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2017-18 : सव िश ण म ऑनलाईन वे श ि ये बाबत...

महोदय,

आप या महािव ालयात अथवा आप या सं थेत यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठाचे
वेगवेग या िश ण माचे अ यासक कायरत आहे . शै िणक स 2017-18 साठी आप या
अ यासक ावरील िव ा य साठीचे वेश ऑनलाईन वेश ि या प दतीने करावयाचे आहे त. मागील
वष माणे ा वष दे खील आपण ऑनलाईन वेशासाठी सहकाय करीत अस याब ल आपले थमतः
आभार !
1. िव ापीठ आनुदान आयोग, नवी िद ली यां या मा यते वये आिण िव ापीठा या धोरणा मक
िनणया वये शै िणक स 2017-18 साठी िव ापीठातफ कायरत असले या आिण िव ापीठाने
िदनांक 25.06.2017 रोजी िस द केले या जािहरातीमधील िव ाशाखािनहाय, िविवध
िश ण मांचे वेश लगेचच सु होत आहे त. या यितिर त नवीन िश ण मांना वेश स यातरी
होणार नाहीत.
2. सव िश ण मांची वेश ि या ही ऑनलाईन प दतीने होणार आहे . ऑनलाईन वेश करताना
िव ाथ , अ यासक ितनीधी अथवा पालक यांनी खालील बाब कडे काळजीपू वक ल
ावे
िक जेणेक न आप या वेशात येणा या अडचणी आपोआप दू र होतील व आपला वेश यो य
प दतीने होईल.
3. आप या ऑनलाईन वेशात काही अडचण आ यास आप या जवळ या िवभागीय क ाशी
अथवा िव ापीठ मु यालयात हे पलाईनशी (0253-2230580, 2230734) दूर वनी
मांकावर संप क क न आपली अडचण
वेशासाठी दू र करता येईल. तसेच
nondani@ycmou.digitaluniversity.ac
ा मेलवर आपली अडचण कळवून अडचणीवर मदत
घे ऊ शकता.
4. शै िणक स 2017-18 साठी सव वेश ि या ही ऑनलाईन प दतीने आपण थमतः
िव ापीठ संकेत थळ http://ycmou.digitaluniversity.ac वर भेट ावी.
ावर शै िणक
स 2017-18 साठी ऑनलाईन वेश ावर लक क न वेशाबाबत मािहती घे ऊ शकता.
तसेच िव ापीठा या होमपेजवर ऑनलाईन वेशासाठी ये थे लक करा या िच ावर लक
क न वेशाची मािहती िमळू शकते.
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5. िव ाथ अथवा अ यासक ास िव ा य चे वेश कर यासाठी थमतः आपणांस या
िश ण माला वेश करावयाचा आहे , यासाठी िव ापीठा या होमपे जवर Admission अथवा
Prospectus 2017-18 ा टॅ बवर जाऊन िविवध िव ाशाखािनहाय मािहतीपु तका उपल ध
आहे त. मािहतीपु तकेतील आव यक ते वढी मािहती (उदा. िश ण म वेश पा ता, कालावधी,
शु क, अ यास म िनवड िन चती, मू यमापन इ यादी) वाचन करावी व आप या संदभ साठी
ट काढू न यावी.
ाम ये वा षक वेळाप क िदले ले असून याचे वाचन करावे व या माणे
कायवाही होणे अपेि त आहे .
6. िव ा य ला अथवा अ यासक ांला वतं मािहतीपु तकेसाठी शु क जमा कर याची अथवा
कोणाकडे दे याची गरज नाही कारण िव ापीठाने मािहतीपु तके या सव बाबी ऑनलाईनला
मोफत उपल ध क न िदले या आहे त. अ यासक ाला दे खील पू व माणे मािहतीपु तका
िवभागीय क ाव न घे ऊन जाणे व िहशेब जमा करणे या गो ट ची गरज नाही.
