत ती.
झ) सेवापु तकेतील संबंिधत न दी. (संपण
ू सेवापु तकेची सा ांिकत केलेली फोटोकॉपी)
ञ) नावात बदल अस यास नाव बदल पुरावा हणून राजप .
ट) सामािजक आर णांतगत ये णा या उमे दवारांना
 िद यांग : िकमान ४० % िद यांग अस याबाबतचे िज हा श यिचिक सक
यांचे माणप .

क प त : िज हा पुनवसन अिधकारी / स म अिधकारी कवा
िज हािधकारी यांचे माणप , परं त ु या माणप ात उमे दवाराचे नाव असणे
आव यक.
 आप ी त : उपिवभागीय अिधकारी /तहसीलदार यांचे माणप , परं त ु या
माणप ात उमे दवाराचे नाव असणे आव यक.
 वातं यसैिनक पा य : प नी / मुलगा / अिववािहत मुलगी यांनी
वातं यसैिनका या ओळखप ाची त व पा या या नातेसंबंधाचा पुरावा.
 आजी / माजी सैिनक पा य : सैिनकाची प नी / मुलगा / अिववािहत मुलगी
यांना िज हा सैिनक बोड चे माणप
आव यक. नातेसंबंधाचा पुरावा
आव यक, िड चाज पु तक आव यक.
 िवधवा : महानगरपािलका / नगरपािलका / ामपंचायत यां याकडू न ा त
झालेले पतीचे मृ यू माणप .
 घट फोिटता : िववाहन दणी दाखला कवा यायालयाचे घट फोटाबाबतचे
आदे श कवा मु लीम मिहलां या बाबतीत िनयमा माणे िनकाह लावणारे
काझी / इमामांचे वा रीचे माणप . ते माणप नोटरी क न मराठी
भाषेत भाषांतर क न आणणे आव यक.
 गोवा - बेळगाव िबदर : हा मराठी भािषक दे श अस याने या उमे दवारांनी
िनयु ती आदे श व अनुभवाचे दाखले हे मराठी / हदी / इं जीत आणावे व
बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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यावर संबंिधत अिधकारी / मु या यापकाची सही व िश का आणणे अिनवाय
असेल. मुलाखती या वेळी
वरील मूळ व सा ांिकत (Attested)
माणप ांआधारे आप या
वेश-अज तील मािहतीची स यता पडताळून
पाह यात ये ईल. यामुळे उपरो त आव यक ती कागदप े तुम या जवळ
नस यास वेश िदला जाणार नाही.
(१०.०९) संगणक अज तून ा त मािहती या आधारे वेश गुणव ा यादी तयार कर यात येईल.
गुणव े नस
ु ार िनवड झाले या उमेदवारांनी

वेशासंदभ त आप या अ यासक ावर कागदप

पडताळणी व वेशाकिरता अ यासक ावर िनयोिजत वेळेत सव मूळ कागद प ासह उप थत
राहणे अिनवाय असेल.
(१०.१०) क िनहाय ४२/४३ वेशे छुं ची वेश िनवड यादी (खुला, राखीव वग व सामािजक
आर ण)

वेशासाठी जाहीर कर यात येईल. वेश गुणव ा यादीतील

कागदप

बरोबर

वेशासाठी िवचार कर यात येईल.अ यासक ावरील

ितिनधी

उमेदवाराचा अज तपासतील. यातील गुण व कागदप पाहू न आपला ऑनलाईन अज

मािणत

असले या अज चाच

य

क न वेश िन चत करतील.
संबंिधत उमेदवारांनी

वेश िनवड यादी

िस

झा यानंतर

वेशाशी संबंिधत

डी.यू.पोटलवरील अज भरणे , शु क भरणे व आपला वेश अंितम करणे यासाठी अ यासक ावर
येणे अपेि त असेल. अथ त

िव ापीठा या धोरणानुसार यात होणारा सव बदल उमेदवारांना

बंधनकारक असेल. यासंदभ त िव ापीठ संकेत थळावर वेश गुणव ायादी सोबत सूचना दे यात
येईल.

वेश िनवड यादी वेळाप कासह वेबसाईटवर

उमेदवारा या जागी

याच

वग तील

वेश िनवड

िस

कर यात येईल.

वेश न घे णा या

यादीतील पुढील उमेदवार

वेश अज

पडताळणीसह पुढील फेरीत भर यात येतील. िनवड यादी केवळ वेबसाईटवरच टाक यात येईल.
ल ात ठे वा – अ यासक ावर वेश अज पडताळणी व वेशासाठी जाताना मु ा . १०.८ म ये
नमूद केलेली तसेच वेश- अज त भरले या मािहतीचा पुरावा दे णारी सव मूळ कागदप े
उमेदवाराने आणणे बंधनकारक आहे . उमेदवाराजवळ उपल ध असले या कागदप ां या आधारेच
या या अज चे पडताळणी क न वेश दे यात येईल. राखीव गटातून अज करणा या
उमेदवाराकडे शासनाने िनध िरत केले ली वैध कागदप े असणे बंधनकारक असेल . वेशाचे वेळी
Online वेश अज तील भरले या मािहती व तुम या जवळ उपल ध असले ले पुरावे यांची
तपासणी कर यात येईल.
(१०.११) वेश अज पडताळणी नंतर िनवड यादीत आपले नाव अस यास उमेदवाराने िनयोिजत
वेळी शु क भर यापूव

डी.यू. पोटलवरील वेशाथ मािहतीचा (Othentification) फॉम भरणे

अिनवाय असेल.
(१०.१२) येक
ती ा यादीतील
एखा ा िज ाची
क न िर त जागां

अ यासक ावर िनध िरत जागा आहे त. या भर या न गे यास या क ा या
पुढील उमेदवारां ना गुणव े नुसार वेश दे यात येतील. वेश-अज अभावी
जागा िर त रािह यास या जागा या िवभागातील इतर िज ां त समान वाटप
या वग नुसार भर यात येतील.
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(१०.१३) बी.एड. िश ण मा या वेशासंदभ त कोणा या काही त ारी अस यास या त ारी
वेश अज पडताळणी नंतर चार िदवसात मािहती पु तकेत िदले या Email ID वर सादर
करा यात. िव ापीठ यावर यो य तो िनणय घे ईल. मा वेश ि या संप यानंतर आले या त ार
अज वर िवचार केला जाणार नाही.
या
िश ण मासाठी या
िनवड
यादीबाबत
उमे दवारांना
केवळ
िव ापीठ
संकेत थळाव नच कळवले जाईल. तसेच सदर या ा िव ापीठ संकेत थळाव नच िस
कर यात ये तील. तसा मे सेज आपणाला वेशासाठी भरले या ऑनलाईन वे श-अज त
न दिवले या मोबाईलवर पाठिव यात ये ईल. बी.एड. वेशासाठी िव ापीठ संकेत थळ
पाह याची जबाबदारी उमेदवारांची असेल.
(१०.१४) या पु तकेतील वेश-अज व याची सहप े उमेदवाराने या अ यास तुकडीसाठी
सादर केले असतील या तुकडी या वेशासाठीच वैध असतील.
(१०.१५) संगणकीय अज त िज हा संकेतांकाची चुकीची न द के यास तुमचा वेशासाठी िवचार
होणार नाही. यासाठी संगणकीय अज त आपली शाळा, शाळे चा तालुका व िज हा याची न द
अचूक करावी. बी.एड. वेशया ा िज हािनहाय अस याने तु ही तुम या शाळे ची िनवड याचा
तालुका वा िज हा चुकीचा न दिवला तर तुमचे अ यासक े बदलेल. वेग या िज ात तु हाला
वेश िदला जाणार नाही.
ल ात ठे वा – तु ही या िश ण माला अ यासक ावर वेश घे त यानंतर आप या online
अज ची

ट, वेश शु काची ई-चलन पावती वतःकडे ठे वणे आव यक आहे .

मह वाचे – वेश ि ये या
थळावर पाहावे.
(११) िनवड- ि या
(११.१) सदर िश ण मा या

येक ट यानुसार कायवाही सूचना वेळोवेळी िव ापीठ संकेत

वेशासाठी गुणव ा यादी तयार करताना केवळ ऑनलाईन

संगणकीय अज त भरले या मािहतीचा िवचार केला जातो. उदाहरणाथ : सेवा ये ठता, पदवी,
पद यु र पदवी

आिण अितिर त पदवीचे गुण इ यादी. आर णासंदभ त संगणक अज तील

मािहती व शासन िनयमां चे पालन कर यात येते.
(११.२)

वेश गुणव ा यादी करताना

थम अनुभवानुसार पायाभूत गुण दे यात येतील. इ.स.

२०२०-२२ तुकडीसाठी सेवाअनुभव न दव याचा शेवटचा िदनां क ३१/०८/२०२० असा असेल.
येक वष साठी एक गुण असे एकूण िजत या वष चा अनुभव असेल िततके गुण िमळतील. एका
वष पे ा कमी कालावधीचे गुण ठरिवताना जर अनुभव सहा मिहने कवा अिधक असेल तर एक
गुण धर यात येईल. यापे ा कमी मिह यां या सेवेला गुण दे यात येणार नाहीत. अधवेळ काम
करणा या िश कांची िश ण म वेश पा ता मु ांअतगत िद या माणे िवचारात घे तली जाईल.
वेशासाठी मराठीचे पुरेसे ान उमेदवाराकडे असणे अिनवाय आहे , यासंदभ त कोणाचीही त ार
ऐकली जाणार नाही.
(११.३) शै िणक पा ता वग/
बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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अ) डी.एड./डी.टी.एड./

ा ट टीचर पदिवका िश ण म उ ीणता या िश ण माची अहता

अस याने संबंिधत िश ण म उ ीणतेचे माणप
मा

वेशा यावेळी सादर करणे अिनवाय असेल.

