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महोदयांचा संदश
े ,
मा या ि य, िव ाथ व िव ा थनी िम ांनो....! आगामी काळात जगात भारत ही एक
महास ा हणून उदयाला येईल,
िविवध तरावर सु

असले या

ा अपे ेने जग आप याकडे पाहात आहे. या दृ ीने देशात
य ां या, तसेच सं मण व प रवतना या

ा कालखंडात

तुम या मा यासह समाजातील सव घटकांचा सहभाग िनणायक ठरणार आहे. यात सामािजक
शा ांची भूिमका मह वाची आहे. सवसमावेशक वृ ी हे आप या सवाचे उ

असायला

पािहजे. शासन योजना समाजातील तळागाळापयत पोहच यासाठी समाज उ तीसाठी या
शाळे चा उपयोग करता येईल यात आपणसु ा सहभागी हावे. देशातील एकही घटक
अपयशी ठ

नये, हणून आप या िव ापीठात दजदार िश णाची दारे तु हा सवासाठी खुली

कर याचे

ामािणक

अ याधुिनक व गत तं

य

सु

आहेत. तुम या िव ाजनासाठी पायाभूत सुिवधांसह

ान उपल ध क न दे यासाठी मी, िव ापीठातील. माझे सव िश क

व िश के र सहकारी क टब

आहोत.

ा सव य ांम ये तु ही तुमचा सहभाग व योगदान

अंतमनापासून देऊन आप या िव ापीठाचा नावलौ कक उ रो र वाढवावा;
तुम या कठोर प र मांना मन:पूवक शुभे छा देऊन तु हा सवासाठी सुयश चिततो.

ा.पी.पी पाटील
कु लगु ,
क.ब.चौ,उमिव जळगाव
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ासाठी मी

कविय ी बिहणाबाई चौधरी
उ र महारा िव ापीठा या
ांगणात...

महारा रा य शासना या का िव ापीठ अिधिनयम ( .२१), १९८१ द. १५ ऑग ट,
१९९० रोजी दोन िज

ांसाठी उ र महारा

िव ापीठाची

थापना कर यात आली.

नंदरू बार िज हा िन मतीनंतर या िव ापीठाचे प र े हे धुळे,जळगाव व नंदरू बार अशा तीन
िज

ासाठी िनि त झाले.

ा िज

ांमधील िव ा या या अंगभूत कौश ये व कला गुणां या

संवधनास पुरेसा वाव िमळ यासाठी आव यक शै िणक सुि वधा उपल ध करवून; यांना सव
िव ाशाखांमधील पारं प रक, अ याधुिनक व उपयोिजत
प तीने अवगत करता यावे,
कर यात आला. उ

ा दृ ीने

िश णा या

ानासह

गत तं

ान शा ीय

ा िव ापीठा या शै िणक कामकाजास

ारं भ

े ात हा िव ापीठाने अव या अ ावीस वषा या

कालावधीत भरीव ठसा उमटिवला आहे. कविय ी बिहणाबाई चौधरी उ र महारा
िव ापीठाशी िविवध अ यास मांची १७६ महािव ालये व ३७ मा यता ा
संलि त आहेत. िव ापीठ अनुदान आयोगा या बंगलु
मू यांकन क न

ि थत 'नॅक'

प रसं था

ा रा ीय सं थेने

ा िव ापीठाला २००१ या अहवालानुसार चार तारां कत दजा देऊन

गौरिवले होते, तर सन २००९ म ये पुनमू यांकन क न 'ब' ('B') दजा दलेला होता. तसेच वष
२०१५ म ये नॅक या मा यमातून िव ापीठाचे मू यांकन कर यात आलेले आहे व यात
िव ापीठाला 'अ' ('A') दजा िमळाला आहे.

भौितकशा

िवषयाचे अनुभवी आदरणीय

ा यापक डॉ.पी. पी. पाटील हे िव ापीठाचे िव मान कु लगु
धडाडी, पंचवीस वषाचा

दीघ

आहेत. कायकौश याची

शासक य, शै िणक व संशोधना मक अनुभव पाठीशी
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असले या ा यापक पी. पी. पाटील

ांनी सवसामा य िव ा याना िव ापीठा या क थानी

मानून िव ा याना दजदार सुिवधा उपल ध क न दे याकडे भर दला असून यादृ ीने
िव ापीठा या उप मांची रचना कर यात येत आहे. काविय ी बिहणाबाई चौधरी उ र
महारा

ा िव ापीठाम ये कला व मान िव ा, सामािजकशा े, िश णशा , वािण य व

व थापन,

िव ान

अिभयांि क

व

तं

ान

आदी

रोजगारािभमुख व उपयोिजत अस वापर अ यास म सु

िव ाशाखांम ये

रचना मक,

आहेत. उ र महारा िव ापीठाने

शै िणक

शाळा व िवभाग अशी रचनेतील िभ ता शाळा' संक पना अिधक दृढ करताना

पूव या

शाळांसह चौदा (१४)

शाळांची रचना यातून पदवी, पद ु र अ यास मांसह

एम. फल... पीएच.डी. अ यास मां याही अ यापनायो य ती सुिवधा िनमाण के लेली असून
येक

शाळे त सुस

साधनांसह आधुिनक

"िडिजटल' व ' हचुअल'
िव ापीठा या क ीय

योगशाळा आव यकतेनुसार 'ई-ल नग',

लास उपल ध क न दले या आहेत.

