
यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठ, नािशक. 
बी.एड. िश ण म २०१९-२१ तुकडी या वेशासंदभ त सचूना  

( दतीय वेश फेरी) 
 
१. वेशासंदभ त मह वा या सचूना  
 

१.१. बी.एड. िश ण म २०१९-२१ वेशासाठी िदनांक ९ ऑ टोबर २०१९ रोजी थम िनवड यादी िस  कर यात 
आली होती. थम फेरीम ये िर त रािहले या जागांसाठी दतीय वेश फेरीतील उमेदवारांची  गुणव ेनुसार दसुरी 
िनवड यादी जाहीर कर यात यते आहे. 

 

2.   वेश कायवाहीबाबत सचूना 
 

२.१ या दतीय िनवड यादीत या उमेदवारां या नावाचा समावशे आहे अशा उमेदवारांनी िदनांक 29 ऑ टोबर 2019  
पयत ऑनलाईन प तीने डेिबट/ े डीट काड, नेट ब ँ कग ारे आपले थम वष िव ापीठ शु क ( . १०,२५०/-) भ न 
आपला वेश िन चत करावा. यासाठी उमेदवाराने आपला यजुर आयडी आिण पासवड वाप न लॉगीन के यानंतर 
ऑनलाईन पेमट भर यासाठी लक उपल ध होईल.  

मह वाचे - पेमट लकला गे यावर जर आपणास “Your profile is not filled & Approved……… “,असा मेसेज 
िदस यास ीनवरील डा या बाजसू असले या Fill Profile या  लकवर लक क न िवचारलेली मािहती 
भ न Approve करावी. यानंतर आपणास  पेमट करता येईल. या उमेदवारांनी िव ापीठाचा यापवू चा सोळा 
अंकी कायम न दणी मांक (PRN) अज भरताना न दवलेला आहे यांना सदर मािहती  भर याबाबत मसेेज 
िदसणार नाही. 

२.३  िद. 29 ऑ टोबर २०१९ पयत वेश शु क भ न आपला वशे िन चत न करणा या दतीय फेरी या िनवड 
यादीतील उमेदवारांचा यावष या बी.एड. वेशावर कोणताही अिधकार राहणार नाही.  

२.४ उमेदवारांनी आप या लॉगीनमधनू वशे शु क भर यानंतर, वशे प  (Admission Letter) डाउनलोड 
कर यासाठी लक उपल ध होईल. उमेदवारांनी वशे प  डाउनलोड क न ते दोन तीत ट करावे, एक त 
आप याशी संबिधत  अ यासक ावर जमा करावी व एक वत: कडे ठेवावी. (अ यासक ा या मािहतीसाठी 
िव ापीठ संकेत थळावर उपल ध असलेली मािहतीपु तका (prospectus) पहावी). ये या िदवाळी सु ीत या 
िश ण माचे थम संपक स  आयोिजत केले जाणार अस याने िव ापीठ शु क भर यानंतर दसु या िदवशी 
आप या िनयोिजत अ यासक ावर जाऊन अ यासक  शु क भ न थम संपक स ाची तारीख जाणनू यावी 
हणजे संपक स ास उप थत राहणे आपणास सोयी कर होईल. 

२.५  पढुील प यवहारासाठी अ यासक ावर आपले संपणू नाव, कायम व पी व प  यवहाराचा प ा, ईमेल आयडी 
आिण मोबाईल नंबर न दवावा, हणजे अ यासक ांना वेळोवेळी आप याशी संपक करणे सलुभ होऊ शकेल. यापढेु 
आप या शै िणक काय मांची सव कायवाही आप या अ यासक ावरच कर यात येईल.  

२.६  अ यासक ावर आपणास बी.एड. िश ण म अ ययन सािह य व परूक सािह यसंच दे यात येईल.  

 

 
 

कुलसिचव तथा अ य   

  बी.एड. वेश सिमती 2019-21 


