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भाग- I  - बी.एड. प्रवेशासंदभात महत्त्वपणूष सचूना 
 महत्त्वपणूष सचूना  

१)  सदर ऑनलाइन मावहतीपसु्स्तका विनामलू्य अहे. ईमेदिाराने ऄजज डाउनलोड करून िाचािा ि नंतर 
ऑनलाइन पद्धतीने भरािा. प्रिशेासाठी Online ऄजज भरण्यापिूी या मावहतीपसु्स्तकेतील भाग–१ ते  भाग-३  
मावहती िाचािी.  

२) ऑनलाइन ऄजज भरताना अपण भरलेली मावहती बरोबर अहे याची खात्री करूनच ‘Submit’ बटण दाबािे. 
३) ऑनलाइन ऄजात भरलेल्या संपणूज मावहतीचे मळू परुािे पडताळणीिेळी अपणाकडे ऄसणे ऄवनिायज 

ऄसेल. 
४) ऑनलाइन ऄजात मावहती भरल्यानंतर नेटबकँकगद्वारे / खलु्या प्रिगासाठी रु. ४००/- अवण राखीि 

प्रिगासाठी रु. २००/- याप्रमाणे प्रोसेकसग शलु्क भरािे. 
५) प्रिेशासाठी तमु्हाला दोन ऄजज भरािे लागतील, ते म्हणजे 

(ऄ) ऑनलाइन प्रिेश ऄजज  
(अ) छापील नमनुा ऄजज (मावहतीपसु्स्तकेत शेिटी वदलेला) – मावहती  पडताळणीच्या िेळी ऑनलाइन 

प्रिेश ऄजज कप्रट ि या पसु्स्तकेत शेिटी वदलेला प्रिेशासाठीचा छापील ऄजज पणूजत: भरून प्रिेश ऄजज  
पडताळणीच्या िेळी  सादर करणे ऄपेवक्षत ऄसेल.                              

६) प्रत्येक  ऑनलाइन प्रिेश ऄजाचे पडताळणी संबंवधत विभागीय कें द्रािर करण्यात येइल. पडताळणी 
झालेलेच प्रिेश ऄजज गणुित्ता यादी तयार करण्यासाठी विचाराधीन ऄसतील. 

७) विभागीय कें द्रािर पडताळणी झाल्यानंतर फॉमज लॉक करण्यात येइल. त्यानंतर कोणताही बदल करता येणार 
नाही. त्यामळेु पडताळणीनंतर त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा पत्रवयिहार विद्यापीठाला करू नये. 

८) एन.सी.टी.इ. वनयमानसुार डी.एड. पणूज केलेले ि प्राथवमक वशक्षक म्हणनू वकमान दोन िषांपासनू सेिते 
ऄसणारेच वशक्षक प्रिेशास पात्र ऄसतील. 

९)  मुंबइ विभागातील ईमेदिारांनीही अपल्या शाळेच्या वजल्यातनूच प्रिेश ऄजज भरािा ऄन्यथा प्रिेशप्रवक्रयेतनू 
तो बाद होइल. 
               मुंबईतील अभ्यासकें द्ांच्या ववभागाची  मावहती सोयीसाठी खाली वदलेली आहे. 

 मुंबइ ईपनगर (सबऄबजन) साठी - चेंबरू सिंकष वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय, चेंबरू (3102A) हे 
ऄभ्यासकें द्र ऄसेल. यात बोवरिली (URC-1), कांवदिली (URC-2), गोरेगाि (URC-3), ऄंधेरी 
(URC-4),  सांताकू्रझ (URC-5), भांडूप (URC-6),घाटकोपर (URC-7), चेंबरू (URC-8), 
कुला (URC-9), घाटकोपर (DYD_URC-3), ऄंधेरी (DYD_URC-5), मालाड W 
(DYD_URC-6),  
कांवदिली E (DYD_URC-7),  हे विभाग  ऄसतील. 

 मुंबइ शहरासाठी - एस.टी. वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय धोबीतलाि (31139)  हे ऄभ्यासकें द्र 
ऄसेल. यात परेल (URC-10), दादर (URC-11), भायखळा (URC-12), ग्रटँरोड 
(DYD_URC1), सायन (DYD_URC2), मलुडू (DYD_URC4) हे विभाग  ऄसतील.  

 ठाणे ि पालघर वजल्यासाठी – सेिासदन कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, ईल्हासनगर वज.ठाणे  
(3501A) हे ऄभ्यासकें द्र  ऄसेल. 

 रायगड वजल्यासाठी – शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय पनिेल वज.रायगड (3213A) हे 
ऄभ्यासकें द्र  ऄसेल. 

१०)  महाराष्ट्रातील प्रत्येक वजल्याला स्ितंत्र ऄभ्यासकें द्र अहे. प्रिेशाथीने अपल्या शाळेच्या वजल्याचाच 
ऄभ्यासकें द्र म्हणनू विचार करणे ऄवनिायज अहे.  
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११) एखाद्या ऄभ्यासकें द्राच्या जागा प्रिेशऄजांऄभािी  वरक्त रावहल्यास संबंवधत विभागातील आतर वजल्यांना त्या 
वरक्त जागा समान संख्येने िाटून वदल्या जातील ि तेथे त्या ऄवतवरक्त जागा म्हणनू भरण्यात येतील. हे 
करताना त्या वजल्यातील जागा ५० पेक्षा जास्त होणार नाहीत. 

१२) प्रिेशासंदभातील सिज सचूना ‘http://ycmou.digitaluniversity.ac’ या िेबसाइटिर प्रकावशत करण्यात 
येतील. प्रिेशाथीने त्या पाहून त्यानसुार कृती करणे प्रिेशाथीची जबाबदारी ऄसेल. 

१३) प्रिेशांनंतर बी.एड. वशक्षणक्रम संरचना, ऄभ्यासविषयक सावहत्य ककिा ऄभ्यासकें द्रात काही कारणास्ति 
बदल करण्यात अला तर तो पाळणे प्रिेशाथीला बंधनकारक ऄसेल. 
 

महत्त्वाचे -महत्त्िाचे म्हणजे या वशक्षणक्रमाला वदला जाणारा प्रिेश केिळ गणुिते्तनसुार ि वनयमानसुार 
वदला जातो. ऄन्य कोणताही मागज कोणी सवूचत केल्यास मा. कुलसवचि यांच्याकडे लेखी तक्रार करािी. 

                 भाग –II  बी.एड. प्रवेशासंदभात मावहती 

मकु्त  ववद्यापीठाववषयी थोडेसे - महाराष्ट्र शासनाने मुक्त विद्यापीठाची स्थापना ‘यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र 

मकु्त विद्यापीठ कायदा १९८९’ ऄन्िये १ जुलप १९८९ रोजी केली. यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठाचे कायजक्षेत्र 

संपणूज महाराष्ट्र राज्य ऄसनू, विद्यापीठाचे मखु्यालय नावशक येथे अहे. वशक्षण ऄधजिट रावहलेल्या ऄनेक वयक्तींना स्ितःची 

नोकरी, वयिसाय िा ईद्योग सांभाळून  स्ियं-ऄध्ययनाद्वारे पढेु वशक्षण घेता यािे, या हेतनेू मकु्त विद्यापीठाची स्थापना 

झाली. मकु्त विद्यापीठाचे ध्येय लोक विद्यापीठ बनणे हे अहे. मुक्त विद्यापीठाच्या कायाची दखल घेउन २००२ या िषी 

Commonwealth of Learning, Canada या संस्थेने ‘Award of Excellence for Institutional 

Achievement’ हा परुस्कार या विद्यापीठाला वदला. भारतातील हे पाचिे  ि देशातील विविध राज्यांत सरुू झालेल्या राज्य 

स्तरािरील मुक्त विद्यापीठांपपकी हे चौथे विद्यापीठ अहे. यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठाची वशक्षणपद्धती 

दरुवशक्षणाची (Distance Education) अहे. विद्यापीठाने राज्यभर विखरुलेल्या ऄभ्यासकें द्रांमाफज त विद्याथांना 

वशक्षणाच्या संधी ईपलब्ध करून वदल्या अहेत. 

१. ववद्याशाखा पवरचय  
           विद्यापीठात एकूण अठ विद्याशाखा अहेत.  वशक्षणशास्त्र विद्याशाखा त्यातील एक अहे. 

विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर ऄिघ्या एका िषाच्या कालािधीत म्हणजे १९९० मध्ये या विद्याशाखेने नािारूपाला 
येण्याच्या दृष्ट्टीने पािले ईचलली. १९९१ मध्ये सेिांतगजत वशक्षकांसाठी बी.एड., १९९४ मध्ये सहयोगी बी.एड. तर 
१९९९ पासनू बालसंगोपन अवण रंजन वशक्षणक्रम प्रमाणपत्र, स्ियं-सहाय्यता पे्ररक-पे्रवरका प्रमाणपत्र वशक्षणक्रम, 
मलू्यवशक्षण प्रमाणपत्र वशक्षणक्रम, वशक्षकांसाठी मावहती संपे्रषण तंत्रविज्ञान, घरकामगार कौशल्य प्रमाणपत्र 
वशक्षणक्रम, शालेय वयिस्थापन पदविका, PGDEEDs, बी.एड. (विशेष) एम.ए. वशक्षणशास्त्र अवण पीएच.डी. 
वशक्षणशास्त्र हे वशक्षणक्रम  सरुू केले. ज्याअधारे विद्यापीठाला तळागाळातील लोकांपयंत बहुसंख्येने पोहोचणे 
शक्य झाले. त्या दृष्ट्टीने विद्याशाखेने स्ितःची ईविष्ट्टे, व्रतविधानही तयार केले अहे. या विद्याशाखेतील सिांत 
महत्त्िाचा मानला जाणारा हा सेिांतगजत वशक्षक-प्रवशक्षण (बी.एड.) वशक्षणक्रम अहे. या विद्याशाखेची बी.एड. 
अवण एम.एड. वशक्षणक्रमाची विद्यार्थथनी श्रीमती स्िाती िानखेडे यांना Commonwealth of Learning, 
Canada या संस्थेने ‘Award of Excellence for Distance Learning Experience’ हा परुस्कार २००४ 
साली वदला अहे. 
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२. वशक्षणक्रमासंबंधी मावहती  
 देशभरातील पारंपवरक विद्यापीठांमधनू दोन िषे कालािधीचा वनयवमत बी.एड. वशक्षणक्रम सरुू अहे. वनयवमत 
बी.एड. वशक्षणक्रम सेिांतगजत वशक्षकांना करता येणे शक्य नाही. त्यामळेु मकु्त विद्यापीठाने सेिांतगजत  
वशक्षकांसाठी नोकरी करताना पणूज करता येइल ऄसा २ िषे कालािधीचा ‘वशक्षणशास्त्र पदिी वशक्षणक्रम’ 
(बी.एड.) १९९१ पासनू सरुू केला. 
(२.१) कालावधी - या वशक्षणक्रमाचा वकमान कालािधी  २ िषांचा ि कमाल कालािधी ५ िषांचा अहे. 
कमाल पाच िषांच्या कालािधीत वशक्षणक्रम पणूज न केल्यास विद्यार्थ्यास कमाल कालािधी संपल्याच्या 
वदिसापासनू, पनु्हा पाच िषांसाठी त्या िषाच्या तकुडीचे संपणूज शलु्क भरून पनुनोंदणी करता येइल. 
(२.२) एकूण श्रेयांक - हा वशक्षणक्रम ५४ श्रेयांकांचा म्हणजे समुारे १७५५ ऄध्ययन तासांचा अहे. (एक 
श्रेयांक म्हणजे ३० ते ३५ तासांचा ऄभ्यास होय.) 

(२.३) वशक्षणक्रम माध्यम - बी.एड.वशक्षणक्रमाची भाषा मराठी ऄसल्यामळेु या वशक्षणक्रमाचे सिज स्ियं- 
ऄध्ययन सावहत्य मराठीतच अहे .ऄभ्यासकें द्रािरील सिज कायजदेखील मराठीतच होते. ऄपिाद म्हणनू ऄमराठी 
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विनंती ऄजानसुार ऄंतगजत कायज ि ऄंवतम लेखी परीक्षा ईत्तर लेखनासाठी कहदी   / आंग्रजी 
माध्यमाची परिानगी  देण्यात येते, मात्र ऄध्ययन सावहत्य ि ऄभ्यासकें द्र कायासाठी  तसा अग्रह मान्य केला 
जात नाही. 

 

३. हा वशक्षणक्रम कोणासाठी? 
प्राथवमक सेिांतगजत वशक्षक ज्यांनी डी.एड. पणूज केले अहे, ऄसे वशक्षक या वशक्षणक्रमास पात्र ऄसतील. 

४. एन.सी.टी.ई. प्रवेश वनयम  
N.C.T.E. ने प्रवसद्ध केलेल्या भारताच्या राजपत्रातील पवरवशष्ट्ट क्र. १० मिुा क्र. ४.२ मध्ये पढुील 

वनयमांनसुार बी.एड. प्रिेशप्रवक्रया  कायास्न्ित केली जाते.  
“Eligibility 

 The following categories are eligible to be students of B.Ed. (ODL): 
i. Trained in-services teachers in elementary education. 

ii. Candidates who have completed a NCTE recognized teachers education programme 
through face-to-face mode. (कोटज अदेशान्िये D.Ed./D.T.Ed. face to face ऄट वशवथल करण्यात 
अली अहे.) 

iii. 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. वजल्हावनहाय जागा  
एन.सी.टी.इ.ने यशितंराि चवहाण महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठातील बी.एड. वशक्षणक्रमाला एकूण १५०० 

जागांना मंजरुी वदलेली अहे. त्यानसुार महाराष्ट्रातील प्रत्येक वजल्याला ४२ जागा भरण्यात येतात. ईिजवरत ३० 
जागा प्रत्येक वजल्याला एक याप्रमाणे सपन्यदलातील सेिेत ऄसलेले अजी ि माजी कमजचारी यांच्यासंदभात 
ऄसलेल्या पवरपत्रकानसुार भरण्यात येतील. 

६. अवतवरक्त जागा  
(६.१) गोवा, बेळगाव व वबदर : गोिा, बेळगाि, वबदर या महाराष्ट्राच्या सीमारेषेनजीकच्या मराठी भावषक 
वशक्षकांसाठी प्रत्येक ५०० ववद्यार्थ्यांमागे एक जागा देण्यात येईल. सदर योजनेचा लाभ घेउ आस्च्छणाऱ्या 
ईमेदिारांनी अिश्यक कागदपत्रांचा एक संच तयार ठेिािा. प्रिेश मलुाखतीच्या िेळी त्याचा पडताळा घेण्यात 
येइल. वनयकु्ती अदेश ि ऄनभुिाचे दाखले हे मराठी / कहदी / आंग्रजीतच ऄसािते. आंग्रजी िा मराठीत वनयकु्ती 
अदेश ि दाखले नसतील तर त्याची मराठीत ऄवधकृत भाषांतर प्रत अणािी. त्यािर मखु्याध्यापकाची सही ि 
वशक्का ऄसणे ऄवनिायज अहे. 
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(६.२) प्रयोगशील शाळा : यवुनसेफनी वनिड केलेल्या प्रयोगशील शाळांतील ऄप्रवशवक्षत वशक्षकांसाठी ५०० 
विद्यार्थ्यांमागे एक जागा राखीि ठेिण्यात येइल. या वशक्षकांनी अपले प्रिेश-ऄजज ि संगणकीय ऄजाची प्रत 
भरून बंद पावकटात त्यािर ‘प्रयोगशील शाळेसाठीचा ऄजज’ ऄसे नोंदिून तो अपल्या शाळेमाफज त विद्यापीठाच्या 
नोंदणी कक्ष, विद्याथी सेिा विभाग, य.च.म. मकु्त विद्यापीठ, नावशक यांच्याकडेच पाठिाियाचा अहे, याची नोंद 
घ्यािी. प्रिेशासाठी त्यांना मखु्याध्यापक / संस्थाप्रमखुांचे स्ितंत्र हमीपत्र भरून सादर करािे लागेल. 
ईमेदिारांकडून  शाळेमाफज त स्ितंत्रपणे ऄजज न अल्यास त्या ऄजाचा विचार होणार नाही. 

७. आरक्षण तक्ता  
शासन वनयमानसुार ि विद्यापीठ ठरािानसुार खालीलप्रमाणे ऄवतवरक्त ि राखीि जागा राहतील. 
७.१ महाराष्ट्र शासनाच्या वनणजय क्रमांक एसटीसी १०९९/बी.एड. प्रिेश /(१४/९९) मवश-३ वद.१९ जानेिारी ९९ 
ऄन्िये ऄनकु्रमे ऄनसुवूचत जाती/ऄनसुवूचत जमाती/विमकु्त भटक्या जमाती ि आतर मागासिगीय यांच्यासाठी 
५०% जागा राखनू ठेिलेल्या अहेत. या जागा शासनाच्या ईपयुजक्त वनणजयानसुार भरण्यात येतील. एकूण 
वनधावरत जागांमध्ये अरक्षण पढुीलप्रमाणे राहील. 
आरवक्षत जागा दशषववणारा तक्ता  

अ. क्र. प्रवगष प्रमाण / टक्के 

१.  
ऄनसुवूचत जाती ि ऄनसुवूचत जातीमधील बौद्ध धमज स्िीकारलेल्या वयक्ती 
(SC) 

१३% 

२.  ऄनसुवूचत जमाती (ST) ७% 
३.  विमकु्त जाती (मळू १४ ि तत्सम जाती) ‘ऄ’ (VJ-A) 3% 
४.  भटक्या जमाती (जाने. १९९७ पिूीच्या २८ ि तत्सम जाती, (NT-B) २.५% 
५.  भटक्या जमाती (धनगर ि तत्सम जमाती) ‘क’ (NT-C) ३.५% 
६.  भटक्या जमाती (िंजारी ि तत्सम जमाती) ‘ड’ (NT-D) २% 
७.  आतर मागासिगीयांकवरता (ओ.बी.सी.) (OBC) १९% 

एकूण ५०% 
 
बी.एड. प्रिेशासाठी वजल्हावनहाय गणुित्ता याद्या ऄसल्याने अरक्षणाचाही वजल्यावनहाय विचार होतो. 

महाराष्ट्र शासनाच्या ईच्च ि तंत्रवशक्षण विभाग शासनवनणजय क्र.टीइएम/३३९७/१२९२६/(९०८६) 
/तांशी-१/वद.११ जलुप ९७ च्या शासन वनणजयानसुार अरवक्षत जागा एकूण ५० % करण्यात अल्या अहेत. 
(७.२) ववशेष  मागास प्रवगाबाबत (SBC) :- गणुित्ता यादीनसुार प्रिेशप्रवक्रया केल्यानंतर जर 
कोणत्याही मागासिगीय प्रिगासाठी अरवक्षत ऄसलेल्या जागांपैकी काही जागा वरक्त रावहल्या तर त्या 
जागेवर एकूण प्रिेश क्षमतेच्या जास्तीतजास्त  २ टक्क्यांपयंत विशेष मागास प्रिगीय ईमेदिारांना 
प्रिेशासाठी प्राधान्य देण्यात येइल. 

अरक्षणच्या जागांसाठी ऄजज करणाऱ्या ईमेदिाराने बी.एड. प्रिेश मलुाखतीच्या िेळी शासन 
वनयमानसुार जातीचे मळू प्रमाणपत्र/जात िपधता प्रमाणपत्र तसेच ना सायस्तर प्रमाणपत्र (Non cremelayer) 
ऄवनिायज ऄसेल. सदरचे प्रमाणपते्र प्रिेश ऄजज पडताळणीच्या िेळी िपध ऄसािे. 

