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शै िणक स 2016-17 साठी ऑनलाईन वेश घे तले या
मा
वेशासाठी अपा होत असले या िव ा य साठी आवाहन
िव ाथ िम हो,
यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठात आपण शै िणक स 2016-17 साठी वेगवेग या
िश ण मांसाठी ऑनलाईन वेश घे तलेला आहे . वेश पा ता तपासताना अथवा वेश िन चत करताना
काही िव ा य या खालील कार या टु ी राहू न गे याचे िनदशनास आलेले आहे .
यामुळे संबंिधतांचा वेश कायम कर यास अडचणी आले या आहे त. तरी संबंिधतांनी सदर ुटीची
पूतता ता काळ कर यासाठी nondani@ycmou.digitaluniversity.ac या ई-मेलवर िदनांक 20.10.2016
पयत करावयाची आहे . अशा िव ा य नी ई-मेल जरी पाठिवला असला तरी िदनांक 20.10.2016 पयत
कागदप ां या स य त ची पूतता ता काळ करावी अ यथा यानंतर आले या कोणा याही अज वर िव ापीठात
कायवाही कर यात येणार नाही याची कृ पया संबंिधतांनी न द यावी.

आपला वेश ऑनलाईनला कायम न झा यास यास आपण वतः जबाबदार असाल, यास िव ापीठ
जबाबदार असणार नाही, याची कृ पया न द यावी. िव ा य या वेश अज तील कागदप ात पा ते यावेळी
खालील कार या टु ी आढळून आले या हो या.
1. िव ा य नी शै िणक पा तेचे द तऐवज (पा तेचे गुणप क) शै िणक कागदप ां या िठकाणी
कॅ न केलेले नाही. याऐवजी वेगळे च द तऐवज जोडलेले आहे .
2. वेश अज वरील नाव व पा ते ची कागदप े वेगळीच जोडलेली आहे त. आपला फोटो व वा री
कॅ न केलेली नाही. वेश अज सोबत जोडलेली कागदप े अवाचनीय आहे त. पा तेऐवजी
वेगळीच कागदप े कॅ न केलेली आहे त.
3. पा तेची कागदप े कॅ न कॉपी जोडलेली नाहीत.
4. िवशेषतः ि तीय वष बी.ए. या मािहतीपु तकेतील िनयमानुसार आिण िव ापीठ संकेत थळावर
िस द केले या िश ण मिनहाय ी-शै िणक पा ता, शु क त ता यामधील मािहतीनुसार सरळ
वेशाथ िव ा य नी ऑनलाईन वेश करताना बी.ए. यितिर त इतर िव ाशाखेतील पदवीचे
थम वष उ ीण अस याचे माणप कॅ न क न वेश केलेला आहे . सदरची पा ता नसताना
वेश झालेला असून तो वेश ि तीय वष स िन चत करता येणार नाही. याऐवजी आपणांस थम
वष स वेश िमळू शकेल.
5. तसेच ि तीय वष बी.कॉम. या मािहतीपु तकेतील िनयमानुसार आिण िव ापीठ संकेत थळावर
िस द केले या िश ण मिनहाय ी-शै िणक पा ता, शु क त ता यामधील मािहतीनुसार सरळ
वेशाथ िव ा य नी ऑनलाईन वेश करताना बी.कॉम. यितिर त इतर िव ाशाखेतील पदवीचे
थम वष उ ीण अस याचे माणप कॅ न क न वेश केलेला आहे . सदरची पा ता नसताना
वेश झालेला असून तो वेश ि तीय वष स िन चत करता येणार नाही.
6. कोण याही िश ण मातील पदिवका (उदा. डीएड, डीईई, डीफाम, डीमई, डीसीई, इ यादी पदिवका
ा त िव ाथ ) ि तीय वष बी.ए. अथवा बी.कॉम.साठी सरळ वेशास पा होत नाहीत तरी
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दे खील वेश ऑनलाईनला घे त याचे िनदशनास आलेले आहे त. ाबाबत मािहतीपु तकेत
मािहती िदलेली आहे . सदरचा वेश ि तीय वष स िन चत करता ये णार नाही. याऐवजी
आपणांस थम वष स वेश िमळू शकेल.