7. िव ा य ने अथवा अ यासक ांने ऑनलाईन वेश करताना मािहतीपु तका वाचून खा ी
झा यानंतर िव ापीठा या संकेत थळावर असले ले Presentation ा टॅ बमधील मािहती वाचून
ऑनलाईन वेश करावयाचा आहे .
8. ऑनलाईन वेश करताना िव ापीठाची साईट उघड यानंतर दोन चौकटी असले ले पान येते.
याम ये या िव ा य कडे आप या िव ापीठाचा 16 अंकी कायमन दणी
मांक नाही
(Unregistered Students) यां नी पिह या चौकटीला लक क न नवीन िव ाथ हणू न
वेश करावयाचा आहे .
9. तसेच या िव ा य कडे आप या िव ापीठाचा 16 अंकी
कायमन दणी
मांक आहे
(Registered Students) यांनी दुस या चौकटीला हणजे 16 अंकी कायमन दणी मांका या
चौकटीला लक क न वेश करावयाचा आहे . यांनी नवीन िव ाथ हणू न वेश
कर याची गरज नाही अ यथा एकाच िव ा य स नवीन कायमन दणी मांक िमळून
दोन-दोन कायमन दणी िमळा यास वेश चु कीचा होईल व याचा पिरणाम या या
परी ा आिण गुणप कावर होईल तसेच पदवी िमळ यास दे ख ील अडचण होईल.
10. ऑनलाईनला वेश करताना आपणांस ोफाईल पू ण भर यानंतर थमतः OTP िमळतो. सदरचा
OTP आप या मोबाईल आिण ई-मेलवर येतो. तो आपण जतन क न ठे वावा कवा ता काळ
बदल करावा कारण तो अँटो जनरेट अस याने काही वेळानं तर तो आपोआप बंद पडतो.
यानुसार आपली मािहती भ न वेश करता येऊ शकतो.
11. ऑनलाईन वेश करताना िव ा य ला यापू व िमळालेला कायमन दणी मांक हा आपला यु जर
आयडी असेल आिण आपली ज मिदनांक हा आपला पासवड (उदा. 13.02.1990 ज म
िदनांक अस यास 900213 अशा कारे पासवड) असतो. आपण मागील वष वेश करताना
वापर यानुसारच युजर व पासवड टाक यास आपली ोफाईल उघडली जाईल. यानंतरच वेश
करता येईल.
12. कायमन दणी मांक असले या िव ा य ना वेश करताना यु जर आयडी जर आपला पासवड
आठवत नसेल फरगॉट पासवडवर
लक क न पुढील मािहती भ न आपला पासवड
िमळावावा आिण नंतरच वेश कर यात यावा.
13. आपला यु जरआयडी व पासवड वये वेश करता आला नाही तर िव ापीठाशी संपक क नच
आपला वेश करावयाचा आहे . अ यथा आपला वेश चु कू शकतो. वेश चु कीचा झा यास यास
िव ाथ अथवा वेश करणारी य ती जबाबदार असेल यामुळे वेश घे ताना सव बाब ची काळजी
यावी. चुकी या वेशास िव ापीठ जबाबदार असणार नाही.
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14. आपणांस या िश ण माला वेश करावयाचा आहे यासाठी िव ापीठा या होमपेजवर Study
Centers ा टॅ बवर जाऊन आप या आवडीनु सार िश ण मिनहाय अ यासक सूची आपणांस
पहाता येऊ शकेल.
15. आप या आवडी या िश ण माची मािहतीपु तका वाचून आप या शहरातील जवळ या
अ यासक ाला भेट ावी. अ यासक ावर आपणांस आव यक असले ली मािहती िमळा यानंतर
आिण वेशाबाबत आपले समाधान झा यानं तरच आपणास ऑनलाईन वेश करता येऊ शकेल.
16. ऑनलाईन वेश करताना आप या ोफाईलमधील मािहती काळजीपू वक वाचून भरा. यातील
आपले संप ू ण मराठी व इं जी नाव, प ा, मोबाईल मांक, ई-मेल आयडी, पीनकोड नंब र इ यादी