तसेच शासन वनणजय क्र. एसटीसी-१००१/बी.एड.प्रिेश/(२४/२००१) मावश – ३ वद. ३० जानेिारी 
२००१ मधील तरतदू क्र. ३.५ ऄन्िये विशेष मागास प्रिगातील ईमेदिारांना संबंवधत सक्षम ऄवधकारी यांचे 
जातीचे प्रमाणपत्र ि नॉन वक्रवमलेऄर प्रमाणपत्र योग्य त्या पद्धतीचा ऄिलंब करून देण्याबाबतचा 
ईल्लेखानसुार कायजिाही होइल. 
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(७.३) शासन वनणषयानसुार एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ३० % जागा मवहला उमेदवारांकवरता 
राखीव राहतील. 
टीप : अरक्षणाच्या संदभात महाराष्ट्र शासनाने िेळोिेळी वनगजवमत केलेल्या वनयमांनसुार कायजिाही 
करण्यात येइल. 
(७.४) वदव्यांग व्यक्तींच्या प्रवेशासंदभात :- वदवयांग वयक्तीच्या वशक्षणासाठी शासनाने ३ % 
अरक्षण ठेिलेले अहे. त्यासाठी संपणूज महाराष्ट्रातील प्रिेशेच्छंुची जनरल गणुित्ता यादी तयार करण्यात 
येते. गणुिते्तनसुार गणुित्ता यादीत येणा-या वदवयांगांना िगळून, वदवयांगाच्या गणुित्ता यादीत १ % 
ऄल्पदृष्ट्टी, १ % कणजबवधर, १ % ऄस्स्थवयंगाचा समािेश ऄसेल. वजल्हावनहाय गणुित्ता यादी ऄसल्याने 
प्रत्येक वजल्यास वकमान एक अवण कमाल दोन जागा वदल्या जातील. ऄशा एकूण ४५ जागा संपणूज 
महाराष्ट्रात वदवयांगांसाठी शासन वनयमानसुार राखीि ऄसतील. (वदवयांगांबाबतची सविस्तर योजना 
मावहतीपसु्स्तकेतील पवरवशष्ट्टामध्ये वदलेली अहे, ती पाहािी.  वदवयांगांचे अरक्षण ऄतंगजत ऄसल्यामळेु 
प्रथम गणुिते्तनसुार या जागा भरल्या जातील ि भरलेल्या जागा ज्या संिगाच्या ऄसतील तेिढ्या जागा 
वनयवमत प्रिेशाच्या जागांमधनू कमी होतील. 
(७.५) सैवनक : सपन्यदलातील अजी ि माजी कमजचारी / पत्नी ककिा  त्यांचा मलुगा / ऄवििावहत मलुगी 
यांना  २ % जागा राखनू ठेिल्या जातील. 
(७.६) स्िातंत्र्यसपवनक पती / पत्नी, मलुगा / ऄवििावहत मलुगी तसेच भकंूप ि प्रकल्पग्रस्त अवण विधिा 
ि पवरतक्ता  या संिगासाठी ऄवतवरक्त २ गणु देण्यात येतील. 

८. वशक्षणक्रम  प्रवेश पारता 
वकमान पारता  
(८.१) य ू.जी.सी. मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदिी / पदवयतु्तर पदिी. 
(८.२) पदिी / पदवयतु्तर पदिी परीक्षेत खलु्या प्रिगातील ईमेदिारांना वकमान ५० % (४९.५ ते ५० 
टक्क्यांपयंतचे गणु) ि मागासिगीय ईमेदिारांना वकमान ४५ % (४४.५ ते  ४५ टक्क्यांपयंतचे गणु ) 
गणु ऄसणे ऄवनिायज अहे. (महाराष्ट्र शासनाने ज्या प्राथवमक वशक्षकांना पदिीधर स्केल देउन पाच/सात 
िषात बी.एड.पणूज करण्याची ऄट घातलेली अहे. ऄशा प्रिशेेच्छंुना पदिी / पदवयतु्तर पवरक्षा ईतीणजतेच्या 
गणुांची ऄट नाही, मात्र ईतीणज ऄसणे अिश्यक अहे.) 
(८.३) डी.एड. वशक्षणक्रम पणूज केलेले अवण मान्यताप्राप्त प्राथवमक स्तरािर शासनाने मंजरू केलेल्या 
पदािर पणूजिेळ / ऄधजिेळ काम करणाऱ्या ि  वकमान दोन िषांचा (ऄधजिेळ ऄसल्यास ४ िषे) ऄनभुि 
ऄसलेल्या ऄध्यापकांना सेिाज्येष्ट्ठतेनसुार प्रिेश वमळेल. 
(८.४) प्रिेशासाठी वकमान दोन िषांचा ऄनभुि ऄवनिायज ऄसेल. पणूजिेळ / ऄधजिेळ सेिेत ऄसल्याचे ि 
वशक्षणशास्त्र पदिी वशक्षणक्रम पणूज होइपयंत सेिते ठेिले जाइल, ऄसे शाळाप्रमखुांचे प्रमाणपत्र देउ 
शकणाऱ्या पदिीधर वशक्षकांना या वशक्षणक्रमाच्या प्रिेशासाठी पात्र समजण्यात येइल. 

९. प्रवेश  अपारता  
पढुील प्रकारच्या ऄजांचा प्रिेशासाठी विचार केला जात नाही अवण ऄशी अिदेनपते्र प्राप्त झाल्यास ती रि 
करण्यात येतील ि ईमेद्िारास याबाबत कळविले जाणार नाही. 

९.१) ज्यांच्या सेिा अदेशात वशक्षक वनयकु्ती ऄसा ईल्लेख नाही. 
९.२) चकुीच्या वजल्यातनू प्रिेश ऄजज भरणारे 
९.३) चकुीची मावहतीचे प्रिेश ऄजज  
९.४) सेिेत नसलेले ऄध्यापक. 
९.५) तावसका ितेनािर कायजरत वशक्षक. 
९.६) य.ूजी.सी. मान्यता नसलेल्या विद्यापीठाचे पदिीधारक. 
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९.७) माध्यवमक/ईच्च माध्यवमक विद्यालयातील वशक्षक/प्रयोगशाळा सहायक/कवनष्ट्ठ सहायक / वलवपक, 
      गं्रथपाल, आत्यादी. 
 
९.८)  पदिी िषाच्या ऄंवतम परीक्षेस बसलेले, परंतु वनकाल न लागल्यामळेु पदिी परीक्षेचे पदिी प्रमाणपत्र 
        ककिा गणुपवत्रकेची सत्यप्रत न जोडणारे वशक्षक. 
९.९ ) बालिाडीत वशकविणारे ऄध्यापक. 
९.१०) तांवत्रक विद्यालये, कृषी विद्यालये ि तत्सम ऄन्य विद्यालये, एम.सी.वही.सी. वनदेशक (Instructor)   
        हे प्रिेशासाठी पात्र नाहीत. 
९.११) प्रिेश-ऄजािर मखु्याध्यापकाची सही नसणारे तसेच सक्षम ऄवधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र न जोडणारे वशक्षक  
        प्रिेशास ऄपात्र ठरतील.मात्र मखु्याध्यापकच स्ितः ईमदेिार ऄसेल, तर संस्थेचे सवचि िा  
         वशक्षणावधकारी  यांची सही ि वशक्का ऄसणे अिश्यक अहे. 
९.१२)  मराठीचे परेुसे ज्ञान नसलेले विद्याथी ऄपात्र ठरतील. 
९.१३) राखीि प्रिगातील ईमेदिारांनी जातीचे प्रमाणपत्र / जात पडताळणी प्रमाणपत्र / सायस्तर नसल्याचे   
         प्रमाणपत्र मलुाखतीच्या िेळी मदुतीत सादर करू न शकणारे ईमेदिार प्रिेशास ऄपात्र ठरतील.  

१०) प्रवेश-अजष कसा भरावा?  

 

 

 

 

 

 

 
 

(१०.१)  बी.एड. प्रिेशासाठी दोन ऄजज भरािे लागतात. त्यातील पवहला ऄजज अपणाला ऑनलाइन भरािा 
लागतो ि दसुरा ऄजज प्रिेशाच्या िेळी भरािा लागेल. त्याचा नमनुा मावहतीपसु्स्तकेत शेिटी वदलेला अहे . 
ऑनलाइन भरलेल्या संगणकीय ऄजाच्या अधारेच गणुित्ता यादी तयार केली जाते. त्यामळेु ऑनलाइन 
ऄजज वबनचकू भरणे अिश्यक अहे. 
(१०.२) ऑनलाइन संगणक ऄजज कोठेही जमा करू नये, मळू कागदपते्र पडताळणीच्यािेळी सोबत 
अणािीत. 
(१०.३) संगणक ऄजात वलवहलेला ऄनभुि, पदिी / पदवयतु्तर पदिीचे गणु ि श्रेणी अवण प्रिगाच्या 
अरक्षणाअधारेच प्रथमदशजनी प्रिेशाची यादी वनस्श्चत होते. या वनस्श्चतीपिूी प्रिेशेच्छंुना पनु्हा एकदा 
अपल्या भरलेल्या प्रिेश- ऄजातील त्रटुी दरु करण्याची संधी प्रिेश ऄजज भरण्याची मदुत संपल्यानंतर 
देण्यात येइल. त्यानंतर कोणत्याही स्िरूपाची तक्रार (ऑब्जेक्शन) विचारात घेतले जाणार नाहीत, याची 
सिांनी नोंद घ्यािी. प्रिेशानंतर प्रिेशाथीने वदलेली मावहती िा कागदपते्र खोटी ऄसल्याचे वसद्ध झाल्यास, 
सदर विद्यार्थ्याचा प्रिेश रि करण्यात येइल ि शलु्कही परत केले जाणार नाही. तसेच त्यािर फौजदारी 
गनु्हाही दाखल करण्यात येइल याची नोंद घ्यािी . 

अपणाला बी.एड. प्रिेश-ऄजज ऑनलाइन  भरायचा अहे. त्यामळेु मावहती पसु्स्तका बारकाइने 
िाचनू मगच ऑनलाइन प्रिेश-ऄजज भरािा. प्रिेश-ऄजज भरतेिळेी अपण राखीि प्रिगातील ऄसाल तर 
ना सायस्तर, जात पडताळणी  प्रमाणपत्र  अपणाजिळ ऄसणे अिश्यक अहे. नेट बकँकगद्वारे प्रोसेकसग 
शलु्क भरल्यानंतर अपल्याला अपला प्रिेश-ऄजज यशस्िीपणे भरला गेल्याचा संदेश येइल. ज्या 
विद्यार्थ्यांना ऄजज यशस्िीपणे भरल्याचा संदेश येइल तेिढेच ऄजज प्रिेशासाठी विचाराधीन ऄसतील, 
याची नोंद घ्यािी. प्रिेश पात्रतेच्या मावहतीत अपण काही चकू केल्यास अपण प्रिेशेच्छंुच्या यादीत 
नसाल. तसेच प्रिेश-ऄजज भरतेिेळी  गणुित्ता यादीिर पवरणाम करणा-या घटकांबाबत अपण केलेली 
चकू, ऄपणूज मावहती ि परुविलेली खोटी मावहती अपणास प्रिशेप्रवक्रयेतनू बाद करू शकते याचीही नोंद 
घ्यािी. प्रिेश-ऄजज ऑनलाइन भरण्याची जबाबदारी ि भरलेला ऄजज बरोबर अहे का?  ते तपासण्याची 
जबाबदारी पणूजतः प्रिेशेच्छुकांची अहे. याची नोंद घ्यािी . 
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(१०.४) वशक्षक म्हणनू ऄनभुि वलवहताना संगणक ऄजािर (परुावे सादर करू शकत असलेल्या) 
केिळ तुमच्या एकूण सेिा कालािधीची नोंद करािी. इ-मावहतीपसु्स्तकेतील प्रिेश-ऄजािर ऄनभुि 
नोंदिताना नोकरीच्या सरुुिातीपासनूचे सिज कायालयीन अदेश ककिा परुावयाप्रमाणे नोंद करािी. 
अनभुवाचा परुावा म्हणनू सेवेचे प्रमाणपर हे दस्त्तऐवज  मान्य करण्यात येत नाही याची कृपया 
नोंद घ्यावी. ज्या सेिेचे परुािे ईदा. सेिा पसु्स्तकेतील नोंद, सेिा ऑडजर आ. तुमच्याकडे नाहीत त्याची नोंद 
प्रिेश-ऄजात ककिा संगणकीय ऄजात करू नये. 
(१०.५) पिूीची सेिा ऄधजिेळ ऄसल्यास प्रिेश-ऄजात ऄनभुि नोंदविताना तसा स्पष्ट्ट ईल्लेख करािा. 
यासंदभात ‘वशक्षणक्रम प्रिेश-पात्रता’ मिुा क्र.८.३ प्रमाणे कायजिाही करण्यात येइल. 
(१०.६)  तुम्ही ज्या शाळेत सेिेत ऄसाल त्या शाळेचा वजल्हा, संगणक प्रिेश ऄजािरील ‘वजल्हा’ या 
वठकाणी नोंदिािा. तुमची शाळा ज्या वजल्यात ऄसेल त्याच वजल्यात तमु्हाला प्रिेश घ्यािा लागेल. 
बी.एड.चे प्रिेश हे वजल्हा गणुित्ता यादीनसुार देण्यात येतात.  
(१०.७) भरलेल्या ऑनलाइन ऄजातील मावहतीचे परुािे पडताळणीच्या  िेळी सादर करणे ऄवनिायज ऄसेल. 
(१०.८) ऄजजदाराची कागदपत्र सत्यता तपासणीसाठीच्या  यादीत प्रिेशासाठी वनिड झाल्यास ऄजातील सिज 
मावहतीचा परुािा देणारी तसेच सेिा सत्यता पडताळणीसाठीची प्रमावणत कागदपते्र  पडताळणीच्यािेळी 
सोबत अणािी. 

क) मळू प्रिेश ऄजज ि ऑनलाइन संगणकीय ऄजाची प्रत. 
ख) शपक्षवणक पात्रतेचे गणुपत्रक ि प्रमाणपत्रांच्या मळू ि प्रमावणत सत्यप्रती.  
ग) प्रिेश-ऄजात नोंद केल्याप्रमाणे प्रत्येक विद्यालयातील सरुुिातीपासनू पढुील सिज नेमणकुीच्या 

अदेशांच्या मळू ि प्रमावणत सत्यप्रती, ऄनभुिाचे मळू प्रमाणपत्र. 
घ) मागासिगीय ऄसल्यास पढेु नमदू केल्याप्रमाणे मळू प्रत ि प्रमावणत सत्यप्रत. 

अनसुवूचत जाती (एस.सी.) – जातीचा दाखला  
अनसुवूचत जमाती (एस.टी.) – जातीचा दाखला, जात िपधता प्रमाणपत्र 
ववमकु्त जमाती / भटक्या जाती / इतर मागासवगीय / ववशेष मागासवगीय  
(VJ/NT/OBC/SBC)  जातीचा दाखला, ऑनलाइन संगणकीय ऄजात नमदू केलेल्या नािाचे 
ऄजज भरतांना िपध नॉन क्रीवमलेयर प्रमाणपत्र अिश्यक. 

ङ) जन्मतारखेचा परुािा दशजविणारी कोणत्याही प्रमाणपत्राची प्रमावणत प्रत. 
च) सिज सेिेचे नेमणकू अदेश, वशक्षणावधकारी / वशक्षण ईपसंचालक यांच्या वशक्षक ककिा पदमान्यता 

पत्राच्या सरुुिातीपासनूच्या सिज साक्षांवकत प्रती, शाळा मान्यतापत्र. 
छ) मेंटार (िवरष्ट्ठ वशक्षक) मान्यता प्रमाणपत्र.  
ज) शाळा ऄनदुावनत ऄसेल तर िषजवनहाय शाळा तपासणी ऄहिालाच्या साक्षांवकत प्रती. 
झ) सेिापसु्स्तकेतील संबंवधत नोंदी. (संपणूज सेिापसु्स्तकेची साक्षांवकत केलेली फोटोकॉपी) 
ञ) नािात बदल ऄसल्यास नाि बदल परुािा म्हणनू राजपत्र. 
ट) सामावजक आरक्षणांतगषत येणाऱ्या उमेदवारांना 

 वदव्यांग  : वकमान ४० %  वदवयांग  ऄसल्याबाबतचे वजल्हा शल्यवचवकत्सक यांचे प्रमाणपत्र. 
 प्रकल्प्रसस्त्त : वजल्हा पनुिजसन ऄवधकारी / सक्षम ऄवधकारी ककिा वजल्हावधकारी यांचे 

प्रमाणपत्र, परंतु त्या प्रमाणपत्रात ईमेदिाराचे नाि ऄसणे अिश्यक. 
 आपत्ती्रसस्त्त : ईपविभागीय ऄवधकारी /तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र, परंतु त्या प्रमाणपत्रात 

ईमेदिाराचे नाि ऄसणे अिश्यक. 
 स्त्वातंत्र्यसैवनक पाल्य : पत्नी / मलुगा / ऄवििावहत मलुगी यांनी स्िातंत्र्यसपवनकाच्या 

ओळखपत्राची प्रत ि पाल्याच्या नातेसंबंधाचा परुािा. 
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 आजी / माजी सैवनक पाल्य : सपवनकाची पत्नी / मलुगा / ऄवििावहत मलुगी यांना वजल्हा 
सपवनक बोडाचे प्रमाणपत्र अिश्यक. नातेसंबंधाचा परुािा अिश्यक, वडस्चाजज पसु्तक 
अिश्यक. 

 ववधवा : महानगरपावलका / नगरपावलका / ग्रामपंचायत यांच्याकडून प्राप्त झालेले पतीचे 
मतृ्य ूप्रमाणपत्र. 

 घटस्त्फोवटता : वििाहनोंदणी दाखला ककिा न्यायालयाचे घटस्फोटाबाबतचे अदेश ककिा 
मसु्लीम मवहलांच्या बाबतीत वनयमाप्रमाणे वनकाह लािणारे काझी / आमामांचे स्िाक्षरीचे 
प्रमाणपत्र. ते प्रमाणपत्र नोटरी करून मराठी  भाषेत भाषांतर करून अणणे अिश्यक. 

 गोवा - बेळगाव वबदर : हा मराठी भावषक प्रदेश ऄसल्याने या ईमेदिारांनी वनयकु्ती अदेश 
ि ऄनभुिाचे दाखले हे मराठी / कहदी / आंग्रजीत अणािे ि त्यािर संबंवधत ऄवधकारी / 
मखु्याध्यापकाची सही ि वशक्का अणणे ऄवनिायज ऄसेल. मलुाखतीच्या िेळी  िरील मळू ि 
साक्षांवकत (Attested) प्रमाणपत्रांअधारे अपल्या प्रिेश-ऄजातील मावहतीची सत्यता 
पडताळून पाहण्यात येइल. त्यामळेु ईपरोक्त अिश्यक ती कागदपते्र तुमच्या जिळ नसल्यास 
प्रिेश वदला जाणार नाही. 

(१०.०९) संगणक ऄजातनू प्राप्त मावहतीच्या अधारे पडताळणी यादी तयार करण्यात येइल. गणुिते्तनसुार 
वनिड झालेल्या ईमेदिारांनी कागदपत्र पडताळणीकवरता  विभागीय कें द्रािर वनयोवजत िेळेत सादर करणे 
ऄवनिायज ऄसेल. 
(१०.१०) कागदपते्र  पडताळणी झालेल्या ऄजांचाच प्रिेशासाठीच्या प्रिेश वनिड  यादीत (Selection 
List) विचार करण्यात येइल. पडताळणीमध्ये विभागीय कें द्र सवमती ईमेदिाराचा  ऄजज तपासतील ि  
कागदपत्रांची  तपासणी गणु प्रमावणत करण्यात येतील. त्यानसुार कें द्रवनहाय ४२/४३ प्रिेशेच्छंुची यादी 
(खलुा ि राखीि प्रिगज) प्रिेशासाठी जाहीर करण्यात येइल.  

