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वाचा :-  
1) शासन ननिणय क्रमांकः एनजीसी 2004/(41/04/मनश-3,  नदनांक 16 फेब्रुवारी, 2004. 
2) नशक्षि संचालक, उच्च नशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे यांचे पत्र क्रमांक : उनशसं/बी.एड. 

सी.ई.टी./ 2015-2016/बी.एड./4076, नदनांक 24.4.2015. 
शासन ननिणय:- 
 सन 2015-16 या शैक्षनिक वर्षासाठी बी. एड. (पूिणवेळ, ननयनमत) अभ्यासक्रमास प्रवेश 
घेण्यासाठी ननयमावली नवनहत करण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, उच्च नशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे 
यांनी नदनांक 24.04.2015 च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास अनुसरुन  पुढील बी. एड. 
अभ्यासक्रम प्रवेश ननयमावलीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
 बी.एड. प्रवेश : शैक्षनिक वर्षण 5-2016.  
 

1 प्रवेश प्रनक्रयेची कायणपध्दती:- 
 1.1  महाराष्ट्रातील शासकीय, अशासकीय अनुदाननत, अशासकीय नवनाअनुदाननत/कायम 

नवनाअनुदाननत व अल्पसंखयांक संस्था संचनलत अनुदाननत, नवनाअनुदाननत व कायम 
नवनाअनुदाननत नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयांमध्ये ननयनमत बी.एड. अभ्यासक्रमासाठी द्यावयाचे 
प्रवेश सामाईक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test ) (CET) घेऊन कें द्रीय प्रवेश 
प्रनक्रयेव्दारे (Govt. Common Admission Process)(Govt. CAP) करण्यात येतील. 
      सदर प्रवेश प्रनक्रयेची कायणवाही संगिकामाफण त Online पध्दतीने करण्यात येिार आहे.               

 1.2 भरावयाच्या जागा :- 
  या परीके्षतून खालीलप्रमािे जागा भरण्यात येतील:- 
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  अ) शासकीय व अशासकीय अनुदाननत/ नवनाअनुदाननत/कायम नवनाअनुदाननत महानवद्यालये:-
100 % 

  ब)  1) अशासकीय अनुदाननत अल्पसंखयांक महानवद्यालये : 50 % 
2) शासकीय कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेत सहभागी अशासकीय नवना अनुदाननत/  
     कायम नवना अनुदाननत अल्पसंखयांक महानवद्यालये : 49 % 

  क) अनुदाननत अल्पसंखयाकं महानवद्यालयांनी भरावयाच्या 50 टक्के जागा नदनाकं 16 फेबु्रवारी, 
2004 च्या शासन ननिणयातील तरतूदीनुसार कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतील वर्षण 2015-16 च्या 
सीईटी उत्तीिण उमेदवारांतूनच गुिवते्तनुसार प्राधान्यक्रमाने व बी.एङ प्रवेश ननयमांचे पालन 
करुन संबंनधत अल्पसंखयाकं उमेदवारांमधूनच गुिवते्तनुसार प्राधान्यक्रमाने भरिे अननवायण 
राहील. प्रवेश प्रनक्रया पार पाडताना संबनधत अल्पसंखयाकं महानवद्यालयांनी खालीलप्रमािे 
कायणवाही करावी :- 
(1) प्रवेनशत उमेदवारानंा संबंनधत महानवद्यालयाने त्यांच्या Login ID मधून प्रवेशपत्र काढून 
देिे आवश्यक राहील. 
(2) अल्पसंखयांक कोटयांतगणत प्रवेनशत उमेदवारांची यादी कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेमाफण त 
प्रमानित करुन घेिे आवश्यक राहील. 
(3) संस्था अल्पसंखयांक कोटा घेऊ इच्च्ित नसलयास त्या जागा संस्थेला कें द्रीय प्रवेश 
प्रनक्रयेकडे अल्पसंखयाकं आयोगाचे ना-हरकत प्रमािपत्र सादर करुन समर्पपत कराव्या 
लागतील. त्यावर वरील 1.2(ब) येथील प्रमािानुसार जागा भरण्यात येतील.  
(4) ज्या अल्पसंखयांक संस्थेला अल्पसंखयांक कोटा समर्पपत करावयाचा आहे व त्या संस्थेस 
जर अल्पसंखयाकं कोटयाऐवजी सवणसाधारि कोटा हवा असल्यास संस्थेस त्यांच्या 
महानवद्यालयात घटनात्मक आरक्षिानुसार पदभरती करायला हवी व नवद्याथीसुध्दा 
घटनात्मक आरक्षिानुसार च्स्वकारिे बंधनकारक राहील. 
(5) कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेव्दारा अल्पसंखयाकं महानवद्यालयाला पुरेसे उमेदवार उपलब्ध न 
झाल्यास, संस्थास्तरावर गुिवते्तनुसार उमेदवार भरता येतील. 

  ड) कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेत सहभागी अशासकीय नवनाअनुदाननत आनि कायम नवनाअनुदाननत 
अल्पसंखयांक अध्यापक महानवद्यालयांना अल्पसंखयाकं कोटा कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रया (Govt. 
CAP) अथवा महाराष्ट्र नवनाअनुदान अध्यापक महानवद्यालय संस्था चालक असोनसएशन 
(Asso. CAP) यापैकी एकाच CAP मधून भरता येईल.  दोन्ही CAP मधून एकनत्रत भरता 
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येिार नाही. तथानप शासनाची व असोनशएशनची प्रवेश  प्रनक्रया संपल्यानंतर जागा नरक्त 
असल्यास जर शासकीय कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतील (Govt. CET) महानवद्यालयानंा महाराष्ट्र 
नवनांअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय संस्थाचालक असोनशएशनाच्या सामाईक परीके्षतून 
(Asso. CET) पात्र नशल्लक उमेदवारांतून प्रवेश द्यावयाचे असतील ककवा (Asso. CET) 
मधील महानवद्यालयानंा (Govt.CET) तून पात्र नशल्लक उमेदवारांतून प्रवेश द्यावयाचे 
असतील तर उच्च नशक्षि संचालनालयाची पुवणपरवानगी घेिे आवश्यक राहील. प्रवेश 
प्रनक्रया पार पाडताना संबंनधत अल्पसंखयांक महानवद्यालयांनी खालील प्रमािे कायणवाही 
करावी:- 
(1) ज्या नवनाअनुदाननत, कायम नवनाअनुदाननत अल्पसंखयांक अध्यापक महानवद्यालयाने 
कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रये (CAP) मधून अल्पसंखयाकं कोटा भरला आहे त्या महानवद्यालयाने 
प्रवेनशत उमेदवारांना Login ID मधून प्रवेशपत्र काढून देिे आवश्यक राहील. 
(2) अल्पसंखयांक कोटयांतगणत प्रवेनशत उमेदवारांची यादी कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेद्वारा प्रमानित 
करुन घेिे आवश्यक राहील. 
(3) कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेत सहभागी अशासकीय नवनाअनुदाननत/कायम नवनाअनुदाननत 
अल्पसंखयांक अध्यापक महानवद्यालयाने महाराष्ट्र नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय 
संस्थाचालक असोनसएशनमाफण त अल्पसंखयांक कोटा भरला असेल तर अल्पसंखयांक 
कोटयांतगणत प्रवेनशत उमेदवारांची यादी महाराष्ट्र नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय 
संस्थाचालक असोनसएशन तसेच प्रवेश ननयंत्रि सनमतीकडून मान्य करुन घेिे अननवायण 
राहील. 
(4) संस्था अल्पसंखयाकं कोटा घेऊ इच्च्ित नसल् यास त्या जागा संस्थेला कें द्रीय प्रवेश 
प्रनक्रयेकडे अल्पसंखयाकं आयोगाचे ना-हरकत प्रमािपत्र सादर करुन समर्पपत कराव्या 
लागतील. त्यावर वरील 1.2(ब) येथील प्रमािानुसार जागा भरण्यात येतील.  
(5) ज्या अल्पसंखयाकं संस्थेला कोटा समर्पपत करावयाचा आहे व त्या संस्थेस जर 
अल्पसंखयांक कोटयाऐवजी सवणसाधारि कोटा हवा असल्यास संस्थेस त्यांच्या 
महानवद्यालयात घटनात्मक आरक्षिानुसार पदभरती करायला हवी व नवद्याथीसुध्दा 
घटनात्मक आरक्षिानुसार च्स्वकारिे बंधनकारक राहील. 
(6) अल्पसंखयाकं कोटयांअतगणत कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेव्दारा पुरेसे उमेदवार उपलब्ध न 
झाल्यास संस्थास्तरावर गुिवते्तव्दारे उमेदवार भरता येतील. 
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  इ) महाराष्ट्र नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय संस्थाचालक असोनसएशनचे सदस्य 
असलेल्या अशासकीय नवनाअनुदाननत व कायम नवनाअनुदाननत नशक्षिशास्त्र 
महानवद्यालयात संघटनेमाफण त घेतलेली त्या त्या वर्षाची सामाईक परीक्षा (Asso. CET) व 
(Asso. CAP) द्वारे एक नखडकी योजनेंतगणत (Single Window System) प्रवेश होिे 
बंधनकारक राहील. तथानप, शासनाची व असोनशएशनची प्रवेश प्रनक्रया संपल्यानंतर रागा 
नरक्त असल्यास शासकीय कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतील (Govt. CET) मधील महानवद्यालयांना 
महाराष्ट्र नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय संस्थाचालक असोनसएशनच्या सामाईक 
परीके्षतून (Asso. CET) तील पात्र नशल्लक उमेदवारातूंन प्रवेश द्यावयाचे असतील, ककवा 
(Asso. CET) मधील महानवद्यालयांना (Govt. CET) मधून पात्र नशल्लक उमेदवारांमधून प्रवेश 
द्यावयाचे असतील, तर उच्च नशक्षि संचालनालयाची पुवण परवानगी घेिे आवश्यक राहील. 
महाराष्ट्र नवनाअनुदान अध्यापक महानवद्यालय संस्थाचालक असोनशएशनकडून शासकीय 
कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतील (Govt. CET)  नवद्याथी Association CAP मध्ये प्रवेनशत करावयाचे 
असल्यास उच्च नशक्षि संचालनालयाची पूवणपरवानगी घेिे आवश्यक राहील. तसेच 
शासकीय कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेशी संलच्ननत असिाऱ्या महानवद्यालयांना महाराष्ट्र 
नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय संस्थाचालक असोनसएशनच्या सामाईक परीके्षतून 
(Asso. CET) उत्तीिण झालेल्या नवद्यार्थ्यांना Govt. CAP मधून प्रवेनशत करावयाचे असल्यास 
संचालनालयाची पुवणपरवानगी घेिे आवश्यक राहील. मा. सवोच्च न्यायालय/मा. उच्च 
न्यायालय/प्रवेश ननयंत्रि सनमतीचे ननिणय/शासनाकडून वेळोवेळी प्रनसध्द करण्यात आलेले 
प्रचनलत ननिणय व  ननयम बंधनकारक राहतील.  महानवद्यालयात प्रवेनशत उमेदवारांची यादी 
असोनसएशनद्वारा प्रमानित करुन घेऊन नंतर प्रवेश ननयंत्रि सनमतीकडून मान्य करुन घेिे 
बंधनकारक राहील. 

2 कें द्रीय सामाईक परीके्षसाठी (CET) पात्रता : 
 2.1 अ) 

 
 
 
 
 

(1) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाच्या नवज्ञान व गनित/सामानजक शास्त्र े
(इनतहास/भूगोल/अथणशास्त्र/राज्यशास्त्र/मानसशास्त्र/तत्वज्ञान/नशक्षि/गं्रथालय शास्त्र) तसेच 
मानव्यशास्त्रे (सवणभार्षा व सानहत्य) नवद्याशाखेची 3 वर्षाची पदवी/पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा पूिण 
केला असेल व पदवी ककवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला खुला संवगातील उमेदवाराला 
नकमान 50 टक्के (49.50 ते 49.99 टक्के पयंतचे गुिधारकांचे गुि 50 टक्के इतके 
गिण्यात येतील) व मागासवगीय संवगातील (अ.जा., अ.ज., नव.जा.भ.ज., इ.मा.व., व 
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नव.मा.प्र.) ज्या उमेदवारांना नकमान 45 टक्के गुि (44.50 टक्के ते 44.99 टक्के पयंतचे गुि 
धारकांचे गुि 45 टक्के इतके गिण्यात येतील.) महाराष्ट्राबाहेर नवद्यापीठातील पदवी प्राप्त 
सवण संवगातील ज्या उमेदवारांनी नकमान 50 टक्के गुि प्राप्त केले आहेत (49.50 ते 49.99 
टक्के पयंतचे गुिधारकांचे गुि 50 टक्के इतके गिण्यात येतील) असे उमेदवार बी.एङ 
प्रवेशासाठी घेण्यात येिाऱ्या सामाईक प्रवेश परीके्षस (CET) बसण्यास व बी.एड. प्रवेशास पात्र 
राहतील.  
        अनभयांनत्रकी व तंत्रज्ञान मध्ये (गनित व नवज्ञान नवर्षय नवशेर्ष म्हिूनअसलेले) उमेदवार 
तसेच मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाच्या 2.1 (अ) मधील सोडून इतर सवण नवद्याशाखांच्या पदव्या 
(उदा.वानिज्य, व्यवस्थापन, अनभयांनत्रकी, संगिक, नवधी,मानहती तंत्रज्ञान, कृनर्ष, 
बी.बी.आय., वैद्यकशास्त्र, समाजशास्त्रातील 2.1 मध्ये नमूद केलेले नवर्षय सोडून इतर नवर्षय, 
फाईनआटण, परफॉर्ममग आटण - संगीत/नृत्य/नाटय इ.) तसेच महाराष्ट्र शासनाने पदवी 
समकक्षता नदलेला कोिताही अभ्यासक्रम पूिण केला असेल व पदवीला ककवा पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रमाला खुला संवगातील उमेदवाराला नकमान 55 टक्के गुि (54.50 ते 54.99 
टक्के पयणतचे गुिधारकांचे गुि 55 टक्के इतके गिण्यात येतील.) व मागासवगीय 
संवगातील (अ.जा. , अ.ज. , नव.जा.भ.ज. , इ.मा.व. , व नव.मा.प्र.) ज्या उमेदवारांना नकमान 
50 टक्के गुि (49.50 टक्के ते 49.99 टक्के पयंतचे गुि धारकांचे गुि 50 टक्के इतके 
गिण्यात येतील.) महाराष्ट्राबाहेर नवद्यापीठातील पदवी प्राप्त सवण संवगातील ज्या 
उमेदवारांनी नकमान 55 टक्के गुि प्राप्त केले आहेत (54.50 ते 54.99 टक्के पयंतचे 
गुिधारकांचे गुि 55 टक्के इतके गिण्यात येतील) असे उमेदवार बी.एङ प्रवेशासाठी 
घेण्यात येिाऱ्या सामाईक प्रवेश परीके्षस (CET) बसण्यास व बी.एड. प्रवेशास पात्र राहतील.  
         दोन वर्षाच्या ककवा एक वर्षण अभ्यासक्रमाची पदवी धारि करिारे पदवीधारक उमेदवार 
(मुक्त नवद्यापीठातील पदवीप्राप्त उमेदवार वगळून) बी.एड. प्रवेशास पात्र राहिार नाहीत. 
यास महाराष्ट्र शासनाने पदवी समकक्षता नदलेले 1/2 वर्षीय अभ्यासक्रम अपवाद राहतील. 

