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

१) उमेदिािाने मावितीपुस्ततका विद्यापीठाच्या िेबसाईटिरून डाऊनलोड करून मावितीपुस्ततकेत नमदू 
केल्याप्रमाणे ऑनलाईन अिज किािा. तेरे्थ वदलेल्या प्रिेश ललक िरून ऑनलाईन प्रिेश अिज भिता 
येईल. ऑनलाईन प्रिेशअिज भिताना आपण भिलेली माविती बिोबि आिे याची खात्री करूनच 
‘Submit’ बटण दाबािे.   

२) प्रिेश अिज भिण्याची शेिटची तािीख िी अनभुि, शपक्षवणक पात्रता ई. सिज बाबींकविता लागू 
िािील. या तािखेनंति प्राप्त केलेली शपक्षवणक  पात्रता, अनुभि, ई. विचािात घेतली िाणाि नािी. 

३) प्रिेशअिज भिण्याची शेिटची मदुत संपल्यानंति तीन वदिस तितःच्या  प्रिेश अिात दरुुतती 
किण्याची संधी  प्रिेशार्थीला देण्यात येईल. या मदुतीतच आपण प्रिेश अिात आिश्यक ती 
दरुुतती किाियाची आिे.   

४) ऑनलाईन प्रिेशअिात भिलेल्या संपणूज मावितीचे मळू पुिािे पडताळणीिेळी आपणाकडे असणे 
अवनिायज असेल. मळू कागदपत्र सादि न केल्यास संबंवधत माविती ग्राह्य धिली िाणाि नािी. 

५) बी एड. प्रिेश अिज शुल्क रु. ८००/- आिे. प्रिेश अिज भितेिेळी सदि शलु्क ऑनलाईन पद्धतीने 
भिाियाचे आिे. 

६) प्रत्येक ऑनलाईन प्रिेश अिाचे पडताळणी कायज संबंवधत विभागीय कें द्रािि किण्यात येईल. 
उमेदिािांनी प्रिेश अिात भिलेलीच  माविती तेरे्थ  संपावदत किता येईल. मळू अिातील विक्त 
िकान्यात कोणतीिी माविती पडताळणीच्या िेळी नवयाने भिता येणाि नािी.  मळू प्रमाणपत्रांची 
पडताळणी झालेलेच प्रिेशअिज गणुित्ता यादीकविता पात्र ठितील. प्रिेशअिज पडताळणीच्या िेळी 
माविती बिोबि असल्याची खात्री करूनच अिज Confirm किािा आवण प्रिेश अिज  
पडताळणीनंति  छापील प्रतीिि तिाक्षिी किािी.  विभागीय कें द्रािि पडताळणी झाल्यानंति 
प्रिेशअिज आपोआप लॉक िोईल. त्यामुळे विेविवफकेशननंति त्याबाबत कोणत्यािी प्रकािचा 
पत्रवयििाि विद्यापीठाला करू नये. 

७) ज्या उमेदिािांना नॉन–वक्रमी लेअि प्रमाणपत्र आिश्यक आिे अशा उमेदिािांनी  प्रमाणपत्र 
पडताळणीच्या िेळी िपध प्रमाणपत्र सादि किणे अवनिायज आिे.  

८) विल्िावनिाय अभ्यासकें द्राच्या  यादीसाठी तक्ता क्र. १ मधील  “प्रवेशासाठी विल्हावनहाय 
अभ्यासकें द्र” पिािे.  

९) एखाद्या अभ्यासकें द्राच्या िागा प्रिेशअिांअभािी विक्त िाविल्यास संबंवधत विभागीय कें द्रांतगजत 
असणाऱ्या इति विल्ह्यातील अभ्यासकें द्रािि अवतविक्त िागा म्िणनू भिण्यात येतील. िे किताना 
त्या विल्ह्यातील िागा ५० पेक्षा िातत िोणाि नािी, याचा विचाि किण्यात येईल. 

१०) वदवयांगासाठी ५% म्िणिे एकूण ७५ िागा भिण्यात येतील. त्यानसुाि प्रत्येक विल्ह्याला दोन/ 
तीन  िागा वदवयांग विद्यार्थी प्रिेश कायजपद्धतीनसुाि गणुित्ता यादीचा  विचाि करून भिण्यात 
येतील.  

११) प्रिेशासंदभातील सिज सचूना, माविती, याद्या, ई. ‘http://ycmou.digitaluniversity.ac’ या 
िेबसाईटिि प्रकावशत किण्यात येतील.  प्रिेशार्थीने त्या पािून त्यानसुाि कृती किणे आिश्यक 
आिे. 

 
महाावाचे - या वशक्षणक्रमाला वदला िाणािा प्रिेश केिळ गणुिते्तनसुाि ि वनयमानसुाि वदला 
िातो. अन्य कोणतािी मागज कोणी सवूचत केल्यास मा. कुलसवचि यांच्याकडे लेखी तक्राि किािी. 
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                          भाग –II  बी.एड. प्रवेशासदंभात मावहती 

मकु्त  विद्यापीठाविषयी र्थोडेसे - मिािाष्ट्र शासनाने मकु्त विद्यापीठाची तर्थापना ‘यशिंतिाि चविाण 
मिािाष्ट्र मकु्त विद्यापीठ कायदा १९८९’ अन्िये १ िुलप १९८९ िोिी केली. यशिंतिाि चविाण मिािाष्ट्र 
मकु्त विद्यापीठाचे कायजक्षेत्र संपणूज मिािाष्ट्र िाज्य असनू, विद्यापीठाचे मखु्यालय नावशक येरे्थ आिे. 
वशक्षण अधजिट िाविलेल्या अनेक वयक्तींना तितःची नोकिी, वयिसाय िा उद्योग सांभाळून  तियं-
अध्ययनाद्वािे पुढे वशक्षण घेता यािे, या िेतनेू मकु्त विद्यापीठाची तर्थापना झाली. मकु्त विद्यापीठाचे ध्येय 
लोक विद्यापीठ बनणे िे आिे. मकु्त विद्यापीठाच्या कायाची दखल घेऊन २००२ ि २०१९ असा 
दोनिेळा  या िषी Commonwealth of Learning, Canada या संतरे्थने ‘Award of Excellence 
for Institutional Achievement’ िा पुितकाि या विद्यापीठाला वदला. भाितातील िे पाचिे  ि 
देशातील विविध िाज्यांत सरुू झालेल्या िाज्य ततिाििील मकु्त विद्यापीठांपपकी िे चौरे्थ विद्यापीठ आिे. 
यशिंतिाि चविाण मिािाष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची वशक्षणपद्धती दिुवशक्षणाची (Distance Education) 
आिे. विद्यापीठाने िाज्यभि विखिुलेल्या अभ्यासकें द्रांमाफज त विद्यार्थांना वशक्षणाच्या संधी उपलब्ध 
करून वदल्या आिेत. 

 
१. ववद्याशाखा पवरचय 

विद्यापीठात एकूण आठ विद्याशाखा आिेत.  वशक्षणशातत्र विद्याशाखा त्यातील एक आिे. 
विद्यापीठाच्या तर्थापनेनंति अिघ्या एका िषाच्या कालािधीत म्िणिे १९९० मध्ये या विद्याशाखेने 
नािारूपाला येण्याच्या दृष्ट्टीने पािले उचलली. १९९१ मध्ये सेिांतगजत वशक्षकांसाठी बी.एड., १९९४ 
मध्ये सियोगी बी.एड. ति १९९९ पासनू बालसंगोपन आवण िंिन वशक्षणक्रम प्रमाणपत्र, तियं-सिाय्यता 
पे्रिक-पे्रविका प्रमाणपत्र वशक्षणक्रम, मलू्यवशक्षण प्रमाणपत्र वशक्षणक्रम, वशक्षकांसाठी माविती संपे्रषण 
तंत्रविज्ञान, घिकामगाि कौशल्य प्रमाणपत्र वशक्षणक्रम, शालेय वयितर्थापन पदविका, PGDEEDs, 
बी.एड. (विशेष) एम.ए. वशक्षणशातत्र आवण पीएच.डी. वशक्षणशातत्र िे वशक्षणक्रम  सरुू केले. बी.एड. 
वशक्षणक्रम िा या  विद्याशाखेतील एक  मित्िाचा वशक्षणक्रम आिे.  

 
२. वशक्षणक्रमासंबंधी मावहती  

देशभिातील पािंपविक विद्यापीठांमधनू सरुु असलेला वनयवमत बी.एड. वशक्षणक्रम सेिांतगजत 
वशक्षकांना किता येणे शक्य नािी. त्यामुळे मकु्त विद्यापीठाने सेिांतगजत  वशक्षकांसाठी नोकिी किताना 
पणूज किता येईल असा ‘सेिांतगजत वशक्षणशातत्र पदिी वशक्षणक्रम’ (बी.एड.) १९९१ पासनू सरुू केला. 
(२.१) कालावधी - या वशक्षणक्रमाचा वकमान कालािधी  २ िषांचा ि कमाल कालािधी ५ िषांचा 
आिे. 
(२.२) एकूण शे्रयांक - िा वशक्षणक्रम ८० शे्रयांकांचा म्िणिे समुािे २६०० अध्ययन तासांचा आिे. 
(एक शे्रयांक म्िणिे ३० ते ३५ तासांचा अभ्यास िोय.) 
(२.३) वशक्षणक्रम माध्यम - बी.एड.वशक्षणक्रमाचे माध्यम मिाठी आिे. या वशक्षणक्रमाचे तियं- 
अध्ययन सावित्य मिाठीत आिे . 

   
३. प्रवेश पारता एन.सी.टी.ई. प्रवेश वनयम 

N.C.T.E. ने प्रवसद्ध केलेल्या भािताच्या िािपत्रातील पविवशष्ट्ट क्र. १० मदु्दा क्र. ४.२ मध्ये पुढील 
वनयमांनसुाि बी.एड. प्रिेशप्रवक्रया  कायास्न्ित केली िाते.  
“Eligibility” 
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 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. 

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.” 

 
ज्यांनी डी.एड. पणूज केले आिे, असे प्रार्थवमक सेिांतगजत वशक्षक या वशक्षणक्रमाच्या प्रिेशासाठी  पात्र 
असतील 
४. विल्हावनहाय िागा  

एन.सी.टी.ई.ने यशिंतिाि चविाण मिािाष्ट्र मकु्त विद्यापीठातील बी.एड. वशक्षणक्रमाला एकूण 
१५०० िागांना मंिुिी वदलेली आिे. त्यानसुाि मिािाष्ट्रातील प्रत्येक विल्ह्याला ४२/४३  िागा भिण्यात 
येतात. उिजवित ३० िागा प्रत्येक विल्ह्याला एक याप्रमाणे सपन्यदलातील सेिेत असलेले आिी ि मािी 
कमजचािी यांच्यासंदभात असलेल्या पविपत्रकानसुाि भिण्यात येतील. 

५. अवतवरक्त िागा  
(५.१) गोवा, बेळगाव व वबदर : गोिा, बेळगाि, वबदि या मिािाष्ट्राच्या सीमािेषेनिीकच्या मिाठी 
भावषक वशक्षकांसाठी प्रायेक ५०० ववद्यार्थ्यांमागे एक िागा देण्यात येईल. सदि योिनेचा लाभ 
घेऊ इस्च्छणाऱ्या उमेदिािांनी आिश्यक कागदपत्रांचा एक संच तयाि ठेिािा. प्रिेश मलुाखतीच्या िेळी 
त्याचा पडताळा घेण्यात येईल. वनयकु्ती आदेश ि अनभुिाचे दाखले िे मिाठी / लिदी / इंग्रिीतच 
असािेत. इंग्रिी िा मिाठीत वनयकु्ती आदेश ि दाखले नसतील ति त्याची मिाठीत अवधकृत भाषांति 
प्रत आणािी. त्यािि मखु्याध्यापकाची सिी ि वशक्का असणे अवनिायज आिे. 
(५.२) प्रयोगशील शाळा : यवुनसेफनी  वनिड केलेल्या प्रयोगशील शाळांतील अप्रवशवक्षत 
वशक्षकांसाठी ५०० विद्यार्थ्यांमागे एक िागा िाखीि ठेिण्यात येईल. या वशक्षकांनी आपले प्रिेश-अिज ि 
संगणकीय अिाची प्रत भरून बंद पावकटात त्यािि ‘प्रयोगशील शाळेसाठीचा अिज’ असे नोंदिून तो 
आपल्या शाळेमाफज त विद्यापीठाच्या नोंदणी कक्ष, विद्यार्थी सेिा विभाग, य.च.म. मकु्त विद्यापीठ, 
नावशक यांच्याकडेच पाठिाियाचा आिे, याची नोंद घ्यािी. प्रिेशासाठी त्यांना मखु्याध्यापक / 
संतर्थाप्रमखुांचे तितंत्र िमीपत्र भरून सादि किािे लागेल. उमेदिािांकडून  शाळेमाफज त तितंत्रपणे अिज 
न आल्यास त्या अिाचा विचाि िोणाि नािी. 

 
६. आरक्षण तक्ता  

६.१. प्रायेक विल्याच्या ४२/४३ िागानसुार आरक्षण तक्ता पढुील प्रमाणे  
सामाविक आरक्षण सामांतर आरक्षण 

अ
.क्र  

प्रवगषवनहाय टक्केवारी  एकूण 
िागा  

िनरल  मवहला ३०% वदव्यांग ५ %  
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१  अन.ुिाती १३%  ५  ४  १  
सामाविक 
आरक्षणातील सवष 
प्रवगष वमळून २ िागा 
(अ.क्र.०१ते ०९ ) 

२  अन.ु िमाती ०७%  ३  २  १  

३  ववमकु्त िाती )अ( ०३ % १  १  ०  

४  भटक्या िमाती(ब)२.५% १  १  ०  

५  भटक्या िमाती (क) ३.५ %  २  १  १  

६  भटक्या िमाती )ड(  ०२ % १  १  ०  

७  इतर मागास प्रवगष १९% ८  ६  २  

८ EWS १०% ४  ३ १ 
 

९ SEBC शासन वनयमानसुार  

 

उपरोक्त सवष आरक्षण महाराष्ट्र शासन वनयमानसुार भरण्यात येईल.  

