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एम. एड. थम वष वेश सूचना 2022-23
Master of Education (M.Ed.) Admission: 2022-23
कविय ी बिहणाबाई चौधरी उ र महारा िव ापीठा या िश णशा िवभागातील
एम. एड. (M. Ed) अ यास मा या 50 जागाक रता सन 2022-23 चे वेश कि य वेश
प दतीने शासना या सामाियक वेश परी े (MAH-M.Ed.-CET-2022) माफत होणार
आहेत. तरी एम. एड. वेश ई छुक िव ाथ जे बी. एड. उ ीण वा अॅिपअर (B.Ed. or
B.Ed. Appear) असतील िकंवा पदवीसह डी. िट.एड. (D. T. Ed. or D. Ed. With
Under graduate Degree) उ ीण असतील असे िव ाथ सीईटी दे यास पा आहेत.
वेश इ छुक उमेदवाराने सामाईक वेश परी चे अज ऑनलाईन भरावयाचे असनू
मािहतीपिु तका, अज व वेश ि येचे िविहत शु क भर याची ि या ही िद. 22 माच 2022
पासून https://cetcell.mahacet.org/ or https://medcet2022.mahacet.org/ या
वेबसाईटवर उपल ध आहे. सी. ई. टी. अज भर याचा अिं तम िदनाक
ं 07 एि ल,2022
आहे.
कबचौ उमिवतील िश णशा िवभागाची एम.एड. वेश ि या ही सदरील
रा य तरीय वेश ि येमाफतच राबिवली जाणार आहे. तरी िव ा याना एम. एड.
अ यास मा या वेशासाठी शासिकय सी.ई.टी. देणे अिनवाय आहे. िव ा या या
सोयीसाठी सी. ई. टी. परी ेचे ऑनलाईन अज िश णशा िवभागात मोफत भ न
िदले जातील तसेच या संदभात ऑनलाईन मागदशन वगाचे आयोजन ही िव ापीठा या
िश णशा िवभागा दारे कर यात येणार आहे. तरी िव ा यानी सोबत जोडले या सचू ने माणे
व िविहत वेळाप का माणे वेशाची कायवाही करावी.
या सदं भात अिधक मािहतीसाठी िश णशा िवभाागत य अथवा डॉ. मिनषा
इदं ाणी, िवभाग मुख दुर वनी . 0257-2258431,2257437, मो.9421542036
िकंवा डॉ. संतोष िखराडे मो.9960772604 िकंवा ा. जय ी िशंगाडे
मो.9021296242 िकंवा डॉ. रणिजत पारधे मो.8983122980 िकंवा ा. समाधान
कुंभार मो.7385662986 या माक
ं ावर सपं क साधावा.
िवभाग मुख
डॉ. मिनषा इदं ाणी