   (2) ज्या नवद्यापीठाच्या पदवी परीके्षच्या गुिपत्रकात गुिांच्या ऐवजी श्रेिी (Grade) नदलेली 
असेल अशा उमेदवारानंी त्या त्या नवद्यापीठाचे त्या श्रिेीशी (Grade) समकक्ष गुि प्रवेश 
अजात नोंदवावेत व प्रवेशाच्यावेळी समकक्ष गुि दशणनविारे नवद्यापीठ/महानवद्यालयाचे 
प्रमािपत्र सादर करिे आवश्यक आहे. तसेच नवद्यापीठाच्या नवर्षयांचे संकेताकं(Code No.) 
नदलेले असतील तर त्यांनी नवर्षयांच्या संकेतांकाचा (Code No.) तक्ता प्रवेशाच्यावेळी सादर 
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करिे आवश्यक राहील. 
   (3) उमेदवारांना पदवी परीके्षच्या ज्या गुिांवर पदवी प्राप्त झाली आहे (नवद्यापीठाने नदलेल्या 

अनतनरक्त गुिांची गिना करुन) त्या एकूि गुिांची टक्केवारी नकमान पात्रतेसाठी व 
गुिवते्तसाठी मुळ गुि ग्राह्य धरले जातील. (उदा.काही नवद्यापीठांत तीन वर्षाचे गुि एकनत्रत 
करुन पदवी नदली जाते,  काही नवद्यापीठात दोन वर्षाचे गुि एकनत्रत करुन पदवी नदली 
जाते तर काही नवद्यापीठात केवळ तृतीय वर्षाच्या गुिांवर पदवी नदली जाते.)  नवद्यापीठाने 
श्रेिी/वगण देण्यासाठी स्वीकारलेल्या पध्दतीनुसार पदवी गुिांची गिना करण्यात येईल. 
तसेच मुक्त नवद्यापीठांच्या पदवीधरांच्या गुिांची गिना मुक्त नवद्यापीठाने पदवीची श्रेिी 
प्रदान करण्यासाठी च्स्वकारलेल्या पध्दतीनुसार गुिांची गिना करण्यात येईल. 

  ब) जे उमेदवार माचण / एनप्रल 2015 ला पदवीच्या अंनतम परीके्षला बसलेले आहेत ते उमेदवार 
सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) देण्यास पात्र राहतील.  महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम 
भरण्याच्या कालावधीपयंत ज्या उमेदवारांच्या पदवी परीके्षचा ननकाल जाहीर होईल व जे 
2.1 (अ) प्रमािे, तसेच इंग्रजी माध्यमासाठी 5.1(ब) प्रमािे पात्र असतील व जे प्राधान्यक्रम 
अजण (Option Form) भरतील अशा उमेदवाराचंा समावेश बी.एड. प्रवेश प्रनक्रयेत केला जाईल.   
       ज्या उमेदवारांचा प्रवेश प्रनक्रयेच्या मधल्या काळात पदवी परीके्षचा ननकाल लागेल व ते 
बी.एड. प्रवेशासाठी ननयम क्रमांक 2.1 (अ) तसेच इंग्रजी माध्यमासाठी 5.1 (ब) प्रमािे पात्र 
असतील तर त्यासं त्यावेळी प्राधान्यक्रम अजण (Option Form) भरता येईल व त्यानंतरच्या 
प्रवेश प्रनक्रयेत त्यांचा समावेश केला जाईल. मात्र अशा उमेदवारांना प्राधान्यक्रम अजण 
भरण्यापूवी झालेल्या प्रवेश प्रनक्रयेत गुिवते्तनुसार स्थान मागता येिार नाही. 

3 सामाईक परीके्षचे स्वरूप : 
 3.1  सामाईक प्रवेश परीक्षा ही माननसक क्षमता, नशक्षक अनभक्षमता व सामान्यज्ञान या नवर्षयांवर 

आधानरत 50 गुिांची व 1 तासाची वस्तुननष्ट्ठ (बहुपयायी प्रश्न) स्वरुपाची घेण्यात येईल. 
 3.2  सामाईक प्रवेश परीके्षच्या प्रश्नपनत्रकेची भार्षा मराठी व इंग्रजी असेल. 
4 प्रवेश परीक्षा शलु्क (प्रवेश अजण, सीईटी व प्रवेश प्रनक्रया शलु्क) : 
 4.1  खुला संवगासाठी व महाराष्ट्राबाहेरील सवण संवगासाठी  रु.650/- 
 4.2  महाराष्ट्रातील मागासवगीयासाठी (अ.जा., अ.ज., नव.जा.भ.ज., इ.मा.व. व नव.मा.प्र.) 

रु.350/- 
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   सूचना : एकापेक्षा अनधक प्रवेश प्रकारासाठी (70 टक्के, 28 टक्के, 2 टक्के)/अध्यापन 
पध्दतीसाठी/माध्यमासाठी वेगळे शलु्क व अजण भरण्याची आवश्यकता नाही. 

5 कें नद्रय सामाईक परीक्षा उत्तीिण होण्यासाठीचे ननकर्ष : 
 5.1 अ) सामानयक प्रवेश परीके्षस (CET) खुल्या संवगातील उमेदवारास 50 पैकी नकमान 18 गुि व 

मागासवगीय संवगातील उमेदवारास नकमान 15 गुि व महाराष्ट्राबाहेरील नवद्यापीठातील 
सवण संवगातील उमेदवारास नकमान 18 गुि नमळाले असतील तर ते उमेदवार बी.एड. 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला पात्र राहतील. 

  ब) इंग्रजी माध्यमात प्रवेशोच्िूक उमेदवाराने सामानयक प्रवेश पनरके्षव्यनतनरक्त 50 गुिांची इंग्रजी 
भार्षा ज्ञान चाचिी परीक्षा ( ELCT) देिे आवश्यक असनू, या चाचिी परीके्षत सवण संवगातील 
उमेदवारांना 50 गुिांपैकी नकमान 18 (36 टक्के) गुि प्राप्त करिे आवश्यक आहे. 

7 अध्यापन पध्दतीच्या नवर्षय ननवडीबाबत: 
 7.1 शालये नवर्षयातील पदवी/पदव्युत्तर पदवी : 
  अ) उमेदवाराने जर शालेय नवर्षयात पदवी/पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली असेल तर नवशेर्ष 

अध्यापन पध्दतीचा नवर्षय प्रवेश अजात नोंद करताना ननवडलेला नवर्षय हा पदवी 
अभ्यासक्रमातील अननवायण/सक्तीचा (Compulsory) नवर्षय अस ू नये.  तो नवर्षय ऐच्च्िक 
(Optional)/नवशेर्ष (Special)/दुय्यम (Subsidiary) असावा अथवा पदव्युत्तर पदवीला तो नवर्षय 
अभ्यासलेला असावा.  नवशेर्ष अध्यापन पध्दतीसाठी (Special Method) ननवडावयाचा नवर्षय 
हा शालेय / उच्च माध्यनमक स्तरावरील नवर्षयांपैकी एक असावा. या नवर्षयाची सोय ज्या 
अध्यापक महानवद्यालयात आहे, त्या अध्यापक महानवद्यालयात तो प्रवेशास पात्र राहील. 

  ब) जर एखादा उमेदवार एकापेक्षा अनधक नवशेर्ष अध्यापन पध्दतीसाठी पात्र व इच्िुक असेल 
तर अशा उमेदवाराने पात्र अध्यापन पध्दतीसाठी अजातील सुचनेप्रमािे नोंद करिे 
आवश्यक आहे. उमेदवाराने अध्यापन पध्दतीसाठीचा नवर्षय पदवीस्तरावर ऐच्च्िक 
(Optional)/नवशेर्ष (Special)/दुय्यम (Subsidiary) म्हिून अभ्यासलेला असावा. 
अननवायण/सक्तीचा (Compulsory) नवर्षय नवशेर्ष अध्यापन पध्दतीसाठी ननवडता येिार नाही. 

  क)  उमेदवाराने अनतनरक्त नवर्षय घेऊन अनतनरक्त पदवी प्राप्त केली असेल तर उपरोक्त 6.1(ब) 
या ननयमाप्रमािे तो नवर्षय अध्यापन पध्दती ननवडण्यास पात्र राहील, परंतु गुिवते्तसाठी 
त्याचे प्रथम पदवीचे मुळ गुि ग्राह्य धरले जातील. 
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  ड) कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेत समानवष्ट्ट असिाऱ्या महानवद्यालयाबाबतची  प्रवेशक्षमता,  माध्यम, 
अध्यापन पध्दती व नशक्षि शलु्क इत्यादी मानहती महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम भरतेवेळी 
उमेदवारांना संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. 

 6.2 शालये नवर्षयानशवाय इतर नवर्षयातील पदवी : 
  अ) शालेय नवर्षयातील पदवीधर सोडून इतर शाखेच्या पदवीधरांनी प्रवेश अजात अध्यापन 

पध्दतीऐवजी आपल्या नवद्याशाखेची नोंद करावी. संबंनधत अध्यापन पध्दती सवण 
महानवद्यालयात उपलब्ध नाहीत, परंतु 7.1 अ, ब, क आनि ड नुसार सवण महानवद्यालयात 
संबंनधत नवर्षयांसाठी जागा राखीव आहेत. त्यामुळे गुिवते्तनुसार प्रवेनशत उमेदवाराला अशा 
महानवद्यालयात आपल्या नवर्षयाची अध्यापन पध्दती मागण्याचा अनधकार असिार नाही. 
यास्तव  जर उमेदवाराला आपल्या नवद्याशाखेची ननवड अध्यापन पध्दतीसाठी करावयाची 
असेल तर उमेदवाराने ज्या अध्यापक महानवद्यालयात आपला नवर्षय आहे त्याच 
महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम द्यावा. 

  ब)  कें द्रीय प्रवेश पध्दतीनुसार वरील नवद्याशाखांच्या उमेदवारांना ज्या नशक्षिशास्त्र 
महानवद्यालयात प्रवेश नमळेल त्या महानवद्यालयाचे प्राचायण संबंनधत उमेदवारास 
महानवद्यालयात उपलब्ध अध्यापन पध्दतीपैकी पदवी स्तरावरील नवर्षयांशी सुसंगत अध्यापन 
पध्दती 1 व 2 नननश्चत करतील.  उदा. आय.टी/कृर्षी/संगिक या नवर्षयांची अध्यापन 
पध्दती उपलब्ध नसल्यास अशा नवद्यार्थ्यांना नवज्ञान/गनित हे नवर्षय घ्यावे लागतील. 

  क) प्रथम अध्यापन पध्दतीसाठी सोय असलेल्या प्रत्येक नवर्षयासाठी माध्यमननहाय, 
नवर्षयननहाय, संवगणननहाय, टक्केवारीनुसार एकूि उपलब्ध जागा नवचारात घेऊन खालील 
प्रमािे प्रवेश नदले जातील: 

1) प्रथम पदवी प्राप्त केलेल्या नवद्यापीठातील नवद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के जागा.  
2) प्रथम पदवी प्राप्त केलेले नवद्यापीठ सोडून महाराष्ट्रातील इतर नवद्यापीठातील 

नवद्यार्थ्यांसाठी 28 टक्के जागा.  
3) महाराष्ट्राबाहेरील नवद्यापीठातून प्रथम पदवी प्राप्त केलेल्या नवद्यार्थ्यांसाठी 2 टक्के 

जागा. 
4) हे नवभाजन दुसऱ्या फेरीपयंत राहील. 