(६.२) ववशेर्  मागास प्रवगाबाबत (SBC) :- गणुित्ता यादीनसुाि प्रिेशप्रवक्रया केल्यानंति िि 
कोणत्यािी मागासिगीय प्रिगासाठी आिवक्षत असलेल्या िागांपैकी काही िागा वरक्त रावहल्या 
तर ाया िागेवर एकूण प्रिेश क्षमतेच्या िाततीतिातत  २ टक्क्यांपयंत विशेष मागास प्रिगीय 
उमेदिािांना प्रिेशासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. 
आिक्षणच्या िागांसाठी अिज किणाऱ्या उमेदिािाने बी.एड. प्रिेश मलुाखतीच्या िेळी शासन 
वनयमानसुाि िातीचे मळू प्रमाणपत्र/िात िपधता प्रमाणपत्र तसेच ना सायतति प्रमाणपत्र (Non 
cremelayer) अवनिायज असेल. सदिचे प्रमाणपते्र प्रिेश अिज पडताळणीच्या िेळी िपध असािे. 
तसेच शासन वनणजय क्र. एसटीसी-१००१/बी.एड.प्रिेश/(२४/२००१) मावश – ३ वद. ३० िानेिािी 
२००१ मधील तितदू क्र. ३.५ अन्िये विशेष मागास प्रिगातील उमेदिािांना संबंवधत सक्षम 
अवधकािी यांचे िातीचे प्रमाणपत्र ि नॉन वक्रवमलेअि प्रमाणपत्र योग्य त्या पद्धतीचा अिलंब करून 
देण्याबाबतचा उल्लेखानसुाि कायजिािी िोईल. 
(६.३) शासन वनणषयानसुार एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ३० % िागा मवहला उमेदवाराकंवरता 
राखीव राहतील. 
टीप : आिक्षणाच्या संदभात मिािाष्ट्र शासनाने िेळोिेळी वनगजवमत केलेल्या वनयमांनसुाि 
कायजिािी किण्यात येईल. 
(६.४) वदव्यांग व्यक्तींच्या प्रवेशासंदभात :- मिािाष्ट्र शासनाच्या उच्च ि तंत्रवशक्षण विभाग 
शासन वनणजय क्रमांक-संकीणज-२०१६/प्र.क्र.३०२/ वि,वश-३,प्रवसद्ध वदनांक २७ ऑगष्ट्ट २०१८ 
नसुाि वदवयांग वयक्तीच्या वशक्षणासाठी शासनाने ५ % आिक्षण ठेिलेले आिे.ते पुढीलप्रमाणे 
असेल.  त्यासाठी संपणूज मिािाष्ट्रातील प्रिेशेच्छंुची िनिल गणुित्ता यादी तयाि किण्यात येते. 
गणुिते्तनसुाि गणुित्ता यादीत येणा-या वदवयांगांना िगळून, वदवयांगाच्या गणुित्ता यादीत १ % 
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अल्पदृष्ट्टी, १ % कणजबवधि, १ % अस्तर्थवयंगाचा, १ % मंदबदु्धी, आवण बौद्धीकअक्षमता, १% 
बहुअपंगाव  या वदवयांगांचा  समािेश असेल. विल्िावनिाय गुणित्ता यादी असल्याने प्रत्येक 
विल्ह्यास वकमान दोन आवण कमाल तीन िागा वदल्या िातील. अशा एकूण ७५ िागा संपणूज 
मिािाष्ट्रात वदवयांगांसाठी शासन वनयमानसुाि िाखीि असतील. वदव्यांगांबाबतची सववस्त्तर 
योिना मावितीपुस्ततकेतील पवरवशष्ट्ट २ मध्ये वदलेली आिे ती पािािी.  वदवयांगांचे आिक्षण 
अंतगजत असल्यामळेु प्रर्थम गणुिते्तनसुाि या िागा भिल्या िातील ि भिलेल्या िागा ज्या 
संिगाच्या असतील तेिढ्या िागा वनयवमत प्रिेशाच्या िागांमधनू कमी िोतील. 
(६.५) सैवनक : सपन्यदलातील आिी ि मािी कमजचािी / पत्नी लकिा  त्यांचा मलुगा / अवििावित 
मलुगी यांना  २ % िागा िाखनू ठेिल्या िातील. 
(६.६) तिातंत्र्यसपवनक पती / पत्नी, मलुगा / अवििावित मलुगी तसेच भकंूप ि प्रकल्पग्रतत आवण 
विधिा ि पवितक्ता  या संिगासाठी अवतविक्त २ गणु देण्यात येतील.  
(या व्यवतवरक्त प्रायक्ष प्रवेश प्रथम फेरीची गुणवत्ता यादी प्रवसद्ध करण्यापवूी प्रवसद्ध होणारे 
महाराष्ट्र शासनाचे GR सवष प्रवेशेच्छु उमेदवारांना ाया वर्ीच्या प्रवेशासाठीही बंधनकारक 
असतील.) 

७. वशक्षणक्रम प्रवेश पारता 
वकमान पारता  
(७.१) य ू.िी.सी. मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्यािी शाखेची पदिी / पदवयतु्ति पदिी. 
(७.२) पदिी / पदवयतु्ति पदिी पिीक्षेत खलु्या प्रिगातील उमेदिािांना वकमान ५० % (४९.५ ते 
५० टक्क्यांपयंतचे गुण) ि मागासिगीय उमेदिािांना वकमान ४५ % (४४.५ ते  ४५ 
टक्क्यांपयंतचे गुण ) गणु असणे अवनिायज आिे. (मिािाष्ट्र शासनाने ज्या प्रार्थवमक वशक्षकांना 
पदिीधि तकेल लाग ू केला आिे अशा प्रिेशेच्छंुना पदिी / पदवयतु्ति पविक्षा उत्तीणजतेच्या गणुांची 
अट नािी, मात्र उत्तीणज असणे आिश्यक आिे.) 
(७.३) डी.एड. वशक्षणक्रम पणूज केलेले आवण मान्यताप्राप्त प्रार्थवमक ततिािि शासनाने मंििू 
केलेल्या पदािि पणूजिेळ / अधजिेळ काम किणाऱ्या ि  वकमान दोन िषांचा (अधजिेळ असल्यास ४ 
िषे) अनभुि असलेल्या अध्यापकांना सेिाज्येष्ट्ठतेनसुाि प्रिेश वमळेल. 
(७.४) प्रिेशासाठी वकमान दोन िषांचा अनभुि अवनिायज असेल. पणूजिेळ / अधजिेळ सेिेत 
असल्याचे ि वशक्षणशातत्र पदिी वशक्षणक्रम पणूज िोईपयंत सेिेत ठेिले िाईल, असे शाळाप्रमुखांचे 
प्रमाणपत्र देऊ शकणाऱ्या पदिीधि वशक्षकांना या वशक्षणक्रमाच्या प्रिेशासाठी पात्र समिण्यात 
येईल. 

८. प्रवेश अपारता  
पुढील प्रकािच्या अिांचा प्रिेशासाठी विचाि केला िात नािी आवण अशी आिेदनपते्र प्राप्त 
झाल्यास ती िद्द किण्यात येतील ि उमेद्िािास याबाबत कळविले िाणाि नािी. 

८.१) अपणूज  आवण खोट्या मावितीचे प्रिेश अिज  
८.२) सध्या सेिेत नसलेले अध्यापक. 
८.३) तावसका िेतनािि कायजित वशक्षक. 
८.४) य.ूिी.सी. मान्यता नसलेल्या विद्यापीठाचे पदिीधािक. 
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८.५) माध्यवमक/उच्च माध्यवमक विद्यालयातील वशक्षक/प्रयोगशाळा सिायक/कवनष्ट्ठ सिायक / 
वलवपक,  गं्रर्थपाल, इत्यादी. 

८.६) तांवत्रक विद्यालये, कृषी विद्यालये ि तत्सम अन्य विद्यालये, एम.सी.विी.सी. वनदेशक 
(Instructor)    िे प्रिेशासाठी पात्र नािीत. 

८.७) मखु्याध्यापकाची वशफािस नसणािे तसेच सक्षम अवधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र न िोडणािे वशक्षक   
प्रिेशास अपात्र ठितील. मात्र मखु्याध्यापकच तितः उमेदिाि असेल, ति संतरे्थचे सवचि िा  
वशक्षणावधकािी  यांनी वशफािस किणे आिश्यक आिे. 

८.८) िाखीि प्रिगातील उमेदिािांनी िातीचे प्रमाणपत्र / िात पडताळणी प्रमाणपत्र / ना सायतति 
प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणीच्या िेळी मदुतीत सादि करू न शकणािे उमेदिाि िाखीि प्रिगातनू  
प्रिेशास अपात्र ठितील. 

९) प्रवेश-अिष कसा भरावा?  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
(९.१)  बी.एड. प्रिेशासाठी  आपणाला ऑनलाईन अिष भिािा लागतो. ऑनलाईन भिलेल्या 
संगणकीय अिाच्या आधािेच गणुित्ता यादी तयाि केली िाते. त्यामळेु ऑनलाईन अिज वबनचकू 
भिणे आिश्यक आिे. 

तुम्िी ज्या शाळेत सेिेत असाल त्या शाळेचा UDISE Code (यडुायस कोड), संगणक 
प्रिेश अिात भिणे आिश्यक आिे. त्यानसुािच तुमचे अभ्यासकें द्र वनस्श्चत िोईल. 
 (९.२) संगणक अिात वलविलेला अनभुि, पदिी / पदवयतु्ति पदिीचे गणु ि शे्रणी आवण 
प्रिगाच्या आिक्षणाआधािेच प्रर्थमदशजनी कागदपर पडताळणी   यादी वनस्श्चत िोते. कागदपर 
पडताळणी  यादी प्रवसद्ध किणेपुिी   प्रिेशेच्छंुना एकदा आपली भिलेल्या प्रिेश- अिातील त्रटुी 
दिु किण्याची संधी प्रिेश अिज भिण्याची मदुत संपल्यानंति देण्यात येईल. कागदपर  
पडताळणीत प्रवेश अिात आपण वदलेली माविती तपासता येते. प्रिेशानंति प्रिेशार्थीने वदलेली 
माविती िा कागदपते्र खोटी असल्याचे वसद्ध झाल्यास, सदि उमेदिािाचा प्रिेश िद्द किण्यात येईल 
ि शलु्किी पित केले िाणाि नािी तसेच त्यािि फौिदािी गनु्िािी दाखल किण्यात येईल याची नोंद 
घ्यािी . 
(९.३) ऑनलाईन प्रवेश अिात अनभुवाची मावहती भरताना संबंवधत कालावधीचे 
अनभुवाचे परुावे उमेदवाराकडे असणे आवश्यक आहे. अनभुवाचा परुावा म्हणनू केवळ 

प्रवेश-अिष भरतेवेळी आपण राखीव प्रवगातील असाल तर िात प्रमाणपर, ना सायस्त्तर, 
िात पडताळणी दाखला आपणािवळ असणे आवश्यक आहे. नेट बकँकगद्वारे प्रोसेकसग शुल्क 
भरल्यानंतर आपल्याला आपला प्रवेश-अिष यशस्त्वीपणे भरला गेल्याचा संदेश येईल. ज्या 
ववद्यार्थ्यांना अिष यशस्त्वीपणे भरल्याचा संदेश येईल तेवढेच अिष प्रवेशासाठीच्या अिष पडताळणी 
प्रवक्रयेत  ववचाराधीन असतील, याची नोंद घ्यावी. प्रवेश पारतेच्या मावहतीत आपण काही चकू 
केल्यास आपण प्रवेशेच्छंुच्या यादीत नसाल. तसेच प्रवेश-अिष भरतेवेळी  गणुवत्ता यादीवर 
पवरणाम करणा-या घटकांबाबत आपण केलेली चकू, अपणूष मावहती व परुववलेली खोटी मावहती 
आपणास प्रिेश अिज पडताळणीिेळी लकिा नंतििी प्रवेशप्रवक्रयेतून बाद करू शकते याचीही नोंद 
घ्यावी. प्रवेश-अिष ऑनलाईन भरण्याची िबाबदारी व भरलेला अिष बरोबर आहे का? ते 
तपासण्याची िबाबदारी पणूषतः प्रवेशेच्छुकांची आहे, याची नोंद घ्यावी.  
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सेवेचे प्रमाणपर हा दस्त्तऐवि मान्य करण्यात येत नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. ज्या 
सेिेचे पुिािे उदा. सेिा पुस्ततकेतील नोंद, सेिा ऑडजि इ. तुमच्याकडे नािीत त्याची नोंद अनभुव 
नोंद तक्ायात  संगणकीय अिात करू नये. 
(९.४) पिूीची सेिा अधजिेळ असल्यास अनभुव नोंद तक्ायात  अनभुि नोंदविताना तसा तपष्ट्ट 
उल्लेख किािा. यासंदभात ‘वशक्षणक्रम प्रिेश-पात्रता’ या मुद्दद्दयाप्रमाणे  कायजिािी किण्यात 

येईल. 
(९.५) अिजदािाने प्रिेश अिातील सिज मावितीचा पुिािा देणािे तसेच सेिा सत्यता पडताळणीसाठी 
मळू कागदपते्र पडताळणीच्यािेळी सोबत आणािी. 
क) मळू प्रवेश अिष व ऑनलाईन संगणकीय अिाची प्रत. 
ख) शैक्षवणक पारतेचे गुणपरक व प्रमाणपरांच्या मळू व प्रमावणत सायप्रती.  
ग) प्रवेश-अिात नोंद केल्याप्रमाणे प्रायेक ववद्यालयातील सरुुवातीपासनू पढुील सवष 

नेमणकुीच्या आदेशाचं्या मळू व प्रमावणत सायप्रती, अनभुवाचे मळू प्रमाणपर. 
घ) मागासवगीय असल्यास पढेु नमदू केल्याप्रमाणे मळू प्रत व प्रमावणत सायप्रत. 

अनसुवूचत िाती (एस.सी.) – िातीचा दाखला  
अनसुवूचत िमाती (एस.टी.) – िातीचा दाखला, िात वैधता प्रमाणपर 
ववमकु्त िमाती / भटक्या िाती / इतर मागासवगीय / ववशेर् मागासवगीय  
(VJ/NT/OBC/SBC) िातीचा दाखला व वैध नॉन-क्रीवमलेयर प्रमाणपर 
आवश्यक आहे तसेच EWS व SEBC कवरता शासनाने वेळोवेळी वनदेवशत 
केलेली प्रमाणपरे आवश्यक राहील.  