यास कोणतेही अितिर त गुणदान नसेल.

ब) पदवी, पद यु र पदवी, कवा पदवीनंतरची अितिर त एक वष ची पदिवका व अ ययनाथ ना
यात िमळाले या

ेणीनुसार खालील माणे गुण

ा

धरले जातात. मा

वेशाथ ने

यासंदभ तील मािहती ऑनलाईन अज त संबंिधत रका यात भरणे अिनवाय आहे .
अ.

पदवी
उदा.बी.ए.,
बी.कॉम.,
बी.ए सी.

गुण

गुण

पद यु र पदवी
उदा.एम.ए.,
एम.कॉम.,
एम.ए सी.
(एकापे ा अिधक
पद यु र पद या
असतील तर
एकाच पदवीचे गुण
धरले जातील.)

१

२
३

४

तृतीय कवा सी
ेणी
ि तीय कवा ‘बी’
ेणी
थम कवा ‘ए’
ेणी

िवशेष ािव य
कवा ‘ओ’ ेणी

0 गुण

४ गुण

५ गुण

६ गुण

तृतीय कवा सी
ेणी
ि तीय कवा ‘बी’
ेणी
थम कवा ‘ए’
ेणी कवा ‘ओ’
ेणी

३
गुण

तृतीय कवा सी ेणी

४
गुण

ि तीय कवा ‘बी’ ेणी

५
गुण

३ गुण

थम कवा ‘ए’ ेणी कवा
‘ओ’ ेणी

४
गुण
५
गुण

-------------

वरील माणे शै िणक पा ते या वग/
उमे दवाराने ऑनलाईन

पदवीनंतरची अितिर त गुण
एक वष ची पदिवका
कवा पदवी
बी.पी.एड., िड लोमा इन
पा युलेशन
ए युकेशन,
िड लोमा
इन
अॅड ट
ए युकेशन., डी.एस.एम.)

ेणीनुसार

गुण

ा त हो यासाठी

वेशे छू

वेश--अज भरतेवेळी संबंिधत िश ण म उ ीण असणे अिनवाय

आहे . िश ण म / परी ा वेिशत (Apperared)

थतीतील मािहती भ

नये .

सूचना : जे िव ाथ पद यु र पदवी या ि तीय ेणीमुळे वेशास पा होतील यांना संबिं धत
ेण चे गुण दे यात येणार नाहीत.
(११.४) यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठा या िश ण म पूण केलेले अस यास
बी.एड. वेशासाठी गुणव ा यादीम ये िमळणारे अितिर त गुण
बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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खालील माणे ा त होतील. मा ऑनलाईन वेश-अज त
भरणे अिनवाय आहे . एका पातळीवरील एकापे ा अिधक िश ण
येक तरावरील एकाच िश ण माचे गुण वेशासाठी या गुणव
येतील. मा online वेश अज भरतेवेळी संबंिधत िश ण
वेशाथ कडे असणे आव यक आहे .

यासंदभ तील यो य मािहती
म पूण के लेले असले तरी,
ा यादीसाठी ा धर यात
माचे उ ीणते चे गुणप क

यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठाचे िश ण म पूण केलेले अस यास
अितिर त बीएड वेशासाठी िमळणारे गुण
माणप िश ण म
पदिवका
पदवी
पद यु र पदवी
पद यु र
(िकमान सहा मिहने
िश ण म
िश ण म
िश ण म
पदवी
कालावधी असणे
संशोधन
आव यक)
िश ण म
२ गुण

(११.५)

३ गुण

४ गुण

५ गुण

६ गुण

वेश- ि या

वेश गुणव ा यादी तयार करताना यश वीपणे भरले या Online अज चाच िवचार कर यात
येईल. अ यासक ावर कागदप े पडताळणी व
सामािजक आर ण, खुला

वेश िन चती कर यात येईल. यात

वग व नंतर राखीव जागांचे

घटकासाठी पुरेसे उमेदवार उपल ध न झा यास

थमतः

वेश होतील. एखा ा मागासवग य

या जागा पुढील फेरीत िनयमानुसार व

गुणव े नस
ु ार इतर मागासवग यां या यादीतून सं िमत प दतीने भर यात येतील. यासाठी शासन
िनयमानुसार पुढील माणे जागांचे सं मण असेल.
गट ए – अनुसिू चत जाती (SC) व अनुसिू चत जमाती (ST)
गट बी – िवमु त जाती (NT-A) व भट या जाती (NT-B)
गट सी – भट या जमाती (NT-C) व भट या जमाती (NT-D) आिण इतर मागासवग य
उमेदवारांचा समावेश असेल.
संदभ – शा.िन. . टी.ई.एम.-२००६/(३०६/०६) तांशी- १, िद.६ जुलै २००६ (अ यादेश
२००६ ची अिधसूचना). िद यांग / आजी-माजी सैिनक /

योगशील शाळा / गोवा,

बेळगाव व िबदर या या संवग तील िकमान गुणाअखेर आरि त जागांव र पा उमेदवार
उपल ध न झा यास िर त जागा संवग नुसार मु त समज यात येतील व या संवग तील
मूळ गटास िद या जातील. यानं तरही राखीव वग तून जागा िश लक रािह यास या
सवसाधारण गटातून गुणव े नस
ु ार भर यात येतील. निवन जी.आर. िनघा यास यानुसार
यात बदल कर यात येईल.

बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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(११.६)

वेश गुणव ा यादीत जर समान गुण असतील तर

थम अनुभवाचा आिण नंतर

वयानुसार ये ठता िवचारात घे तली जाईल. जर वय समान असेल तर यांनी पदवी अगोदर ा त
केली असेल यां ना

ाधा य िमळे ल. यानंतरही समान गुण झा यास गुणव ा म ठरिव याचा

अिधकार िनवड सिमतीकडे राहील व तो अंितम असेल.
(११.७) पदवीधर वेतन ेणीबाबत – पदवीधर वेतन ेणी हणजे चटोपा याय
विर ठ िनवड ेणी ( केल), मु या यापक
य
ले खी

ेणी ( केल),

ेणी ( केल) नसून, या ाथिमक िश कांना शासनाने

पदवीधर वेतन ेणी दे ऊन पाच /सात वष या आत बी.एड. िश ण म पूण कर याची अट
व पात घातले ली आहे ,अशा िश कां ना तसे प

िमळा यापासून

येक वष साठी

दाखव यानंतर पदवीधर वेतन ेणी

एक अितिर त गुण दे यात येईल. यामुळे हे उमेदवार

आपोआपच गुणव ा यादीत वर या भागात जाऊ शकतील. वेतन ेणी िमळाली नसेल कवा खोटी
/ चुकीची मािहती असेल तर सदर उमेदवाराला अ यासक ावर वेश दे यात येणार नाही. यामुळे
सदर मािहती बरोबर भर याची / तपास याची पूणतः जबाबदारी उमेदवाराचीच असेल. यासंदभ त
कोणतीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही. ५वी ते १०/१२ वी वग असले या मा यिमक
शाळे त डी.एड. केलवर कायरत अथवा मा यिमक िश क िनयु ती असूनही पाचवी ते सातवी
इय ांना अ यापन करणा या िश कांना जर शासनाने

ाथिमक िश कांची पदवीधर वेतन ेणी

िदली असेल तर अशा य त नी पदवीधर वेतन ेणी िमळा याची, तसेच ती

ेणी िमळू न िकती वष

झालेली आहे याची न द संगणक अज वर करावी. पदवीधर वेतन ेणी

ाथिमक िश कां ना

दे यात येत अस याने या योजनेचा लाभ घे णारे सव िश क ाथिमक तरात गणले जातील.
पु हा एकदा मह वाचे - शहरी,
राहणा या सव

ामीण, आिदवासी िवभाग, अितदुगम भागात

वेशे छु कांसाठी मह वपूण सूचना:- वेश ि येतील कोणतीही सूचना

वेशे छु कांना पो टाने कळिवले जाणार नाही. यासाठी केवळ वेबसाईटचाच वापर कर यात
येईल. िव ापीठा या वेबसाईटवर
जवळ या सायबर कॅ फेतून ती

वेशासाठी िनवड झाले यांची यादी पाहायला िमळे ल.
ा त करता येईल. तु ही ती न पािह यास यास तु हीच

जबाबदार असाल. तसेच अशा उमेदवारांना नंतर या फेरीतही

वेश गुणव ा यादीत

मुलाखतीसाठी िनवड केली जाणार नाही.
(११.७) यादीम ये नाव आहे की नाही ते िव ापीठा या वेबसाईटवर कसे पाहाल ?
* िव ापीठा या Homepage http://ycmou.digitalunivrsity.ac ला log in हा. वेशास पा
उमेदवारां या या ांसंबंधी सूचना
बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022

यावर Click करा. यानं तर पुढे कसे जावे याबाबत सूचना
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आप याला बघायला िमळतील. या वाचून या माणे कृती करा हणजे आपण आप या नावापयत
पोहोचाल.
(११.८) बी.एड. वेशानंतर तुम या मोबाईलवर Password येईल. यावर तुमचे Profile तपासून
पाहावे. िवषय िनवड,नावा या संदभ त जर काही

टु ी असतील तर तातडीने िवभागीय क ावर

संपक साधावा. ोफाईल तपासणीसाठी िदले या मुदतीनंतर कोण याही कारची मािहती / िवषय
बदल होत नाही याची न द यावी.
(११.९) बी.एड. ला
Online

वेश घे णा या िव ा य ला बी.एड. या ि तीय वष साठी पु हा

वेश-अज भ न आपला

आपला बी.एड.
दे यास अपा

वेश िन चत करणे अिनवाय आहे . दुस या वष

वेश पु हा िन चत न करणारे िव ाथ दुस या वष ची अंितम परी ा

ठरतात, याची कृ पया न द यावी.

