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जावक . यचममुिव/िवसेिव/2020-21/ 87     िदनांक-    31/03/2021 

 
बी.एड. वेश २०२०-२२  वेश अज कागदप  पडताळणी ( दतीय फेरी) 

सचूना  
नम कार, 
 सव Online वेश अज भरणा या बी.एड वेशे छूकांना कळिव यात येते की आपण 
Online भरले या मािहती या आधारे उमेदवारां या िज हा व वगिनहाय कागदप  पडताळणी 
या ा (Documents Verification List) संकेत थळावर िस  कर यात आ या आहेत. या 
यादीतील संबंिधत उमेदवारांनी िवभागीय क ावर आपला वेश अज तपासणीसाठी हजर रहावे. 
सव िवभागीय क ावर वेशअज पडताळणीचे काम िदनांक 6 एि ल 2021 रोजी 
उमेदवाराशी संबंिधत िवभागीय क ावर कर यात येणार  आहे, या िज हयातनू आपण अज 
केला आहे या िज ा या  वेश अज पडताळणीसाठी िदनांक ६ एि ल २०२१ सकाळी 11.00 
वाजता या िज ा या िवभागीय क ावर सव मळू कागदप ांसह उप थत राहावे. िद यांग 
उमेदवारांनी वतः उप थत न राहता अ य य तीला तसे अिधकार प  देऊन आप या 
कागदप ांसह अज पडताळणी किरता संबंिधत िवभागीय क ावर िनयोिजत िदवशीच पाठिवणे 
बंधनकारक आहे. बी.एड. वेश 2020-22 साठी अनभुवाची अंितम तारीख िद. 31.08.2020 
िन चत कर यात आली आहे याची सव उमेदवारांनी न द यावी.  

पडताळणीसाठी जातांना पढुील सचूनांचे काटेकोरपणे पालन करणे अिनवाय आहे.  
1) बी.एड वेशासाठी Online अज भरले या वेशे छूकांनी वेशअज पडताळणीसाठी 

िवभागीय क ावर िनयोजीत िदवशी िदले या वेळाप कानुसार उप थत राहणे अिनवाय 
आहे. वेश अज यो य ते शािररीक अंतर (Physical Distance) ठेव याचे िनयम व 
कोिवड-19 बाबतचे शासनाचे सव िनदश पाळून पडताळले जातील.  

2) वेश अज पडताळणीसाठी वेशे छूकाने आपला वेश अज भरतेवेळी वापरलेला User 
Id व Password आणावा, यािशवाय आप या अज चे संपादन होणार नाही.  

 

Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik 
यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठ, नािशक 
Dnyangangotri, Near Gangapur Dam, Govardhan, Nashik-422 222 

ानगंगो ी, गंगापरू धरणाजवळ, गोवधन, नािशक – 422 222 
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3) Online वेश अज ची पडताळणी केलेलेच वेश अज बी.एड. वेश 2020-22 साठी 
पा  राहतील, जागा िर त रािह या तर पढुील उमेदवारांचे अज गणुव ा यादीिनहाय 
पडताळणी क न वेशास पा  होतील.  

4) िवभागीय क ामाफत बी.एड. वेशअज कागदप  पडताळणी (Document 
Verification) न करणारे िव ाथ  2020-22 तुकडी या वेश ि येतनू बाद होतील.  

5) वेश अज पडताळणी करतांना संबंिधतांनी पडताळणी सिमतीला वेश अज त आपण 
भरले या मािहतीचे मळू परुावे सादर करणे बंधनकारक असेल, परुावे सादर कर यासाठी 
कोणतीही मदुतवाढ िदली जाणार नाही.  

6) वेश अज त पडताळणी वेळी केवळ भरले या मािहतीचीच पडताळणी होईल. यात 
कोण याही व पा या नवीन मािहतीची भर घातली जाणार नाही ाची सव वेशाथ नी 
न द यावी.  

7) िवभागीय क ावर वेश अज पडताळणी दर यान शांतता राखावी. कोण याही कारचा 
ग धळ / ग गाट िनम ण होणार नाही याची काळजी घेवून सिमतीला पणूत: सहकाय करावे. 
कोिवड-19 पिर थतीचा िवचार करता वेश घेऊ इ छणा या उमेदवारासोबत कोणीही 
गद  क  नये.  