 संबंवधत ईमेदिारांनी प्रिेशाशी संबंवधत डी.य.ूपोटजलिरील ऄजज भरणे, शलु्क भरणे ि अपला प्रिेश 
ऄंवतम करणे यासाठी विभागीय कें द्रािर/ विद्यापीठात पनु्हा येणे ऄपेवक्षत ऄसेल. त्यासंदभात विद्यापीठ    
संकेतस्थळािर गणुित्तायादी सोबत सचूना देण्यात  येइल. त्यासाठी विवशष्ट्ट मदुतीतील विभागीय कें द्रातील 
वजल्हावनहाय प्रिेशयाद्या प्रिेश िेळापत्रकासह प्रवसद्ध करण्यात येतील. प्रिेश न घेणाऱ्या ईमेदिाराच्या जागी 
त्याच प्रिगातील गणुित्ता यादीतील पढुील ईमेदिार भरण्यात येइल. पडताळणी यादी, वनिड यादी, 
पडताळणीपत्र, प्रिेशपत्र केिळ िेबसाइटिरच टाकण्यात येइल. 
लक्षात ठेवा - विभागीय कें द्रािर प्रिेश ऄजज पडताळणीसाठी जाताना मिुा क्र. १०.८ मध्ये नमदू केलेली 
तसेच प्रिेश- ऄजात भरलेल्या मावहतीचा परुािा देणारी सिज मळू कागदपते्र ईमेदिाराने अणणे बंधनकारक 
अहे. ईमेदिाराजिळ ईपलब्ध ऄसलेल्या कागदपत्रांच्या अधारेच त्याच्या ऄजाचे पडताळणी करण्यात 
येइल. राखीि गटातनू ऄजज करणाऱ्या ईमेदिाराकडे शासनाने वनधावरत केलेली िपध कागदपते्र ऄसणे 
बंधनकारक ऄसेल. 

 

(१०.११) वनिड यादी प्रवसद्ध झाल्यानंतर त्यात नाि ऄसणाऱ्या ईमेदिाराने वनयोवजत िेळी विभागीय 
कें द्रािर / विद्यापीठात प्रिेशासाठी येण्यापिूी डी.य.ू पोटजलिरील प्रिेशाथी मावहतीचा (Othentification) 
फॉमज भरणे ऄवनिायज ऄसेल. प्रिेशानंतर वशक्षणक्रम शलु्क भरणे ऄपेवक्षत ऄसेल. 
(१०.१२) प्रत्येक ऄभ्यासकें द्रािर वनधावरत जागा अहेत. त्या भरल्या न गेल्यास त्या कें द्राच्या प्रतीक्षा 
यादीतील पढुील ईमेदिारांना गणुिते्तनसुार प्रिेश देण्यात येतील. प्रिेश-ऄजाऄभािी एखाद्या वजल्याची 
जागा वरक्त रावहल्यास त्या जागा त्या विभागातील आतर वजल्यांत समान िाटप करून वरक्त जागांच्या 
प्रिगानसुार भरण्यात येतील. 
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(१०.१३) बी.एड. वशक्षणक्रमाच्या प्रिेशाबाबत कोणाची  काही तक्रारी ऄसल्यास त्या तक्रारी / तक्रार 
ऑब्जेक्शन नोंदविण्यासाठी वदलेल्या संधीच्या िेळीच सादर करावयात. विद्यापीठ त्यािर योग्य तो वनणजय 
घेइल. मात्र पडताळणी संपल्यानंतर अलेल्या तक्रार ऄजांिर विचार केला जाणार नाही. 
(१०.१४)  या वशक्षणक्रमासाठी कागदपते्र तपासणी यादी अवण वनिड यादीबाबत ईमेदिारांना केिळ 
विद्यापीठ संकेतस्थळािरूनच कळिले जाइल. तसेच सदर याद्याही विद्यापीठ संकेतस्थळािरूनच प्रवसद्ध 
करण्यात येतील. तसा मेसेज अपणाला प्रिेशासाठी भरलेल्या ऑनलाइन प्रिेश-ऄजात नोंदविलेल्या 
मोबाइलिर पाठविण्यात येइल. बी.एड. प्रिेशासाठी विद्यापीठ संकेतस्थळ पाहण्याची जबाबदारी ईमेदिारांची  
ऄसेल  
(१०.१५) या पसु्स्तकेतील प्रिशे-ऄजज ि त्याची सहपते्र ईमेदिाराने ज्या ऄभ्यास तकुडीसाठी सादर केले 
ऄसतील त्या तकुडीच्या प्रिेशासाठीच  िपध ऄसतील. 
(१०.१६) संगणकीय ऄजात वजल्हा संकेतांकाची चकुीची नोंद केल्यास तुमचा प्रिेशासाठी विचार होणार 
नाही. यासाठी संगणकीय ऄजात अपली शाळा, शाळेचा तालकुा ि वजल्हा याची नोंद ऄचकू करािी. 
बी.एड. प्रिेशयाद्या वजल्हावनहाय ऄसल्याने तमु्ही तुमच्या शाळेची वनिड त्याचा तालकुा िा वजल्हा चकुीचा 
नोंदविला तर तुमचे ऄभ्यासकें दे्र बदलेल. िगेळ्या वजल्यात तुम्हाला प्रिेश वदला जाणार नाही. 

लक्षात ठेवा – तुम्ही या वशक्षणक्रमाच्या प्रिेशासाठी भरलेला ऑनलाइन ऄजज पडताळणी नंतरची कप्रट, 
इ-चलन पािती ि प्रिशे मावहतीपसु्स्तकेतील प्रिेश ऄजज स्ितःकडे ठेिणे अिश्यक अहे. प्रिेशाचे िेळी 
येताना ते सोबत अणािेत. 

(११)  प्रवेश प्रवाही तक्ता  
प्रवेशासंदभातील फ्लो चाटष  

ऑनलाइन प्रिेश ऄजज भरणे 
(ऑनलाइन भरलेल्या प्रिेश ऄजाची प्रथम कप्रट घेणे सवुिधा) 

 
प्रिेश ऄजज भरणे मदुत संपल्यािर प्रिेशाथीना तीन वदिस मावहती संपादनासाठी (बदल केल्यास निीन वद्वतीय कप्रट घेणे )प्रिेश ऄजज 

ईपलब्ध  
 

कागदपत्र सत्यता तपासणीसाठीची यादी प्रवसद्ध (िेळापत्रकासह) 
 

वदलेल्या िेळापत्रकाप्रमाणे  विभागीय कें द्रािर ऄजज तपासणी 
 

 सिज ऄजज तपासणीनंतर तात्परुती गणुित्ता यादी  Provisional merit list प्रवसद्ध 
 

२ वदिस  तक्रार  नोंद करण्यासाठी ऄिधी 
 

ऄंवतम वनिड यादी  
 

विभागीय कें द्रािर / विद्यापीठात  वनिड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे ऄजज प्रमावणकरण ऄंवतम प्रिेश ि शलु्क भरणे 
 

प्रिेश वनस्श्चती 
 

ईिजवरत जागांसाठी वद्वतीय गणुित्ता  यादी जाहीर 
 

 
ऄभ्यासकें द्रािर जाउन शलु्क भरणे.                प्रिेश पतूजतेनंतर नोंदणी                                    

विभागाकडून कायम नोंदणी क्रमांक देणे. 
 
   (१२) वनवड-प्रवक्रया  

(१२.१) सदर वशक्षणक्रमाच्या प्रिेशासाठी गणुित्ता यादी तयार करताना केिळ ऑनलाइन संगणकीय 
ऄजात भरलेल्या मावहतीचा विचार केला जातो. ईदाहरणाथज : सेिाज्येष्ट्ठता, पदिी, पदवयतु्तर पदिी  अवण 



12 
 

ऄवतवरक्त पदिीचे गणु आत्यादी. अरक्षणासंदभात संगणक ऄजातील मावहती ि शासन वनयमांचे पालन 
करण्यात येते. 
(१२.२) गणुित्ता यादी करताना प्रथम ऄनभुिानसुार पायाभतू गणु देण्यात येतील. प्रत्येक िषासाठी एक गणु 
ऄसे एकूण वजतक्या िषांचा ऄनभुि ऄसेल वततके गणु वमळतील. एका िषापेक्षा कमी कालािधीचे गणु 
ठरविताना  जर ऄनभुि सहा मवहने ककिा ऄवधक ऄसेल तर एक गणु धरण्यात येइल. त्यापेक्षा कमी 
मवहन्यांच्या सेिलेा गणु देण्यात येणार नाहीत. ऄधजिेळ काम करणाऱ्या वशक्षकांची सेिा मिुा क्र. ८.३ मध्ये 
वदल्याप्रमाणे विचारात घेतली जाइल. प्रिेशासाठी मराठीचे परेुसे ज्ञान ईमेदिाराकडे ऄसणे ऄवनिायज अहे, 
तसे नसल्याचे मलुाखत सवमतीचे मत झाल्यास त्याला प्रिेश नाकारण्यात येइल. त्यासंदभात कोणाचीही 
तक्रार ऐकली जाणार नाही. 
(१२.३) प्रवेशासंदभातील यादीत  खालील मदेु्द ववचारात घेतले जातात.  

(पदिी, पदवयतु्तर पदिी, ककिा पदिीनंतरची ऄवतवरक्त एक िषाची पदविका ककिा पदिी प्राप्त 
केलेली ऄसल्यास ऄध्ययनाथींना वमळालेल्या श्रणेीनसुार खालीलप्रमाणे गणु ग्राय धरले जातात. मात्र 
प्रिेशाथीने त्यासंदभातील मावहती ऑनलाइन ऄजात   संबंवधत रकान्यात भरणे अिश्यक अहे.) 

ऄ.क्र पदिी 
ईदा. बी.ए., 
बी.कॉम., बी.एस्सी. 

गणु पदवयतु्तर पदिी 

(एकापेक्षा ऄवधक 
पदवयतु्तर पदवया 
ऄसतील तर एकाच 
पदिीचे गणु धरले 
जातील.) 

गणु पदिीनंतरची ऄवतवरक्त एक 
िषाची पदविका ककिा पदिी 
(ईदा. बी.पी.एड., वडप्लोमा आन 
पाप्यलेुशन  एज्यकेुशन, वडप्लोमा 
आन ऄ ॅडल्ट  एज्यकेुशन., 
डी.एस.एम.) 

गणु 

१ 
ततृीय ककिा सी श्रेणी 

0 गणु 
ततृीय ककिा सी श्रेणी 
 

३ 
गणु ततृीय ककिा सी श्रेणी 

 

३ गणु 

 
२ वद्वतीय ककिा ‘बी’ 

श्रेणी 

४ गणु 
वद्वतीय ककिा ‘बी’ श्रेणी 

४ 
गणु वद्वतीय ककिा ‘बी’ श्रेणी 

४ गणु 

३ 
प्रथम ककिा ‘ए’ श्रेणी 

५ गणु 
प्रथम ककिा ‘ए’ श्रेणी 
ककिा ‘ओ’ श्रेणी 

५ 
गणु प्रथम ककिा ‘ए’ श्रेणी ककिा ‘ओ’ 

श्रेणी 

५ गणु 

४ 
विशेष गणुित्ता ककिा 
‘ओ’ श्रेणी 

६ गणु 
------------- 

 
 

 

वरीलप्रमाणे मदु्याअंतगषतचे गणु प्राप्त होण्यासाठी प्रवेशेच्छू उमेदवाराने ऑनलाईन प्रवेश--अजष 
भरतेवेळी संबंवधत वशक्षणक्रम उत्तीणष असणे आवश्यक आहे. 
सचूना : जे विद्याथी पदवयतु्तर पदिीच्या वद्वतीय श्रणेीमळेु प्रिेशास पात्र होतील त्यांना पदिीचे ओ  
श्रेणीवनहाय गणु देण्यात येणार नाहीत.   
(१२.४) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त ववद्यापीठाच्या वशक्षणक्रम पणूष केलेले 
असल्यास बी.एड. प्रवेशासाठी गणुवत्ता यादीमध्ये वमळणारे अवतवरक्त गणु  
 खालीलप्रमाणे प्राप्त होतील. मात्र ऑनलाइन प्रिेश-ऄजात त्यासंदभातील योग्य मावहती भरणे 
ऄवनिायज अहे. एका पातळीिरील एकापेक्षा ऄवधक वशक्षणक्रम पणूज केलेले ऄसले तरी, प्रत्येक स्तरािरील 
एकाच वशक्षणक्रमाचे गणु प्रिेशासाठीच्या गणुित्ता यादीसाठी ग्राय धरण्यात येतील. मात्र online प्रिेश ऄजज 
भरतेिेळी संबंवधत वशक्षणक्रमाचे ईत्तीणजतेचे गणुपत्रक प्रिेशाथींकडे ऄसणे अिश्यक अहे. 
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यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त ववद्यापीठाचे वशक्षणक्रम पणूष केलेले असल्यास अवतवरक्त बीएड 
प्रवेशासाठी वमळणारे गुण 

प्रमाणपत्र वशक्षणक्रम 
(वकमान सहा मवहने 

कालािधी ऄसणे अिश्यक) 

पदविका 
वशक्षणक्रम 

पदिी 
वशक्षणक्रम 

पदवयतु्तर पदिी 
वशक्षणक्रम 

पदवयतु्तर पदिी 
संशोधन 

वशक्षणक्रम 

२ गुण ३ गणु ४ गणु ५ गुण ६ गणु 

 
(१२.५)  प्रवेश-प्रवक्रया  

प्रिेश यादी तयार करताना विभागीय कें द्रािर प्रिेश-ऄजज तपासणी केलेल्या ऄजांचाच विचार 
करण्यात येइल. कागदपते्र तपासणीनंतर गणुिते्तनसुार वनिड यादी  प्रवसद्ध होइल. त्यात प्रथमतः खलुा प्रिगज 
ि नंतर राखीि जागांचे प्रिेश होतील. एखाद्या मागासिगीय घटकासाठी परेुसे ईमेदिार ईपलब्ध न झाल्यास 
त्या जागा पढुील फेरीत वनयमानसुार ि गणुिते्तनसुार आतर मागासिगीयांच्या यादीतनू संक्रवमत पध्दतीने 
भरण्यात येतील. त्यासाठी शासन वनयमानसुार पढुीलप्रमाणे जागांचे संक्रमण ऄसेल.  

गट ए – ऄनसुवूचत जाती (SC) ि ऄनसुवूचत जमाती (ST)  
गट बी – विमकु्त जाती (NT-A) ि भटक्या जाती (NT-B) 
गट सी – भटक्या जमाती (NT-C) ि भटक्या जमाती (NT-D) अवण आतर मागासिगीय  
ईमेदिारांचा समािेश ऄसेल. 
संदभष – शा.वन.क्र. टी.इ.एम.-२००६/(३०६/०६) तांशी- १, वद.६ जलुप २००६ (ऄध्यादेश २००६ ची 
ऄवधसचूना).  वदवयांग  / अजी-माजी सपवनक / प्रयोगशील शाळा / गोिा, बेळगाि ि वबदर त्या त्या 
संिगातील वकमान गणुाऄखेर अरवक्षत जागांिर पात्र ईमेदिार ईपलब्ध न झाल्यास वरक्त जागा 
संिगानसुार मकु्त समजण्यात येतील ि त्या संिगातील मळू गटास वदल्या जातील. 
त्यानंतरही राखीि प्रिगातनू  जागा वशल्लक रावहल्यास त्या सिजसाधारण गटातनू गणुिते्तनसुार 
भरण्यात येतील . 

(१२.६) ऄंवतम गणुित्ता यादीत जर समान गणु ऄसतील तर प्रथम ऄनभुिाचा अवण नंतर ियानसुार 

ज्येष्ट्ठता विचारात घेतली जाइल. जर िय समान ऄसेल तर ज्यांनी पदिी ऄगोदर प्राप्त केली ऄसेल त्यांना 

प्राधान्य वमळेल. त्यानंतरही समान गणु झाल्यास गणुित्ताक्रम ठरविण्याचा ऄवधकार वनिड सवमतीकडे 

राहील ि तो ऄंवतम ऄसेल. 

(१२.७) पदिीधर िेतनश्रणेीबाबत – पदिीधर  िेतनश्रणेी म्हणजे चटोपाध्याय श्रेणी (स्केल), िवरष्ट्ठ वनिड 

श्रेणी (स्केल), मखु्याध्यापक  श्रेणी (स्केल) नसनू, ज्या प्राथवमक वशक्षकांना शासनाने प्रत्यक्ष पदिीधर 

िेतनश्रेणी देउन पाच /सात िषांच्या अत बी.एड. वशक्षणक्रम पणूज करण्याची ऄट लेखी स्िरूपात घातलेली 

अहे,ऄशा वशक्षकांना तसे पत्र दाखिल्यानंतर पदिीधर ितेनश्रेणी वमळाल्यापासनू प्रत्येक िषासाठी  एक 

ऄवतवरक्त गणु देण्यात येइल. त्यामळेु हे ईमेदिार अपोअपच गणुित्ता यादीत िरच्या भागात जाउ 
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शकतील. िेतनश्रणेी वमळाली नसेल ककिा खोटी / चकुीची मावहती ऄसेल तर देण्यात अलेले जादा गणु 

कागदपत्र वहेवरवफकेशनच्या िळेी त्या प्रमाणात कमी होतील. त्याची पणूज जबाबदारी ईमेदिाराचीच ऄसेल. 

५िी ते १०/१२ िी िगज ऄसलेल्या माध्यवमक शाळेत डी.एड. स्केलिर कायजरत ऄथिा माध्यवमक वशक्षक 

वनयकु्ती ऄसनूही पाचिी ते सातिी आयत्तांना ऄध्यापन करणाऱ्या वशक्षकांना जर शासनाने प्राथवमक 

वशक्षकांची पदिीधर िेतनश्रणेी वदली ऄसेल तर ऄशा वयक्तींनी पदिीधर िेतनश्रेणी वमळाल्याची, तसेच ती 

श्रेणी वमळून वकती िषे झालेली अहे त्याची नोंद संगणक ऄजािर करािी. पदिीधर ितेनश्रेणी प्राथवमक 

वशक्षकांना देण्यात येत ऄसल्याने या योजनेचा लाभ घेणारे सिज वशक्षक प्राथवमक स्तरात गणले जातील. 

पनु्हा एकदा महत्त्वाचे - शहरी, ग्रामीण, अवदिासी विभाग, ऄवतदगुजम भागात राहणाऱ्या सिज 

प्रिेशेच्छुकांसाठी महत्त्िपणूज सचूना मलुाखतीसाठी वनिड झालेल्या प्रिेशेच्छुकांना पोस्टाने कळविले जाणार 
नाही. त्यासाठी केिळ िेबसाइटचाच िापर करण्यात येइल. विद्यापीठाच्या िेबसाइटिरही प्रिेशासाठी वनिड 
झालेल्यांची यादी पाहायला वमळेल. जिळच्या सायबर कॅ फेतनू ती प्राप्त करता येइल. तमु्ही ती न पावहल्यास 
प्रिेश होणार नाही ि त्यास तुम्हीच जबाबदार ऄसाल. तसेच ऄशा ईमेदिारांची नंतरच्या फेरीतही मुलाखतीसाठी 
वनिड केली जाणार नाही. 

(१२.८) यादीमध्ये नाव आहे की नाही ते ववद्यापीठाच्या वेबसाईटवर कसे पाहाल ? 
* विद्यापीठाच्या  Homepage http://ycmou.digitalunivrsity.ac ला log on वहा. प्रिेशास पात्र ईमेदिारांच्या 

याद्यांसंबंधी सचूना  त्यािर Click करा. त्यानंतर पढेु कसे जािे याबाबत सचूना अपल्याला बघायला वमळतील. 
त्या िाचनू त्याप्रमाणे कृती करा म्हणजे अपण अपल्या नािापयंत पोहोचाल. 
(१२.९) बी.एड. प्रिेशानंतर तमुच्या मोबाइलिर Password येइल. त्यािर तुमचे Profile तपासनू पाहाि.े 
विषय वनिड,नािाच्या संदभात जर काही त्रटुी ऄसतील तर तातडीने विभागीय कें द्रािर संपकज  साधािा. 
(१२.१०) बी.एड. ला प्रिेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला बी.एड.च्या वद्वतीय िषासाठी पनु्हा Online प्रिेश-ऄजज 
भरून अपला प्रिेश वनस्श्चत करणे ऄवनिायज अहे. दसुऱ्या िषी अपला बी.एड. प्रिेश पनु्हा वनस्श्चत न 
करणारे विद्याथी दसुऱ्या िषाची ऄंवतम परीक्षा देण्यास ऄपात्र ठरतात, याची कृपया नोंद घ्यािी..   