मह वाची सूचना- शासनाने वेळोवेळी काढले ले जी.आर. व िव ापीठाचे धोरणा मक िनणय वेश
कीयपुव ा त झा यास यानुसार केलेला िनयमावलीतील बदल सव वेशाथ ना बंधनकारक
असेल.
(१२) िश णा माचे िविवध अ यास म
अ) थम वष
अ.

.

अिनवाय अ यास म
(अिध ठान अ यास म )

वैक पक अ यास म
खालीलपै की कोणतेही दोन िवषय शाले य
िवषय (मेथड) िनवडावेत. ( थम िवषय पदवी
तरावर अ यासले ला असावा. ि तीय िवषय
आपण आप या आवडीनुसार घे ऊ शकाल.)

१)

EDU 401 अ ययनाथ व याचा EDU 405 शालेय िवषयाचे अ यापनशा
मराठी
िवकास

:

२)

EDU

:

402
अ यापन

३)

४)
५)

अ ययन

आिण EDU 406 शालेय िवषयाचे अ यापनशा
हदी

EDU 403 अ यास माची भाषा, EDU 407 शाले य िवषयाचे अ यापनशा
िव ाशाखा
व
िवषयाचे
इं जी
अ मसातीकरण
EDU 421 मू यमापन आिण
EDU 408 शाले य िवषयाचे अ यापनशा
मू यिनध रण
सं कृ त
EDU 409 शाले य िवषयाचे अ यापनशा
इितहास

६)

बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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EDU 411 शाले य िवषयाचे अ यापनशा :
गिणत
EDU 412 शाले य िवषयाचे अ यापनशा :
िव ान
EDU 413 शाले य िवषयाचे अ यापनशा :
अथशा
EDU 414 शाले य िवषयाचे अ यापनशा :
िहशेबशा

७)
८)
९)
१०)
११)

े डीट कोस – योग िश ण

(एन.सी.टी.ई. िनयम व िव ापीठ धोरणांनस
ु ार या रचनेत होणारा बदल सव िव ा य ना
बंधनकारक असेल)
सूचना - एकदा िनवडलेली मे थड बदलता ये त नाही याची न द यावी.
(ब) ि तीय वष
अ. .

अिनवाय अ यास म

वैक पक अ यास म
(खालीलपैकी कोणताही एक िवषय िनवडावा)

EDU422 उदयो मुख भारतीय
समाज आिण िश ण
EDU 423 लग, शाळा आिण
समाज
EDU 424 ान आिण
अ यास म

EDU 426 शै िणक तं िव ान

४)

EDU 425 समावेिशत िश ण

EDU 429 मू यिश ण

५)

EVS 201 पय वरण अ यास
( े िडट कोस)

EDU 430 ाथिमक िश कांसाठी इं जी

१)
२)
३)

EDU 427 बालक आिण बालिश ण (भाग - १
व भाग - २)
EDU 428 िश क आिण वयं-साहा य गट
(भाग- १ व भाग – २)

६)

EDU 433 िश णातील सं ापन कार

७)

EDU 434 ाथिमक तरावरील िश ण व
िश काची काय

८)

EDU 435 मा यिमक तरावरील िश ण व
िश काची काय

९)

EDU 436 िश णा या बदल या भूि मका व
कृितशीलता
EDU 437 शाले य िवषयाचे अ यापनशा :
िविश ट शाले य िवषय

१०)

(एन.सी.टी.ई. िनयम व िव ापीठ धोरणांनुसार या रचनेत होणारा बदल सव िव ा य ना बंधनकारक असेल)
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सूचना - एकदा िनवडलेला वैक पक िवषय बदलता ये त नाही याची न द यावी.
ा यि क काय बाबत
थम वष ा यि क काय

ि तीय वष

सै ांितक िवषयाशी संबंिधत ा यि के

सै ांितक िवषयाशी संबंिधत ा यि के

वशोध े ाशी संबंिधत ा याि के
ना

व कला

ा यि क काय

सरावपाठ संबिं धत ा यि के

े ाशी संबंिधत ा यि क

संगणक संबंिधत ा यि के

कृितसंशोधन, व योगा ा यि के

सहशाले य उप म

वाचन व िवमषण संबंिधत ा यि के

शाले य यवहारांवरील िवमषण

सै ांितक िवषयाशी संबंिधत ा यि के

आंतरवािसता

आंतरवािसता

पय वरण िश ण

(एन.सी.टी.ई. िनयम व िव ापीठ धोरणांनुसार या रचनेत होणारा बदल सव िव ा य ना बंधनकारक
असेल).
(सूचना:- वेश िन चती नंतर कोण याही कारचा िवषय बदल केला जात नाही

ाची सव

संबंिधतांनी न द यावी)
(१३) संपकस े - रोज घ

ाळी ६ तास या माणे

थम वष ३५ िदवस
(१३.१) संपकस

काय म व

ि तीय वष ३५ िदवस
यातील उप थती -िश णशा

पदवी िश ण माची

ाधा याने वयं–अ यापनाची असली तरी हा यावसाियक िश ण म अस यामुळे ता वक पा
मागदशन,

आशयाचे

शंकािनरसन,

मागदशकां या

मागदशनानुसार

वा यायलेखनानं तर चच , कृितस े, उ ोधन, बोधन, इ याद साठी योजनाब

ा यि के

पूण

भूिमका
मां चे
करणे ,

संपकस ांची आव यकता

आहे . ही संपकस े िव ापीठा या या िश ण मा या िनयोिजत अ यासक ावर आयोिजत केले जातात.
आप या िनयु त अ यासक ावरच

िव ा य नी ते पूण करणे बंधनकारक आहे . अ यासक ासाठी

ामु याने रा यातील िथतयश िश णशा

महािव ालयांची िनवड कर यात आलेली आहे . िव ापीठाने

तयार केले या वेळाप कानुसार या संपकस ाचे आयोजन कर यात येते. संपकस ातील छा -अ यापकांची
उप थती व सहभाग यात अिनवाय असतो.
(१३.२) संपकस ांना अनुप थत राहणा या िव ा य ना िव ापीठाकडे क ामाफत अज के यानं तर
िव ापीठा या मा यतेनस
ु ार

येक िदवसाला

.५००/- या माणे िव ापीठात यादा शु क भरावे लागते.

यादा शु कातील ६० % र कम िव ापीठात, तर ४० % र कम अ यासक ावर भ न याची पावती
िव ा य ने घे णे अपे ि त असते. यानं तर िव ाशाखे या मा यतेनस
ु ार िनयु त अ यासक ावर अपूण
बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022
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संपकस

पूण करणे अिनवाय असते. अपूण संपकस अ यासक ांची तयारी अस यास

याच वष

अ यथा पुढील तुकडी या संबंिधत संपकस ाबरोबर पूण करता येते. सव संपकस पूण झा यािशवाय
िव ाथ अंितम परी ेला पा

ठरत नाही. काही छोटी संपकस े क ाने आयोिजत के यास यास

िश णाथ ना रजा घे ऊन उप थत राहावे लागते. याब ल कोणतीही त ार िवचारात घेतली जात नाही.
(१३.३) परी े चे मा यम – ाथिमक काय व ले खी परी स
े ाठी इं लश िवषयासाठी मा यम इं लश, हदी
िवषयासाठी मा यम हदी व इतर िवषयांसाठी मा यम मराठी राहील. इतर सव अ यास म ले खी परी ा व
अ यासकाय मराठी भाषेतन
ू च पूण करावी लागतील. (अपवाद इं जी व हदी मा यमातून लेखन व अंितम
परी ेसाठी पूवपरवानगी घे णारे िव ाथ ). नपि का मराठी आिण इं जी ा दो ही मा यमां त उपल ध
असतील. मा मराठी भाषेतील नपि का माण मान यात येतील.

सूचना - वे श िन चतीनंतर येणा या पिह या मो

ा सु ीत आपले

थम मोठे संपकस

असेल. आप या िनयोिजत अ यासक ाकडू न संपकस ासाठी यासंदभ त प
ये णे
आव यक असते. प न आ यास आप या िनयोिजत अ यासक ावर संपक साधावा.
अथ त यासाठी वेशानंतर आठ िदवसांत आपले नाव, प यवहाराचा प ा, फोन नंबर इ.
ची न द आप या िनयु त अ यासक ावर करणे सव संबंिधतांना बंधनकारक असेल.

