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परी ा व न दणी िवभाग
जा. . : पिनका/2016/

िदनांक : 20.09.2016

ित,
मा. िवभागीय संचालक,
यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठाचे िवभागीय क ,
ारा - अमरावती/औरं गाबाद/मुबंई/नागपू र/नािशक/पुणे/को हापू र/नांदेड
िवषय : शै िणक स

2016-17 : सव िश ण म ऑनलाईन वेश मुदत वाढीबाबत .....

महोदय,

यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठाने शै िणक वष 2016-17 साठी ऑनलाईन वेश ि या
िदनांक 21.07.2016 पासून सु केलेली आहे हे आपणांस ात आहे च. शै िणक स 2016-17 ची वेश

ि या ऑनलाईन प दतीने होत आहे . मा काही िश ण मांचा उशीराने वेश झा यामुळे अथवा नवीन क ांना मा यता
िमळू न वेशासाठी कमी कालावधी िमळा यामुळे, बँ के या अडचणीमुळे वेशाची मुदत वाढिव याबाबत मागणी होत
अस याने खालील माणे वेशाची मुदत वाढ दे यात येत आहे .
नं.
िश ण म
वेशाचा वाढीव कालावधी
शु क कार
01
02

खालील मांक 2 ते 5 सोडू न ( वेश परी ा व िदनांक 21 ते 30.09.2016
मेरीट वेश सोडू न) उविरत सव िश ण म
बी.एड. पेशल
वाढीव मुदत नाही.

03

बी.ए सी. कृषी., व हॉट .

वाढीव मुदत नाही.

04
05

एम.पी.एच.
एम.बी.ए. वेश परी ा

वाढीव मुदत नाही.
वाढीव मुदत नाही.

िवना िवलंब

अ)

ानंतर सव िश ण मांसाठी िदनांक 01.10.2016 ते 15.10.2016 पयत पये 100/- िवलंब शु कासह
वेश करावेत.
आ) ानंतर सव िश ण मांसाठी िदनांक 16.10.2016 ते 30.10.2016 पयत पये 500/- िवलंब शु कासह
वेश करावेत.
इ) बी.एड. (िनयिमत), पू वतयारी आिण कृ षी िश ण मासाठी ही मुदतवाढ ा

नाही.
याच माणे ा कालावधीत आपाप या अंतगत असले या अ यासक ांनी िवलंब शु क घे ऊ नये
याबाबत प , ईमेल ारे कळिव यात यावे. तसेच लवकरात लवकर वेश कर याबाबत अ यासक ांना
ो सािहत करावे. सहकाय ब ल ध यवाद ! 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

