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१ िव ापीठाचा पिरचय 
 

यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठाची थापना शासना या २० या कलमा वे १ जुलै 
१९८९ साली कर यात आली. सामा य माणसापयत उ च, तं  आिण यवसाियक िश ण पोहचिवणे. 
यासाठी दरूिश ण आिण अ याधुिनक सं ापन तं ानाचा वापर क न नवनवीन उप मां ारे जा तीत 

जा त लोकांना िश णा या मु य वाहात आणणे व िव ापीठला लोक िव ापीठाचा दज  ा त क न देणे, 
असा आहे. या िव ापीठाचे ीदवा य ‘ ानगंगा घरोघरी’ आहे. 

यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठाचे काय े  संपणू महारा  रा य असनू या 
िव ापीठाची ८ िवभागीय क े अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपरू, नािशक, पुणे, को हापरू, आिण नांदेड 
या िठकाणी कायरत आहे. या िव ापीठाची २००० पे ा जा त अ यासक  असनू दरवष  साधारणपणे ६.५० 
लाख िव ाथ  मु त िव ापीठाचा फायदा घेत आहे. या िव ापीठाने सेनादल, पोलीस, बंिदवान,  घरकामगार, 
िद यांग, सफाई कामगार, औ ोिगक कामगार, सरु ा र कांसाठी िवशेष उप म राबवीत आहे, 

 यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठाचा जगातील ‘मेगा यिुनवस’ या यादीत समावेश 
असनू या िव ापीठाला असोिशएशन ऑफ कॉमनवे थ यिुनव सटी या सं थेकडून सन २०१९ म ये 
‘ वािलटी ऑफ लाईफ’ हे  ित ठेचे पािरतोिषक ा त झाले आहे. तसेच २००२ म ये ‘अॅवाड ऑफ 
ए सल स िड ट स लिनग ए सिपिरअ स’ हे पािरतोिषक कॉमनवे थ ऑफलिनग कॅनडा या सं थेतफ 
दे यात आलेला आहे. 

१.१ क ाचा पिरचय 
 

सहयोग व िवशेष उप म क  

सहयोग व िवशेष उप म क ाची थापना यव थापन मंडळा या ठरावानसुार िडसबर २०१० म ये 
कर यात आली. िश णापासनू वंिचत िवशेष ल यगटांसाठी सामा य, तांि क, यावसाियक आिण रोजगार 
िभमखु िश ण म उपल ध क न देणे तसेच िवशेष ल यगटांकडे आ मसात असलेली कौश ये तपासनू 

मािणत क न certify करणे. या उ ेशाने सहयोग व िवशेष उप म क ाची थापना कर यात आली.  

सहयोग व िवशेष उप म क ाने र ते पिरवहन व सरु ा माणप  िश ण म, ाम रोजगार सेवक 
माणप  िश ण म, सरु ा र क माणप  िश ण म, शेतकरी उ पादक कंपनी यव थापन  माणप  

िश ण म, मधमुि का पालन माणप  िश ण म असे यवसाय व रोजगारिभमखु िश ण म िवकिसत 
केलेले आहे.   
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२ िश ण मािवषयी 
 

महारा ात रोजगार हमी योजनेची सु वात आिण िव तार चांग या प तीने शा ीय ानावर 
आधािरत कर यासाठी िशि त ाम रोजगार सेवक असणे अ यंत गरजेचे आहे. मनरेगाची कायप ती 
अिधक पारदश  व स मपणे पार पाड यासाठी कौश यिध ठीत, उ ोधन, बोधनासाठी गरजिध ठीत 
िश ण माचे  िवकसन िव ापीठाने केलेले आहे. मा. आयु त रोहयो नागपरू ां या मागदशक सचूनांचा 
यात समावेश केलेला आहे. मनरेगा कायप ती सवकष सलुभपणे कायरत हावी या टीने ाम रोजगार 
सेवकां या टीत, वतृीत अनो वतृीत सकारा मक बदलांसाठी हा िश ण म िवकिसत केला आहे. ाम 
रोजगार सेवकांबरोबरच मनरेगाची मन:पतू आवड असणारे िश क, ा यापक, जाणकार य ती, संशोधक 

ांचेसाठीही हा िश ण म उपयु त आहे असा िव वास वाटतो. ‘ ानगंगा घरोघरी यशवाणी कानोकानी 
अनसंवाद पि का मनोमनी’ ही वयं-अ ययनाची उ वल परंपरा साधणारा िश ण म आहे.  

२.१ िश ण माची गरज 
महारा ात रोजगार हमी योजनेची सु वात आिण िव तार चांग या प तीने शा ीय ानावर 

आधािरत कर यासाठी िशि त ाम रोजगार सेवक असणे अ यंत गरजेचे आहे. मनरेगाची कायप ती 
अिधक पारदश  व स मपणे पार पड यासाठी कौश यािध ठीत उदबोधन, बोधनासाठी गरजािध ठीत 
िश ण माचे िवकसन िव ापीठाने केले आहे. ाम रोजगार सेवकां या टीत, वृ ीत आिण वृ ीत 
सकारा मक बदलासाठी हा िश ण म िवकिसत केला आहे. ‘ ानगंगा घरोघरी  यशवाणी कानोकानी अन 
संवाद पि का मनोमनी’ ही वंयअ ययनाची उ वल परंपरा साधणारा ामरोजगार सेवक कौश य 

माणप  िश ण म होय.   

