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बयि:स्थ यिक्षण आयण अध्यिन यवभाग  

(Department of External Education and Learning (DEEL)                                                                                                                                    
 

प्रयत, 

यवद्याथी यमत्र  

          

          बहि:स्थ हिक्षण आहण अध्ययन हिभाग (Department of External Education and Learning 

(DEEL) अंतगगत तथागत भगवान बुद्ध आयण त्ांचे तत्त्वज्ञान (The Buddha and his Philosophy) 

हिक्षणक्रमाचा ऑनलाईन पद्धतीने प्रिेि सुरु झाला आिे.  

प्रमाणपत्र यिक्षणक्रम प्रवेि सूचना 

 
▪ ऑनलाईन प्रवेि घेण्यासाठी  https://nmu.ac.in/external-education  िा संकेतस्थळ भेट 

देवून Certificate Program link वर Click करा. 

▪ सहिस्तर हिलेले माहिती पत्रक काळजी पूिगक िाचािे मगच APPLY या हलंकिर Click करून आपला 

प्रिेि हनश्चचत करािा. 

▪ ऑनलाईन प्रिेिासाठी Google form ची हलंक असल्याने form एकिाच Submit िोणार आिे. 

म्हणून आपण काळजीपूिगक माहित भराियाची आिे. 

▪ सोबत हिक्षणक्रम अंतगगत िुल्क भरण्यासाठी ऑनलाईन सुहिधा उपलब्ध करून हिलेली आिे.  

▪ िुल्क भरलेल्या पाितीची (Receipt) JPEG/PDF करून form भरतांना अपलोड करायची आिे. 

▪ फॉमग (Form) मधे्य आपला फोटो आहण सिी JPEG करून अपलोड करायची आिे. 

▪ फॉमग (Form) मधे्य इयत्ता 12 िी च्या मूळ गुणपत्रकाची JPEG/PDF करून अपलोड करायची आिे. 

▪ फॉमग (Form) Submit करतांना पुन्हा एकिा काळजी पूिगक सिग माहिती भरली आिे की नािी ते 

तपासून घ्यािी. 

▪ िुल्क जोपयंत पूणगपणे भरत नािी तो पयंत प्रिेि हनश्चचत केला जाणार नािी.  

▪ एकिा प्रिेि घेतल्यानंतर कुठल्यािी सबबीिर प्रिेि रद्द िोणार नािी. समजा आपणास रद्द 

कराियाचा असेल तर आपण आपल्या स्तरािर प्रिेि रद्द करू िकता परंतु भरलेले िुल्क परत 

हमळणार नािी याची नोिं घ्यािी. तसेच िुल्क परत हमळण्याबाबतचा अजगिी सािर करता येणार नािी. 

▪ प्रिेिािेळी आपण संपकागसाठी जो भ्रमणध्वनी (Mobile) क्रमांक िेणार आिात तो  WhatsApp’s 

असणेच गरजेचे आिे. कारण प्रिेि घेतल्यानंतर संपूणग हिक्षणक्रम पूणग िोई पयंत हिहिध सूचना तसेच 

सते्र (Sessions) ह्याबाबतची माहिती आपल्या भ्रमणध्वनी िरच हमळणार आिे. त्यामुळे किाहचत 

आपण भ्रमणध्वनी (Mobile) क्रमांक बिलला तर आपणास हिक्षणक्रमांतगगत हिलेली माहिती 

हमळणार  नािी. म्हणून डील हिभागािी आपण संपकग  साधून निीन भ्रमणध्वनी (Mobile) क्रमांक िेिू 

िकतात. आपणापयंत माहिती पोिोचली नािी तर हिध्याथी स्वत: जबाबिार रािील याची नोिं घ्यािी. 

▪ प्रिेि िुल्क, आिचयक कागिपते्र आहण संबंहधत अहधकची माहितीसाठी घेण्यासाठी माहितीपत्रक 

िाचणे अहनिायग आिे. 

▪ आठिड्यातून िहनिार आहण रहििार िोन-िोन तास याप्रमाणे  ऑनलाईन सत्र (Session) घेतले 

जाणार आिे. यासाठी उपश्स्थती अहनिायगच आिे.  

 
‘A’ Grade 

  NAAC Re-Accredited 

 (3rd Cycle) 
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▪ हिक्षणक्रमअंतगगत कायग यिस्वीररत्या पूणग केल्यानंतरच हिद्यापीठाद्वारे अहधकृत प्रमाणपत्र हमळेल 

याची नोिं घ्यािी. 

▪ आपणास प्रिेिाबाबत ज्या िंका,प्रचन हकंिा अडचणी असतील त्याचे हनराकारण करण्यासाठी 0257-

2257495/2258496 या िूरध्वनी क्रमांकािर कायागलयीन िेळेत  (सकाळी 10.30 ते सायंकाळी 5.30 

िरम्यान संपकग  साधािा.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                 डॉ.मयनषा जगताप                                                            डॉ.मयनषा इंदाणी  

              समन्विक,डील यवभाग,                                   संचालक,डील यवभाग, कबचौउमयव. 

 

 
 

संपकाासाठी पत्ता:- 

डॉ.ए.पी.जे. अबु्दल कलाम यवद्याथी भवन,पयिला मजला 
Web-page :    https://nmu.ac.in/external-education  

                          (Click on certificate Programme) 

E-mail:            ideal@nmu.ac.in 

Facebook ID : DEEL,Kavayitri Bahinabai Chaudhari North 

Maharashtra University, Jalgaon. 

 Contact:          0257-2257495/2258496 
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