गो टी काळजीपू वक भरा यात. ात चुका होणार नाही याची काळजी या.
17. वेशा या वेळी ोफाईलम ये टाकलेला मोबाईल मांक आिण ई-मेल आयडी िश ण म पूण
होईपयत बदलता ये णार नाही. जर वारंवार बदल केला तर आपणांस येणारे दू र वनीवरील
मेसेज अथवा ई-मेल िव ापीठाकडू न िमळणार नाही.
18. आपला वेश इिलिजबीलीटी िवभागामाफत पा झा यानंतर आपणां स आले या एसएमएसनुसार
आपली ोफाईल तसेच अँडिमशन टे टस तपासून पहावा. याम ये आपला वेश पा
अस यास अँ ु हड आिण अपा अस यास िरजे टे ड असा शेरा िदसेल.
19. िव ा य चा वेश अपा अथवा पा झा यास िव ा य या न दणीकृ त मोबाईलवर एसएमएस
पाठिव यात येतो यामुळे िव ा य नी याची ता काळ न द घे णे आव यक आहे . तसेच यानुसार
आप या ोफाईला आलेला शेरा वाचून यो य ती कायवाही करणे अपेि त आहे .
20. संबंिधत ऑनलाईन वेशात दु ती अस यास आपणां स िव ापीठा या संकेत थळावरील
अनाऊंसमट आिण यूज व इ हटस टॅ बम ये िदले या नोिटिफकेशननुसार, िव ापीठा या
धोरणानुसार िकया शु क पये 300/- चा धनाकष फायना स ऑिफसर, वायसीएमओयु,
नािशक यांचे नावे काढू न या धनाकष मागे िव ा य चे नाव, वेश अज मांक, मोबाईल
मांक, पीआरएन इ यादी माहीती िलहू न, िव ा य चा िवनंती अज, दु तीसाठी पुरा यासह
कागदप े मा. परी ा िनयं क, यचममुिव, नािशक यांना पाठवून दु ती करावी लागणार आहे.
21. ोफाईलम ये काही दु ती अस यास िव ापीठातफ संकेत थळावर िदलेले नोिटिफकेशन
वेळोवेळी तपासून यावे व यानुसार कायवाही वेळेत करणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
नोिटिफकेशननुसार वेळेत पू तता न के यास िव ापीठ जबाबदार असणार नाही याची कृपया न द
यावी.
22. आप या ोफाईल वये आपणां स गु णप क, पा सग स टिफकेट, पदवी/पदिवका/पद यु र पदवी
माणप आप या न दणीकृत घर या प यावर पाठिव यात येणार आहे त. यामुळे आप या
ोफाईलमधील मािहती काळजीपू वक भरणे आव यक आहे.
23. ऑनलाईन वेश करताना ोफाईल सोबतच शै िणक पा तेची आव यक तेव ढीच कागदप े,
आपला वतःचा फोटो, वा री अचूक कॅ न करणे आव यक आहे . कॅ न कशा व पाचे
असावे ाबाबत संबंिधत िठकाणी सूचना िदले या आहे त यानुसार कॅ म कर यात यावेत.
वेशासाठी िव ा य ला कोण याही व पाचे मू ळ कागदप े जमा कर याची गरज नाही मा
वतः अटे टे ड केले ली कागदप े कॅ न करणे आव यक आहे .
24. िव ा य ला अथवा अ यासक ाला वेश करताना काही तांि क अथवा ऑनलाईनबाबत काही
अडचण आ यास िव ापीठाशी संपक क न आपली मािहती उपल ध क न घे ऊ शकता अथवा
वेशासाठी मदत घे ऊ शकता.
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25. िव ापीठा या धोरणा मक िनणयानुसार शै िणक स 2015-16 व 2016-17 माणे
िव ा य ना ऑनलाईन वेशासाठी ावया या सेवांब ल आिण त सम सेवांचे दर
येक
िव ा य कडू न वेशाची डाटा ए ी कर यासाठी पये 40/- व बँ क ँझ ॅ शनसाठी पये 40/िमळू न एकूण