(१४) अंितम परी े साठी पा ते या अटी
िव ापीठा या िश णशा पदवी िश ण मा या अंितम परी ेस पा हो यासाठी अटी पुढील माणे :
(१४.१) या िश ण मा या सव सं पकस ां ना िकमान ८० % उप थत राहू न सव ा यि क काय
यव थत पूण के याब ल एकि त असे अ यासक - मुखांचे माणप छा ा यापकाने घे तले
पािहजे.
(१४.२) िश ण मातील िव ालयांतगत

ा यि क काय ची वेळाप कानुसार पूतता के याब लचे

एकि त असे िव ालय मुखाचे माणप छा ा यापकाने घे ऊन वतः जवळ ठे वावे.
(१४.३) संगणक ा यि क काय पूण के याचे

माणप

संगणक क -

मुखाकडू न छा ा यापकाने

घे ऊन वतःजवळ ठे वावे.
(१४.४) क ावरील मौिखक परी ेस उप थत अस याचे

माणप छा ा यापकाने घे ऊन वतःजवळ

ठे वावे.
(१४.५) अंितम परी ेपव
ू िव ा य ने सव संपकस े व ा यि क काय पूण करावीत.
(१४.६) संपकस े व ा यि के काय पूण केले ले िव ाथ च परी ेसाठी पा असतील. या संदभ तील
खा ी क संचालक व सम वयक यां याकडू न क न
परी े या पिह यावेळी परी ा-अज भ

नयेत. मा

यावी,

वेिशत िव ा य ने िनयोिजत

पुनपरी ाथ ने परी ा-अज भरणे अिनवाय

आहे .
(१५) िव ाथ मू यमापन
या िश ण मात अंतगत व बिह थ असे दोन प तीने मू यमापन कर यात येते.
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अ) सै ांितक िवषयातील अंतगत गुणांना ३० % भारांश, तर अंितम ले खी परी स
े ७० % भारांश
असतो. अंितम परी ा

येक वष साधारणत: मे मिह यात आयोिजत केली जाते, यात बदल

होऊ शकतो.
अंतगत काय चे मू यमापन अ यासक ामाफत सात याने चालते. तसेच दरवष मौिखक

आ)

परी ाही आयोिजत क न हे मू यमापन पूण केले जाते .
(१५.१) मू यमापनाचा तपशील
एकूण गुण = १३००

थम वष = ६५० गुण

सै ांितक भाग
५०० गुण

ि तीय वष = ६५० गुण

ा यि के
१५० गुण

सै ांितक भाग
३०० गुण

येक िवषय १०० गुण पैकी ३० % वेटेज
सै ांितक ा यि के व वा याय

वशोध संगणक ा यि क

५० गुण

ना

५० गुण

ा यि के
३५० गुण

येक िवषय ५०/१०० गुण पैकी ३० % वेटेज
सै ांितक ा यि के व वा याय

व कला

वाचन आिण िवमषण शालेय तरावरील िवमषण=२५० गुण

५० गुण

१०० गुण

(शासन व िव ापीठ धोरणानुसार यात काही बदल झा यास तो सव वेशाथ ना बंधनकारक असेल.)

(१५.२) उ ीणतेचे िनयम
अ) ता वक भागात उ ीण हो यासाठी

येक ले खी परी ेत िकमान ४० % गुण आिण सव िवषय

िमळू न िकमान ५० % गुण अिनवाय असतील.
आ) ा यि क भागात उ ीण हो यासाठी ा यि क काय त िकमान ५० % गुण अिनवाय असतील.
इ)

अ यापक ता वक भागात तसेच ा यि क भागात उ ीण झाला तरच तो या िश ण मा या
परी ेत उ ीण झा याचे जाहीर कर यात येईल.

ई)

अंितम ेणी ही ता वक व ा यि क या दो ही भागांवर आधािरत असेल व िव ापीठाने वेळोवेळी
िनध िरत केले या कायप ती माणे ती िन चत होईल.

उ)

ा यि क गुणांवर ‘ के लग डाऊन’ ( माणीकरण) योजने नस
ु ार ि या कर यात येईल.
अ यासक ाव न ा त झाले ले ा यि काचे गुण जसे या तसे िश ण मा या ट केवारीसाठी
धर यात येणार नाहीत. सै ांितक भागात / अंितम परी ेतील गुणां माणे याचे माणीकरण
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कर यात येईल. माणीकरणात अंितम परी ेत गुण आिण ा यि कात िमळाले ले गुण यात १५ %
पे ा जा त फरक असेल तर ा यि कांचे गुण कमी क न तो फरक १५ % पयत आणला जाईल.
यानं तर सै ां ितक आिण ा यि क परी ेतील गुणांची िमळू न अंितम एकि त ट केवारी
काढ यात येईल.
ऊ) अंितम गुण ेणी पुढे दशिव या माणे िदली जाते.
वग

ेणी तपशील

ेड पॉईंट

‘ओ’

िवशेष ावी य

१०

‘ए+’

अित उ म

९

‘ए’

उ म

८

‘बी+’

चांगला

७

‘बी’

सरासरीपे ा वर

६

‘सी’

साधारण

५

‘डी’

साधारण

०

‘एफ’

साधारण

०

१६. िश ण म शु क
अ. .

शु क तपशील

थम वष

ि तीय वष

एकूण शु क

१)

िव ापीठ शु क

. १०,२५०/-

२)

अ यासक शु क

. १०,५००/-

. १०,५००/-

.२१,०००/-

३)

एकूण शु क

.२०,७५०/-

.२१,३५०/-

.४२,१००/-

. १०,८५० /-

.२१,१००/-

१६.१. िव ापीठ शु काचे िवभाजन –
अ. .
१)

शु क िवभाजन तपशील
न दणी शु क

थम वष
१००/- .

ि तीय वष
१००/- .

२)

िश ण शु क

२,१००/-

.

२,१००/- .

३)

िवकसन शु क

५९२५/-

.

६,२२५/- .

४)

परी ा

२,०२५/-

.

५)

पदवी माणप शु क

--------

६)

इतर शु क

१००/-
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२,०२५/- .
३००/- .

.

१००/- .
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एकूण शु क

१०,२५०/- .

१०,८५० /-

सूचना – थम वष चे शु क वेश िन चीती यावे ळी Online प तीने घे यात येईल.
ि तीय वष बी.एड.

वेिशत िव ा य ने अज ओपन के यानंतर िदले या मुदतीत

Online अज भ न ि तीय वष चे

िव ापीठ शु क Online प तीने भरणे अिनवाय आहे .

अ यथा सदर िव ाथ ि तीय वष त

वेिशत होणार नाही. याची न द यावी.

१६.२. अ यासक शु काचे िवभाजन
अ. .
१)

शु क िवभाजन तपशील
मू यिश ण ा यि क व सािह य

थम वष
६००/- .

ि तीय वष
-------

शु क
संगणक ा यि क शु क

२)

ंथालय व िवकासिनधी शु क

३)

संमं ण व इतर शु क

४)

एकूण शु क

सूचना -१) थम वष
वष चे

अ यासक

६००/-

-------

.

१,०००/-

.

---------

८,३००/-

.

१०,५००/-

.

१०,५००/-

.

१०,५००/-

.

वेशानंतर साधारणतः आठ िदवसात िनयु त अ यासक ावर जावून थम
शु क

वेशाथ ने भरणे अिनवाय आहे . अ यासक ा कडू न याची रीतसर

पावती यावी.
२) ि तीय वष अ यासक

शु क मे मिह यातील ि तीय स ाचे वेळी अ यासक ावर िव ा य ने

भरणे अपेि त आहे . यावेळी

या शु काची अ यासक ाकडू न रीतसर पावती यावी.

कोण या वष िकती शु क भरावे याचा त ता उपरो त िदलेला आहे यानुसार िव ापीठ शु क व
अ यासक शु क भरणे अिनवाय आहे .
एकदा भरले या शु कातील कोणतेही शु क कोण याही कारणा तव आपणास परत केले जाणार नाही.
या यितिर त आपाप या अ यासक ावर तेथील ंथालय िनयमानुसार अनामत र कम आपणास भरावी
लागेल. ती मा िश ण म पूण झा यानंतर आपणास अ यासक ां कडू न परत कर यात येईल. याचीही
रीतसर पावती अ यासक ांव न िमळे ल. या यितिर त कोण याही

बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022

व पाचे शु क कवा र कम
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अ यासक ाकडू न घे तली जाणार नाही. अ यासक ाकडू न पावती न िमळा यास कवा अितिर त र कम
घे त यास िव ापीठ मु यालयातील मा.कुलसिचव काय लयात ले खी त ार करावी.
मह वाचे –

वेशानंतर या पु तकेत िदले या सव िनयम व अटी वेिशत िव ा य स बंधनकारक असतील

याची न द यावी.

१७. िवभागिनहाय व िज हािनहाय अ यासक े - िव ापीठा या या पदवी िश ण मासाठी
एन.सी.टी.ई. मा यता असणारी एकूण ३५ अ यासक े आहे त,
िवभागणी आहे . पालघर िज
पालघर व ठाणे या दोन िज

ासाठी मा

येक िज

ाला एक या माणे यांची

वतं अ यासक े एन.सी.टी.ई. कडू न अ ाप ा त नस याने

ांचे िमळू न ठाणे िज

ात उ हासनगर येथे एकच अ यासक आहे . मुंबई

िवभागातील मुंबई (उपनगर) – यात कुल , बोिरवली आिण अंधेरी तालु यांचा समावेश होतो यां यासाठी
चबूर येथे अ यासक आहे . मुंबई शहरात सेवा करणा यांसाठी एस.टी. िश णशा
धोबीतलाव येथे अ यासक आहे . तसेच रायगड िज
इतर िज

महािव ालय

ासाठी पनवेल येथे वतं अ यासक आहे .