प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीनंतर जागा नशल्लक रानहल्यास संबंनधत अध्यापक महानवद्यालयाला 



शासन ननिणय क्रमांकः बीएड-4615/प्र. क्र.70/15/मनश-2 

 

पृष्ट्ठ 34 पैकी 9  
 

प्राप्त झालेल्या राज्यस्तरीय गुिवत्ता यादीतून गुिवते्तनुसार नवर्षयननहाय/संवगणननहाय प्रवेश 
नदले जातील.  महानवद्यालयातील गुिवत्ता यादीतून 70 टक्के, 28 टक्के व 2 टक्के याचा 
नवचार न करता उमेदवारांकडून प्राप्त झालेल्या अजानुसार नवर्षयननहाय/संवगणननहाय 
एकनत्रत गुिवत्ता यादी केली जाईल व त्या यादीनुसार प्रवेश नदले जातील.  एखाद्या 
नवर्षयाचे ककवा संवगाचे पुरेसे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ननयम क्रमांक 21.5, 21.6 व 
21.7 या ननयमांनुसार अदलाबदल करुन नरक्त जागा भरण्यात येतील व त्यासाठीचे 
वेळापत्रक आवश्यकतेनुसार स्वतंत्रपिे वेबसाईट व वतणमानपते्र यामधून प्रनसध्द केले 
जाईल. 

   टीप : कें द्रीय प्रवेशपध्दतीव्दारे बी.एड. प्रवेश होत असल्यामुळे कें द्रीय बी.एड प्रवेशाचे ननयम 
राज्यातील सवण नवद्यापीठानंा लागू राहतील. 

7 नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयातील जागांची नवभागिी: 
 7.1 नवद्याशाखाननहाय/ नवर्षयननहाय जागांची नवभागिी : 
  अ) मानव्य शास्त्र -  

1. इंग्रजी अध्यापन पध्दती                                              :15 टक्के  
2. मराठी अध्यापन पध्दती                                              :15 टक्के   
3. कहदी अध्यापन पध्दती                                                :10 टक्के 

 40 टक्के 
(ज्या महानवद्यालयात तीनपेक्षा अनधक भार्षा असतील तेथील जागांचे नवभाजन 
महानवद्यालयामध्ये उपलब्ध सवण भार्षा अध्यापन पध्दतीमध्ये समान राहील.) 

  ब) शास्त्र शाखा - 
1.शास्त्र अध्यापन पध्दती                                : 15 टक्के 
2.गनित अध्यापन पध्दती                                              : 10 टक्के 
3.संगिक/मानहती तंत्रज्ञान/अनभयांनत्रकी                      : 05 टक्के . 

                                                     30 टक्के     
  क) वानिज्य/व्यवस्थापन/नवधी शाखा एकूि -                            : 3 टक्के 

कृनर्ष/वैद्यकीय शास्त्र                                                                : 2 टक्के 
                                                                                  5 टक्के                                   
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  ड) सामानजक शास्त्रे  
 1) इनतहास अध्यापन पध्दती                       : 10 टक्के  
 2) भूगोल अध्यापन पध्दती                     : 10 टक्के  
 3) सामानजक शास्त्रे                     : 05 टक्के  
(7.1 मधील अ, ब, क तसेच ड मधील 1 व 

2 या नवद्याशाखा सोडून इतर सवण नवद्याशाखा) 
नटप : ज्या महानवद्यालयात दोनपेक्षा अनधक 

सामानजकशास्त्र अध्यापन पध्दती असतील त्या 
नठकािी उपलब्ध सवण समाजशास्त्र अध्यापन 
पध्दतीमध्ये उपलब्ध जागांचे नवभाजन समान राहील.
  

                                                              : 25 टक्के 
            एकूि टक्के  ( अ+ब+क+ड)                              : 100 टक्के 

 7.2 नवद्यापीठ के्षत्रननहाय जागांची नवभागिी : 
  अ) बी.एड. प्रवेशासाठी प्रत्येक नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयातील एकूि प्रवेश क्षमतेच्या 70 टक्के 

जागा संबंनधत महानवद्यालय ज्या नवद्यापीठ के्षत्रात येते, त्या नवद्यापीठाची प्रथम पदवी 
संपादन केलेल्या उमेदवारासंाठी राखीव असतील. 

  ब)  प्रत्येक नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयाच्या एकूि प्रवेश क्षमतेच्या 28 टक्के जागांसाठी संबंनधत 
महानवद्यालय ज्या नवद्यापीठ के्षत्रात येते त्या नवद्यापीठाचे पदवीधर उमेदवार वगळून 
महाराष्ट्रातील अन्य सवण मान्यताप्राप्त नवद्यापीठे, नटळक महाराष्ट्र नवद्यापीठ, पुिे, 
यशवंतराव चव्हाि महाराष्ट्र मुक्त नवद्यापीठ, नानशक व इंनदरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त 
नवद्यापीठाची महाराष्ट्रातील कें दे्र, मौलाना आझाद राष्ट्रीय मुक्त नवद्यापीठाची महाराष्ट्रातील 
कें दे्र येथनू पदवी संपादन केलेल्या उमेदवारासंाठी राखीव असतील. 

  क) सैन्य दलातील सनक्रय असलेले आजी (ॲच्क्टव्ह सर्व्व्हसेस/अनधकारी व कमणचारी तसेच 
माजी सैननकाचंी मुले/मुली/पती/पत्नी व स्वत: माजी सैननक यांच्यासाठी राखीव जागेवर 
महाराष्ट्र राज्यात सेवेत असलेल्या तसेच महाराष्ट्रातील रनहवासी असलेल्या परंतु 
राज्याबाहेर सैन्य दलात नोकरीत असलेल्या अनधकारी/सैननक/कमणचारी यांची 
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मुले/मुली/पती/पत्नी यांनी इतर राज्यातील मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची पदवी परीक्षा उत्तीिण 
केली आहे, असे उमेदवार उपरोक्त (ब) मधील 28 टक्क्यामधील 2 टक्के राखीव असलेल्या 
जागांवर प्रवेशास पात्र राहतील. 

  ड)  नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयांच्या एकूि प्रवेशक्षमतेच्या 2 टक्के जागा  महाराष्ट्राबाहेरील 
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठातील पदवीधरांसाठी तसेच 7.2 ब मधील मुक्त नवद्यापीठांची 
महाराष्ट्रातील कें दे्र वगळून महाराष्ट्राबाहेरील कें द्रातील पदवीधरांसाठी राहतील.  या 
जागेसाठी सवण उमेदवार खलु्या गटातील समजण्यात येतील. त्यानंा माध्यमाची व नवर्षयाची 
प्रवेश ननयमावलीतील अट पूिण करिे बंधनकारक राहील. 

  इ) 30 (28 + 2) टक्के जागांसाठी नवद्यापीठांबाहेरील उमेदवारांचे पुरेसे अजण न आल्यास 
उवणनरत जागा संबंनधत महानवद्यालयाच्या नवद्यापीठ के्षत्रातील 70 टक्के कोट्याच्या प्रनतक्षा 
यादीतील उमेदवारांमधून गुिवते्तनुसार भरण्यात येतील. 

  फ) 1) उदूण व गुजराथी माध्यमाच्या अध्यापन पध्दती असलेल्या नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयातील 
70 टक्के जागा त्याच नवद्यापीठ के्षत्रातील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील व 30 टक्के जागा 
राज्यातील अन्य नवद्यापीठ के्षत्रातील उमेदवारांमधून गुिवते्तनुसार भरण्यात येतील. 

   2) स्वामी रामानंद तीथण मराठवाडा नवद्यापीठ, नांदेड या नवद्यापीठ के्षत्रातील उदूण माध्यमाचे 
नवद्याथी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा नवद्यापीठ, औरंगाबाद या नवद्यापीठाच्या उदूण 
माध्यमाच्या महानवद्यालयात 70 टक्के  जागांवर प्रवेशासाठी पात्र राहतील.  उवणनरत 28 
टक्के जागा राज्यातील अन्य नवद्यापीठ के्षत्रातील व 2 टक्के जागा राज्याबाहेरील 
नवद्यापीठाच्या उमेदवारांतून भरण्यात येतील.  त्यानंतर काही जागा नशल्लक रानहल्यास 
त्याच नवद्यापीठाच्या के्षत्रातील प्रनतक्षा यादीतील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील. 

   3) महाराष्ट्रातील उदूण व गुजराथी माध्यमासाठी / अध्यापन पध्दतीसाठी पुरेसे उमेदवार 
प्रवेशासाठी उपलब्ध न झाल्यास नरक्त जागांवर अन्य राज्यातील उमेदवाराचंा गुिवते्तनुसार 
नवचार करण्यात येईल. 

  ग) कानश्मरी नवस्थानपतांसाठी शासन ननिणय, उच्च व तंत्र नशक्षि आनि सेवायोजन नवभाग 
क्रमांक : टीईएम-8096/(7188)/टीई-1, नदनांक 24 जून, 1996 अनुसार प्रत्येक 
नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयातील प्रत्येक मंजूर तुकडीकनरता अनधकची 1 जागा प्रवेशासाठी 
नदली जाईल. 
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 7.3 इगं्रजी/उदूण/नहन्दी/मराठी/गुजराथी माध्यमात प्रवेश घेऊ इच्च्ििाऱ्या उमेदवारासंाठी नवशेर्ष 
सूचना: 

   1) इंग्रजी/उदूण/नहन्दी/मराठी/गुजराथी माध्यमात प्रवेश घेऊ इच्च्ििाऱ्या उमेदवाराचें शालेय 
नशक्षि/उच्च माध्यनमक/पदवी/पदव्युत्तर स्तरावरील नशक्षि त्या त्या माध्यमातून होिे 
आवश्यक आहे, अथवा उमेदवाराने पदवीस्तरावर ती भार्षा अभ्यासलेली असावी.  
उमेदवाराने ज्या माध्यमाच्या महानवद्यालयात प्रवेश घेतला आहे त्याला त्याच माध्यमात 
सरावपाठ घ्यावे लागतील. 

   2) इंग्रजी माध्यमात प्रवेश घेऊ इच्च्ििाऱ्या उमेदवारांची CET सोबत 50 गुिांची इंग्रजी भार्षा 
ज्ञान चाचिी घेतली जाईल.  या चाचिीत जे उमेदवार नकमान 36 टक्के गुि प्राप्त करतील, 
तेच इंग्रजी माध्यमाच्या महानवद्यालयांमध्ये प्रवेशास पात्र राहतील.  इंग्रजी भार्षाज्ञान चाचिी 
प्रश्नपनत्रकेचा अभ्यासक्रम व भारांश पुढे नदल्यानुसार असेल : 

1 Reading Comprehension : Picture, Poetry, Prose & Dialogue 40% 
2 Vocabulary Focus - Spellings, Antonyms, Synonyms, 

Homonyms. 
10% 

3 Grammer Focus - a) Punctuation, b) Articles,  
c) Prepositions, d) Conjunctions, e)  Degree Of Adjectives. 

16% 

4 Sentence Formation : 
a) Conversion of sentences from Affirmative-Negative,  
Interrogative-Assertive-Exclamatory, 
b) Jumbled sentences, 
c) Identifying errors in sentences. 

14% 

5 Phonetics :- i) Phonetic transcription, ii) Accent, iii) 
Intonation Pattern 

06% 

6 Verbal Idoms and Proverbs 10% 
7 Figures of Speech 04% 
 Total 100%  

8 वेगवेगळ्या घटकासंाठी राखीव जागा (आरक्षि) : 
 8.1  बी.एड अभ्यासक्रमासाठी 70 टक्के व 30 टक्के जागांवर प्रवेश देताना शासनाच्या 

आरक्षिासंबंधीच्या प्रचनलत धोरिानुसार एकूि प्रवेश क्षमतेच्या 50 टक्के जागा 
महाराष्ट्रातील मागासवगीय घटकासंाठी राखीव असून त्यांचे संवगणननहाय आरक्षिाचे प्रमाि 
पुढीलप्रमािे राहील:- 
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क्र. संवगण टक्केवारी 
1 अनुसूनचत जाती व अनुसूनचत जातीमधील बौध्द धमण 

स्वीकारलेली व्यक्ती (S.C.) 
13 

2 अनुसूनचत जमाती (S.T.) 7 
3 नवमुक्त जाती (14 तत्सम जाती)(VJ/DT)(अ) 3 
4 भटक्या जमाती (जानेवारी 1990 पूवीच्या 28 व तत्सम जाती) 

(N.T.1)(ब) 
2.5 

5 भटक्या जमाती (धनगर व तत्सम जमाती) (N.T.2) (क) 3.5 
6 भटक्या जमाती (वंजारी व तत्सम जमाती) (N.T.3) (ड) 2 
7 इतर मागासवगीय (OBC) 19 
8 एकूि 50  

 8.2 अ) प्रचनलत शासन ननिणयानुसार ज्या जातींना नॉन-नक्रमीलेअर प्रमािपत्र ककवा जात पडताळिी 
दाखला आवश्यक आहे, त्यांनी त्या प्रमािपत्राच्या सत्यप्रती अंनतम प्रवेशाच्यावेळी मूळ 
प्रमािपत्रासह सादर करिे अननवायण राहील. अन्यथा संबंनधत उमेदवाराचा समावेश खुल्या 
संवगात करण्यात येईल व त्याचा खुल्या संवगानुसार पुढील फेरीत पात्रतेनुसार प्रवेशासाठी 
नवचार करण्यात येईल. 

  ब) नॉन-नक्रमीलेअर प्रमािपत्र हे शासनाने वेळोवेळी प्रनसध्द कलेल्या ननिणयानुसार असिे 
अननवायण आहे. 