(१३) वशक्षणाक्रमाचे ववववध अभ्यासक्रम 
अ) प्रथम वषष  

अ. क्र. अवनवायष अभ्यासक्रम 
 (ऄवधष्ट्ठान ऄभ्यासक्रम ) 

वैकस्ल्पक अभ्यासक्रम  
खालीलपपकी कोणतेही दोन विषय शालेय विषय 
(मेथड)   वनिडािेत. (प्रथम विषय पदिी स्तरािर 
ऄभ्यासलेला ऄसािा. वद्वतीय विषय अपण अपल्या 
अिडीनसुार घेउ शकाल.) 

१)  EDU 401 ऄध्ययनाथी ि त्याचा 

विकास  

EDU 405  शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : 
मराठी 

२)  EDU 402 ऄध्ययन अवण ऄध्यापन  EDU 406  शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : कहदी   

३)  EDU 403 ऄभ्यासक्रमाची भाषा, 
विद्याशाखा ि विषयाचे ऄत्मसातीकरण  

EDU 407 शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : आंग्रजी 

४)  EDU 421 मलू्यमापन अवण 
मलू्यवनधारण  

EDU 408 शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : 
संस्कृत 

http://ycmou.digitalunivrsity.ac/
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५)   EDU 409 शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : 
आवतहास 

६)   EDU 410 शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : 
भगूोल 

७)   EDU 411 शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : गवणत 

८)   EDU 412 शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : 
विज्ञान 

९)   EDU 413 शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : 
ऄथजशास्त्र 

१०)   EDU 414 शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : 
वहशेबशास्त्र  

  (एन.सी.टी.इ. वनयम ि विद्यापीठ धोरणांनसुार या रचनेत होणारा बदल सिज विद्यार्थ्यांना बंधनकारक ऄसेल) 
सचूना - एकदा वनिडलेली मेथड बदलता येत नाही  याची नोंद घ्यािी. 

 

(ब) वितीय वषष 

अ.क्र. अवनवायष अभ्यासक्रम  वैकस्ल्पक अभ्यासक्रम 
 (खालीलपपकी कोणताही एक विषय वनिडािा) 

१)  EDU422 ईदयोन्मखु भारतीय 
समाज अवण वशक्षण  

EDU 426 शपक्षवणक तंत्रविज्ञान  

२)  EDU 423 कलग, शाळा अवण 
समाज  

EDU 427 बालक अवण बालवशक्षण (भाग - १ ि 
भाग - २) 

३)  EDU 424 ज्ञान अवण ऄभ्यासक्रम  EDU 428 वशक्षक अवण स्ियं-साहाय्य गट (भाग- 
१ ि भाग – २) 

४)  EDU 425 समािेवशत वशक्षण  EDU 429 मलू्यवशक्षण  

५)  EVS 201 पयािरण ऄभ्यास (के्रवडट 
कोसज) 

EDU 430 प्राथवमक वशक्षकांसाठी आंग्रजी  

६)   EDU 433 वशक्षणातील संज्ञापन प्रकार  

७)   EDU 434 प्राथवमक स्तरािरील वशक्षण ि 
वशक्षकाची काये  

८)   EDU 435 माध्यवमक स्तरािरील वशक्षण ि 
वशक्षकाची काये  

९)   EDU 436 वशक्षणाच्या बदलत्या भवूमका ि 
कृवतशीलता  

१०)   EDU 437 शालेय विषयाचे ऄध्यापनशास्त्र : 
विवशष्ट्ट शालेय विषय 

(एन.सी.टी.इ. वनयम ि विद्यापीठ धोरणांनसुार या रचनेत होणारा बदल सिज विद्यार्थ्यांना बंधनकारक ऄसेल) 
सचूना - एकदा वनिडलेला िपकस्ल्पक विषय बदलता येत नाही  याची नोंद घ्यािी. 
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प्रात्यवक्षक कायाबाबत 

प्रथम वषे प्रात्यवक्षक कायष वितीय वषे प्रात्यवक्षक कायष 

सपद्धांवतक विषयाशी संबंवधत प्रात्यवक्षके सपद्धांवतक विषयाशी संबंवधत प्रात्यवक्षके  

स्िशोध क्षेत्राशी संबंवधत प्रात्यावक्षके सरािपाठ संबंवधत प्रात्यवक्षके  

नाट्य ि कला क्षेत्राशी संबंवधत प्रात्यवक्षक संगणक संबंवधत प्रात्यवक्षके  

कृवतसंशोधन, पयािरण वशक्षण ि योगा प्रात्यवक्षके सहशालेय ईपक्रम  

िाचन ि विमषजण संबंवधत प्रात्यवक्षके शालेय वयिहारांिरील विमषजण  

सपद्धांवतक विषयाशी संबंवधत प्रात्यवक्षके ऄंतरिावसता 

अंतरिावसता  

 (एन.सी.टी.इ. वनयम ि विद्यापीठ धोरणांनसुार या रचनेत होणारा बदल सिज विद्यार्थ्यांना बंधनकारक ऄसेल).

 (१४) संपकष सरे - रोज घड्याळी  ६ तास याप्रमाणे  

प्रथम िषे ३५ वदिस  वद्वतीय िषे ३५ वदिस 

(१४.१) संपकष सर कायषक्रम व त्यातील उपस्स्त्थती -वशक्षणशास्त्र पदिी वशक्षणक्रमाची  भवूमका प्राधान्याने स्ियं–
ऄध्यापनाची ऄसली तरी हा वयािसावयक वशक्षणक्रम ऄसल्यामळेु तास्त्त्िक पाठ्यक्रमांचे मागजदशजन, अशयाचे 
शंकावनरसन, मागजदशजकांच्या मागजदशजनानसुार प्रात्यवक्षके पणूज करणे, स्िाध्यायलेखनानंतर चचा, कृवतसते्र, ईद्बोधन, 
प्रबोधन, आत्यादींसाठी योजनाबद्ध संपकज सत्रांची अिश्यकता अहे. ही संपकज सते्र विद्यापीठाच्या या वशक्षणक्रमाच्या 
वनयोवजत ऄभ्यासकें द्रािर अयोवजत केले जातात तेथेच विद्यार्थ्यांनी ते पणूज करणे बंधनकारक अहे. 
ऄभ्यासकें द्रासाठी प्रामखु्याने राज्यातील प्रवथतयश वशक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची वनिड करण्यात अलेली अहे. 
विद्यापीठाने तयार केलेल्या िेळापत्रकानसुार या संपकज सत्राचे अयोजन करण्यात येते. संपकज सत्रातील छात्र-
ऄध्यापकांची ईपस्स्थती ि सहभाग त्यात ऄवनिायज ऄसतो. 
(१४.२) संपकज सत्रांना ऄनपुस्स्थत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वदिसाला रु.५००/- याप्रमाणे विद्यापीठात ज्यादा 
शलु्क भरािे लागते. ज्यादा शलु्कातील ६० % रक्कम विद्यापीठात, तर ४० % रक्कम ऄभ्यासकें द्रािर भरून त्याची 
पािती विद्यार्थ्याने घेणे ऄपेवक्षत ऄसते. त्यानंतर विद्याशाखेच्या मान्यतेनसुार वनयकु्त ऄभ्यासकें द्रािर ऄपणूज संपकज सत्र 
पणूज करणे ऄवनिायज ऄसते. ऄपणूज संपकज सत्र त्याच  िषी ककिा पढुील तुकडीच्या संबंवधत संपकज सत्राबरोबर पणूज करता 
येते. सिज संपकज सत्र पणूज झाल्यावशिाय विद्याथी ऄंवतम परीके्षला पात्र ठरत नाही. काही छोटी संपकज सते्र कें द्राने 
अयोवजत केल्यास त्यास प्रवशक्षणाथींना रजा घेउन ईपस्स्थत राहािे लागते. त्याबिल कोणतीही तक्रार विचारात 
घेतली जात नाही. 

 

 

 

 

 

(१४.३) परीके्षचे माध्यम – प्राथवमक कायज ि लेखी परीक्षेसाठी आंस्ग्लश विषयासाठी माध्यम आंस्ग्लश, कहदी 
विषयासाठी माध्यम कहदी ि आतर विषयांसाठी माध्यम मराठी राहील. आतर सिज ऄभ्यासक्रम लेखी परीक्षा ि 

सचूना - प्रिेश वनस्श्चतीनंतर येणाऱ्या पवहल्या मोठ्या सटु्टीत अपले प्रथम मोठे संपकज सत्र ऄसेल. 
अपल्या वनयोवजत ऄभ्यासकें द्राकडून संपकज सत्रासाठी त्यासंदभात पत्र येणे अिश्यक ऄसते. पत्र न 
अल्यास अपल्या वनयोवजत ऄभ्यासकें द्रािर संपकज  साधािा. ऄथात त्यासाठी प्रिेशानंतर अठ 
वदिसांत अपले नाि, पत्रवयिहाराचा पत्ता, फोन नंबर आ. बाबींची नोंद ऄभ्यासकें द्रािर नोंद होणे 
अिश्यक ऄसते. 
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ऄभ्यासकाये मराठी भाषेतनूच पणूज करािी लागतील. (ऄपिाद आंग्रजी ि कहदी माध्यमातनू लेखन ि ऄंवतम परीक्षेसाठी 
पिूजपरिानगी घेणारे विद्याथी). प्रश्नपवत्रका मराठी अवण आंग्रजी या दोन्ही माध्यमांत ईपलब्ध ऄसतील. मात्र मराठी 
भाषेतील प्रश्नपवत्रका प्रमाण मानण्यात येतील. 
(१५) अंवतम परीके्षसाठी पारतेच्या अटी  

विद्यापीठाच्या वशक्षणशास्त्र पदिी वशक्षणक्रमाच्या ऄवंतम परीके्षस पात्र होण्यासाठी ऄटी पढुीलप्रमाणे : 
(१५.१) या वशक्षणक्रमाच्या सिज संपकज सत्रांना वकमान ८० % ईपस्स्थत राहून सिज प्रात्यवक्षक काये वयिस्स्थत पणूज 

केल्याबिल एकवत्रत ऄसे ऄभ्यासकें द्र -प्रमखुांचे प्रमाणपत्र छात्राध्यापकाने घेतले पावहजे. 
(१५.२) वशक्षणक्रमातील विद्यालयांतगजत प्रात्यवक्षक कायाची िेळापत्रकानसुार पतूजता केल्याबिलचे एकवत्रत ऄसे 

विद्यालयप्रमखुाचे प्रमाणपत्र छात्राध्यापकाने घेउन स्ितः जिळ ठेिािे. 
(१५.३) संगणक प्रात्यवक्षक कायज पणूज केल्याचे प्रमाणपत्र संगणक कें द्र- प्रमखुाकडून छात्राध्यापकाने घेउन 

स्ितःजिळ ठेिािे. 
(१५.४) कें द्रािरील मौवखक परीक्षेस ईपस्स्थत ऄसल्याचे प्रमाणपत्र छात्राध्यापकाने घेउन स्ितःजिळ ठेिािे. 
(१५.५) ऄंवतम परीक्षेपिूी विद्यार्थ्याने सिज संपकज सते्र ि प्रात्यवक्षक कायज पणूज करािीत. 
(१५.६) संपकज सते्र ि प्रात्यवक्षके कायज पणूज केलेले विद्याथीच परीके्षसाठी पात्र ऄसतील. त्या संदभातील खात्री 

कें द्रसंचालक ि समन्ियक यांच्याकडून करून घ्यािी, प्रिेवशत विद्यार्थ्याने वनयोवजत परीक्षेच्या पवहल्यािेळी 
परीक्षा-ऄजज भरू नयेत. मात्र पनुपजरीक्षाथीने परीक्षा-ऄजज भरणे ऄवनिायज अहे. 

(१६) ववद्याथी मलू्यमापन  
 या वशक्षणक्रमात ऄतंगजत ि बवहस्थ ऄसे दोन पद्धतीने मलू्यमापन करण्यात येते. 
अ) सपद्धांवतक विषयातील ऄतंगजत गणुांना ३० % भारांश, तर ऄंवतम लेखी परीक्षेस ७० % भारांश ऄसतो. 

ऄंवतम परीक्षा प्रत्येक िषी साधारणत: मे मवहन्यात अयोवजत केली जाते, त्यात  बदल होउ शकतो. 
आ)  ऄंतगजत कायाचे मलू्यमापन ऄभ्यासकें द्रामाफज त सातत्याने चालते. तसेच दरिषी मौवखक परीक्षाही 

अयोवजत करून हे मलू्यमापन पणूज केले जाते. 
 

(१६.१) मलू्यमापनाचा तपशील  

                               एकूण गणु = १३००   

 

प्रथम िषे = ६५० गणु                           वद्वतीय िषे = ६५० गणु 

 

 

सपद्धांवतक भाग                            प्रात्यवक्षके                      सपद्धांवतक भाग                               प्रात्यवक्षके 
५०० गणु                       १५० गणु                           ३०० गणु                       ३५० गणु 

 
 
प्रत्येक विषय १०० गणु  पपकी ३० % िेटेज                                    प्रत्येक विषय ५०/१०० गणु  पपकी ३० % िेटेज                
सपद्धांवतक प्रात्यवक्षके                                            सपद्धांवतक प्रात्यवक्षके 

 
 
       स्िशोध  संगणक प्रात्यवक्षक   नाट्य ि कला     िाचन अवण विमषजण   शालेय स्तरािरील विमषजण=२५० गणु 
 
   
      ५० गणु                 ५० गणु              ५० गणु   १०० गणु 
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(१६.२) उत्तीणषतेचे वनयम  

अ) तास्त्त्िक भागात ईत्तीणज होण्यासाठी प्रत्येक लेखी परीक्षेत वकमान  ४० % गणु अवण सिज विषय वमळून 
वकमान ५० % गणु ऄवनिायज ऄसतील. 

आ) प्रात्यवक्षक भागात ईत्तीणज होण्यासाठी प्रात्यवक्षक कायात वकमान ५० % गणु ऄवनिायज ऄसतील. 
इ) ऄध्यापक तास्त्त्िक भागात तसेच प्रात्यवक्षक भागात ईत्तीणज झाला तरच तो या वशक्षणक्रमाच्या परीक्षेत 

ईत्तीणज झाल्याचे जाहीर करण्यात येइल. 
ई) ऄंवतम श्रेणी ही तास्त्त्िक ि प्रात्यवक्षक या दोन्ही भागांिर अधावरत ऄसेल ि विद्यापीठाने िेळोिेळी 

वनधावरत केलेल्या कायजपद्धतीप्रमाणे ती वनस्श्चत होइल. 
उ) प्रात्यवक्षक गणुांिर ‘स्केकलग डाउन’ (प्रमाणीकरण) योजनेनसुार प्रवक्रया करण्यात येइल. ऄभ्यासकें द्रािरून 

प्राप्त झालेले प्रात्यवक्षकाचे गणु जसेच्या तसे वशक्षणक्रमाच्या टक्केिारीसाठी धरण्यात येणार नाहीत. 
सपद्धांवतक भागात / ऄंवतम परीके्षतील गणुांप्रमाणे त्याचे प्रमाणीकरण करण्यात येइल. प्रमाणीकरणात ऄवंतम 
परीक्षेत गणु अवण प्रात्यवक्षकात वमळालेले गणु यात १५ % पेक्षा जास्त फरक ऄसेल तर प्रात्यवक्षकांचे गणु 
कमी करून तो फरक १५ % पयंत अणला जाइल. त्यानंतर सपद्धांवतक अवण प्रात्यवक्षक परीक्षतेील गणुांची 
वमळून ऄंवतम एकवत्रत टक्केिारी काढण्यात येइल.  

ऊ) ऄंवतम गणु श्रेणी पढेु दशजविल्याप्रमाणे वदली जाते. 
 

वगष श्रेणी तपशील ्ेरसड पॉईंट 

‘ओ’  विशेष प्रािीण्य १० 

‘ए+’  ऄवत ईत्तम ९ 

‘ए’  ईत्तम ८ 

‘बी+’  चांगला ७ 

‘बी’  सरासरीपेक्षा िर ६ 

‘सी’  साधारण ५ 

‘डी’  साधारण ० 

‘एफ’  साधारण ० 

 
 
१७. वशक्षणक्रम शुल्क  

अ.क्र. शुल्क तपशील प्रथम वषष वितीय वषष 
१)  विद्यापीठ शलु्क  रु. १५,३५०/-               रु. २१५० /-  

२)  ऄभ्यासकें द्र शलु्क रु. १७,५००/-  
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१७.१. ववद्यापीठ शुल्काचे ववभाजन – 

अ.क्र. शुल्क ववभाजन तपशील  शुल्क  
१) नोंदणी शलु्क  १००/- 

२) वशक्षण शलु्क  ३,५००/- 

३) विकसन शलु्क  ९,४५०/- 

४) परीक्षा ि पदिी प्रमाणपत्र शलु्क  ४,३००/- 

५) आतर शलु्क  १५०/- 

६) एकूण शलु्क  १७,५०० रू. 

१७.२. अभ्यासकें द् शुल्काचे ववभाजन  
अ.क्र. शुल्क ववभाजन तपशील  शुल्क  

१) मलू्यवशक्षण प्रात्यवक्षक ि सावहत्य शलु्क  ६००/- 

२) संगणक प्रात्यवक्षक शलु्क  ६००/- 

३) गं्रथालय ि विकासवनधी शलु्क  १,००० /- 

४) संमंत्रण ि आतर शलु्क  १५,३००/- 

 एकूण  १७,५००/- 

 एकदा भरलेल्या शलु्कातील कोणतेही शलु्क कोणत्याही कारणास्ति  अपणास परत केले जाणार नाही. यावयवतवरक्त 

अपापल्या ऄभ्यासकें द्रािर तेथील गं्रथालय वनयमानसुार ऄनामत रक्कम अपणास भरािी लागेल. ती मात्र वशक्षणक्रम पणूज 

झाल्यानंतर अपणास ऄभ्यासकें द्रांिरून परत करण्यात येइल. त्याचीही रीतसर पािती ऄभ्यासकें द्रांिरून वमळेल. या वयवतवरक्त 

कोणत्याही स्िरूपाचे शलु्क ककिा रक्कम ऄभ्यासकें द्राकडून घेतली जाणार नाही. ऄभ्यासकें द्राकडून पािती न वमळाल्यास ककिा 

ऄवतवरक्त रक्कम घेतल्यास विद्यापीठाकडे लेखी तक्रार करािी. 

 

 

१८. ववभागवनहाय व वजल्हावनहाय अभ्यासकें दे् - विद्यापीठाच्या या पदिी वशक्षणक्रमासाठी एन.सी.टी.इ. 
मान्यता ऄसणारी एकूण ३५ ऄभ्यासकें दे्र अहेत, प्रत्येक वजल्याला एक याप्रमाणे त्यांची विभागणी अहे. पालघर 
वजल्यासाठी मात्र स्ितंत्र ऄभ्यासकें दे्र एन.सी.टी.इ. कडून ऄद्याप प्राप्त नसल्याने पालघर ि ठाणे या दोन वजल्यांचे 
वमळून ठाणे वजल्यात ईल्हासनगर येथे एकच ऄभ्यासकें द्र अहे. मुंबइ विभागातील मुंबइ (ईपनगर) – यात कुला, 
बोवरिली अवण ऄधंेरी तालकु्यांचा समािेश होतो त्यांच्यासाठी चेंबरू येथे ऄभ्यासकें द्र अहे. मुबंइ शहरात सेिा 
करणाऱ्यांसाठी एस.टी. वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय धोबीतलाि येथे ऄभ्यासकें द्र अहे. तसेच रायगड वजल्यासाठी  
पनिेल येथे स्ितंत्र ऄभ्यासकें द्र अहे.  

