
(ycmou.ac.in या वेबसाईटवर अपलोड कर यासाठ  मा हती)    
 

Digitization of Awards through National Academic Depository 

नॅशनल अॅकॅडे मक डपोझीटर  या मा यामातून माणप ांचे अंके ण 
 

यशवंतराव च हाण महारा  मु त व यापीठा या सव व या याना आ ण संबं धतांना 

कळ व यास आनंद होतो क  क  सरकार या धोरणानुसार सी.डी.एस.एल.(CDSL) या 

मा यमातून नॅशनल अॅकॅडे मक डपोझीटर  (NAD) हा उप म सु  कर यात आला आहे.  

या उप मात आपले व यापीठ सहभागी होत आहे.   

या उप मा दारे व या या या माणप ांचे अंके ण (digitization) केले जाणार आहे. यामुळे, 

व या याना व शै णक सं था, नोकर  देणा या सं था इ याद  संबं धतांना ह  माणप े 

तपास यासाठ  ऑनलाईन प तीने हवी त हा उपल ध होणार आहेत. या ना व यपूण सोयीमुळे 

माणप ांची सुर तता, यांची पारदशकता व स यता यांची जपणूक करता येणार आहे. 

अथातच, या प तीचा अवलंब के याने गैर कारांना आळा बसेल.  

या उप माचा लाभ घे यासाठ  व या यानी न दणी करणे आव यक असून याची या 

पुढ ल माणे आहे.  

आधार मांका दारे व याथ  न दणी: (या प तीत ओ.ट .पी. पाठ वला जात अस याने 

आप या आधार मांकासह मोबाईल फोन अथवा इमेल प याची न द केले या व या यानाच 

या प तीने न दणी करता येईल)  

व या यानी आपला आधार मांक व अ य मा हती भर यासाठ  या ठकाणी ि लक करावे  

(https://cvl.nad.co.in/NAD/uidStudentReg.action?activePage=regactuidStudentReg) 

व या यास या या मोबाईलवर अथवा इमेलवर ओ.ट .पी. पाठ वला जाईल  

ओ.ट .पी.ची न द के या नंतर आणखी काह  मा हती भरावी लागेल. यानंतर व या यानी 

सब मट करावे.  

न दणी यश वी झा यानंतर इमेल दारे वागताचा मेसेज येईल.  

यानंतर व याथ  लॉगइन क  शकतील.    

 
 
 
 
 
 



 

आधार मांक नस यास व याथ  न दणी: 

व या यानी या ठकाणी ि लक करावे व अज भरावा  

(https://cvl.nad.co.in/NAD/studentInit.action?activePage=regactstudentInits)  

संपूण मा हती भर यानंतर व या याचे ोफाईल तयार होईल. शै णक सं थांना मा  ते 

उपल ध होणार नाह .  

व या यानी हे ोफाईल शै णक सं थांकडे तपास यासाठ  सादर करावे.  

शै णक सं थांनी ते तपास यानंतर व वेश नि चती के यानंतर यां यासाठ  मा हती खुल  

होईल.  

व याथ  यां या इमेल प याने लॉगइन क  शकेल.  

 
Additional Information 
 Student Registration – With Aadhaar  

(Note: Student registration with Aadhaar is possible only if Mobile Number or Email address 
is mapped with Aadhaar database so that OTP can be received on mobile/e-mail)  

o Student to fill online 
(https://cvl.nad.co.in/NAD/uidStudentReg.action?activePage=regactuidStudentReg) 
details along with Aadhaar Number and submit  

o One Time Password (OTP) is sent to the registered Mobile Number /E-mail for 
verification  

o After successful verification, few more fields are to be filled and submitted online  
o Welcome Email will be sent to the Student post successful registration  
o Post successful registration, User can login to the website using NAD ID/ Email Id  

 
 Student Registration – Non- Aadhaar  

o Student to fill up the form online 
(https://cvl.nad.co.in/NAD/studentInit.action?activePage=regactstudentInits)  

o Post successful submission of the form, Student profile will be created and remain 
inactive for AI verification  

o Student to approach AI with profile page and get it verified from AI  
o Post verification and Registration approval by AI, the account will be active  
o Student can log in using NAD ID/Email Id  
o Student can update Aadhaar details later  

 

 


