शासकीय/शासकीय
अनुदाननत,

स्वयंसहाय्ययत/अशासकीय

नवद्यापीठातील

अनुदाननत/

नवनाअनुदाननत/स्वयंसहाय्ययत पदव्युत्तर नशक्षण

नवभाग तसेच अशासकीय नवना अनुदाननत/कायम

नवना अनुदाननत ननयनमत एम. एड. अभ्यासक्रम -

सन 2015-2016 या शैक्षनणक वर्षासाठी नशक्षण
शुल्क व प्रवेश पद्धती याबाबतची ननयमावली.
महाराष्ट्र शासन

उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग

शासन ननणणय क्रमांकः एमएड-4715/प्र. क्र.69/मनश-2,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.

वाचा :-

तारीख: 06 जून, 2015.

1) शासन ननणणय, उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग, क्रमांक एमएड-2011/प्र.क्र.21/मनश-2,
नदनांक 9 माचण, 2011 व समक्रमांकाचे शासन शुद्धीपत्रक, नदनांक 23 माचण, 2011.

2) शासन ननणणय, उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग, क्रमांक: एमएङ-4714/प्र.क्र.47/14/मनश-2,
नद. 8 मे, 2014

3) संचालक, उच्च नशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः उनशसं/एम.एड.सी.ई.टी./
2015-2016/बी.एड/4075, नदनांक 24.4.2015.

शासन ननणणय:-

शासन ननणणय, नदनांक 9 माचण, 2011 व शासन शुद्धीपत्रक नदनांक 23 माचण, 2011 अन्वये

राज्यात शैक्षनणक वर्षण 2011-12 पासून शासकीय/शासकीय स्वयंसहाय्ययत/अशासकीय अनुदाननत,

नवद्यापीठातील अनुदाननत/नवना अनुदाननत/स्वयंसहाय्ययत पदव्युत्तर नशक्षण नवभाग, तसेच अशासकीय

नवना अनुदाननत/कायम नवना अनुदाननत ननयनमत एम. एड. अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीभूत प्रवेश पद्धतीने

प्रवेशासाठी सामानयक प्रवेश परीक्षा ( CET ) लागू करण्यात आली आहे . सदरहू शासन ननणणयास

अनुसरुन सन 2014-15 या शैक्षनणक वर्षासाठी एम. एड. प्रवेशाबाबतची प्रवेश ननयमावली नननचचत

करण्यात आली होती.
आता

संचालक,

उच्च

नशक्षण,

महाराष्ट्र

राज्य,

पुणे

यांनी

त्यांच्या

क्र.

उनशसं/एम.एड.सी.ई.टी./2015-2016/बी.एड/4075, नदनांक 24.4.2015 च्या पत्रान्वये सन 20152016 या शैक्षनणक वर्षासाठी एम.एड. प्रवेशाबाबतची प्रवेश ननयमावली नननचचत करण्याचा प्रस्ताव

शासन ननणणय क्रमांकः एमएड-4715/प्र. क्र.69/मनश-2,

शासनास सादर केला असून प्राप्त प्रस्ताव नवचारात घे वून सन 2015-2016 या शैक्षनणक वर्षासाठी एम.
एड. प्रवेश ननयमावलीस शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .

एम. एड. प्रवेश : शैक्षनणक वर्षण - 2015-2016 साठी ननयमावली

1

प्रवेश प्रनक्रयेची कायणपध्दती:-

1.1

महाराष्ट्रातील शासकीय, अशासकीय अनुदाननत, अशासकीय नवनाअनुदाननत / कायम
नवनाअनुदाननत व अल्पसंखयांक संस्था संचनलत अनुदाननत, नवनाअनुदाननत व कायम
नवनाअनुदाननत

नशक्षणशास्त्र महानवद्यालयांमध्ये ननयनमत एम. एड. अभ्यासक्रमासाठी

द्यावयाचे प्रवेश नवद्यापीठ नवभागानुसार सामाईक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance

Test) (CET) घेऊन केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेव्दारे (Govt. Common Admission Process)
(Govt. CAP) करण्यात येतील.
1.2

सदर परीक्षेची कायणवाही संगणकामार्णत Online पध्दतीने करण्यात येणार आहे .

भरावयाच्या जागा :-

या परीक्षेतून खालील प्रमाणे जागा भरण्यात येतील:अ)

शासकीय/अनुदाननत/अशासकीय

ब)

1) अशासकीय अनुदाननत अल्पसंखयांक महानवद्यालये : 50 %

क)

महानवद्यालये:100 %

नवनाअनुदाननत/कायम

नवनाअनुदाननत

2) शासकीय केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेत सहभागी अशासकीय नवना अनुदाननत/
कायम नवना अनुदाननत अल्पसंखयांक महानवद्यालये : 49 %

अनुदाननत अल्पसंखयांक महानवद्यालयांनी भरावयाच्या 50 टक्के जागा नदनांक 16

र्ेब्रुवारी, 2004 च्या शासन ननणणयातील तरतूदीनुसार केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतील वर्षण 201516 च्या सीईटी उत्तीणण उमेदवारांतूनच गुणवत्तेनुसार प्राधान्यक्रमाने व एम.एङ प्रवेश
ननयमांचे

पालन

करुन

संबंनधत

अल्पसंखयांक

उमेदवारांमधूनच

गुणवत्तेनुसार

प्राधान्यक्रमाने भरणे अननवायण राहील. प्रवेश प्रनक्रया पार पाडताना संबनधत अल्पसंखयांक
महानवद्यालयांनी खालीलप्रमाणे कायणवाही करावी :-

(1) प्रवेनशत उमेदवारांना संबंनधत महानवद्यालयाने त्यांच्या Login ID मधून प्रवेशपत्र काढू न
दे णे आवचयक राहील.

(2) अल्पसंखयांक कोटयांतगणत प्रवेनशत उमेदवारांची यादी केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेमार्णत
प्रमानणत करुन घे णे आवचयक राहील.
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(3) संस्था अल्पसंखयांक कोटयांतगणत पुरेशा जागा संस्थेला उपलब्ध न झाल्यास अथवा

संस्था अल्पसंखयांक कोटा घे ऊ इय्च्ित नसल्यास त्या जागा संस्थेला केंद्रीय प्रवेश
प्रनक्रयेकडे अल्पसंखयांक आयोगाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन समर्पपत कराव्या
लागतील.

(4) केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेव्दारे अल्पसंखयांक महानवद्यालयाला पुरेसे उमेदवार उपलब्ध न
ड)

झाल्यास, संस्थास्तरावर गुणवत्तेनुसार उमेदवार भरता येतील.

केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेत सहभागी अशासकीय नवनाअनुदाननत आनण कायम नवनाअनुदाननत
अल्पसंखयांक अध्यापक महानवद्यालयांना अल्पसंखयांक कोटा केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रया (Govt.

CAP) अथवा महाराष्ट्र नवनाअनुदान अध्यापक महानवद्यालय संस्था चालक असोनसएशन

(Asso. CAP) यापैकी एकाच CAP मधून जागा भरता येतील. दोन्ही CAP मधून एकनत्रत

भरता येणार नाहीत. तथानप, शासनाची व असोनशएशनची प्रवेश प्रनक्रया संपल्यानंतर
जागा नरक्त असल्यास जर शासकीय केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतील (Govt.CET)
महानवद्यालयांना

महाराष्ट्र

नवनाअनुदाननत

अध्यापक

महानवद्यालय

संस्थाचालक

असोनशएशनच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेतून (Asso. CET) तील पात्र नशल्लक

उमेदवारांमधून प्रवेश द्यावयाचे असतील ककवा (Asso. CET) मधील महानवद्यालयांना
(Govt.CET) तून पात्र नशल्लक उमेदवारांतून प्रवेश द्यावयाचे असतील तर उच्च नशक्षण

संचालनालयाची पुवणपरवानगी घे णे आवचयक राहील. प्रवेश प्रनक्रया पार पाडताना संबंनधत
अल्पसंखयांक महानवद्यालयांनी खालील प्रमाणे कायणवाही करावी:-

(1) ज्या नवनाअनुदाननत, कायम नवनाअनुदाननत अल्पसंखयांक अध्यापक महानवद्यालयाने

केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रये (CAP) मधून अल्पसंखयांक कोटा भरला आहे त्या महानवद्यालयाने
प्रवेनशत उमेदवारांना Login ID मधून प्रवेशपत्र काढू न दे णे आवचयक राहील.

(2) अल्पसंखयांक कोटयांतगणत प्रवेनशत उमेदवारांची यादी केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेद्वारा
प्रमानणत करुन घे णे आवचयक राहील.