ा सवा या जोडीला

थालयात संदभ ंथ, पु तके , संशोधक िनयतकािलके , ई-जन स व

िव ा या या मदतीसाठी उपल ध आहे.
िव ापीठाचा प रसर जळगाव शहरापासून नऊ कलोमीटर एकराम ये वसलेला असून
प रसरातील टेक

ांचे मळ, भौगोिलक व नैस गक

नदी या काठी साडेसहाशे व नैस गक

ा

व प,तसेच वाचनक ासह िगरणा

व प पूव होते, तसेच कायम राखून शै िणक

िवभागां या इमारत ची िन मती के यामुळे हा प रसर िनसगर य बनला आहे. िव ापीठा या
संपूण प रसरात साग

ा वृ ासह अ य वृ ांची मो

ा माणावर लागवड क न हा प रसर

िहरवागार व नयनर य कर याकडे भर दला आहे. िव ापीठाने वाढिवले या वृ राजीब ल
महारा

शासनाने सन २००० म ये 'वन ी' पुर कार, तर भारत सरकार या क ीय व

पयावरण मं ालयाने सन २००२ म ये 'इं दरा ि यद शनी वृ िम ' हा पुर कार देऊन
िव ापीठाचा गौरव के लेला आहे. इं िडया टुडे या िनयतकािलकाने के ले या िव ापीठां या
सव णात देशातील ६२० िव ापीठांपैक पिह या प ास िव ापीठात क.ब.चौ उ र महारा
िव ापीठाने चाळीसावे थान

ा

के ले आहे. याच माणे क रअर ३६०

या सव णात

क.ब.चौ उ.म.िव. देशात २७ वे. असून क.ब.चौ उ.म.िव. ला ५५० पैक २३८.६ गुण दे यात
आले आहेत. यामुळे गुणव े या िनकषावर क.ब.चौ उ.म.िव. महारा
थानावर आहे.
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रा यात पिह या

िव ा याना

वसायािभमुख िश ण देऊन िनमाण झाले या मनु यबळाचा समाज व

देशा या गतीत उपयोग कर याक रता उ र महारा

िव ापीठ सात याने य शील आहे.

याचा एक मह वाचा भाग हणून िव ापीठ ' योगशाळा ते उ ोग' आिण Training and
Placement Cell असे उप म राबवून िव ा याना रोजगारा या न ा वाटा उपल ध क न
देत आहेत.

सामािजकशा े शाळे संदभात (School of Social Sciences)
सामािजक शा ातील अ ययन, अ यापन व संशोधन सुयो य झाले तर ते चांग या
समाजिन मतीचे उ म काय ठरते. यामुळे समता, वातं य, सामािजक व आ थक याय,
यातील सहभाग- सदभावना व देशाची सुरि तता व देश ेम िनमाण होऊन एक चांगली
समाजमा य िपढी िनमाण होऊ शकते. आधुिनक सं कृ ती िव ान युगाची सं कृ ती मानली जाते.
हणून च सामािजक शाळे त सामािजक, राजक य, सां कृ ितक, आ थक व ऐितहािसक े ातील
ि थ यंत रांचा सुयो य मागोवा घेऊन युवकांना आधुिनक जगातील िश णाची ारे खुली क न
यां यातील अंगभूत गुणांचा िवकास समाजासाठी पयायाने देशासाठी हावा या तव क.ब चौ
उ.म.िव. म ये सामािजक शा े या शाळे ची थापना कर यात आली. या शाळे त खालील
अ यास म इं जी व मराठी भाषेतून अ यापनाची

व था के लेली असून, शाळे चे संचालक

हणून अनुभवी ो. डॉ. अचना देगांवकर कामकाज पहात आहेत. ..
शै िणक वष २०१३-१४ पयत उपरो

पद ु र अ यास म स प तीनुसार ८०-२०

या पॅटननुसार होते. शै िणक वष २०१४-२०१५ पासून

तुत कोस ६०-४० या न ा

पॅटननुसार घे यात सु वात झाली असून यासाठी नवीन अ यास माची िन मती कर यात
आलेली आहे.