  क) शासनाने वेळोवेळी प्रनसध्द केलेल्या शासन ननिणयानुसार समावेश करण्यात आलेल्या 
संवगाननहाय जाती, उपजाती तसेच संवगणबदल त्या त्या ननिणयानुसार आरक्षिासाठी पात्र 
राहतील. 

   नटप:- 
1) घटनात्मक आरक्षि महाराष्ट्रातील ननवासी उमेदवारास लागू राहील. 
2) महाराष्ट्र राज्याच्या व्यनतनरक्त इतर राज्याचे असलेल्या ककवा इतर राज्याचे म्हिून 
महाराष्ट्र राज्यातून जातीचे प्रमािपत्र घेतलेल्या उमेदवारांना 8.1 प्रमािे घटनात्मक 
आरक्षि नमळिार नाही. तसेच 5.1 प्रमािे लाभ नमळिार नाहीत. 
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3) आरक्षिाच्या संदभात महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी ननगणनमत केलेल्या ननिणयानुसार 
कायणवाही करण्यात येईल. 

 8.3  नवशेर्ष मागास प्रवगाबाबतची (SBC) तरतूद : 
   महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र नशक्षि नवभाग, शासन ननिणय क्र. टीईएम/ 

3397/12926/(9086)/तांनश-1, नद.11 जुलै, 1997 च्या शासन ननिणयानुसार आरनक्षत 
जागा एकूि 50 टक्के करण्यात आल्या.  या शासन ननिणयाच्या तरतुदीनुसार :  
1) नवशेर्ष मागास प्रवगात ज्या जाती आहेत, त्यापैकी काही जाती इतर मागासवगीयांमध्ये 
समानवष्ट्ट होत्या.  त्यामुळे सुरुवातीस नवशेर्ष मागास प्रवगांचे प्रमािपत्रधारक उमेदवारांची 
जात ज्या मागास प्रवगामध्ये समानवष्ट्ट होती त्या मागास प्रवगांच्या आरक्षिासाठी पात्र 
समजण्यात येईल. 
2) गुिवत्ता यादीनुसार प्रवेश प्रनक्रया पूिण झाल्यानंतर जर कोित्याही मागासवगीय 
प्रवगासाठी आरनक्षत असलेल्या जागांपैकी काही जागा नरक्त रानहल्या तर त्या जागेवर एकूि 
प्रवेश क्षमतेच्या जास्तीत जास्त 2 टक्के पयंत नवशेर्ष मागासवगीय उमेदवारानंा प्रवेशासाठी 
प्राधान्य देण्यात येईल. 
3) यासंबंधी नॉन-नक्रनमलेअरबाबत वेळोवेळी प्रनसध्द झालेले न्यायालयाचे व शासनाचे ननिणय 
लागू राहतील. 

 8.4  खुल्या प्रवगाच्या 50 टक्के जागा व राखीव प्रवगाच्या 50 टक्के जागा यांच्या अंतगणत 
खालील उमेदवारांना त्या समोर दशणनवल्याप्रमािे स्वतंत्रपिे आरक्षि राहील. 
अ) नजल्हा शल्य नचनकत्सक यानंी नकमान 40 टक्के शानररीकदृष्ट्ट्या अपंग असल्याचे 
प्रमािपत्र नदलेले उमेदवार - 3 टक्के. 
ब) सैन्य दलातील सनक्रय सेवेत असलेले (ॲच्क्टव्ह सर्व्व्हस) कमणचारी व माजी सैननक 
यांची मुले/ मुली व पती/पत्नी व स्वत: माजी सैननक - 2 टक्के 

   सूचना : हे अतंगणत आरक्षि असल्यामुळे प्रथम गुिवते्तनुसार या जागा भरल्या जातील व 
भरलले्या जागा ज्या संवगण व नवर्षयाच्या असतील त्या संवगाच्या व नवर्षयाच्या तेवढ्या जागा 
ननयनमत प्रवेशाच्या जागांमधून कमी होतील. 

 8.5  सवण नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयातील बी.एड. अभ्यासक्रमासाठी एकूि प्रवेश क्षमतेच्या 30 
टक्के जागांचे आरक्षि मनहलांसाठी ठेवण्यात आले आहे. (संदभण : उच्च व तंत्र नशक्षि नवभाग, 
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शासन ननिणय क्र.जाईली-1000/723/2000/मनश-1, नदनांक 17 एनप्रल, 2000.)  
 घटस्फोनटत/पनरत्यक्ता/नवधवा मनहला यांना सक्षम अनधकाऱ्यांचे प्रमािपत्र सादर 
केल्यास मनहलांसाठी असलले्या 30 टक्के आरक्षिात समान गुिवते्तच्या तुलनेत प्राधान्य 
देण्यात येईल. (संदभण: उच्च व तंत्र नशक्षि नवभाग, शासन ननिणय 
क्र.एस.सी.टी./2002/(18/02)/मनश-3, नदनांक 26 फेबु्रवारी, 2002). 

 8.6  अ) बी.एड. अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ  इच्च्ििाऱ्या मागासवगीय नवद्यार्थ्यांनी त्यांच्या 
जातीची प्रवेश अजात नोंद करावी. प्रवेश अजात नोंद करतानंा जर ते नशष्ट्यवृत्तीधारक 
असतील तर पूवीचा नशष्ट्यवृत्ती क्रमांक नोंदवावा.  मात्र अंनतम प्रवेशाच्या वेळी मागासवगीय 
उमेदवारांना मूळ प्रमािपते्र सादर करिे अननवायण राहील. जातीच्या वैधता प्रमािपत्र/नॉन 
नक्रमीलेअर प्रमािपत्राबाबत शासनाने वेळोवेळी काढलेले ननिणय लागू राहतील. 
ब) शासनस्तरावरुन वेळोवेळी नवनवध संवगात काही जातींचा संवगण बदलला जातो. समावेश 
केला जातो, अशा बाबींची नोंद योनय पुराव्यासह उमेदवारांनी सादर करावी. 

9 प्रवेशासंबंधी सवणसाधारि ननयम : 
 9.1  मागासवगीय उमेदवारांनी प्रवेश अजात आपल्या जातीची नोंद करतांना जर नशष्ट्यवृत्तीधारक 

असतील तर पूवीचा नशष्ट्यवतृ्ती क्रमाकं नोंदवावा.  तसेच वेळोवेळी प्रनसध्द केलेल्या शासन 
ननिणयानुसार ज्या जातींना जात पडताळिी प्रमािपत्र आवश्यक आहे, तसेच नबगर उन्नत 
गटात मोडिाऱ्या उमेदवारानंा प्रचनलत ननयमानुसार नबगर उन्नत गट प्रमािपत्र  (Non 
Creamy Layer Certificate) आवश्यक आहे, त्याच्या सत्यप्रती अंनतम प्रवेशाच्यावेळी मुळ 
प्रमािपत्रासह सादर करिे अननवायण राहील. जर त्या उमेदवारांनी प्रवेशाच्यावेळी सदर मूळ 
प्रमािपत्र सादर केले नाही तर अशा उमेदवारांना खुल्या संवगातील उमेदवार मानण्यात 
येईल.  त्यानुसार पात्रता गुिवत्ता व शलु्काबाबत कायणवाही करण्यांत येईल. 

 9.2  प्रवेश प्रनक्रयेच्या वेळापत्रकानुसार तसेच वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनानुंसार उमेदवाराने 
कायणवाही करिे ही उमेदवाराची जबाबदारी राहील. 

 9.3  1) प्रवेश प्रनक्रया : प्रवेश प्रनक्रया ही संगिकाच्या सहाय्याने व  गुिवते्तनुसार सरळ प्रवेश 
पध्दतीने होईल. 
2) संगिकाच्या सहाय्याने सरळ प्रवेश प्रनक्रया : या पध्दतीत गुिवते्तनुसार संगिकामाफण त 
संवगणननहाय, नवर्षयननहाय व माध्यमननहाय प्रवेश  करण्यात येतील. या प्रवेशासाठी 
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समुपदेशनास बोलावले जािार नाही. प्रवेशासंबंधीची संपूिण मानहती संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असेल. आवश्यकतेनुसार उमेदवारांशी त्यांच्या पत्त्यावर अथवा त्यांनी नदलेल्या दूरध्वनी 
क्रमांक/ भ्रमिध्वनीवर संपकण  साधण्यात येईल. तेव्हा प्रवेश अजावर संपकण  पत्ता/ दूरध्वनी 
क्रमांक/ भ्रमिध्वनी क्रमांक योनय प्रकारे नोंदनविे आवश्यक आहे. 

10 प्रवेश प्रनक्रयेचे टप्पे : 
 10.

1 
ऑनलाईन रनजस्रशेन प्रनक्रया : 

  I बी.एड. प्रवेश प्रनक्रया 2015-16 साठी प्रवेश अनधसचूनेतील या संकेतस्थळावर जावे. 
  II प्रवेश प्रनकयेची नोंदिी सरुु करण्यासाठी (Register Online) रनजस्टर ऑनलाईन या 

बटिावर च्क्लक करावे. 
  III कृपया फॉमण इंग्रजी भारे्षत भरावा. 
  IV कृपया स्क्रीनवर नदसिाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे नदलेल्या पयायांमधून योनय पयाय ननवडून द्या.   

सॉफ्टवेअर आपि नदलेल्या उत्तराप्रमािे प्राथनमक पात्रता तपासिार आहे. 
  V जर तुम्ही पात्र असाल तर घोर्षिा ब्लॉकमधील चेक बॉक्समध्ये नटक करा. 
  VI चेक बॉक्सवर च्क्लक केल्यानंतर (I am Eligible, Register me) मी पात्र आहे मला  

रनजस्टर  करा असे बटि नदसेल. 
  VII नोंदिी पुढे चालू ठेवण्यासाठी त्या बटिावर च्क्लक करिे. 
  VIII आवश्यक असिारी व नवचारण्यांत आलेली मानहती ऑनलाईन नोंदिी फॉमण मध्ये भरावी. 
11 प्रवेश शलु्क भरण्याची माध्यमे व कायणपध्दती : 
 11.1 प्रवेश शलु्क ऑन लाईन पध्दतीने ककवा एस. बी. आय. बँकेच्या चलनाद्वारे स्वीकारण्यात येईल. 
  i आवश्यक ती मानहती भरल्यानंतर नसच्स्टम लॉनगन आयडी दशणनवल, पासवडण आनि 

एस.बी.आय. चलन/ए.एल.सी. चलन स्क्रीनवर नदसेल.  आपल्याला लॉनगन आयडी आनि 
पासवडण एसएमएसद्वारेही नमळेल. (कृपया त्यासाठी आपला अचुक मोबाईल नंबर द्या) हा 
लॉनगन आयडीच तुमचा फॉमण नंबर असेल. (एसएमएस सुनवधा ही उमेदवारानंा देण्यांत 
येिारी अनतनरक्त सुनवधा असेल. जर कोित्याही उमेदवारास एसएमएस नमळाला नाही तर 
त्यासाठी प्रवेश प्रनक्रया करिारी एजन्सी जबाबदार राहिार नाही.) 
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  ii Print My Log in Details & Challan details माझे लॉनगन नववरि आनि नववरि चलन 
कप्रट या बटिावर च्क्लक करुन लॉनगन नववरि आनि चलन याचंी कप्रट घ्यावी. 

  iii उमेदवाराने नोंदिीच्या 2 तासानंतर ककवा दुसऱ्या कामकाजाच्या नदवशी एस.बी.आय. बँकेत 
जावे.  बँकेत जातांना सोबत बँकेचे पूिणपिे भरलेले चलन घेऊन जावे.  अजाची फी तसेच 
बँक चाजेस रोख भरल्यानंतर बँक आपिास फी च्स्वकारल्याबद्दलची उमेदवाराचे चलन 
प्रतीवर पोहोच देईल. 

  iv उमेदवार नेटवकींग/के्रडीट काडण/डेनबट काडण या माध्यमांमाफण तही ऑनलाईन शलु्क भरु 
शकतात. 

  v जानहरातीत उल्लेख केलेल्या अंनतम तारखेच्या अगोदर नवहीत शलु्क भरावे.  एकदा 
भरलेली फी परत केली जािार नाही. 

  vi भारतीय स्टेट बँकेत ककवा नेट बँककगच्या स्वरुपात शलु्क भरल्यास साधारित: कायालयीन 
कामकाजाच्या एक नदवसानंतर आपि त्याबाबतची पडताळिी करु शकता. 

  vii जर आपि के्रनडट काडण/डेनबट काडण या माध्यमातून शलु्क भरल े असेल तर ते 
पडताळण्यासाठी साधारित: कायालयीन कामकाजाचे दोन नदवसांचा कालावधी लागतो. 

             वेबसाईटवर प्रवेश शलु्क भरण्याची मानहती आपल्या लॉनगन आयडी आनि पासवडणचा 
उपयोग करुन पाहू शकता. प्रवेश शलु्क प्राप्त झाल्यानंतर आपिास एसएमएसवर देखील 
मानहती नमळू शकेल. 