(3) केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेत सहभागी अशासकीय नवनाअनुदाननत/कायम नवनाअनुदाननत
अल्पसंखयांक अध्यापक महानवद्यालयाने महाराष्ट्र नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय

संस्थाचालक असोनसएशनमार्णत अल्पसंखयांक कोटा भरला असेल तर अल्पसंखयांक
कोटयांतगणत प्रवेनशत उमेदवारांची यादी महाराष्ट्र नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय
संस्थाचालक असोनसएशन तसेच प्रवेश ननयंत्रण सनमतीकडू न मान्य करुन घे णे अननवायण
राहील.
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(4) अल्पसंखयांक कोटयांतगणत पुरेशा जागा संस्थेला उपलब्ध न झाल्यास अथवा संस्था
अल्पसंखयांक कोटा घेऊ इय्च्ित नसल्यास त्या जागा संस्थेला केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेकडे
अल्पसंखयांक आयोगाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करुन समर्पपत करता येतील.

(5) अल्पसंखयांक कोटयांतगणत केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेद्वारा पुरेसे उमेदवार उपलब्ध न
इ)

झाल्यास संस्थास्तरावर गुणवत्तेद्वारे उमेदवार भरता येतील.

महाराष्ट्र नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय संस्थाचालक असोनसएशनचे सदस्य
असलेल्या

अशासकीय

नवनाअनुदाननत

व

कायम

नवनाअनुदाननत

नशक्षणशास्त्र

महानवद्यालयात संघटनेमार्णत घे तलेल्या सामाईक परीक्षा (Asso. CET) व (Asso. CAP)

द्वारे एक नखडकी योजनेंतगणत (Single Window System) प्रवेश होणे बंधनकारक राहील.
तथानप शासनाची व असोनशएशनची प्रवेश प्रनक्रया संपल्यानंतर जागा नरक्त असल्यास,

जर शासकीय केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतील (Govt. CET) मधील महानवद्यालयांना महाराष्ट्र

नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय संस्थाचालक असोनसएशनच्या सामाईक परीक्षेतून
(Asso. CET) तील पात्र नशल्लक उमेदवारांमधून प्रवेश द्यावयाचे असतील ककवा (Asso.

CET) मधील महानवद्यालयांना (Govt.CET) तून पात्र नशल्लक उमेदवारातून प्रवेश
द्यावयाचे असतील तर उच्च नशक्षण संचालनालयाची पुवण परवानगी घे णे आवचयक राहील.
महाराष्ट्ट नवनाअनुदान अध्यापक महानवद्यालय संस्थाचालक असोनशएशनकडू न शासकीय

केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतील (Govt.CET) नवद्याथी Association CAP मध्ये प्रवेनशत
करावयाचे असल्यास उच्च नशक्षण संचालनालयाची पूवणपरवानगी घे णे आवचयक राहील.

तसेच शासकीय केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेशी संलय्ननत असणाऱ्या महानवद्यालयांना महाराष्ट्र

नवनाअनुदाननत अध्यापक महानवद्यालय संस्थाचालक असोनसएशनच्या सामाईक परीक्षेतून
(Asso. CET) उत्तीणण झालेल्या नवद्यार्थ्यांना Govt. CAP मधून प्रवेनशत करावयाचे
असल्यास

संचालनालयाची

पुवणपरवानगी

घे णे

आवचयक

राहील.

मा.

सवोच्च

न्यायालय/मा. उच्च न्यायालय/प्रवेश ननयंत्रण सनमतीचे ननणणय/शासनाकडू न वेळोवेळी

प्रनसध्द करण्यात आलेले प्रचनलत ननणणय व ननयम बंधनकारक राहतील. महानवद्यालयात

प्रवेनशत उमेदवारांची यादी असोनसएशनद्वारा प्रमानणत करुन घे ऊन नंतर प्रवेश ननयंत्रण
र्)

सनमतीकडू न मान्य करुन घेणे बंधनकारक राहील.

नवद्यापीठाच्या पदव्युत्तर नशक्षण नवभागांतगणत नवद्यापीठ स्तरावर राबनवण्यांत येणाऱ्या

अनुदाननत/नवनाअनुदाननत/स्वयंसहाय्ययत एम.एड. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय
प्रवेश प्रनक्रयेतून पात्र असलेल्या नवद्यार्थ्यांमधून प्रवेश दे ण्यासाठी नवद्यापीठांनी

जानहरातीद्वारे शासकीय सीईटी उत्तीणण उमेदवारांचे अजण मागवावेत व प्राप्त अजातून

गुणवत्तेनुसार व शासनाने प्रनसध्द केलेल्या प्रचनलत एम.एड. प्रवेश ननयमावलीनुसार
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2

नवद्यापीठ स्तरावर प्रवेश प्रनक्रया राबवावी.

केंद्रीय सामाईक परीक्षेसाठी (CET) पात्रता :
2.1

अ)

मान्यताप्राप्त अकृनर्ष नवद्यापीठांच्या एन.सी.टी.ई. मान्यताप्राप्त अध्यापक महानवद्यालयातून
(1) बी.एड. (2) बी.ए.बी.एङ (3) बी.एस्सी. बी. एङ (4) बी.ईएल.ईएल. (बी.एङ प्राथनमक

नशक्षण) खुल्या संवगातील ज्या उमेदवाराला नकमान 50 टक्के गुण अथवा समकक्ष श्रेणी

प्राप्त केली असेल (49.50 ते 49.99 टक्के पयंतचे गुणधारकांचे गुण 50 टक्के इतके
गणण्यात येतील.) व मागासवगीय संवगातील (अ.जा., अ.ज., नव.जा.(अ), भ.ज.(ब),

भ.ज.(क), भ.ज.(ड), इ.मा.व. व नव.मा.प्र.) ज्या उमेदवारांना पदनवका व पदवी दोन्हींना
नकमान नकमान 45 टक्के गुण (44.50 ते 44.99 टक्के पयंतचे गुणधारकांचे गुण 45 टक्के
इतके गणण्यात येतील.) नमळाले आहे त असे उमेदवार एम.एङ प्रवेशासाठी घे ण्यात
ब)

येणाऱ्या सीईटी परीक्षेला बसण्यास पात्र राहतील.

जे उमेदवार माचण/एनप्रल 2015 च्या बी.एड. पदवीच्या परीक्षेला बसलेले आहे त ते उमेदवार

सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) दे ण्यास पात्र राहतील. महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम
भरण्याच्या कालावधीपयंत ज्या उमेदवाराच्या बी.एड. परीक्षेचा ननकाल जाहीर होईल व जे

ननयम क्रमांक 2.1 (अ) व 6.1 नुसार पात्र असतील व जे प्राधान्यक्रम अजण भरतील अशांचा
समावेश एम.एड. प्रवेश प्रनक्रयेत केला जाईल.

ज्या उमेदवारांचा प्रवेश प्रनक्रयेच्या मधल्या काळात बी.एड. चा ननकाल लागेल व

2.1 (अ) व 6.1 नुसार एम.एड. प्रवेशास पात्र असतील तर त्या उमेदवारांना त्यावेळी

प्राधान्यक्रम अजण भरता येईल व त्यानंतरच्या प्रवेश प्रनक्रयेत त्यांचा समावेश केला जाईल.
अशा उमेदवारांना प्राधान्यक्रम अजण भरण्यापूवी झालेल्या प्रवेश र्ेरीत गुणवत्तेनुसार स्थान
क)

मागता येणार नाही.

ज्या नवद्यापीठाच्या बी.एड. पदवी परीक्षेच्या गुणपत्रकात गुणांच्या ऐवजी श्रेणी नदलेली
असेल अशा उमेदवारांनी त्या त्या नवद्यापीठाचे त्या श्रेणीशी समकक्ष गुण दशणनवणाऱ्या
साक्षांकीत प्रमाणपत्राची प्रत प्रवेशाच्यावेळी सादर करणे आवचयक आहे . ज्या नवद्यापीठात
नवर्षयांच्या ऐवजी कोड नंबर नदलेले असतील त्यांनी नवर्षयाच्या कोड नंबरचे नवद्यापीठाचे

ड)

नववरणपत्र प्रवेशाच्यावेळी सादर करणे आवचयक आहे .

उमेदवारांना बी.एड. पदवी परीक्षेच्या ज्या गुणांवर पदवी प्राप्त झाली आहे त्या एकूण
गुणांची टक्केवारी एम.एड. प्रवेशाच्या नकमान पात्रतेसाठी व गुणवत्तेसाठी ग्राह्य धरली
जाईल व त्यानुसार गुणांची गणना केली जाईल. नवद्यापीठाने बी.एड. पदवी दे तांना

ताय्त्त्वक (Theory Examination) भागासाठी गुण व अंतगणत मुल्यमापनासाठी (Internal

Assessment) श्रेणी (Grade) नदली असेल तर श्रेणीचे रुपांतर गुणात उपलब्ध करुन
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दे ण्याची जबाबदारी उमेदवाराची राहील. अशा उमेदवारांनी श्रेणीचा गुणांत रुपांतर
केल्याचा नवद्यापीठाद्वारे प्रमानणत तक्ता प्रवेशाच्यावेळी सादर करणे आवचयक आहे . सदर
3

अनतनरक्त गुण :

तक्त्यानुसार गुणनननचचती करण्यात येईल.

