
श यवृ ती अज परत पाठ वले या / परत न पाठ वले या 

व या यासाठ  मह वा या सूचना 

द. 08.02.2019 

सु य व याथ , 

या सु य व या या या लॉगीनला अज परत आलेला आहे, अशा व या यानी पढु ल माणे कायवाह  तातडीने 

करणे अ नवाय आहे. या शवाय आपला श यवृ ती अज पढेु पाठ वता येणार नाह . 

01. शासना या mahadbtmahait.gov.in या संकेत थळावर आपला Login ID व Password टाकून Login 

करावे. 

02. आप या Profile म ये पढु ल Documents अपलोड करावीत. 

2.1 SSC, HSC, पदवी, पद यु तर पदवी यापकै  आप याशी संबं धत सवच Documents (श यतो 

Original) अपलोड के याची खा ी करावी, केले नस यास त ेअपलोड करावेत. 

2.2 शाळा / महा व यालय सोड याचा दाखला  Original ( हणजेच मूळ त) अपलोड केला आहे क  

नाह , याची खा ी करावी. केला नस यास तो अपलोड करावा. (ल ात ठेवा Xerox Copies अपलोड 

के यास आपला श यवृ ती अज समाज क याण कायालय अपा  ठरवेल.) 

2.3 उ प न दाखला Original ( हणजेच मळू त)   अपलोड केला आहे क  नाह , याची खा ी करावी, 

केला नस यास तो अपलोड करावा. (ल ात ठेवा Xerox Copies अपलोड के यास आपला श यवृ ती 

अज व यापीठ कंवा समाज क याण कायालय अपा  ठरवेल.) 

2.4 जात माणप  व MBA या व या यानी जात माणप  व जात वधैता माणप  VALIDITY 

CERTFICATE (श यतो Original) अपलोड केले अस याची खा ी करावी, केले नस यास ते अपलोड 

करावेत. 

2.5 VJNT/SBC/OBC वगातील व या यानी Non Cremy Layer, Declaration Certificate, रेशन काड 

(श यतो Original) अपलोड केले अस याची खा ी करावी, केले नस यास ते अपलोड करावेत. 

2.6 Declaration Certificate मधील मा हती प रपणू असणे आव यक आहे. ती मा हती अपणू 

अस यास आपला श यवृ ती अज व यापीठ कंवा समाज क याण कायालय र  क  शकते. 

2.7 वेश शु क भर याची पावती कंवा वेश अजावर शु काचा तप शल अस यास वेश अज कंवा 

बोनाफाईड स ट फकेट यापकै  एक Document (श यतो Original) अपलोड केले अस याची खा ी  

करावी, केले नस यास ते अपलोड करावेत. 

2.8 अ धवास माणप  (Domicile Certificate) (श यतो Original) अपलोड केले अस याची खा ी 

करावी, केले नस यास ते अपलोड करावे.  

03. अजाम ये Regular/Distance Mode पकै  Distance नवड याची खा ी करावी, आपण Regular असा 

पयाय नवडला अस यास तेथे Distance अशी दु ती करावी. 



04. Day Scholar / Hostler पकै  Day Scholar हा पयाय नवडणे आव यक अस यामुळे हाच पयाय आपण 

नवडला आहे का याची खा ी करावी, Hostler पयाय नवडला अस यास तेथे Day Scholar अशी 

दु ती करावी. 

05. आपला फोन नबंर, पालकांचा फोन नबंर, इमेल आयडी नमूद केला अस याची खा ी करावी, नमूद केले 

नस यास कृपया नमूद करावेत. 

06. ब-याच व या यानी उ प नाम ये उ प न दाख यातील उ प नाची न द न करता, चुक ची न द केल  

अस याचे नदशनास आले आहे. कृपया उ प न दाख यावर नमूद असले या उ प नाचीच न द करावी. 

07. आपण अपलोड केले या Documents य त र त ycmou.ac.in या संकेत थळावर ल scholarship Tab 

मधील द. 18.01.2019 या सचेू माणे वग नहाय दले या कागदप ां या मळू ती Clerk कंवा 

Principal Login ने अपलोड करणे आव यक अस याने कृपया 

scholarship@ycmou.digitaluniversity.ac या मेल आयडीवर या याद तील सव Original 

Documents मेल करणे आव यक आहे.  हे Documents नस यास आपला श यवृ ती अज र  

हो याची श यता नाकारता येत नाह . 

08. सवात मह वाचे हणजे आप या िज याचे ठकाण कळवनू आप या िज या या Whats App Group 

म ये Add कर यासाठ  9403774810 या माकंावर Whats App Message करावा. कृपया ल ात 

या क , यापढु ल सव सचूना Whats App या मा यमातनूच दे यात येणार आहेत. यामळेु आपण 

या Group वर असणे आव यक आहे.  

आतापयत दले या सचूनांकडे बहु तांश व या यानी दलु  के यामुळेच ह  प रि थती नमाण झाल  असून. 

आप याला व व यापीठातील सहका-यांना मन तापाला सामोर जावे लागले आहे, आशा आहे क , या सूचना 

तर  आपण डोळे उघडे ठेवनू शांततेने, समजून घेऊन वाचाल. यातह  काह  शकंा अस यास आपण (0253) 

2230050 कंवा 9403774810 या मांकावंर संपक क न कंवा 9403774810 या मांकावर Whats 

App मा यमा वारे आप या शकंांचे नरसन क न घेऊ शकता. कृपया आव यकता अस यास संपक 

कर यास टाळाटाळ क  नका. 

.आप या लॉगीनला अज आलेला असो वा नसो, सवच व या यानी ycmou.ac.in या संकेत थळावर ल 

Scholarship टॅबमधील द. 18.01.2019 या सचूनेतील सवच Original Documents मेल करणे अजूनह  

आव यक आहे. कारण, अजूनह  संबं धत वभागाकडून (समाज क याण कायालय) हे अज परत येऊ शकतात. 

केवळ मुदत संप या या आधी स ट ममधून व या याना बाहेर काढावे लाग ूनये हणून केवळ व या या या 

लाभासाठ च हा नणय घे यात आला आहे, खरे तर यामळेु व यापीठाला कारण नसताना बरेच काम करावे 

लागणार आहे. येक व या याने सूचनाचें यवि थत पालन केले असते, तर आतापयत आप या 

व यापीठा या सवच व या या या खा यात श यवृ तीची र कम जमा झाल  असती. व आ हाला पढु ल 

शै णक स ासाठ  अजून चांग या कारे काम कर यासाठ  वेळ मळाला असता. असो. 

आपला श यवृ ती अज वना टु चंा Re Apply कर यासाठ  सवाना शभेु छा !   

 

 


