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बी. एड. : 2020-22 ि तीय फेरी वेशासंदभ त सचूना -   
1) थम कागदप  पडताळणीम ये पा  ठरले या उमेदवारांची गणुव ेनुसार दसुरी िनवड यादी िस द कर यात येत 

आहे.  
2) सदर िनवड यादी ही िवभागीय क ावरील थम पडताळणीम ये पा  ठरले या उमेदवारां या गवु ेनुसार जाहीर 

कर यात यते आहे.  
3) वेश िनवड यादी िस  करतांना िज हािनहाय जागा दशिव या आहेत. 
4) िनवड यादीतील उमेदवारांनी यांचे थम वष या वेश शु क (िव ापीठ िह सा) . १०,२५०/- िदनांक 31 

माच ते 06 ए ील 2021 या कालावधीत ऑनलाईन प दतीने भर याची सोय संबंिधत उमेदवारा या लॉगीनम य े
उपल ध आहे. थम वष चे वेश शु क भर यानंतरच आपला वेश िन चत होईल. अ यथा या जागेकिरता 

ित ा यादीतील उमेदवारांचा ततृीय फेरीत िवचार कर यात येईल. ि तीय वष  पु हा बी. एड. ला आपला 
online वेश िन चत क न यावेळी ि तीय वष िव ापीठ शु क . १०,८५०/- online प तीने भरणे 
अिनवाय असेल, अ यथा सदर िव ाथ  बी.एड. ि तीय वष साठी वेिशत मानला जाणार नाही यांची सव 
उमेदवारांनी न द यावी. थम वष शु क यश वीपणे भरणा या िव ा य ना आपला पासवड व Login ID 
टाकून वेशाचे प  Download करता येईल. या या तीन ती काढून यातील एक त अ यासक , एक 
िवभागीय क  व एक वत: कडे ठेवावी. 

5) वेशाची त घेऊन आप या िज ासाठी िनयु त बी.एड. अ यासक ावर जाऊन बी.एड. थम व ि तीय वष चे 
एकि त  . २१,०००/-अ यासक  शु क भरावे. याची िरतसर क ाकडून पावती यावी. अिधक मािहतीसाठी 
(शु क  संदभ त सिव तर मािहती) वेश मािहतीपु तका पान . 22 वाचावे.   

6) पढुील प  यवहारासाठी अ यासक ावर आपले संपणू नाव, प यवहाराचा व कायम व पी प ा, मेल आय. 
डी. आिण मोबाईल मांक ावा. 

7) अ यासक ामाफत आपणास बी.एड. िश ण मातील अिनवाय िवषयांचे अ ययन सािह य थम संपकस ात 
दे यात यईेल.  वैक पक िवषय, अ यापन प ती आिण परूक अ ययन सािह य िव ापीठा या संकेत थळावर 
उपल ध क न िदले जाईल, याची न द यावी. 

8) उमेदवारांनी ऑनलाईनम वेश शु क भरतांना अगोदर ोफाईल पणु भरलेलेी आहे याची खा ी करावी. 
ोफाईल अपणु अस यास आपला लॉगीन मधनू ोफाईल पणु भरावी आिण ऑनलाईन शु क भर याची 
ि या पणु करावी. 

 िव ापीठ संकेत थळ- http://ycmoubed2020.mhpravesh.in/ 
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