खालील अ, ब, क पैकी कोणत्याही एकाच संवगासाठी सक्षम अनधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र,

ज्यामध्ये उमेदवाराशी नाते व संबंनधतास सवलत दे य असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास
संबंनधत उमेदवारास (शेकडा दोन) अनतनरक्त गुण दे ण्यात येतील.
अ) स्वातंत्र्य सैननकांची मुले/मुली/पती/पत्नी यांना,

ब) प्रकल्पग्रस्त/भूकंपग्रस्त कुटुं बातील उमेदवारांना,
4

क) पनरत्यक्ता/घटस्र्ोटीत मनहला/नवधवांना.

सामाईक परीक्षेचे स्वरूप :
4.1

सामाईक प्रवेश परीक्षा ही माननसक क्षमता, नशक्षक अनभक्षमता व सामान्यज्ञान या नवर्षयांवर

4.2

सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या प्रचनपनत्रकेची भार्षा मराठी व इंग्रजी असेल.

आधानरत 50 गुणांची व 1 तासाची वस्तुननष्ट्ठ (बहु पयायी प्रचन) स्वरुपाची घे ण्यात येईल.

4.3

गुणांची नवगतवारी :
क्र.

प्रचन संखया

गुण

टक्केवारी

1

शैक्षनणक तत्त्वज्ञान / समाजशास्त्र

10

10

20

3

शैक्षनणक मुल्यमापन / संखयाशास्त्र

10

10

20

2
4
5

4.4

नवर्षय

शैक्षनणक मानसशास्त्र

शालेय प्रशासन व व्यवस्थापन
मानहती

व

अनभयोनयता.

संप्रेर्षण

तंत्रज्ञान

10

व

संशोधन

10
10

10
10
10

20
20
20

नवर्षय व पाठ्ांश :
अ)

(I) शैक्षनणक तत्त्वज्ञान : आदशणवाद, वास्तववाद, ननसगणवाद व कायणवाद.

तत्त्वज्ञ - रकवद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी, महात्मा र्ुले, रुसो, प्लेटो, जॉन डयुई.

(II) शैक्षनणक समाजशास्त्र : नशक्षण पनरवतणनाचे साधन, जागनतकीकरण, आधुननकीकरण,
ब)

राष्ट्रीय एकात्मता, मूल्यनशक्षण, मनहलांचे सक्षमीकरण व सवणसमावेशक नशक्षण.

शैक्षनणक मानसशास्त्र : व्यय्क्तमत्त्व, बुनध्दमत्ता, अध्ययनाचे नसध्दांत, माननसक आरोनय,

सामानजक मानसशास्त्र, अध्यापनाची प्रनतमाने, ज्ञानरचना वाद व मागणदशणन आनण
समुपदे शन (संकल्पना).

पष्ृ ठ 22 पैकी 6

शासन ननणणय क्रमांकः एमएड-4715/प्र. क्र.69/मनश-2,

क)

(I) शैक्षनणक मुल्यमापन : संकल्पना, प्रकार तंत्रे, पध्दती व उद्दीष्ट्टांचे वगीकरण.

ड)

शालेय प्रशासन व व्यवस्थापन : कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शैक्षनणक धोरण, राष्ट्रीय ज्ञान

इ)
5

(II) शैक्षनणक संखयाशास्त्र : केंद्रीय प्रवृत्ती पनरमाणे व नवचलनशीलतेची पनरमाणे.

आयोग, शालेय प्रशासन व व्यवस्थापन, चालू घडामोडी, नशक्षणाचा अनधकार,
नशक्षणनवर्षयक कायदा, भारतीय नशक्षण व्यवस्था व शैक्षनणक समस्या, शाळा संनहता.

मानहती संप्रेर्षण तंत्रज्ञान व संशोधन अनभयोनयता : नशक्षणामध्ये संगणकाचा वापर
(अध्यापन, अध्ययन, मुल्यमापन व व्यवस्थापन या संदभात) व संशोधन अनभयोनयता.

प्रवेश परीक्षा शुल्क :
5.1

खुला संवगासाठी व महाराष्ट्राबाहे रील सवण संवगासाठी रु.800/-

महाराष्ट्रातील मागासवगीयासाठी (अ.जा.,अ.ज.,नव.जा.भ.ज.,इ.मा.व. व नव.मा.प्र.)

5.2

रु.400/-

सूचना : एकापेक्षा अनधक प्रवेश प्रकारासाठी (70 टक्के, 28 टक्के, 2 टक्के)/अध्यापन
6

पध्दतीसाठी/माध्यमासाठी वेगळे शुल्क व अजण भरण्याची आवचयकता नाही.

केंनद्रय सामाईक परीक्षा उत्तीणण होण्यासाठीचे ननकर्ष :

सामानयक प्रवेश परीक्षेस (CET) खुल्या संवगातील उमेदवारास 50 पैकी नकमान 18 गुण व

6.1

मागासवगीय संवगातील उमेदवारास नकमान 15 गुण व महाराष्ट्राबाहे रील नवद्यापीठातील

सवण संवगातील उमेदवारास नकमान 18 गुण नमळाले असतील तर ते उमेदवार एम.एड.
7

अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला पात्र राहतील.

नशक्षणशास्त्र महानवद्यालयातील जागांची नवभागणी :
7.1

नवद्यापीठ क्षेत्रननहाय
अ)

ब)

एम.एड. प्रवेशासाठी प्रत्येक नशक्षणशास्त्र महानवद्यालयातील एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 70

टक्के जागा संबंनधत महानवद्यालय ज्या नवद्यापीठ क्षेत्रात येते, त्या नवद्यापीठाची बी.एड.
पदवी संपादन केलेल्या उमेदवारासाठी राखीव असतील.

प्रत्येक नशक्षणशास्त्र महानवद्यालयाच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 28 टक्के जागांसाठी संबंनधत
महानवद्यालय ज्या नवद्यापीठ क्षेत्रात येते, त्या नवद्यापीठाचे पदवीधर उमेदवार वगळू न

महाराष्ट्रातील अन्य सवण मान्यताप्राप्त अकृर्षी नवद्यापीठे , कृर्षी नवद्यापीठे , नटळक महाराष्ट्र
नवद्यापीठ-पुणे, इंनदरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त नवद्यापीठाची महाराष्ट्रातील केंद्रे , मौलाना

आझाद राष्ट्रीय मुक्त नवद्यापीठाची महाराष्ट्रातील केंद्रे व यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र
मुक्त नवद्यापीठ, नानशक येथून बी.एड. पदवी संपादन केलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव
असतील.
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क)

महाराष्ट्राबाहे रील नवद्यापीठातून बी.एड. पदवी प्राप्त केलेल्या नवद्यार्थ्यांसाठी 2 टक्के

ड)

सैन्य दलातील सनक्रय असलेले आजी (ॲय्क्टव्ह सर्व्व्हसेस)/अनधकारी व कमणचारी तसेच

जागा.

माजी सैननकांची मुले/मुली/पती/पत्नी व स्वत: माजी सैननक यांच्यासाठी राखीव जागेवर

महाराष्ट्र राज्यात सेवेत असलेल्या, तसेच महाराष्ट्रातील रनहवासी असलेले परंतु
राज्याबाहे र

सैन्यदलात

नोकरीत

असलेल्या

अनधकारी/सैननक/कमणचारी

यांची

मुले/मुली/पती/पत्नी यांनी इतर राज्यातील मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची बी.एड. परीक्षा
उत्तीणण केली आहे , असे उमेदवार त्यांच्यासाठी 28 टक्क्यामधील 2 टक्के राखीव
असलेल्या जागांवर एम.एड. प्रवेशास पात्र राहतील.

सूचना :- उमेदवाराने 70 टक्के /28 टक्के /2 टक्के कोटा यापैकी प्रवेशासाठी पात्र असणाऱ्या
कोट्यासमोर खूण करावी.
इ)

र्)
ग)

30 टक्के जागांसाठी (उपरोक्त “ब” व “क” येथील) जागांसाठी नवद्यापीठाबाहे रील
नवद्यार्थ्यांचे पुरेसे अजण न आल्यास उवणनरत जागा संबंनधत महानवद्यालयाच्या नवद्यापीठ
क्षेत्रातील 70 टक्के कोटयाच्या प्रनतक्षा यादीतील उमेदवारांमधून भरण्यात येतील.
हे नवभाजन दुसऱ्या र्ेरीपयंत राहील.
प्रवेशाच्या

दोन

र्ेऱ्यानंतर

जागा

नशल्लक

रानहल्यास

संबंनधत

अध्यापक

महानवद्यालयामार्णत महानवद्यालयाला प्राप्त राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीतून गुणवत्तेनुसार
माध्यमननहाय/संवगणननहाय प्रवेश नदले जातील. महानवद्यालयातील गुणवत्ता यादीतून
उमेदवारांकडू न प्राप्त अजांची गुणवत्ता यादी 70 टक्के, 28 टक्के व 2 टक्के यांचा नवचार
न करता एकनत्रत गुणवत्ता यादी संवगणननहाय केली जाईल व त्या यादीनुसार प्रवेश नदले
जातील.