आतर वजल्यांप्रमाणेच मुंबइ विभागातील ईमेदिारांनीही अपण मुंबइच्या ज्या भागात सेिा करतो त्याच 
विभागातील ऄभ्यासकें दे्र वनिडणे बंधनकारक अहे. ती वनिड चकुली ऄथिा एकापेक्षा जास्त कें द्रािर प्रिेश-ऄजज 

महत्त्वाचे – प्रिेशानंतर या पसु्स्तकेत वदलेल्या सिज वनयम ि ऄटी प्रिेवशत विद्यार्थ्यास बंधनकारक ऄसतील 
याची नोंद घ्यािी. 
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भरला तर प्रिेश वमळणार नाही . चकूुन प्रिेश झाला तर तो रि करण्यात येइल ि अपण भरलेले शलु्कही परत केले 
जाणार नाही याची नोंद घ्यािी. 

मुंबइ तसेच आतर कोणत्याही विभागात एखाद्या वजल्यात प्रिेश-ऄजाऄभािी वनयोवजत संख्येपेक्षा कमी प्रिेश 
झाल्यास त्या वजल्याच्या वरक्त जागा ईिजवरत वजल्यात समान िाटप करण्यात येतील. त्या वजल्यात त्या जागा 
गणुिते्तनसुार ऄवतवरक्त भरण्यात येतील. 

अ. 
क्र. 

ववभागीय कें द् नाव  वजल्याचे 
नाव  

अभ्यासकें द्ाचा पत्ता व दरुध्वनी अभ्यासकें द् 
संकेतांक 

(1) यचममवुि. विभागीय कें द्र 
ऄमरािती वही.एम.वही. ते 
िलगाि रोड, पोस्ट 
वही.एम.वही, निसारी 
ऄमरािती – ४४४ ६०४  
द.ुक्र:(०७२१) २५३१४४५, 
२५३१२१०  

ऄकोला शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय रामदास पेठ, 
ऄकोला   द.ुनं. (०७२४) २४३३७६५  

1121A 

ऄमरािती वशिाजी वशक्षण संस्थेचे वशिाजी कॉलेज ऑफ 
एज्यकेुशन, वशिाजीनगर डॉ. पंजाबराि देशमुख चौक 
ऄमरािती – ४४४ २१४   द.ुनं. (०७२१) २६६२१४२  

1250A 

बलुढाणा शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय, वचखली रोड 
बलुढाणा - ४४३ ००१   द.ुनं. (०७२६२) २४४३४२   

1302A 

यितमाळ शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय, गोधनी रोड, ईमरसा 
यितमाळ – ४४५ ००१ द.ुनं. (०७२३२) २४४३४२  

1404A 

िाशीम छबतुाइ डहाके वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय, कारंजा 
(लाड), वज. िाशीम   द.ुनं. (०७२५६) २२३६१२  

1504A 

(2) यचममवुि. विभागीय कें द्र  
औरंगाबाद.सवहे नं. 41, 
सपवनकी मलुींच्या िसवतगहृाच्या 
पिेूस संदनिन कॉलनी, 
छािणी, 
औरंगाबाद – ४३१ ००२ 
द.ुक्र. (०२४०) 
२३७१०६६,२३७१०७७.  

औरंगाबाद शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय, स्टेशन रोड, 
औरंगाबाद   द.ुनं. (०२४०) २३३४८४०  

2101A 

बीड शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय, ऄंबाजोगाइ, वज. 
बीड – ४३१ २०४   द.ुनं. (०२४४६) २४७०५६  

2203A 

जालना मत्सोदरी कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, मत्सगड, जालना 
– ४३१ २०४   द.ुनं. (०२४८२) २३५९३७    

2303A 

ईस्मानाबाद स्िामी वििेकानंद संस्थेचे कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, 
ईस्मानाबाद – ४१३ ५०१   द.ुनं. (०२४७२) २२२०५८ 

2601A 

(3) 
 
 
 
 
 
 
 

यचममवुि. विभागीय कें द्र मुंबइ  
जगन्नाथ शंकरशेठ 
महानगरपावलका शाळेची 
आमारत, दसुरा मजला फे्रऄर 
ब्रीज (साईथ एन्ड) नाना चौक, 
ग्रटँ रोड (पस्श्चम)  
मुंबइ – ४०० ००७  
द.ुक्र. (०२२) २३८७४१८०, 
२३८७४१८३, २३८७४१७७. 
 

मुंबइ 
(ईपनगर) 
 

चेंबरू सिंकष वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय, राधाकृष्ट्ण 
चेंबरू मागजसमोर, चेंबरू नाका चेंबरू, मुंबइ – ४०० ०७१ 
(ईपनगर)   द.ुनं.(०२२) २५२२१४३९  

3102A 

मुंबइ  सेकंडरी रेकनग कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन ३, 
महापावलका मागज, धोबीतलाि मेरो वसनेमा, मुंबइ – 
४०० ००१   द.ुन. (०२२) २२६२००५०  

31139 

रायगड शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय, पणेु-मुंबइ हायिे, 
पनिेल, वज. रायगड – ४१० २०६   
द.ुनं. : (०२२) २७४५३०००   

3213A 

ठाणे ि 
पालघर  

सेिासदन कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, सेन्रल हॉस्स्पटल 
समोर,  सेिासदन मागज, ईल्हासनगर,  
वज. ठाणे - ४२१ ००१    द.ुनं. (०२५१) २५४५५६५   

3501A 

(4) यचममवुि. विभागीय कें द्र 
नागपरू सभेुदार हॉल, विद्यापीठ 
क्रीडा पवरसर लॉ कॉलेज 
कॅ म्पस, रविनगर चौकाजिळ, 
ऄमरािती रोड,  
नागपरू – ४४० ००१ 

भंडारा शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय,  
भंडारा – ४४१ ९०४   द.ुनं. (०७१८४)२५२३८६ 

4102A 

गोंवदया पुंजाभाइ पटेल कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, डॉ. 
अंबेडकर िाडज, गोंवदया – ४४१६०१  
द.ुनं. (०७१८२) २२२५०८, २३१६९८  
 

4104A 
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द.ुक्र.(०७१२)२५५३७२४, 
२५५३७२५ 
 

चंद्रपरू जनता कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, वसवहील लाइन्स, 
चंद्रपरू – ४४२४४१  
द.ुनं. (०७१७२) २५८७२२, २५५२९२  

4220A 

गडवचरोली वशिाजी एज्यकेुशन सोसायटीचे ऄॅड. एन. एस. गंगिुार 
कोलेज ऑफ एज्यकेुशन,गडवचरोली – ४४२ ६०५  
द.ुनं. : (०७१३२) २३३४५३  

4302A 

नागपरू रावधका ऄध्यापक महाविद्यालय, निोदय विद्यालय 
वबल्ल्डग, राजीिनगर सोमलिाडा,  
नागपरू – ४४० ०२५   द.ुनं. : (०७१२) २२९१६८२  

4484A 

िधा स्िािलंबी कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन,   
िधा – ४४२ ००१   द.ुनं. : (०७१५२) २४३८०४  

4501A 

(5) यचममवुि. विभागीय कें द्र 
नावशक, महानगरपावलकेची 
जनुी आमारत दसुरा मजला, 
निीन पंवडत कॉलनी,  
नावशक – ४२२ ००२ 
द.ुक्र. (०२५३)२३१७०६३   

ऄहमदनगर विद्याप्रवतष्ट्ठानचे कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, केडगाि 
देिी रोड, ऄहमदनगर – ४१४ ००१    
द.ुनं. : (०२४१) २५५१४२०  

5116A 

धळेु धळेु एज्यकेुशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, 
डॉ. लोवहया मागज, एस.अर.पी. कॅ म्पजिळ,  
धळेु – ४२४ ००१    द.ुनं. : (०२५६२) २३८०४२  

5201A 

जळगाि खान्देश एज्यकेुशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ 
एज्यकेुशन,  एम.जे. कॉलेज पवरसर  
जळगाि – ४२५ ००१   द.ुक्र. : (०२५७) २२३४१८७  

5310A 

नावशक एन.डी.एम.वही.पी.चे कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, 
के.टी.एच.एम. कॉलेज कॅ म्पस, गंगापरूरोड,  
नावशक – ४२२ ००२   द.ुक्र. : (०२५३) २५७१५४२  

5401A 

नंदरुबार   वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय, नंदरुबार   
द.ुक्र. : (०२५६४) २२२५०८  

5507A 

(6) यचममवुि. विभागीय कें द्र पणेु, 
शाहीर ऄण्णाभाउ साठे 
प्रशालागहृ महानगरपावलका 
शाळा क्र.५ (मलुांची), ६५४, 
सदावशि पेठ हौदासमोर, 
कुमठेकर मागज  
पणेु – ४११ ०३०  
द.ुक्र. (०२०)२४४५७९१४ 

पणेु झेल एज्यकेुशन सोसायटी संचावलत ज्ञानगंगा कॉलेज 
ऑफ एज्यकेुशन, सवहे नं. २५/३/३ कहगणे खदुज, 
कसहगड रोड, पणेु – ४११ ०९१  

62395 

सातारा अझाद कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन कॅ म्प, सातारा – 
४१५ ००१  द.ुक्र. : (०२१७) २३१२५७  

6401A 

सोलापरू दयानंद कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन,  
सोलापरू – ४१३ ००२   द.ुक्र. : (०२१७) २३७३२३७  

6502A 

(7) 
 
 
 
 
 
 
 

यचममवुि. विभागीय कें द्र 
कोल्हापरू,  वशिाजी विद्यापीठ 
पवरसर पोस्ट ऑवफस शेजारी, 
विद्यानगर कोल्हापरू – 
४१६ ००४ 
द.ुक्र. (०२३१) -२६०७०२२  
 

सांगली सांगली वशक्षण संस्थेचे एस.पी.एस. कॉलेज ऑफ 
एज्यकेुशन, राजिाडा, सांगली – ४१६ ४१६  
द.ुनं. : (०२३३) २३७३८४८    

7254A 

रत्नावगरी शासकीय ऄध्यापन महाविद्यालय बोवडंग रोड, 
रत्नावगरी – ४१५ ६१२   द.ुनं. : (०२४५२) २२४६५०  

7301A 

कसधदुगुज वशक्षण विकास मंडळाचे श्री. एस.के. पंतिालािलकर 
कॉलेज ऑफ एज्यकेुशन, देिगड, वज. कसधदुगुज  
द.ुनं. : (०२३६४) २६२१९४  

7403A 

कोल्हापरू अचायज जािडेकर ऄध्यापक महाविद्यालय, गारगोटी, 
वज. कोल्हापरू   द.ुनं. : (०२३२४) २२००७९ 

7515A 

(8) यचममवुि. विभागीय कें द्र 
नांदेड, स्िामी रामानंद तीथज 
मराठिाडा विद्यापीठ 
पवरसर,नानक कमान, झरी 

लातरू िसंतराि नाइक ऄध्यापक महाविद्यालय, वशरूर 
ताजबंद, ता. ऄहमदपरू, वज. लातरू  
द.ुनं. : (०२३८१) २२०२९० 
  

8416A 
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रोड,विष्ट्णपुरुी   नांदेड - ४२१ 
६०६ 
द.ुक्र. (०२४६२)२२९९४०, 
२८३०३८ 

नांदेड शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय, नांदेड – ४३१ ६०१ 
द.ुनं. : (०२४६२) २२९३२८  

8502A 

परभणी शासकीय ऄध्यापक महाविद्यालय, कजतरू रोड, परभणी 
द.ुनं. : (०२४५२) २२४००१५  

8702A 

कहगोली वप्रयदशजनी सेिा संस्थेचे डॉ. शंकरराि सानि 
वशक्षणशास्त्र महाविद्यालय, कळमनरुी,  
वज. कहगोली –४३१७०२  द.ुनं. : (०२४५५) २२००३७  

8810A 

 

टीप- विद्यापीठाने प्रिेश देतेिळेी वदलेले ऄभ्यासकें द्र काही कारणांमळेु कायास्न्ित होउ शकले नाही, तर पयायी 
वयिस्था करण्यात येइल. त्या   वठकाणी संबंवधत विद्यार्थ्यांनी वशक्षणक्रम पणूज करणे सिज विद्यार्थ्यांना बंधनकारक 
राहील याची नोंद घ्यािी.  
  
(१९) ववशेष नोंदी  
 बी.एड. वशक्षणक्रमास प्रिेश घेतल्यानंतर प्रिेवशत विद्यार्थ्यांनी पढुील बाबी लक्षात ठेिावयात. 

(१९.१) प्रिेशाथीने प्रिेशाच्या िेळी वनिडलेल्या विषयात कोणत्याही पवरस्स्थतीत बदल करण्यास मान्यता 
देण्यात येणार नाही. कोणी बदल केला ि त्यामळेु वनकालात चकू झाल्यास त्यास विद्याथी जबाबदार 
ऄसेल. 

(१९.२) नािातील स्पेकलग ऄथिा देिनागरी ऄक्षरातील चकुा विद्यार्थ्याने स्ितः प्रिेशानंतर त्याला त्याची 
मावहती संपादन करण्यास वमळणाऱ्या िेळेत दरुुस्त करणे ऄवनिायज ऄसेल. 

(१९.३) वजल्हावनहाय अरक्षण ि प्रिेश गणुित्तायाद्या तयार होत ऄसल्याने एकदा वदलेले ऄभ्यासकें द्र बदलनू 
वदले जाणार नाही. ऄध्यापकास संपणूज वशक्षणक्रम अपल्या वनयोवजत ऄभ्यासकें द्रािरच पणूज करािा 
लागेल. केिळ बदली झाल्यास कें द्रबदल ऄजज करािा. तो ऄजज मळू  कें द्र ि निीन कें द्र यांच्या ना 
हरकत प्रमाणपत्रासह ऄसािा. सोबत बदली अदेशाची प्रत जोडािी, ऄथात या पवरस्स्थतीत संबंवधत 
विद्यार्थ्याला दोन्ही ऄभ्यासकें द्रािर संपणूज ऄभ्यासकें द्र शलु्क भरणे ऄवनिायज ऄसेल बदली वयवतवरक्त 
या संदभात येणा-या ऄजांची कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली जाणार नाही. 

(१९.४) एकदा प्रिेश घेतल्यानंतर कोणत्याही पवरस्स्थतीत प्रिशे रि करण्यात येणार नाही. तशा प्रकारच्या 
पत्रवयिहाराची दखलही घेतली जाणार नाही. तथावप, एखाद्या विद्याथाचे वनयोवजत दोन िषांच्या 
कालािधीत दःुखद वनधन झाले ऄसेल तर त्याच्या िारसास रीतसर कागदपत्रांची पतूजता केल्यानंतर 
(मतृ्य ूप्रमाणपत्र ि शलु्क पािती) प्रशासकीय खचज िजा करून ८० % शलु्क परत करण्यात येइल. 
विद्यापीठास पत्र पाठिताना विद्यार्थ्याने अपला वशक्षणक्रम, ऄभ्यासकें द्र, कायम नोंदणी क्रमांक, 
तुकडी आ.चा ईल्लेख करणे अिश्यक अहे. तसेच ते पत्र संबंवधत विभागाला पाठिनू प्रत 
मावहतीस्ति संचालक, वशक्षणशास्त्र विद्याशाखा यांचे नािे पाठिािी. 

 (२०) संपकासाठी  पते्त - 
अपल्याला अलेल्या ऄडचणी सोडविण्यासाठी संबंवधत ऄवधकारी / विभागास संपकज  करणे 
अिश्यक ऄसेल. यासाठी विद्यापीठाच्या http://ycmou.digitaluniversity.ac या िेबसाइटिर 
वदलेले मेल अयडी / दरुध्िनी क्रमांकांचा ईपयोग करािा. 
विद्यापीठातील ऄवधकारी विविध कामात कायजरत ऄसल्याने ऄथिा संपणूज महाराष्ट्रातनू येणाऱ्या 
दरुध्िनीमळेु तुमचा फोन लागत नाही. ऄशािेळी मोबाइल म ॅसेज, ऄथिा वहॉटसऄपिर मेसेज न 
टाकता, मेलद्वारे संपकज  साधािा. मेल अयडी विद्यापीठाच्या िेबसाइटिर देण्यात अले अहेत. 
विद्यापीठ संकेतस्थळ  http://ycmou.digitaluniversity.ac 

http://ycmou.digitaluniversity.ac/
http://ycmou.digitaluniversity.ac/


23 
 

  
 
 
 

 संपकासाठी संबंवधत ववभागप्रमखुांचे पते्त - 
 ( विद्यापीठ फोन नं. - ०२५३ – २२३१७१४, 2231472, २२३०२२७ फॅक्स नं. -९२ -०२५३ -
२२३१७१६ ) 

 
नोंदणी संदभातील समस्त्या 
मा. प्रमखु, नोंदणी कक्ष, 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त  ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोरी, गंगापरू धरणाजवळ, नावशक. ४२२ २२२  

व्यवस्त्थापकीय समस्त्या 
मा. संचालक, विद्याथी सेिा विभाग 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त  ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोरी, गंगापरू धरणाजवळ, नावशक- 
४२२ २२२   

शैक्षवणक समस्त्या 
मा. संचालक, वशक्षणशास्त्र विद्याशाखा /  
समन्ियक बी.एड. वशक्षणक्रम 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त  ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोरी, गंगापरू धरणाजवळ, नावशक. ४२२ २२२  
0253 -2231472 

पसु्त्तकासंदभात 
मा. भांडारप्रमुख, 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त  ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोरी, गंगापरू धरणाजवळ, नावशक- 
४२२ २२२ 

न्यायालयीन / प्रवेशासंदभातील अडचणी / तक्रारी 
मा. कुलसवचि, 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त  ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोरी, गंगापरू धरणाजवळ, नावशक. ४२२ २२२  

परीक्षासंदभात 
मा. परीक्षा वनयंरक, 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त  ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोरी, गंगापरू धरणाजवळ, नावशक- 
४२२ २२२ 

  
  
महत्त्वाचे –  

विद्यापीठाशी कराियाच्या पत्रवयिहार पोस्ट/स्पीड पोस्टनेच करािा. Whatsapp ऄथिा कुवरयरमाफज त करू 
नये. त्याची दखल घेण्यात येणार नाही, याची नोंद घ्यािी.  
 

भाग  III -  बी.एड. प्रवेशप्रवक्रयेत संगणकाचा वापर 

(२१) प्रास्त्ताववक :- 

 अज मावहती तंत्रज्ञानाच्या यगुात कामात पारदशजकता, ऄचकूता राहािी म्हणनू ऄचकू, पारदशजक कामकाजासाठी 

संगणकाचा िापर सिजच क्षेत्रात िाढलेला वदसतो. तसाच तो वशक्षणाच्या क्षेत्रातही िढलेला अहे. विद्यापीठाचा बी.एड. 

वशक्षणक्रम ही त्याला ऄपिाद नाही. संगणक ि अंतरजाल (आंटरनेट) जोडणीद्वारे मावहतीची देिाण-घेिाण सिजच स्तरािर 

होत ऄसल्याने वशक्षकांना संगणक म्हणजे काय, अंतरजाल (आंटरनेट) ककिा िेबसाइट म्हणजे काय हे सांगण्याची गरज 

नाही. बी.एड. प्रिेश प्रवक्रया कमी िेळात पणूज होण्यासाठी विद्यापीठानेही प्रिेशप्रवक्रया ऑनलाइन केली अहे.  