२.२ िश ण माची सवसाधारण उि टे  
 ामरोजगार सेवकां या मता व कौश य िवकिसत करणे. 
 ामरोजगार सेवकांना वतः या जबाबदा या व कत याचे सखोल ान देणे.  
 ामरोजगार सेवकांना मनरेगा य  अंमलबजावणीचे सखोल ान देणे.  
 मनरेगा कायदा, शासन िनणय व शासनपिरप के इ. ची मािहती देणे.  
 ाम पंचायत, पंचायत सिमती, व िज हा पिरषद या शासकीय यं णेची  त ड ओळख.  
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२.३  िश ण माची संरचना 
( ाम रोजगार सेवक कौश य माणप  िश ण म- C133) 

सांकेतांक अ यास म ेयांक 
GEN141 ाम  रोजगार सेवक कौश य माणप  अ यास म – पा पु तका १ ६  
GEN141 ाम  रोजगार सेवक कौश य माणप  अ यास म – पा पु तका २ 
GEN142 ाम  रोजगार सेवक कौश य माणप  अ यास म – कायपु तका २ 
 

२.४  अ ययनप ती  
 या िव ा य ना दररोज महािव ालयात जाऊन िश ण घेता येत नाही; तसेच अ ययन कर यासाठी 
पणू वेळ देता येत नाही, अशा िव ा य साठी मु त िव ापीठाणे वतं पणे अ ययन प ती िवकिसत केली 
आहे. यात पुढील घटकांचा समावेश आहे 

१. वयं- अ यनािध ठत इ. पु तके.  
२. त  ा यापकांचे संपकस ात मागदशन  
३. अ ययन कालांतगत मू यमापनाची सोय  
४. आव यक तेथे ा यि कांची संधी  
५. आभासी वग ची (Virtual Class Room) वेब रेिडओ ‘यशवाणी उपल धता’ 
६. कु ा य क   
 या अ ययन प तीत िव ा य ना केवळ अ यास माचा तपशील न देता, यावरील अ ययन 
पु तकांचा संच E-Book व पात  दे यात येतो. वेश शु कातच ही अ ययन पु तके दे यात येतात व ती 
िव ा य ला वतःकडे कायम ठेवता येतात. ही वयं- अ ययन E-Book पु तके अ य पा पु तकांपे ा 
िनरा या प तीने िलिहलेली असतात. हा पा पु तकात एका वाचनात समजावून घेता येईल अशा कारे 
िवषयांची छो ा छो ा घटकांत िवभागणी केलेली असते. उदारणाथ, उदाहरणे, आलेख, िच े, इ यांदी या 
सहा याने िवषयांची मांडणी सबुोधपणे कर यात येते. ा पु तकांची छपाई िव ा य चे अ ययन सलुभपणे 
हावे या टीने कर यात आलेली असते. जर याला काही न सोडिवता आले नाही, तर याने पु हा तो 

भाग पु हा वाचनू उ रे िमळवावयाची असतात. एवढे क नही काही नांची उ रे िमळू शकले नाहीत तर 
ते न न दवूून ठेवावेत व अ यासक ावरील संपक स ात मागदशक ा यापकांशी (संमं क- 
Counsellor) चच  क न याची उ रे िमळिवता येतात. िव ा य ला आप या सोयी या िठकाणचे 
अ यासक  िनवडता येते. या अ यासक ावर येक अ यास मासाठी सामा यत: सटुी या िदवशी वा 
काय लयीन वेळेनंतर संपकस े घे यात येतात या या िवषयातील त  मागदशक ा संपकस ात 
िव ा य ना मागदशन करतात. मा  हे मागदशन केवळ या यानां या व पाचे असत नाही. 
मागदशकाकडून िव ाय या नांची / शंकांची उ रे िमळवणे, कठीण िवषयावर चच - पिरसंवाद घडवून 
आणणे, अंतगत मू यमापना या मा यमातनू आप या गती िवषयी िव ा य ला मािहती घेता येते. हणनू 
संपकस ांना िव ा यनी उप थत राहाव.े 
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 िव ा य ने वरील सव अ ययन सिुवधांचा जा तीत जा त उपयोग क न घेऊन वतः ची अ यास 
प ती तयार करावी. आप याला िमळणारा वेळ ल ात घेऊन िमळणा या वेळेचा िनयोजनपवूक उपयोग 
करावा. केवळ पाठांतरा ारे केलेला अ यास हा खरा अ यास नसनू िवषयांचे सु प ट आकलन होणे व 
याचा यो य िठकाणी उपयोग करता येणे हे चांग या अ यास प तीचे मम आहे. यामळेु ा यि के व 

सराव यांवर भर देऊन िव ा य ने अ यास करावा अशी अपे ा आहे. अ यास क ावर कौश यावर 
आधािरत ा यि कांचे आयोजन केले जाते.    