टीप : केंनद्रय प्रवेशपध्दतीद्वारा एम.एड. प्रवेश होत असल्यामुळे हे ननयम राज्यातील सवण
नवद्यापीठांना लागू राहतील.
8

वेगवेगळ्या घटकांसाठी राखीव जागा (वैधाननक आरक्षण) :
8.1

एम. एड. अभ्यासक्रमासाठी 70 टक्के व 30 टक्के जागांवर प्रवेश दे ताना शासनाच्या
आरक्षणासंबंधीच्या प्रचनलत धोरणानुसार एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 50 टक्के जागा
महाराष्ट्रातील मागासवगीय घटकांसाठी राखीव असून त्यांचे संवगणननहाय आरक्षणाचे
प्रमाण पुढील प्रमाणे राहील :-
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क्र.
1
2
3
4

अनुसूनचत

जाती

व

अनुसुनचत

स्वीकारलेली व्यक्ती (S.C.)

जातीमधील

बौध्द धमण

टक्केवारी
13

अनुसूनचत जमाती (S.T.)

07

भटक्या जमाती (ब) (N.T.1 )

2.5

भटक्या जमाती (ड) (वंजारी व तत्सम जमाती) (N.T.3 )

02

नवमुक्त जाती (अ) (14 तत्सम जाती) (VJ/DT)

03

5

भटक्या जमाती (क) (धनगर व तत्सम जमाती) (N.T.2 )

7

इतर मागासवगीय (OBC)

6

8.2

संवगण

एकूण

3.5
19
50

एम.एड. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घे ऊ इय्च्िणाऱ्या मागासवगीय नवद्यार्थ्यांनी त्यांच्या जात

प्रमाणपत्र, जातपडताळणी प्रमाणपत्र व नॉन नक्रनमलेअर प्रमाणपत्र यांच्या साक्षांनकत सत्य
प्रती व मूळ प्रमाणपत्रे अंनतम प्रवेशाच्या वेळी सादर करणे अननवायण राहील. जातीच्या

वैधता प्रमाणपत्राबाबत शासनाने वेळोवेळी काढलेले प्रचनलत ननणणय लागू राहतील.

अन्यथा संबंनधत उमेदवाराचा समावेश खुल्या संवगात करण्यात येईल. तसेच जे

नशष्ट्यवृत्तीधारक आहे त त्यांनी मागील नशष्ट्यवृत्ती क्रमांक नोंदवावा व इतर प्रमाणपत्रांसह
प्रवेशाच्यावेळी सादर करावा.

8.3

नॉन नक्रनमलेअर प्रमाणपत्र हे शासनाने वेळोवेळी प्रनसध्द केलेल्या प्रचनलत ननणणयानुसार

8.4

शासनाने वेळोवेळी प्रनसध्द केलेल्या शासन ननणणयानुसार समावेश करण्यात आलेल्या

असणे अननवायण आहे .

संवगाननहाय जाती, उपजाती तसेच संवगणबदल त्या त्या ननणणयानुसार आरक्षणासाठी पात्र
नटप :

राहतील.

1. घटनात्मक आरक्षण महाराष्ट्रातील ननवासी उमेदवारानांच लागू राहील.

2. आरक्षणाच्या संदभात महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी ननगणनमत केलेल्या ननणणयानुसार कायणवाही
करण्यात येईल.

3. महाराष्ट्र राज्याच्या व्यनतनरक्त इतर राज्याचे असलेले ककवा इतर राज्याचे म्हणून महाराष्ट्र
राज्यातून जातीचे प्रमाणपत्र घे तलेल्या उमेदवारांना 8.1 प्रमाणे घटनात्मक आरक्षण नमळणार
नाही.
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8.5

नवशे र्ष मागास प्रवगाबाबतची तरतूद : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग,
क्र.टीईएम/3397/12926/(9086)/तांनश-1,

नद.11

जुल,ै

1997 च्या शासन

ननणणयानुसार आरनक्षत जागा एकूण 50 टक्के करण्यात आल्या. या शासन ननणणयाच्या
तरतुदीनुसार-

(1) नवशेर्ष मागास प्रवगात ज्या जाती आहे त, त्यापैकी काही जाती इतर मागासवगीयांमध्ये

समानवष्ट्ट होत्या. त्यामुळे सुरुवातीस नवशेर्ष मागास प्रवगांचे प्रमाणपत्रधारक

उमेदवारांची जात ज्या मागास प्रवगामध्ये समानवष्ट्ट होती त्या मागास प्रवगांच्या
आरक्षणासाठी पात्र समजण्यात येईल.

(2) गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश प्रनक्रया केल्यानंतर जर कोणत्याही मागासवगीय
प्रवगासाठी आरनक्षत असलेल्या जागांपैकी काही जागा नरक्त रानहल्या तर त्या जागेवर

एकूण प्रवेशक्षमतेच्या जास्तीत जास्त 2 टक्के पयंत नवशेर्ष मागासवगीय उमेदवारांना
प्रवेशासाठी प्राधान्य दे ण्यात येईल.

(3) यासंबंधी नॉन-नक्रनमलेअरबाबत वेळोवेळी प्रनसध्द झालेले न्यायालयाचे व शासनाचे
8.6

ननणणय लागू राहतील.
अपंग आरक्षण :-

खुल्या प्रवगाच्या 50 टक्के जागा व राखीव प्रवगाच्या 50 टक्के जागा यांच्या अंतगणत
खालील उमेदवारांना त्यासमोर दशणनवल्याप्रमाणे स्वतंत्रपणे आरक्षण राहील.

अ) नजल्हा शल्य नचनकत्सक यांनी नकमान 40 टक्के शारीनरकदृष्ट्ट्या अपंग असल्याचे
प्रमाणपत्र नदलेले उमेदवार : 3 टक्के.

ब) सैन्य दलातील सनक्रय सेवेत असलेले (ॲय्क्टव्ह सर्व्व्हस) कमणचारी व माजी सैननक
यांची मुले/मुली व पती/पत्नी व स्वत: माजी सैननक : 2 टक्के

सूचना : हे अंतगणत आरक्षण असल्यामुळे प्रथम गुणवत्तेनुसार या जागा भरल्या जातील व भरलेल्या
जागा ज्या संवगण व नवर्षयाच्या असतील त्या संवगाच्या तेवढ्या जागा ननयनमत प्रवेशाच्या
8.7

जागांमधून कमी होतील.
मनहला आरक्षण:

सवण नशक्षणशास्त्र महानवद्यालयातील एम.एड. अभ्यासक्रमासाठी एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 30
टक्के जागांचे आरक्षण मनहलांसाठी ठे वण्यात आले आहे . (शासन ननणणय क्र.जाईली1000/723/2000/मनश-1, नदनांक 17 एनप्रल, 2000)

घटस्र्ोनटत/पनरत्यक्ता/नवधवा मनहला यांना सक्षम अनधकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर

केल्यास मनहलांसाठी असलेल्या 30 टक्के आरक्षणात समान गुणवत्तेच्या तुलनेत प्राधान्य
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दे ण्यात येईल. (शासन ननणणय क्र.एससीटी./2002/(18/02)/मनश-3, नद.26 र्ेब्रुवारी,

2002).

कानचमरी नवस्थानपतांसाठी शासन ननणणय, उच्च व तंत्र नशक्षण आनण सेवायोजन नवभाग

8.8

क्रमांक : टीईएम-8096/(7188)/टीई-1, नदनांक 24 जून, 1996 अनुसार प्रत्येक
नशक्षणशास्त्र महानवद्यालयातील प्रत्येक मंजूर तुकडीकनरता अनधकची 1 जागा प्रवेशासाठी

9

नदली जाईल.

प्रवेशासंबंधी सवणसाधारण ननयम :
9.1

मागासवगीय उमेदवारांनी आपल्या जातीची नोंद, तसेच जर नशष्ट्यवृत्तीधारक असेल तर

मागील नशष्ट्यवृत्ती क्रमांक नोंदवावा. तसेच वेळोवेळी प्रनसध्द केलेल्या प्रचनलत शासन

ननणणयानुसार ज्या जातींना जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवचयक आहे . जर प्रवेशाच्यावेळी

सदर प्रमाणपत्र सादर केले गेले नाहीत तर मागासवगींयांना नदलेल्या सवलतीचा लाभ
दे ता येणे शक्य होणार नाही. त्यांना खुला संवगण उमेदवार मानण्यात येईल व त्यानुसार
पात्रता, गुणवत्ता व शुल्काबाबत कायणवाही करण्यांत येईल. याबाबतीत शासनाने वेळोवेळी
घे तलेले प्रचनलत ननणणय लागू राहतील.