               ण) िन्मतारखेचा परुावा दशषववणारी कोणायाही प्रमाणपराची प्रमावणत प्रत. 
त) सवष सेवेचे नेमणकू आदेश, वशक्षणावधकारी  /वशक्षण उपसंचालक यांच्या वशक्षक ककवा 

पदमान्यता पराच्या सरुुवातीपासनूच्या सवष साक्षांवकत प्रती, शाळा मान्यतापर. 
थ) मेंटार (ववरष्ट्ठ वशक्षक) मान्यता प्रमाणपर.  
द) शाळा अनदुावनत असेल तर वर्षवनहाय शाळा तपासणी अहवालाच्या साक्षांवकत प्रती. 
ध) सेवापसु्स्त्तकेतील संबंवधत नोंदी. (संपणूष सेवापसु्स्त्तकेची साक्षांवकत केलेली फोटोकॉपी) 
न) नावात बदल असल्यास नाव बदल परुावा म्हणनू रािपर. 
ऩ) सामाविक आरक्षणांतगषत येणाऱ्या उमेदवारांना 

 वदव्यांग  : वदव्यांग असल्याबाबतचे शासन वनणषयानसुार सक्षम अवधकाऱ्याचे 
प्रमाणपर. 

 प्रकल्पग्रस्त्त : विल्हा पनुवषसन अवधकारी / सक्षम अवधकारी ककवा 
विल्हावधकारी यांचे प्रमाणपर, परंत ुाया प्रमाणपरात उमेदवाराचे नाव असणे 
आवश्यक. 

 आपत्तीग्रस्त्त : उपववभागीय अवधकारी /तहसीलदार यांचे प्रमाणपर, परंत ु ाया 
प्रमाणपरात उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक. 

 स्त्वातंत्र्यसैवनक पाल्य : पानी / मलुगा / अवववावहत मलुगी यांनी 
स्त्वातंत्र्यसैवनकाच्या ओळखपराची प्रत व पाल्याच्या नातेसंबंधाचा परुावा. 
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 आिी / मािी सैवनक पाल्य : सैवनकाची पानी / मुलगा / अवववावहत मलुगी 
यांना विल्हा सैवनक बोडाचे प्रमाणपर आवश्यक. नातेसंबंधाचा परुावा 
आवश्यक, वडस्त्चािष पसु्त्तक आवश्यक. 

 ववधवा : महानगरपावलका / नगरपावलका / ग्रामपंचायत यांच्याकडून प्राप्त 
झालेले पतीचे माृय ूप्रमाणपर. 

 घटस्त्फोवटता : वववाहनोंदणी दाखला ककवा न्यायालयाचे घटस्त्फोटाबाबतचे 
आदेश ककवा मसु्त्लीम मवहलांच्या बाबतीत वनयमाप्रमाणे वनकाह लावणारे 
काझी / इमामांचे स्त्वाक्षरीचे प्रमाणपर. ते प्रमाणपर नोटरी करून मराठी  
भारे्त भार्ांतर करून आणणे आवश्यक. 

 गोवा - बेळगाव वबदर या भागातील उमेदवारांनी वनयकु्ती आदेश व अनभुवाचे 
दाखले हे मराठी / कहदी / इंग्रिीत आणावे व ायावर संबंवधत अवधकारी / 
मखु्याध्यापकाची सही व वशक्का आणणे अवनवायष असेल. पडताळणीच्या  
वेळी  वरील मळू व साक्षांवकत (Attested) प्रमाणपरांआधारे आपल्या प्रवेश-
अिातील मावहतीची सायता पडताळून पाहण्यात येईल. ायामळेु उपरोक्त 
आवश्यक ती कागदपरे तमुच्या िवळ असणे आवश्यक आहे  

(९.६) संगणक अिातनू प्राप्त मावितीच्या आधािे कागदपर पडताळणी यादी तयाि किण्यात 
येईल. गणुिते्तनसुाि वनिड झालेल्या उमेदिािांनी कागदपत्र पडताळणीकविता  विभागीय कें द्रािि 
वनयोवित िेळेत सिज मळू कागद पत्रासि उपस्तर्थत िािणे अवनिायज असेल. 
(९.७) कागदपत्र पडताळणी  झालेलेच अिज पुढील प्रिेश प्रवक्रयेसाठी पात्र असतील. 
पडताळणीिेळी  विभागीय कें द्र सवमती उमेदिािाचा अिज तपासतील, त्यातील गणु ि कागदपते्र  
तपासल्यानंति सदि अिाच्या दोन लप्रट आउट, पडताळणी सवमती ि उमेदिाि प्रमावणत कितील. 
प्रमावणत केलेल्या अिाची त्यानंति कें द्रवनिाय सिजसाधािण गणुित्ता यादी (General Merit List) 
िािीि किण्यात येईल. या यादीसंदभात आक्षेप नोंदविण्यास ठिाविक मदुत देण्यात येईल.  
(९.८) यानंति कें द्रवनिाय अंवतम वनिड यादी  (Selection List) िािीि किण्यात येईल.  

(९.९) विद्यापीठ संकेततर्थळािि वनिड यादी सोबत सचूना ि िेळापत्रक विद्यापीठ संकेततर्थळािि 
प्रवसद्ध किण्यात येईल. अंवतम वनिड यादीतील उमेदिािांनी  वदलेल्या मदुतीत ऑनलाईन पद्धतीने 
विद्यापीठाचे प्रिेश शलु्क भरून आपला प्रिेश वनस्श्चत किािा.  प्रिेश वनस्श्चत न केल्यास गुणित्ता 
यादीतील पुढील उमेदिाि प्रिेशास पात्र िािील. प्रिेशासंदभातील सिज सचूना ि याद्या केिळ 
िेबसाईटििच प्रवसद्ध किण्यात येतील. िेळोिेळी विद्यापीठ संकेत तर्थळाला  भेट देिून अद्ययाित 
माविती प्राप्त करून घेण्याची िबाबदािी उमेदिािाची असेल   
महावाचे : पडताळणीच्या वेळी  Online प्रवेश अिातील भरलेली मावहती व तमुच्या 
िवळ उपलब्ध असलेले परुावे यांची पडताळणी करण्यात येईल. परुावे नसलेली मावहती 
Online प्रवेश अिातून काढण्यात येईल. मार कोणतीही नवीन मावहती ायात समाववष्ट्ट 
केली िाणार नाही याची नोंद घ्यावी.  
वरील अनरंु्गाने बेकायदेशीर गोष्ट्टीबाबत दबाव आणल्यास कायदेशीर कायषवाही करण्यात 
येईल आवण पढुील कायषवाहीसाठी वशस्त्तपालन सवमतीकडे पाठववण्यात येईल. 
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   (१०) वनवड-प्रवक्रया  

(१०.१) सदि वशक्षणक्रमाच्या प्रिेशासाठी गणुित्ता यादी तयाि किताना केिळ ऑनलाईन 
संगणकीय अिात भिलेल्या मावितीचा विचाि केला िातो. उदाििणार्थज : सेिाज्येष्ट्ठता, पदिी, 
पदवयतु्ति पदिी  आवण अवतविक्त पदिीचे गणु इत्यादी. आिक्षणासंदभात संगणक अिातील 
माविती ि शासन वनयमांचे पालन किण्यात येते. 
(१०.२) गणुित्ता यादी किताना प्रर्थम अनभुिानसुाि पायाभतू गणु देण्यात येतील. प्रत्येक िषासाठी 
एक गणु असे एकूण वितक्या िषांचा अनभुि असेल वततके गणु वमळतील. एका िषापेक्षा कमी 
कालािधीचे गणु ठिविताना  िि अनभुि सिा मविने लकिा अवधक असेल ति एक गणु धिण्यात 
येईल. त्यापेक्षा कमी मविन्यांच्या सेिेला गणु देण्यात येणाि नािीत. अधजिेळ काम किणाऱ्या 
वशक्षकांची वशक्षणक्रम प्रिेश पात्रता मुद्यांअतगजत वदल्याप्रमाणे विचािात घेतली िाईल.  
(१०.३) शैक्षवणक पारता वगष/ शे्रणी वनहाय गुणदान पद्धती - 

पदिी, पदवयतु्ति पदिी, लकिा पदिीनंतिची अवतविक्त एक िषाची पदविका  ि 
अध्ययनार्थींना त्यात वमळालेल्या शे्रणीनसुाि खालीलप्रमाणे गणु ग्राह्य धिले िातात. मात्र 
प्रिेशार्थीने त्यासंदभातील माविती ऑनलाईन अिात   संबंवधत िकान्यात भिणे अवनिायज आिे. 

अ.क्र पदवी 
उदा.बी.ए., 
बी.कॉम., 
बी.एतसी. 

गणु पदव्यतु्तर पदवी 
उदा.एम.ए., 
एम.कॉम., 
एम.एतसी. 

(एकापेक्षा अवधक 
पदवयतु्ति पदवया 
असतील ति 
एकाच पदिीचे गणु 
धिले िातील.) 

गणु पदवीनंतरची अवतवरक्त 
एक वर्ाची पदववका 
ककवा पदवी 
बी.पी.एड., वडप्लोमा इन 
पाप्यलेुशन  एज्यकेुशन, 
वडप्लोमा इन अ ॅडल्ट  
एज्यकेुशन., डी.एस.एम.) 

गणु 

१ 
ततृीय लकिा सी 
शे्रणी 

0 गणु 
ततृीय लकिा सी 
शे्रणी 
 

३ 
गणु ततृीय लकिा सी शे्रणी 

 

३ गणु 

 
२ वद्वतीय लकिा ‘बी’ 

शे्रणी 

४ गणु 
वद्वतीय लकिा ‘बी’ 
शे्रणी 

४ 
गणु वद्वतीय लकिा ‘बी’ शे्रणी 

४ 
गणु 

३ 
प्रर्थम लकिा ‘ए’ 
शे्रणी 

५ गणु 
प्रर्थम लकिा ‘ए’ 
शे्रणी लकिा ‘ओ’ 
शे्रणी 

५ 
गणु प्रर्थम लकिा ‘ए’ शे्रणी लकिा 

‘ओ’ शे्रणी 

५ 
गणु 
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४ 
विशेष प्राविण्य  
लकिा ‘ओ’ शे्रणी 

६ गणु 
------------- 

 
 

 

वरीलप्रमाणे शैक्षवणक पारतेच्या वगष/ शे्रणीनसुार  गुण प्राप्त होण्यासाठी प्रवेशेच्छू 
उमेदवाराने ऑनलाईन प्रवेश--अिष भरतेवेळी संबंवधत वशक्षणक्रम उत्तीणष असणे अवनवायष 
आहे. वशक्षणक्रम / परीक्षा प्रवेवशत (Apperared) स्स्त्थतीतील मावहती भरू नये. 
सचूना : िे विद्यार्थी पदवयतु्ति पदिीच्या शे्रणीमुळे प्रिेशास पात्र िोतील त्यांना संबंवधत शे्रणींचे  गुण 
देण्यात येणाि नािीत.   
(१२.४) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त ववद्यापीठाच्या वशक्षणक्रम पणूष केलेले 
असल्यास बी.एड. प्रवेशासाठी गुणवत्ता यादीमध्ये वमळणारे अवतवरक्त गुण  
 खालीलप्रमाणे प्राप्त होतील. मात्र ऑनलाईन प्रवेश-अर्जात त्यासंदर्भातील योग्य माहहती 
र्भरणे अहनवायय आहे. एका पातळीवरील एकापेक्षा अहिक हशक्षणक्रम पणूय केलेले असले तरी, 
प्रत्येक स्तरावरील एकाच हशक्षणक्रमाचे गणु प्रवेशासाठीच्या गणुवत्ता यादीसाठी ग्राह्य िरण्यात 
येतील. मात्र online प्रवेश अर्जय र्भरतेवेळी संबंहित हशक्षणक्रमाचे उत्तीणयतेचे गणुपत्रक 
प्रवेशार्थींकडे असणे आवश्यक आहे. 

 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त ववद्यापीठाचे वशक्षणक्रम पणूष केलेले असल्यास 

अवतवरक्त बीएड प्रवेशासाठी वमळणारे गुण 
प्रमाणपत्र वशक्षणक्रम 
(वकमान सिा मविने 
कालािधी असणे 

आिश्यक) 

पदविका 
वशक्षणक्रम 

पदिी 
वशक्षणक्रम 

पदवयतु्ति पदिी 
वशक्षणक्रम 

पदवयतु्ति 
पदिी 

संशोधन 
वशक्षणक्रम 

२ गुण ३ गुण ४ गुण ५ गुण ६ गुण 

 

(१०.४)  प्रवेश-प्रवक्रया  

प्रिेश यादी तयाि किताना विभागीय कें द्रािि प्रिेश-अिज पडताळणी  केलेल्या अिांचाच विचाि 
किण्यात येईल. कागदपते्र पडताळणी नंति गणुिते्तनसुाि यादी  प्रवसद्ध िोईल. त्यात प्रर्थमतः 
सामाविक आिक्षण  खलुा प्रिगज ि नंति िाखीि िागांचे प्रिेश िोतील. एखाद्या मागासिगीय 
घटकासाठी पुिेसे उमेदिाि उपलब्ध न झाल्यास त्या िागा पुढील फेिीत वनयमानसुाि ि 
गणुिते्तनसुाि इति मागासिगीयांच्या यादीतनू संक्रवमत पध्दतीने भिण्यात येतील. त्यासाठी शासन 
वनयमानसुाि पुढीलप्रमाणे िागांचे संक्रमण असेल.  

गट ए – अनसुवूचत िाती (SC) ि अनसुवूचत िमाती (ST)  
गट बी – विमकु्त िाती (NT-A) ि भटक्या िाती (NT-B) 
गट सी – भटक्या िमाती (NT-C) ि भटक्या िमाती (NT-D) आवण इति मागासिगीय  
उमेदिािांचा समािेश असेल. 
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संदभष – शा.वन.क्र. टी.ई.एम.-२००६/(३०६/०६) तांशी- १, वद.६ िुलप २००६ (अध्यादेश 
२००६ ची अवधसचूना).  वदवयांग  / आिी-मािी सपवनक / प्रयोगशील शाळा / गोिा, 
बेळगाि ि वबदि त्या त्या संिगातील वकमान गणुाअखेि आिवक्षत िागांिि पात्र उमेदिाि 
उपलब्ध न झाल्यास विक्त िागा संिगानसुाि मकु्त समिण्यात येतील ि त्या संिगातील 
मळू गटास वदल्या िातील.त्यानंतििी िाखीि प्रिगातनू  िागा वशल्लक िाविल्यास त्या 
सिजसाधािण गटातनू गणुिते्तनसुाि भिण्यात येतील. नविन िी.आि. वनघाल्यास त्यानसुाि 
यात बदल किण्यात येईल. 