२.५ कालावधी 
हा िश ण म ६ मिहने कालावधीचा आहे. परंतु जा तीतजा त २ वष त पणू करता येईल. २ 

वष नंतर न दणी संपु टात येईल व पु हा पणू फी भरावी  लागेल. 

२.६मा यम 
िश ण माचे मा यम मराठी आहे. E-Book अ ययन सािह य मराठी मा यमात असेल. 

नपि का मराठी मा यमात मिु त असेल. तथािप, ा यि क, क प व गहृपाठासाठी अ ययनाथ या 
सोयीनसुार मराठी, हदी व इं जी मा यमांची िनवड करता येईल. 

 

२.७ ेयांक  
सामा यतः एका अ यास मासाठी िव ा य ला ३० ते ३५ घ ाळी तासांचा वेळ लागतो. मु त 

िश णप तीत या अ ययनतासांचे मापन ‘ ेयांका’ या पिरमाणात केले जाते. ३० ते  ३५ अ ययन तासांचा 
अ यास हणजे १ ेयांक. या अ यासात अ ययन पु तकांचे वाचन, िटपणे काढणे, मनन- चतन करणे, 

नो रे िलिहणे, संपकस ातील मागदशन, इ याद चा समावेश आहे.  
 ८ ेयांकांचा हणजेच २२५ ते २४० अ ययन तासांचा एक अ यास म असतो. ामरोजगार 
सेवक कौश य माणप  अ यास मासाठी एकूण ८  ेयांकांचा अ यास पणू करावा लागतो.६ ेयांकाचा 
बौि क व २ ेयांकाचा ा यि क पणू करावा लागतो.  
 

३ ाम रोजगार सेवक कौश य माणप  िश ण म(C133) 
३.१ अ यास म 

पा पु तका 
मनरेगा कायदा व िनयमांची ठळक वैिश टे 

घटक - १ मनरेगा अिधिनयम वैिश े आिण मजरू ह क  
घटक - २ मनरेगा व प आिण मनरेगा रोहयोपे ा वेगळे  
घटक - ३ समृ  महारा  जनक याण योजना  
घटक - ४  सामािजक अंके ण 
घटक - ५ िजओ मनरेगा 
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पा पु तका-२  

मनरेगा य  अंमलबजावणी कायप ती  व ामरोजगार सेवकांची कत ये 
घटक - १ िनयोजन आराखडा वेळाप क  
घटक - २ गाविवकास आराखडा  
घटक - ३ मजरू सभा आिण मजरू अंदाजप क  
घटक - ४  गावाचे जल अंदाजप क  
घटक - ५ मनरेगा ई-म टर 
घटक- ६  ाम रोजगार सेवक िनयु ती कायप ती 
घटक - ७  ाम रोजगार सेवक कत य व जबाबदारी  
घटक- ८ ामरोजगार सेवक मानधन आिण आचारसंिहता 
घटक - ९ जॉब काड िवतरण व नतूनीकरण 
घटक - १०  केस रेकॉड व वक फाईल तयार करणे  

 
कायपु तका 

मनरेगा कायपु तका व क प 
ा यि क  -१ महा मा गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजना गाव िवकास आराखडा तयार 

करणे 
ा यि क  -२ महा मा गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजना या मजुर अंदाजप क ि या  
ा यि क  -३ महा मा गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजना लेखा परी ण ि या  
ा यि क  -४ महा मा गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजनाची ई- म टर ि या  

 
३.२ वेश पा ता  

 १० वी उ ीण कवा मु त िव ापीठाची पवूतयारीपरी ा उ ीण  
 वयाची १८ वष पणू 

३.३ िश ण म शु क 
िव ापीठ शु क   : .९००/- 
(ऑनलाईन) 
अ यासक  शु क  : . ६००/- 
(अ यासक ावर भराव)े 
एकूण  िश ण म : . १५००/- 
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ाम रोजगार सेवक कौश य माणप िश ण म शु क िववरण त ता   

अ. . शु काचे शीषक शु क 

(A) मु त िव ापीठ िह सा ६०० 
१ िश ण म न दणी शु क १०० 
२ शै िणक शु क २५० 
३ परी ा/ मू यमापन व माणप  २०० 
४ क  िवकसन व पिरर ण ५० 
   

(B) अ यासक ाचा िह सा ४०० 
१ अ यासक  मखु ७५ 
२ संयोजक ७५ 
३ मागदशक ा यापक १५० 
४ सहा यक ५० 
५ िशपाई २५ 
६ अ यासक ासाठी जागा वग खो या, 

संगणक, इंटरनेट, िकरकोळ खरेदी, टडी 
सटर, िकरकोळ खच , आदर, आित य 

२५ 

 एकूण शु क . १००० 
 

३.४ पनुन दणी  
४.१ ामरोजगार सेवक कौश य माणप  िश ण म ६  मिहने कालावधी आहे. परंतु सदर िश ण म 
जा तीत जा त २ वष त पणू करता येईल. 
४.२ शु क 
            = ९००/-  +१५०/- . येक िवषय  
४.३ ि या 