ां माणेच मुंबई िवभागातील उमेदवारां नीही आपण मुंबई या या भागात सेव ा करतो

याच िवभागातील अ यासक े िनवडणे बंधनकारक आहे . ती िनवड चुकली अथवा एकापे ा जा त
क ावर वेश-अज भरला तर वेश िमळणार नाही . चुकून वेश झाला तर तो र कर यात येईल व
आपण भरलेले शु कही परत केले जाणार नाही याची न द यावी.
मुंबई तसेच इतर कोण याही िवभागात एखा ा िज
कमी
िज

वेश झा यास या िज

ात समान वाटप कर यात येतील. या

ात या जागा गुणव े नुसार अितिर त भर यात येतील.
त ता

अ.

ा या िर त जागा उविरत िज

ात वेश-अज अभावी िनयोिजत सं येपे ा

वे शाथ या शाळे चा
िज हा

मांक १ : वेशासाठी िज हािनहाय अ यासक
िज हािनहाय िन चत केलेले अ यासक
संकेतांक

अ यासक ाचे नाव व प ा

०१

अकोला

1121A

शासकीय अ यापक महािव ालय रामदास
पेठ, अकोला दु.नं. (०७२४) २४३३७६५

०२

अमरावती

1250A

िशवाजी िश ण सं थेचे िशवाजी कॉले ज
ऑफ ए युकेशन, िशवाजीनगर डॉ. पंजाबराव
दे श मुख चौक अमरावती – ४४४ २१४ दु.नं.
(०७२१) २६६२१४२

०३

बुलढाणा

1302A

शासकीय अ यापक महािव ालय, िचखली
रोड बुलढाणा - ४४३ ००१ दु.नं. (०७२६२)
२४४३४२

०४

यवतमाळ

1404A

शासकीय अ यापक महािव ालय, गोधनी
रोड, उमरसा यवतमाळ – ४४५ ००१ दु.नं.
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पडताळणीसाठी
िन चत केलेले
िवभागीय क
यचममुिव. िवभागीय
क
अमरावती
ही.एम. ही.
ते
वलगाव रोड, पो ट
ही.एम. ही, नवसारी
अमरावती – ४४४
६०४
दु. : (०७२१)
२५३१४४५२५३१२१
०.
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(०७२३२) २४४३४२
०५

वाशीम

1504A

०६

औरं गाबाद

2101A

०७

बीड

2203A

०८

जालना

2303A

०९

उ मानाबाद

2601A

१०

मुंबई सबअबन
(बोिरवली (URC-1),
कांिदवली (URC-2),
गोरे गाव (URC-3),
अंधेरी (URC-4),
सांता ू झ (URC-5),
भांडूप (URC6),घाटकोपर (URC-7),
चबूर (URC-8), कुल
(URC-9),घाटकोपर
(DYD_URC3),
अंधेरी (DYD_URC5),
मालाड W
(DYD_URC6),
कांिदवली E
(DYD_URC7), हे
तालुके असतील.
मुंबई
(परे ल (URC-10),
दादर (URC-11),
भायखळा (URC-12),
टँ रोड
(DYD_URC1),
सायन
(DYD_URC2), मुलड
ू
(DYD_URC4) हे

3102A

११

31139
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छबुताई डहाके िश णशा
महािव ालय,
कारं जा (लाड), िज. वाशीम दु.नं. (०७२५६)
२२३६१२
शासकीय अ यापक महािव ालय, टे शन
रोड, औरं गाबाद दु.नं. (०२४०) २३३४८४०
शासकीय
अ यापक
महािव ालय,
अंबाजोगाई, िज. बीड – ४३१ २०४ दु.नं.
(०२४४६) २४७०५६
म सोदरी कॉले ज ऑफ ए युकेशन, म सगड,
जालना – ४३१ २०४ दु.नं. (०२४८२)
२३५९३७
वामी िववेकानंद सं थेचे कॉले ज ऑफ
ए युकेशन, उ मानाबाद ४१३ ५०१ दु.नं.
(०२४७२) २२२०५८
चबूर सवकष िश णशा
महािव ालय,
राधाकृ ण चबूर मागसमोर, चबूर नाका चबूर,
मुंबई – ४०० ०७१ (सबअबन ) दु.नं.(०२२)
२५२२१४३९

यचममुिव. िवभागीय
क औरं गाबाद.स ह
नं. 41, सैिनकी
मुल या वसितगृहा या
पूवस संदनवन
कॉलनी, छावणी
औरं गाबाद – ४३१
००२
दु. . (०२४०)
२३७१०६६ ,२३७१०७
७.
यचममुिव. िवभागीय
क मुंबई जग नाथ
शंकरशेठ
महानगरपािलका
शाळे ची इमारत, दुसरा
मजला े अर ीज
(साउथ ए ड) नाना
चौक, टँ रोड
(प चम) मुंबई – ४००
००७
दु. . (०२२)
२३८७४१८०,
२३८७४१८३,
२३८७४१७७

सेकंडरी े नग कॉले ज ऑफ ए युकेशन ३,
महापािलका माग, धोबीतलाव मे ो िसनेमा,
मुंबई – ४०० ००१ दु.न. (०२२) २२६२००५०
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तालुके असतील.)
१२

१३

रायगड

ठाणे व पालघर या दोन
िज ासाठी

3213A

3501A

शासकीय अ यापक महािव ालय, पुणे-मुंबई
हायवे, पनवेल, िज. रायगड – ४१० २०६
दु.नं. : (०२२) २७४५३०००
सेवासदन कॉलेज ऑफ ए युकेशन, से ल
हॉ पटल समोर, सेवासदन माग,
उ हासनगर, िज. ठाणे - ४२१ ००१
दु.नं. (०२५१) २५४५५६५

१४

भंडारा

4102A

शासकीय अ यापक महािव ालय, भंडारा –
४४१ ९०४ दु.नं) .०७१८४ (२५२३८६

१५

ग िदया

4104A

पुंजाभाई पटे ल कॉले ज ऑफ ए युकेशन, डॉ.
आंबेडकर वाड, ग िदया – ४४१६०१ दु.नं.
(०७१८२) २२२५०८, २३१६९८

१६

चं पूर

4220A

जनता कॉले ज ऑफ ए युकेशन, िस हील
लाई स, चं पूर – ४४२४४१ दु.नं.
(०७१७२) २५८७२२, २५५२९२

१७

गडिचरोली

4302A

१८

नागपूर

4484A

िशवाजी ए युकेशन सोसायटीचे अॅड. एन.
एस. गंगुवार कोलेज ऑफ
ए युकेशन,गडिचरोली – ४४२ ६०५ दु.नं. :
(०७१३२) २३३४५३
रािधका अ यापक महािव ालय, नवोदय
िव ालय िब डग, राजीवनगर सोमलवाडा,
नागपूर – ४४० ०२५
दु.नं. : (०७१२) २२९१६८२

१९

वध

4501A

वावलं बी कॉले ज ऑफ ए युकेशन, वध –
४४२ ००१ दु.नं. : (०७१५२) २४३८०४

२०

अहमदनगर

5116A

िव ा ित ठानचे कॉलेज ऑफ ए युकेशन,
केडगाव दे वी रोड अहमदनगर – ४१४ ००१
दु.नं. : (०२४१) २५५१४२०

२१

धुळे

5201A

२२

जळगाव

5310A

२३

नािशक

5401A

धुळे ए युकेशन सोसायटीचे कॉले ज ऑफ
ए युकेशन, डॉ. लोिहया माग, एस.आर.पी.
कॅ पजवळ, धुळे – ४२४ ००१ .
दु.नं. : (०२५६२) २३८०४२
खा दे श ए युकेशन सोसायटीचे कॉले ज
ऑफ ए युकेशन,
एम.जे. कॉले ज पिरसर जळगाव – ४२५
००१ दु. . : (०२५७) २२३४१८७
एन.डी.एम. ही.पी.चे कॉले ज ऑफ
ए युकेशन, के.टी.एच.एम. कॉले ज कॅ पस,
गंगापूररोड, नािशक – ४२२ ००२ .
दु. . : (०२५३) २५७१५४२
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यचममुिव. िवभागीय
क नागपूर सुभेदार
हॉल, िव ापीठ ीडा
पिरसर लॉ कॉलेज
कॅ पस,
रिवनगर
चौकाजवळ,
अमरावती
रोड,
नागपूर – ४४० ००१
दु. .
(0712)2553724/25

यचममुिव. िवभागीय
क
नािशक,
महानगरपािलकेची
जुनी इमारत दुसरा
मजला, नवीन पंिडत
कॉलनी, नािशक –
४२२ ००२
दु. .0253-2317063
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२४

नंदरु बार

5507A

िश णशा महािव ालय, नंदुरबार
दु. . : (०२५६४) २२२५०८

२५

पुणे

62395

िटळक कॉले ज ऑफ ए युकेशन,
एस.पी.महािव ालय पिरसर,
१६६३/२,लोकमा य नगर, सदािशव पेठ,
पुणे ४११ ०३०
दु. . : (०२०) २४३३२०३५

२६

सातारा

6401A

आझाद कॉलेज ऑफ ए युकेशन कॅ प,
सातारा – ४१५ ००१ दु. . : (०२१७)
२३१२५७

२७

सोलापूर

6502A

दयानंद कॉले ज ऑफ ए युकेशन, सोलापूर
– ४१३ ००२ दु. . : (०२१७) २३७३२३७

२८

सांगली

7254A

सांगली िश ण सं थेचे एस.पी.एस. कॉले ज
ऑफ ए युकेशन, राजवाडा, सांगली –
४१६ ४१६
दु.नं. : (०२३३) २३७३८४८