(२२) बी.एड.प्रवेशप्रवक्रयेत मावहती तंरज्ञानाचा वापर :- 

सदर बी.एड. प्रवेश प्रवक्रयेचा ओघ पढुील तक्त्याप्रमाणे आहे - 
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प्रवेशासंदभातील फ्लो चाटष 
 

1) ऑनलाइन प्रिेश ऄजज भरणे 
  (ऑनलाइन भरलेल्या प्रिेश ऄजाची प्रथम कप्रट घेणे सवुिधा) 

 
2) प्रिेश ऄजज भरण्याची ऄंवतम  मदुत संपल्यािर प्रिेशाथींना भरलेली मावहतीत बदल करता येइल ककिा निीन मावहती 

संपादनासाठी (Editing) तीन वदिसांचा कालािधी देण्यात येआल. (मावहती संपादन केल्यास निीन वद्वतीय कप्रट घ्यािी ) 
 

3) कागदपत्र सत्यता तपासणीसाठीची यादी प्रवसद्ध (िेळापत्रकासह) 
 

4) वदलेल्या िेळापत्रकाप्रमाणे  विभागीय कें द्रािर प्रिेश ऄजाप्रमाणे कागदपत्र तपासणी 
 

5) सिज प्रिेश ऄजाप्रमाणे तपासणीनंतर सामान्य गणुित्ता यादी  Provisional merit list प्रवसद्ध 
 

6) Provisional merit list  संदभात तक्रार करण्यासाठी २/३ वदिसांचा कालािधी 
 

7) ऄंवतम गणुित्ता यादी प्रवसद्ध 
 

8) विभागीय कें द्रािर/विद्यापीठात  वनिड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे ऄजज प्रमाणीकरण, ऄंवतम प्रिेश ि शलु्क भरणे 
 

9) ईिजवरत जागांसाठी वद्वतीय गणुपत्र यादी जाहीर (या यादीत वनिड झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी क्र. 8 ते 9 प्रमाणे कायजिाही) 
 

 
            ऄभ्यासकें द्रािर जाउन शलु्क भरणे.                                          प्रिेश पतूजतेनंतर नोंदणी                           
                                                                                                                     विभागाकडून कायम नोंदणी क्रमांक  देणे. 

 
(प्रवेशसंदभात  प्रत्येक टप्प्यानसुार कायषवाही वेळापरक वेळोवेळी  ववद्यापीठ संकेतस्त्थळावर टाकण्यात येईल.) 
 

२३ ) बी.एड प्रवेश अजष भरण्याववषयी - 

 बी.एड. वशक्षणक्रमाला प्रिेश घेण्यासाठी ऑनलाइन प्रिेश ऄजज भरणे ऄवनिायज अहे. अपण स्ित: विद्यापीठाच्या 

िेबसाइटच्या माध्यमातनू हा ऄजज भरू शकता. गरज पडल्यास माहीतगार वयक्ती ककिा सायबर कॅ फेची मदत घेउ शकता. 

ऄजज भरताना अपण अपला स्ित:चा मोबाआल नंबर ि मेल अय.डी. टाकणे अिश्यक अहे. सदर मोबाआल नंबरिरच 

अपणास बी.एड. Online प्रिेश ऄजज भरण्यासाठीचा OTP (One Time Password) तसेच प्रिेश प्रवक्रयेसंबवधत संदेश  

(Messages) पाठविले जातील. लॉगीन अय.डी. अवण पासिडज हा मोबाइलिर पाठविला जातो. तमु्ही नोंदविलेला 

मोबाइल क्रमांक हा DND (Do Not Disturb) येथे नोंदविलेला नसािा. ऄन्यथा संदेश ( Messages) अपल्यापयंन्त 

वमळण्यास बाधा येउ शकते. दसु-या कोणाचा मोबाइल क्रमांक वदल्यास ही मावहती आतरांपयंत पोहच ू शकते ि त्याचा 

दरुूपयोग होउ शकतो. तसे झाल्यास त्याची सिजस्िी जबाबदारी  ही ईमेदिाराची ऄसेल. 

 ज्या संगणकािरून अपण ऑनलाइन प्रिेश ऄजज भरणार अहात त्या संगणकाला आंटरनेट, कप्रटर ि स्कॅ नर (फोटो ि 

सही स्कॅ कनगगसाठी) या सवुिधा अिश्यक अहेत. 
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    प्रवेश अजष भरण्यासाठीच्या प्रवक्रयेतील टप्पे - 

१) प्रथमत: विद्यापीठाची िेबसाइट -https://ycmou.digitaluniversity.ac िर जाउन अपल्या समोर अलेल्या 

पेजिरील Click hear for Admission to B.Ed. 2018-20 (शपक्षवणक िषे २०१८-२० साठी बी.एड. वशक्षणक्रम 

प्रिेशासाठी येथे स्क्लक करा.) यािर स्क्लक करा. 

२) यानंतर अपणास पढुीलप्रमाणे स्स्क्रन वदसेल. 

 
प्रिेश ऄजज भरण्यासाठी प्रत्येक ऄजजदारास स्ितंत्र यजुर नेम ि पासिडज ऄसणे अिश्यक अहे. तो अपण अधीच 

प्राप्त केलेला ऄसल्यास पेजच्या िरील भागातील ईजवया बाजसू ऄसलेल्या login या बटणािर स्क्लक करून 

अपण ईिजवरत ऄजज भरू शकता. परंत ुयजुर नेम ि पासिडज प्राप्त करण्यासाठी अपल्याला पेजच्या िरील भागातील 

डावया बाजसू ऄसलेल्या Register या बटणािर स्क्लक करािे लागेल. त्यानंतर अपणास पढुील स्स्क्रन वदसेल. 
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ऑनलाइन नोंदणीसाठी ऄटी अवण शती या पानािर अहेत. बी.एड. प्रिेशासाठी एकवत्रत केल्या जाणाऱ्या मावहतीच्या 

िापराबिल काही ऄटी ऄसतील. त्या काळजीपिूजक िाचनू ि समजनू घेतल्यािर पढेु जाण्यासाठी या सचूनांच्या तळाशी 

ऄसणाऱ्या ‘Accept’ या बटणािर स्क्लक करा. त्यानंतर अपणाला पढुील स्स्क्रन वदसेल. 

 
िरील स्स्क्रनमध्ये अपणास चार प्रश्न विचालेले अहेत. ते प्रश्न प्रिेशासाठीच्या वकमान पात्रतेशी संबंवधत अहेत. ही 

पात्रता एन.सी.टी.इ ने वनधावरत केलेली ऄसल्याने ती ऄजजदारांनी धारण केलेली ऄसणे ऄवनिायज अहे. िरील पात्रता 

नसल्यास अपण बी.एड. प्रिेशासाठी पात्र नाही हे लक्षात घ्यािे, तसा संगणकाच्या स्स्क्रनिर मेसेज वदसेल. अपण पात्र 

ऄसल्यास सिज प्रश्नांची ईत्तरे होय ऄशी वदल्यानंतर Next  या बटणािर स्क्लक करा. अपणास पढुील स्स्क्रन वदसेल. 

 
येथे अपण यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठाचे माजी विद्याथी ऄसाल म्हणजेच दसुरा कोणताही 

वशक्षणक्रम या विद्यापीठातनू पणूज केला ऄसेल तर कायम नोंदणी क्रमांकांची (PRN) विचारणा केली जाते. सदरचा 

कायम नोंदणी क्रमांक १६ ऄंकी संख्येच्या रूपातच ऄसणे गरजेचे अहे. जर अपली मकु्त विद्यापीठातील नोंदणी 

२००८ सालानंतर ऄसेल तरच ऄसा क्रमांक अपल्याकडे ऄसेल. 2008 पिूी ऄसा १६ ऄंकी कायम नोंदणी क्रमांक 

नवहता. अपल्याकडे ऄसा १६ ऄंकी कायम नोंदणी क्रमांक ऄसेल तरच ‘Yes’ या बटणािर स्क्लक करा. जर 
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अपण कधीच यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठाचे विद्याथी नसाल ककिा २००८ पिूी या मकु्त 

विद्यापीठाचे विद्याथी ऄसला तर ‘No’ या बटणािर स्क्लक करा. 

जर अपण ‘Yes’ या बटणािर स्क्लक केलेत तर, संगणक अपल्याला हा १६ ऄंकी कायम नोंदणी क्रमांक 

विचारेल. वदलेल्या अयतात हा क्रमांक टाकून, ‘Next’ या बटणािर स्क्लक केल्यास. तमु्हाला पढुील स्स्क्रन वदसेल. 

 

 
 

अपण अता Search School UDise Code या पानािर पोहोचाल.  येथे अपण सध्या कायजरत ऄसलेल्या शाळेचा UDise 

Code कोड टाकाियाचा अहे.  त्यानंतर Search School या बटणािर स्क्लक केल्यािर, तेथे तुम्हाला तमुच्या शाळेचे नाि  ि 

पत्ता वदसेल, तो बरोबर अहे, याची खात्री करून घ्या. तसेच त्या पानािर वदलेल्या सचूना काळजीपिूजक िाचनू तमु्ही  

‘Confirm’  या बटणािर स्क्लक केल्यास, तमु्हाला पढुील स्स्क्रन वदसेल. 
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 जर अपण अपला १६ ऄंकी कायम नोंदणी क्रमांक भरला ऄसेल, तर या ‘नोंदणी तपवशलाच्या पानािर 

काही मावहती अधीपासनू भरलेली अहे, ऄसे अपल्या लक्षात येइल. ईदाहरणाथज , अडनाि, नाि, मधले नाि, 

जन्मतारीख, भ्रमणध्िनी क्रमांक. यापपकी अपले अडनाि, नाि, मधले नाि ि जन्मतारीख हे तपशील अपल्याला 

बदलता येणार नाहीत. अपला पत्ता ि त्याचे तपशील तसेच भ्रमणध्िनी क्रमांक यामध्ये मात्र अपल्याला बदल 

करायचे ऄसल्यास त्याची मभुा वदलेली अहे. 

अपण १६ ऄंकी कायम नोंदणी क्रमांकास ‘No’ ऄसे ईत्तर वदलेले ऄसल्यास, अपल्यासमोर ‘नोंदणी 

तपशील’ भरण्यासाठी  पणूजत: निीन स्स्क्रन येइल. अपण त्यात विचारलेल्या नाि, जन्मतारीख, अधार क्रमांक, पत्ता, 

मोबाइल नंबर ि आ-मेल अय.डी.चा तपशील तेथे विचारलेल्या पध्दतीने वदलेल्या रकान्यात भरािा. त्यानंतर तमुच्या 

पसंतीनसुार ि तमु्ही लक्षात ठेि ूशकाल ऄसा पासिडज तेथे टाकािा. सदर पासिडज त्यात कोणतीही तफाित न करता 

अपणास वदलेल्या दोन्ही रकान्यात टाकाियाचा अहे. त्यानंतर ‘Save and Proceed’ या बटणािर स्क्लक करा.  

आता आऩणास खाऱीऱ स्क्रिन ददसेऱ. त्याच ळेलेस आऩल्या नोंदवळऱेल्या मोबाईऱ िमाांकाळर 

मेसेजद्ळारे आऩणास  OTP (One time password) प्राप्त होईऱ. त्यास कधी-कधी थोडा ळेलही 
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ऱागू  ऴकतो त्यामुले मेसेज ऱगेच प्राप्त न झाल्यास थोडी ळाट ऩाहाळी. तरीही OTP प्राप्त न 

झाल्यास रिीनळर ददऱेल्या सचूनेप्रमाणे काययळाही कराळी. 

 
आऩणास प्राप्त झाऱेऱा OTP (One time password) ळरीऱ स्क्रिनमधीऱ ददऱेल्या रकान्यात भरा  

ळ ‘Verify OTP ’ ह्या बटणाळर स्क्लऱक करा. अता अपणास खालील स्स्क्रन वदसेल. 

 
 स्क्रीनिर अपला Login ID दशजविलेला वदसेल. तो पढुील िापरासाठी नोंद करून ठेिािा तसेच या 

पेजिर वदलेल्या ‘Print’ या बटणािर स्क्लक करून कप्रट ही काढून जपनू ठेिा. Login ID ि Password चा तपशील 

अपणास मोबाइल मेसेजद्वारे पाठविला जाइल.  अता  Next  या बटणािर स्क्लक करा.  त्यानंतर अपणास 

पढुीलप्रमाणे स्स्क्रन वदसेल.  
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या स्क्रीनिरील Login ID व Password या रकान्यात अपण  आपला Login ID व Password टाकून 

Login या बटणािर स्क्लक करा. अता अपणास खालीलप्रमाणे स्स्क्रन वदसेल. या स्स्क्रनिरील डावया बाजलूा ऄसलेल्या 

‘Application Menu’ मधील Fill / Edit Application form या पयायािर स्क्लक करा. 

 
 अता तमु्हाला पढुील स्स्क्रन वदसेल. या स्स्क्रनिर Gender ि  Category संदभातील मावहती भराियाची अहे.  
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Category संदभातील मावहती भरताना ऄनसुवूचत जाती (SC), ऄनसुवूचत जमाती (ST), विमकु्त जाती (VJ A), 

भटक्या जमाती (NT – B, NT – C, NT – D), विशेष मागास प्रिगज (SBC), आतर मागास प्रिगज (OBC) ि खलुा 

(Open) ऄशा प्रिगाच्या यादीतनू अपण ज्या प्रिगात मोडता त्याची वनिड करा. यापपकी जर अपण ST या प्रिगात 

मोडत ऄसाल, तर अपल्याला जातिपधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) वमळाल्याची तारीख वतथेच 

भरणे अिश्यक अहेत. त्यामुळे अपण ST हा प्रिगज वनिडल्याबरोबर लगेचच वतथे ही तारीख भरण्याची सोय 

ईपलब्ध होते तेथे सदर जातिपधता प्रमाणपत्र अपल्याला कधी वमळाले याची तारीख भरािी, जातिपधता प्रमाणपत्राच्या 

िरच्या ईजवया भागात ही तारीख ऄसते. अपण जर ST प्रिगात मोडत ऄसाल अवण Caste Validity Certificate 

नसल्यामळेु ककिा ऄन्य कारणांमळेु ही तारीख जर भरली गेली नाही, तर अपल्याला या प्रिगाचा फायदा वमळणार 

नाही ि अपला ऄजज खलु्या प्रिगात धरला जाइल. याबिल नंतर कोणतीही तक्रार करता येणार नाही.  

 त्याचप्रमाणे जर अपण VJ-A, NT-B, NT-C, NT-D, OBC ककिा SBC यांपपकी पयायाची वनिड 

केलीत तर संगणक अपल्याला ‘ना सायस्तर प्रमाणपत्र’ वमळाल्याची तारीख विचारेल. तेथे बी.एड. २०१८ - २०२०  

प्रिेशासाठी िपध ऄसलेल्या या प्रमाणपत्रातील अंवतम वैधता वदनांक  टाकािा. जर अपण ‘ना सायस्तर प्रमाणपत्र’ 

वमळविले नसेल ि त्यासाठी ऄजज केला ऄसेल तर ऄजाच्या पाितीची तारीख भरािी.  जर अपण VJ-A, NT-B, 

NT-C, NT-D, OBC ककिा SBC या प्रिगात ऄसनूही ना सायस्तर प्रमाणपत्राची तारीख भरली नाही तर अपला 

ऄजज खलु्या प्रिगात धरला जाइल ि याबिल नंतर कोणतीही तक्रार करता येणार नाही. प्रिेशाच्या िेळी अपल्याकडे 

‘ना सायस्तर’ प्रमाणपत्र ऄसायला हिे. Online प्रिेश ऄजात ना सायस्तर’ प्रमाणपत्राची ऄंवतम िपधता वदनांक 

०१.०४.२०१८ नंतरची ऄसािी. 

 यानंतर तळाशी ऄसणाऱ्या ‘Next’ या बटणािर स्क्लक करा. अता तमु्हाला पढेु दशजविल्याप्रमाणे वशक्षक 

म्हणनू अध्यापनाच्या अनभुवाचा तपशील या संदभातील स्स्क्रन वदसेल.  तेथे Add Experience details या 

बटणािर स्क्लक केल्यािर अपल्याला पढुील स्क्रीन वदसेल.  
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वशक्षक म्हणनू अध्यापनाच्या अनभुवाचा तपशील :- िरील स्क्रीनमध्ये तमुचा ऄध्यापन ऄनभुि तपशीलिार 

नोंदिाियाचा अहे. यामध्ये शाळेचे नाि, गाि, तारखांचा तपशील (सरुुिातीच्या तारखेपासनू - ऄंवतम तारखेपयंत ) 

ि सेिेचा प्रकार (पणूजिेळ / ऄधजिेळ) नोंदविणे ऄवनिायज अहे. अपण वशक्षक म्हणनू एकापेक्षा ऄवधक वठकाणी सेिा 

केलेली ऄसल्यास त्या प्रत्येक सेिा ऄनभुिाची मावहती विचारल्याप्रमाणे द्याियाची अहे. पवहल्या शाळेतील 

ऄध्यापनाच्या ऄनभुिाचा तपशील नोंदविल्यानंतर “Save” बटण स्क्लक करािे. त्यानंतर अपण नकुतीच भरलेली 

मावहती अपणास स्क्रीनिर खालील बाजसू window मध्ये दशजविलेली वदसेल. त्यानंतर पनु्हा Add Experience 

details या बटणािर स्क्लक करून दसुऱ्या शाळेतील ऄनभुिाचा तपशील नोंदिािा अवण “Save” बटण स्क्लक 

करािे. स्क्रीनिर प्रत्येक सेिेचा तपशील भरल्यािर सेिेचा कालािधी वदिसांमध्ये दशजविला जाइल. याप्रमाणे 

ऄनभुिाचा संपणूज तपशील नोंदविल्यानंतर शेिटी “Proceed” बटण स्क्लक करा. यानंतर आऩणास पढुील पानािर 

दशजविल्याप्रमाणे  स्क्रीन वदसेल. 
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  या  स्स्क्रनिर तमु्हाला शाळेचा पत्ता , शाळेचे गाि/शहर, शाळेचा तालकुा, वपनकोड तसेच पदिीधर िेतनश्रेणी (लाग ू

ऄसल्यास) याविषयीचा तपशील भराियाचा अहे. या अधीच्या स्स्क्रनिर शाळेचा UDISE  क्रमांक टाकलेला 

ऄसल्याने शाळेचे नाि ि वजल्हा हा तपशील अपणास या स्स्क्रनिर वदसेल. त्यात तमु्हाला कोणताही बदल करता 

येणार नाही. फक्त विचारलेली ईिजवरत मावहती अपणास येथे भरािी लागेल.       

 प्राथवमक वशक्षकांना पदिीनंतर देण्यात येणारी पदिीधर िेतनश्रेणी (Graduation Scale) अपल्याला  

लाग ूझाली अहे का? ऄसा पढुचा प्रश्न संगणक विचारतो, जर नसेल तर ‘No’ हा पयाय वनिडा. जर अपल्याला 

पदिीधर िेतनश्रेणी लाग ूझाली ऄसेल ि त्या अदेशात ‘पाच / सात वषांत बी.एड. पणूष करणे अवनवायष आहे’ 

ऄसे म्हटले ऄसेल, तरच ‘Yes’ हा पयाय वनिडा. (अपण जर दोन्हीपपकी काहीच वनिडले नाही, तर अपल्याला 

पदिीधर िेतनश्रेणी लाग ूझालेली नाही ऄसे गहृीत धरले जाइल याची नोंद घ्या.) जर तमु्ही ‘Yes’ हा पयाय वनिडला 

तर ही पदिीधर िेतनश्रेणी लाग ू होण्याची तारीख संगणक अपल्याला विचारेल, त्या वठकाणी पदिीधर िेतनश्रेणी 

लाग ू झाल्याची तारीख टाका. सदर तारीख भरली  नाही, तर अपणास पदिीधर िेतनश्रेणीचा फायदा प्रिेशासाठी 

वमळणार नाही. िरीलप्रमाणे सिज मावहती भरून झाल्यास Next या बटणािर स्क्लक करा.  

अता  तमु्हांला पढेु दशजविल्याप्रमाणे Educational Qualification details (शपक्षवणक ऄहजताविषयक)  पढुील  

स्क्रीन वदसेल. 
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या वठकाणी अपणास शपक्षवणक ऄहजतेविषयीची सविस्तर मावहती  द्याियाची अहे. त्यात  डी.एड./ डी.टी.एड., पदिी 

याविषयी  तसेच अपणास लाग ू ऄसल्यास  पदवयतु्तर पदिी, ऄवतवरक्त पदवयतु्तर पदविका ि यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र 

मकु्त विद्यापीठातील विविध स्तरािरील पणूज केलेल्या वशक्षणक्रमांविषयी मावहती द्याियाची अहे.   

