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1) यशवंतराव च हाण महारा  मु त िव ापीठा या िविवध िश ण मा या िहवाळी  / स िनहाय परी ा 
िडसबर 2022 ितस या आठव ापासनू आयोिजत कर याचे िनयोिजत आहे. सव िश ण मां या 
परी ेचे वेळाप क हे िव ापीठा या संकेत थळावर ऑ टोबर 2022 या शेवट या  आठव ात 
उपल ध होईल. या परी ेसाठी उपल ध िश ण मांचा तपशील सोबत जोडला आहे तेव ाच 
िश ण मांची परी ा आयोजन केले जाईल. 

2) 16 अंकी कायम न दणी मांक असले या सव पनूपरी ाथ नी संबंिधत िश ण मां या परी ेसाठी 
ऑनलाईन परी ा अज िदनांक 27/09/2022 ते 14/10/2022 या कालावधीत िवनािवलंब 
शु कािशवाय भरावयाचा आहे. तर िवलंब शु कासह (Rs. 100/- सह) मदुत 15/10/2022 ते 
21/10/2022  राहील यानंतर कुठ याही कारणा तव मदुतवाढ राहणार नाही.  

3) सव िश ण मां या पनूपरी ाथ  िव ा य ना परी ेसाठीचे शु क खालील माणे राहील.  
i. माणप  /पदिवका / पदवी ( यावसाियक/तांि क/साय स वगळून) लेखी परी ा . 130/- ती 

पेपर  
ii. पद यु र पदवी आिण सव िश ण म पदवी यावसाियक/तांि क/साय सचे सव िश ण म 

लेखी परी ा . 150/- ती पेपर  
iii. ा यि क/ हवावोस (Viva) . 300/- ती पेपर  
iv. माकशीट िफ. . 100/- ती सेिम टर/ ती वष              (v) िवलंब शु क Rs. 100/-  

परी ा शु क जेवढे िवषय नापास आहेत या सव चे भरावे लागेल. परी ा अज व शु क येक नापास 
सेिम टर/वष साठी भरावा लागेल. ऑनलाईन परी ा अज भरताना Debit Card/Credit Card/Net 
Banking या माफत परी ा शु क भरता येईल.  

4) बी.ए./बी.कॉम. या या िव ा य ना वेश क न न दणी कालावधी पणू झाले आहेत,  उदा. 8 वष, 5 
वष. या िव ा य चा न दणी कालावधी संपलेला आहे. तसेच इतर िश ण मां या िव ा य चा न दणीचा 
िविहत कालावधी मािहती पु तकेतील िनयमानसुार संपलेला असेल अशा िव ा य नी या      
िश ण म िनयमां या अधीन राहून थम पनून दणी (Re-registration) के यानंतरच 
ऑनलाईन परी ा अज भरावा. BA, B.Com, िश ण मांसाठी पुनन दणी करणेसाठी               
पुढील िव ािपठा या होम पेज वरती Re-registration (BA/B.Com) या टबॅवरती 
(https://ycmou.digitaluniversity.ac/Content.aspx?ID=1412) लॉग इन क न 
पुनन दणी शु क भ न ि या पणू करावी ि या पणू हो यासाठी २ िदवस लागतील, यानंतर परी ा 
अज भरता येईल.  बी.ए./बी.कॉम िश ण म वगळता इतर िश ण मा या िव ा य नी पनून दणी शु क 
हे मािहतीपु तकेत िदले या मािहतीनसुार एकूण िश ण म शु का या 50% + परी ा शु क भरावे 
आिण ऑफलाईन परी ा अज + शु काचा DD अथवा RTGS / NEFT पावती जोडून Speed Post ने 
Controller of Examinations, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open 

पनूपरी ाथ  िव ा य साठी – परी ा अज भर याबाबत मह वा या सचूना 

 

















 



 



 



 



 



 