 न दणीची मदुत संप यानंतर िव ापीठ शु क भ न परत न दणी करता येईल.  
 पुनन दणी फी ९००/- . येक बौि क आिण ा यि क अ यास मासाठी शु क .  १५०/- 

एव ा रकमेचे चलन बकेँत भराव.े 
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३.४. मू यमापन ि या 
संकेतांक  अ यास म ेयांक  परी ा  िकमान  कमाल  बौि क/ 

ा यि क  
िकमान  कमाल  

GEN 142 कायपु तका  २ ा यि क  - ५० बिह थ  १७ ५० 
GEN141  

पा पु तका  
६ अंितम 

परी ा  
४० १०० अंितम परी ा ३२ ८० 

 अंतगत  ८ २० 
 

 िश ण म उ ीण हो यासाठी बौि क परी ेम ये १०० पैकी ४० गणु आिण ा यि क परी ेम ये 
५० पैकी १७ गुण वतं पणे िमळवणे आव यक आहे. अंितम परी े या िनकालासाठी अंतगत आिण 
बिह थदो ही परी ांचे एकि त गणु धरले  जातील. 

 

४. न दणी ि या 
 
1) िव ा य नी िव ापीठाने िनध िरत केले या ऑनलाईन वेश ि ये माणे न दणी ि या पणू करावी. 
२) ऑनलाईन न दणी ि या पणू झा यानंतर िमळालेली पावती अ यासक ावर दाखवून आपला वेश  
     िन चत करावा. 
३) nondani@ycmou.digitaluniversity.ac 
४) वेशासाठी  थम येणा या िव ा य स थम ाधा य दे यात येईल. 
५) िव ा य साठी ऑनलाईन वेश ि या १ जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२१ पयत सु  राहील. 
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ाम रोजगार सेवक िश ण म संपकस  वेळाप क 

संपक 
स  . 

संपकस  
िदनांक 

िश ण म  
संकेतांक 
(C133) 

बौि क स : T (Theory): पा पु तका: वेळ सकाळी ११:०० ते 
१२:३० वाजता 

ा यि क दपुारी १२:३० ते ०२:०० 
01 14/02/2020 Primary  थम संपक स ाचे उ ाटन आप या पिरसरातील मा यवरां या ह ते, 

मा यवरां या ह ते अ यासक  फलकाचे उ ाटन. मु त िव ापीठ हणजे 
काय? यािवषयी मािहती देणे. मु त िश ण प त, पारंपािरक आिण मु त 
िश णप तीतील फरक, परी ा प त, संपक सा  हणजे काय? यािवषयी 
मिहयी देणे. आयोजक आिण िव ा य ना संपकस  आराख ाचे िवतरण, ई 
बकु  डाउनलोड कर याबाबत मागदशन (एकापे ा अिधक िश ण म 
अस यास थम संपक स  सग यांसाठी समान असेल ) 

02 21/02/2021 Theroy ामरोजगार सेवक िश ण म उ ाटन  
03 28/02/2021 Theroy 

Practical  
मनरेगा कायदा, अंमलबजावणी रोहयो कायदा  
नरेगा वेबसाईट बघणे   

04 07/03/2021 Theroy 
 
Practical  

मनरेगाची वैिश े, रोहयो अिधिनयम 
मनरेगा अिधिनयम, मजरू ह क व मजरू क याण सिुवधा एका ामपंचायत 
म ये जाऊन बघणे  

05 14/03/2021 Theroy मनरेगा व प आिण मनरेगा रोहयो पे ा  
लेखा पिर ण   

06 21/03/2021 Practical ामपंचायत काय लयास भेट  
07 28/03/2021 Practical  GEO मनरेगा App 
08 04/04/2021 Theroy अंतगत चाचणी परी ा  
09 11/04/2021 Theroy  ामरोजगार सेवक मानधन  आिण आचारसिहता, ामिवकासात ामरोजगार 

सेवकाची भुिमका 
10 18/04/2021 Practical  

Theroy 
ामपंचायत काय लयास भेट  

५ MIS त ड ओळख 
11 25/04/2021 Theroy अंतगत चाचणी परी ा  
12 02/05/2021 Theroy गाविवकास आराखडा, 
13 09/05/2021 Theroy मजरू सभा व मजरू अंदाजप क, गावाचे जल अंदाजप क 
14 16/05/2021  Practical  एका गावात िशवार फेरीचे आयोजन करणे 
15 23/05/2021  Practical पंचायत सिमती काय लयास भेट  
16 06/06/2021 Practical नरेगा कामास भेट व यावर अहवाल लेखन 
17 13/062021 Theroy अंतगत चाचणी परी ा  
 जनू   वा षक परी ेची तयारी  
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Certificate Programme for Gram Rojgar Sevak  (C133) 

Sr. 
No Center Name  Coordinator 

Name Address Email Address & 
Mobile no 

Study 
Center 
Code 

1 Netaji Subhashchandra 
Bose College Of 
Agriculture, Markhel 

Dr. R S Mule A/P- Markhel, 
Nanded- Bidar Road, 
431718 

nsbagrimarkhel@gmail.com 
9923057777 

85198 

2 

College Of Agriculture, 
Selu. 

