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िदनांक : 21.08.2017.

शै िणक वष 2017-18 मधील वे शाथ साठी आिण अ यासक ांसाठी आवाहन
िव ापीठा या धोरणा मक िनणयानुसार शै िणक स 2017-18 साठी सव िश ण मां या वेशाची
ि या ही ऑनलाईन प दतीने कर याचे िनयोजन केलेले आहे .
िव ा य नी यशवंतराव च हाण महारा मु त िव ापीठात शै िणक स 2017-18 साठी वेगवेग या
िश ण मांसाठी ऑनलाईन वेश घे तलेला आहे . ऑनलाईन वेश करताना िव ा य नी थमतः संबंिधत
िश ण माची मािहतीपु तका वाचणे आव यक आहे . तसेच जवळ या अ यासक ावर जाऊन मािहती
घे ऊनच वेशाची कायवाही करणे गरजेचे आहे .
उपरो त असले या लकवर/िव ापीठा या पोटलवर अँडिमशन टॅबम ये िव ा य साठी,
अ यासक ांसाठी आिण आर ण वेशाथ साठी सूचना िदले या आहे त. तसेच सव िश ण मांचा
िश ण मिनहाय, पा तेिनहाय, शु क त ता दे खील ाच िठकाणी िदलेला आहे . ऑनलाईन वेश करताना
िव ा य नी ा सव बाब ची मािहती घे ऊनच वेश करताना िवचार करणे आव यक आहे . ऑनलाईन वेश
झाले या िव ा य नी खालील बाब ची काळजी घेणे आव यक आहे .
िव ा य साठी 1. ऑनलाईन वेश ि या पूण के यानंतर संबंिधत अज ची ट त अ यासक ावर जमा करणे
आव यक आहे . तसेच अ यासक ाचा शु क िह सा दे खील अ यासक ावर ता काळ जमा करणे
बंधनकारक आहे .
2. ऑनलाईन वेश करताना शै िणक पा तेचे कागदप े यो य या िठकाणी अपलोड करणे
आव यक आहे . चुकीची अथवा अपा कागदप े अपलोड क नयेत.
3. ऑनलाईन पेमट केले आहे मा शु क आप या खा यातून कपात होऊन दे खील वेश अज ची
ट येत नसेल तर आप या युजर आयडी पासवड वये ोफाईल तपासून पहावी याम ये
अँपिलकेशन टे टसम ये पेमट िडसेबल असेल तर आपले पेमट िव ापीठाला गेलेले नाही तर
आपण ता काळ न याने पे मट करावे. पे मट fail गेलेले अस यास सदरचे पेमट 48 तासां या आत
आप या खा याला परत ऑनलाईन ारे येते. मा Response Not received from Bank असा शेरा
असेल तर आपले पेमट आप या बँकेतून समोर या बँकेला अथवा िव ापीठाला न गे यामुळे
थिगत आहे . आप या बँकेकडे चौकशी करावी.
4. आर ण वग तील िव ा य नी सूचनां माणे वेश अज ऑनलाईन ारे भरावयाचा आहे . आपला
अज अ यासक ाकडू न जोपयत पा करत नाहीत तो पयत सदरचा अज ो हजनल अज आहे
याची काळजी यावी. तसेच अ यासक ाकडू न पा /अपा क न पेमट भरणे अथवा िश यवृ ीचा
अज समाजक याण या लकव न अ यासक ा या िनयिमत कोडव न भरावयाचा आहे .

rkm\Notification bank details of study centre share 22102016

1

तोपयत आपला वेश कायम होणार नाही. आपला वेश पा न झा यास यास िव ापीठ
जबाबदार असणार नाही तर िव ाथ वतःच जबाबदार असेल.
अ यासक ांसाठी 5. अ यासक ांनी आर ण वग तील िव ा य चे अज िव ापीठाने िस द केले या िदनांक
26.06.2017 या कटननुसार व ोसेसनुसार कागदप े तपासून पा अथवा अपा करावयाचे
आहे त. तसेच आप या अ यासक ा या कोडव न िव ा य चे िश यवृ ीचे अज भ न यावायाचे
आहे त. ाबाबतचे कटन आिण लोचाट अँडिमशन टब
ॅ म ये िदलेला आहे .
6. अ यासक ांनी कैदी बांधव, अंध िव ाथ आिण आ महा या त शेतक यांची पा ये यां यासाठी
िश ण म शु क माफ (सूट) आहे . यामुळे यां याकडू न कोणतेही शु क घे ऊ नये. यांचा वेश
अज िदनांक 26.6.2017 या कटनमधून ट घे ऊन यासोबत यो य ती कागदप े जमा क न
घे ऊन िवदयापीठाकडे िदनांक 31.8.2017 पयत पाठवावीत.
7. httpp://ycmouoa.digitaluniversity.ac/adminlogin
ा लकव न अ यासक ांना आप या
अ यासक ा या युजरआयडी व पासवड वये आप या क ाची वेिशत िव ाथ सं या, पा व
अपा िव ाथ सं या, यादी आिण िरकमंड आिण नॉट िरकमंड ा टब
ॅ वये वेश पहाता येऊ
शकता तसेच आर ण िव ा य चे वेश पा करता येऊ शकता.
आपणाकडू न सहकाय ची अपे ा. आप या सहकाय ब ल पुन च आभार !

ा.(डॉ.)अजुन पी. घाटु ळे
परी ा िनयं क

त मािहतीसाठी–
1. मा.कुलगु ,यचममुिव ापीठ, नािशक 2.मा.कुलसिचव,यचममुिव ापीठ, नािशक
3. मा. संचालक, िव ाथ सेवा िवभाग, यचममु िव ापीठ, नािशक,
4. मा. संचालक, िवभागीय क , ारा - अमरावती/औरं गाबाद/मुंबई/नागपूर/नािशक/पुणे/को हापूर/नांदेड.
ता. क.- अ यासक संयोजकांना िवनंती की, शै िणक स 2017-18 साठी वेश घे तले या आिण
आप याकडे येणा या िव ा य चे ऑनलाईन वेश अज तील िवषय, शु क आिण शै िणक पा तेनस
ु ार अज
अस याचे तपासून यावेत. चुकीचे वेश अस यास संबंिधत िव ा य स या िश ण माला व वष ला
करायचा असेल तो थमतः शु क भ न कर यास सांगावा व चुकी या वेशाबाबत िव ापीठास अज क न
र कर याची िवनंती करावी.
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