 11.2 प्रवेश शलु्क भरल्यानंतरची ऑनलाईन अजण प्रनक्रया : 
  i प्रवेश शलु्क भरल्याचा एसएमएस प्राप्त झाल्यानंतर वेबसाईटवर लॉनगन करुन Fill 

Application Form आवेदन पत्र भरण्यासाठी फॉमण या कलकवर च्क्लक करा. 
  ii अजामध्ये खालील मानहती भरिे आवश्यक आहे:-  

  (1) व्यच्क्तगत मानहती, (2) संपकाबद्दल मानहती, (3) आरक्षिाबाबत मानहती, 
  (4) फोटो आनि सहीची स्कॅन कॉपी अपलोड करिे, (5) शैक्षनिक अहणता, (6) अनुभवाची 
मानहती, (7) इतर आवश्यक मानहती. 

  iii वरील नदलेली सवण मानहती पुरनवल्यानशवाय अजाची पूतणता होिार नाही. 
  iv पूिण आवेदन पत्र भरल्यानंतर आवेदन भरल्याबद्दलची मान्यता द्या. 
  v आपल्या मानहतीसाठी फॉमणची कप्रटआऊट घ्यावी. 
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   नटप :  
1) मा.नशक्षि संचालक, उच्च नशक्षि ककवा प्रवेश प्रनक्रया पार पाडिाऱ्या एजन्सीकडे 
आवेदन पत्राची कप्रटआऊट पाठनवण्याची आवश्यकता नाही. 
2) प्रवेश अजण भरण्याची प्रनक्रया पूिण झाल्यानंतर वेळोवेळी देण्यात येिाऱ्या 
मानहतीसाठी वेबसाईट ननयनमत पहावी. 
3) लेखी परीके्षसाठी प्रवेशपत्र, सीईटी माकण शीट (CET Mark-sheet), प्राधान्यक्रम 
अजण भरिे, तसेच प्रवेशानंतर तात्पुरते प्रवेशपत्र काढण्यासाठी वतणमानपत्रात व वेबसाईटवर 
नदलेल्या वेळापत्रकाप्रमािे कायणवाही करावी.  यासंबंधी कोिताही पत्रव्यवहार केला जािार 
नाही. 
 
4) अपूिण भरलेल्या प्रवेश अजासाठी उच्च नशक्षि संचालनालय  जबाबदार राहिार 
नाही. 

 11.3  सामाईक प्रवेश परीके्षत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी वेळापत्रकात नमूद केल्याप्रमािे 
ऑनलाईन महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम अजण तसेच शैक्षनिक अहणता गुि व सीईटी गुि 
भरावेत. 

12 गुिवत्ता यादीतील क्रम ठरनवण्याची पध्दती : 
   सामाईक प्रवेश-परीके्षनंतर पात्र उमेदवारांच्या गुिवत्ता यादीसाठी गुिवत्ता क्रम 

ठरनवण्यासाठी उमेदवाराने नमळनवलेल्या गुिांचा नवचार पुढीलप्रमािे करण्यात येईल : 
 अ) 1) या पुच्स्तकेतील ननयम क्र. 2.1(अ) नुसार प्राप्त गुि. 
  2) जो उमेदवार पदव्युत्तर गुिांमुळे पात्र ठरला आहे, त्याची गुिवत्ता पदवीला प्राप्त गुि. 
 ब)  सामाईक प्रवेश परीके्षत उमेदवाराने प्राप्त केलेले गुि. 
 क)  उमेदवाराने  12(अ)(1) अथवा 12(अ)(2) आनि 12(ब) गटात प्राप्त केलेल्या गुिांची बेरीज 

करुन येिाऱ्या गुिांकानुसार उमेदवाराचा गुिवत्ता क्रम ठरनवला जाईल. 
13 गुिवत्ता यादी : 
 13.1  सवण प्रवेश पात्र अजांची गुिवत्ता यादी 70 टक्के, 28 टक्केसाठी माध्यमननहाय/ 

नवर्षयननहाय/संवगणननहाय तसेच अंतगणत आरक्षिासाठी (आजी/माजी सैननक व अपंग) तसेच 
2 टक्के साठी आनि कानश्मर नवस्थानपतांसाठी स्वतंत्र गुिवत्ता याद्या तयार करण्यात येतील. 
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गुिवत्ता यादीतील मानहती आपिांस जानहरातीतील वेबसाईटवर उपलब्ध होऊ शकेल. 
 13.2  गुिवत्ता यादीत जर समान गुि असतील तर प्राधान्यक्रम ठरनवण्यासाठी खालील पध्दतीचा 

अवलंब केला जाईल : 
1) प्रथम सी.ई.टी. गुिांचे आनधक्य, हेही जर समान असतील तर, 
2) पदवी स्तरावरील ननव्वळ गुिांचे आनधक्य, हेही जर समान असतील तर, 
3) क्रमश: तृतीय, नद्वतीय व प्रथम वर्षाच्या गुिांचे आनधक्य, हेही समान असतील तर,  
4) वयामधील जेष्ट्ठता. 

14 महानवद्यालयाचें प्राधन्यक्रम देिे : 
   अ) उमेदवाराला एकदाच प्राधन्यक्रम अजण भरता येईल. 

ब) उमेदवाराला एका वेळी जास्तीत जास्त 100 अध्यापक महानवद्यालयांचा प्राधान्यक्रम देता 
येईल. 
क) उमेदवाराला जर प्राधान्यक्रमात बदल करावयाचा असेल तर तो बदल दोन फेऱ्यांच्या 
वेळापत्रकात नदलेल्या मधल्या कालावधीमध्ये करता येईल; परंतु प्राधान्यक्रम नदलेल्या 
महानवद्यालयांची संखया 100 पेक्षा जास्त असिार नाही. 

15 महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम भरण्याची पध्दती : 
 15.1  हा अजण भरत असताना ज्या महानवद्यालयात उमेदवाराला प्रवेश घ्यावयाचा आहे, अशा 

महानवद्यालयांचे प्राधान्यक्रम भरावेत. 
 15.2  महानवद्यालयाचा देण्यात आलेला प्राधान्यक्रम व गुिवत्ता यावर प्रवेश आधानरत असल्यामुळे 

महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम अनतशय काळजीपूवणक भरावा. 
 15.3  महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम प्रवेशासाठी महत्त्वाचा असल्याने उमेदवाराने पात्र नवर्षय व 

माध्यमासाठी उपलब्ध असिाऱ्या जास्तीत जास्त 100 अध्यापक महानवद्यालयासंाठी योनय 
प्राधान्यक्रम देिे आवश्यक आहे. 

 15.4  एक ककवा एकापेक्षा अनधक नवर्षयांसाठी, एकापेक्षा अनधक माध्यमासंाठी, एका 
महानवद्यालयासाठीचा प्राधान्यक्रम एकच असावा. 

 15.5  उमेदवाराला प्रत्येक फेरीनंतर पुढील फेरी सुरु होण्यापूवी प्राधान्यक्रमात वेळापत्रकात 
दशणनवल्याप्रमािे बदल करता येईल.  तसेच ज्या उमेदवाराने प्राधान्यक्रम भरल े नाहीत 
त्यांनाही प्राधान्यक्रम अजण भरता येईल. 
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16 प्रवेश अजात अध्यापन पध्दती नोंदनवण्यासंबंधी सूचना : 
 16.1  शास्त्र अध्यापनाच्या प्रवेशासाठी भौनतक / रसायन / जीवशास्त्र यांच्या स्वतंत्र तसेच एकनत्रत 

गुिवत्ता याद्या तयार केल्या जातील.  ज्या नवद्यापीठामध्ये भौनतक / रसायन / जीवशास्त्र या 
नवर्षयांच्या स्वतंत्र पध्दती आहेत तेथे त्या स्वतंत्र याद्या वापरल्या जातील व ज्या नवद्यापीठात 
शास्त्र नवर्षयाच्या (Science) सवण शाखा शास्त्र अध्यापन पध्दतीत येतात तेथे एकनत्रत 
गुिवत्तायादीतून प्रवेश नदला जाईल.  तेव्हा शास्त्र नवर्षयाच्या उमेदवारांनी आपल्या नवशेर्ष 
नवर्षयांबरोबर शास्त्र अध्यापन पध्दतीवरही खूि करावी. 

 16.2  गनित अध्यापन पध्दतीसाठी फक्त बी.एस्सी. गनित/सांच्खयकी नवर्षय असलेले उमेदवार 
पात्र राहतील.  बी.ए. गनित पदवीधारक उमेदवारानंी मात्र सामानजकशास्त्र अध्यापन 
पध्दतीसाठी खिू करावी. 

 16.3  अ) नवज्ञान व गनित नवद्या शाखा सोडून इतर सवण शास्त्र शाखेच्या आपल्या पदवीच्या 
नवर्षयानुसार असलेल्या नवद्याशाखेसमोर खूि करावी. 
ब) ज्या नवद्यापीठात होम सायन्स अध्यापन पध्दती आहे तेथे नवज्ञान / कला / कृर्षी या 
नवद्याशाखेतील होम सायन्सचे उमेदवार पात्र राहतील. त्यामुळे संबंनधत उमेदवाराने 1 च्या 
सूचनेप्रमािे संबंनधत नवद्याशाखेसमोरच्या खुिेबरोबरच गृह नवज्ञान (Home Science) या 
अध्यापन पध्दतीसमोरही खिू करावी. (उदा.नागपूर नवद्यापीठातील महानवद्यालये) 

 16.4  अ) इनतहास / भूगोल या नवर्षयांसाठी स्वतंत्र खूि करावी.  या नवर्षयांच्या  उमेदवाराने नंतर 
सामानजक शास्त्र ेयावर खूि करु नये. 
ब) अथणशास्त्र / राज्यशास्त्र / संगीत /गृह नवज्ञान / पाली / गुजराथी / कसधी/ गृह अथणशास्त्र / 
संस्कृत हे नवर्षय काही महानवद्यालयात आहेत. ज्यांना त्याच महानवद्यालयात प्रवेश हवा 
असेल त्यांनी त्या महानवद्यालयांचा प्राधान्यक्रम द्यावा.  ज्या महानवद्यालयात हे नवर्षय नाहीत 
त्या महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम द्यावयाचा असेल तर सामानजक शास्त्र े या नवर्षयावर खिू 
करावी. 
क) ननयम क्रमाकं 6.1 मधील अ, ब, क आनि ड  या नवद्याशाखा सोडून इतर सवण 
नवद्याशाखेच्या उमेदवारानंी सामानजक शास्त्र ेया पध्दतीसमोर खूि करावी. 

 16.5  उमेदवारांचा पदवीचा, बी.एड. प्रवेशासाठीचा पात्र-नवर्षय प्रवेश अजातील अध्यापन-पध्दतीत 
दशणनवला असेल तर संबंनधत उमेदवाराने त्यासमोर खिू करावी. 
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 16.6  प्रवेश अजातील माध्यम व पध्दती भरण्याची संपूिण जबाबदारी उमेदवाराचंी आहे. अजात 
भरलेल्या चकुीच्या ककवा अपूिण मानहतीस उमेदवार स्वत: जबाबदार राहील. अपूिण 
मानहतीमुळे उमेदवाराचा अजण च्स्वकारला गेला नाही तर त्यासाठी उमेदवार स्वत: जबाबदार 
राहील. 

17 प्रवेश फेऱ्या: 
 17.1  प्रवेशासाठी खालील प्रमािे ऑन लाईन फेऱ्या घेण्यात येतील : 

प्रथम फेरी : शासकीय/अनुदाननत/कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेत सहभागी नवनाअनुदाननत व कायम 
नवनाअनुदाननत महानवद्यालये.  
दुसरी फेरी : शासकीय/अनुदाननत/कें नद्रय प्रवेश प्रनक्रयेत सहभागी नवनाअनुदाननत व कायम 
नवनाअनुदाननत महानवद्यालये.  

 17.2  प्रवेशाच्या दोन फेऱ्यानंतर जागा नशल्लक रानहल्यास संबंनधत अध्यापक महानवद्यालयामाफण त 
राज्यस्तरीय गुिवत्ता यादीतून गुिवते्तनुसार नवर्षयननहाय/संवगणननहाय प्रवेश नदले जातील व 
त्यासाठीचे आवश्यक ते वेळापत्रक स्वतंत्रपिे वेबसाईट व वतणमानपते्र यामधून प्रनसध्द केले 
जाईल. 

 17.3  आवश्यकतेनुसार फेरी कमी जास्त करण्याचे ककवा प्रवेश प्रनक्रयेच्या स्वरुपात बदल 
करण्याचे अनधकार मा.नशक्षि संचालक (उच्च नशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे, अध्यक्ष, 
बी.एड. प्रवेश सनमती/सक्षम अनधकारी यांच्याकडे राखून ठेवण्यात येत आहेत. 

   टीप : 
1) कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेमध्ये सहभागी झालेल्या नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयांची यादी 
संकेतस्थळावर प्राधान्यक्रम अजण भरतानंा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  त्यात काही बदल 
झाल्यास तो वेळोवेळी संकेतस्थळावर दशणनवण्यात येईल. 
2) मानहती पुच्स्तकेत देण्यात आलेले वेळापत्रक संभाव्य आहे. 
3) त्यात बदल झाल्यास तो वेळोवेळी अनधसूचनेतील या वेबसाईटवर व वृत्तपत्रातूनही 
प्रनसध्द केला जाईल. 
4) प्रवेश प्रनक्रयेच्या फेऱ्या व वेळापत्रकात बदल करण्याचे अनधकार नशक्षि संचालक, उच्च 
नशक्षि व अध्यक्ष बी.एड. प्रवेश सनमती / सक्षम अनधकारी यांनी स्वत:कडे राखून ठेवले 
आहेत. 
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5) अपूिण भरण्यात आलेला अजण स्वीकारण्यात येिार नाही व त्यासाठी उमेदवार जबाबदार 
राहील. 
6) CET परीके्षच्या प्रश्नपनत्रकेची भार्षा मराठी व इंग्रजी राहील. 
7) संपूिण प्रवेश प्रनक्रया ऑनलाईन राहील. 