Prof. S.S.Raut Lokmangal Nagar, 
Raigad Corner, 
Parbhani Road, 
431503 

krushimahavidyalaya@gmail.c
om 

8007697263 

87139 

3 Dr. Vithalrao Vikhe Patil 
Foundation's College Of 
Agriculture 

Dr. Madhukar 
Bhimraj Dhonde 

Wadgaon Gupta, 
Viladghat, P.O.- 
Midc 

vikheagri@gmail.com 
8554990246 

51213 

4 

Dr. Gangadharrao Pathrikar 
College Of 
Agriculture,Pathri 

Dr.S.R.Nagargoj
e 

At/Post -Pathri Tq-
Phulambri Dist-
Aurangabad, 431111 

gpbscagri2015@gmail.com 
9422214198 

21255 

5 College Of Agriculture, 
Amkheda 

Dr. Pradipkumar 
H. Ulemale 

A/P. Amkheda 
Taluka. Malegaon 
Dist. Washim, 
444503 

collegeofagriamkheda@gmail.
com 

8605099707 

1578 A 

6 
Sau.Vasudhatai Deshmukh 
Krushi Tantra Vidyalay 

Mr Sandip 
Chandrakant 
Thakur 

A/P Mundgaon Tq 
Akot Dist Akola, 
Mainroad, 444117 

vdkvmundgaon2000@gmail.c
om 

9850371891 

11134 

7 Sant Gadgebaba Jr College 
Sonkhed Tq Loha Dist 
Nanded 

Kamble U.B At Post Sonkhed Tq 
Loha Dist Nanded, 
Tq Loha Dist 
Nanded, At Post 
Sonkhed 

morevijay5555@gmail.com 
8237238158 

85142 

8 
Kanisht Mahavidyalay 
College Khamgaon 

Sachin Prbhakar 
Damare 

Khamgaon, Post 
Khamgaon, Dist. 
Barshi  413401 

rcpycmou65150@gmail.com 
9823463523 

65150 

9 Dr Sushilabai Deshmukh 
Higher Sec School Akola 

Anil Masne Dr Susbhilabai 
Deshmukh Hiegher 
Sec School Mothi 
Umari Akola, Mothi 
Umari Akola, 
444005 

ycmousc11133@gmail.com 
9689336566 

11133 

10 

Arjuneshwar Higher 
Secondary School 

Anil Uttamrao 
Jadhav 

Sirsala Tq. Parli Dist 
Beed, Pohner Road, 
Sirsala, 431128 

apssirsala@gmail.com 
9075745777 

22146 

11 College Of Management, 
Khamgaon 

Prof. Rajkumari 
Tejendrasingh 
Chouhan 

Behind St. Anns 
School, Shelgaon 
(U), Shegaon Road, 
Khamgaon, 444303 

uddan1122@gmail.com 
9970275566 

 1392A   
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12 

Shri Chhtrapati Shivaji 
Vidya Vikas Mandal 
Kolegaon Sanchlit 
Tuljabhavani College Of 
Information Technology, 
Osmanabad 

Pradeep 
Damodhar 
Bhandwale 

Near Sharad Pawar 
Highschool, Barshi 
Naka, Osmanabad, 
413501 

tbcit2009@gmail.com 
8208481491 

2667A 

13 Adv.M.N.Deshmukh Arts, 
Science And Commerce 
College, Rajur ,Tal-
Akole,Dist-A.Nagar 

Dr.B.S. 
Deshmukh 

Adv.M.N.Deshmukh 
Arts, Science And 
Commerce College, 
Rajur ,Tal-
Akole,Dist-A.Nagar, 
422604  

mndcollegerajur@gmail.com 
9322323343 

51214 

14 

P.S.G.V.P. Mandal's Art's, 
Science & Commerce 
College Shahada Dist 
Nandurbar 

Prof. Dr. 
Rajendra 
Shankarrao Patil 

P.S.G.V.P. Mandal's 
Art's, Science & 
Commerce College 
Shahada Dist 
Nandurbar, 425409 

nashikrc5221a@gmail.com  
9423448527 

5221A 

15 Swami Ramanand Teerth 
Adhyapak Mahavidyalaya 
Kandhar 

Kendre Arvind 
Parbatrao 

At Balantwadi Post 
Ghodaj Tq Kandhar, 
Dist Nanded, 431714 

srtcoe.182@gmail.com  
7774063659 

8572A   

16 
Sharda S & S Sanstha 
Vidyadhan Mahavidyalay 
Valwadi, Dhule (5299A) 

Dr. A. S. Bagul Near Stadium, Air 
Port Road, Valwadi, 
Dhule, - 

shardasanstha@gmail.com  
9422288518 

5299A   

17 Vasantrao Naik 
Mahavidyalaya 

Dr Jagdish V 
Bharad 

Jalna Road, Cidco 
Aurangabad, 431001 

ycmousc2105a@gmail.com  
9421687462 

2105A   

18 

Maharana Bahudeshiy 
Vikas Mandal 
Barshi.Sanchilit  Y C M 
Mahavidyalaya Yadshi. 

