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माजिती पत्रक २०२०-२१ 

िजरेी क्रमांक : 

वर्ण : 

 

मी _____________________________________प्रजतज्ञापवूणक असे जलिून ितेो / ितेी की, मी परू्णवळे 

जशक्षर् घरे्ारा जवद्याथी आि े. ज्ञानाजणन ि ेमाझ ेकतण्य आि े म्िर्नू खालील जनयमांचे कतण्य भावनेने पालन करील.  

 सवण ताजसकांना जनयजमत िजर रािील. माझी जकमान उपजस्थती ७५ % पेक्षा अजधक रािील. याची िक्षता 

घईेल. ७५ % पेक्षा कमी उपजस्थती असल्यास वाजषणक परीक्षा ितेा येर्ार नािी व जशष्यवतृ्तीिी जमळर्ार 

नािी याची मला जार्ीव आि.े 

 अतंर्णत चाचण्या, सत्र परीके्षस उपजस्थत रािील व प्रत्येक परीके्षत ४० %  पेक्षा अजधक र्रु् जमळजवल. 

 परीक्षेस र्रैप्रकार करर्ार नािी. कॉपी करर्ाऱ्यास मित करर्ार नािी 

 तास चाल ूअसताना प्रांर्र्ात, पडवीत, िरवाज्यात – जखडक्यासमोर उभ ेरािून र्ोंर्ाट करून अध्यापनात 

्यत्यय आर्र्ार नािी. 

 ओळखपत्र नसल्यास मी िडंास पात्र रािील व िडंाची रक्कम रु. १००/- भरेन. 

  मिाजवद्यालयाच्या  प्रांर्र्ात व बािरे जिाण तंबाख,ू र्टुखा खार्ार नािी. धमु्रपान करर्ार नािी. ्यसनमकु्ती 

अजभयानाच्या कायणकत्याणने पकडल्यास प्रत्येक वेळी रुपये १००/- (शभंर) िडं भरील. तीन पेक्षा अजधक वळे 

पकडला र्ले्यास मिाजवद्यालयाने  प्रवशे रद्द केल्यास माझी िरकत रािर्ार नािी.  

 मिाजवद्यालयाच्या प्रांर्र्ात, स्वच्छतार्िृ, वर्ण-अभ्याजसका , ्िरंडा -रस्ता, टेबल-बाक आजर् फजनणचर 

इत्यािींवर अश्लील, असभ्य लेखन करर्ार नािी. 

 ग्रंथालयाची पसु्तके, जनयतकाजलके जपनू वापरील. त्यावर नाव ेजलजिर्ार नािी, रेषा मारर्ार नािी. पाने 

फाडर्ार नािी. पसु्तके वळेेत जमा करीन, ग्रंथालय जनयमांचे पालन करीन. 

 संर्र्काचा वापर जनयमांच्या आधीन  रािून करेल, र्रैवापर करर्ार नािी. 

 मी रॅजर्रं् संिभाणत जवद्यापीठ जनयमानसुार जवद्याथी व पालक यांचे प्रजतज्ञापत्र  जलिून िईेल . 

 अनािूत  ्यक्ती , जमत्रांना मिाजवद्यालयात, ्िरंडयात, वर्ाणत घऊेन येर्ार नािी. 

िरील हनयमांचे उल्लंघन  केल्यास हशस्तभंगाच्या काययिािीस मी पात्र रािील.   

 

पालकांची सिी       हिद्यार्थयाांची सिी 

 

दोर् लपिला की तो मोठा िोतो आहण कबूल केल की नािीसा िोतो  

प्रतिज्ञापत्र  
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खरं नातं तर पुस्तकासारखं अंसत, ते हकतीिी जुनं झालं तरी त्यातील शब्द बदलत नािीत. 

 

माजिती पत्रक २०२०-२१ 

प्रिेश घेण्यापूिी 

 

शैक्षहणक िर्य जुलै २०१७ पासनू मिाहिद्यालयात ऑनलाईन प्रिेशाची सिय िगायसाठी सहुिा ा उपलब्ा  आिे.  

 

१. मिाजवद्यालयात  साजवत्रीबाई फुले परु् ेजवद्यापीठ /शासनाने जािीर केलेल्या तारखपेयांत जनयमानसुार जवजवध 

अभ्यासक्रमांना प्रवशे जिला जाईल. उजशरा प्रवशे जिला जार्ार नािी. 