येक िवभागात ४० िव ा याना गुणव ेनुसार

िव ा या या भिवत ाची

दशा घडिव यात उ

मह वाची असते. देश-िवदेशात २१
बदलणा या या

िश ण

ा शतकात िश ण

वाहाने िव ा याना िविवध संधी

ा

वेश दे यात येईल.

व थेची भूिमका अितशय

े ातील वाह वेगाने बदलत आहेत.
होणार आहेत. गे या काही वषात

जाणवणारा मोठा बदल हणजे िव ाथ िविवध तरावरील पधा परी ांकडे वळत आहेत.
नेमका हाच धागा पकडू न उ र महारा िव ापीठाने शै िणक वष २०१४ - २०१५ पासून
पद ु र अ यास मासाठी ६०-४० हा नवा पॅटन वीकारला आहे. (Choice Base Credit
System) या ६०-४०

या पॅटनमुळे िव ा याची परी ा पधा परी ेसारखी आयोिजत
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कर यात येणार आहे. यामुळे या परी े या सरावाचा िव ा याना भावी जीवनात मो
माणावर उपयोग होईल. अ यास मातील अितशय सू म घटक
अ यास याची सवय होईल व यां या

ा

यांना बारकाईने

ाना या क ा उं चावत जातील. पधा परी ेसंदभात

यां यात जाग कता ेरणा व ो साहन व सात याने अ यास कर याची उजा यां या मनात
िनमाण होईल व यांचे क रअर समृ

होईल हा या मागचा हेतू आहे. यासाठी समृ

ंथालय - अ याधुिनक कॉ युटर लॅब, वाय-फाय. िस टार

िवभागीय

णाली सामािजकशा े

शाळे त

िनमाण कर यात आली आहे. िनि तपणे िव ा याना याचा फायदा होईल.

सामािजक शा े शाळे तील
यादी व िव ाथ मता:
अ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



वेश

या मागदशनाक रता िवषयिनहाय संपक

िवभाग

संपक .
7875051539
7972615656
9561837648
9823581374
997520502
8087683632
9370064452
7798518878
8600513181

त व ान
रा यशा
डॉ.आंबेडकर िवचारधारा
अथशा
समाजकाय
ी-अ यास
इितहास
समाजशा
त व ान क - अमळनेर

वेश

िव ाथ
मता
२०
२०
२०
३०
६०
३०
२०
२०
२०

या

१.nmuj.digitaluniversity.ac.in या संकेत थळावर जाऊन ि लक करावे.
२.Click here for online admission for kavayitri Bahinabai Chaudhari
North Maharashtra University या पिह या पयायावर ि लक करावे.
३. यानंतर कविय ी बिहणाबाई चौधरी उ र महारा ाची पदवी ा के ले या
िव ा यानी registered िव ाथ हणून आपला PRN No. वाप न login
हावे.
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४.अ य िव ापीठाची पदवी ा के ले या िव ा यानी unregistered िव ाथ
हणून login हावे.
५.लॉिगन झा यावर वर दले या एम.ए. या अ यास मापैक एका िवषया या
थम वषासाठी अज करावा.
६. वेश अजातील सव मािहती काळजीपूवक भरावी.
७. वेश अज भरताना सव िव ा यानी खाली नमूद के ले या कागदप ां या कॅ न
ती अपलोड करणे अिनवाय आहे.
 पदवी परी ेचे गुणप क
 थलांतर माणप (transfer certificate)
८.वरील कागदप ांिशवाय आपाप या संवगािशवाय आव यक या खालील
कागदप ां या कॅ न ती संबंिधत िव ा यानी अपलोड करणे अिनवाय
आहे.
 जात माणप
 जात वैधता माणप
 Non-creamy layer certificate (31 माच 2021 पयत वैधता
असलेल)े
 िडफस स हस पसनल माणप
 द ांग माणप
 उ प ाचा दाखला
 िव ापीठ थलांतर माणप (माय ेशन स ट फके ट)
९.आव यक ती कागदप े अपलोड के यावर भरलेली मािहती काळजीपूवक
तपासावी, यानंतरच वेश अज सबमीट करावा.
१०. वेश अज सबमीट के यावर िव ा याने अपलोड के लेली कागदप े
शाळे कडू न तपासली जातील.आिण वेश अज मा य क न वेश
वेश शु क भर यासाठी पेम ट लक उपल ध क न दली जाईल.
११. यानंतर िव ा याने दले या पेमट गेटवे वर जाऊन ऑनलाइन प तीने
वेश शु क भरावे.
१२. वेश शु क संपूण कवा सुलभ ह यांम ये भरता येईल. यानुसार पयायाची
िनवड करावी आिण ऑनलाइन शु क भरावे.(ह यांम ये वेश शु क
भर याचा पयाय िनवड यास वेश घेताना पिह या ह याची र म
भर याचा पयाय िनवडावा.)
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वेश शु क: (त व ान,रा यशा ,अथशा ,इितहास,समाजशा , या िवषयाक रता.)
अ. .