Pawar Amol 
Ramdas 

Yadshi, Latur Barshi 
Road, Yadshi 
413508 

mbvmbarshi2017@gmail.com  
9404900751 

2668A   

19 Late Bharatsinh Thakur 
Kala Vanijya Va Vidnyan 
Mahavidyalay, Jawala Ta. 
Arni Dist. Yavatmal 

Dr. Amardip 
Bansidhar 
Vajpeyee 

At. Jawala Po. 
Jawala Ta. Arni Dist. 
Yavatmal, Khandala 
Road, 445105 

anantsinhthakur@gmail.com  
9975379166 

14117 

20 
Vahindar Education 
Society Mangrulpir 

Ram Gopal 
Sharma 

At Mangrul, 
Mangrulpir 

bavhindar6554@gmail.com  
9845456532 

1579A   

21 Success M Education & 
Social Welfare Society 
Manora 

Alane 
Vishvambhar 
Amruta 

Sbi Road Naik Nagar 
Manora Tq Manora 
Dist Washim, 
444404 

naveedsuccess@gmail.com  
9421746357 

1580A 

22 

Shri. Yamaidevi 
Bahudeshiy Vikas Mandal 
Barshi. Sanchilit Shri 
Chatrapati Sambhaji Raje 
Mahavidyalaya Pangri. 

Shri Jadhav 
Sandip Bajirao 

Pangri, Yadshi Road 
Ta. Barshi Dist. 
Solapur  

yogeshakum@gmail.com  
9404900751 

65160 

23 Seed India Knowledge 
Private Limited 

Jagruti Jayesh 
Desale 

Flat No 04 
Suvidhinath Co Op 
Hsg Soc, Opp Fire 
Brigade Station 
Shingada Talav 
Gadkari Chowk, 
422001 

seedindia.kpl@gmail.com  
8459733955 

54470 
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24 

Yuvasanwad Farmer 
Producer Company 

Prashant 
Sukhadevrao 
Charhate 

At Post Hingani 
Road Banosa, Sayog 
Nagar Tq Daryapur 
Dist Amravati, 
Hingani Road 
Banosa, 444803 

pavitrakaramol@gmail.com  
9881574125 

12239 

25 Shri Datt Shishan Prasarak 
Mandal Hotala Tq Nagaion 
Dist Nanded 

Surwanshi R M At Post Naigaon Dist 
Nanded, D B Patil 
Campous Naigaon 
Tq Naigaon Dist 
Nanded, 431709 

sharadingale30@gmail.com  
9423306075 

85150 

26 

Late Digambarrao Bidnu 
Smark Samiti Bhokar Dist. 
Nanded 

Dr.Panjab 
Chavan 

Tamsa Road Bhokar 
Tq. Bhokar Dist. 
Nanded, Tamsa Road 
Bhokar, Bhokar-
431801 

db.college@rediffmail.com  
9405384251 

8576A   

27 Shri Shivaji Vidya Prasarak 
Sanstha's Bhausaheb N.S. 
Patil Arts And M.F.M.A. 
Commerce College, Dhule 

Principal Dr. 
Manohar 
Tukaram Patil 

Deopur Dhule, 
424001 

nashik5277a@gmail.com  
9860935432 

5277A 

28 

Yash Vocational Training 
Center Jafrabad 

Mrs. Dipali 
Pandurang 
Chormare 

At.Po.Jafrabad, 
Ta.Jafrabad 
Dist.Jalna 
Maharashtra, 431206 

hanumanjoshi13@gmail.com  
9763541480 

2393A 

29 Mata Ratneshwari 
Sevabhavi Shikshan Santha 
Zari's Shri Guru 
Govindsinghji 
Mahavidyalay 

Dr.Chilpimpare 
Anil Balajirao 

At Zari, Post- 
Vishnupuri, 431606 

mrssnanded@gmail.com  
9923359777 

85222 

30 

Jalna College Of Social 
Work 

Dr. Rajkumar 
Haribhau 
Mhaske 

Near Jalna Sugar 
Factory Ramnagar, 
Nanded Highway, 
Mantha Road 

jcswjalna@gmail.com 
9921850111 

2377A 

31 Ssvps Acs College 
Shindkheda  

Dr. Tushar M. 
Patil  

Station Road, Near 
Bijasani Mangal 
Karyalay, 
Shindkheda  

ycmssvps@gmail.com  
9420373915 

5297A 

32 

Godavari Shikshan Mandal 
G.D  Sawant Arts, 
Commerce & Bcs College 
Nasik- 10 

Bhamre Yogita 
Bikan  

Dattatry Valse Patil 
Vidyanagri pathardi 
Road, Pathardi, 
Nasik., 422010 

gdsawantcollege@yahoo.co.in 
9421550687 

54427 

33 Swaraj College Of 
Commerce And Computer 
Studies 

Pawar Alok 
Arjun Alka 

Sr. No. 3, Taljai 
Pathar, Dhankawadi, 
Pune - 411 043, 
411043 

swarajcollege@gmail.com 
9922870007 

62517 

34 

Mandesh 
Mahavidyalaya,Junoni 

Dr .Bhimrao 
Ramchandra 
Phule 

At-Junoni, Tal-
Sangola, Dist-
Solapur, On Miraj-
Sangola Highway, 
413307 

rcpycmou65114@gmail.com 
9096186264 

65114 
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35 Sahyadri Samajik And 
Shaikshanik Sanstha 
Vinchure 