18 अभ्यासक्रमाची शलु्क आकारिी : 
 18.1 नशक्षि शलु्क : 
   (शासन ननिणय क्र. 2001/बी.एड./(442/07)/मनश-3, नद.24 मे, 2002 व शासन ननिणय 

क्रमांक एसटीसी 2003/बी.एड.प्रवेश (110/03)/मनश-3, नद.7 मे 2003 नुसार) 2015-
16 या शैक्षनिक वर्षाकनरता अंतनरम नशक्षि शलु्क खालील प्रमािे राहील:- 
       अ) शासकीय व अनुदाननत महानवद्यालयांसाठी रु.18,856/-  
         प्रथम वर्षण                              रु. 9,428/-  
         नद्वतीय वर्षण                             रु. 9428/- 
      सदर शलु्कामध्ये शासनाकडून बदल झाल्यास नवद्यार्थ्यांना सधुारीत शलु्कानुसार 
फरकाची रक्कम भरावी लागेल. 
     ब) नवनाअनुदाननत व कायम नवनाअनुदाननत अशासकीय महानवद्यालयांसाठी : नशक्षि 
शलु्क सनमतीकडून नवनहत केलेले शलु्क. 
      क) या शलु्काव्यनतनरक्त नवद्यापीठाने इतर शलु्क ननधानरत केल्यास ते शलु्क नवद्यापीठीय 
के्षत्रात अध्यापक महानवद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या नवद्यार्थ्यांना भरिे बंधनकारक राहील. 

 18.2 इतर शलु्क : 
   शासकीय व अनुदाननत महानवद्यालयांसाठी नशक्षि शलु्काव्यनतनरक्त प्रथम वर्षण व नद्वतीय 

वर्षासाठी प्रवेश शलु्क, गं्रथालय शलु्क, नजमखाना शलु्क व प्रयोगशाळा शलु्क पुढीलप्रमािे 
आकारण्यात येईल:-                                  प्रथम वर्षण :- 

खुला प्रवगण मागासवगीय संवगण 
अ)प्रवेश शलु्क रु.100/- अ) प्रवेश शलु्क रु.----/- 
ब)गं्रथालय शलु्क रु.1,000/- ब)गं्रथालय शलु्क रु.1,000/- 
क)नजमखाना शलु्क रु.1,000/- क)नजमखाना शलु्क रु.1,000/- 
ड)प्रयोगशाळा शलु्क रु.1,000/- ड)प्रयोगशाळा शलु्क रु.1,000/- 

एकूि रु.3,100/- एकूि रु.3,000/- 
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नद्वतीय वर्षण :- 
खुला प्रवगण मागासवगीय संवगण 

अ)प्रवेश शलु्क रु.---/- अ) प्रवेश शलु्क रु.---/- 
ब)गं्रथालय शलु्क रु.500/- ब)गं्रथालय शलु्क रु.500/- 
क)नजमखाना शलु्क रु.500/- क)नजमखाना शलु्क रु.500/- 
ड)प्रयोगशाळा शलु्क रु.500/- ड)प्रयोगशाळा शलु्क रु.500/- 

एकूि रु.1,500/- एकूि रु.1,500/- 
 

 18.3 1) अ) संचालक, समाजकल्याि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे यांचे पनरपत्रक 
क्र.सककं्ष/नशक्षि/भासनश/डी.एड./बी.एड./का-4/2004-05/884, नदनाकं 11.06.2004 
नुसार शासकीय अध्यापक महानवद्यालयातील नवद्यार्थ्यांना ज्या प्रचनलत दराने 
नशष्ट्यवृत्ती/नशक्षि फी देण्यातं येते, त्याच प्रचनलत दराने कायम नवनाअनुदाननत अध्यापक 
महानवद्यालयांतील नवद्यार्थ्यांना नशष्ट्यवृत्ती/नशक्षि फी यांची प्रनतपूती करण्यात येईल.  
महाराष्ट्र शासनाच्या वेळोवेळी प्रनसध्द केलेल्या/होिाऱ्या ननिणयानुसार कायम 
नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालयातील मागासवगीय नवद्यार्थ्यांना नशष्ट्यवृत्ती/नशक्षि 
फीची प्रनतपूतणता करण्याची कायणवाही संबंनधत महानवद्यालयामाफण त करण्यात येईल. 
ब)   ज्या नवद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर प्रवेश घेऊन एक वर्षाचा (एम.ए., एम.एस्सी., एम.कॉम. इ. 
प्रथम वर्षण) अभ्यासक्रम पूिण केला आहे;  परंतु पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूिण केला नाही असे 
उमेदवार नशष्ट्यवृत्तीस/नशक्षि फी प्रनतपूतीस पात्र राहिार नाहीत. 
क)   नशष्ट्यवृत्तीधारकाने मागील नशष्ट्यवृत्ती प्राप्त क्रमांक  देिे आवश्यक आहे. 
ड)   मागासवगीय नवद्यार्थ्याने एका महानवद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर जर तो रद्द करावयाचा 
असल्यास ननयम क्र.24 प्रमािे मागासवगीय उमेदवाराला शलु्क परतावा करावा लागेल. 

  2) ज्या महानवद्यालयांचे नशक्षि शलु्क मा.नशक्षि शलु्क सनमतीने ननधानरत केलेले नाही अशा 
महानवद्यालयांत प्रवेश घेतेवेळी संबंनधत नवद्यार्थ्यांना मा.नशक्षि शलु्क सनमतीने ठरवून 
नदलेली अंतनरम फी (Interim Fee) भरावी लागेल.  सदर महानवद्यालयांचे अंनतम शलु्क 
नननश्चत झाल्यावर नवद्यार्थ्यांना या महानवद्यालयांची उवणनरत फी भरावी लागेल अथवा ती 
कमी असल्यास संस्थेस ती नवद्यार्थ्यांना परत करावी लागेल व तशा प्रकारचे करार नवद्याथी व 
प्राचायण यांच्यामध्ये प्रवेश घेतेवेळी होिे आवश्यक आहे. 
 



शासन ननिणय क्रमांकः बीएड-4615/प्र. क्र.70/15/मनश-2 

 

पृष्ट्ठ 34 पैकी 24  
 

  3) महाराष्ट्र शासन/नशक्षि शलु्क सनमतीने सन 2015-2016 साठी 
शासकीय/अनुदाननत/कायम नवनाअनुदाननत महानवद्यालयाच्या शलु्कामध्ये सधुारिा 
केल्यास ते शलु्क नवद्यार्थ्यांवर बंधनकारक राहील. 

  4) या शलु्काव्यनतनरक्त नवद्यापीठाने इतर शलु्क ननधानरत केल्यास ते शलु्क त्या त्या नवद्यापीठीय 
के्षत्रातील अध्यापक महानवद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या नवद्यार्थ्यांना भरिे आवश्यक आहे. 

19 तात्पुरता प्रवेश : 
 19.1  उमेदवाराने अजात नमुद केलेल्या गुिवते्तनुसार व त्याने नदलेल्या महानवद्यालयाच्या 

प्राधान्यक्रमानुसार माध्यमवार, नवर्षयवार, संवगणननहाय उपलब्ध जागेवर कें द्रीय प्रवेश 
प्रनक्रयेद्वारा तात्पुरता प्रवेश नदला जाईल. वेळापत्रकानुसार तात्पुरत्या प्रवेनशत उमेदवारांची 
यादी वेबसाईटवर प्रनसध्द केली जाईल.  ज्या उमेदवारांना तात्पुरता प्रवेश नमळाला आहे 
अशा उमेदवारानंी ऑनलाईन तात्पुरते प्रवेशपत्र प्राप्त करुन घ्यावे. 

 19.2  तात्पुरत्या प्रवेनशत उमेदवाराने संबंनधत महानवद्यालयात वेळापत्रकानुसार तात्पुरते प्रवेशपत्र 
व सवण मूळ प्रमािपत्रासंह उपच्स्थत रहावे. तात्पुरत्या प्रवेनशत उमेदवाराचा प्रवेश, 
उमेदवाराने अजात नमुद केलेल्या मानहतीच्या आधारे देण्यांत येतो.  या अजाची पडताळिी 
कें द्रीय प्रवेश सनमतीमाफण त करण्यांत येत नाही.  महानवद्यालयामाफण त उमेदवाराने सादर 
केलेल्या मूळ प्रमािपत्रांच्या आधारे त्याची प्रवेश पात्रता/गुिवत्ता/ 
संवगण/नवर्षय/माध्यम/नवद्यापीठ पात्रता याची तपासिी केली जाईल.  मात्र त्यात काही त्रटुी 
आढळल्यास महानवद्यालयामाफण त प्रवेश रद्द केला जाईल.  सवण प्रमािपत्रांची िाननी करुन 
प्रवेश अंनतम करण्याची जबाबदारी सवणस्वी महानवद्यालयाच्या प्राचायांची राहील. 
तपासिीअंती पात्र उमेदवाराचा प्रवेश उमेदवाराने संबंनधत महानवद्यालयाचे शलु्क 
भरल्यानंतर अंनतम केला जाईल. उमेदवाराच्या प्रवेशानंतर काही अपात्रता ननदशणनास 
आल्यास त्यास संबंनधत अध्यापक महानवद्यालयाचे प्राचायण जबाबदार राहतील. 

 19.3  कें द्रीय बी.एड. प्रवेशाचे वेळापत्रक अनधसूचनेबरोबर प्रनसध्द करण्यात येईल, तसेच 
वेबसाईटवर देण्यात येईल.  वेळापत्रकात काही बदल असल्यास तो वेळोवेळी 
संकेतस्थळावर व वतणमानपत्रात जाहीर केला जाईल. 

 19.4  नवनहत मुदतीत प्रवेनशत उमेदवार संबंनधत महानवद्यालयात उपच्स्थत न झाल्यास नदलेला 
तात्पुरता प्रवेश आपोआप रद्द होईल व सदर प्रवेशावर नवद्यार्थ्यांचा कोिताही अनधकार 
असिार नाही. 
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20 महानवद्यालयात प्रवेश घेताना संबनधत नवद्याथी व महानवद्यालय यांनी घ्यावयाची दक्षता : 
 20.1  उमेदवाराने भरलेला प्रवेश अजण कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेव्दारा तपासला जात नाही.  प्रवेश 

नमळाल्यानंतर महानवद्यालयामाफण त सवण प्रमािपत्रांची िाननी होते व त्यामध्ये काही त्रुटी 
आढळल्यास प्राचायांमाफण त प्रवेश रद्द केला जाईल. त्यामुळे उमेदवारांने प्रवेश अजात योनय व 
सत्य मानहती भरिे ही सवणस्वी उमेदवाराची जबाबदारी असून  चुकीची मानहती भरल्यामुळे 
प्रवेश रद्द झाल्यास त्यासाठी संबंनधत उमेदवारच जबाबदार राहील.   

 20.2  प्रवेशअजण भरताना उमेदवाराने नमूद केलेली गुिवते्तसंबंधीची व प्रमािपत्रासंबंधीची  मानहती 
अंनतम राहील.  यात प्रवेश अजण भरल्यानंतर कोिताही बदल करता येिार नाही. 

 20.3  उमेदवाराने 70 टक्के / 28 टक्के / 2 टक्के कोटा यापैकी प्रवेशासाठी पात्र असिाऱ्या 
कोट्यासमोर खूि करावी. 

 20.4  उमेदवाराने प्रत्येक पात्र अध्यापन पध्दतीची स्वतंत्र नोंद करावी. तसेच पात्र माध्यमांचा 
प्राधान्यक्रम द्यावा. 

 20.5  प्राधन्यक्रम अजण भरताना उमेदवाराने धारि केलेली अहणता ही अंनतम राहील व त्यावरुन 
गुिवत्ता नननश्चत केली जाईल.  अजण भरल्यानंतर उमेदवाराने धारि केलेल्या अहणतेमुळे 
ककवा सादर केलेल्या गुिवते्तमध्ये बदल केला जािार नाही. 

 20.6  एकाच वेळी उमेदवाराला एकापेक्षा अनधक महानवद्यालयात प्रवेश घेता येिार नाही.  
अशाप्रकारे प्रवेश घेिाऱ्या उमेदवारास प्रवेश प्रनक्रयेतून बाद करण्यात येईल. 

  नवशेर्ष सचूना: 
   I. उमेदवाराने ऑनलाईन भरलेली मानहती कें द्रीय प्रवेश सनमतीमाफण त तपासली 

जात नाही. 
II. उमेदवारांनी भरलेली मानहती व त्यानंी दशणनवलेल्या गुिाच्या आधारे नननश्चत 

झालेल्या गुिवते्तनुसार तात्पुरता प्रवेश झाल्यानंतर प्रवेनशत 
महानवद्यालयांमाफण त ही मानहती तपासली जाईल. 

III. उमेदवाराने भरलेल्या मानहतीच्या आधारे व त्याने दशणनवलेल्या गुिांच्या आधारे 
गुिवते्तनुसार प्रवेश नदले जातात.  महानवद्यालयात प्रवेश अंनतम करतानंा 
उमेदवाराने अजात नमुद केलेल्या मानहतीनुसार पात्रता/गुिात ककवा इतर 
बाबींमध्ये काही त्रटुी/उनिवा/चकूा आढळल्यामुळे प्रवेश रद्द झाल्यास ही सवणस्वी 
उमेदवाराची जबाबदारी राहील. 
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21 नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयाच्या नननश्चतीबाबत : 
 21.1  उमेदवारांची गुिवत्ता, नवनवध अध्यापन पध्दतीसाठी नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयातील 

जागांची उपलब्धता, माध्यम व इतर बाबी नवचारात घेऊन गुिवते्तनुसार उमेदवाराने 
नदलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार महानवद्यालयात संगिकामाफण त तात्पुरता प्रवेश नदला जाईल. 