Class obtained in one year degree or diploma, whose entry qualification is graduation (पदवी 

ही प्रवेशपारता असलेली एक वषष कालावधीच्या पदव्यतु्तर पदवी / पदव्यतु्तर पदववका वशक्षणक्रमात वमळालेला वगष) : 

 ज्या वशक्षणक्रमाच्या प्रिेशाची मळू अहषता पदवी वशक्षणक्रम पणूष असावा ऄशी ऄसेल त्याच वशक्षणक्रमांचा विचार 

या सदरात येतो. अपण अपली मळू पदिी प्राप्त केल्यानंतर त्या पदिीच्या अधारे जर एखादी पदवयतु्तर पदिी ऄथिा पदविका 

प्राप्त केली ऄसेल, तर त्यात वमळालेल्या श्रेणीची मावहती अपणास पढुील पानािर वदलेल्या स्क्रीनमध्ये विचारलेल्या वठकाणी  

द्याियाची अहे. ऄशी पदवयतु्तर पदिी / पदविका अपणाकडे नसेल तर त्या वठकाणी  None हा पयाय तसाच ठेिाियाचा अहे. 
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ईदा. शालेय वयिस्थापन, लोकसंख्या वशक्षण, प्रौढ वशक्षण, पयािरण आ. क्षेत्रातील पदिी / पदविका यांचा यात समािेश होतो. जर 

अपण ऄशी ऄहजता प्राप्त केलेली ऄसेल, तर या पदवयतु्तर पदिी / पदवयतु्तर पदविकेत प्राप्त श्रेणीची वदलेल्या पयायांतनू वनिड 

करा. एकापेक्षा जास्त पदवयतु्तर पदिी / पदविका प्राप्त केलेल्या ऄसल्यास केिळ सिोच्च गणु प्राप्त झालेल्या पदवयतु्तर 

पदिीबाबतचा येथे ईल्लेख करा. प्रिेशासाठी बारािी ही अिश्यक ऄहजता ऄसलेला पदिी / पदविका वशक्षणक्रम या वठकाणी 

ग्राय धरला जाणार नाही .  

Students passed from YCM Open University (यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठातनू ईतीणज 

झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी)  

 अपण जर यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठातनू पदवयतु्तर पदिी, पदिी, पदविका ककिा प्रमाणपत्र 

स्तरािरील एक ककिा ऄवधक वशक्षणक्रम पणूज केलेले ऄसल्यास त्याविषयीची मावहती अपणास ईपरोक्त स्क्रीनमध्ये द्याियाची 

अहे. या पेजच्या िरील भागात अपण पदिी ि पदवयतु्तर पदिी यांची मावहती भरताना जरी यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र मकु्त 

विद्यापीठाच्या वशक्षणक्रमांविषयी नाि, श्रेणी, गणु ही मावहती भरलेली ऄसेल तरीही ती या सदरात पनु्हा भरावी. ती संबंवधत 

मावहती येथे भरल्यासच अपणास त्यासाठी ऄसणारे गणु वमळतील ऄन्यथा अपणास  सदरचे गणु वमळणार नाहीत.  

जर अपण यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातनू  एम.वफल., पीएच.डी. / पदवयतु्तर पदिी / पदिी / पदविका 

/प्रमाणपत्र वशक्षणक्रम यांसारखे वशक्षणक्रम पणूज केले नसतील तर ‘None’ हा पयाय वनिडािा. अपण ईपरोक्त वशक्षणक्रम 

यशिंतराि चवहाण महाराष्ट्र मकु्त विद्यापीठातनू यशस्िीरीत्या पणूज केले ऄसतील तर त्या-त्या स्तरािरील वशक्षणक्रमाची  वनिड 

करा ि संबंवधत विचारलेली मावहती भरा. प्रत्येक स्तरािरील एकापेक्षा जास्त वशक्षणक्रम पणूज केलेले ऄसल्यास  त्या स्तरािरील  

एकाच वशक्षणक्रमासाठी  लाग ू ऄसणारे  गणु  ग्राय धरण्यात येतात. त्यामळेु एका स्तरािर एकापेक्षा ऄवधक वशक्षणक्रम पणूज 

केलेले ऄसल्यास त्या स्तरािर कोणत्याही  एकाच वशक्षणक्रमाची मावहती देणे ऄपेवक्षत अहे. ईदा. प्रमाणपत्र पातळीिर दोन 

प्रमाणपत्र वशक्षणक्रम पणूज केलेले ऄसल्यास कोणत्याही एकाच प्रमाणपत्र  वशक्षणक्रमाची  मावहती भरािी.  

यानंतर या पानाच्या तळाशी ऄसणाऱ्या ‘Next’ या बटणािर स्क्लक करा.  यानंतर तुम्ही  ईच्चत्तम ऄहज तेच्या संबंवधत पढुील 

स्स्क्रनिर पोहोचाल. 
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या स्स्क्रनमध्ये अपण अतापयंत प्राप्त केलेल्या ईच्चत्तम ऄहजतेविषयी ऄवधक मावहती विचारल्यानसुार भराियाची अहे.  सदर 

मावहती भरून झाल्यानंतर Next या बटणािर स्क्लक करा. त्यानंतर ‘ववशेष राखीव जागांच्या तपवशलाच्या’ (Special 

Reservation Details) या स्स्क्रनिर पोहोचाल. 

 
Handicappedness (वदव्यांगत्व) :- जर अपल्याला कोणत्याही प्रकारचे शारीवरक वदवयांगत्ि ऄसेल तर 

अपण ऄल्पदृष्ट्टी (Visually Impaired), कणजबवधर (Hearing Impaired) ि ऄस्स्थवयंग (Physically 

Handicapped) यापपकी लाग ूऄसलेला पयायासमोर स्क्लक करा. वतथे बरोबरची () खणू ईमटेल.  

Freedom fighter/ Earthquake and Project Affected / Widow, Desserted, Divorcee 

(स्त्वातंत्र्यसैवनक / भकंूप्रसस्त्त / ववधवा, पवरत्यक्ता, घटस्त्फोटीत) : 

अपण जर स्िातंत्र्यसपवनक (स्िातंत्र्यसपवनकाची पत्नी, पती, पतु्र, ऄवििावहत कन्या) ऄसाल, भकंूपग्रस्त ककिा 

प्रकल्पग्रस्त ऄसाल ककिा विधिा, पवरत्यक्ता ऄथिा घटस्फोटीत ऄसाल तर अपण त्या त्या पयायांच्या अधी 
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ऄसणाऱ्या छोट्या चौकोनांमध्ये स्क्लक करा. वतथे बरोबरची () खणू ईमटेल. अपल्याला यापपकी एकापेक्षा 

जास्त मिेु लाग ूहोत ऄसतील तर वततक्या सिज प्रकारांसाठी चौकोनांमध्ये अपण स्क्लक करू शकता.  

Ex-Service-Man/Military Serviceman (माजी सैवनक / आजी सैवनक) : 

अपण जर माजी ककिा अजी सपवनकांचे पती, पत्नी, पतु्र ककिा ऄवििावहत कन्या ऄसाल तर अपण लाग ू

ऄसलेल्या पयायासमोर स्क्लक करा. ऄन्यथा None हा पयाय वनिडािा. दोन्ही पयाय लाग ू ऄसले तरीही  

कुठलाही एकच पयाय वनिडािा. यानंतर तळाशी ऄसणाऱ्या ‘Next’ बटणािर स्क्लक करा. यानंतर अपण 

‘Upload Photo & Signature’ या स्स्क्रनिर पोहोचाल.  

 
या पानािर  अपल्याला अपला स्कॅ न केलेला फोटो ि सही ऄपलोड कराियाचे अहेत. हा Online ऄजज भरताना 

सरुुिातीला जर अपण १६ ऄंकी कायम नोंदणी क्रमांक भरलेला ऄसेल तर या पानािर अपल्याला अपला तेवहांचा 

फोटो ि सही अधीपासनूच वदसत ऄसेल. जर यात बदल झालेले ऄसतील तर निीन फोटो अवण सही अपण 

ऄपलोड करू शकता. ज्यांचा ऄसा १६ ऄंकी कायम नोंदणी क्रमांक नसेल त्यांना या दोन्ही गोष्ट्टी नवयाने ऄपलोड 

करावया लागतील. यासाठी या दोन्ही फाइल्स प्रत्येकी १०० kb पेक्षा जास्त मोठ्या नसतील याची काळजी घ्यािी 

लागेल. फोटोचा अकार लहान केला की हे अपल्याला जम ू शकेल. हा टप्पा पणूज झाला की तळाशी ऄसणाऱ्या 

‘Next’ या बटणािर स्क्लक करा. 

अपण अत्तापयंत भरलेली सिज मावहती अता एका पानािर एकवत्रतपणे वदसायला लागेल. सदरचा स्स्क्रन 

येथे दशजविण्यात अलेला नाही. अपल्या पढुील स्स्क्रनिर अपणास प्रत्येक Sectionच्या शीषजकाच्या ईजिीकडे Edit 

हे वचन्ह वदसेल. त्यािर स्क्लक करून  त्या वशषजकाखालील मावहतीत अपण बदल करू शकाल. ही खपू महत्त्वाची 

सचूना आहे कारण आपण आपला अजष सबवमट करण्याआधी आवण प्रप्रटआउट काढण्यापवूी आपल्या 

मावहतीत बदल करण्याची ही अंवतम संधी आहे. 

 या स्स्क्रनिर अपण भरलेल्या मावहतीनसुार अपले वकती गणु होतात, याचा तपशील येथे दशजविलेला वदसेल. 

तो  तपशील  बरोबर अहे की  नाही, हे अपण या मावहतीपसु्स्तकेत वदलेल्या गणुमोजणी करण्याच्या वनयमांनसुार 

तपासनू पाहू शकाल.   
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या स्स्क्रनिर तळाशी  Self Declaration चा मजकूर देण्यात अलेला अहे. अपण भरलेली मावहती योग्य ऄसल्याचे 

तमु्ही त्यातनू मान्य करता.  मजकुराच्या सरुुिातीला वदलेल्या चौकोनात स्क्लक करा. त्यात एक बरोबरची () खणू 

ईमटेल. मजकुराच्या खाली दशजविलेले  ‘Confirm & Proceed to the Next Screen’ हे  बटण Activate होइल. 

त्यािर स्क्लक करा. अता अपल्याला पढुील स्क्रीन वदसेल.  

 
अतापयंत अपले Online ऄजातील  मावहती भरण्याचे काम पणूज झालेले अहे. अता यापढुील टप्यात प्रिेशप्रवक्रया 

शलु्क भराियाचे अहे. िरील स्क्रीनमध्ये अपणास अपल्या प्रिगानसुार लाग ू ऄसलेले प्रिेशप्रवक्रया शलु्क 

(रु.४००/- ककिा रु.२००/-) दशजविण्यात अलेले अहे. अपण  Select या Column मध्ये वदलेल्या  चौकोनात  () 

ऄशी खणू करून  Proceed To Payment  हे बटण स्क्लक करा. यानंतर अपणास  बकेँचा Online Payment  

करण्यासाठीचा  स्क्रीन वदस ूलागेल. त्यात  शलु्क भरण्यासाठी अिश्यक ती मावहती भरून अपण शलु्क ऄदा करू 

शकता. सदरचे शलु्क भरण्यासाठी अपण Debit Card, Credit Card, Internet Banking etc. यासारख्या  बकेँने 

ईपलब्ध केलेल्या पयायांपपकी एकाची वनिड करू शकता. Online Payment करीत ऄसताना त्या संदभातील तपशील 

अपण Printout काढून तसेच नोंदिनू जतन करून ठेिािा.  

अपले शलु्क यशस्िीरीत्या ऄदा झाल्यानंतर अपणास Online Application ची  Printout  घ्याियाची अहे. 

यासाठी अपण स्क्रीनिर डावया बाजसू वदलेल्या Menu मधील Print Application Form या पयायाचा िापर करािा. 

अता छापील प्रत घेण्यासाठी तमुची मावहती समोर वदसेल. यात खालील  काही  निीन गोष्ट्टींची भर पडली ऄसल्याची 

खात्री करून घ्या. 

१. वरच्या डाव्या कोपऱ्यात य. च. म. मकु्त ववद्यापीठाचा लोगो वदसेल. 

२. वरच्या उजव्या कोपऱ्यात बारकोड वदसेल. 

३. आपला फोटो 

४. आपली सही 

५. तळाशी त्या वदवसाची तारीख आपोआप येईल.  

६. तमु्हाला सही करायला एक चौकोन असेल. 



39 
 

तसेच Print ची Window समोर येइल. त्याअधारे ऑनलाइन ऄजाची छापील प्रत घ्या. ही छापील कप्रट 

घेताना अपल्या कप्रटरचे पेज सेकटग्स तपासनू घ्या. ते ‘Portrait’ या प्रकारात ऄसणे अिश्यक अहे. तसेच ही 

छापील प्रत एका पानािर येणार नाही, त्यास दोन पानांची अिश्यकता ऄसेल. तसेच छापील प्रतींसाठीचा कागद 

A4 अकाराचा ऄसणे अिश्यक ऄसेल. ऄशाप्रकारे अपण वकतीही िेळा अपल्या ऄजाची छापील प्रत काढू 

शकता. 

या टप्प्यािर अपली ऑनलाइन ऄजासाठी मावहती भरण्याची प्रवक्रया पणूज झाली. 
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पवरवशष्ट्ट – १ 

जातीवनहाय आरक्षण 

१. खलु्या संिगातील ५० टक्के जागा ि राखीि संिगातील ५० टक्के जागा ऄतंगजत स्ितंत्रपणे खालील संिगातील ईमेदिारांना 

त्यासमोर दशजविल्याप्रमाणे अरक्षण लाग ूराहील. 

(अ) वजल्हा शल्यचीकीत्सक यांनी प्रमाणपत्र वदलेले शारीवरक ऄपंग ऄसलेले ईमेदिार ३ टक्के (वकमान ४० टक्के 

प्रमावणत केलेले) (अरक्षण ऄंतगजत ऄसेल) 

(आ) सपन्य दलात सक्रीय सेिेत ऄसलेले (ऄॅक्टीवह सर्व्वहस) ि माजी सपवनक यांच्या      २ टक्के कमजचाऱ्यांनी मलुगे 

/ ऄवििावहत मलुी ि पती / पत्नी    

२. मागासवगीय उमेदवारांची त्यांच्या जातीच्या प्रमाणपराची सक्षम अवधकाऱ्यांनी वदलेली साक्षांवकत प्रत मलुाखतीच्या 

वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

(अ) ऄनसुवूचत जाती अवण ऄनसुवूचत जातीमधील बौद्ध धमज स्िीकारलेल्या वयक्ती (SC)   १३ टक्के  

(आ) ऄनसुवूचत जमाती (ST)       ७ टक्के  

(इ) विमकु्त जाती (मळू १४ ि तत्सम जाती) (VJ – A)     ३ टक्के  

(ई) भटक्या जमाती (NT – B)        २.५ टक्के  

(जानेिारी १९९० पिूीच्या ि २८ तत्सम जाती + नवयाने समाविष्ट्ट केलेल्या तत्सम जाती) 

गोसािी, बेलदार, भराडी, भुते चलिादी (िगळले), वचत्रकथी, गारुडी, वघसाडी, गोल्ला, गोंधळी, गोपाल, हेळिे, जोशी, 

फासेपारधी  (िगळले), कोल्हाटी, मपराळ, मसनजोशी, नंदीिाले, पांगळु, रािळ, वसक्कलगार, ठाकर, िपद,ू िासदेुि, भोइ, 

बहुरूपी, ठेलारी, ओतारी डी. ७ मे २००५ च्या शासन वनणजयानसुार, मरीअइिाले, कडकलक्ष्मीिाले, मरगम्मिाले, 

गीहरा / गहरा, गसुाइ / गोसाइ, मसु्लीम मदारी, गारुडी, संपिले ि जादगुार, भारतीय आराणी, गिळी, मसु्लीम गिळी, 

दरिेशी, िाघािले, शाह (मसु्लीम धमीय), ऄस्िलािले, डी. १ माचज २००६ शासन वनणजयानसुार लोहार ि तत्सम जाती, 

वसक्कलगार ि तत्सम जाती.        

(ई) भटक्या जमाती (धनगर ि तत्सम जमाती) (NT – C)      ३.५ टक्के 

ऄवहर / डांगे / गढरी / तेलकर / हटकर / हाटकर / शेगर / खटेुकर / तेलंगी / तेल्लारी / कोकणी – धनगर / कानडे / 

िऱ्हाडे / धनगर / झाले झेंडे / कुरमार / माहुरे / लाडसे / सनगर    

(उ) भटक्या जमाती (NT – D)        २ टक्के 

िंजार, िंजारा अवण िंजारी  

(ऊ) आतर मागासिगीय         १९  टक्के 

एकूण         ५० टक्के  
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पवरवशष्ट्ट – २ 

वदव्यांग ववद्याथी प्रवेश कायषपद्धती (बी. एड.) 

(१) बी.एड. वशक्षणक्रमासाठी एन.सी.टी.इ.ने एकूण १५०० जागा मान्य केल्या अहेत. 

(२) वदवयांगासाठी  वनयमानसुार १५०० पपकी ३% जागा अरवक्षत ऄसतील. त्यापपकी १% जागा ऄल्पदृष्ट्टी (१५ जागा), १% 

जागा कणजबवधर (१५ जागा), १% जागा ऄस्स्थवयंगांसाठी (१५ जागा) ऄसतील. वदवयांग जागांचा स्ितंत्र कोटा नसनू त्या 

संबंवधत प्रिगाच्या वनधावरत अरक्षण कोट्यातनूच भरल्या जातील. 

(३) बी.एड. वशक्षणक्रम प्रिेश ऄभ्यासकें द्रवनहाय होतात. प्रत्येक ऄभ्यासकें द्रािर ४२ जागा ऄसतात. त्याचा विचार करता 

एका ऄभ्यासकें द्रािर एका वदवयांगाला (१.३५) प्रिेश देता येउ शकतो, परंत ु वदवयांगांना वनयमानसुार ४५ जागा 

वमळावयात या हेतनेू प्रत्येक ऄभ्यासकें द्रास वकमान १ अवण दहा ऄभ्यासकें द्रांिर जास्तीतजास्त दोन ऄशी त्यांची 

विभागणी होइल. मात्र कोणत्याही एका ऄभ्यासकें द्रािर दोनपेक्षा जास्त जागा देता येणार नाहीत. 

(४) वदवयांगांचे ३% म्हणजेच ४५ जागा होय. त्या भरताना सिज प्रकारच्या वदवयांगांची एकवत्रत गणुित्ता यादी करण्यात येइल. 

त्यातनू गणुिते्तनसुार अलेल्या वदवयांगांना प्रथम  सरळ प्रिेश देण्यात येतील. या जागा ३% वयवतवरक्त ऄसतील. ईिजवरत 

यादीतनू ३% वदवयांगांची वनिड (४५) करण्यात येइल. (१% ऄस्स्थवयंग, १% ऄल्पदृष्ट्टी, १% कणजबवधर वयंग) 

(५) ऄल्पदृष्ट्टी, कणजबवधर, ऄस्स्थवयंगापपकी ज्या गटात कमी ऄजज ऄसतील त्या गटाची यादी वदवयांग प्रिेश गणुित्ता याद्या 

तयार करताना प्रथम विचारात घेण्यात येइल. त्यानंतर त्यापेक्षा जास्त ऄजज ऄसलेल्या याद्या ऄनकु्रमे विचारात घेण्यात 

येतील. ऄल्पदृष्ट्टी, कणजबवधर गटातील वदवयांग परेुशा संख्येने ईपलब्ध नसतील तर त्या जागा ऄस्स्थवयंगाकडे संक्रवमत 

होतील. 