Ravindra Jadhav Shrishti Balakashram 
Gunjal Nagar, 
Deoala Nashik 

sanjaygaikwad3303@gmail.co
m 

9881863303 

54472 

36 

Om Gramanye Institute For 
Educational Excellence 

Shivram Ganpat 
Chavan 

Ritika Complex, 2nd 
Floor, Narhe Road, 
Dhayri Phata, Pune-
411 041, Narhe 
Road,, Dhayri Phata, 
Pune-411 041 

gramanye.institute@gmail.co
m 

9011863999 

62553 

37 Shiv Chhatrapati 
Vocational Training Centre 

Yogesh Suresh 
Dahiwal 

Deshmukh Nagar, 
Dhekusim Road, 
Amalner 

scvtc100419@gmail.com 
9890728092 

53235 

38 
Shri Nath Nangebaba 
Multipurpose Mandal 

R D Bodakhe   principal.snnbmpm@gmail.co
m 

7776018092 

53231 

39 Arihant Education Society 
Chandwad 

Mr.Lahu 
Mahadev Thosar 

Jadhav Shixanik 
Sankul,Manmad 
Road Chandwad 
Tal.Chandwad 
Dist.Nashik, 423101 

nbjadhavmvchandwad@gmail.
com 

7588177856 

54473 

40 

Prabhakar Foundation Dada Navnath 
Chavan 

Shree Balwantrao 
Ghate Prashala, 
Yavali Road, 413412 

ghate@prabhakar-
foundation.org 

9820146432 

65161 

41 Junior College Khamgaon Sachin Prbhakar 
Damare 

Khamaon, 413401 rcpycmou65150@gmail.com 
9823463523 

65150 

42 

Gurukrupa Adiwasi Mahila 
Shikshan Sanstha Sanchlit 
Maulikrupa Madhyamik 
Vidyalay Pachmauli 

Ravindra Barik 
Shewale 

Pachmauli Post 
Pinjarzadi Tal Sakri 
Dist Dhule, Tal 
Sakri, 424304 

gauravchaure30@gmail.com 
9665999616 

52166 

43 Krishi Vigyan Kendra 
Sagroli, Dist Nanded 

Dr Suresh 
Dhondopanth 
Kulkarni 

At. Post. Sagroli, 
Shardanagar, 431731 

ssm.kvklearning@gmail.com 
9049388323 

85209 

44 
Manoharbhai Patel College 
Of Agriculture 

Shri. Kailash 
Kusan Dongre 

At Hiratola, Post 
Kalimati, 441801 

mbpatelagcollege@gmail.com 
9421709506 

4643A 

45 Sadguru College Of 
Agriculture Mirajgaon 

Dr.Ramdas 
Keru Bite 

Nagar Solapur Road 
(Near Toll Plaza) 
Mirajgaon, Tal- 
Karjat Dist-
Ahmednagar  Pin 
414401, 414401 

sadguruagri@rediffmail.com 
7722053503 

51147 

46 

H H Sri Sri Muralidhara 
Swamiji College Of 
Agriculture 

Dr. Satish 
Anandrao Raut 

Loknete 
Vyankatraoji Hiray 
Marg, Behind K.B.H. 
Law College, 
Malegaon Camp. 

mgv.agricollegemalegaon@g
mail.com 

9404785633 

54475 

47 Vivekanand Agriculture 
College Hiwara Ashram 

Dr Subhash 
Pundlik Kalwe 

Vivekanand Nagar 
Hiwara Ashram, Tq 
Mehkar, Dist 
Buldana 443301 

vachiwara@gmail.com 
9767897310 

1359A 
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48 

Kai. Bhagubai Pingle Arts 
& Commerce Night 
College, Chakan 

Dr. Shobha 
Ingawale 

A/P Chakan, 94/1b, 
Near Chakreshwar 
Temple 

nsct2006pune@gmail.com 
9850055155 

62549 

49 Dadasaheb Patil College Of 
Agriculture, Dahegaon 

Dr. S. S. 
Bainade 

At. Post. Dahegaon 
Tal. Vaijapur Dist. 
Aurangabad 

dpcagri99@gmail.com 
9765542299 

21258 
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५. िवभागीय क े 
१. अमरावती  
यशवंतराव च हाण महारा  दरू वनी मांक. 
0721-2531444 
मु त िव ापीठ, अमरावती ादेिशक फॅ स. 