 21.2  उमेदवाराचा तात्पुरता प्रवेश नननश्चत करीत असतांना प्रथम सामान्य गुिवत्ता यादीतून 
(General Merit List) जागा भरण्यात येतील.  त्यानंतर मागासवगीय संवगाच्या जागा 
भरल्या जातील.  मागासवगीय उमेदवार सामान्य गुिवत्ता यादीतून (General Merit List) 
गुिवते्तनुसार प्रवेशास पात्र राहतील. 

 21.3  गुिवत्तायादीनुसार प्रवेश प्रनक्रया राबनवल्यानंतर जर कोित्याही मागासवगीय प्रवगासाठी 
आरनक्षत जागा नरक्त रानहल्यास त्यावर नवशेर्ष मागास वगण (SBC) उमेदवार जास्तीत जास्त 
2 टक्के इतक्या जागांवर गुिवते्तनुसार प्रवेशास पात्र असतील. 

 21.4  कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेच्या तात्पुरत्या प्रवेश नननश्चतीनंतर संबंनधत महानवद्यालय प्रमािपत्राची 
िाननी करेल. या िाननीमध्ये गुिांत/जातीच्या संदभात/पात्रतेच्या संदभात त्रुटी 
आढळल्यास व तपासिीअंती नसध्द झाल्यास तात्पुरता प्रवेश महानवद्यालयामाफण त लेखी 
कारि देऊन रद्द केला जाईल. त्यामुळे कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतून देण्यात आलेला तात्पुरता 
प्रवेश अंनतम मानन्यात येऊ नये. 

 21.5  मागासवगीय प्रवगातील काही जागा नरक्त रानहल्यास त्या खालील गटातील अतंगणत 
बदलाने भरल्या जातील. 
गट 1 i) अनुसूनचत जाती व नवबौघ्द (SC) ii) अनुसूनचत जमाती (ST) 
गट 2 i) नवमुक्त जाती (VJ) (अ) ii) भटक्या जमाती (NT 1) (ब) 
गट 3 i)  अ  (भटक्या जमाती (NT 2) (क) ii) भटक्या जमाती (NT  3 ) (ड) 

ब) इतर मागासवगीय जाती (OBC)   
  

 21.6  21.5 प्रमािे बदल करुनही मागासवगीय संवगाच्या जागा नरक्त रानहल्यास त्या सवण 
मागासवगीय उमेदवरांमधून एकनत्रत गुिवते्तनुसार भरल्या जातील. 

 21.7  अ) यानंतरही जागा नरक्त रानहल्यास त्या खुल्या संवगातील उमेदवारांमधून गुिवते्तनुसार 
भरल्या जातील. 
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ब) 2 टक्क्यांमधून जागा नरक्त रानहल्यास त्याचंा समावेश 28 टक्क्यामंध्ये 
संवगणननहाय/नवर्षयननहाय करुन भरण्यातं येतील.  तसेच 28 टक्क्यांच्या पुरेशा जागा 
उपलब्ध न झाल्यास त्या संवगणननहाय व नवर्षयननहाय 70 टक्क्यांमधून भरण्यांत येतील. 

 21.8  नवर्षयांच्या नवनहत जागा नरक्त रानहल्यास पुढीलप्रमािे बदल करुन प्रवेश देण्याचे अनधकार 
प्रवेश सनमतीला असतील : 

  I) एखाद्या संवगाच्या एखाद्या नवर्षयात राखीव मनहला कोटयात त्या संवगाच्या पुरेशा मनहला 
उमेदवार उपलब्ध नसतील तर त्या नरक्त जागा त्याच संवगातील त्याच नवर्षयाच्या जनरल 
मेरीटमधून भरण्यात येतील. 

  II) भार्षा नवर्षयांतगणत बदल. 
  III) कृर्षी / वैद्यकीय व नवज्ञान नवर्षयाअंतगणत बदल. 
  IV संगिक / मानहती तंत्रज्ञान / अनभयांनत्रकी व गनित नवर्षयांतगणत बदल. 
  V नवज्ञान/गनित नवर्षयांतगणत बदल.  
  VI या बदलानंतरही भार्षा, नवज्ञान, गनित, वानिज्य यांच्या जागा नरक्त रानहल्या तर त्या 

इनतहास, भूगोल, सामानजक शास्त्र नवर्षयाच्या नवनहत टक्केवारीनुसार नवभागून देण्यात 
येतील. 

  VII इनतहास व भूगोल नवर्षयांतगणत बदल यात जागा नशल्लक रानहल्या तर सामानजक शास्त्र 
अध्यापन पध्दतीस देण्यात येतील. 

  VIII या सवण बदलानंतरही जागा नरक्त रानहल्यास सवण नवर्षयांच्या एकनत्रत गुिवत्ता यादीतून 
प्रवेश नदला जाईल. 

  IX यानंतरही जागा नरक्त रानहल्यास माध्यम बदलून  )उमेदवाराने नदलेल्या पात्र 
माध्यमानुसार  (प्रवेश नदला जाई  

   स्पष्ट्टीकरि: एखाद्या संवगाच्या एखाद्या नवर्षयात राखीव मनहला कोटयात त्या संवगाच्या 
पुरेशा मनहला उमेदवार उपलब्ध नसतील तर त्या नरक्त जागा त्याच संवगातील त्याच 
नवर्षयाच्या जनरल मेरीटमधून भरण्यात येतील. 

22 प्रवेनशत उमेदवारांच्या महानवद्यालय अदलाबदलीबाबत : 
 22.1  प्रवेनशत उमेदवारांची कोित्याही पनरच्स्थतीत परस्पर अदलाबदल (Mutual Transfer) केली 

जािार नाही.  तथानप, अपवादात्मक पनरच्स्थतीत मा.संचालक (उच्च नशक्षि) यांच्या मान्यतेने 
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महानवद्यालय सुरु होण्यापूवी 15 नदवसांच्या आत व जर महानवद्यालय सुरु झाल्यानंतर प्रवेश 
नमळाला असल्यास 8 नदवसांच्या आत  अशी अदलाबदल करता येईल.  यासाठी संबंनधत 
उमेदवारांनी खालील पध्दती अवलंबवावी : 

 22.2  नशक्षि संचालक (उच्च नशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे यांच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेचा पुिे येथे 
देय असिारा रु.1000/- चा धनाकर्षण (Demand Draft) काढावा. 

 22.3  नशक्षि संचालनालय (उच्च नशक्षि) महाराष्ट्र राज्य, पुिे येथील बी.एड. कक्षात नवनहत 
नमुन्यात नवनहत वेळेत धनाकर्षासह प्रत्यक्ष अजण सादर करावा. 

 22.4  बदली उमेदवाराचा शोध स्वत: बदली आवश्यक असलेल्या उमेदवाराने घ्यावा. ही बदली 
मागिाऱ्या उमेदवाराची जबाबदारी आहे. 

 22.5  अदलाबदली करिारे दोन्ही उमेदवार एकच संवगण/अध्यापन पद्धती/माध्यम/कोट्यातील 
असावेत. 

 22.6  संबंनधत दोन्ही महानवद्यालयांच्या प्राचायांचे ना-हरकत प्रमािपत्र अजासोबत जोडिे 
आवश्यक आहे. 

 22.7  अदलाबदल ही नवशेर्ष तरतुद आहे, तो हक्क नाही याची नोंद संबंनधत उमेदवारांनी घ्यावी. 
23 तात्पुरत्या प्रवेशाची अनंतम प्रवेश नननश्चती :- 
 23.1  उमेदवाराने भरलेल्या अजाची कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रया सनमतीद्वारा िाननी/तपासिी केली जात 

नाही. त्यामुळे कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेद्वारा देण्यात आलेले तात्पुरते प्रवेशपत्र अंनतम प्रवेशपत्र 
म्हिून ग्राह्य धरले जािार नाही. कें द्रीय प्रवेश प्रनक्रयेद्वारा देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या 
प्रवेशपत्राच्या आधारे संबंनधत महानवद्यालयाने उमेदवाराचं्या बी.एड. प्रवेशासाठी आवश्यक 
प्रमािपत्रांची व गुिवते्तची िाननी करुन पात्र असल्यास ननधानरत शलु्क नवनहत वेळेत 
भरल्यानंतर प्रवेश अंनतम केला जाईल. कें द्रीय बी.एड प्रवेश ननयमावली व संबंनधत 
नवद्यापीठाचे बी.एड. अभ्यासक्रमासंबंधीचे पात्रतेचे ननकर्ष यांच्या आधारे उमेदवाराचा प्रवेश 
अंनतम करण्याची जबाबदारी संबंनधत अध्यापक महानवद्यालयाच्या प्राचायांची राहील. 

 23.2  उमेदवाराने खालीलपैकी कोितीही मानहती चुकीची भरल्याचे महानवद्यालयाच्या ननदशणनास 
आल्यास प्रवेश नाकारण्यात येईल. 
अ) पदवी तीन वर्षाची, ब) नकमान पात्रता गुि (टक्केवारी) पदवी ककवा पदव्युत्तर, क) नकमान 
सी.ई.टी. गुि, ड) योनय नमुन्यातील अनुभव प्रमािपत्र व ननयम 2.1(ब)  मधील नमूद 
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केलेली सहपते्र,  इ) संवगण, ई) नवर्षय/अध्यापन पध्दती, फ) माध्यम, ग) कोटा, ह) 
नवद्यापीठननहाय प्रवेश पात्रता. 

 23.3  खालील प्रमािपते्र सादर न केल्यासही प्रवेश नाकारण्यात येईल : 
अ) सी.ई.टी. गुि पनत्रका, 
ब) अध्यक्ष, कें द्रीय प्रवेश सनमती यांच्या सहीचे तात्पूरते प्रवेशपत्र, 
क) गुिवते्तसाठी ग्राह्य धरलेल्या गुिांसाठीची आवश्यक मुळ गुिपत्रके व प्रमािपते्र, 
ड) संवगाच्या लाभासाठी शासनाच्या ननिणयानुसार आवश्यक सवण प्रमािपते्र, 
इ) अपंग, आजी-माजी सैननक, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पनरत्यक्ता, घटस्फोटीत मनहला, 
नवधवा व संबंनधत सवलती असल्यास त्याबाबतचे प्रमािपत्र, 
ई) इंग्रजी माध्यमाच्या प्रवेशासाठी इंग्रजी भार्षा ज्ञान चाचिी गुिपनत्रका. 
 वरील बाबींपैकी काही उिीवा/त्रुटी/चकुीची मानहती ककवा प्रमािपत्रांची कमतरता 
यामुळे महानवद्यालयात प्रवेश नाकारला जाईल व याबाबतची जबाबदारी सवणस्वी 
उमेदवाराची राहील. 

24 शलु्क परतावा : 
 24.1  अ) प्रवेश अंनतम झाल्यानंतर व प्रत्यक्ष नवद्यापीठाच्या वेळापत्रकानुसार अभ्यासक्रम सुरु 

होण्यापूवीच्या कालावधीमध्ये उमेदवाराने कोित्याही कारिास्तव प्रवेश रद्द केल्यास 
महानवद्यालयास शलु्कामधून फक्त रु.1000/- कपात करता येईल. 
आ) अभ्यासक्रम सुरु झाल्यानंतर प्रवेनशत नवद्यार्थ्याने 8 नदवसांच्या आत स्वत: प्रवेश रद्द 
केल्यास 10 टक्के कपात करता येईल.  
इ) 9  ते 15 नदवसांच्या आत प्रवेश रद्द केल्यास 20 टक्के कपात करता येईल. 
ई) 16 ते 45 नदवसांत रद्द केल्यास 50 टक्के नशक्षि शलु्क कपात करता येईल.  
उ) 45 नदवसानंतर प्रवेश रद्द केल्यास कोितेही शलु्क परत नदले जािार नाही. 

 24.2  नवद्यापीठ पात्रतेमुळे ककवा प्रवेश पात्रतेमुळे सनमतीद्वारा प्रवेश रद्द झाल्यास उमेदवारास संपूिण 
शलु्क परत करिे महानवद्यालयावर बंधनकारक राहील. 

 24.3  प्रवेनशत नवद्याथी नवद्यापीठाच्या वेळापत्रकानुसार महानवद्यालय सुरु झाल्यापासनू सतत आठ 
नदवस काहीही न कळवता गैरहजर रानहल्यास त्याचा प्रवेश आपोआप रद्द होईल व 
कोित्याही सबबीवर नशक्षि शलु्क परत केले जािार नाही.  उमेदवाराचा अंनतम प्रवेश 



शासन ननिणय क्रमांकः बीएड-4615/प्र. क्र.70/15/मनश-2 

 

पृष्ट्ठ 34 पैकी 30  
 

होऊन उमेदवार महानवद्यालयात उपच्स्थत झाल्यानंतर गैरहजर असल्यास महानवद्यालयाने 
नवद्यापीठ ननयमाप्रमािे कायणवाही करावी. 

 24.4  मूळ कागदपते्र महानवद्यालयाकडे ठेवण्याबाबत : 
कोित्याही उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र अंनतम प्रवेशाच्या तपासिीनंतर महानवद्यालयाला 
स्वत:कडे जमा करुन ठेवता येिार नाहीत; तथानप, नवद्यापीठ पात्रतेसाठी / कें द्रीय प्रवेश 
प्रनक्रयेकडे तपासण्याच्यावेळी / प्रवेश ननयंत्रि सनमतीच्या तपासण्याच्यावेळी मूळ प्रमािपते्र 
उमेदवारास महानवद्यालयामाफण त सादर करावी लागतील. 