9.2

प्रवेश प्रनक्रयेच्या वेळापत्रकानुसार तसेच वेळोवेळी दे ण्यात आलेल्या सुचनांनुसार
उमेदवाराने ऑनलाईन कायणवाही करणे ही उमेदवाराची जबाबदारी राहील.

9.3
9.4

प्रवेश अजण भरताना गुणवत्तेसंबधी दे ण्यात आलेली मानहती अंनतम राहील. प्रवेश अजण
(1)
(2)

भरल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.

प्रवेश प्रनक्रया गुणवत्तेनुसार सरळ प्रवेश पध्दतीने संगणकाच्या सहाययाने होईल.

संगणकीय प्रवेश प्रनक्रया पध्दतीत गुणवत्तेनुसार संगणकामार्णत संवगणननहाय व उमेदवाराने
प्रवेश अजात नोंदनवलेल्या माध्यमानुसार माध्यमननहाय प्रवेश करण्यात येतील.
प्रवेशासाठी समुपदे शनास बोलावले जाणार नाही.

या

प्रवेशासंबंधीची संपूणण मानहती

वेबसाईटवर उपलब्ध असेल. आवचयकतेनुसार उमेदवारांशी त्यांच्या पत्त्यावर अथवा

त्यांनी नदलेल्या दूरध्वनी क्रमांक/भ्रमणध्वनीवर संपकण साधण्यात येईल. तेव्हा प्रवेश
अजावर संपकण पत्ता/दूरध्वनी क्रमांक/भ्रमणध्वनी क्रमांक योनय प्रकारे नोंदनवणे आवचयक
10

आहे .

प्रवेश प्रनक्रयेचे टप्पे :
10.1

ऑनलाईन रनजस्रेशन प्रनक्रया :

I

एम.एड. प्रवेश प्रनक्रया 2015-16 साठी प्रवेश अनधसूचनेत नदलेल्या संकेतस्थळावर जावे.
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II

प्रवेश प्रनकयेची नोंदणी सुरु करण्यासाठी Register Online रनजस्टर ऑनलाईन या

III

कृपया र्ॉमण इंग्रजी भार्षेत भरावा.

IV
V

VI
VII

VIII

बटणावर य्क्लक करावे.

कृपया स्क्रीनवर नदसणाऱ्या प्रचनांची उत्तरे नदलेल्या पयायांमधून योनय पयाय ननवडू न द्या.
सॉफ्टवेअर आपण नदलेल्या उत्तराप्रमाणे प्राथनमक पात्रता तपासणार आहे .

जर तुम्ही पात्र असाल तर घोर्षणा ब्लॉकमधील चेक बॉक्समध्ये नटक करा.

चेक बॉक्सवर य्क्लक केल्यानंतर (I am Eligible, Register me) मी पात्र आहे , मला
रनजस्टर करा, असे बटण नदसेल.

नोंदणी पुढे चालू ठे वण्यासाठी त्या बटणावर य्क्लक करणे.

आवचयक असणारी नवचारण्यात आलेली मानहती ऑनलाईन नोंदणी र्ॉमण मध्ये भरावी.

11 प्रवेश शुल्क भरण्याची माध्यमे व कायणपध्दती :
11.1

प्रवेश शुल्क ऑन लाईन पध्दतीने ककवा एस. बी. आय. बँकेच्या चलनाद्वारे स्वीकारण्यात येईल.

i

आवचयक ती मानहती भरल्यानंतर नसय्स्टम लॉनगन आयडी दशणनवल, पासवडण आनण

एस.बी.आय. चलन/ए.एल.सी. चलन स्क्रीनवर नदसेल. आपल्याला लॉनगन आयडी आनण

पासवडण एसएमएसद्वारेही नमळे ल. (कृपया त्यासाठी आपला अचुक मोबाईल नंबर द्यावा.) हा
लॉनगन आयडीच तुमचा र्ॉमण नंबर असेल. (एसएमएस सुनवधा ही उमेदवारांना दे ण्यात

येणारी अनतनरक्त सुनवधा असेल. जर कोणत्याही उमेदवारास एसएमएस नमळाला नाही तर

ii
iii

त्यासाठी प्रवेश प्रनक्रया पार पाडणारी एजन्सी जबाबदार राहणार नाही.)

Print My Log in Details & Challan details माझे लॉनगन नववरण आनण नववरण चलन
कप्रट या बटणावर य्क्लक करुन लॉनगन नववरण आनण चलन यांची कप्रट घ्यावी.

उमेदवाराने नोंदणीच्या 2 तासानंतर ककवा दुसऱ्या कामकाजाच्या नदवशी एस.बी.आय.

बँकेत जावे. बँकेत जातांना सोबत बँकेचे पूणणपणे भरलेले चलन घे ऊन जावे. अजाची र्ी
तसेच बँक चाजेस रोख भरल्यानंतर बँक आपणास र्ी य्स्वकारल्याबद्दलची उमेदवाराचे

iv
v
vi

चलन प्रतीवर पोहोच दे ईल.

उमेदवार नेटवकींग/क्रेडीट काडण /डे नबट काडण या माध्यमांमार्णतही ऑनलाईन शुल्क भरु
शकतात.

जानहरातीत उल्लेख केलेल्या अंनतम तारखेच्या अगोदर नवहीत शुल्क भरावे. एकदा
भरलेली र्ी परत केली जाणार नाही.

भारतीय स्टे ट बँकेत ककवा नेट बँककगच्या स्वरुपात शुल्क भरल्यास साधारणत:
कायालयीन कामकाजाच्या एक नदवसानंतर आपण पडताळू शकता.
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vii

जर आपण क्रेनडट काडण /डे नबट काडण या माध्यमातून शुल्क भरले असेल तर ते

पडताळण्यासाठी साधारणत: कायालयीन कामकाजाचे दोन नदवस एवढा कालावधी
लागतो.

वेबसाईटवर प्रवेश शुल्क भरण्याची मानहती आपल्या लॉनगन आयडी आनण पासवडण चा

उपयोग करुन पाहू शकता. प्रवेश शुल्क प्राप्त झाल्यानंतर आपणास एसएमएसवर दे खील

11.2

मानहती नमळू शकेल.

प्रवेश शुल्क भरल्यानंतरची ऑनलाईन अजण प्रनक्रया :

i

एसएमएस प्राप्त झाल्यानंतर वेबसाईटवर लॉग इन करुन Fill Application Form आवेदन

ii

अजामध्ये खालील मानहती भरणे आवचयक आहे .

iii

iv
v

पत्र भरण्यासाठी र्ॉमण या कलकवर य्क्लक करा.

(1) व्यय्क्तगत मानहती, (2) संपकाबद्दल मानहती, (3) आरक्षणाबाबत मानहती, (4) र्ोटो
आनण सहीची स्कॅन कॉपी अपलोड करणे.

वरील नदलेली सवण मानहती पुरनवल्यानशवाय अजाची पूतणता होणार नाही.
पूणण आवेदन पत्र भरल्यानंतर आवेदन भरल्याबद्दलची मान्यता द्या.
आपल्या मानहतीसाठी र्ॉमणची कप्रटआऊट घ्यावी.
नटप :

1) मा.नशक्षण संचालक, उच्च नशक्षण ककवा प्रवेश प्रनक्रया राबनवणाऱ्या एजन्सीकडे आवेदन
पत्राची कप्रटआऊट पाठनवण्याची आवचयकता नाही.

2) प्रवेश अजण भरण्याची प्रनक्रया पूणण झाल्यानंतर वेळोवेळी दे ण्यात येणाऱ्या मानहतीसाठी
वेबसाईट ननयनमत पहावी.

3) लेखी परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र, गुणपत्र, प्राधान्यक्रम अजण भरणे, तसेच प्रवेशानंतर तात्पुरते

प्रवेशपत्र काढण्यासाठी वतणमानपत्रात व वेबसाईटवर नदलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे कायणवाही
करावी.

4) अपूणण भरलेल्या प्रवेश अजासाठी उच्च नशक्षण संचालनालय ककवा प्रवेश प्रनक्रया

11.3

राबनवण्याऱी एजन्सी जबाबदार राहणार नाही.

सामाईक प्रवेश परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी वेळापत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे
ऑनलाईन महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम अजण तसेच शैक्षनणक अहण ता गुण व सीईटी गुण
भरावेत.
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12 गुणवत्ता यादीतील क्रम ठरनवण्याची पद्धती :
सामाईक

प्रवेश-परीक्षेनंतर

पात्र

उमेदवारांच्या

गुणवत्तायादीसाठी

उमेदवाराने

नमळनवलेल्या गुणांचा नवचार पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल व त्याचा गुणवत्ता क्रम
ठरनवण्यात येईल :-

अ) बी.एड. पदवीला प्राप्त झालेल्या गुणांकाचे 50 टक्के गुण.
ब) सामाईक परीक्षेत उमेदवाराने प्राप्त केलेले गुण.

