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परी ा व न दणी िवभाग

जा. . : पिनका/न दणी/2017/

शै िणक स

िदनांक : 25.06.2017.

2017-18 साठी आर ण वग तील िव ा य साठी वे श प दती

यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठा या िविवध िश ण मांना वेश घे ऊ इ छणा या आर ण
वग तील िव ा य नी शै िणक वष 2017-18 साठी ऑनलाईन वेश कर यासाठी पुढील कायप दती वापरावयाची
आहे .
महारा शासनाकडू न मा यता िमळाले या ा िव ापीठातील खालील िश ण मांना िन चत केले या
आर ण वग तील िव ा य साठी सदरची िश यवृ ी योजना शै िणक स 2017-18 पासून लागू कर यात येत आहे.
शै िणक स 2017-18 साठी िश यवृ ी दे य असले या िश ण मांची सू ची

No

Name of the Programme

Level

Schools

Granted

Non-

Eligible

Eligible for

Granted

for SC

OBC/SBC/VJ

Remarks

/NT
1.

Advance Diploma in
Computing

Diploma

Computer

Yes

Yes

Yes

No

2.

Diploma in Computer
Applications

Diploma

Computer

Yes

Yes

Yes

No

3.

Diploma in Electrician &
Domestic Application
Maintenance

Diploma

Continuing

Yes

Yes

Yes

No

4.

Bachelor of Computer
Applications

Degree

Computer

Yes

Yes

Yes

No

5.

Bachelor of Arts

Degree

Humanities

Yes

Yes

Yes

Yes

6.

Bachelor of Library
Information Science

Degree

Humanities

Yes

Yes

Yes

Yes

7.

Bachelor of Commerce

Degree

Commerce

Yes

Yes

Yes

Yes

8.

Bachelor of Science

Degree

Sci& Tech

Yes

Yes

Yes

Yes

9.

Master in Commerce

Post
Graduate

Commerce

Yes

Yes

Yes

Yes

10

Master of Science in
Environmental Science

Post
Graduate

Sci& Tech

Yes

Yes

Yes

Yes

11
.

Master of Library and
Information Science

Post
Graduate

Humanities

Yes

Yes

Yes

No

12
.

Master of Business
Administration

Post
Graduate

Commerce

Yes

Yes

Yes

No

Yes - िश यवृ ीसाठी लागू आहे.
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1.

वेश इ छु क िव ा य नी थमतः http://ycmou.digitaluniversity.ac या संकेत थळाला भेट ावी. ा
संकेत थळावरील आर ण वग तील िव ा य साठी वेश प दती/िश यवृ ीबाबचे नोटीिफकेशन थमतः
वाचून यावे.
2. या िव ा य ना ऑनलाईन वेश घे ताना िव ापीठ शु कात सूट यावयाची असेल अशा सव िव ा य ना
उपरो त यादीतील िश ण म शु क सूटबाबतची तुत कायप दती लागू असेल.
3. िव ा य नी आपला ऑनलाईन वेश अज यव थत िव ा य या पोटलव न भरावयाचा आहे . सदरचा
अज भरताना आप या वग शी संबंिधत खालील त या माणे कागदप े अपलोड करावयाची आहे त.
नं.

वग

वेशासाठी आव यक कागदप े

शेरा
पालकाचे उ प न पये 2 लाख
पयत असणा या िव ा य ना
संप ू णपणे िव ापीठ वेश शु कात
सूट असेल. उविरतांना संप ू ण फी
भरावी लागेल.

1

अनुसूिचत जाती जातीचा दाखला/ जात वैधता माणप ,
(एससी)
उ प नाचा दाखला (पालकाचे उ प न मय दा
पये 2 लाख पयत), आधार काड, आव यक
ती शै िणक पा ता कागदप े.

2

इतर मागासवग य जातीचा दाखला/जात वैधता माणप , नॉन एकूण
वेश
शु कातील
जाती (ओबीसी)
ि िमिलयर दाखला (वैध कालावधी), आधार
ुशन (िश ण) शु कात 50
काड, आव यक ती शै िणक पा ता ट के सूट व उविरत शु क
कागदप े.
भरावे लागेल.

