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मु  िव ापीठ : वेशासाठी ३१ ऑग ट पयत मुदतवाढ 

  

नािशक : यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठा या स या सु  असले या सव िश ण मांचे 
वेश २७ जूनपासून सु  कर यात आले आहेत. मा  रा यातील वेश घेणा या िव ा याचा वाढता 
ितसाद ल ात घेवून जा तीत जा त िव ा याना िश णाची संधी िमळावी हणून िव ापीठ शासनाने 
वेश मुदतीत वाढ केली आह.े यामुळे िव ा याना आता १४ ऑग ट पयत िवनािवलंब शु कासह 

असलेली मुदत ३१ ऑग ट पयत (कृिषिव ान िव ाशाखेचे िश ण म आिण बी.एड. िश ण म 
वगळून) सव िश ण मांसाठी वाढिव यात आली आह.े 
 
यािशवाय िव ा याना पये शंभर िवनािवलंब शु कासह िद. १ ते १५ स टबर पयत तर पये पाचशे सह 
िद. १६ ते ३० स टबर पयत मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सन २०१७-१८ या शै िणक वषाचे सव 

वेश ऑनलाईन प तीने केले जात असून िव ा यानी यास उ म ितसाद िदला आह.े या िव ा याना 
वतः या संगणकावर ऑनलाईन वेश अज भरता येणार नाही असे िव ाथ  वतः सायबर कॅफे या 

मा यामतूनही वेश अज भ  शकतात. मु  िव ापीठाची रा यात ८ िवभागीय क े कायरत असून तेथेही 
वेश घे यासाठी मदत िमळू शकत.े िश ण मां या अिधक मािहतीसाठी िव ापीठा या 

ycmou.digitaluniversity.ac अथवा ycmou.ac.in या संकेत थळावर संपक साधावा. िव ापीठाने 
िदले या वाढीव वेश मुदतीचा लाभ जा तीत जा त िव ा यानी यावा असे आवाहन भारी परी ा 
िनयं क डॉ. काश अतकरे यांनी केल ेआह.े   
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मा. संपादक,  
कृपया सदरची बातमी आप या लोकि य दैिनकातून िस  करावी ही िवनंती. कळाव,े 

    आपला िव ास,ू 
 

संतोष साबळे 

भारी मुख, जनसंपक िवभाग  
 

 