क) उमेदवाराने अ आनण ब गटात प्राप्त केलेल्या गुणांची बेरीज करुन येणाऱ्या
13

गुणवत्ता यादी :

13.1

गुणांकानुसार उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रम ठरनवला जाईल.
सवण

प्रवेशपात्र

अजांची

गुणवत्ता

यादी

70

टक्के,

28

टक्केसाठी

माध्यमननहाय/संवगणननहाय तसेच अंतगणत आरक्षणासाठी (आजी/माजी सैननक व अपंग)

तसेच 2 टक्के साठी आनण कानचमर नवस्थानपतांसाठी स्वतंत्र गुणवत्ता याद्या तयार
करण्यात येतील.

गुणवत्ता यादीतील मानहती आपणांस प्रवेश अनधसूचनेत नदलेल्या वेबसाईटवर उपलब्ध
13.2

होऊ शकेल.

गुणवत्ता यादीत समान गुण असल्यास प्राधान्यक्रम ठरनवण्याबाबत.

1) प्रथम सी.ई.टी. गुणांचे आनधक्य, हे ही जर समान असतील तर,

2) बी.एड. पदवीस्तरावरील ननव्वळ गुणांचे आनधक्य, हे ही जर समान असतील तर,
3) पदवीस्तरावरील वर्षाच्या गुणांचे आनधक्य, हे ही समान असतील तर,
4) वयामधील जेष्ट्ठता ग्राह्य धरण्यात येईल.
14

महानवद्यालयांचे प्राधन्यक्रम दे णे :

1) हा अजण भरत असताना ज्या महानवद्यालयात प्रवेश घ्यावयाचा आहे त्या
महानवद्यालयांचे प्राधान्यक्रम भरावेत.

2) महानवद्यालयाचा दे ण्यात आलेला प्राधान्यक्रम व गुणवत्ता यावर प्रवेश आधानरत
असल्यामुळे महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम अनतशय काळजीपूवणक वाचून भरावा.

3) महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम प्रवेशासाठी महत्त्वाचा असल्याने उमेदवाराने पात्र
माध्यमासाठी उपलब्ध असणाऱ्या जास्तीत जास्त 50 अध्यापक महानवद्यालयांसाठी
योनय प्राधान्यक्रम दे णे आवचयक आहे .
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4) उमेदवाराला प्रत्येक र्ेरीनंतर पुढील र्ेरी सुरु होण्यापूवी प्राधान्यक्रमात वेळापत्रकात

दशणनवल्याप्रमाणे बदल करता येईल. तसेच ज्या उमेदवाराने प्राधान्यक्रम भरले नाहीत
त्यांनाही भरता येतील.

नटप:- केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेत समानवष्ट्ट असणाऱ्या महानवद्यालयांची प्रवेशक्षमता, माध्यम व नशक्षण
शुल्क इत्यादी मानहती केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेच्या वेबसाईटवर महानवद्यालयाचा प्राधान्यक्रम भरतेवेळी
15

उमेदवारांना उपलब्ध होईल.

प्रवेश र्ेऱ्या:
15.1

प्रथम र्ेरी : शासकीय/शासकीय स्वयंसाहाय्ययत, अशासकीय अनुदाननत, अशासकीय

15.2

प्रवेशाच्या

नवनाअनुदाननत व कायम नवनाअनुदाननत नशक्षणशास्त्र महानवद्यालये.
प्रथम

र्ेरीनंतर

जागा

नशल्लक

रानहल्यास

संबंनधत

अध्यापक

महानवद्यालयामार्णत प्राप्त 13.1 प्रमाणे राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीतून गुणवत्तेनुसार
संवगणननहाय प्रवेश नदले जातील व त्यासाठीचे वेळापत्रक आवचयकतेनुसार स्वतंत्रपणे

15.3

वेबसाईट व वतणमानपत्रे यामधून प्रनसध्द केले जाईल.

आवचयकतेनुसार र्ेरी कमी जास्त करण्याचे ककवा प्रवेश प्रनक्रयेच्या स्वरुपात बदल
करण्याचे अनधकार मा.नशक्षण संचालक (उच्च नशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, अध्यक्ष,
एम.एड प्रवेश सनमती/सक्षम अनधकारी यांच्याकडे राखून ठे वण्यात येत आहे त.

टीप :

1) केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेमध्ये सहभागी झालेल्या नशक्षणशास्त्र महानवद्यालयांची यादी

Website वर प्राधान्यक्रम अजण भरताना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यात काही बदल
झाल्यास तो वेळोवेळी Website वर दशणनवण्यात येईल.

2) मानहती पुय्स्तकेत दे ण्यात आलेले वेळापत्रक संभाव्य आहे .

3) त्यात बदल झाल्यास तो वेळोवेळी अनधसूचनेत नदलेल्या संकेतस्थळावर व

वृत्तपत्रातूनही प्रनसध्द केला जाईल.

4) प्रवेश प्रनक्रयेच्या र्ेऱ्या व वेळापत्रकात बदल करण्याचे अनधकार नशक्षण संचालक,

उच्च नशक्षण व अध्यक्ष एम.एड. प्रवेश सनमती/सक्षम अनधकारी यांनी स्वत:कडे राखून
ठे वले आहे त.

5) अपूणण भरण्यात आलेला अजण स्वीकारण्यात येणार नाही.
6) CET प्रचनपनत्रका मराठी व इंग्रजी भार्षेत राहील.

7) उमेदवाराने CET प्रवेश अजात महाराष्ट्र राज्यातील ज्या नजल्हयाच्या नठकाणी तो

CET प्रवेश परीक्षा दे ऊ इय्च्ितो, त्याची नोंद करणे अननवायण आहे.
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16

अभ्यासक्रमाचे नशक्षण शुल्क :

शासन/नवद्यापीठ/शुल्क सनमतीने नवनहत केल्याप्रमाणे.
टीप :

1) ज्या महानवद्यालयांचे नशक्षण शुल्क मा.नशक्षण शुल्क सनमतीने ननधानरत केलेले नाही
अशा महानवद्यालयांत प्रवेश घे तेवेळी संबंनधत नवद्यार्थ्यांना मा.नशक्षण शुल्क सनमतीने

ठरवून नदलेली अंतनरम र्ी (Interim Fee) भरावी लागेल. सदर महानवद्यालयांची
अंनतम शुल्क रचना ठरल्यानंतर नवद्यार्थ्यांना या महानवद्यालयांची उवणनरत र्ी भरावी

लागेल अथवा ती कमी असल्यास संस्थेस ती नवद्यार्थ्यांना परत करावी लागेल व तशा
प्रकारचे करार नवद्याथी व प्राचायण यांच्यामध्ये प्रवेश घेतेवळ
े ी होणे आवचयक आहे .

2) महाराष्ट्र शासन/नवद्यापीठ/नशक्षण शुल्क सनमतीने सन 2015-2016 साठी
शुल्कामध्ये सुधारणा केल्यास ते शुल्क नवद्यार्थ्यांवर बंधनकारक राहील.

3) या शुल्का व्यनतनरक्त नवद्यापीठाने इतर शुल्क ननधानरत केल्यास ते शुल्क नवद्यापीठीय
17

तात्पुरता प्रवेश:
17.1

क्षेत्रातील अध्यापक महानवद्यालयातील नवद्यार्थ्यांना भरणे बंधनकारक राहील.

उमेदवाराने अजात नमूद केलेल्या गुणवत्तेनुसार व त्याने नदलेल्या महानवद्यालयाच्या
प्राधान्यक्रमानुसार माध्यमवार व संवगणननहाय उपलब्ध जागेवर संगणकीकृत केंद्रीय प्रवेश

प्रनक्रयेद्वारा तात्पुरते प्रवेश नदले जातात. वेळापत्रकानुसार तात्पुरत्या प्रवेनशत उमेदवाराची
यादी वेबसाईटवर प्रनसध्द केली जाईल. ज्या उमेदवारांना तात्पुरता प्रवेश नमळाला आहे
17.2

अशा उमेदवारांनी ऑनलाईन तात्पुरते प्रवेशपत्र प्राप्त करुन घ्यावे.

तात्पुरत्या प्रवेनशत उमेदवाराने संबंनधत महानवद्यालयात वेळापत्रकानुसार तात्पुरते

प्रवेशपत्र व सवण मुळ प्रमाणपत्र व त्याच्या िायाप्रतींसह उपय्स्थत रहावे. तात्पुरत्या प्रवेनशत

उमेदवाराचा प्रवेश, उमेदवाराने अजात नमूद केलेल्या मानहतीच्या आधारे दे ण्यात येतो.
या

अजाची

पडताळणी

केंद्रीय

प्रवेश

सनमतीमार्णत

करण्यात

येत

नाही.

