
ऑनलाईन फॉम भर यापवू  िव ा य ने ल ात यावया या बाबी 

(बी.एड. िवशेष िश ण (HI/VI/ MR) िश ण म २०१८-२०) 

अ) ऑनलाईन अज भरताना ि या शु क खु या वग साठी पये ४०० तर राखीव वग साठी पये २०० 
भरावयाचे आहे.  

आ) वेश घेऊ इ छीणा या उमेदवारांनी ऑनलाईन अज भर यासाठी सोबत ठेवावया या बाबी : 
१. वतःचा फोटो व सहीची कॅन कॉपी 
२. पदवी / पद यु र पदवी अस यास गणुप क  
३. िवशेष िश णातील डी.एड., बी.एड. पणू केले अस यास गणुप क 
४. ST वग साठी जात वैधता माणप  (cast validity) 
५. VJ/NT/OBC आिण SBC वग साठी १ एि ल २०१७ नंतर ‘ना साय तर दाखला’ (Non Creamy layer 

certificate)  
६. उमेदवार अपंग अस यास िज हा श य िचिक सकाचे िकमान ४०% अपंग व अस याचे माणप   
७. अपंग मलुाचे आई वडील अस यास मलु अपंग अस याचे िज हा श य िचिक सकाचे िकमान ४० ट के अपंग व 

अस याचे माणप   
८. आजी / माजी सैिनक वतः/प नी/ मलुगा /अिववािहत मलुगी अस यास िज हा सैिनक काय लयाचे माणप   
इ) िश ण म शु क भरावयाची प त :  

बी.एड. िवशेष िश ण माचे अडीच वष साठी एकूण शु क . २८,०००/- आहे याचे िवभाजन पुढील माणे . 
 
वष  िव ापीठ शु क ( पये) आिण  अ यासक  शु क ( पये) एकूण शु क ( पये) 
थम वष  ७००० + ७,००० १४००० 
दतीय वष  ५००० + ५,००० १०,००० 

ततृीय वष  २००० + २,००० ४,००० 
 
 बी.एड. िवशेष िश ण हा अडीच वष चा िश ण म आहे. याचे एकूण शु क तीन ट यात भरावयाचे आहे. 

थम वष ची Online वशे ि या पणू झा यानंतर वेशास पा  उमेदवारांची अंितम  गणुव ा यादी वेबसाईट वर 
िस द झा यानंतर अ यासक ावर वेश िन चत करताना उमेदवाराने थम वष चे शु क पये ७००० online 

प तीने आिण पये ७००० अ यासक ावर भरावयाचे आहे.  
 

 
िश ण म सम वयक  
 
 