तपशील
1

वेश शु क

2

िश ण शु क

एम. ए. थम वष
25
1000

3

न दणी शु क

100

4

ंथालय शु क

200

5

वै क य शु क

25

6

िजमखाना शु क

150

7

अंतगत परी ा शु क

100

8

पा ता शु क

150

9

योगशाळा शु क

-------

10

िव ापीठ िवकास िनधी

11

िव ाथ क याण व उप म शु क

75

12

िव ाथ सहा यता िनधी

35

100

13

ंथालय अनामत

200

14

योग शाळा अनामत

-----

15

कॉशन मनी अनामत

100

16

संगणक शु क

100

17

िव ाथ समूह िवमा

18

इंटरनेट शु क

20
150

19

ेहसंमेलन शु क

50

20

ओळखप शु क

50

21

माजी िव ाथ मंडळ शु क

50

22

करकोळ शु क

23

िनयतकािलक शु क

50

24

अशवमेध शु क

30

25

ई- सुिवधा शु क

50

100

एकू ण2,910
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वेश शु क: ( ी-अ यास क या िवषयकरीता)
अ. .

तपशील
1

वेश शु क

2

िश ण शु क

एम. ए. थम वष
25
1000

3

न दणी शु क

75

4

ंथालय शु क

200

5

वै क य शु क

25

6

िजमखाना शु क

7

अंतगत परी ा शु क

60

8

पा ता शु क

50

9

100

योगशाळा शु क

-------

10

िव ापीठ िवकास िनधी

90

11

िव ाथ क याण व उप म शु क

50

12

िव ाथ सहा यता िनधी

45

13

ंथालय अनामत

200

14

योग शाळा अनामत

-----

15

कॉशन मनी अनामत

16

संगणक शु क

20

17

िव ाथ समूह िवमा

20

18

इंटरनेट शु क

100

------

19

ेहसंमेलन शु क

40

20

ओळखप शु क

50

21

माजी िव ाथ मंडळ शु क

25

22

करकोळ शु क

23

िनयतकािलक शु क

50

24

अशवमेध शु क

30

25

ई- सुिवधा शु क

50

125

एकू ण2,430

9



वेश शु क : (डॉ.आंबेडकर िवचारधारा या िवषयकरीता.)
अ. .

तपशील
1

वेश शु क

2

िश ण शु क

एम. ए. थम वष
25
1000

3

न दणी शु क

75

4

ंथालय शु क

250

5

वै क य शु क

25

6

िजमखाना शु क

7

अंतगत परी ा शु क

60

8

पा ता शु क

50

9

100

योगशाळा शु क

300

10

िव ापीठ िवकास िनधी

11

िव ाथ क याण व उप म शु क

50

12

िव ाथ सहा यता िनधी

50

100

13

ंथालय अनामत

150

14

योग शाळा अनामत

-----

15

कॉशन मनी अनामत

16

संगणक शु क

50

17

िव ाथ समूह िवमा

20

18

इंटरनेट शु क

100

150

19

ेहसंमेलन शु क

50

20

ओळखप शु क

50

21

माजी िव ाथ मंडळ शु क

200

22

करकोळ शु क

100

23

िनयतकािलक शु क

50

24

अशवमेध शु क

30

25

ई- सुिवधा शु क

50

26

शै िणक सािह य

100
एकू ण3185
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 मह वा या सूचना:
1. वेश शु क भर यािशवाय आपला वेश िनि त होणार नाही याची न द यावी.
2.िव ा याने वेश शु क भर या या पावतीची

ट काढू न वत:जवळ ठे वावी.

3.ऑनलाइन वेश अज भरताना अपलोड के ले या कागदप ां या मूळ ती यथोिचत
वेळी शाळे या कायालयात सादर करणे आव यक आहे.
4.िव ा याने काही मािहती लपव याचे वा अस य व पात पुरिव याचे ल ात
आ यास कोण याही ट यावर संबंिधत िव ा याचा वेश अज वा वेश र कर यात
येईल.
5.िव ा याला वेश र करावयाचा अस यास याबाबत िव ापीठाने वेळोवेळी
िनि त के लेली िनयमावली बंधनकारक राहील.
अिधक मिहतीसाठी कायालयीन वेळेत (सकाळी 10 ते सं याकाळी 5)
0257-2257439

ो.डॉ.अचना देगांवकर
संचालक,सामािजक शा े शाळा
क.ब.चौ उमिव, जळगाव
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