8) कागदप  पडताळणी सिमती क ात फ त उमेदवारांनाच वेश करता येईल. 
उमेदवारांिशवाय अ य नातेवाईकांना पडताळणी काय थळी वेश िदला जाणार नाही.  

9) उमेदवारांनी वेश सिमतीवर कोण याही कारचा दबाव, धमकी, जबरद ती, मारहाण, 
अपश द वापर, वाद घालणे, द तऐवज चोरी, सरकारी काय लयात ग धळ अथवा 
अनिधकृत जमाव के यास भारतीय दंड स हतेनसुार (IPC) कायवाहीस  पा  राहतील 
याची न द यावी.  

10) अज पडताळणी श यतो यादीत िदले या माने कर यात येईल. पिर थतीनुसार 
िवभागीय क  यात बदल क  शकतील व तो बदल सव उमेदवारांना बंधनकारक 
असेल.   

11) वेश अज पडताळणीसाठी दोन त ांची सिमती असेल. ती सिमती येक वेशाथ ची 
वैय तक मािहती, संपक मािहती, िश क हणनू अ यापन अनभुव, , एकूण सेवा, अहता, 
सामािजक आर ण ई. तपशीलासंदभ तील सव मािहती तुम या मळू कागदप ांआधारे 
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तपासणी करेल. या संदभ तील सव मळू कागदप े व यांचा एक फोटोकॉपी संच सोबत 
ठेवावा. फोटोकॉपी संच तुमचा  वेश अज तपासणी नंतर तुम या Online अज सोबत 
जोडून सिमतीकडे द तरी ठेव यात येईल. 

 

अपेि त कागदप े 

(क) बी.एड. वेश अज पडताळणी करतांना बी.एड. वेश मािहतीपु तकेतील िदले या 
महानगरपािलका आयु त/गटिश णािधकारी/िश णािधकारी/िज हा पिरषद, 

शासन अिधकारी/ मु य यापक ानंी ाथिमक िश कांना िदलेले िशफारस 
माणप  पडताळणीस येतांना येक वेशा थनी भ न आणणे अिनवाय आहे.  

(ख)  बी.एड. वेश मािहतीपु तकेतील िदलेले मटार माणप  येक वेशाथ ने 
(शाळेतील विर ठ िश क) वेश पडताळणी वेळी भ न आणणे अिनवाय आहे.  

(ग)  Online संगणकीय मळू अज ची त. 
(घ)  शै िणक पा तेचे गुणप क व माणप ां या मुळ व मािणत स य ती.  
(न) वेश अज त न द के या माणे येक िव ालयातील सरुवातीपासनू पढुील सव 

नेमणकुी या आदेशां या मळू व मािणत स य ती. 
(त)  मागासवग य अस यास पुढे नमदू के या माणे मळू त व मािणत स य त. 

 अनसुिूचत जाती (एस.सी.) - जातीचा दाखला  
 अनसुिूचत जमाती (एस.टी.) - जातीचा दाखला, जात वैधता माणप  
 िवमु त जमाती / भट या जमाती / इतर मागासवग य / िवशेष 

मागासवग य (VJ/NT/OBC/SBC)जातीचा दाखला, ऑनलाईन संगणकीय 
अज त नमदू केले या नावाचे वैध कालावधीचे नॉन ि मीलेअर माणप . 

 EWS वग या उमेदवारांना शासन िनयमानसुार वेळोवेळी िनदिशत केलेली 
माणप े/दाखले / द तऐवज.  

 SEBC वग तील उमेदवारां या वेशाबाबत या या वेळी िनगिमत होणा या 
शासन िनणयानुसार कायवाही कर यात येईल.   