मांक 0721-2531445 
क , ही.एम. ही. रोड ते वलगाव रोड, 
पो ट. ही.एम. ही., अमरावती - 444604 
२. औरंगाबाद  
यशवंतराव च हाण महारा  दरू वनी मांक 
0240-2335798 / 
मु त िव ापीठ, औरंगाबाद ादेिशक 2356826 
क , सी / ओ, स ह  .41, नंदनवन फॅ स 

मांक 0240-2335798 
कॉलनी, कॅ प, औरंगाबाद - 431001 
 
३. मुंबई 
 यशवंतराव च हाण महारा  दरू वनी मांक 
022-23874186 / 
मु त िव ापीठ, मुंबई ादेिशक 23813256 
क , सी / ओ, जग नाथ शंकरशेठ, फॅ स मांक 
022-23826135 

ाथिमक मु सपाल कूल, दसुरा मजला, 
ीअर ि च (दि ण), नाना चौक, 
टँ रोड (वे ट), मुंबई -400007. 

४. नागपरू  
यशवंतराव च हाण महारा  दरू वनी मांक 
0712-2553724 / 25 
मु त िव ापीठ, नागपरू ादेिशक फॅ स मांक 
0712- 2553725 
क , सभेुदार हॉल, िव ापीठ 

ीडा े , लॉ कॉलेज कॅ पस, 
अमरावती रोड, रिवनगर चौक, 
नागपरू - 440001 

 
५. नािशक 
 यशवंतराव च हाण महारा  दरू वनी. मांक 
0253-2317063 
मु त िव ापीठ, नािशक ादेिशक फॅ स मांक 
0253-2576756 
क , जुनी िनगम इमारत, 
दसुरा मजला, नवीन पंिडत कॉलनी,नािशक – 
422002 
६. पणुे 
 यशवंतराव च हाण महारा  दरू वनी मांक 
020-24491107 
मु त िव ापीठ, पुणे ादेिशक क , फॅ स मांक 
020-24457914 
शाहीर अ णाभाऊ साठे शला हा, 
महानगरपािलका शाळा मांक (मलेु), 
654, िव . सदािशव पेठ हौद, 
कुमधेकर माग, पुणे -4101030 
७. को हापरू 
 यशवंतराव च हाण महारा  दरू वनी .0231-
2607022 
मु त िव ापीठ, को हापरू ादेिशक फॅ स 

मांक 0231-2607023 
सटर, िशवाजी यिुन ह सटी कॅ पस, 
पो ट ऑिफस जवळ, िव ानगर, 
को हापरू - 416004 
८. नांदेड 
 यशवंतराव च हाण महारा  दरू वनी मांक 
02462-259940 / 50 
मु त िव ापीठ, नांदेड ादेिशक फॅ स 02462-
259940 
क , सी / ओ, ीमती. इंिदरा गांधी 

ा यापक महािव ालय, लातरू फाटा, 
वासरणी रोड, नांदेड- 43116003 
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सहयोग व िवशेष उप म क  
यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठ 

ानगंगो ी, गोवधन, गंगापरू धरणाजवळ, 
नािशक -४२२२२२, दरू वनी : (०२५३) २२३०३३५ 
ई-मेल - ccsi@ycmou.digitaluniversity.ac 
Website - http://ycmou.digitaluniversity.ac 
 
1) ा. काश अतकरे, मखु, शै िणक यव थापन 
सहयोग व िवशेष उप म क  (CCSI)  
Mo. No: 9422247286  
E-Mail: ccsi@ycmou.digitaluniversity.ac 
 

2) ी. कैलास मोरे, सहयोगी स लागार (CCSI)  
ाम रोजगार सेवक माणप  िश ण म (C133)  

शेतकरी उ पादक कंपनी यव थापन माणप  िश ण म (C148)  
Mo. No: 9021422479 
E-Mail: ccsi@ycmou.digitaluniversity.ac 
 

3) ीमती. माधरुी खजलु, शै िणक संयोजक (CCSI) 
सरु ा र क माणप  िश ण म (C132)  
सरु ा अिधकारी गत माणप  िश ण म (C134) 
Mo. No: 8668279088 
E-Mail: ccsi@ycmou.digitaluniversity.ac 
 

4) ी. राहुल नवले, शै िणक संयोजक (CCSI) 
मधुमि कापालन कौश य माणप  िश ण म (C149)  
Mo. No: 8999980785 
E-Mail: ccsi@ycmou.digitaluniversity.ac 
 
न दणी बाबत संपक साठी  
सहायक कुलसिचव 
न दणी क  य.च.म मु त िव ापीठ, नािशक  
Phone: (0253) 2230580 
Email: nondani@ycmou.digitaluniversity.ac 
परी ेसाठी अ यासक ाची यादी िव ापीठा या Website वर उपल ध क न दे यात येईल.   
 
परी ेबाबत संपक साठी 
सहा यक कुलसिचव परी ा क - २ 
परी ा िवभाग य.च.म. मु त िव ापीठ,नािशक  
Phone: (0253) 2230058  
    : 9403774548 
Email: borse_kb@ycmou.digitalunversity.ac 

६. िवशेषसचूना / संपक साठी 
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