25 कनव कुलगुरु कानलदास संस्कृत नवश्वनवद्यालय संस्कृत नवद्यापीठ, रामटेक : 
 25.1 अ) प्रवेशपध्दती : 

महाराष्ट्र शासनाच्या सत्र 2015-16 च्या सीईटी परीके्षचा ननकाल लागल्यावर कनव 
कुलगुरु कानलदास संस्कृत नवश्वनवद्यालयातफे महाराष्ट्रातील सवण प्रमुख वतणमानपत्रात 
प्रवेशासाठी जानहरात नदली जाईल.  ही जानहरात www.sanskrituni.net या 
नवश्वनवद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रनसध्द केली जाईल. त्या जानहरातीत 
नवश्वनवद्यालयाशी संलच्ननत प्रवेश योनय महानवद्यालयाचंी नावे अजणदाराने पसंतीक्रम 
दशणनवण्यासाठी नमूद केली जातील.  राज्याच्या माध्यनमक बोडाची 10 व्या वगाची परीक्षा 
संस्कृत नवर्षय घेऊन उत्तीिण असलेल्या ककवा याहून वरच्या वगाची/स्तराची परीक्षा संस्कृत 
नवर्षय घेऊन उत्तीिण असलेल्या आनि सीईटी उत्तीिण असलेल्या नवद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी 
नवश्वनवद्यालयाने नदलेल्या नमुन्यात अजण करावा. अजाचा नमुना नवश्वनवद्यालयाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.  त्यानंतर नवश्वनवद्यालयाने जानहरात नदलेल्या प्रवेश 
वेळापत्रकानुसार प्रवेश केले जातील.  ही संपूिण प्रवेश प्रनक्रया प्रत्येक टप्प्यानुसार 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.   

  ब) बी.एड. चे सवण प्रवेश नवश्वनवद्यालयाच्या कें द्रीय प्रवेश सनमतीद्वारे केले जातील. 
 25.2  कनवकुलगुरु कानलदास संस्कृत नवश्वनवद्यालयाच्या बी.एड प्रवेशाची अहणता : 

ज्याने महाराष्ट्र शासनाची बी.एड. प्रवेशासाठी असलेली सीईटी परीक्षा सत्र 2015-16 च्या 
बी.एड. प्रवेशासाठी उत्तीिण केली असेल व कोित्याही नवद्याशाखेचा पदवीधर, ज्याने 
राज्याच्या माध्यनमक बोडाची 10 व्या वगाची परीक्षा संस्कृत नवर्षय घेऊन उत्तीिण केली आहे 
ककवा याहून वरच्या वगाची/स्तराची परीक्षा संस्कृत नवर्षय घेऊन उत्तीिण केली आहे असा 
अहणताधारक अजणदार पात्र राहील. 
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 25.3  कनवकुलगुरु कानलदास संस्कृत नवश्वनवद्यालयातंगणत अध्यापक महानवद्यालये व उपलब्ध 
जागा : 
क्र. महानवद्यालयाचे नांव प्रवेश क्षमता 

1 कानलदास नवश्वनवद्यालयाचे अध्यापक महानवद्यालय, कस्तुरबा 
भवन, बजाज नगर, नागपूर. 

100 

2 कीतणनकेसरी भाऊसाहेब शेवाळकर नशक्षाशास्त्री महानवद्यालय, 
सी .एम.कढी  शैक्षनिक पनरसर, परतवाडा, नज .अमरावती.  

100 

3 श्रीमती शकंुतला नरगंुदकर मनहला नशक्षिशास्त्री महानवद्यालय, 
देवनगर, खामला, नागपूर. 

100 

4 कृष्ट्िाजी जोशी नशक्षाशास्त्री महानवद्यालय, नतरुपती 
तंत्रननकेतन, केशव नगर, अकोला. 

100 

5 रामकृष्ट्ि नशक्षाशास्त्री महानवद्यालय, उत्तम नगर, अमरावती. 100 
6 स्वगीय रामरावजी दुधे अध्यापक महानवद्यालय, दारव्हा, 

नज .यवतमाळ.  
100 

         उपरोक्त बी.एड महानवद्यालयातील एकूि 600 जागा प्रवेश घेण्यासाठी उपलब्ध 
आहेत.  येथे इतर बी.एड. अभ्यासक्रमांमध्ये उपलब्ध 16 अध्यापन पध्दती ननवडीसाठी 
उपलब्ध आहेत.  नवश्वनवद्यालयाच्या परीके्षसाठी मराठी, कहदी, इंग्रजी, संस्कृत यापैकी 
कोितेही माध्यम घेता येईल.  कनवकुलगुरु कानलदास संस्कृत नवश्वनवद्यालयाद्वारे स्वत:ची 
गुिवत्ता यादी आनि प्रवेश स्वतंत्रपिे कें द्रीभूत पध्दतीने नवश्वनवद्यालयाकडूनच केले 
जातील.  या नवश्वनवद्यालयाने त्यांच्या ननयमाप्रमािे पात्रता पडताळून गुिवते्तप्रमािे प्रवेश 
द्यावयाचे आहेत. यामध्ये 98 टक्के कोटा हा महाराष्ट्रासाठी व 2 टक्के कोटा 
महाराष्ट्राबाहेरील उमेदवारासंाठी आहे.  सदर प्रवेश कनवकुलगुरु कानलदास संस्कृत 
नवश्वनवद्यालय यांनी तयार केलेल्या ननिणयानुसार देण्यात येतील. नरक्त रानहलेल्या जागा 
उपलब्धतेनुसार महाराष्ट्रातील ककवा बाहेरील अजणदारांमधून भरण्यात येतील. 

26 एस.एन.डी.टी.मनहला नवद्यापीठ : 
   या नवद्यापीठाच्या नशक्षिशास्त्र महानवद्यालयात 70 टक्के जागांसाठी एस.एन.डी.टी.ची 

अध्यापक महानवद्यालये ज्या नवभागके्षत्रात येतात त्या नवभागके्षत्रातील त्या महानवद्यालयातील 
प्रवेशासाठी एस.एन.डी.टी. नवद्यापीठाच्या ज्या पात्र उमेदवारांनी त्या महानवद्यालयासाठी 
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अजण केला आहे, त्यांना गुिवते्तनुसार प्रथम प्रवेश नदला जाईल व उरलेल्या जागा त्या त्या 
नवभागातील मनहला उमेदवारांतून गुिवते्तनुसार भरण्यात येतील. 

27 अपंगाचे नशक्षक म्हिून काम करण्यासाठी नवशेर्ष- बी.एड.अभ्यासक्रम ( B.Ed Special Education) : 
 नवशेर्ष नशक्षि म्हिजे किणबनधर, अंध, मनतमंद, अध्ययन अक्षमता असिारे, अच्स्थव्यंग व 

मेंदूसंबंनधत दुबणलता असिाऱ्या नवशेर्ष शैक्षनिक गरजा असिाऱ्या नवनवध प्रकारच्या अपंग मुलांचे नशक्षि. हे 
नशक्षि अपंगाच्या नवशेर्ष शाळेत, सवणसाधरि मुलांच्या शाळेत, समावेनशत नशक्षिातंगणत सवण शाळांमध्ये 
प्रवेश नदलेल्या अपंगांना त्यांच्या गरजांनुसार नदले जाते. 

नवीन नवचारधारेनुसार आता या मुलानंा अपंग असे संबोधले जात नाही.  ह्या सवण मुलांना आता 
“नवशेर्ष गरजा असलेली मुले” असे संबोधले जाते. या मुलांचे नशक्षि, नवशेर्ष नशक्षिासाठी प्रनशनक्षत 
नशक्षकांनशवाय होऊ शकत नाही. हे नवशेर्ष नशक्षि प्रनशक्षि ज्या महानवद्यालयात नदले जाते, त्या 
महानवद्यालयांना “नवशेर्ष नशक्षि अध्यापक महानवद्यालये”असे म्हितात. ही महानवद्यालये नवनवध 
प्रकारच्या नवशेर्ष गरजा असलेल्या मुलांसाठी नवशेर्ष नशक्षक तयार करतात. या महानवद्यालयांत वेगवेगळ्या 
प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या मुलांना नशकनवण्यासाठी प्रनशनक्षत नशक्षक तयार केले जातात.  भारतीय 
पुनवास पनरर्षद (RCI), नवी नदल्ली यांच्याद्वारे या प्रनशक्षिासाठी अभ्यासक्रम ठरनवला जातो.  या 
महानवद्यालयांची नवद्याथी संखया, प्रवेशाचे ननकर्ष यानंा भारतीय पुनवास पनरर्षदेची मान्यता असते. 
भारतीय पुनवास पनरर्षदेच्या कें द्रीय नोंदिी रनजस्टर (CRR) मध्ये नाव नोंदवल्यानशवाय कोितीही व्यक्ती 
व मान्यतेनशवाय कोितीही संस्था या के्षत्रात काम करु शकत नाही.  या के्षत्रात बी.एड. केल्याने आता 
अनेक नठकािी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. 
1. हे प्रनशक्षि पूिण झाल्यावर नशक्षक समावेनशत नशक्षिातील युननटमध्ये काम करु शकतात.  5 अपंग 
मुलांमागे एका नशक्षकाची ननयुक्ती शाळेतील युननटमध्ये केली जाते. 
1.1) युडीआयएसई अहवाल महाराष्ट्र शासन 2012-13 नुसार ईयत्ता 9 वी ते 12 वी वगामध्ये 34435 
नवशेर्ष गरजा असलेल्या नवद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी केवळ 300 नशक्षक नवशेर्ष 
नशक्षि पदवीधारक ननयुक्त केले आहेत. वरील आकडेवारीनुसार माध्यनमक, उच्च माध्यनमक स्तरावर 
नवनवध प्रकारच्या अपंगांना नशकनवण्यासाठी 6500 प्रनशनक्षत नशक्षकांची आवश्यकता आहे. 
2. हे प्रनशक्षि पूिण झाल्यावर सवण नशक्षा अनभयानांतगणत समावेनशत नशक्षिात नवशेर्ष नशक्षक / नफरते नशक्षक 
म्हिून काम करता येते. महाराष्ट्रातील शासकीय व अशासकीय संस्थांमध्ये 70776 (युडीआयएसई 
अहवाल-महारष्ट्र शासन 2012-13) नवशेर्ष गरजा असलेल्या मुलांनी 6 वी ते 8 वी या वगांमध्ये प्रवेश 
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घेतला असून सवण नशक्षा अनभयानांतगणत या मुलांना नशकनवण्यासाठी 7700 नशक्षकांची आवश्यकता आहे. 
महाराष्ट्र शासनाने यापैकी केवळ 1000 बी.एङ नवशेर्ष नशक्षि पदवीधारक नशक्षकाचंी ननयुक्ती केली असून 
नवद्याथी संखयेनुसार 6700 जागा भराव्या लागिार आहेत.   
3. राष्ट्रीय नशक्षि मोनहमेअतंगणत लवकरच नवर्षयतज्ञ, नवशेर्ष नशक्षक, नरसोसण नटचर म्हिून या नवशेर्ष 
नशक्षकांची ननयुक्ती केली जािार आहे.  त्यामुळे या नशक्षकांची अनधक गरज आहे. 
4. हे प्रनशक्षि घेऊन नवशेर्ष शाळेत नवशेर्ष नशक्षक म्हिूनही काम करता येते.  महाराष्ट्रात 62 अधंांच्या, 
383 किणबनधरांच्या, 662 मनतमंदांच्या, 319 अच्स्थव्यंग मुलांच्या, 20 शासकीय संनमश्र कें द्र अशा एकूि 
1446 नवशेर्ष शाळांमध्ये नवशेर्ष नशक्षक म्हिून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. 
5. यानशवाय बी.एड. नंतर नवशेर्ष नशक्षि पदनवका स्तरावर अनधव्याखयाता म्हिून काम करता येते. 
6. अपंगांचे नवशेर्ष ट्युशन क्लासेस घेता येतात. 
7. महाराष्ट्रात बी.एङ नवशेर्ष नशक्षि पदवी देिारी 31 महानवद्यालये असनू प्रत्येकी फक्त 25 प्रवेशक्षमता 
     असून, प्रनतवर्षी फक्त 775 नवशेर्ष नशक्षक प्रनशनक्षत होऊ शकतात.  
              यानशवाय सरकारच्या (CBR) समुदायाधारीत पुनवणसन कायणक्रमात अनेक रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होऊ शकतात. 
 सुचना: या अभ्यासक्रमासाठी इच्िुक उमेदवारांनी अजात स्वतंत्र नोंद करावी. 

 

सदर शासन ननिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201506061536224008 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
 ( उर्पमल जोशी ) 
 कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. संचालक, उच्च नशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. सवण सहसंचालक, उच्च नशक्षि, नवभागीय कायालय, 
3. कुलसनचव, महाराष्ट्रातील सवण अकृनर्ष नवद्यापीठे, 
4. सदस्य सनचव, प्रवेश ननयंत्रि व नशक्षि शलु्क सनमती, शासकीय तंत्रननकेतन, खेरवाडी, वांदे्र 

(पूवण ), मंुबई, 
5. सनचव, नवना अनुदाननत अध्यापक महानवद्यालये संस्था चालक असोनसएशन, 15 शादुणल 

अपाटणमेंटस्, जुना टोल  नाका, मंुबई बायपास, उत्सव मंगल कायालयाजवळ, वडगांव (बुदु्रक), 
पुिे-400 041, 

6. ननवड नस्ती (मनश-2), उच्च व तंत्र नशक्षि नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
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