पये 80/- सेवा कर यावयाचा आहे . ही र कम िव ापीठाने िन चत केले ली

आहे . तसेच श य असेल तर अ यासक ांनी दे खील ाच दराने वेश न दणी के यास कोणतीही
अडचण नाही. ा यितिर त अिधकची र कम िव ा य कडू न घे यात येऊ नये.
26. पू वतयारी िश ण मासाठी वेश करताना िव ा य चे वय 18 वष पू ण असणे आव यक आहे.
पू वतयारी िश ण माची परी ा ऑनलाईन होणार अस याने ती अ यंत सोपी असणार आहे .
यासाठी िव ा य स जुजबी संगणकाचे ान असणे गरजेचे आहे . िव ा य स परी ेसाठी
िव ापीठा या संकेत थळावर मॉकटे ट िदलेली असणार आहे .
27. शै िणक स 2016-17 वष माणे पू वतयारी िश ण म वेशासाठी जा तीत जा त िव ाथ
सं या िमळिव या यादृ टीने य न करावेत िक जेणेक न सदरचे िव ाथ आप या
अ यासक ासाठी तीन वष वेशाथ हणू न िमळणार आहे त.
28. पू वतायरी जूलै-स टबर या तकडी या िव ा य ना लगेचच उ ीण होताच थम वष स
वेश िमळणार अस याने यांचे वष वाया जाणार नाही.
29. मा 12 वी उ ीण असले या िव ा य स या या गुणप क आिण शाळा सोड या या दाख यावर
थम वष स वेश िमळे ल यासाठी 18 वष ची अट अस याची गरज नाही.
30. आप या ोफाईलम ये काही बदल करावयाचा अस यास तो ऑनलाईन शु क भर यापू व
के यास तो बदलता येऊ शकेल मा शु क भ न झा यानंतर कोण याही पिर थतीत बदल
होणार नाही यामुळे ोफाईल काळजीपूवक भरावी.
31. ि तीय व तृ तीय वष चे वेश करताना िव ा य नी अ यास म िनवड मािहतीपु तकेतील
गटानुसार करावी. यात चुका होणार याची काळजी यावी. सॉ टवेअरम ये यो य तो गट
िनवडीबाबत सूचना टाकले या आहे तच तरी पण अ यास म िनवड काळजीपू वक करावी की
जेणेक न नं तर बदल कर याची गरज येणार नाही.
32. ि तीय आिण तृ तीय वष त यापु ढे ेयांकातर िनयमा वये वेश होणार नाहीत. याऐवजी
सरळ वे श होतील याची िव ा य ना क पना ावी.
33. िव ापीठा या धोरणा मक िनणया वये आिण युजीसी या िनदशा वये डी.एड. अथवा
कोण याही शाखे तील 2 कवा 3 वष चा पदिवका िश ण म पू ण असणा या िव ा य स
ि तीय वष साठी सरळ वे श िमळणार नाही. संबंिधत िव ा य ना थम वष साठी वेश
दे यात यावा.
34. बी.ए. सािह य सुधाकर परी ा उ ीण असणा या िव ा य स तृ तीय वष स सरळ वेश
दे ऊ नये. संबंिधतास ि तीय वष स वेश िमळू शकेल. याच माणे एम.ए. (पद यु र
सव िश ण म), एम.बी.ए., बी.लीब., एम.लीब., बी.एड., शालेय यव थापन पदिवका
इ यादी िश ण मासाठी वेश दे यात येऊ नये . िव ा य नी वेश के यास सदर वेश
चु कीचा झा याने अपा होईल.
35. िनयिमत अथवा सरळ वेश करताना िव ा य कडू न काही चुकी या बाबी अथवा चुकीची
कागदप े वेशा या िठकाणी जोड यास आिण पा ता तपासताना चुकीची बाब ल ात आ यास
वेश र होऊ शकेल. यामुळे मािहतीपु तके माणे िनयम व पा ता पाहू नच वेश करावयाचा
आहे .
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36.