(१०.५) अंवतम गणुित्ता यादीत िि समान गुण असतील ति प्रर्थम अनभुिाचा आवण नंति 

ियानसुाि ज्येष्ट्ठता विचािात घेतली िाईल. िि िय समान असेल ति ज्यांनी पदिी अगोदि प्राप्त 

केली असेल त्यांना प्राधान्य वमळेल. त्यानंतििी समान गणु झाल्यास गुणित्ताक्रम ठिविण्याचा 

अवधकाि वनिड सवमतीकडे िािील ि तो अंवतम असेल. 

(१०.६) पदिीधि िेतनशे्रणीबाबत – पदिीधि  िेतनशे्रणी म्िणिे चटोपाध्याय शे्रणी (तकेल), 

िविष्ट्ठ वनिड शे्रणी (तकेल), मखु्याध्यापक  शे्रणी (तकेल) नसनू, ज्या प्रार्थवमक वशक्षकांना शासनाने 

प्रत्यक्ष पदिीधि िेतनशे्रणी देऊन बी.एड. वशक्षणक्रम पणूज किण्याची अट लेखी तिरूपात घातलेली 

आिे,अशा वशक्षकांना तसे पत्र दाखिल्यानंति पदिीधि िेतनशे्रणी वमळाल्यापासनू प्रत्येक िषासाठी  

एक अवतविक्त गणु देण्यात येईल. िेतनशे्रणी वमळाली नसेल लकिा खोटी / चकुीची माविती असेल 

ति देण्यात आलेले िादा गणु कागदपत्र विेविवफकेशनच्या िेळी कमी किण्यात येतील.  कमी 

झालेले गणु पडताळणी िेळी तपासण्याची पणूजतः िबाबदािी उमेदिािाचीच असेल. त्यासंदभात 

कोणतीिी तक्राि विचािात घेतली िाणाि नािी. ५िी ते १०/१२ िी िगज असलेल्या माध्यवमक 

शाळेत डी.एड. तकेलिि कायजित अर्थिा माध्यवमक वशक्षक वनयकु्ती असनूिी पाचिी ते सातिी 

इयत्तांना अध्यापन किणाऱ्या वशक्षकांना िि शासनाने प्रार्थवमक वशक्षकांची पदिीधि िेतनशे्रणी 

वदली असेल ति अशा वयक्तींनी पदिीधि िेतनशे्रणी वमळाल्याची, तसेच ती शे्रणी वमळून वकती िषे 

झालेली आिे त्याची नोंद संगणक अिािि किािी. पदिीधि िेतनशे्रणी प्रार्थवमक वशक्षकांना 

देण्यात येत असल्याने या योिनेचा लाभ घेणािे सिज वशक्षक प्रार्थवमक ततिात गणले िातील. 

पनु्हा एकदा महाावाचे - शहरी, ग्रामीण, आवदवासी ववभाग, अवतदगुषम भागात 
राहणाऱ्या सवष प्रवेशेच्छुकांसाठी महाावपणूष सचूना:-प्रिेश प्रवक्रयेतील कोणतीिी सचूना  
प्रिेशेच्छुकांना पोतटाने कळविले िाणाि नािी. त्यासाठी केिळ िेबसाईटचाच िापि किण्यात 
येईल. विद्यापीठाच्या िेबसाईटिि प्रिेश अिज,कागदपत्र पडताळणी ि  प्रिेशासाठी वनिड 
झालेल्यांची यादी पािायला वमळेल. ििळच्या सायबि कॅ फेतनू ती प्राप्त किता येईल. तुम्िी ती 
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न पाविल्यास त्यास तुम्िीच िबाबदाि असाल. तसेच अशा उमेदिािांना  नंतिच्या फेिीतिी 
प्रिेश अिज पडताळणी लकिा गणुित्ता यादीत वनिड केली िाणाि नािी.प्रत्येक उमेदिािास 
प्रिेश अिज पडताळणीसाठी गणुित्तावनिाय वदलेली केिळ एकच संधी असेल. 

 
(१०.७) बी.एड. ला प्रवेश घेणाऱ्या ववद्यार्थ्याला बी.एड.च्या वद्वतीय वर्ासाठी पनु्हा 

Online प्रवेश-अिष भरून आपला प्रवेश वनस्श्चत करणे अवनवायष आहे. दसुऱ्या वर्ी आपला 
बी.एड. प्रवेश पनु्हा वनस्श्चत न करणारे ववद्याथी दसुऱ्या वर्ाची अंवतम परीक्षा देण्यास अपार 
ठरतात, याची कृपया नोंद घ्यावी.   

महावाची सचूना- शासनाने िेळोिेळी काढलेले िी.आि. ि विद्यापीठाचे धोिणात्मक वनणजय प्रिेश 
प्रकीयेपुिी प्राप्त झाल्यास त्यानसुाि केलेला वनयमािलीतील बदल सिज प्रिेशार्थींना बंधनकािक 
असेल. 

 
(११) वशक्षणक्रमाचे ववववध अभ्यासक्रम 

अ) प्रथम वर्ष  

अ. क्र. अवनवायष अभ्यासक्रम 
 (अवधष्ट्ठान अभ्यासक्रम ) 

वैकस्ल्पक अभ्यासक्रम  
खालीलपपकी कोणतेिी दोन विषय शालेय विषय 
(मेर्थड)   वनिडािेत. (प्रर्थम विषय पदिी ततिािि 
अभ्यासलेला असािा. वद्वतीय विषय आपण 
आपल्या आिडीनसुाि घेऊ शकाल.) 

१)  EDU 401 अध्ययनार्थी ि त्याचा 

विकास  

EDU 405  शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : 
मिाठी 

२)  EDU 402 अध्ययन आवण अध्यापन  EDU 406  शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : लिदी   

३)  EDU 403 अभ्यासक्रमाची भाषा, 
विद्याशाखा ि विषयाचे अत्मसातीकिण  

EDU 407 शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : इंग्रिी 

४)  EDU 421 मलू्यमापन आवण 
मलू्यवनधािण  

EDU 408 शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : 
संतकृत 

५)   EDU 409 शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : 
इवतिास 

६)   EDU 410 शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : 
भगूोल 

७)   EDU 411 शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : 
गवणत 

८)   EDU 412 शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : 
विज्ञान 

९)   EDU 413 शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : 
अर्थजशातत्र 
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१०)  EDU 414 शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : 
विशेबशातत्र  

११)  के्रडीट कोसज – योग वशक्षण   

  
 (एन.सी.टी.ई. वनयम ि विद्यापीठ धोिणांनसुाि या िचनेत िोणािा बदल सिज विद्यार्थ्यांना 

बंधनकािक असेल) 
सचूना - एकदा वनवडलेली मेथड बदलता येत नाही  याची नोंद घ्यावी. 
 

(ब) वद्वतीय वर्ष 

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

१)  EDU422 उदयोन्मखु भाितीय 
समाि आवण वशक्षण  

EDU 426 शपक्षवणक तंत्रविज्ञान  

२)  EDU 423 ललग, शाळा आवण 
समाि  

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

३)  EDU 424 ज्ञान आवण 
अभ्यासक्रम  

EDU 428 वशक्षक आवण तियं-सािाय्य गट 
(भाग- १ ि भाग – २) 

४)  EDU 425 समािेवशत वशक्षण  EDU 429 मलू्यवशक्षण  

५)  EVS 201 पयाििण अभ्यास 
(के्रवडट कोसज) 

EDU 430 प्रार्थवमक वशक्षकांसाठी इंग्रिी  

६)   EDU 433 वशक्षणातील संज्ञापन प्रकाि  

७)   EDU 434 प्रार्थवमक ततिाििील वशक्षण ि 
वशक्षकाची काये  

८)   EDU 435 माध्यवमक ततिाििील वशक्षण ि 
वशक्षकाची काये  

९)   EDU 436 वशक्षणाच्या बदलत्या भवूमका ि 
कृवतशीलता  

१०)  EDU 437 शालेय विषयाचे अध्यापनशातत्र : 
विवशष्ट्ट शालेय विषय 

(एन.सी.टी.ई. वनयम ि विद्यापीठ धोिणांनसुाि या िचनेत िोणािा बदल सिज विद्यार्थ्यांना बंधनकािक असेल) 
सचूना - एकदा वनवडलेला वैकस्ल्पक ववर्य बदलता येत नाही  याची नोंद घ्यावी. 

प्राायवक्षक कायाबाबत 

प्रथम वरे् प्राायवक्षक कायष वद्वतीय वरे् प्राायवक्षक कायष 

सपद्धांवतक विषयाशी संबंवधत प्रात्यवक्षके सपद्धांवतक विषयाशी संबंवधत प्रात्यवक्षके  
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तिशोध क्षेत्राशी संबंवधत प्रात्यावक्षके सिािपाठ संबंवधत प्रात्यवक्षके  

नाट्य ि कला क्षेत्राशी संबंवधत प्रात्यवक्षक संगणक संबंवधत प्रात्यवक्षके  

कृवतसंशोधन, ि योगा प्रात्यवक्षके सिशालेय उपक्रम  

िाचन ि विमषजण संबंवधत प्रात्यवक्षके शालेय वयििािांििील विमषजण  

सपद्धांवतक विषयाशी संबंवधत प्रात्यवक्षके आंतििावसता 

आंतििावसता पयाििण वशक्षण  

 (एन.सी.टी.ई. वनयम ि विद्यापीठ धोिणांनसुाि या िचनेत िोणािा बदल सिज विद्यार्थ्यांना बंधनकािक 
असेल). 

(सचूना:- प्रवेश वनस्श्चती नंतर कोणायाही प्रकारचा ववर्य बदल केला िात नाही याची सवष 
संबंवधतांनी नोंद घ्यावी) 

(१२) संपकष सरे - रोि घड्याळी  ६ तास याप्रमाणे  

प्रर्थम िषे ३५ वदिस  वद्वतीय िषे ३५ वदिस 

(१२.१) संपकष सर कायषक्रम व ायातील उपस्स्त्थती -वशक्षणशातत्र पदिी वशक्षणक्रमाची  भवूमका 
प्राधान्याने तियं–अध्यापनाची असली तिी िा वयािसावयक वशक्षणक्रम असल्यामळेु तास्त्त्िक पाठ्यक्रमांचे 
मागजदशजन, आशयाचे शंकावनिसन, मागजदशजकांच्या मागजदशजनानसुाि प्रात्यवक्षके पणूज किणे, 
तिाध्यायलेखनानंति चचा, कृवतसते्र, उद्बोधन, प्रबोधन, इत्यादींसाठी योिनाबद्ध संपकज सत्रांची आिश्यकता 
आिे. िी संपकज सते्र विद्यापीठाच्या या वशक्षणक्रमाच्या वनयोवित अभ्यासकें द्रािि आयोवित केले िातात. 
आपल्या वनयकु्त अभ्यासकें द्राििच  विद्यार्थ्यांनी ते पणूज किणे बंधनकािक आिे. अभ्यासकें द्रासाठी 
प्रामखु्याने िाज्यातील प्रवर्थतयश वशक्षणशातत्र मिाविद्यालयांची वनिड किण्यात आलेली आिे. विद्यापीठाने 
तयाि केलेल्या िेळापत्रकानसुाि या संपकज सत्राचे आयोिन किण्यात येते. संपकज सत्रातील छात्र-अध्यापकांची 
उपस्तर्थती ि सिभाग त्यात अवनिायज असतो. 
(१२.२) संपकज सत्रांना अनपुस्तर्थत िािणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडे कें द्रामाफज त अिज केल्यानंति 
विद्यापीठाच्या मान्यतेनसुाि प्रत्येक वदिसाला रु.५००/- याप्रमाणे विद्यापीठात ज्यादा शलु्क भिािे लागते. 
ज्यादा शलु्कातील ६० % िक्कम विद्यापीठात, ति ४० % िक्कम अभ्यासकें द्रािि भरून त्याची पािती  
विद्यार्थ्याने घेणे अपेवक्षत असते. त्यानंति विद्याशाखेच्या मान्यतेनसुाि वनयकु्त अभ्यासकें द्रािि अपणूज 
संपकज सत्र पणूज किणे अवनिायज असते. अपणूज संपकज सत्र अभ्यासकें द्रांची तयािी असल्यास  त्याच  िषी 
अन्यर्था  पुढील तुकडीच्या संबंवधत संपकज सत्राबिोबि पणूज किता येते. सिज संपकज सत्र पणूज झाल्यावशिाय 
विद्यार्थी अंवतम पिीक्षेला पात्र ठित नािी. कािी छोटी संपकज सते्र कें द्राने आयोवित केल्यास त्यास 
प्रवशक्षणार्थींना ििा घेऊन उपस्तर्थत िािािे लागते. त्याबद्दल कोणतीिी तक्राि विचािात घेतली िात नािी. 
(१२.३) परीके्षचे माध्यम – प्रार्थवमक कायज ि लेखी पिीक्षेसाठी इंस्ग्लश विषयासाठी माध्यम इंस्ग्लश, लिदी 
विषयासाठी माध्यम लिदी ि इति विषयांसाठी माध्यम मिाठी िािील. इति सिज अभ्यासक्रम लेखी पिीक्षा ि 
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अभ्यासकाये मिाठी भाषेतनूच पणूज किािी लागतील. (अपिाद इंग्रिी ि लिदी माध्यमातनू लेखन ि अंवतम 
पिीक्षेसाठी पिूजपििानगी घेणािे विद्यार्थी). प्रश्नपवत्रका मिाठी आवण इंग्रिी ह्या दोन्िी माध्यमांत उपलब्ध 
असतील. मात्र मिाठी भाषेतील प्रश्नपवत्रका प्रमाण मानण्यात येतील. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(१३) अंवतम परीके्षसाठी पारतेच्या अटी  

विद्यापीठाच्या वशक्षणशातत्र पदिी वशक्षणक्रमाच्या अंवतम पिीक्षेस पात्र िोण्यासाठी अटी पुढीलप्रमाणे : 
(१३.१) या वशक्षणक्रमाच्या सिज संपकज सत्रांना वकमान ८० % उपस्तर्थत िािून सिज प्रात्यवक्षक काये 

वयिस्तर्थत पणूज केल्याबद्दल एकवत्रत असे अभ्यासकें द्र -प्रमखुांचे प्रमाणपत्र छात्राध्यापकाने घेतले 
पावििे. 