3

िवमु त जाती व
भट या जमाती
( हीजे(ए)
–
एनटी-बी/सी/डी)
िवशेष मागास
वग
जाती
(एसबीसी)

4

जातीचा दाखला/ जात वैधता माणप , नॉन
ि िमिलयर दाखला (वैध कालावधी), आधार
काड, आव यक ती शै िणक पा ता
कागदप े.
जातीचा दाखला/ जात वैधता माणप , नॉन
ि िमिलयर दाखला (वैध कालावधी), आधार
काड, आव यक ती शै िणक पा ता
कागदप े.

फ त
ुशन
(िश ण)
शु कात सूट असून उविरत
सव शु क भरावे लागेल.
फ त
ुशन
(िश ण)
शु कात सूट असून उविरत
सव शु क भरावे लागेल.

उपरो त त यातील कागदप े अपलोड करताना पीडीएफ फाईलचा वापर क नये, याऐवजी जेपीजी
फाई सचा वापर करावा. ऑनलाईनला यो य या िठकाणी दशिवले या साईजम येच अपलोड करा यात.
4. ऑनलाईनला वेश अज तील सव मािहती भ न झा यानंतर आपला ऑनलाईन ो हजनल वेश
अज
ा शे वट या ट टॅ बमधू न ट काढू न यासोबत अपलोड केलेली सव कागदप े सा ा कत
क न आपण िनवडले या अ यासक ावरील क संयोजक यां याकडू न ऑनलाईन अँ ु ह
(िरकमंडेड/नॉट िरकमंडेड) क न यावयाचा आहे . यानंतरच आपला वेश अज ऑनलाईनला
िश यवृ ीधारक िव ाथ हणू न ा समज यात येईल.
5. अ यासक संयोजकांकडू न आपला अज काही ु ट अभावी अथवा अपू ण कागदप ांअभावी नाकार यात
आला कवा आपणाकडू न चुकीची मािहती ऑनलाईनला भरली गे यास सदरचा अज र (नॉन
िरकमंडेड) समज यात येईल, यानंतर आपण पु हा न याने ऑनलाईन अज (दु सरा अज नवीन यु जर
आयडी तयार क न) भरावयाचा आहे .
6. आर ण वग चा लाभ घे णा या िव ा य नी ऑनलाईन वेश अज सोबत शै िणक पा तेचे कागदप े,
आधारकाड, जातीचा दाखला, जात वैधता माणप , नॉन ि िमिलअर (वैध कालावधीचे ) दाखला
इ याद या मूळ कागदप ा या
ती आिण सा ांिकत
तीसह आप या अ यासक ावरील
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क संयोजकाकडू न तपासून यावया या आहे त. अज तपासून झा यानंतर आप या अज ची एक त
अ यासक ावर जमा करावयाची आहे . हे फ त िव ापीठात े श (न याने) वेश करणा या िव ा य साठी
लागू असेल.
7. िव ा य ने आपली ऑनलाईन वेशाची ि या पू ण के यानंतर आपला वेश अज अ यासक
संयोजकांनी अ ु ह (िरकमंडेड) के यानंतर लगेचच िश यवृ ीबाबत या समाजक याण िवभागा या
वेबसाईटवर जाऊन कॉलरशीपसाठी ऑनलाईन अज अ यासक ामाफत (अ यासक ाचा कोड वाप न)
भरावयाचा आहे . िश यवृ ी अज ची ट घे ऊन यासोबत शाळा सोड याचा दाखला, दहावी पासचे
माणप , जातीचा दाखला, जात वैधता माणप , उ प न दाखला/नॉन ि िमिलअर दाखला (वैध
कालावधी), आधार काड, बँ क पासबु क इ याद या सा ांिकत तीसह अ यासक ाकडे सादर करावयाचा
आहे . आप या ऑनलाईन वेश अज सोबत ऑनलाईन िश यवृ ी अज व उपरो त यादीतील
कागदप ांसह अ यासक ावर जमा करावयाची आहे .
8. जे िव ाथ यापू व िव ापीठा या पोटलवर वेिशत असतील हणजेच 16 अंकी कायमन दणी मांक
असणा या िव ा य चा वेश अ यासक ाकडू न िरजे ट (नॉट िरकमंडेड) कर यात आला तर याच
कायमन दणी
मांकाने तो दु त (एडीट ऑपशनमधून) क न याच लॉगीनने िनयिमत
िश यवृ ी यितिर त वेश क शकतो.
9. अ यासक क संयोजक यांनी ऑनलाईन वेश अज तपासून यावा. तसेच यासोबत या सा ांिकत ती
व मूळ कागदप े तपासून आर ण वग तील वेश बरोबर अस याची खा ी क न यावी आिण http://
http://ycmouoa.digitaluniversity.ac/AdminLogin
ा लकव न अ यासक ा या लॉगीनला
असले या Application Recommendation
ा आ ेव न िव ापीठास सॉ टवेअरमाफत
(Electronically) संबंिधत िव ा य चा वेश अँ ु ह (िरकमंडेड/नॉट िरकमंडेड) करावयाचा आहे . नॉन
िरकमंड के यास याखालील बॉ सम ये ु टीचा शेरा टाक यात यावा आिण वेश अज तपासून झा यानंतर
िव ा य ने आपली मूळ कागदप े परत यावयाची आहे .
10. अ यासक ाने अँ ु ह (पा ) के यािशवाय आपला वेश कायम होऊ शकणार नाही. यासाठी आपणांस
अ यासक ावर जाणे आव यक आहे . तसेच ऑनलाईन वेश अज सोबत आपला िश यवृ ी अज
भ न अ यासक ावर जमा के यािशवाय आपला ऑनलाईन वेश अज ा समज यात ये णार
नाही.
11. अ यासक ाव न आर णाबाबत अँ ु हल िद यानंतर िव ापीठाम ये संबंिधताची अंितम वेश पा ता
िन चत कर यात येणार आहे . यामुळे सव कागदप े वरील त या माणे काळजीपू वक अपलोड करणे
आव यक आहे त.
12. फी माफीत आर ण वग तील िव ा य चा चु कीचा वेश पा झा यास यास संबंिधत
अ यासक जबाबदार राहील, यामुळे कागदप ांची शहिनशा क नच पा ता करावी.
13. आर ण वग तील िव ा य ने वेश अज सोबत सोबतचे नोकरीत कायरत नस याचे हमी प जोडणे
आव यक आहे .
14. िव ाशाखािनहाय, िश ण मिनहाय आर णाचा सोबतचा त ता पहावा.