वेश ऑनलाईन करताना यो य ते शु क ऑनलाईन ारे च िव ापीठा या िनयमा माणे भरणे
आव यक आहे .
37. वेश शु काची िव ापीठ िह याची र कम ही िव ा य ला पू णपणे ऑनलाईननेच ने ट
बँ कीग ारे भरावयाची आहे . यासाठी वतःचे , पालकाचे अथवा इतर कोण याही नातेवाईकाचे
खा याव न र कम ऑनलाईन भ शकतो.
38. ऑनलाईन वेश अज अथवा शु क भरताना श यतो मोबाईल ारे नेटबँ क ग करताना रजची
अडचण येते आिण पे मट फेल अथवा िर पॉ स नॉट िरिस हड ॉम बँ क असा मेसेज येतो व
आपला वेश होत नाही. यामुळे इंटरनेटची रज यव थत असले या िठकाणाहू नच वेश
कर याचा य न करावा.
39. कोण याही बँ केत िव ापीठा या यापू व या चलनाने शु क भ नये अथवा रोखीने बँ केत वा
इतर भरणा क नये. ऑनलाईन यितिर त पै से भरणा के यास व वेश न झा यास िव ाथ
वतः जबाबदार असेल.
40. वेश शु कातील अ यासक िह सा अ यासक ावर भरावयाचा आहे . तसेच वेश अज ची
ऑनलाईन ट त अ यासक ावर जमा करावयाची आहे . वेश अज व शु क जमा के यानंतर
आपणांस अ यासक ाकडू न अ ययन सािह य िमळणार आहे .
41. अ यासक िह याची र कम िव ा य कडू न अ यासक ाने शै िणक स 2015-16 आिण
यापू व या प दती माणे पर पर भ न यावयाची आहे . याची पावती अथवा चलनाची एक त
िव ा य ला दे यात यावी.
42. िव ा य चा
वेश होताच याची पु तके पू व या प दती माणे या या न दणीकृ त
अ यासक ाव न िमळणार आहे . हणजे िव ापीठ वेिशत िव ा य ची पु तके अ यासक ावर
पाठिवणार आहे . पु तके दे खील दोन ट यात पाठिव यात येतील.
43. मोबाईल अँपबाबत िव ापीठा या संकेत थळावर मािहती उपल ध क न िदले ली आहे . आप या
मोबाईलव न िव ाथ सदरची मािहती वतः पाहू शकेल.
44. वेश पा तेची सव कागदप े अटे टे ड असली पािहजेत, यात पा ता तपासताना तफावत
आढळू न आ यास संबंिधताचा वेश र कर यात येईल. यामुळे कागदप े कॅ न करताना
काळजी यावी, पीडीएफ फाईल अपलोड क नये याऐवजी जेपीजी फाई स अपलोड करावी.
तसेच ामुळे वेश र झा यास अथवा चुकीची पा ता अस यास याचे शु क िव ापीठाकडू न
परत िमळणार नाही याची क पना िव ा य ना ावी. याचे सव अिधकार िव ापीठाकडे राखू न
ठे व यात आलेले आहे त.
45. शै िणक पा ते या कागदप ांअभावी अथवा ु टीअभावी वेश अपा झा यास ता काळ
आप या मोबाईलवर एसएमएस पाठिव यात येत असतो यामुळे िव ापीठाकडू न आले या
एसएमएस अथवा ई-मेलवर ल ठे वावे. तसेच अपा िव ाथ यादी िव ापीठा या संकेत थळावर
अनाऊंसमट अथवा युज टॅ बम ये असले या नोिटिफकेशनवर पहावी व वेळेत यो य ती कायवाही
करावी व आपला वेश कायम झा याबाबतची मािहती ऑनलाईन आप या ोफाईल ारे
तपासणी क न घे यात यावी.
46. अंध, कैदी (बंदी) बांधव, आ महा या त शेतक यांची पा ये ां ना िव ापीठ शु कात सवलत
अस याने अ यासक ितनीधीन च संबंिधताचे अज ऑफलाईन भ न सव शै िणक पा ते या
कागदप ांसमवेत जमा क न यावयाचे आहे त. अ यासक ांनी सदरचे वेश अज
एकि तपणे जमा क न िदनांक 20.08.2017 पयत िव ापीठाकडे पीड पो टाने अथवा
ह तपोच जमा करावयाचे आहे . यामुळे संबंिधत वेश अज स उशीर होणार नाही याची काळजी
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यावी. खालील त या माणे
यावयाचे आहे त.
नं.

िव ाथ

वग

1.

अंध

2.

बंदी बांधव

3.

आ महा या त
शेतकरी पा य

वेश अज व त सम कागदप े िव ा य कडू न जमा क न

नवीन वेशाथ साठी

जु या िव ा य साठी (उदा. १६ अंकी
कायमन दणी
मांक
असले या
िव ा य साठी)
ऑफलाईन वेश अज, अंध वाचा िस हील ऑफलाईन वेश अज सव पू ततेस ह
सजन दाखला, शाळा सोड याचा दाखला, आिण
कायमन दणी
मांकाचा
शै िणक पा तेची कागदप .े
अस याचे कागदप .
ऑफलाईन वेश अज, शाळा सोड याचा ऑफलाईन वेश अज सव पू ततेस ह
दाखला, शै िणक पा तेची कागदप ,े आिण
कायमन दणी
मांकाचा
क संयोजकांचे िशफारसप .
अस याचे कागदप .
ऑफलाईन वेश अज, शाळा सोड याचा ऑफलाईन वेश अज सव पू ततेस ह
दाखला, शै िणक पा तेची कागदप ,े आिण
कायमन दणी
मांकाचा
क संयोजकांचे िशफारसप .
अस याचे कागदप .