महानवद्यालयामार्णत या सवण मूळ प्रमाणपत्रांच्या आधारे प्रवेश पात्रता/नवद्यापीठ,
पात्रता/गुणवत्ता/संवगण/माध्यम यांची तपासणी केली जाईल. त्यात काही त्रुटी

आढळल्यास महानवद्यालयामार्णत उमेदवाराचा प्रवेश रद्द केला जाईल. सवण प्रमाणपत्रांची
िाननी करुन प्रवेश अंनतम करण्याची जबाबदारी सवणस्वी महानवद्यालयाच्या प्राचायांवर

राहील. तपासणीअंती पात्र उमेदवाराचा प्रवेश उमेदवाराने संबंनधत महानवद्यालयाचे शुल्क

भरल्यानंतर अंनतम केला जाईल. उमेदवाराच्या प्रवेशानंतर काही अपात्रता ननदशणनास
आल्यास त्यास संबंनधत अध्यापक महानवद्यालयाचे प्राचायण जबाबदार राहतील.
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17.3

17.4

शासनाच्या केंद्रीय एम.एड. प्रवेशाचे वेळापत्रक अनधसूचनेबरोबर प्रनसध्द करण्यात येईल.

तसेच वेबसाईटवर दे ण्यात येईल. वेळापत्रकात काही बदल असल्यास तो वेळोवेळी
वेबसाईटवर व वतणमानपत्रात जाहीर केला जाईल.

नवनहत मुदतीत प्रवेनशत उमेदवार संबंनधत महानवद्यालयात उपय्स्थत न झाल्यास नदलेला

तात्पुरता प्रवेश आपोआप रद्द होईल व सदर प्रवेशावर नवद्यार्थ्याचा कोणताही अनधकार
असणार नाही.

18 प्रवेश प्रनक्रयेदरम्यान नवद्याथी/महानवद्यालये यांनी घ्यावयाची दक्षता :
18.1

उमेदवाराने प्रवेश अजात योनय व सत्य मानहती भरणे ही उमेदवाराची जबाबदारी आहे .

चुकीची मानहती भरल्यामुळे प्रवेश रद्द झाल्यास त्यासाठी संबंनधत उमेदवार जबाबदार

राहील. उमेदवाराने भरलेला प्रवेश अजण केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेदरम्यान तपासला जात नाही.

प्रवेश नमळाल्यानंतर महानवद्यालयामार्णत सवण प्रमाणपत्रांची िाननी होते व त्यामध्ये काही
18.2

18.3

त्रुटी आढळल्यास प्राचायांमार्णत प्रवेश रद्द केला जाईल.

प्रवेश अजण भरताना गुणवत्तेसंबंधी गुणपत्रक तसेच इतर प्रमाणपत्रानुसार उमेदवारांकडू न

सादर करण्यात आलेली मानहती अंनतम राहील. यात प्रवेश अजण भरल्यानंतर कोणताही
बदल करता येणार नाही.

प्राधान्यक्रम अजण भरताना उमेदवाराने धारण केलेली अहण ता ही अंनतम राहील व त्यावरुन
गुणवत्ता नननचचत केली जाईल. अजण भरल्यानंतर उमेदवाराने धारण केलेल्या अहण तेमुळे
ककवा सादर केलेल्या अहण तेमुळे बदल केला जाणार नाही.
नवशे र्ष सूचना :

1) उमेदवाराने ऑनलाईन भरलेली मानहती केंद्रीय प्रवेश सनमती तपासत नाही.

2) उमेदवाराने भरलेली मानहती व त्यांनी दशणनवलेल्या गुणांच्या आधारे नननचचत झालेल्या

गुणवत्तेनुसार तात्पुरता प्रवेश झाल्यानंतर प्रवेनशत महानवद्यालयांमार्णत ही मानहती
तपासली जाईल.

3) उमेदवाराने भरलेल्या मानहतीच्या आधारे व त्याने दशणनवलेल्या गुणांच्या आधारे

गुणवत्तेनुसार प्रवेश नदले जातात. महानवद्यालयात प्रवेश अंनतम करताना उमेदवाराने

अजात नमूद केलेल्या मानहतीनुसार नवद्यापीठ व एम.एड. प्रवेश पात्रता/गुण/संवगण ककवा
इतर बाबींमध्ये काही त्रुटी/उनणवा/चुका आढळल्यामुळे प्रवेश रद्द झाल्यास ही सवणस्वी
उमेदवाराची जबाबदारी राहील.
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19

नशक्षणशास्त्र महानवद्यालयाच्या नननचचतीबाबत :
19.1

19.2

उमेदवारांची अजात नोंदनवलेली गुणवत्ता, माध्यम व संवगण नवचारात घे ऊन गुणवत्तेनुसार

व त्यांनी नदलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार संगणकामार्णत संबंनधत महानवद्यालयात तात्पुरता
प्रवेश नदला जाईल.

उमेदवाराचा तात्पुरता प्रवेश नननचचत करीत असताना प्रथम सामान्य गुणवत्ता यादीतून

(General Merit List) जागा भरण्यात येतील. त्यानंतर मागासवगीय संवगाच्या जागा

भरल्या जातील. मागासवगीय उमेदवार सामान्य गुणवत्ता यादीतून (General Merit List)
19.3

19.4

गुणवत्तेनुसार प्रवेशास पात्र राहतील.

गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश प्रनक्रया राबनवल्यानंतर जर कोणत्याही मागासवगीय प्रवगासाठी
आरनक्षत जागा नरक्त रानहल्यास त्यावर नवशेर्ष मागास प्रवगण (SBC) उमेदवार जास्तीत
जास्त 2 टक्के इतक्या जागांवर गुणवत्तेनुसार प्रवेशास पात्र असतील.

केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेच्या तात्पुरत्या प्रवेश नननचचतीनंतर संबंनधत महानवद्यालय प्रमाणपत्राची
िाननी करील. या िाननीमध्ये गुणात/जातीच्या संदभात/पात्रतेच्या संदभात त्रुटी
आढळल्यास व तपासणीअंती नसध्द झाल्यास तात्पुरता प्रवेश महानवद्यालयामार्णत लेखी

कारण दे ऊन रद्द केला जाईल. त्यामुळे केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेतून दे ण्यात आलेला तात्पुरता
19.5

प्रवेश अंनतम मानन्यात येऊ नये.

मागासवगीय प्रवगातील काही जागा नरक्त रानहल्यास त्या खालील गटातील अंतगणत
बदलाने भरल्या जातील.
गट 1
गट 2
गट 3

(i)

अनुसूनचत जाती व नवबौध्द (SC)

(iii)

अ)भटक्या जमाती (क) (NT2)

(ii)

नवमुक्त जाती (अ) (VJ)

ब) इतर मागासवगीय जाती (OBC)

(i)

अनुसूनचत जमाती (ST)

(iii)

भटक्या जमाती (NT3)

(ii)

भटक्य जमाती (ब) (NT1)

19.6

19.5 प्रमाणे बदल करुनही मागासवगीय संवगाच्या जागा नरक्त रानहल्यास त्या सवण

19.7

अ) यानंतरही जागा नरक्त रानहल्यास त्या खुल्या संवगातील उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार

मागासवगीय उमेदवारांमधून एकनत्रत गुणवत्तेनुसार भरल्या जातील.
भरल्या जातील.

ब) 2 टक्क्यांमधून जागा नरक्त रानहल्यास त्यांचा समावेश 28 टक्क्यांमध्ये संवगणननहाय/

नवर्षयननहाय करुन त्या भरण्यात येतील. तसेच 28 टक्क्यांच्या पुरेशा जागा उपलब्ध न
झाल्यास त्या संवगणननहाय व नवर्षयननहाय 70 टक्क्यांमधून भरण्यात येतील.
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19.8

एखाद्या संवगाच्या राखीव मनहला कोटयात त्या संवगाच्या पुरेशा मनहला उमेदवार

उपलब्ध नसतील तर त्या नरक्त जागी गुणवत्ता यादीतील इतर संवगातील मनहला
उमेदवारामार्णत सदर नरक्त जागा भरण्यात येईल.