२. प्रवशेाची पवूणतयारी म्िर्नू खालील कार्िपत्रांची पतूणता प्रवशेापवूी करून ठेवर् ेआवश्यक आि.े 

अ) शाळा सोडल्याचा िाखला व २ प्रमाजर्त केलेल्या झरेॉक्स प्रती. 

ब) मार्ील वर्ाणच्या परीके्षच्या प्रत्येक र्रु्त्रकाच्या २ प्रमाजर्त झरेॉक्स प्रती. 

क) जशक्षर्ात खंड (गॅप) असेल तर अफेडे्िीट व िोन प्रमाजर्त झरेॉक्स प्रती. 

ड) मार्ासवर्ीय जवद्यार्थयाणने मा. तिसीलिार यांच्याकडून  जातीचा िाखला व त्यांच्या पाच प्रमाजर्त      

    झरेॉक्स प्रती. 

इ) आई / वडील /पालक नोकरीस असल्यास मार्ासवर्ीय जवद्यार्थयाांनी त्यांचा जिनांक ०१/०४/२०१९ ते 

जि. ३१/०३/२०२० या कालावधीचा वतेन, मिार्ाई भत्ता, घरभाडे इत्यािी सवण भत्त्यासि नोकरीच्या 

जठकार्चा कायाणलयाचा उत्पन्नाचा िाखला व त्यांच्या िोन प्रमाजर्त झरेॉक्स प्रती. 

ई)  पासपोटण साईजचे तीन फोटो . 

उ) िसुऱ्या मिाजवद्यालयातनू या मिाजवद्यालयात न्याने प्रवशे घ्यावयाचा असल्यास पवूीच्या 

मिाजवद्यालयात जमळत असलेल्या आजथणक सवलतीचा जकंवा जशष्यवतृ्ती मंजरुी आिशे क्रमांक व एक 

प्रमाजर्त झरेॉक्स प्रत, ना िरकत प्रमार्पत्र. 

३. प्रवशे अजण भरण्यापवूी मािीतीपत्र परू्ण वाचाव.े 

४. प्रवशे अजण www.newartsparner.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरून त्यांची िाडणकॉपी 

कायाणलयात जमा करावी व प्रवशे घेताना स्वत: उपजस्थत असर् ेअजनवायण (सक्तीचे) आि.े 

५. प्रवशेाच्या जार्ा मयाणजित असल्याने सवण कार्िपत्रांची पतूणता करून मिुतीत प्रवेश परू्ण करावा. 

६. प्रवशे घणे्यापवूी प्राध्यापकांचे मार्णिशणन, स्वतःचा काळ लक्षात घऊेन जवषय जनवड करावी. एकिा 

जनवडलेले  जवषय परस्पर बिल ूनयेत . जवषयात बिल करावयाचा असल्यास प्रत्येक जवषयासाठी जवद्यापीठ 

जनयमाप्रमार् ेरुपये २००/- फी भरून बिल करता येईल. 

७. शाळा सोडल्याचा िाखला मिाजवद्यालयात िणे्यापवूी त्यांच्या परेुशा सत्यप्रती करून स्वतःकडे ठेवा्यात . 

मिाजवद्यालयाकडून कोर्तेिी मळू कार्िपते्र जकंवा सत्यप्रती परत केल्या जात नािी. 

८. प्रथम वषण कला, वाजर्ज्य, जवज्ञान वर्ाणत घतेलेल्या जवद्यार्थयाांनी मिाजवद्यालयाने जनयकु्त केलेल्या वदै्यकीय 

तपासर्ी करून मेजडकल चेकअप फॉमणस जिलेल्या मिुतीतच मिाजवद्यालयाकडे जमा करावेत. 

९. प्रवशे संिभाणत फलकावरील सूचना जवद्यार्थयाांनी वळेोवेळी वाचर् ेआवश्यक आि.े 

 

 

http://www.newartsparner.com/
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शब्दांचं मोल जपलं की आयुष्यिी अनमोल िोतं!! 