त मािहतीसाठी - 1. मा.कुलगु ,यचममुिव ापीठ,नािशक
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परी ा िनयं क
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मु त िव ापीठ, नािशक 422222

नोकरी/सेवेत कायरत नस याचे हमी प
मी ................................................................. वेश अज
कायमन दणी
िव ापीठ,

मांक ....................................................

नािशक

.......................

अ यासक

मांक ..........................

यशवंतराव च हाण महारा

................................................................

ा अ यासक ावर ...................................

क

मु त

सांकेतांक

ा िश ण मासाठी शै िणक स

2017-18 साठी वेश करीत आहे .
याचबरोबर मी आप या िव ापीठामाफत आर ण वग तील िश यवृ ीसाठी समाजक याण
िवभागामाफत अज करीत आहे . मा या पालकाचे उ प न

पये 2 लाखा या आत आहे .

ाबाबत मी

अशी हमी दे तो की, मी कोठे ही शासकीय/ िनमशासकीय/ खाजगी नोकरीत अथवा सेवेत कायरत नाही,
असे आढळू न आ यास मी िश यवृ ीस अपा

थळ -

होईल याची मला खा ी आहे.

. ..................................

िदनांक ....../......../2017.

िव ा य चे नाव ................................................. ..............................................
वा री -

....................................................
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