(१३.२) वशक्षणक्रमातील विद्यालयांतगजत प्रात्यवक्षक कायाची िेळापत्रकानसुाि पतूजता केल्याबद्दलचे 
एकवत्रत असे विद्यालयप्रमखुाचे प्रमाणपत्र छात्राध्यापकाने घेऊन तितः ििळ ठेिािे. 

(१३.३) संगणक प्रात्यवक्षक कायज पणूज केल्याचे प्रमाणपत्र संगणक कें द्र- प्रमुखाकडून छात्राध्यापकाने 
घेऊन तितःििळ ठेिािे. 

(१३.४) कें द्राििील मौवखक पिीक्षेस उपस्तर्थत असल्याचे प्रमाणपत्र छात्राध्यापकाने घेऊन तितःििळ 
ठेिािे. 

(१३.५) अंवतम पिीक्षेपिूी विद्यार्थ्याने सिज संपकज सते्र ि प्रात्यवक्षक कायज पणूज किािीत. 
(१३.६) संपकज सते्र ि प्रात्यवक्षके कायज पणूज केलेले विद्यार्थीच पिीक्षेसाठी पात्र असतील. त्या संदभातील 

खात्री कें द्रसंचालक ि समन्ियक यांच्याकडून करून घ्यािी, प्रिेवशत विद्यार्थ्याने वनयोवित 
पिीक्षेच्या पविल्यािेळी पिीक्षा-अिज भरू नयेत. मात्र पनुपजिीक्षार्थीने पिीक्षा-अिज भिणे अवनिायज 
आिे. 

(१४) ववद्याथी मलू्यमापन  
 या वशक्षणक्रमात अंतगजत ि बवितर्थ असे दोन पद्धतीने मलू्यमापन किण्यात येते. 
अ) सपद्धांवतक विषयातील अंतगजत गणुांना ३० % भािांश, ति अंवतम लेखी पिीक्षेस ७० % भािांश 

असतो. अंवतम पिीक्षा प्रत्येक िषी साधािणत: मे मविन्यात आयोवित केली िाते, त्यात  बदल 
िोऊ शकतो. 

आ)  अंतगजत कायाचे मलू्यमापन अभ्यासकें द्रामाफज त सातत्याने चालते. तसेच दििषी मौवखक 
पिीक्षािी आयोवित करून िे मलू्यमापन पणूज केले िाते. 
 

सचूना - प्रवेश वनस्श्चतीनंतर येणाऱ्या पवहल्या मोठ्या सटु्टीत आपले प्रथम मोठे संपकष सर 
असेल. आपल्या वनयोवित अभ्यासकें द्राकडून संपकष सरासाठी ायासंदभात पर येणे 
आवश्यक असते. पर न आल्यास आपल्या वनयोवित अभ्यासकें द्रावर संपकष  साधावा. 
अथात ायासाठी प्रवेशानंतर आठ वदवसांत आपले नाव, परव्यवहाराचा पत्ता, फोन नंबर इ. 
ची नोंद आपल्या वनयकु्त अभ्यासकें द्रावर करणे सवष संबंवधतांना बंधनकारक असेल. 
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(१४.१) मलू्यमापनाचा तपशील  

                               एकूण गणु = १३००   

 

प्रर्थम ि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 % िेटेि                                 प्रत्येक विषय ५०/१०० गणु  पपकी ३० % िेटेि                
 सपद्धांवतक प्रात्यवक्षके ि तिाध्याय                                                  सपद्धांवतक प्रात्यवक्षके ि तिाध्याय                            
 
 
 तिशोध   संगणक प्रात्यवक्षक      नाट्य ि कला          िाचन आवण विमषजण   शालेय ततिाििील विमषजण=२५० गणु 
 
   
      ५० गणु            ५० गणु           ५० गुण          १०० गुण 
(शासन व ववद्यापीठ धोरणानसुार यात काही बदल झाल्यास तो सवष प्रवेशाथीना  बंधनकारक असेल.) 

(१४.२) उत्तीणषतेचे वनयम  

अ) तास्त्त्िक भागात उत्तीणज िोण्यासाठी प्रत्येक लेखी पिीक्षेत वकमान  ४० % गणु आवण सिज विषय 
वमळून वकमान ५० % गणु अवनिायज असतील. 

आ) प्रात्यवक्षक भागात उत्तीणज िोण्यासाठी प्रात्यवक्षक कायात वकमान ५० % गणु अवनिायज असतील. 
इ) अध्यापक तास्त्त्िक भागात तसेच प्रात्यवक्षक भागात उत्तीणज झाला तिच तो या वशक्षणक्रमाच्या 

पिीक्षेत उत्तीणज झाल्याचे िािीि किण्यात येईल. 
ई) अंवतम शे्रणी िी तास्त्त्िक ि प्रात्यवक्षक या दोन्िी भागांिि आधावित असेल ि विद्यापीठाने िेळोिेळी 

वनधावित केलेल्या कायजपद्धतीप्रमाणे ती वनस्श्चत िोईल. 
उ) प्रात्यवक्षक गणुांिि ‘तकेललग डाऊन’ (प्रमाणीकिण) योिनेनसुाि प्रवक्रया किण्यात येईल. 

अभ्यासकें द्रािरून प्राप्त झालेले प्रात्यवक्षकाचे गणु िसेच्या तसे वशक्षणक्रमाच्या टक्केिािीसाठी 
धिण्यात येणाि नािीत. सपद्धांवतक भागात / अंवतम पिीक्षेतील गणुांप्रमाणे त्याचे प्रमाणीकिण 
किण्यात येईल. प्रमाणीकिणात अंवतम पिीक्षेत गणु आवण प्रात्यवक्षकात वमळालेले गणु यात १५ % 
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पेक्षा िातत फिक असेल ति प्रात्यवक्षकांचे गुण कमी करून तो फिक १५ % पयंत आणला िाईल. 
त्यानंति सपद्धांवतक आवण प्रात्यवक्षक पिीक्षेतील गुणांची वमळून अंवतम एकवत्रत टक्केिािी 
काढण्यात येईल.  

 
ऊ) अंवतम गणु शे्रणी पुढे दशजविल्याप्रमाणे वदली िाते. 

 
वगष शे्रणी तपशील गे्रड पॉईंट 

‘ओ’  विशेष प्रािीण्य १० 

‘ए+’  अवत उत्तम ९ 

‘ए’  उत्तम ८ 

‘बी+’  चांगला ७ 

‘बी’  सिासिीपेक्षा िि ६ 

‘सी’  साधािण ५ 

‘डी’  साधािण ० 

‘एफ’  साधािण ० 

 
१५. वशक्षणक्रम शुल्क  
 

अ.क्र. शुल्क तपशील प्रथम वर्ष वद्वतीय वर्ष एकूण शुल्क  
१)  विद्यापीठ शलु्क  रु. १०,२५०/-      रु. १०,८५० /-  रु.२१,१००/- 
२)  अभ्यासकें द्र शलु्क रु. १०,५००/- रु. १०,५००/- रु.२१,०००/- 
३)  एकूण  शुल्क  रु.२०,७५०/- रु.२१,३५०/- रु.४२,१००/- 

 

१५.१. ववद्यापीठ शुल्काचे ववभािन – 

अ.क्र. शुल्क ववभािन तपशील  प्रथम वर्ष  वद्वतीय वर्ष  
१) नोंदणी शलु्क  १००/- रू. १००/- रू. 

२) वशक्षण शलु्क  २,१००/- रू. २,१००/-रू. 

३) विकसन शलु्क  ५९२५/- रू.  ६,२२५/-रू. 

४) पिीक्षा  २,०२५/- रू.           २,०२५/-रु. 



20 
 

५) पदिी प्रमाणपत्र शलु्क  --------            ३००/-रु. 

६) इति शलु्क   १००/- रू.   १००/-रू. 

 एकूण शलु्क १०,२५०/-रु.         १०,८५० /- रु 

सचूना – प्रथम वर्ाचे शुल्क प्रवेश वनश्चीतीच्यावेळी  Online पद्धतीने घेण्यात येईल. 
             वद्वतीय वर्ष बी.एड. प्रवेवशत ववद्यार्थ्याने अिष ओपन केल्यानंतर वदलेल्या मदुतीत 
Online अिष भरून वद्वतीय वर्ाचे  ववद्यापीठ शुल्क Online पद्धतीने भरणे अवनवायष आहे. 
अन्यथा सदर ववद्याथी वद्वतीय वर्ात  प्रवेवशत होणार नाही. याची नोंद घ्यावी. 
 
१५.२. अभ्यासकें द्र शुल्काचे ववभािन  
 
अ.क्र. शुल्क ववभािन तपशील  प्रथम वर्ष  वद्वतीय वर्ष  

१) मलू्यवशक्षण प्रात्यवक्षक ि सावित्य 

शलु्क  

६००/- रू. ------- 

२) संगणक प्रात्यवक्षक शलु्क  ६००/- रू. ------- 

३) गं्रर्थालय ि विकासवनधी शलु्क  १,०००/- रू. --------- 

४) संमंत्रण ि इति शलु्क  ८,३००/- रू. १०,५००/- रु. 

 एकूण शलु्क १०,५००/- रु. १०,५००/- रु. 

 

सचूना -१) प्रथम वर्ष प्रवेशानंतर साधारणतः  आठ वदवसात वनयकु्त अभ्यासकें द्रावर िावनू प्रथम 

वर्ाचे  अभ्यासकें द्र शुल्क  प्रवेशाथीने भरणे अवनवायष आहे. अभ्यासकें द्रा कडून ायाची रीतसर 

पावती घ्यावी.  

२) वद्वतीय वर्ष अभ्यासकें द्र शुल्क मे मवहन्यातील वद्वतीय सराचे वेळी अभ्यासकें द्रावर ववद्यार्थ्याने 

भरणे अपेवक्षत आहे. ायावेळी  ाया शुल्काची अभ्यासकें द्राकडून रीतसर पावती घ्यावी. 

कोणाया वर्ी वकती शुल्क भरावे ायाचा तक्ता उपरोक्त वदलेला आहे ायानसुार ववद्यापीठ शुल्क व  

अभ्यासकें द्र शुल्क भरणे अवनवायष आहे. 

 एकदा भिलेल्या शलु्कातील कोणतेिी शलु्क कोणत्यािी कािणातति  आपणास पित केले िाणाि नािी. 

यावयवतविक्त आपापल्या अभ्यासकें द्रािि तेर्थील गं्रर्थालय वनयमानसुाि अनामत िक्कम आपणास भिािी 

लागेल. ती मात्र वशक्षणक्रम पणूज झाल्यानंति आपणास अभ्यासकें द्रांकडून पित किण्यात येईल. त्याचीिी 
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िीतसि पािती अभ्यासकें द्रांिरून वमळेल. या वयवतविक्त कोणत्यािी तिरूपाचे शलु्क लकिा िक्कम 

अभ्यासकें द्राकडून घेतली िाणाि नािी. अभ्यासकें द्राकडून पािती न वमळाल्यास लकिा अवतविक्त िक्कम 

घेतल्यास विद्यापीठ मखु्यालयातील मा.कुलसवचि कायालयात  लेखी तक्राि किािी. 

 

 

१६. ववभागवनहाय व विल्हावनहाय अभ्यासकें दे्र - विद्यापीठाच्या या पदिी वशक्षणक्रमासाठी एन.सी.टी.ई. 
मान्यता असणािी एकूण ३५ अभ्यासकें दे्र आिेत, प्रत्येक विल्ह्याला एक याप्रमाणे त्यांची विभागणी आिे. 
पालघि विल्ह्यासाठी मात्र तितंत्र अभ्यासकें दे्र एन.सी.टी.ई. कडून अद्याप प्राप्त नसल्याने पालघि ि ठाणे या 
दोन विल्ह्यांचे वमळून ठाणे विल्ह्यात उल्िासनगि येरे्थ एकच अभ्यासकें द्र आिे. मुंबई विभागातील मुंबई 
(उपनगि) – यात कुला, बोवििली आवण अंधेिी तालकु्यांचा समािेश िोतो त्यांच्यासाठी चेंबिू येरे्थ 
अभ्यासकें द्र आिे. मुंबई शििात सेिा किणाऱ्यांसाठी एस.टी. वशक्षणशातत्र मिाविद्यालय धोबीतलाि येरे्थ 
अभ्यासकें द्र आिे. तसेच िायगड विल्ह्यासाठी  पनिेल येरे्थ तितंत्र अभ्यासकें द्र आिे. 

इति विल्ह्यांप्रमाणेच मुंबई विभागातील उमेदिािांनीिी आपण मुंबईच्या ज्या भागात सेिा कितो 
त्याच विभागातील अभ्यासकें दे्र वनिडणे बंधनकािक आिे. ती वनिड चकुली अर्थिा एकापेक्षा िातत 
कें द्रािि प्रिेश-अिज भिला ति प्रिेश वमळणाि नािी . चकूुन प्रिेश झाला ति तो िद्द किण्यात येईल ि 
आपण भिलेले शलु्किी पित केले िाणाि नािी याची नोंद घ्यािी. 
 मुंबई तसेच इति कोणत्यािी विभागात एखाद्या विल्ह्यात प्रिेश-अिाअभािी वनयोवित संख्येपेक्षा 
कमी प्रिेश झाल्यास त्या विल्ह्याच्या विक्त िागा उिजवित विल्ह्यात समान िाटप किण्यात येतील. त्या 
विल्ह्यात त्या िागा गणुिते्तनसुाि अवतविक्त भिण्यात येतील. 
 

तक्ता क्रमांक १  : प्रवेशासाठी विल्हावनहाय अभ्यासकें द्र 
 

 
अ.
क्र 

प्रवेशाथीच्या शाळेचा 
विल्हा  

विल्हावनहाय वनस्श्चत केलेले अभ्यासकें द्र  पडताळणीसाठी 
वनस्श्चत केलेले 
ववभागीय कें द्र                        

संकेतांक  अभ्यासकें द्राचे नाव व पत्ता 
उपलब्ध 
िागा  

०१ अकोला 1121A 

 

शासकीय अध्यापक मिाविद्यालय िामदास 
पेठ, अकोला द.ुनं. (०७२४) २४३३७६५  

यचममवुि. विभागीय 
कें द्र अमिािती 
विी.एम.विी. ते 
िलगाि िोड, पोतट 
विी.एम.विी, निसािी 
अमिािती – ४४४ 
६०४  
द.ुक्र: (०७२१) 

०२ अमिािती 1250A वशिािी वशक्षण संतरे्थचे वशिािी कॉलेि 
ऑफ एज्यकेुशन, वशिािीनगि डॉ. पंिाबिाि 
देशमखु चौक अमिािती – ४४४ २१४ द.ुनं. 
(०७२१) २६६२१४२  

०३ बलुढाणा 1302A शासकीय अध्यापक मिाविद्यालय, वचखली 
िोड बलुढाणा - ४४३ ००१ द.ुनं. (०७२६२) 

महाावाचे – प्रिेशानंति या पुस्ततकेत वदलेल्या सिज वनयम ि अटी प्रिेवशत विद्यार्थ्यास बंधनकािक असतील 
याची नोंद घ्यािी. 
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२४४३४२   २५३१४४५२५३१२१
०. 