47. मागील वष माणेच जा तीत जा त जािहरात आप या पिरसरात, शहरात क न जा तीत जा त
वेश कर याचा अ यासक ांनी य न करावा.
48. बी.एड., बी.एड. पेशल, एम.पी.एच, एम.बी.ए. कृ षी इ यादी िश ण मांचे वेश हे ी अँडिमशन
प दतीने होणार आहे त. यासाठी यांची वतं लक (OASIS) दे यात आलेली आहे . िव ापीठाने
ठरवून िदले या वेळाप का माणे वेश होतील. कोण याही िश ण माला वेशाची मुदत
वाढवून िमळणार नाही.
49. जे िश ण म (िवशेषतः 2 कवा 3 वष कालावधीचे ) मागील वष सु होते मा
ा वष पिह या
फेजम ये युजीसीची मा यता िमळाले ली नाहीत यांचे थम वष आिण ि तीय वष चे स या वेश
होणार नाहीत. मा तृ तीय वष चे वेश मा नैस गक वाढीने होणार आहे त.
50. सव पद यु र िश ण मांसाठी वेश ऑनलाईन प दतीने आिण एकदाच होतील मा परी ा ही
स प दतीने होणार आहे त.
51. िव ापीठा या धोरणा मक िनणयानु सार पद यु र िश ण मांसाठी एका तुकडीसाठी िकमान 60

िव ाथ सं या िन चत केलेली आहे . शै िणक स 2017-18 पासू न यके अ यासक ाला
ये क पद यु र िश ण मासाठी 60 िव ाथ सं या िन चत कर यात आलेली आहे .

52. आप या अ यासक ास पद युतर िश ण माची अिधकची तु कडी यावयाची अस यास िवभागीय

क ामाफत िव ाशाखा संचालकांची मा यता यावी, यानं तरच पुढील तु कडी ऑनलाईनला
िव ापीठामाफत उपल ध क न िदली जाईल. या यितिर त अिधकचे वेश होणार नाहीत याची
काळजी यावी.

53. शाले य यव थापन पदिवका (डीएसएम) िश ण मासाठी नोकरीत अस याचे माणप व
मु या यापकाचे माणप
त कागदप ां या िठकाणी कॅ न असणे आव यक आहे. अ यथा
वेश पा ते त सदरचे वेश र कर यात येतील.
54. पदवी ा त िव ा य ला कोण याही फॉरेन ल ँ गवेज चा िश ण म िव ापीठाकडे उपल ध आहे .
55. िव ान व तं ान आिण िनरं तर िश ण िव ाशाखेशी संबंिधत िव ा य नी वेश करताना एकाच
वेळी दो हीही स ांचा ऑनलाईन वेश करावयाचा आहे . शु क दे खील एकाच वेळी
सु वातीलाच दो हीही स ांचे भरावयाचे आहे .
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56. महारा शासनाने मंज ू री केले या आर ण वग तील िव ा य साठी िश यवृ ीबाबतचे वतं पणे
नोिटिफकेशन िदलेले असून याचे काळजीपू वक वाचन क नच आप या ऑनलाईन वेशाची
आिण िश यवृ ीदाखल ऑनलाईन अज ची समाजक याण िवभागा या वेबसाईटव न कायवाही
वेळेत करावयाची आहे . यािशवाय संबंिधत िव ा य चा ऑनलाईन वेश ा होणार नाही.
57. िश यवृ ीदाखल जमा केले ले वेश अज आिण िश यवृ ी अज आप या िव ापीठाकडे
उपकुलिसचव, आर ण क यांचे कडे वेळेत जमा करावयाचे आहे त.
58. मा. अ यासक
मुख वा क संयोजकांना िवनंती की, उपरो त प ातील मु ांनुसार आप या
अ यासक ावरील िव ा य चे वेश ऑनलाईन ारे व िव ापीठाने िन चत केले या ि ये ारे
वेळेत कर यात यावेत. आपणाकडू न यापू व माणे यावष दे खील सहकाय ची अपे ा !
कळावे.
आपला िव वासू,

ा.(डॉ.) अजु न घाटु ळे
परी ा िनयं क
त मािहतीसाठी –
1. मा. कुलगु , यचममु िव ापीठ,नािशक
2. मा. कुलसिचव, यचममु िव ापीठ,नािशक
3. मा. संचालक, िव ाथ सेवा िवभाग, यचममिव, नािशक
4. मा. संचालक, िवभागीय क , अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपू र, नािशक, पुण,े को हापू र, नांदेड.
ता.क.- मा. िवभागीय क संचालकांना न िवनंती की, कृपया आप या िवभागीय क ां तगत कायरत
असले या अ यासक ांना उपरो त प ातील मु ां ची मािहती ावी व जा तीत जा त वेश वेळेत
कर याबाबत ो सािहत करावे ही िवनं ती. तसेच वेश ि येसंदभ त क संयोजकां या कायशाळे त
ा प ातील मु ांसंदभ त मागदशन कर यात यावे.
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