.         माजिती पत्रक २०२०-२१ 

मिाहिद्यालय  तुमच्यासाठी --- 

 

 

 

जप्रय जवद्याथी  जमत्र मैत्रीर्ीनो, 

 आज आपर् सवणजर् एका फार मोठवया नैसजर्णक  संकटातनू वाटचाल करत आिोत त्यामळेु आपर् सवणजर् एका 

अथाणने  अस्वस्थ आिोत. आपर् पाजिले मार्ील शैक्षजर्क वषाणतील १७ माचण पासनू कोरोनाच्या संक्रमर्ामळेु आपल्याला 

सटु्टी िणे्यात आली आजर् ‘वकण  फ्रॉम िोम’ या तत्वावर घरी रािून काम करण्यास सांजर्तले र्ेले. आपल्याला वाटेल 

आपल्यावरील ि ेसंकट तत्काळ िरू िोईल परंत ुतसे कािी झाले नािी. कोरोनाचा वाढता प्रािभुाणव िा आजिी वाढतच आि े

.त्यामळेु मार्ील शैक्षजर्क वषाणच्या परीक्षािी आपर् घेऊ शकलेलो नािीत. त्यामळेु जवद्याथी जमत्रांनो तमुच्या सवाणच्या मनात 

एक प्रकारची संभ्रम अवस्था असर् ेस्वाभाजवक आि.े परंत ुआपल्या सवाांनाच आता ऑनलाईन जशक्षर् पद्धती ई-लजनांर्च्या  

न्या जशक्षर् पद्धतीचा  अवलबं शाळा, मिाजवद्यालय  प्रत्यक्ष सरुु िोईपयांत  करावा लार्र्ार आि.े म्िर्जेच आपल्याला 

आपले जशक्षर् थांबवयाचे नािी तर िरवषीप्रमार्े यावषी आपर् पढुील शैक्षजर्क वषाणत सन २०२०-२०२१मध्ये प्रवेश 

घेऊन आपले जशक्षर् चाल ू ठेवर्ार आिोत. जमत्रांनो जशक्षर् क्षेत्रात िोऊ घातलेले  नवे बिल ि े तमुच्या उज्ज्वल 

भजवष्याशासाठीच असर्ार आिते कारर् आजचा  जवियाथी िा फक्त चार  जभंतीच्या आत जशक्षर् घेर्ारा नसावा तर त्याला 

नवनवीन माजिती तंत्रज्ञानाची ओळख ्िावी, त्याने नवी कौशल्ये आत्मसात करावी की  जेर् ेकरून सद्य: जस्थतीत वतणमान 

समाज्यवस्थेत त्याला रोजर्ार जमळण्यासाठी मित िोईल. यासाठी आपल्या मिाजवद्यालयातील सवण  प्राध्यापक वृंि 

तमु्िाला कोरोना  संक्रमर् काळात ऑनलाईन जशक्षर् िरे्ार आिते. त्यांचा जास्तीत जास्त उपयोर् तमु्िी करावा असा 

माझा तमु्िाला आग्रि  असेल.  

 जमत्रांनो भाकरीची जशिोरी जशी आपली भकू भार्वते, पार्ी जसं आपली तिान भार्वते तसेच ज्ञान 

आपल्या बदु्धीचे  भरर् पोषर् करत असते. तमु्िा सवाांना या  टप्पप्पयावर ज्ञानाची तिान, भकू लार्ली  पाजिज े . 

तमु्िाला समाजात एक स्वतंत्र  ओळख तयार करायची असेल तर तमुच्याकडे स्वत:चे जवचार असायला िवते आजर् 

इतरांप्रमार् ेतमु्िी आिर करायला जशकले  पाजिज ेकारर् ज्याच्याकडे ज्ञान असते, त्यांच्याकडे जववके असतो नम्रता 

असते म्िर्नू तर म्िर्तात ना ‘जवद्या जवनयन े शोभते’ ि े  अर्िी खरं आि.े जमत्रांनो आज आपल्यासमोर खपू 

मित्त्वाची आ्िाने  आिते. त्यामध्ये िषु्काळ, र्रीबी, शतेकरी आत्मित्या, पयाणवरर्ाचा िोर्ारा ऱ्िास, जल 

्यवस्थापन या सवण प्रश्नावर काम  करण्यासाठी  पारंपररक रूढीबद्ध उपाय योजनांचा  जवचार करून चालर्ार नािी तर 