०४ यितमाळ 1404A शासकीय अध्यापक मिाविद्यालय, गोधनी 
िोड, उमिसा यितमाळ – ४४५ ००१ द.ुनं. 
(०७२३२) २४४३४२  

०५ िाशीम 1504A छबतुाई डिाके वशक्षणशातत्र मिाविद्यालय, 

कािंिा (लाड), वि. िाशीम द.ुनं. (०७२५६) 
२२३६१२  

०६ औिंगाबाद 2101A शासकीय अध्यापक मिाविद्यालय, तटेशन 
िोड, औिंगाबाद द.ुनं. (०२४०) २३३४८४०  

यचममवुि. विभागीय 
कें द्र  औिंगाबाद.सविे 
नं. 41, सपवनकी 
मलुींच्या िसवतगिृाच्या 
पिेूस संदनिन 
कॉलनी, छािणी 
औिंगाबाद – ४३१ 
००२ 

द.ुक्र. (०२४०) 
२३७१०६६,२३७१०७

७. 

०७ बीड 2203A शासकीय अध्यापक मिाविद्यालय, 

अंबािोगाई, वि. बीड – ४३१ २०४ द.ुनं. 
(०२४४६) २४७०५६  

०८ िालना 2303A मत्सोदिी कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन, मत्सगड, 

िालना – ४३१ २०४ द.ुनं. (०२४८२) 
२३५९३७    

०९ उतमानाबाद 
 

2601A तिामी वििेकानंद संतरे्थचे कॉलेि ऑफ 
एज्यकेुशन, उतमानाबाद ४१३ ५०१ द.ुनं. 
(०२४७२) २२२०५८ 

१० मुंबई सबअबजन 

(बोवििली (URC-1), 

कांवदिली (URC-2), 

गोिेगाि (URC-3), 
अंधेिी (URC-4), 
सांताकू्रझ (URC-5), 
भांडूप (URC-

6),घाटकोपि (URC-7), 
चेंबिू (URC-8), कुला 
(URC-9),घाटकोपि 
(DYD_URC3), 

अंधेिी (DYD_URC5), 
मालाड W 
(DYD_URC6),  
कांवदिली E 

(DYD_URC7),  िे 
तालकेु असतील. 

3102A चेंबिू सिंकष वशक्षणशातत्र मिाविद्यालय, 

िाधाकृष्ट्ण चेंबिू मागजसमोि, चेंबिू नाका चेंबिू, 

मुंबई – ४०० ०७१ (सबअबजन ) द.ुनं.(०२२) 
२५२२१४३९  

यचममवुि. विभागीय  
कें द्र मुंबई  िगन्नार्थ 
शंकिशेठ 
मिानगिपावलका 
शाळेची इमाित, दसुिा 
मिला फे्रअि ब्रीि 
(साउर्थ एन्ड) नाना 
चौक, ग्रटँ िोड 
(पस्श्चम) मुंबई – ४०० 
००७  

द.ुक्र. (०२२) 
२३८७४१८०, 
२३८७४१८३, 
२३८७४१७७ 

११ मुंबई  
(पिेल (URC-10), 
दादि (URC-11), 
भायखळा (URC-12), 
ग्रटँिोड 
(DYD_URC1), 

31139 सेकंडिी रेलनग कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन ३, 

मिापावलका मागज, धोबीतलाि मेरो वसनेमा, 
मुंबई – ४०० ००१ द.ुन. (०२२) २२६२००५०  



23 
 

सायन 
(DYD_URC2), मलुडू 
(DYD_URC4) िे 
तालकेु असतील.) 

१२ िायगड 3213A शासकीय अध्यापक मिाविद्यालय, पुणे-मुंबई 
िायिे, पनिेल, वि. िायगड – ४१० २०६  
द.ुनं. : (०२२) २७४५३०००   

१३ ठाणे ि पालघि या दोन 
विल्ह्यासाठी  

3501A सेिासदन कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन, सेन्रल 
िॉस्तपटल समोि,  सेिासदन मागज, 
उल्िासनगि, वि. ठाणे - ४२१ ००१  
द.ुनं. (०२५१) २५४५५६५   

१४ भंडािा 4102A शासकीय अध्यापक मिाविद्यालय, भंडािा – 

४४१ ९०४ द.ुनं( .०७१८४ )२५२३८६  
यचममवुि. विभागीय 
कें द्र नागपिू सभेुदाि 
िॉल, विद्यापीठ क्रीडा 
पविसि लॉ कॉलेि 
कॅ म्पस, िविनगि 
चौकाििळ, 
अमिािती िोड, 
नागपिू – ४४० ००१ 

द.ुक्र. 
(0712)2553724/25 

१५ गोंवदया 4104A पुंिाभाई पटेल कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन, डॉ. 
आंबेडकि िाडज, गोंवदया – ४४१६०१ द.ुनं. 
(०७१८२) २२२५०८, २३१६९८  

१६ चंद्रपिू 4220A िनता कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन, वसविील 
लाईन्स, चंद्रपिू – ४४२४४१ द.ुनं. 
(०७१७२) २५८७२२, २५५२९२  

१७ गडवचिोली 4302A वशिािी एज्यकेुशन सोसायटीचे अॅड. एन. 
एस. गंगिुाि कोलेि ऑफ 
एज्यकेुशन,गडवचिोली – ४४२ ६०५ द.ुनं. : 
(०७१३२) २३३४५३  

१८ नागपिू 4484A िावधका अध्यापक मिाविद्यालय, निोदय 
विद्यालय वबल्ल्डग, िािीिनगि सोमलिाडा, 
नागपिू – ४४० ०२५  
द.ुनं. : (०७१२) २२९१६८२  

१९ िधा 4501A तिािलंबी कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन, िधा – 
४४२ ००१ द.ुनं. : (०७१५२) २४३८०४  

२० अिमदनगि 5116A विद्याप्रवतष्ट्ठानचे कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन, 
केडगाि देिी िोड अिमदनगि – ४१४ ००१ 
द.ुनं. : (०२४१) २५५१४२०  

यचममवुि. विभागीय 
कें द्र नावशक, 
मिानगिपावलकेची 
िुनी इमाित दसुिा 
मिला, निीन पंवडत 
कॉलनी, नावशक – 
४२२ ००२ 
द.ुक्र.0253-2317063   

२१ धुळे 5201A धुळे एज्यकेुशन सोसायटीचे कॉलेि ऑफ 
एज्यकेुशन, डॉ. लोविया मागज, एस.आि.पी. 
कॅ म्पििळ, धुळे – ४२४ ००१ . 
द.ुनं. : (०२५६२) २३८०४२  

२२ िळगाि 5310A खान्देश एज्यकेुशन सोसायटीचे कॉलेि 
ऑफ एज्यकेुशन, 
एम.िे. कॉलेि पविसि िळगाि – ४२५ 
००१  द.ुक्र. : (०२५७) २२३४१८७  

२३ नावशक 5401A एन.डी.एम.विी.पी.चे कॉलेि ऑफ 
एज्यकेुशन, के.टी.एच.एम. कॉलेि कॅ म्पस, 
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गंगापिूिोड, नावशक – ४२२ ००२ . 
द.ुक्र. : (०२५३) २५७१५४२  

२४ नंदिुबाि 5507A वशक्षणशातत्र मिाविद्यालय, नंदिुबाि   
द.ुक्र. : (०२५६४) २२२५०८  

२५ पुणे 62395 झेल एज्यकेुशन सोसायटी संचावलत ज्ञानगंगा 
कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन, सविे नं. २५/३/३ 
लिगणे खदुज, 
लसिगड िोड, पुणे – ४११ ०९१  

यचममवुि. विभागीय 
कें द्र पुणे, शािीि 
अण्णाभाऊ साठे 
प्रशालागिृ 
मिानगिपावलका 
शाळा क्र.५ (मलुांची), 
६५४, सदावशि पेठ 
िौदासमोि, कुमठेकि 
मागज पुणे – ४११ ०३० 

द.ुक्र. 
(020)24457914 

२६ सातािा 6401A आझाद कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन कॅ म्प, 
सातािा – ४१५ ००१  द.ुक्र. : (०२१७) 
२३१२५७  

२७ सोलापिू 6502A दयानंद कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन, सोलापिू 
– ४१३ ००२  द.ुक्र. : (०२१७) २३७३२३७  

२८ सांगली 7254A सांगली वशक्षण संतरे्थचे एस.पी.एस. कॉलेि 
ऑफ एज्यकेुशन, िाििाडा, सांगली – 
४१६ ४१६  
द.ुनं. : (०२३३) २३७३८४८    

यचममवुि. विभागीय 
कें द्र कोल्िापिू,  
वशिािी विद्यापीठ 
पविसि पोतट ऑवफस 
शेिािी, विद्यानगि 
कोल्िापिू – 
 ४१६ ००४ 
द.ुक्र. (0231)-
2607022 

 

२९ ित्नावगिी 7301A शासकीय अध्यापन मिाविद्यालय बोवडंग 
िोड, ित्नावगिी – ४१५ ६१२ द.ुनं. : 
(०२४५२) २२४६५०  

३० लसधुदगुज 7403A वशक्षण विकास मंडळाचे श्री. एस.के. 
पंतिालािलकि कॉलेि ऑफ एज्यकेुशन, 
देिगड, वि. लसधुदगुज  
द.ुनं. : (०२३६४) २६२१९४  

३१ कोल्िापिू 7515A आचायज िािडेकि अध्यापक मिाविद्यालय, 
गािगोटी, वि. कोल्िापिू द.ुनं. : (०२३२४) 
२२००७९ 

३२ लातिू 8416A िसंतिाि नाईक अध्यापक मिाविद्यालय, 
वशरूि तािबंद, ता. अिमदपिू, वि. लातिू  
द.ुनं. : (०२३८१) २२०२९०  

यचममवुि. विभागीय 
कें द्र नांदेड, तिामी 
िामानंद तीर्थज 
मिाठिाडा विद्यापीठ 
पविसि,नानक कमान, 
झिी िोड,विष्ट्णपुुिी   
नांदेड - ४२१ ६०६ 

द.ुक्र. (02462) 
229940 / 283038 

३३ नांदेड 8502A शासकीय अध्यापक मिाविद्यालय, नांदेड – 
४३१ ६०१ द.ुनं. : (०२४६२) २२९३२८  

३४ पिभणी 8702A शासकीय अध्यापक मिाविद्यालय, लितिू 
िोड, पिभणी द.ुनं. : (०२४५२) २२४००१५  

३५ लिगोली 8810A वप्रयदशजनी सेिा संतरे्थचे डॉ. शंकििाि सानि 
वशक्षणशातत्र मिाविद्यालय, कळमनिुी, वि. 
लिगोली – ४३१७०२  
द.ुनं. : (०२४५५) २२००३७  
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टीप- विद्यापीठाने प्रिेश देतेिेळी वदलेले अभ्यासकें द्र कािी कािणांमुळे कायास्न्ित िोऊ शकले नािी, ति 
पयायी वयितर्था किण्यात येईल. त्या   वठकाणी संबंवधत विद्यार्थ्यांनी वशक्षणक्रम पणूज किणे सिज विद्यार्थ्यांना 
बंधनकािक िािील याची नोंद घ्यािी.  
 
  
(१७) ववशेर् नोंदी  
 बी.एड. वशक्षणक्रमास प्रिेश घेतल्यानंति प्रिेवशत विद्यार्थ्यांनी पुढील बाबी लक्षात ठेिावयात. 

(१७.१) प्रवेशाथीने प्रवेशाच्या वेळी वनवडलेल्या ववर्यात कोणायाही पवरस्स्त्थतीत बदल 
करण्यास मान्यता देण्यात येणार नाही. कोणी बदल केला व ायामळेु वनकालात चकू 
झाल्यास ायास ववद्याथी िबाबदार असेल. 

(१७.२) नािातील तपेललग अर्थिा देिनागिी अक्षिातील चकुा विद्यार्थ्याने तितः प्रिेशानंति त्याला 
त्याची माविती संपादन किण्यास वमळणाऱ्या िेळेत दरुुतत किणे अवनिायज असेल. 

(१७.३) विल्िावनिाय आिक्षण ि प्रिेश गणुित्तायाद्या तयाि िोत असल्याने एकदा वदलेले 
अभ्यासकें द्र बदलनू वदले िाणाि नािी. अध्यापकास संपणूज वशक्षणक्रम आपल्या वनयोवित 
अभ्यासकें द्राििच पणूज किािा लागेल. केिळ बदली झाल्यास कें द्रबदल अिज किािा. तो 
अिज मळू  कें द्र ि निीन कें द्र यांच्या ना ििकत प्रमाणपत्रासि असािा. सोबत बदली 
आदेशाची प्रत िोडािी, अर्थात या पविस्तर्थतीत संबंवधत विद्यार्थ्याला दोन्िी अभ्यासकें द्रािि 
संपणूज अभ्यासकें द्र शलु्क भिणे अवनिायज असेल बदली वयवतविक्त या संदभात येणा-या 
अिांची कोणत्यािी प्रकािची दखल घेतली िाणाि नािी. 

(१७.४) एकदा प्रिेश घेतल्यानंति कोणत्यािी पविस्तर्थतीत प्रिेश िद्द किण्यात येणाि नािी. तशा 
प्रकािच्या पत्रवयििािाची दखलिी घेतली िाणाि नािी. तर्थावप, एखाद्या विद्यार्थाचे वनयोवित 
दोन िषांच्या कालािधीत दःुखद वनधन झाले असेल ति त्याच्या िािसास िीतसि 
कागदपत्रांची पतूजता केल्यानंति (मतृ्य ू प्रमाणपत्र ि शलु्क पािती) प्रशासकीय खचज ििा 
करून विद्यापीठ शलु्कातील ८० % शलु्क पित किण्यात येईल. विद्यापीठास पत्र पाठिताना 
विद्यार्थ्याने आपला वशक्षणक्रम, अभ्यासकें द्र, कायम नोंदणी क्रमांक, तुकडी इ.चा उल्लेख 
किणे आिश्यक आिे. तसेच ते पत्र संबंवधत विभागाला पाठिून प्रत मावितीतति संचालक, 
वशक्षणशातत्र विद्याशाखा यांचे नािे पाठिािी. 