(६) वदवयांगांना प्रिेश देताना एका वजल्यात जास्तीतजास्त दोनच वदवयांगांच्या जागा ऄसल्याने, प्रत्येक ईपगटातील 

जास्तीतजास्त  दोनच जागा एका वजल्याला देण्यात येतील. एखाद्या वजल्यात दोन जागा जर एकाच गटातनू भरल्या गेल्या 

तर ईिजवरत वदवयांग गटांना त्या वजल्यात प्रिेशासाठी विचार केला जाणार नाही. 

(७) काही िेळेस ऄल्पदृष्ट्टी, कणजबवधर या प्रकारच्या प्रिेशेच्छृक ऄजाची संख्या १५ ककिा १५ पेक्षा कमी ऄस ू  शकते. ते 

वदवयांग काही ठराविक वजल्यात जास्त संख्येने ऄसतात, ऄसे घडल्यास त्या वजल्यात जास्तीतजास्त दोन ऄल्पदृष्ट्टी / 

कणजबवधर वदवयांगांना प्रिेश देता येइल. अवण आतर वदवयांग ईपगटातील वयक्तींचा प्रिेशासाठी विचार करता येणार नाही. 

त्यामळेु ज्या प्रकारातील वजतक्या जागा १५ पेक्षा कमी भरल्या जातील वततक्या जागा ऄस्स्थवयंगाकडे िगज करून त्या 

जागा ऄन्य वजल्यातनू भरण्यात येतील. 

 

(टीप : शासकीय पवरपत्रके, सिोच्च न्यायालयाचे वनकाल अवण वनयवमत बी.एड.ची महाराष्ट्र शासनाची पद्धती, मकु्त 

विद्यापीठाचे ि एन.सी.टी.इ.चे प्रिेश वनयम या सिांचा एकवत्रत विचार करून सिज प्रकारच्या वदवयांगांना जास्तीत जास्त 

पदांचा लाभ वहािा ि वदवयांगांिर कोणताही ऄन्याय होउ नये यासाठी ही कायजपद्धती वनधावरत करण्यात अलेली अहे. 

त्यातनूही काही त्रटुी लक्षात अल्या तर पढुील िषी अिश्यक त्या सधुारणा करता येउ शकतील. वदवयांग संघटनांनी या 

कायजपद्धतीचा बारकाइने ऄभ्यास करून अपली वनरीक्षणे प्रिेशप्रवक्रया सरुु होण्यापिूी विद्यापीठाच्या वनदशजनास अणनू 

द्यावयात. त्याचेही स्िागत होइल.) 
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पवरवशष्ट्ट – ३ 

मान्यताप्राप्त प्रयोगशील शाळा यादी 

अ. क्र.  प्रयोगशील शाळा 

१.  प्राचायज लीला पाटील सजृन अनंद विद्यालय आ िाडज, मकु्त सपवनक िसाहत, कोल्हापरू – ४१६ ००५ दरूध्िनी क्र. :०२३१-६५६३१०

  

२.  मखु्याध्यापक, ऄंदाळकर लॉज, भांडारकर रस्ता पणेु – ४११ ००४, दरूध्िनी क्र. : ०२१२-६७२२२४ 

३.  कमला कनबकर बालभिन, पो. बॉ. नं. ५५, फलटण, वजल्हा सातारा – ४१५ ५२३,  दरूध्िनी क्र. : ०२१६६-२३३२४  

४.  ईदयाचल विद्यालय. वपरोजशानगर, विक्रोळी, मुंबइ – ४०० ००७   

दरूध्िनी क्र. : ०२२-५७७३५३५ 

५.  डोऄर स्टेप स्कूल, जगन्नाथ शंकरशेठ चौक, मनपा शाळा नाना चौक, ग्रटँ रोड, मुंबइ – ४१६ ००४ दरूध्िनी क्र. : ०२२-३८२६३४३ 

६.  तेजस विद्यालय राजेंद्रनगर, कोल्हापरू – ४१६ ००४ दरूध्िनी क्र. : ०२३१-६५५९४१  

७.  ग्राममंगल ‘स्नेहनगरी’, ऐना, ता. डहाण ू, वजल्हा ठाणे – ४०१ ६०७  

८.  लोकमान्य वटळक विद्यालय, ‘मनिा’ दापोली, वजल्हा रत्नावगरी – ४१५ ७१२, दरूध्िनी क्र. : ०२३५८-८२०७५  

९.  श्रवमक सहयोगी सती, पो. कपपळी ख.ुता. वचपळूण, वज. रत्नावगरी – ४१५ ६०४, दरूध्िनी क्र. : ०२३५५-५४०२७  

१०.  जीिन शाळा  बी-१३, वशिम फ्ल ॅट्स एलोरा पाकज  रोड, बडोदा – ३९० ००७ दरूध्िनी क्र. : ०२२६५-३८२२३२  

११.  साखरशाळा ‘प्रचीती’, द्वारा ज्ञानप्रबोवधनी ५१०, सदावशि पेठ, पणेु – ४११ ०३०  

दरूध्िनी क्र. : ०२०-२४७७६१९  

१२.  भोंगा शाळा द्वारा विधायक संसद ईसगाि डोंगरी, पो. भाताने, ता. िसइ, वज. ठाणे – ४०१३०३ दरूध्िनी क्र. : ०२५० – ५७००१६ 

  

 

 

  

अत्यंत महत्त्वाचे :-  

या िषीच्या बी. एड. प्रिेशप्रवक्रयेत संगणकाचा िापर हा महत्त्िपणूज बदल अहे. त्यामळेु गणुित्ता यादीत येणाऱ्या ईमेदिारांना मलुाखतीचे पत्र 

पोस्टाने पाठविली जाणार नाहीत, याची कृपया सिांनी नोंद घ्यािी. प्रिेशाबाबतची सिज मावहती (गुणित्ता यादीपासनू मलुाखतपत्रापयंत) केिळ 

http://ycmou.digitaluniversity.ac या िेबसाइटिरच प्रवसद्ध करण्यात येइल.  ती मावहती या पसु्स्तकेत वदलेल्या  कोष्ट्टकाप्रमाणे िेबसाइट 

पाहणे ही तमुची जबाबदारी ऄसेल. त्याबाबत कोणतीही तक्रार ऐकली जाणार नाही.   

http://ycmou.digitaluniversity.ac/


43 
 

पवरवशष्ट्ट – ०४  

प्रवेश-अजष पर   
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यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त ववद्यापीठ, नावशक 
वशक्षणशास्त्र पदवी वशक्षणक्रम : २०१८ – २०२० 

(प्रवेश – अजासोबत जोडावयाचे सहपर) सेवा मावहती प्रपर 
         

   

(१) विद्यार्थ्याचे नाि :          

(२) पत्ता  :          

             

            

(३) शाळेचा प्रकार : (ऄ) प्राथवमक  (अ) प्रयोगशालेय   

(४) शाळेचा प्रकार : (ऄ) ऄनदुावनत   (अ) विनाऄनदुावनत 

(५) (ऄ) पणूज िेळ वशक्षक म्हणनू 31 मे  २०१८ ऄखेरपयंत वनर्थदष्ट्ट केलेल्या सेिेचा तपशील :           िषे       मवहने 

क्र.  विद्यालयाचे नाि  वशकविलेले / वशकिीत ऄसलेले िगज  सेिेचा कालािधी  िषे  ऄध्यापनाचे 

विषय  पासनू  पयंत  

१.    - - १९  - - १९    

२.    - - १९  - - १९    

३.    - - १९  - - १९    

४.    - - १९  - - १९    

५.    - - २०  - - २०    

६.    - - २०  - - २०    

 

(* सहापेक्षा ऄवधक शाळांत नोकरी ऄसेल तर स्ितंत्र पानािर मावहती द्यािी) 
(ऄ) ऄधजिेळ वशक्षक म्हणनू 31 मे  २०१८ ऄखेरपयंत वनर्थदष्ट्ट केलेल्या सेिेचा तपशील :            िषे        
मवहने   

क्र.  विद्यालयाचे नाि  वशकविलेले / वशकिीत ऄसलेले िगज  सेिेचा कालािधी  िषे  ऄध्यापनाचे 

विषय  पासनू  पयंत  

७.    - - १९  - - १९    

८.    - - १९  - - १९    

९.    - - १९  - - १९    

१०.    - - १९  - - १९    

११.    - - २०  - - २०    

१२.    - - २०  - - २०    

     

(* सहापेक्षा ऄवधक शाळांत नोकरी ऄसेल तर स्ितंत्र पानािर मावहती द्यािी) 

एकूण सेिाकाल   

एकूण  सेिाकाल    
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टीप :  

(१) वदनांकाचा स्पष्ट्ट ईल्लेख ऄसािा.  

(२) ज्या सेिेचे ऄनभुि प्रमाणपत्रावशिाय आतर परुािे (ईदा. वनयकु्ती अदेश, सेिापसु्स्तका, शाळा तपासणी ऄहिाल, आत्यादी) अपण देउ 

शकता ती  सेिा मिुा क्र. १६ मध्ये नोंदिािी. कारण ते सिज परुािे, शाळा मान्यताप्रत वशक्षक पद मान्यता प्रत, कायम सेिेत ऄसल्यास तसे 

प्रमाणपत्र अपणास मलुाखतीच्या िेळी सादर करािे लागते.) 

पदवीधर वेतनशे्रणी / स्त्केल घेणाऱ्या वशक्षकांनीच फक्त हा मदु्दा  भरावा  
 मला................................... तारखेपासनू पदिीधर िेतनश्रेणी/स्केल देण्यात अले ऄसनू 
....................... तारखेच्या अत बी.एड. वशक्षणक्रम पणूज करण्यास सांवगतले अहे. कृपया मला यािषी 
बी.एड. वशक्षणक्रम करण्याची संधी द्यािी ही विनंती. (मलुाखतीच्या िेळी या संदभातील अपणास प्राप्त 
झालेला अदेश दाखविणे ऄवनिायज ऄसेल.)                        

                                                                            

                                                                                      प्रवतज्ञापर 

 सदर अिेदन पत्रात वदलेली सिज मावहती मी स्ितः भरलेली ऄसनू ती माझ्या समजतुीप्रमाणे बरोबर अहे. ती चकुीची िा खोटी अहे 

ऄसे अढळल्यास मी प्रिेशास ऄपात्र होइल ककिा मला प्रिेश वमळाला ऄसल्यास तो रि होइल याची मला जाणीि अहे. प्रिेश-ऄजात 

भरलेली मावहती ि संगणकीय प्रपत्रात भरलेली मावहती सारखी अवण एकच ऄसनू तफाित अढळल्यास माझ्या विरोधात विद्यापीठाची 

फसिणकू केल्याबिल गनु्हा दाखल करण्यात येइल, याची मला पणूजपणे जाणीि अहे. प्रिेश – ऄजासोबतची मावहतीपसु्स्तका मी 

काळजीपिूजक िाचलेली अहे. त्यातील सिज ऄटी ि वनयम मला मान्य अहेत ि त्याबाबत मी कोणतीही तक्रार करणार नाही. 

 

स्थळ :                  ऄजजदाराचे नाि ि स्िाक्षरी  

वदनांक :  
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केवळ प्रयोगशील शाळेतील वशक्षकांसाठी हमीपर  

मी श्री. / श्रीमती.     हे   

    

                                             (स्ितःचे नाि)                                                        (गािाचे नाि) 

या गािातील या     प्रयोगशील  शाळेत    

   

                                              (शाळेचे नाि ) 

िषांपासनू सेिेत अहे. मला या मकु्त विद्यापीठात बी.एड. वशक्षणक्रमास प्रिेश वमळाल्यास माझा हा वशक्षणक्रम पणूज झाल्यानंतर त्या पढुील 

वकमान पाच िषे मी याच प्रयोगशील शाळेत माझी सेिा/नोकरी सरुु ठेिेन हे मी हमीपत्र वलहून देते. 

 

                                                     प्रयोगशील शाळेतून अजष करणाऱ्या  अजषदारांचे संपणूष नाव व सही 

  

ईपयुजक्त वशक्षक अमच्या   या प्रयोगशील शाळेत 

िषांपासनू सेिेत अहेत. त्यांना या वशक्षणक्रमास प्रिेश वमळाल्यास त्यांचे सिज प्रात्यवक्षक कायज त्यांना अमच्या शाळेत पणूज करण्यास मी मान्यता 

देत अहे. कारण यापढुील काळात  वकमान पाच िषे ते अमच्याकडे सेिा करतील ऄसे हमीपत्र वदलेले अहे. 

 

 

प्रयोगशील शाळेचे मखु्याध्यापक  

  संपणूष नाव व सही   
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सवष अजषदार व्यक्तीने भरावयाचे हमीपर  

 

मी  

(पणूज नाि ) 

१) प्रिेश-ऄजज भरण्यापिूी या मावहतीपसु्स्तकेतील सिज मावहती मी िाचलेली अहे. प्रिेशासंदभात वदलेले सिज वनयम ि ऄटी मला मान्य 

ऄसनू त्याबाबत माझी कोणतीही तक्रार ऄसणार नाही. 

२) मी हमी देतो की, प्रस्ततु वशक्षणक्रम पणूज करण्यासाठी अिश्यक ते सराि पाठ ि या वशक्षणक्रमाची शाळेशी संबंवधत सिज प्रात्यवक्षके 

मी विनातक्रार पणूज करेन. सदर पाठ ि प्रात्यवक्षके सादर केल्यावशिाय मला पणूज करता येणार नाही याची मला जाणीि अहे. 

वद. : 

 

ऄजजदाराचे नाि ि सही  

 

टीप: ऄजासोबत कोणत्याही कागदपत्रांची फोटोकॉपी जोडू नये. फक्त ऄजज ि प्रिेश-ऄजज सचूनांनसुार ऄचकू भरून द्यािा. 
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अत्यंत महत्त्वाचे : केवळ प्राथवमक वशक्षकांसाठी 

बी.एड. प्रिेशासाठी ऄजज करणाऱ्या प्राथवमक वशक्षकांनी पढुील वशफारस-प्रमाणपत्र प्रिेश-ऄजाबरोबर न जोडता अपले नाि गणुित्ता 

यादीत अल्यास मलुाखतीच्या  िेळी अणणे अिश्यक अहे. हे प्रमाणपत्र नसेल तर मलुाखत घेतली जाणार नाही. 

(हा ऄजज जमा करताना हे पान फाढून स्ितःजिळ ठेिािे ि प्रिेश मलुाखतीला येताना भरून सोबत अणािे) 

                                                                    प्राथवमक वशक्षकांना वशफारस – प्रमाणपर  

( आयत्ता १ली ते ७िी ला ऄध्यापन करणारे वशक्षकांसाठी) 

प्रमाणपर  

मी  

(ऄवधकाऱ्याचे पणूज नाि ) 

गटवशक्षणावधकारी, पंचायत सवमती / प्रशासन ऄवधकारी, नगरपावलका / वशक्षणावधकारी , वजल्हा पवरषद / अयकु्त, महानगरपावलका 

(नको ऄसलेले खोडािे) 

                                                           ऄसे प्रमाणपत्र देतो की, श्री.  

शाळेचे नाि     गािाचे नाि                            ता.                           

वज.                       येथे सहायक वशक्षक पदािर .................. िेतनश्रेणीत कायजरत ऄसनू त्यांची वनयकु्ती शासनाने मान्य केलेल्या 

पदािर वद.     /     /              पासनू अहे. वनर्थदष्ट्ट केलेल्या तारखेप्रमाणे त्यांच्या सेिेचा एकूण कालािधी .............. िषे ........... मवहने 

........... वदिस आतका ऄसनू त्यांच्या सेिेबाबतची पणूज कागदपते्र मी तपासली अहेत. त्यांच्या सेिेच्या येथे नमदू केलेल्या तपवशलात 

तफाित ि विसंगती रावहल्यास िा वसद्ध झाल्यास मी जबाबदार राहीन. 

 

 

                                                       अयकु्त / गटवशक्षणावधकारी – वशक्षणावधकारी, वजल्हा पवरषद प्रशासन ऄवधकारी 

                                                                                                      स्िाक्षरी ि वशक्का 

स्थळ - 

वदनांक - 

 

 सदर प्रमाणपत्र वजल्हा पवरषद, नगरपावलका, महानगरपावलका, महानगरपावलका तसेच खाजगी  शाळेऄंतगजत कायजरत वशक्षकांनी 

भरािे.  
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पवरवशष्ट्ट- ५ 

मेंटार (शाळेतील ववरष्ट्ठ वशक्षक) मान्यतापर 

                                                                                                                                             वदनांक :    /      / 

प्रवत, 

 मा. संचालक, 

 वशक्षणशास्त्र विद्याशाखा, 

 य. च. म. मकु्त विद्यापीठ,नावशक 

 

(१) मी श्री. / श्रीमती.       बी.एड.  

२०१८ – २० या तकुडीचा विद्याथी अहे. 

(२) माझा प्रिेश    या वजल्यात झालेला अहे. 

(३) माझी सेिा         

   या शाळेत सरुू अहे. 

(४) माझ्या शाळेतील पाठांसाठी अवण या वशक्षणक्रमाच्या शपक्षवणक कालािधीतील आतर प्रात्यवक्षकांसाठी  

श्री. / श्रीमती.       हे शाळेतील िवरष्ट्ठ वशक्षक 

मेंटार म्हणनू काम करण्यास तयार अहेत. त्यांची शपक्षवणक ऄहजता     ऄशी अहे. 

(५) मेंटारचे मान्यतापत्र जोडलेले अहे. 

(६) कृपया त्यास मान्यता द्यािी, ही विनंती. 

         

   

      प्रिेशेच्छू विद्यार्थ्याचे नाि ि सही 

माफज त : संबंवधत मेंटार 

          

 

 

मान्यतापर 

श्री. / श्रीमती.      यांना अपल्या बी.एड. वशक्षणक्रम 

पणूजतेसंबंवधत शाळेतील पाठ ि आतर प्रात्यवक्षकांना मागजदशजन ि मलू्यमापन करण्यासाठी मान्यता देत अहे. 

मेंटार 

नाव व सही  

अजासह 
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                                   पवरवशष्ट्ट-६ 

बी.एड. शैक्षवणक वेळापरक  

वषष- १ ले 

मवहना कायष 

जानेिारी )चौथा अठिडा(  जावहरात  

मे )चौथा अठिडा(  प्रिेशासाठी ऄजज स्िीकृती  

जलुप )चौथा अठिडा(  प्रिेश वनस्श्चती 

ऑगस्ट (चौथा अठिडा) / सप्टेंबर (पवहला अठिडा) ऄभ्याससावहत्य प्राप्ती ि प्रथम कृवतसत्र  

ऑक्टोबर / नोवहेंबर वद्वतीय संपकज सत्र  

 

 नोवहेंबर ते मे  ऄभ्यासकें द्रािर संगणक संबंवधत प्रात्यवक्षक कायज  

माचज  परीक्षा ऄजज भरणे  

मे ऄंवतम परीक्षा )सत्र - १(  

 

वषष २ रे 

मवहना कायष 

मे )संपणूज मवहना(  वद्वतीय कृवतसत्र  (२२ वदिस ) सरािपाठासंबंवधत  प्रात्यवक्षक  ि समंत्रणे  

ऑगस्ट )चौथा अठिडा(  ततृीय संपकज सत्र (२ वदिस) चाचणी पाठ  

नोवहेंबर / वडसेंबर चौथे संपकज सत्र  ( वदिस ८ ) समंत्रणे ि प्रात्यवक्षक  

वडसेंबर  पाचिे संपकज सत्र )२ वदिस (  सहाध्य्यायी पयजिेवक्षत सराि बपठका  

माचज )दसुरा अठिडा(  मौवखक परीक्षा )२ वदिस(  

माचज  परीक्षा ऄजज भरणे  

मे ऄंवतम परीक्षा )सत्र - २(  

जलुप  /ऑगस्ट  वनकाल 
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पवरवशष्ट्ट-७ 

नमनुा  प्रवेश अजष 
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