२९

र नािगरी

7301A

शासकीय अ यापन महािव ालय बोिडग
रोड, र नािगरी – ४१५ ६१२ दु.नं. :
(०२४५२) २२४६५०

३०

सधुदग
ु

7403A

िश ण िवकास मंडळाचे ी. एस.के.
पंतवालावलकर कॉलेज ऑफ ए युकेशन,
दे वगड, िज. सधुदग
ु
दु.नं. : (०२३६४) २६२१९४

३१

को हापूर

7515A

३२

लातूर

8416A

आचाय जावडे कर अ यापक महािव ालय,
गारगोटी, िज. को हापूर दु.नं. : (०२३२४)
२२००७९
वसंतराव नाईक अ यापक महािव ालय,
िश र ताजबंद, ता. अहमदपूर, िज. लातूर
दु.नं. : (०२३८१) २२०२९०

३३

नां देड

8502A

शासकीय अ यापक महािव ालय, नां देड –
४३१ ६०१ दु.नं. : (०२४६२) २२९३२८

३४

परभणी

8702A

३५

हगोली

8810A

शासकीय अ यापक महािव ालय, जतूर
रोड, परभणी दु.नं. : (०२४५२) २२४००१५
ि यदशनी सेवा सं थे चे डॉ. शंकरराव सानव
िश णशा महािव ालय, कळमनुरी, िज.
हगोली – ४३१७०२
दु.नं. : (०२४५५) २२००३७
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यचममुिव. िवभागीय
क पुणे, शाहीर
अ णाभाऊ साठे
शालागृह
महानगरपािलका
शाळा .५ (मुलांची),
६५४, सदािशव पेठ
हौदासमोर, कुमठे कर
माग पुणे – ४११ ०३०
दु. .
(020)24457914
यचममुिव. िवभागीय
क को हापूर,
िशवाजी िव ापीठ
पिरसर पो ट ऑिफस
शेजारी, िव ानगर
को हापूर –
४१६ ००४
दु. . (0231)2607022

यचममुिव. िवभागीय
क नांदेड, वामी
रामानंद तीथ
मराठवाडा िव ापीठ
पिरसर,नानक कमान,
झरी रोड,िव णुपरु ी
नां देड - ४२१ ६०६
दु. . (02462)
229940 / 283038
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टीप- िव ापीठाने वेश दे तेवेळी िदले ले अ यासक काही कारणांमळ
ु े काय वत होऊ शकले नाही, तर
पय यी यव था कर यात येईल. या िठकाणी संबंिधत िव ा य नी िश ण म पूण करणे सव िव ा य ना
बंधनकारक राहील याची न द यावी.

(१८) िवशे ष न दी
बी.एड. िश ण मास वेश घे त यानंतर वेिशत िव ा य नी पुढील बाबी ल ात ठे वा यात.
(१८.१)

वेशाथ ने

वेशा या वे ळी िनवडले या िवषयात कोण याही पिर थतीत बदल

कर यास मा यता दे यात येणार नाही. कोणी बदल केला व यामुळे िनकालात चूक
झा यास यास िव ाथ जबाबदार असेल.
(१८.२) नावातील पे लग अथवा दे वनागरी अ रातील चुका िव ा य ने वतः वेशानं तर याला
याची मािहती संपादन कर यास िमळणा या वेळेत दु
(१८.३) िज हािनहाय आर ण व

त करणे अिनवाय असेल.

वेश गुणव ाया ा तयार होत अस याने एकदा िदले ले

अ यासक बदलून िदले जाणार नाही. अ यापकास संपण
ू िश ण म आप या िनयोिजत
अ यासक ावरच पूण करावा लागेल. केवळ बदली झा यास क बदल अज करावा. तो
अज मूळ

क

व नवीन क

यां या ना हरकत

माणप ासह असावा. सोबत बदली

आदे शाची त जोडावी, अथ त या पिर थतीत संबिं धत िव ा य ला दो ही अ यासक ावर
संपण
ू अ यासक शु क भरणे अिनवाय असेल बदली यितिर त या संदभ त येणा-या
अज ची कोण याही कारची दखल घे तली जाणार नाही.
(१८.४) एकदा वेश घे त यानंतर कोण याही पिर थतीत वेश र कर यात येणार नाही. तशा
कार या प यवहाराची दखलही घे तली जाणार नाही. तथािप, एखा ा िव ाथ चे िनयोिजत
दोन वष या कालावधीत दुःखद िनधन झाले असेल तर
कागदप ांची पूतता के यानं तर (मृ यू माणप

या या वारसास रीतसर

व शु क पावती)

शासकीय खच वजा

क न िव ापीठ शु कातील ८० % शु क परत कर यात येईल. िव ापीठास प
पाठवताना िव ा य ने आपला िश ण म, अ यासक , कायम न दणी

मां क, तुकडी इ.चा

उ लेख करणे आव यक आहे . तसेच ते प संबंिधत िवभागाला पाठवून त मािहती तव
संचालक, िश णशा

िव ाशाखा यांचे नावे पाठवावी.

(१९) संपक साठी प े आप याला आले या अडचणी सोडिव यासाठी संबंिधत अिधकारी / िवभागास संपक करणे
आव यक असेल. यासाठी िव ापीठा या http://ycmou.digitaluniversity.ac या
वेबसाईटवर िदले ले मेल आयडी / दुर वनी मांकां चा उपयोग करावा.
िव ापीठातील अिधकारी िविवध कामात कायरत अस याने अथवा संपण
ू महारा ातून
येणा या दुर वनीमुळे तुमचा फोन लागत नाही. अशावेळी मोबाईल म ॅसेज, अथवा
हॉटसअपवर मेसेज न टाकता, मेल ारे संपक साधावा. मेल आयडी िव ापीठा या
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वेबसाईटवर
दे यात
आले
http://ycmou.digitaluniversity.ac

आहे त.

िव ापीठ

संकेत थळ

संपक साठी संबंिधत िवभाग मुखांचे प े ( िव ापीठ फोन नं. - ०२५३ – २२३१७१४, २२३१४७२, २२३०२२७ फॅ स नं. -९२ ०२५३ -२२३१७१६ )
न दणी व िव ाथ सेवा संदभ तील सम या
मा. संचालक िव ाथ सेवा िवभाग / न दणी
क
मुख
यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठ
ानगंगो ी, गंगापूर धरणाजवळ, नािशक. ४२२
२२२

यव थापकीय सम या
मा. संचालक, िव ाथ सेवा िवभाग
यशवंतराव च हाण महारा
मु त
िव ापीठ
ानगंगो ी,
गंगापूर धरणाजवळ,
नािशक- ४२२ २२२

शै िणक सम या
मा. संचालक, िश णशा िव ाशाखा /
सम वयक बी.एड. िश ण म
यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठ
ानगंगो ी, गंगापूर धरणाजवळ, नािशक. ४२२
२२२
0253 -2231472
यायालयीन / वेशा संदभ तील अडचणी /
त ारी
मा. कुलसिचव,
यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठ
ानगंगो ी, गंगापूर धरणाजवळ, नािशक. ४२२
२२२

पु तकासंदभ त
मा. भांडार मुख,
यशवंतराव च हाण महारा
मु त
िव ापीठ
ानगंगो ी,
गंगापूर धरणाजवळ,
नािशक- ४२२ २२२
परी ा संदभ त
मा. परी ा िनयं क,
यशवंतराव च हाण महारा
मु त
िव ापीठ
ानगंगो ी,
गंगापूर धरणाजवळ,
नािशक- ४२२ २२२

