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अ यं त मह वाचे
वेशाथ िव ा य साठी मह वा या सूचना
शै िणक स 2016-17 वष साठी आपण यशवंतराव च हाण महारा
मु त िव ापीठात
वेशघे यासाठी इ छा य त के याब ल आपले थमतः आभार !
िव ापीठा या धोरणा मक िनणया वये सव िश ण मां ची वेश ि या ही ऑनलाईन प दतीने
होणार आहे . ऑनलाईन वेश करताना खालील बाब कडे काळजीपूवक ल
ावे िक जेणे क न आप या
वेशात येणा या अडचणी आपोआप दूर होतील व आपला वेश सुकर होईल.
1. थमतः िव ापीठ संकेत थळhttp://ycmou.digitaluniversity.acवरभेट ावी.
2. आपणांस या िश ण माला वेश करावयाचा आहे यासाठी िव ापीठा या होमपेजवर
Prospectus ा टॅबवर जाऊन िविवध िव ाशाखािनहाय मािहतीपु तका उपल ध आहे त.
मािहतीपु तकेतील आव यक तेवढी 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.
3. आपणांस या िश ण माला वेश करावयाचा आहे यासाठी िव ापीठा या होमपेजवर
Study Centers ा टॅबवर जाऊन आप या आवडीनुसार िश ण मिनहाय अ यासक सूच ी
आपणांस पहाता येऊ शकेल.
4. 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 असलेली मािहती
िमळा यानंतर आिण वेशाबाबत आपले समाधान झा यानंतरच आपणास ऑनलाईन वेश
करता येऊ शकेल.
5. िव ापीठा या होमपेजवर ऑनलाईन वेश शै िणक स 2016-17 साठी ा िठकाणी जाऊन
यावर लक करा. ानंतर आपणांस पुढील माणे वंत पणे (बॉ स) लक असतील.
5.1 न याने वेश करणा या आिण कायमन दणी मां क नसणा या िव ा य साठीपिह या
बॉ सम ये जाऊन वेश करता येईल.
5.2 कायमन दणी मांक असणा या िव ा य साठी पुढील वष चा वेश कर यासाठी दुसरा
बॉ स असेल यावर जाऊन वेश करता येईल.
6. उपरो त 5.1 नुसार ऑनलाईनला वेश करताना आपणांस थमतः OTP िमळतो. सदरचा
OTP आप या मोबाईल आिण ई-मेलवर येतो यानुसार पुढील मािहती भ न वेश करता येऊ
शकतो.
7. उपरो त 5.2 नुसार वेश करताना िव ा य ला यापूव िमळाले ला कायमन दणी मांक हा
आपला युजर आयडी असेल आिण पासवड आपण मागील वष वापर यानुसारच आपली
ोफाईल उघडली जाईल, यानं तरच वेश करता येईल.
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8. आपला युजरआयडी व पासवड वये वेश करता आला नाही तर िव ापीठाशी संपक क नच
आपला वेश करावयाचा आहे . अ यथा आपला वेश चुकू शकतो. यामुळे वेश करताना
काळजी यावी.
9. कायमन दणी मांक असणा या िव ा य नी न याने वेश के यास यां या वेशात अडचण
येऊ शकते याच माणे पुढे िनकालातही अडचण येणार आहे .
10. ऑनलाईन वेश करताना आप या ोफाईलमधील मािहती काळजीपूवक वाचून भरा. यातील
आपले संपण
ू मराठी व इं जी नाव, प ा, मोबाईल मांक, ई-मेल आयडी या गो टी
काळजीपूवक भरा यात. ात चुका होणार नाही याची काळजी या.
11. वेशा या वेळी ोफाईलम ये टाकलेला मोबाईल मांक आिण ई-मेल आयडी िश ण म
पूण होईपयत बदलता येणार नाही. जर वारं वार बदल केला तर आपणांस येणारे दूर वनीवरील
मेसेज अथवा ई-मेल िव ापीठाकडू न िमळणार नाही.
12. आप या ोफाईल वये आपणां स परी ा वेश प , गुणप क, पा सग स टिफकेट,
पदवी/पदिवका माणप िमळणार आहे . याच माणे आप या न दणीकृत घर या प यावर
येणार आहे त . तसेच िव ापीठातफ िविवध कारचे एसएमएस आपणास पाठिव यात येणार
अस याने मोबाईल मांक एकच ठे वावा वारंवार यात बदल क नये. यामुळे उपरो त 10
मांकातील मािहती काळजीपूवक भरणे आव यक आहे .
13. ऑनलाईन वेश करताना ोफाईल सोबतच शै िणक पा तेची 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.
14. इिलिजबीलीटी करताना कागदप े अपूण अथवा चुकीची अस यास वेश नाकार यात येतो
यामुळे आप या वेशासाठी असलेली कागदप े संबंिधत िठकाणी काळजीपूवक कॅ न क न
टाकावी.
15. शै िणक पा ते या कागदप ांअभावी अथवा शु काअभावी 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.
16. िश ण मिनहाय िवषय/अ यास म िनवड करताना मािहतीपु तकेतील आधार घे णे
आव यक आहे . वेशानंतर कायम के यानंतर िवषय बदल श यतो कर यात येऊ नये.
17. अ याक बदल, मा यम बदल, िश ण म बदल इ यादी आपणांस करता येणार नाही.
यामुळे वेश करताना ऑनलाईनमधील मराठी व इं जी सूचना काळजीपूवक वाचूनच वेश
करणे अपेि त आहे .
18. वेश शु क भरताना िव ापीठ िह सा व अ यासक िह सा एकि तपणे ऑनलाईनच
बँक ग वये (नेट बँक ग)भरावयाचे आहे . ऑनलाईन यितिर त कोण याही व पात वेश
शु क वकारले जाणार नाही याची न द वेश करताना यावयाची आहे .
19. वेश शु क ऑनलाईन भरताना िव ापीठाने िदले या सूचनां माणे वेश शु क भरावेत,
तांि क अडचण आ यास थोडे थांबन
ू पु हा य न करावा जा त घाई क न शु क डबल भ
नका. यामुळे परतावा करणे अवघड होते.
20. ऑनलाईन वेश के यानंतर आप याकडे ऑनलाईन वेश अज ची व बँक चलनाची ट
काढू न ठे वणे आव यक आहे .
21. आपला
वेश इिलिजबीलीटी िवभागामाफत पा झा यानंतर आपणां स आले या
एसएमएसनुसार आपली ोफाईल तपासून पहावी. यात दु ती अस यास आपणांस
िव ापीठा या धोरणानुसार िकया शु क
पये 300/-चा धनाकष िवनंती अज सह
िव ापीठाला पाठवून दु ती करावी लागणार आहे .
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22. ोफाईलम ये काही दु ती अस यास िव ापीठातफ संकेत थळावर िदलेले नोिटिफकेशन
वेळोवेळी तपासून यावे व यानुसार कायवाही वेळेत करणे आपणांवर बंधनकारक असेल.
23. वेशासंबंधी काही या यितिर त अडचण आ यास आप या जवळ या अ यासक ाशी,
िवभागीय क ां शी अथवा िव ापीठा या न दणी क ाशी (0253-2230580, 2230734)
संपक करावा. तसेच nondani@ycmou.digitaluniversity.ac ा मेलवर आपली अडचण
कळवू शकता.

आपणाकडू न सहकाय ची अपे ा !कळावे.
आपलािव वासू,

तमािहतीसाठी-1.मा.कुलगु ,यचममुिव ापीठ,नािशक
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ा.(डॉ.)अजुन घाटु ळे,
परी ा िनयं क