 
(१८) संपकासाठी  पते्त - 

आपल्याला आलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी संबंवधत अवधकािी / विभागास संपकज  किणे 
आिश्यक असेल. यासाठी विद्यापीठाच्या http://ycmou.digitaluniversity.ac या 
िेबसाईटिि वदलेले मेल आयडी / दिुध्िनी क्रमांकांचा उपयोग किािा. 
विद्यापीठातील अवधकािी विविध कामात कायजित असल्याने अर्थिा संपणूज मिािाष्ट्रातनू 
येणाऱ्या दिुध्िनीमळेु तुमचा फोन लागत नािी. अशािेळी मोबाईल म ॅसेि, अर्थिा 

http://ycmou.digitaluniversity.ac/
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विॉटसअपिि मेसेि न टाकता, मेलद्वािे संपकज  साधािा. मेल आयडी विद्यापीठाच्या 
िेबसाईटिि देण्यात आले आिेत. विद्यापीठ संकेततर्थळ  
http://ycmou.digitaluniversity.ac 
 
 

 
संपकासाठी संबंवधत ववभागप्रमखुांचे पते्त - 

 ( विद्यापीठ फोन नं. - ०२५३ – २२३१७१४, २२३१४७२, २२३०२२७ फॅक्स नं. -९२ -
०२५३ -२२३१७१६ ) 

 
नोंदणी व ववद्याथी सेवा संदभातील समस्त्या 
मा. संचालक ववद्याथी सेवा ववभाग / नोंदणी कक्ष 
प्रमखु  
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त  ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोरी, गंगापरू धरणािवळ, नावशक. ४२२ 
२२२  

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

शैक्षवणक समस्त्या 
मा. संचालक, वशक्षणशातत्र विद्याशाखा /  
समन्ियक बी.एड. वशक्षणक्रम 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त  ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोरी, गंगापरू धरणािवळ, नावशक. ४२२ 
२२२  
0253 -2231322 

पसु्त्तकासंदभात 
मा. भांडािप्रमखु, 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त  
ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोरी, गंगापरू धरणािवळ, 
नावशक- ४२२ २२२ 

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

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

  
महाावाचे –  

विद्यापीठाशी किाियाचा पत्रवयििाि पोतट/ तपीडपोतटनेच किािा. Whatsapp अर्थिा 
कुवियिमाफज त करू नये. त्याची दखल घेण्यात येणाि नािी, याची नोंद घ्यािी. 

 

 

 

http://ycmou.digitaluniversity.ac/
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पवरवशष्ट्ट – १ 
िातीवनहाय आरक्षण िी.आर. नसुार  

१. खालील संिगातील उमेदिािांना खलु्या ि िाखीि संिगातील अंतगजत तितंत्रपणे  पुढे 
दशजविल्याप्रमाणे आिक्षण लागू िािील.. 

(अ) वदवयांग असल्याबाबतचे शासन वनणजयानसुाि सक्षम अवधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र .  ५ 
टक्के  (आिक्षण अंतगजत असेल) 

(आ) सपन्य दलात सक्रीय सेिेत असलेले (अॅक्टीवि सर्व्विस) ि मािी सपवनक यांच्या      २ 
टक्के कमजचाऱ्यांनी मलुगे / अवििावित मलुी ि पती / पत्नी    

२. मागासवगीय उमेदवारांची ायांच्या िातीच्या प्रमाणपराची सक्षम अवधकाऱ्यांनी वदलेली 
साक्षांवकत प्रत मलुाखतीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

(अ)  अनसुवूचत िाती आवण अनसुवूचत िातीमधील बौद्ध धमज तिीकािलेल्या वयक्ती (SC) ---१३ टक्के  
(आ) अनसुवूचत िमाती (ST)                         ७ टक्के 
 (इ)   विमकु्त िाती (मळू १४ ि तत्सम िाती) (VJ – A)           ३ टक्के  
(ई)  भटक्या िमाती )NT – B)           २ टक्के ५. 

(िानेिािी १९९० पिूीच्या ि २८ तत्सम िाती + नवयाने समाविष्ट्ट केलेल्या तत्सम िाती) 
गोसािी, बेलदाि, भिाडी, भुते चलिादी (िगळले), वचत्रकर्थी, गारुडी, वघसाडी, गोल्ला, 
गोंधळी, गोपाल, िेळिे, िोशी, फासेपािधी  (िगळले), कोल्िाटी, मपिाळ, मसनिोशी, 
नंदीिाले, पांगळु, िािळ, वसक्कलगाि, ठाकि, िपद,ू िासदेुि, भोई, बिुरूपी, ठेलािी, 
ओतािी डी. ७ मे २००५ च्या शासन वनणजयानसुाि, मिीआईिाले, कडकलक्ष्मीिाले, 
मिगम्मिाले, गीििा / गििा, गसुाई / गोसाई, मतुलीम मदािी, गारुडी, संपिले ि िादगुाि, 
भाितीय इिाणी, गिळी, मतुलीम गिळी, दििेशी, िाघािले, शाि (मतुलीम धमीय), 
अतिलािले, डी. १ माचज २००६ शासन वनणजयानसुाि लोिाि ि तत्सम िाती, वसक्कलगाि 
ि तत्सम िाती.        

(उ) भटक्या िमाती ) (धनगि ि तत्सम िमाती)NT – C)     ३टक्के ५. 
अविि / डांगे / गढिी / तेलकि / िटकि / िाटकि / शेगि / खटेुकि / तेलंगी / तेल्लािी / 
कोकणी – धनगि / कानडे / िऱ्िाडे / धनगि / झाले झेंडे / कुिमाि / मािुिे / लाडसे / 
सनगि    

(ऊ) भटक्या िमाती (NT – D)        २ टक्के   
िंिाि  ,िंिािा आवण िंिािी  

      (ए) इति मागासिगीय                   १९  टक्के                     
      (ऐ) SEBC   ..........................................................................................शासन वनयमानसुाि  
     (ओ) EWS ................................................................................................. १०  टक्के                     
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पवरवशष्ट्ट – २ 
वदव्यांग ववद्याथी प्रवेश कायषपद्धती (बी. एड.) 

(१) बी.एड. वशक्षणक्रमासाठी एन.सी.टी.ई.ने एकूण १५०० िागा मान्य केल्या आिेत.  
(२) वदवयांगासाठी  वनयमानसुाि १५०० पपकी ५% शासन वनणजयानसुाि िागा आिवक्षत असतील. 

वदवयांग िागांचा तितंत्र कोटा नसनू त्या संबंवधत प्रिगाच्या वनधावित आिक्षण कोट्यातनूच भिल्या 
िातील. 

(३) बी.एड. वशक्षणक्रम प्रिेश अभ्यासकें द्रवनिाय िोतात. प्रत्येक अभ्यासकें द्रािि ४२ िागा असतात. 
त्याचा विचाि किता एका अभ्यासकें द्रािि एका वदवयांगाला (१.६% )प्रिेश देता येऊ शकतो, पिंतु 
वदवयांगांना वनयमानसुाि ७५ िागा वमळावयात ह्या िेतनेू प्रत्येक अभ्यासकें द्रास वकमान दोन  आवण  
पाच अभ्यासकें द्रांिि िाततीतिातत तीन  अशी त्यांची विभागणी िोईल.  

(४) वदवयांगांचे५% म्िणिेच ७५ िागा िोय. त्या भिताना सिज प्रकािच्या वदवयांगांची एकवत्रत गणुित्ता 
यादी किण्यात येईल. त्यातनू गणुिते्तनसुाि आलेल्या वदवयांगांना प्रर्थम  सिळ प्रिेश देण्यात येतील. 
ह्या िागा ५% वयवतविक्त असतील. उिजवित यादीतनू ५% वदवयांगांची वनिड (७५िागा) किण्यात 
येईल. ( शासन वनणषयानसुार  पाच अस्स्त्थव्यंग प्रकारांना प्रायेकी ०१%िागा ) 

(५) वदवयागांच्या ज्या प्रकािच्या गटात कमी अिज असतील त्या गटाची यादी वदवयांग प्रिेश गणुित्ता 
याद्या तयाि किताना प्रर्थम विचािात घेण्यात येईल. त्यानंति त्यापेक्षा िातत अिज असलेल्या याद्या 
अनकु्रमे विचािात घेण्यात येतील. एखाद्या गटातील वदवयांग प्रिेश अिज पुिेशा संख्येने उपलब्ध 
नसतील ति त्या िागा अस्तर्थवयंगाकडे संक्रवमत िोतील. 

(६) वदवयांगांना प्रिेश देताना एका विल्ह्यात िाततीतिातत तीनच वदवयांगांच्या िागा असल्याने, प्रत्येक 
उपगटातील िाततीतिातत  तीनच िागा एका विल्ह्याला देण्यात येतील. एखाद्या विल्ह्यात दोन 
िागा िि एकाच गटातनू भिल्या गेल्या ति उिजवित वदवयांग गटांना त्या विल्ह्यात प्रिेशासाठी विचाि 
केला िाणाि नािी. 

(७) कािी िेळेस अल्पदृष्ट्टी, कणजबवधि या प्रकािच्या प्रिेशेच्छृक अिाची संख्या २५ लकिा २५  पेक्षा 
कमी अस ू  शकते. कािी प्रकािचे वदवयांग कािी ठिाविक विल्ह्यात िातत संख्येने असतात, असे 
घडल्यास त्या विल्ह्यात िाततीतिातत दोन अल्पदृष्ट्टी / कणजबवधि ई. नसुाि  वदवयांगांना प्रिेश देता 
येईल. ज्या प्रकािातील वितक्या िागा कमी भिल्या िातील वततक्या िागा अस्तर्थवयंगाकडे िगज 
करून त्या िागा अन्य विल्ह्यातनू भिण्यात येतील. 
 
(टीप : शासकीय पविपत्रके, सिोच्च न्यायालयाचे वनकाल आवण वनयवमत बी.एड.ची मिािाष्ट्र 
शासनाची पद्धती, मकु्त विद्यापीठाचे ि एन.सी.टी.ई.चे प्रिेश वनयम या सिांचा एकवत्रत विचाि 
करून सिज प्रकािच्या वदवयांगांना िाततीत िातत पदांचा लाभ विािा ि वदवयांगांिि कोणतािी 
अन्याय िोऊ नये यासाठी िी कायजपद्धती वनधावित किण्यात आलेली आिे. त्यातनूिी कािी त्रटुी 
लक्षात आल्या ति पुढील िषी आिश्यक त्या सधुािणा किता येऊ शकतील. वदवयांग संघटनांनी 
ह्या कायजपद्धतीचा बािकाईने अभ्यास करून आपली वनिीक्षणे प्रिेशप्रवक्रया सरुु िोण्यापिूी 
विद्यापीठाच्या वनदशजनास आणनू द्यावयात. त्याचेिी तिागत िोईल. 
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पवरवशष्ट्ट – ३ 

मान्यताप्राप्त प्रयोगशील शाळा यादी 

अ.क्र. प्रयोगशील शाळा 

१.  प्राचायज लीला पाटील सिृन आनंद विद्यालय इ िाडज, मकु्त सपवनक िसाित, कोल्िापिू – ४१६ ००५ दिूध्िनी 
क्र. :०२३१-६५६३१०  

२.  मखु्याध्यापक, अंदाळकि लॉि, भांडािकि ितता पुणे – ४११ ००४, दिूध्िनी क्र. : ०२१२-६७२२२४ 

३.  कमला लनबकि बालभिन, पो. बॉ. नं. ५५, फलटण, विल्िा सातािा – ४१५ ५२३,  दिूध्िनी क्र. : ०२१६६-
२३३२४  

४.  उदयाचल विद्यालय. वपिोिशानगि, विक्रोळी, मुंबई – ४०० ००७   
दिूध्िनी क्र. : ०२२-५७७३५३५ 

५.  डोअि तटेप तकूल, िगन्नार्थ शंकिशेठ चौक, मनपा शाळा नाना चौक, ग्रटँ िोड, मुंबई – ४१६ ००४ दिूध्िनी 
क्र. : ०२२-३८२६३४३ 

६.  तेिस विद्यालय िािेंद्रनगि, कोल्िापिू – ४१६ ००४ दिूध्िनी क्र. : ०२३१-६५५९४१  

७.  ग्राममंगल ‘तनेिनगिी’, ऐना, ता. डिाण ू, विल्िा ठाणे – ४०१ ६०७  

८.  लोकमान्य वटळक विद्यालय, ‘मनिा’ दापोली, विल्िा ित्नावगिी – ४१५ ७१२, दिूध्िनी क्र. : ०२३५८-
८२०७५  

९.  श्रवमक सियोगी सती, पो. लपपळी ख.ुता. वचपळूण, वि. ित्नावगिी – ४१५ ६०४, दिूध्िनी क्र. : ०२३५५-
५४०२७  

१०.  िीिन शाळा  बी-१३, वशिम फ्ल ॅट्स एलोिा पाकज  िोड, बडोदा – ३९० ००७ दिूध्िनी क्र. : ०२२६५-
३८२२३२  

११.  साखिशाळा ‘प्रचीती’, द्वािा ज्ञानप्रबोवधनी ५१०, सदावशि पेठ, पुणे – ४११ ०३०  
दिूध्िनी क्र. : ०२०-२४७७६१९  

१२.  भोंगा शाळा द्वािा विधायक संसद उसगाि डोंगिी, पो. भाताने, ता. िसई, वि. ठाणे – ४०१३०३ दिूध्िनी क्र. : 
०२५० – ५७००१६ 

  

 

अायंत महाावाचे :-  
या िषीच्या बी. एड. प्रिेशप्रवक्रयेत संगणकाचा िापि िा मित्त्िपणूज बदल आिे. त्यामुळे गणुित्ता यादीत 
येणाऱ्या उमेदिािांना मलुाखतीचे पत्र पोतटाने पाठविली िाणाि नािीत, याची कृपया सिांनी नोंद घ्यािी. 
प्रिेशाबाबतची सिज माविती (गणुित्ता यादीपासनू मलुाखतपत्रापयंत) केिळ 
http://ycmou.digitaluniversity.ac या िेबसाईटििच प्रवसद्ध किण्यात येईल.  ती माविती या पुस्ततकेत 
वदलेल्या  कोष्ट्टकाप्रमाणे िेबसाईट पािणे िी तुमची िबाबदािी असेल. त्याबाबत कोणतीिी तक्राि ऐकली 
िाणाि नािी.   