7. मािहतीपु तकेतील सूचना काळजीपूवक न वाचता काही िव ा य नी या िश ण माला अथवा
पीआरएननुसार पुढील वष ला वेश करावयाचा असताना तो न करता चुकी या वष ला अथवा
िश ण माला वेश के याने संबंिधताचा चुकीचा वेश झालेला आहे . (उदा. एमए थम वष ला
कर याऐवजी ि तीय वष ला वेश केला आहे . पीआरएन अ वये फरदर वेश कर याऐवजी नवीन
वेश केला आहे .)
8. ऑनलाईन वेश करताना आप या नावात, प यात, ज मिदनां क, ई-मेल आयडी, फोटो, वा री
इ यादी ोफाईल दु तीसाठी दे खील खालील माणे कागदप े िव ापीठाकडे पाठवावयाची
आहे त.
उपरो त मु ा मांक 4, 5, 6 साठी चूकून वेश झाला असेल तर याऐवजी या िश ण माला व
या वष ला पा असाल अथवा वेश करावयाचा असे ल तेथे ऑनलाईन वेश शु कासह ता काळ करावा.
यानं तर चुकी या वेशाची त, नवीन पा वेशाची त, िव ा य चा िवनं ती अज क न िव ापीठाकडे शु क
परता यासाठी खालील प यावर प यवहार करावा.
आपला वेश िन चत कर यासाठी उपरो त बाबी चुक या असतील तर आपणास यो य वेश व
यो य िश ण माची िनवड िन चत करावयाची अस यास यासाठी िव ापीठाकडे िवनंती अज, ऑनलाईन
अज ची ट, पये 300/- ि या शु क धनाकष फाय सास ऑिफसर, यचममुिव, नािशक या नावाने
काढू न सव कागदप े िव ापीठाकडे ता काळ िदनां क 20.10.2016 पयत परी ा िनयं क, यचममु िव ापीठ,
नािशक 422222 ा प यावर पाठवावी. अ यथा चुकीचा वेश िन चत होणार नाही व परी ेसाठी
आपणांस परी ा वेश प दे खील िमळणार नाही यास िव ापीठ जबाबदार असणार नाही.
मागील वष पासून परी े यावेळी येक िव ा य या उ रपु तकेवर िव ा य चे नाव, कायमन दणी
मां क, परी ा आसन मां क, फोटो, वा री, अ यास माचे नाव, परी ेची वेळ, िदनांक, स सरळ
छाप यात येणार अस याने िव ा य चा वेश िन चत असणे अ याव यक आहे . यािशवाय िव ा य स
परी ेस बसता येणार नाही. याच माणे ऐनवेळ या मांकाने दे खील परी ा दे ता येणार नाही. तसेच इतर
िव ाथ (डमी) संबंिधत िव ा य या जागेवर परी ेस बसू शकणार नाही, असे घड यास पोिलस कारवाई
कर यात येईल याची कृ पया न द यावी.
वेळेत कायवाही पूण न करणा या िव ा य चा वे श शै िणक स 2016-17 साठी अपा
ठरिव यात ये ईल. याची कृ पया संबंिधतांनी न द यावी.
आपणाकडू न सहकाय ची अपे ा ! कळावे.
आपला िव वासू,

ा.(डॉ.) अजुन घाटु ळे
परी ा िनयं क
त मािहतीसाठी - 1. मा. कुलगु , यचममु िव ापीठ,नािशक 2. मा. कु लसिचव, यचममु िव ापीठ,नािशक
अ यंत मह वाचे : सव अ यासक संयोजकांना िवनंती, आप या अ यासक ावर जमा झाले या वेश अज त
उपरो त बाबी तपासून या यात आिण वरील ुटी आढळून आ यास संबंिधत िव ा य या िनदशनास
ता काळ आणून ा यात आिण ट
ु ीची दु ती िविहत वे ळेत क न यावी अ यथा संबंिधतास परी े स बसता
ये णार नाही याची क पना ावी.
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