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जावक

. यचममुिव/िवसेिव/2020-21/

िदनांक- 20/04/2021

बी.ए . वेश ि या २०२०-२२ - ितसरी वेश फेरी
बी. एड. : 2020-22 ितस या फेरीतील वेशासंदभ त सूचना
१) िवभागीय क कागदप

पडताळणीत पा ठरले या उमेदवारांची यां या गुणव े नस
ु ार दुस या

वेश फेरीनंतर िर त

रािहले या जागांसाठी िज हा िनहाय ितसरी िनवड यादी िदनांक २० एि ल २०२१ रोजी जाहीर कर यात ये त आहे .
२) िनवड यादीतील उमेदवारांना यांचे थम वष चे वेश शु क (िव ापीठ िह सा) .१०२५०/- िदनांक २० एि ल ते २५ एि ल
२०२१ या कालावधीत ऑनलाईन प तीने भर याची सोय संबंिधत उमेदवारा या लॉगीनम ये उपल ध आहे . थम वष चे
वेश शु क (िव ापीठ िह सा) ऑनलाईन प तीने भर यानं तरच आपला वेश िन चत होईल.
३) पुढील वष

दतीय वष चा वेश ऑनलाईन प तीने िन चत करावयाचा आहे . दतीय वष वेशा या वेळी वेश शु क .

१०,५००/- ऑनलाईन प तीने भरणे अिनवाय आहे अ यथा आपणास दतीय वष साठी वेिशत मानले जाणार नाही.
४)

थम वष चे शु क यश वीपणे भरणा या उमेदवारांना यां या लॉगीनम ये वेशप (Admission Letter) उपल ध असेल.
उमेदवारांन ा सदर प download क न घे ता ये ईल. या प ा या तीन ती काढू न एक त अ यासक , एक त िवभागीय
क आिण एक त वतःकडे ठे वावी.

५)

वेशाची
अ यासक

त घेवन
ू आप या िज
शु क

ासाठी असले या अ यासक ावर जावून बी.एड. थम व

.२१,००० अ यासक ावर जमा करावे आिण

यावी.(शु कासंबंधी सिव तर मािहती मािहतीपु तीके या पृ ठ

दतीय वष चे एकि त

याची अ यासक ाकडू न रीतसर पावती

. २२ वर िदली आहे )

(मह वाचे : अ यासक ावरील ि या कोरोना िवषाणूचा ादुभ व कमी झा यावर या या पिर थतीतील करोना िवषयक
शासकीय िनयम ल ात घे वन
ू पूण करावयाची आहे )
६) पुढील प यवहारासाठी आपले संपण
ू नाव, प यवहाराचा व कायमचा प ा, इमेल आयडी, आिण मोबाईल

मांक

अ यासक ाकडे सादर करावा.
७) अ यासक ाकडून आपणास बी.एड. िश ण मा या अिनवाय िवषयाचे अ ययन सािह य

थम संपक स ा या वेळी

दे यात येईल. वैक पक िवषय,अ यापन प ती आिण पूरक अ ययन सािह य िव ापीठा या संकेत थळावर उपल ध
क न िदले जाईल.
८) मह वाचे : उमेदवाराने ऑनलाईन वेश शु क भर याअगोदर वताची ोफाईल पूण भरले ली आहे याची खा ी करावी.
ोफाईल अपूण अस यास आप या लॉगीनमधून ोफाईल पूण भरावी आिण यानं तर ऑनलाईन शु क भर याची ि या
पूण करावी.

कुलसिचव तथा अ य
बी.एड. वेश सिमती-2020-22