20 प्रवेनशत उमेदवारांच्या महानवद्यालय अदलाबदलीबाबत :
20.1

प्रवेनशत उमेदवारांची कोणत्याही पनरय्स्थतीत परस्पर अदलाबदल (Mutual Transfers)
केली जाणार नाही. तथानप, अपवादात्मक पनरय्स्थतीत मा.संचालक (उच्च नशक्षण) यांच्या

मान्यतेने महानवद्यालय सुरु होण्यापूवी 15 नदवसांच्या आत जर महानवद्यालय सुरु
झाल्यानंतर प्रवेश नमळाला असल्यास 8 नदवसांच्या आत अशी अदलाबदल करता येईल.
यासाठी संबंनधत उमेदवारांनी खालील पध्दती अवलंबवावी :

20.2

मा. नशक्षण संचालक (उच्च नशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेचा

20.3

संचालनालय (उच्च नशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथील बी.एड. कक्षात नवनहत नमुन्यात

20.4
20.5
20.6
20.7

पुणे येथे दे य असणारा रु.1000/- चा धनाकर्षण (Demand Draft) काढावा.
नवनहत वेळेत धनाकर्षासह प्रत्यक्ष अजण सादर करावा.

बदली उमेदवाराचा शोध स्वत: बदली आवचयक उमेदवाराने घ्यावा. ही बदली मागणाऱ्या
उमेदवाराची जबाबदारी आहे .

अदलाबदली करणारे दोन्ही उमेदवार एकच संवगण/माध्यम/कोट्यातील असावेत.

संबंनधत दोन्ही महानवद्यालयांच्या प्राचायांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अजासोबत जोडणे
आवचयक आहे .

अदलाबदल ही नवशेर्ष तरतूद आहे , तो हक्क नाही याची नोंद संबंनधत उमेदवाराने घ्यावी.

21 तात्पुरत्या प्रवेशाची अंनतम प्रवेश नननचचती :21.1

उमेदवाराने

ऑनलाईन

भरलेल्या

अजाची

केंद्रीय

प्रवेश

प्रनक्रया

सनमतीव्दारे

िाननी/तपासणी केली जात नाही. त्यामुळे केंद्रीय प्रवेश प्रनक्रयेद्वारा दे ण्यात आलेले
तात्पुरते प्रवेशपत्र अंनतम प्रवेशपत्र म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही. केंद्रीय प्रवेश
प्रनक्रयेद्वारा दे ण्यात आलेल्या तात्पुरत्या प्रवेश पत्राच्या आधारे संबंनधत महानवद्यालयाने

उमेदवारांच्या एम.एड. प्रवेशासाठी आवचयक प्रमाणपत्रांची व गुणवत्तेची िाननी करुन
योनय असल्यास ननधानरत शुल्क नवनहत वेळेत भरल्यानंतर प्रवेश अंनतम केला जाईल.
केंद्रीय एम.एड. प्रवेश ननयमावली व संबंनधत नवद्यापीठाचे एम.एड. अभ्यासक्रमासंबंधीचे

पात्रतेचे ननकर्ष यांच्या आधारे उमेदवाराचा प्रवेश अंनतम करण्याची जबाबदारी संबंनधत
अध्यापक महानवद्यालयाच्या प्राचायांची राहील.
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21.2

उमेदवाराने खालील मानहती चुकीची भरल्याचे महानवद्यालयाच्या ननदशणनास आल्यास
प्रवेश नाकारण्यात येईल.

अ) एनसीटीई मान्यताप्राप्त अध्यापक महानवद्यालयातील बी.एड. ची पदवी,
ब) बी.एड. पदवीला नकमान पात्रता गुण (टक्केवारी),
क) सी.ई. टी. गुण,
क) संवगण,

ड) माध्यम,
इ) कोटा,

ई) नवद्यापीठननहाय प्रवेश पात्रता.

21.3

खालील प्रमाणपत्रे सादर करणे आवचयक :
अ) सी.ई.टी. स्कोअर काडण ,

ब) अध्यक्ष, केंद्रीय प्रवेश सनमती यांच्या सहीचे तात्पूरते प्रवेश पत्र,

क) गुणवत्तेसाठी ग्राह्य धरलेल्या गुणांसाठीची आवचयक मुळ गुणपत्रके व प्रमाणपत्रे,

ड) संवगाच्या लाभासाठी शासनाच्या प्रचनलत ननणणयानुसार आवचयक सवण प्रमाणपत्रे,

इ) अपंग, आजी-माजी सैननक, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पनरत्यक्ता, घटस्र्ोटीत
मनहला, नवधवा व संबंधीत सवलती असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

सूचना :- वरील बाबींपैकी काही उणीवा/त्रुटी/चुकीची मानहती ककवा प्रमाणपत्रांची कमतरता

यामुळे महानवद्यालयात प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. हा प्रवेश नाकारला गेल्यास ही सवणस्वी
उमेदवाराची जबाबदारी राहील.

22 शुल्क परतावा :
22.1

अ) उमेदवाराने त्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार नमळालेल्या महानवद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर

व तो प्रवेश महानवद्यालयाने अंनतम केल्यानंतर काही कारणास्तव उमेदवारांने प्रवेश रद्द
केल्यास, तो उमेदवार कोणत्याही संवगातील असला तरी महानवद्यालयास र्क्त
रु.1000/- एवढी कपात करता येईल.

आ) अभ्यासक्रम सुरु झाल्यानंतर प्रवेनशत नवद्यार्थ्याने 8 नदवसांच्या आत स्वत: प्रवेश रद्द
केल्यास 10 टक्के कपात करण्यात येईल.

इ) 9 ते 15 नदवसांच्या आत प्रवेश रद्द केल्यास 20 टक्के कपात करण्यात येईल.

ई) 16 ते 45 नदवसांत रद्द केल्यास 50 टक्के नशक्षण शुल्क कपात करण्यात येईल.
उ) 45 नदवसानंतर प्रवेश रद्द केल्यास कोणतेही शुल्क परत नदले जाणार नाही.
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22.2

नवद्यापीठ पात्रतेमुळे ककवा प्रवेश पात्रतेमुळे सनमतीद्वारा प्रवेश रद्द झाल्यास उमेदवारास

22.3

प्रवेनशत नवद्याथी नवद्यापीठाच्या वेळापत्रकानुसार महानवद्यालय सुरु झाल्यापासून सतत

संपूणण शुल्क परत करणे महानवद्यालयावर बंधनकारक राहील.

आठ नदवस काहीही न कळवता गैरहजर रानहल्यास त्याचा प्रवेश आपोआप रद्द होईल व

कोणत्याही सबबीवर नशक्षण शुल्क परत केले जाणार नाही. उमेदवाराचा अंनतम प्रवेश
होऊन

22.4

उमेदवार

महानवद्यालयात

उपय्स्थत

झाल्यानंतर

महानवद्यालयाने नवद्यापीठ ननयमाप्रमाणे कायणवाही करावी.

गैरहजर

असल्यास

कोणत्याही उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र अंनतम प्रवेशाच्या तपासणीनंतर महानवद्यालयाला

स्वत:कडे जमा करुन ठे वता येणार नाही; तथानप, नवद्यापीठ पात्रतेसाठी/केंद्रीय प्रवेश
प्रनक्रयेकडे तपासण्याच्यावेळी/प्रवेश ननयंत्रण सनमतीच्या तपासण्याच्या वेळी मूळ प्रमाणपत्रे
उमेदवारास महानवद्यालयामार्णत सादर करावी लागतील.

स्पष्ट्टीकरणः- 2 टक्के मधून जागा नरक्त रानहल्यास त्याचा समावेश 28 टक्के मध्ये

संवगणननहाय/ नवर्षयननहाय करुन भरण्यांत येतील. तसेच 28 टक्केच्या पुरेशा जागा
उपलब्ध न झाल्यास त्या संवगणननहाय व नवर्षयननहाय 70 टक्के मधून भरण्यांत येतील.

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201506061553406308 असा आहे . हा आदे श

नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे शानुसार व नांवाने.

Urmila
Vaibhav
Joshi

Digitally signed by Urmila Vaibhav
Joshi
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Section Officer,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Urmila Vaibhav
Joshi
Date: 2015.06.06 15:55:30 +05'30'

( उर्पमला जोशी )

प्रनत

कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन

1) संचालक, उच्च नशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

2) सवण सहसंचालक, उच्च नशक्षण, नवभागीय कायालय,
3) कुलसनचव, महाराष्ट्रातील सवण अकृनर्ष नवद्यापीठे ,
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4) सदस्य सनचव, प्रवेश ननयंत्रण व नशक्षण शुल्क सनमती, शासकीय तंत्रननकेतन, खेरवाडी, वांद्रे
(पूव)ण , मुंबई 400051,

5) सदस्य सनचव, नशक्षण शुल्क सनमती, द्वारा प्राचायण, शासकीय अध्यापक महानवद्यालय,
एय्ल्र्न्स्टन तांनत्रक नवद्यालय आवार, पनहला मजला, 3 महापानलका मागण, धोबी तलाव,
मुंबई-400 001.

6) सनचव, नवना अनुदाननत अध्यापक महानवद्यालये संस्था चालक असोनसएशन, 15 शादुणल
अपाटण मेंट्स, जुना टोल नाका, मुंबई बायपास, उत्सव मंगल कायालयाजवळ, वडगांव (बुद्रुक),
पुणे 400 041,

7) ननवड नस्ती (मनश-2).
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