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1. कृिष िशक्षणकर्म वेश व वतर्न वेळापतर्क 
1.  कृिष िशक्षणकर्म मािहतीपिु तका व वेशअजर् 
 कृिष िशक्षणकर्म थम वेश अजर्  (Pre-Admission Form), अंितम वेश अजर् (Admission Form) , कृिष िशक्षणकर्म 

मािहतीपिु तका (Prospectus) आिण पतर् व अजर्  (Formats & Applications Forms) मकु्त िव ापीठाच्या 
http://www.ycmou.ac.in आिण http://ycmou.digitaluniversity.ac  या वेबसाईवर उपल ध आहेत. कृिष 
िशक्षणकर्म मािहती पिु तका (Prospectus) वाच यािशवाय ऑनलाईन प तीने थम वेश अजर् भरू नये. 

2. िव ाथ्यार्ंना वेश अजर् भरण्यासाठी सचूना 
 थम वेश अजर् (Pre-Admission Form) िव ाथ्यार्ंनी वतःच्या ह ताक्षरात भरावा आिण वेश पातर्तेसाठी सोबत जन्म दाखला, पातर्ता 

परीक्षा गणुपतर्क, जात आरक्षण संवगर् माणपतर्, अन्य समांतर आरक्षण वगर् माणपतर्, आिर्थक अउन्नत उत्पन्न गट माणपतर् (Non 
Creamy Layer Certificate) या कागदपतर्ांच्या साक्षांिकत सत्य ती  (Attested Copies) वेश अजार्सोबत घेऊन आप या मकु्त 
कृिष िशक्षण कदर्ावर ऑनलाईन वेश अजर् भरण्यासाठी जावे. 

3.  माणपतर् व पदिवका िशक्षणकर्म महत्त्वाच्या तारखा 
1. थम वेश अजर् (Pre-Admission Form)  भरण्याचा कालावधीः 1 ते 15 जनू 2018. 
2. गणुव ा यादी िस  करण्याचा िदनांक: 21 जनू 2018. 
3. गणुव ा यादी वेश फेरी (Merit List Admission Round) कालावधीः 22 ते 24 जनू 2018. 
4. ितक्षा यादी िस  करण्याचा िदनांक: 27 जनू 2018 
5. ितक्षा यादी वेश फेरी (Waiting List Admission Round) िदनांकः  28 ते 29 जनू 2018. 
6. िश लक जागांची मािहती िस  करण्याचा िदनांक: 4 जलैू 2018. 
7. िश लक रािहले या जागांसाठी थम येणाऱ्यास थम वेश कालावधीः 4 ते 6 जलैु 2018. 
8. पनुपर्रीक्षाथीर् िव ाथ्यार्ंचे परीक्षा अजर् भरण्याची मदुत:  10 ते 30 जलैु 2018. 
9. कृिष िशक्षण कदर्ांना पु तके िवतरण करण्याचा कालावधीः 20 ते 30 जलैु 2018. 
10.  िशक्षण कदर्ांवरील संपकर् सतर् तारखा:   
 a)  कृिष अिध ठान िशक्षणकर्म: ऑग टः 1,4,5,11,12,18,19 स टबरः 1,2,8,15,16,22 ऑक्टोबरः 6,7,13,14,20,21  

नो हबरः 3,4,17,18,24,25 िडसबरः 1,2,8,9,15,16 जानेवारीः 5,6,12,13,19,20 फे वुारीः 2,3,9,10.  
 b)  कृिष अिध ठान सोडून सवर् कृिष िशक्षणकर्म: ऑग टः 1,4,5,11,12,18,19 स टबरः 1,2,8,15,16,22  

ऑक्टोबरः 6,7,13,14,20,21 नो हबरः 3,4,17,18,24,25 िडसबरः 1,2,8,9,15,16 जानेवारीः 5,6,12,13,19,20. 
11. अंतगर्त परीक्षा तारखाः  
 a)  कृिष अिध ठान िशक्षणकर्म: 15 स टबर 2018, 4 नो हबर 2018, 16 िडसबर 2018 आिण 10 फे वुारी 2019.  

(सकाळीः रेग्यलुर, दपुारीः िरपीटर परीक्षा) 
 b)  कृिष अिध ठान सोडून सवर् कृिष िशक्षणकर्म: 2 स टबर 2018, 4 नो हबर 2018, 9 िडसबर 2018 आिण 20 जानेवारी 2019. 

(सकाळीः रेग्यलुर परीक्षा, दपुारीः िरपीटर परीक्षा) 
12. अंितम ात्यिक्षक परीक्षा (अ यासकदर्ावर) कालावधीः 18 ते 26 फे वुारी 2019  
13.  अंितम लेखी परीक्षा (परीक्षा कदर्ावर) कालावधीः 4 ते 12 माचर् 2019 
4. कृिष िवज्ञान व उ ानिव ा पदवी िशक्षणकर्म महत्त्वाच्या तारखा 
1. िव ाथ्यार्ंनी पदवी वेश परीक्षा  (CET) अजर् भरण्याचा कालावधीः 1 ते 15 जनू 2018 
2. कृिष िवज्ञान/उ ानिव ा पदवी वेश परीक्षा िदनांकः रिववार, 8 जलैु 2018 
3. पदवी वेश परीक्षा िनकाल कालावधीः 10 जलैु 2018 
4. पदवी िशक्षणकर्म वेशाचा अंितम कालावधीः 10 ते 20 जलैु 2018 
5. पदवी क प अहवाल संपकर् सतर् तारखाः 6 ऑग ट 2018, 3 स टबर 2018 आिण 1 ऑक्टोबर 2018 
6. िव ाथ्यार्ंनी पदवी क प अहवाल अ यासकदर्ावर सादर करण्याचा कालावधी (1 तीत): 13 ते 18 माचर् 2019 
7. अ यासकदर्ांनी क प अहवाल िव ापीठात सादर करण्याची तारीख: 20  माचर् 2019 
8. पदवी क प मू यमापन आिण त डी परीक्षा (Viva Voce) कालावधीः 1 ते 15 एि ल 2019 
9.  अंितम पदवी क प िव ापीठास 4 तीत सादर  करण्याचा कालावधीः 1 ते 30 जनू 2019 
5. मकु्त कृिष िशक्षण कदर्ांनी िव ापीठास अहवाल पाठिवण्यासाठी महत्त्वाच्या तारखा 
1.  मकु्त कृिष िशक्षण कदर् वािर्षक खचार्चा पतर्ासह अहवाल  (Annual Statement of Expenditure)  पाठिवण्याचा 

िदनांकः 30 जनू 2019 
 (वरील अहवाल, मा. संचालक, कृिष िवज्ञान िव ाशाखा, यशवंतराव च हाण महारा टर् मकु्त िव ापीठ, नािशक-422 222 यांचे नावे 

पाठवावा.) 