http://ycmou.digitaluniversity.ac/
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पवरवशष्ट्ट – ०४ 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त ववद्यापीठ, नावशक 
वशक्षणशास्त्र पदवी वशक्षणक्रम : २०१९ – २०२१  

अिषदार ववद्यार्थ्याने सादर करावयाचा सेवा तपशील ( Service Record ) 
(प्रवेश – अिासोबत िोडावयाचे सहपर) सेवा नोंद तक्ता  

          

(१) विद्यार्थ्याचे नाि :          
(२) पत्ता  :          

             
            

(३) शाळेचा प्रकाि : (अ) प्रार्थवमक  (आ) प्रयोगशालेय   
(४) शाळेचा प्रकाि : (अ) अनदुावनत   (आ) विनाअनदुावनत 
(५) (अ) पणूज िेळ वशक्षक म्िणनू ३१ मे  २०१८ अखेिपयंत वनर्ददष्ट्ट केलेल्या सेिेचा तपशील :         

  िषे       मविने 
क्र.  विद्यालयाचे नाि  वशकविलेले / वशकिीत असलेले िगज  सेिेचा कालािधी  िषे  अध्यापनाचे 

विषय  पासनू  पयंत  

१.    - - १९  - - १९    

२.    - - १९  - - १९    

३.    - - १९  - - १९    

४.    - - १९  - - १९    

५.    - - २०  - - २०    

६.    - - २०  - - २०    

 

(* सिापेक्षा अवधक शाळांत नोकिी असेल ति तितंत्र पानािि माविती द्यािी) 
(अ) अधजिेळ वशक्षक म्िणनू ३१ मे  २०१९ अखेिपयंत वनर्ददष्ट्ट केलेल्या सेिचेा तपशील :      िषे        मविने   

क्र.  विद्यालयाचे नाि  वशकविलेले / वशकिीत असलेले िगज  सेिेचा कालािधी  िषे  अध्यापनाचे 

विषय  पासनू  पयंत  

७.    - - १९  - - १९    

८.    - - १९  - - १९    

९.    - - १९  - - १९    

१०.    - - १९  - - १९    

११.    - - २०  - - २०    

१२.    - - २०  - - २०    

     

एकूण सेिाकाल   

एकूण  सेिाकाल    
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(* सहापेक्षा अवधक शाळांत नोकरी असेल तर स्त्वतंर पानावर मावहती द्यावी) 

टीप :  

(१) वदनांकाचा तपष्ट्ट उल्लेख असािा.  
(२) ज्या सेिेचे अनभुि प्रमाणपत्रावशिाय इति पुिािे (उदा. वनयुक्ती आदेश, सेिापुस्ततका, शाळा तपासणी 
अििाल, इत्यादी) आपण देऊ शकता ती  सेिा मदु्दा क्र. १६ मध्ये नोंदिािी. कािण ते सिज पुिािे, शाळा 
मान्यताप्रत वशक्षक पद मान्यता प्रत, कायम सेिेत असल्यास तसे प्रमाणपत्र आपणास मलुाखतीच्या िेळी 
सादि किािे लागते.) 
 
पदवीधर वेतनशे्रणी / स्त्केल घेणाऱ्या वशक्षकांनीच या कोष्ट्टकात मावहती भरावी 
 मला................................... तािखेपासनू पदिीधि िेतनशे्रणी/तकेल देण्यात आले असनू 
....................... तािखेच्या आत बी.एड. वशक्षणक्रम पणूज किण्यास सांवगतले आिे. कृपया मला यािषी 
बी.एड. वशक्षणक्रम किण्याची संधी द्यािी िी विनंती. (मलुाखतीच्या वेळी या संदभातील आपणास प्राप्त 
झालेला आदेश दाखववणे अवनवायष असेल.)                        

प्रवतज्ञापर 

 सदि आिेदन पत्रात वदलेली सिज माविती मी तितः भिलेली असनू ती माझ्या समिुतीप्रमाणे बिोबि 
आिे. ती चकुीची िा खोटी आिे असे आढळल्यास मी प्रिेशास अपात्र िोईल लकिा मला प्रिेश वमळाला 
असल्यास तो िद्द िोईल ह्याची मला िाणीि आिे. प्रिेश-अिात भिलेली माविती ि संगणकीय प्रपत्रात 
भिलेली माविती सािखी आवण एकच असनू तफाित आढळल्यास माझ्या वििोधात विद्यापीठाची फसिणकू 
केल्याबद्दल गनु्िा दाखल किण्यात येईल, याची मला पणूजपणे िाणीि आिे. प्रिेश – अिासोबतची 
मावितीपुस्ततका मी काळिीपिूजक िाचलेली आिे. त्यातील सिज अटी ि वनयम मला मान्य आिेत ि 
त्याबाबत मी कोणतीिी तक्राि किणाि नािी. 

 

तर्थळ :                  अिजदािाचे नाि ि तिाक्षिी  

वदनांक :  
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पवरवशष्ट्ट – ०५ 

सवष अिषदार ववद्यार्थ्यांनी भरावयाचे हमीपर  

 

मी  

(पणूज नाि ) 

१) प्रिेश-अिज भिण्यापिूी या मावितीपुस्ततकेतील सिज माविती मी िाचलेली आिे. प्रिेशासंदभात 

वदलेले सिज वनयम ि अटी मला मान्य असनू त्याबाबत माझी कोणतीिी तक्राि असणाि नािी. 

२) मी िमी देतो की, प्रततुत वशक्षणक्रम पणूज किण्यासाठी आिश्यक ते सिाि पाठ ि ह्या वशक्षणक्रमाची 

शाळेशी संबंवधत सिज प्रात्यवक्षके मी विनातक्राि पणूज किेन. सदि पाठ ि प्रात्यवक्षके सादि 

केल्यावशिाय मला पणूज किता येणाि नािी ह्याची मला िाणीि आिे. 

३) या वशक्षणक्रमासाठी मी माझ्या संस्त्थाचालक / ववरष्ट्ठ अवधकाऱ्यांची / मखु्याध्यापकांची 

संमती घेतलेली आहे. 

 

वद. : 

 

अिजदािाचे नाि ि सिी  

 

टीप: अिासोबत कोणत्यािी कागदपत्रांची फोटोकॉपी िोडू नये. फक्त प्रिेश-अिज सचूनांनसुाि अचकू 

भरून द्यािा. 
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पवरवशष्ट्ट – ०६  

अायंत महाावाचे : केवळ प्रवेशेच्छु वशक्षकांसाठी वशफारस-प्रमाणपर 

( इयत्ता १ली ते ८िी ला अध्यापन किणािे वशक्षकांसाठी) 

बी.एड. प्रिेशासाठी अिज किणाऱ्या प्रार्थवमक वशक्षकांनी पुढील वशफािस-प्रमाणपत्र सादि किणे अवनिायज  आिे. 

(सदि प्रमाणपत्र विद्यापीठाने  िेळोिेळी िेबसाईटिि प्रवसद्ध केलेल्या सचूनापत्रानसुाि सादि किािे.) 

 प्रमाणपर  

मी  

(अवधकाऱ्याचे पणूज नाि ) 

गटवशक्षणावधकािी, पंचायत सवमती / प्रशासन अवधकािी, नगिपावलका / वशक्षणावधकािी , विल्िा 
पविषद / आयकु्त, मिानगिपावलका / 

/ खािगीशाळेसाठी मखु्याध्यापक िा संतर्थाप्रमुख  (नको असलेले खोडािे) 
                                     असे प्रमाणपत्र देतो की, श्री. / श्रीमती  

शाळेचे नाि     गािाचे नाि                      ता.                           

वि.                       येरे्थ सिायक वशक्षक पदािि .................. िेतनशे्रणीत कायजित असनू त्यांची 

वनयकु्ती शासनाने मान्य केलेल्या पदािि वद.     /     /              पासनू आिे. वनर्ददष्ट्ट केलेल्या 

तािखेप्रमाणे त्यांच्या सेिेचा एकूण कालािधी .............. िषे ........... मविने ........... वदिस इतका 

असनू त्यांच्या सेिेबाबतची पणूज कागदपते्र मी तपासली आिेत. ायांनी सदर वशक्षणक्रम पणूष 

करण्याची मान्यता माझ्याकडून घेतलेली आहे. त्यांच्या सेिेच्या येरे्थ नमदू केलेल्या तपवशलात 

तफाित ि विसंगती िाविल्यास िा वसद्ध झाल्यास मी िबाबदाि िािीन. 

 

आयकु्त / गटवशक्षणावधकािी – वशक्षणावधकािी विल्िा पविषद ,प्रशासन अवधकािी /  
                                                             / खािगीशाळेसाठी मखु्याध्यापक िा संतर्थाप्रमखु 

 
                                                                          तिाक्षिी ि वशक्का 
तर्थळ - 

वदनांक - 

 

 सदि प्रमाणपत्र विल्िा पविषद, नगिपावलका,मिानगिपावलका तसेच खािगी  शाळेअंतगजत कायजित 

वशक्षकांनी भिािे.  
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पवरवशष्ट्ट – ०७ 

केवळ प्रयोगशील शाळेतील वशक्षकांसाठी हमीपर  

मी श्री. / श्रीमती.     िे             

    

             (तितःचे नाि)                                                    (गािाचे नाि) 

या गािातील या    प्रयोगशील  शाळेत     

                (शाळेचे नाि ) 

िषांपासनू सेिेत आिे. मला या मकु्त विद्यापीठात बी.एड. वशक्षणक्रमास प्रिेश वमळाल्यास माझा िा 

वशक्षणक्रम पणूज झाल्यानंति त्या पुढील वकमान पाच िषे मी याच प्रयोगशील शाळेत माझी सेिा/नोकिी सरुु 

ठेिेन िे मी िमीपत्र वलिून देते. 

                                     प्रयोगशील शाळेतनू अिष करणाऱ्या  अिषदारांचे संपणूष नाव व सही 

 

उपयुजक्त वशक्षक आमच्या                                                  या प्रयोगशील शाळेत 

िषांपासनू सेिेत आिेत. त्यांना या वशक्षणक्रमास प्रिेश वमळाल्यास त्यांचे सिज प्रात्यवक्षक कायज त्यांना 

आमच्या शाळेत पणूज किण्यास मी मान्यता देत आिे. कािण यापुढील काळात  वकमान पाच िषे ते 

आमच्याकडे सेिा कितील असे िमीपत्र वदलेले आिे. 

 

 

प्रयोगशील शाळेचे मखु्याध्यापक  

  संपणूष नाव व सही   
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पवरवशष्ट्ट- ०८ 

मेंटार (शाळेतील ववरष्ट्ठ वशक्षक) मान्यतापर 

                                                                                                                                             

वदनांक :    /      /२०१९ 

प्रवत, 

 मा. संचालक, 
 वशक्षणशातत्र विद्याशाखा, 
 य. च. म. मकु्त विद्यापीठ,नावशक 
 

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

२०१९ – २१  या तुकडीचा विद्यार्थी आिे. 

(२) माझा प्रिेश    या विल्ह्यात झालेला आिे. 

(३) माझी सेिा         

   या शाळेत सरुू आिे. 

(४) माझ्या शाळेतील पाठांसाठी आवण या वशक्षणक्रमाच्या शपक्षवणक कालािधीतील इति प्रात्यवक्षकांसाठी  

श्री. / श्रीमती.       िे शाळेतील िविष्ट्ठ 

वशक्षक मेंटाि म्िणनू काम किण्यास तयाि आिेत. त्यांची शपक्षवणक अिजता     अशी 

आिे. 

(५) मेंटािचे मान्यतापत्र िोडलेले आिे. 

(६) कृपया त्यास मान्यता द्यािी, िी विनंती.        

     प्रिेशेच्छू विद्यार्थ्याचे नाि ि सिी 

माफज त : संबंवधत मेंटाि 

          

मान्यतापर 

श्री. / श्रीमती.      यांना आपल्या बी.एड. 

वशक्षणक्रम पणूजतेसंबंवधत शाळेतील पाठ ि इति प्रात्यवक्षकांना मागजदशजन ि मलू्यमापन किण्यासाठी मान्यता देत आिे. 

                                                                                                    

                                                                                                   मेंटार नाव व सही  

अिासह 
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                                   पवरवशष्ट्ट-०९ 

बी.एड. शैक्षवणक वेळापरक  

वर्ष १ ले  

मवहना कायष 

िलैु   िावििात  

ऑगस्त्ट  प्रिेशासाठी अिज तिीकृती  

ऑगस्त्ट / सप्टेंबर  प्रिेश वनस्श्चती 

सप्टेंबि (पविला   आठिडा) अभ्याससावित्य प्राप्ती ि अद्बोधन  कृवतसत्र  

ऑक्टोबि / नोविेंबि प्रर्थम  संपकज सत्र  

 नोविेंबि ते मे  अभ्यासकें द्रािि संगणक संबंवधत प्रात्यवक्षक कायज  

माचज  पिीक्षा अिज भिणे  

मे अंवतम पिीक्षा )सत्र - १(  

वर्ष २ रे 

मवहना कायष 

 वद्वतीय िषज प्रिेश वनस्श्चती (विद्यापीठाने वनस्श्चत केलेल्या 

धोिणानसुाि ) 

मे )संपणूज मविना(  वद्वतीय कृवतसत्र  (२२ वदिस ) सिािपाठासंबंवधत  प्रात्यवक्षक  ि समंत्रणे  

ऑगतट )चौर्था आठिडा(  ततृीय संपकज सत्र (२ वदिस) चाचणी पाठ  

नोविेंबि / वडसेंबि चौरे्थ संपकज सत्र  ( वदिस ८ ) समंत्रणे ि प्रात्यवक्षक  

वडसेंबि  पाचिे संपकज सत्र )२ वदिस (  सिाध्य्यायी पयजिेवक्षत सिाि बपठका  

माचज )दसुिा आठिडा(  मौवखक पिीक्षा )२ वदिस(  

माचज  पिीक्षा अिज भिणे  

मे अंवतम पिीक्षा )सत्र - २(  

िुलप  /ऑगतट  वनकाल 

 

 