मह वाचे –
िव ापीठाशी करावयाचा प यवहार पो ट/ पीडपो टनेच करावा. Whatsapp अथवा
कुिरयरमाफत क नये. याची दखल घे यात येणार नाही, याची न द यावी.
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पिरिश ट – १
जातीिनहाय आर ण जी.आर. नुसार
१. खु या संवग तील ५० ट के जागा व राखीव संवग तील ५० ट के जागा अंतगत वतं पणे
खालील संवग तील उमेदवारांना यासमोर दशिव या माणे आर ण लागू राहील.
(अ) िज हा श यचीकी सक यांनी माणप िदले ले शारीिरक अपंग असले ले उमेद वार ३
ट के (िकमान ४० ट के मािणत केलेले) (आर ण अंतगत असेल)
(आ) सै य दलात स ीय सेवेत असलेले (अॅ टी ह स हस) व माजी सैिनक यां या
२
ट के कमचा यांनी मुलगे / अिववािहत मुली व पती / प नी
२. मागासवग य उमे दवारांची यां या जाती या माणप ाची स म अिधका यांनी िदलेली
सा ांिकत त मुलाखती या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
(अ) अनुसिू चत जाती आिण अनुसिू चत जातीमधील बौ धम वीकारले या य ती (SC) ---१३ ट के
(आ) अनुसिू चत जमाती (ST)
७ ट के
(इ) िवमु त जाती (मूळ १४ व त सम जाती) (VJ – A)
३ ट के
(ई) भट या जमाती )NT – B)
२ ट के ५.
(जानेवारी १९९० पूव या व २८ त सम जाती + न याने समािव ट केले या त सम जाती)
गोसावी, बेलदार, भराडी, भुते चलवादी (वगळले ), िच कथी, गा डी, िघसाडी, गो ला,
ग धळी, गोपाल, हे ळवे, जोशी, फासेपारधी (वगळले ), को हाटी, मैराळ, मसनजोशी,
नंदीवाले , पां गळ
ु , रावळ, िस कलगार, ठाकर, वैद,ू वासुदेव, भोई, बहु पी, ठे लारी,
ओतारी डी. ७ मे २००५ या शासन िनणयानुसार, मरीआईवाले, कडकल मीवाले ,
मरग मवाले , गीहरा / गहरा, गुसाई / गोसाई, मु लीम मदारी, गा डी, संपवले व जादुगार,
भारतीय इराणी, गवळी, मु लीम गवळी, दरवेशी, वाघावले , शाह (मु लीम धम य),
अ वलावले , डी. १ माच २००६ शासन िनणयानुसार लोहार व त सम जाती, िस कलगार
व त सम जाती.
(उ) भट या जमाती ) (धनगर व त सम जमाती)NT – C)
३ट के ५.
अिहर / डांगे / गढरी / तेलकर / हटकर / हाटकर / शेगर / खुटेकर / तेलंगी / ते लारी /
कोकणी – धनगर / कानडे / व हाडे / धनगर / झाले झडे / कुरमार / माहु रे / लाडसे /
सनगर
(ऊ) भट या जमाती (NT – D)
२ ट के
वंजार वंजारा आिण वंजारी ,
(ए) इतर मागासवग य
१९ ट के
(ऐ) SEBC ..........................................................................................शासन िनयमानुसार
(ओ) EWS ................................................................................................. १० ट के
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पिरिश ट – २
िद यांग िव ाथ वेश कायप ती (बी. एड.)
(१) बी.एड. िश ण मासाठी एन.सी.टी.ई.ने एकूण १५०० जागा मा य के या आहे त .
(२) िद यांगासाठी िनयमानुसार १५०० पैकी ५% शासन िनणयानुसार जागा आरि त असतील.
िद यांग जागांचा वतं कोटा नसून या संबंिधत वग या िनध िरत आर ण को ातूनच भर या
जातील.
(३) बी.एड. िश ण म वेश अ यासक िनहाय होतात. येक अ यासक ावर ४२ जागा असतात.
याचा िवचार करता एका अ यासक ावर एका िद यांगाला (१.६% ) वेश दे ता येऊ शकतो, परं तु
िद यांगांना िनयमानुसार ७५ जागा िमळा यात ा हे तन
ू े येक अ यासक ास िकमान दोन आिण
पाच अ यासक ांवर जा तीतजा त तीन अशी यांची िवभागणी होईल.
(४) िद यांगांचे५% हणजेच ७५ जागा होय. या भरताना सव कार या िद यांगांची एकि त गुणव ा
यादी कर यात येईल. यातून गुणव ेनस
ु ार आले या िद यांगांना थम सरळ वे श दे यात येतील.
ा जागा ५% यितिर त असतील. उविरत यादीतून ५% िद यांगांची िनवड (७५जागा) कर यात
येईल. ( शासन िनणयानुसार पाच अ थ यंग कारांना ये की ०१%जागा )
(५) िद यागां या या कार या गटात कमी अज असतील या गटाची यादी िद यांग वेश गुणव ा
या ा तयार करताना थम िवचारात घे यात येईल. यानंतर यापे ा जा त अज असले या या ा
अनु मे िवचारात घे यात येतील. एखा ा गटातील िद यां ग वे श अज पुरेशा सं येने उपल ध
नसतील तर या जागा अ थ यंगाकडे सं िमत होतील.
(६) िद यांगांना वेश दे ताना एका िज ात जा तीतजा त तीनच िद यांगां या जागा अस याने, येक
उपगटातील जा तीतजा त तीनच जागा एका िज ाला दे यात येतील. एखा ा िज ात दोन
जागा जर एकाच गटातून भर या गे या तर उविरत िद यां ग गटांना या िज ात वेशासाठी िवचार
केला जाणार नाही.
(७) काही वेळेस अ प टी, कणबिधर या कार या वेशे छृ क अज ची सं या २५ कवा २५ पे ा
कमी असू शकते. काही कारचे िद यांग काही ठरािवक िज ात जा त सं येने असतात, असे
घड यास या िज ात जा तीतजा त दोन अ प टी / कणबिधर ई. नुसार िद यांगांना वे श देता
येईल. या कारातील िजत या जागा कमी भर या जातील ितत या जागा अ थ यंगाकडे वग
क न या जागा अ य िज ातून भर यात येतील.
(टीप : शासकीय पिरप के, सव च यायालयाचे िनकाल आिण िनयिमत बी.एड.ची महारा
शासनाची प ती, मु त िव ापीठाचे व एन.सी.टी.ई.चे वेश िनयम या सव चा एकि त िवचार
क न सव कार या िद यांगांना जा तीत जा त पदांचा लाभ हावा व िद यांगांवर कोणताही
अ याय होऊ नये यासाठी ही कायप ती िनध िरत कर यात आले ली आहे . यातूनही काही ट
ु ी
ल ात आ या तर पुढील वष आव यक या सुधारणा करता येऊ शकतील. िद यांग संघटनांनी
ा कायप तीचा बारकाईने अ यास क न आपली िनरी णे वेश ि या सु हो यापूव
िव ापीठा या िनदशनास आणून ा यात. याचे ही वागत होईल.)
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पिरिश ट – ३
मा यता ा त योगशील शाळा यादी
अ. .
१.
२.

योगशील शाळा
ाचाय लीला पाटील सृजन आनं द िव ालय इ वाड, मु त सैिनक वसाहत, को हापूर – ४१६ ००५ दूर वनी
. :०२३१-६५६३१०
मु या यापक, अंदाळकर लॉज, भांडारकर र ता पुणे – ४११ ००४, दूर वनी . : ०२१२-६७२२२४

३. कमला नबकर बालभवन, पो. बॉ. नं. ५५, फलटण, िज हा सातारा – ४१५ ५२३, दूर वनी
२३३२४
४. उदयाचल िव ालय. िपरोजशानगर, िव ोळी, मुंबई – ४०० ००७
दूर वनी . : ०२२-५७७३५३५

. : ०२१६६-

५. डोअर टे प कूल, जग नाथ शंकरशेठ चौक, मनपा शाळा नाना चौक, टँ रोड, मुंबई – ४१६ ००४ दूर वनी
. : ०२२-३८२६३४३
६. तेजस िव ालय राज नगर, को हापूर – ४१६ ००४ दूर वनी . : ०२३१-६५५९४१
७.

ाममंगल ‘ नेहनगरी’, ऐना, ता. डहाणू , िज हा ठाणे – ४०१ ६०७

८. लोकमा य िटळक िव ालय, ‘मनवा’ दापोली, िज हा र नािगरी – ४१५ ७१२, दूर वनी
८२०७५

. : ०२३५८-

िमक सहयोगी सती, पो. पपळी खु.ता. िचपळूण, िज. र नािगरी – ४१५ ६०४, दूर वनी . : ०२३५५५४०२७
१०. जीवन शाळा बी-१३, िशवम लॅ स एलोरा पाक रोड, बडोदा – ३९० ००७ दूर वनी . : ०२२६५३८२२३२
११. साखरशाळा ‘ चीती’, ारा ान बोिधनी ५१०, सदािशव पेठ, पुणे – ४११ ०३०
दूर वनी . : ०२०-२४७७६१९
१२. भ गा शाळा ारा िवधायक संसद उसगाव ड गरी, पो. भाताने, ता. वसई, िज. ठाणे – ४०१३०३ दूर वनी . :
०२५० – ५७००१६
९.

अ यं त मह वाचे :या वष या बी. एड. वेश ि येत संगणकाचा वापर हा मह वपूण बदल आहे . यामुळे गुणव ा यादीत
येणा या उमेदवारां ना मुलाखतीचे प पो टाने पाठिवली जाणार नाहीत, याची कृ पया सव नी न द यावी.
वेशाबाबतची

सव

मािहती

(गुणव ा

यादीपासून

http://ycmou.digitaluniversity.ac या वेबसाईटवरच िस

मुलाखतप ापयत)

केवळ

कर यात येईल. ती मािहती या पु तकेत

िदले या को टका माणे वेबसाईट पाहणे ही तुमची जबाबदारी असेल. याबाबत कोणतीही त ार ऐकली
जाणार नाही.
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पिरिश ट – ०४
यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठ, नािशक
िश णशा पदवी िश ण म : २०२० – २०२२
अजदार िव ा य ने सादर करावयाचा सेवा तपशील ( Service Record )
( वेश – अज सोबत जोडावयाचे सहप ) सेवा न द त ता
(१) िव ा य चे नाव :
(२) प ा
:

(३) शाळे चा कार : (अ) ाथिमक
(आ) योगशील
(४) शाळे चा कार : (अ) अनुदािनत
(आ) िवनाअनुदािनत
(५) (अ) पूण वेळ िश क हणून वेश अज भर यासाठी अंितम िदनांक ३१/०८/२०२० असेल
िन द ट केले या सेवेचा तपशील :
वष
मिहने
.

िव ालयाचे नाव

िशकिवलेले / िशकवीत असलेले वग

सेवच
े ा कालावधी
पासून

वष

अ यापनाचे
िवषय

पयत

१.

-

- १९

-

- १९

२.

-

- १९

-

- १९

३.

-

- १९

-

- १९

४.

-

- १९

-

- १९

५.

-

- २०

-

- २०

६.

-

- २०

-

- २०

एकूण सेवाकाल

.

(* सहापे ा अिधक शाळां त नोकरी असेल तर वतं पानावर मािहती ावी)
(अ) अधवेळ िश क हणून वेश अज भर यासाठी अंितम िदनांक ३१/०८/२०२० असेल.
(आ) िन द ट केले या सेवेचा तपशील :
वष
मिहने
िव ालयाचे नाव
िशकिवलेले / िशकवीत असलेले वग सेवेचा कालावधी
पासून

वष

अ यापनाचे
िवषय

पयत

७.

