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शै िणक वष 2017-18 मधील (बी.ए सी एम.एल.टी व ऑ टो)
वे शाथ साठी मह वा या सू चना
िव ापीठा या धोरणा मक िनणयानुसार शै िणक स 2017-18 साठी सव िश ण मां या वेशाची
ि या ही ऑनलाईन प दतीने सु आहे. बी.ए सी. एम.एल.टी आिण बी.ए सी. ऑ टो िश ण म िव ापीठाने
तांि क बाब मुळे नैस गक वाढीने बंद कर याचा िनणय घे तलेला आहे. यामुळे उपरो त िश ण मांसाठी वेश
करणा या िव ा य नी खालील गो ट चे अवलोकन करावे अ यथा आपला वेश चुकीचा होऊ शकतो.
ऑनलाईन वेश घेणा या िव ा य नी खालील बाब ची काळजी घेणे आव यक आहे .
1. बी.ए सी. एम.एल.टी. आिण बी.ए सी. ऑ टो. िश ण माचे थम आिण ि तीय वष चे वेश
नैस गक वाढीने िश ण म बंद होत अस याने वेश बंद कर यात येत आहे त.
2. या िव ा य नी थम वष उ ीण अथवा वेशाथ होते, शै िणक स 2015-16 आिण 2016-17
म ये ि तीय वष चा वेश घे तला नाही यां या िवनंतीव न िव ापीठा या पोटलवर थम वष या
कायमन दणी मांकावरील िव ा य साठी ि तीय वष चे वेश ऑनलाईन सु ठे वलेले आहे त.
ा यितिर त वेश के यास वेश ऑनलाईनला चु कीचा होऊ शकतो.
3. डी.एम.एल.टी. उ ीण िव ा य ना सरळ वेश कर याची सोय उपल ध नाही. डीएमएलटी या
गुणप कावर अथवा कायमन दणी मांकावर वेश के यास सदरचा वेश र होईल याची
िव ा य नी वेश घे ताना काळजी यावी.
4. चुकीचा वेश केले या िव ा य नी वेश र कर यासाठी िव ापीठाला प यवहार करावा.
चुकीचा वेश क न वतः अडचणीत येऊ नका.
5. िव ापीठा या पोटलवरील अँडिमशन ट ॅ बमधील मािहतीपु तका व िव ा य साठची सूचना व
िनयम वाचूनच वेश करावा. आपणाकडू न सहकाय ची अपे ा.

त मािहतीसाठी–

ा.(डॉ.)अजु न पी. घाटु ळे
परी ा िनयं क

1. मा.कुलगु ,यचममु िव ापीठ, नािशक 2. मा. संचालक, िव ाथ सेवा िवभाग, यचममु िव ापीठ,

नािशक, 3. संचालक, आरो य िव ान िव ाशाखा, यचममु िव ापीठ, नािशक,
2. मा. संचालक, िवभागीय क , ारा - अमरावती/औरं गाबाद/मुंबई/नागपू र/नािशक/पुणे/को हापू र/नांदेड.
आपणांस िवनंती की, आप या िवभागातील संबंिधत िश ण मा या सव अ यासक ांना सदरचे
कटन ता काळ ई-मेलने पाठवावे. तसेच चुकीचे वेश वका नयेत अशी मािहती ावी. तसेच
अ यासक ांनी सदरचे डीएमएलटीनंतर ि तीय वष चे वेश वका नये त.
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