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परी ा व न दणी िवभाग 
जा. . : पिनका/2017/        िदनांक : 13.11.2017. 

शै िणक वष 2017-18 मधील पूवतयारी िश ण म जनू-स टबर 2017 तुकडी या  
ऑनलाईन परी ा उ ीण िव ा य साठी थम वष वेशाबाबत मह वा या सूचना 

(सुधािरत कटन)  
 िव ाथ  िम हो, 

यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठा या पवूतयारी िश ण म जून-स टबर 2017 तुकडी या 
िव ा य ची ऑनलाईन परी ा िदनांक 12 ते 14 नो हबर 2017 या तारखेला होत आहे. ा परी ेत उ ीण 
झा याब ल आपले थमतः अिभनंदन.   

संबंिधत िव ा य साठी ाच स ातील थम वष बी.ए. आिण बी.कॉम., वृ प िव ा पदवी (बीसीजे) 
िश ण माला वेश ऑनलाईन आपणांस घेता येईल. ा यितिर त कोण याही िश ण माचे वेश सु  
असणार नाही याची कृपया आपण न द यावी. सदरची सोय ही पूवतयारी उ ीण िव ा य साठी ही िवशेष 
सोय आहे.  

पूवतयारी िश ण म उ ीणतेनंतर वेशासाठी बी.ए., बी.कॉम. यितिर त इतर थम वष चे 
िश ण म स  प दतीचे असून संबंिधत िश ण मांची परी ा िदनांक 30 िडसबर 2017 पासून सु  होत 
अस याने तांि क ा संबंिधत वेश होऊ शकणार नाहीत. परी ाथ  डाटा सक कर यासाठी वेळ लागत 
अस यामुळे मुदत खालील माणे सुधािरत राहील. 

वेशाचा कालावधी िदनांक 15.11.2017 ते 30.11.2017 िवना िवलंब शु क असेल. ानंतर 
कोण याही पिर थतीत वेशाचा कालावाधीची मुदतवाढ होणार नाही. तसेच सव वेश ि या यानंतर आपोआप बंद 
होईल. ऑनलाईन यितिर त कोण याही कारचे वेश होणार नाहीत अथवा िव ापीठाकडे मागणी देखील क  नये. तरी 
आपण लवकरात लवकर वेश यावा. थम वष ला वेश घेताना खालील बाब ची काळजी यावी. 

1. आप या पूवतयारी िश ण मा या युजर आयडी आिण पासवड या आधारे अथवा कायमन दणी 
मांका ारे ऑनलाईन वेश ारा या दुस या िखडकीतून वेश यावयाचा आहे. श य न झा यास नवीन 

युजरने वेश घेतला तरी चालेल. 
2. वेशा यावेळी पूवतयारी िश ण म उ ीण िव ा य चे वय 18 वष पूण असणे आव यक आहे. 

ा यितिर त 12 वी उ ीण अथवा वेश पा ता धारकास देखील वेश करता येऊ शकेल. 
3. वेश घेताना आपण पा ते या िठकाणी (इिलजीबीिलटी) आपणास िमळालेले पूवतयारीचे उ ीण असलेले 

गुणप क कॅन क न टाकावयाचे आहे.  
4. आप या वे छेनुसार कायरत असले याच अ यासक ावर वेश यावा. अ यासक ावर मािहती 

घेत यािशवाय वेश क  नये. अ यथा चुकी या िठकाणी ऑनलाईन वेश होऊ शकतो. 
5. थम वष साठी वेश ऑनलाईन घेऊन शु क देखील नेटब ँ कग वये ऑनलाईन भरावयाचे आहे. 
उपरो त बाबी वेश घेताना काळजीपूवक वापरात आणा यात आिण वेश ता काळ करावा. आपणाकडून 

सहकाय ची अपे ा. ध यवाद. 
आपला िव वास,ू 

 
        ा.(डॉ.)अजुन पी. घाटुळे 

परी ा िनयं क 
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सेवा िवभाग, 4. मा. संचालक, िवभागीय क  - अमरावती/औरंगाबाद/मुंबई/नागपूर/नािशक/पुणे/को हापूर/नांदेड.,  5. मा. क संयोजक 
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यचममुिव, त सम अ यासक  यांना िवनंती की आप या क ावरील िव ा य चे वेश उपरो त माणे वेळेत कर यासाठी िव ा य ना 
मदत करावी ही िवनंती. 