(ड) ज मतारखेचा पुरावा दशिवणारी कोण याही माणप ाची मािणत त. 
(च) सव सेवेचे नेमणकू आदेश, िश णिधकारी / िश ण उपसंचालक यां या िश क 

कवा पदमा यता प ा या सु वातीपासनू या सव सा ांिकत ती, शाळा मा यताप . 
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(छ) मटार (विर ठ िश क) मा यता माणप . (लागू अस यास) 
(ज) शाळा अनदुािनत असेल तर वषिनहाय शाळा तपासणी अहवाला या सा ांिकत ती. 
(झ) सेवापु तकेतील संबंिधत न दी. (संपणू सेवापु तकेची सा ांिकत केलेली 

फोटोकॉपी) 
(न) नावात बदल अस यास नाव बदल परुावा हणनू राजप . 
मह वाचे:-आपण न दवले या अ यापन अनभुवाचा पुरावा हणनू आपली मूळ सेवा 

पु तका / सेवा ऑडर इ पे शन िरपोट इ. पैकी िकमान एका मळू द त ऐवजाची 
त तुम याकडे असणे बंधनकारक आहे. सिमतीला मळू कागदप   तपासतांना 

शंका िनम ण झा यास या मु ासंदभ त दसु या परुा याची मागणी सिमती करेल. 
यावेळी त काळ तु ही तो सादर करणे अपेि त आहे. यामुळे मळू सेवा पु तका व 

सेवा ऑडर या सव ती सोबत ठेवा यात. 

12) कोण याही आर णाचा फायदा घेणा या िव ा य कडे शासन िनयमानुसार जातीचा 
दाखला, जात वैधता व ना साय तर (नॉन ि मीलेअर) दाखला इ. शासन िनयमानसुार 
आव यक ते द तऐवज असणे बंधनकारक आहे. 

13)  सामािजक आर णासंदभ त लाभ घेणा या िव ा य कडे खालील माणे परुावे असावे. 
 िद यांग :  िद यांग अस याबाबतचे शासन िनणयानसुार स म अिधका याचे 

माणप . 
 क प त : िज हा पनुवसन अिधकारी / स म अिधकारी कवा िज हािधकारी 

यांचे माणप , परंतू या माणप ात उमेदवाराचे नाव असणे आव यक. 
 आप ी त : उपिवभागीय अिधकारी / तहसीलदार यांचे माणप , परंतू या 

माणप ात उमेदवाराचे नाव असणे आव यक. 
 वातं  सैिनक पा य :सैिनकाची प नी / मुलगा / अिववािहत मलुगी यांनी 

वातं यसैिनका या ओळखप ाची त व पा या या नातेसंबंधाचा परुावा. 
 आजी / माजी सैिनक पा य:सैिनकाची प नी / मलुगा / अिववािहत मलुगी यांनी 

िज हा सैिनक बोड चे माणप  आव यक. नातेसंबंधाचा पुरावा आव यक, 
िड चाजपु तक आव यक. 
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 िवधवा : महानगरपािलका / नगरपािलका / ामपंचायत यां याकडून ा त झालेले 
पतीचे मृ य ू माणप . 

 घट फोटीता :िववाहन दणी दाखला कवा यायालयाचे घट फोटाबाबतचे आदेश 
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 देश अस याने या उमेदवारांनी 

िनयु ती आदेश व अनुभवाचे दाखले हे मराठी / हदी / इं जीत आणावे व यावर 
संबिधत अिधकारी / मु या यापकाची सही व िश का आणणे अिनवाय. वेश 
अज पडताळणी वेळी वरील मळू व सा ांिकत (Attested) माणप ांआधारे 
आप या वेश अज तील मािहतीची स यता पडताळून पाह यात येईल. यामुळे 
उपरो त आव यक ती कागदप े तुम या जवळ नस यास Online वेश 
अज तील मािहतीत बदल कर यात येतील. 

14) वेश अज माणे कागदप  पडताळणी झा यानंतर पढुील वेशसचुना आिण या ा  
िव ापीठ संकेत थळावर िस द कर यात येतील, या सचूना पाहणे व या माणे 
कायवाही करणे वेशे छुकांची जबाबदारी राहील.  

15) अ यावत मािहतीसाठी वेळोवेळी िव ापीठ संकेत थळाला भेट देत राहावी. 
 
िव ापीठ संकेत थळ : http://ycmou.digitaluniversity.ac  

 
 

 
कुलसिचव तथा अ य   
   बी,एड. वेश सिमती  

           य.च.म.मु. िव. नािशक. 