-

- १९

-

- १९

८.

-

- १९

-

- १९

९.

-

- १९

-

- १९

१०.

-

- १९

-

- १९

११.

-

- २०

-

- २०

१२.

-

- २०

-

- २०

एकू ण सेवाकाल
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(* सहापे ा अिधक शाळांत नोकरी असेल तर वतं

पानावर मािहती

ावी)

टीप :
(१) िदनांकाचा प ट उ लेख असावा.
(२) या सेवेचे अनुभव माणप ािशवाय इतर पुरावे (उदा. िनयु ती आदे श, सेवापु तका, शाळा तपासणी
अहवाल, इ यादी) आपण दे ऊ शकता ती सेवा मु ा . १६ म ये न दवावी. कारण ते सव पुरावे, शाळा
मा यता त िश क पद मा यता त, कायम सेवेत अस यास तसे माणप आपणास मुलाखती या वेळी
सादर करावे लागते.)
पदवीधर वेतन ेणी / केल घे णा या िश कांनीच या को टकात मािहती भरावी
मला................................... तारखेपासून पदवीधर वेतन ेणी/ केल दे यात आले असून
....................... तारखे या आत बी.एड. िश ण म पूण कर यास सांिगतले आहे . कृपया मला यावष
बी.एड. िश ण म कर याची संधी ावी ही िवनंती. (मुलाखती या वेळी या संदभ तील आपणास ा त
झालेला आदे श दाखिवणे अिनवाय असेल.)
ित ाप
सदर आवेदन प ात िदले ली सव मािहती मी वतः भरले ली असून ती मा या समजुती माणे बरोबर
आहे . ती चुकीची वा खोटी आहे असे आढळ यास मी वेशास अपा होईल कवा मला वेश िमळाला
अस यास तो र होईल

ाची मला जाणीव आहे . वेश-अज त भरले ली मािहती व संगणकीय प ात

भरलेली मािहती सारखी आिण एकच असून तफावत आढळ यास मा या िवरोधात िव ापीठाची फसवणूक
के याब ल गु हा दाखल कर यात येईल, याची मला पूणपणे जाणीव आहे .

वेश – अज सोबतची

मािहतीपु तका मी काळजीपूवक वाचलेली आहे . यातील सव अटी व िनयम मला मा य आहे त व
याबाबत मी कोणतीही त ार करणार नाही.

थळ :

अजदाराचे नाव व वा री

िदनांक :
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पिरिश ट – ०५
सव अजदार िव ा य नी भरावयाचे हमीप

मी
(पूण नाव )
१)

वेश-अज भर यापूव या मािहतीपु तकेतील सव मािहती मी वाचलेली आहे .

वेशासंदभ त

िदलेले सव िनयम व अटी मला मा य असून याबाबत माझी कोणतीही त ार असणार नाही.
२) मी हमी दे तो की,

तुत िश ण म पूण कर यासाठी आव यक ते सराव पाठ व

शाळे शी संबंिधत सव

ा यि के मी िवनात ार पूण करे न. सदर पाठ व

के यािशवाय मला पूण करता येणार नाही

ा िश ण माची
ा यि के सादर

ाची मला जाणीव आहे .

३) या िश ण मासाठी मी मा या सं थाचालक / विर ठ अिधका यांची / मु या यापकांची
संमती घे तलेली आहे .

िद. :

अजदाराचे नाव व सही

टीप: अज सोबत कोण याही कागदप ांची फोटोकॉपी जोडू नये. फ त वेश-अज सूचनांनस
ु ार अचूक
भ न ावा.
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पिरिश ट – ०६
अ यं त मह वाचे : केवळ वेशे छु िश कांसाठी िशफारस- माणप
( इय ा १ली ते ८वी ला अ यापन करणारे िश कांसाठी)
बी.एड. वेशासाठी अज करणा या ाथिमक िश क / ा ट टीचर यांनी पुढील िशफारस- माणप सादर
करणे अिनवाय आहे .
(सदर माणप िव ापीठाने वेळोवेळी वेबसाईटवर िस केले या सूचनाप ानुसार सादर करावे.)

 माणप 
मी
(अिधका याचे पूण नाव )
गटिश णािधकारी, पंचायत सिमती / शासन अिधकारी, नगरपािलका / िश णािधकारी , िज हा
पिरषद / आयु त, महानगरपािलका /
/ खाजगीशाळे साठी मु या यापक वा सं था मुख (नको असलेले खोडावे)
असे माणप दे तो की, ी. / ीमती
शाळे चे नाव
िज.

गावाचे नाव
येथे सहायक िश क/

ता.

ा ट टीचर पदावर .................. वेतन ेणीत कायरत

असून यांची िनयु ती शासनाने मा य केले या पदावर िद.

/

/

पासून आहे . िन द ट

केले या तारखे माणे यां या सेवेचा एकूण कालावधी .............. वष ........... मिहने ........... िदवस
इतका असून यां या सेवेबाबतची पूण कागदप े मी तपासली आहे त . यांनी सदर िश ण म पूण
कर याची मा यता मा याकडू न घे तलेली आहे . यां या सेवे या येथे नमूद केले या तपिशलात
तफावत व िवसंगती रािह यास वा िस

झा यास मी जबाबदार राहीन.

आयु त / गटिश णािधकारी – िश णािधकारी िज हा पिरषद , शासन अिधकारी /
/ खाजगी शाळे साठी मु या यापक वा सं था मुख

थळ -

वा री व िश का

िदनांक -

 सदर माणप िज हा पिरषद, नगरपािलका,महानगरपािलका तसेच खाजगी शाळे अंतगत कायरत
िश कांनी भरावे.
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पिरिश ट – ०७
केवळ योगशील शाळे तील िश कांसाठी हमीप
मी ी. / ीमती.

हे

( वतःचे नाव)

(गावाचे नाव)

या गावातील या

योगशील शाळे त

(शाळे चे नाव )
वष पासून सेवेत आहे . मला या मु त िव ापीठात बी.एड. िश ण मास

वेश िमळा यास माझा हा

िश ण म पूण झा यानंतर या पुढील िकमान पाच वष मी याच योगशील शाळे त माझी सेवा/नोकरी सु
ठे वेन हे मी हमीप िलहू न दे ते.
योगशील शाळे तन
ू अज करणा या अजदारांचे संपण
ू नाव व सही

उपयु त िश क आम या
वष पासून सेवेत आहे त. यांना या िश ण मास

या योगशील शाळे त
वेश िमळा यास यांचे सव

आम या शाळे त पूण कर यास मी मा यता दे त आहे . कारण यापुढील काळात

ा यि क काय यांना
िकमान पाच वष ते

आम याकडे सेवा करतील असे हमीप िदलेले आहे .

योगशील शाळे चे मु या यापक
संपण
ू नाव व सही
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पिरिश ट- ०८
मटार (शाळे तील विर ठ िश क) मा यताप

िदनांक :

/

/२०२०

ित,
मा. संचालक,
िश णशा िव ाशाखा,
य. च. म. मु त िव ापीठ,नािशक
(१) मी ी. / ीमती.

बी.एड.

२०१९ – २१ या तुकडीचा िव ाथ आहे .
(२) माझा वेश

या िज

ात झालेला आहे .

(३) माझी सेवा
या शाळे त सु

आहे .

(४) मा या शाळे तील पाठां साठी आिण या िश ण मा या शै िणक कालावधीतील इतर ा यि कांसाठी
ी. / ीमती.

हे

शाळे तील

विर ठ

िश क मटार हणून काम कर यास तयार आहे त. यांची शै िणक अहता

अशी

आहे .

(५) मटारचे मा यताप जोडले ले आहे .

(६) कृपया यास मा यता ावी, ही िवनंती.
वेशे छू िव ा य चे नाव व सही
माफत : संबंिधत मटार

मा यताप
ी. / ीमती.

यां ना

आप या

बी.एड.

िश ण म पूणते संबिं धत शाळेत ील पाठ व इतर ा यि कांना मागदशन व मू यमापन कर यासाठी मा यता दे त आहे .

मटार नाव व सही
अज सह

बी.एड.मािहतीपु तका 2020-2022

Page 38

पिरिश ट-०९
बी.एड. शै िणक वे ळाप क
वष १ ले
मिहना
स टबर

काय
जािहरात

स टबर

वेशासाठी अज वीकृती

स टबर / ऑ ट बर

वेश िन चती

स टबर (पिहला आठवडा)
ऑ टोबर / नो हबर

अ याससािह य ा ती व अ ोधन कृितस
थम संपकस

नो हबर ते मे

अ यासक ावर संगणक संबिं धत ा यि क काय

माच

परी ा अज भरणे

मे

अंितम परी ा (१ - स )

वष २ रे
मिहना

काय
ि तीय वष वेश िन चती (िव ापीठाने िन चत केले या
धोरणानुसार )

मे (संपण
ू मिहना)

ि तीय कृितस

ऑग ट (चौथा आठवडा)

तृतीय संपकस (२ िदवस) चाचणी पाठ

नो हबर / िडसबर

चौथे संपकस

िडसबर

पाचवे सं पकस

माच (दुसरा आठवडा)

मौिखक परी ा (िदवस २)

माच

परी ा अज भरणे

मे

अंितम परी ा (२ - स )

जुलै ऑग ट /

िनकाल
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