नव े मार्ण नव े आिशण , नव े जवचार शोधाव े लार्तील त्यासाठी मिाजवद्यालयात  जशकत असताना तमु्िी तमुच्या 

जवषयाचा चोिोबाजूनंी अभ्यास करावयास  िवा त्यातनू ज े जनष्कषण िाती येतील त्याचा या प्रश्नासाठी समाजासाठी 

उपयोर् करावयास िवा.  येर्ाऱ्या काळात मिाजवद्यालय समाजापयांत व समाज मिाजवद्यालयापयांत जोडत नेऊन एक 

नवा आिशण समाज  आपल्याला जनमाणर् करायचा आि.े त्यासाठी िी सवण जबाबिारी पेलत असताना तमु्िी या 

प्रवासातील वाटाडे आिात. त्यासाठी तमु्िाला आवश्यक ते मार्णिशणन, जिशा िणे्याचे मित्त्वपरू्ण काम प्राध्यापक वर्ण 

जरूर पेलतील , त्यासाठी जशक्षकाबरोबर संवािी रिा. मिात्मा र्ांधी यांनी म्िटल्याप्रमार् े‘जवचारांना  कृतीची जोड 

द्या तमुच ेजीवन  व ्यजक्तमत्त्व अजधक सुंिर बनवा म्िर्ज ेसमाजाला आपोआप सौंियण प्राप्त िोईल . 

 तमुच्या भावी वाटचालीसाठी िाजिणक शभुचे्छा!!! 

 

हद ०१/०५/२०२०                 प्राचायय  

मिाराष्र हदन           डॉ. रंगनाथ आिेर  
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पररचय 
पारनेर  िी प्राचीन ऋषी पराशर यांची तपोभमूी  पेशवेकालीन सरिार िाभाडे यांची रर्भमूी, सेनापती बापट  यांची जन्मभमूी 

आजर् समाजसधुारक  पद्मभषूर् अण्र्ा िजारे यांची कमणभमूी आि.े असा िा  सांस्कृजतक वारसा लाभलेली िी भमूी िषु्काळग्रस्त 

म्िर्नू प्रजसद्ध आि.े त्यामळेु स्थलांतर िोर्ाऱ्या लोकांच ेप्रमार् येथे अजधक आि.े सह्याद्रीचा एक भार् असलेल्या िररशं्चद्र र्डाच्या 

पवणतरांर्ा पारनेरला येऊन जभडल्या आिते . अिमिनर्र पासनू चाळीस  जकलोमीटर व पणु्यापासनू  न्वि जकलोमीटर अतंरावर पारनेर 

ि ेर्ाव १९ उत्तर अक्षांश व ७४-२६ पवूण रेक्षांशावर वसलेले आि.े वारकरी  सांप्रिायाचा  अखरेचा िवुा संत श्री जनळोबाराय यांच े

समाधीस्थान पारनरे पासनू  अवघ्या पंधरा जकलोमीटर अतंरावर जपंपळनेर येथे आि.े छत्रपती जशवाजी मिाराज व मिािजी जशंि ेयांचा 

पारनेर पररसरात वावर राजिला आि.े छत्रपती जशवाजी मिाराजांचा र्पु्तिरे बजिजी नाईक पारनेर पासनू अवघ्या पाच जकलोमीटर 

अतंरावर िरं्ा येथे र्ढी बांधनू राजिलेले आिते. 

 

 करवीर छत्रपती चौथे जशवाजी मिाराज यांच्या त्यार्ातून व छत्रपती शािू मिाराज यांच्या पे्ररर्तेून इ.स. १९१९ साली 

अिमिनर्र येथे मराठा बोजडांर्ची स्थापना कारण्यात आली. राजषी शािू मिाराज यांनी करवीर छत्रपती चौथे जशवाजी मिाराज यांच े 

स्मरर्ाथण मराठा बोजडांर्च्या स्थापनेसाठी रुपये एक िजार व वाजषणक खचाणसाठी िरमिा िोनशे रुपये  अनिुान जिले यातूनच  

‘अिमिनर्र जजल्िा मराठा जवद्या प्रसारक समाज’  या शैक्षजर्क संस्थेची उभारर्ी झाली. पारनेर तालुक्याची शकै्षजर्क वाटचाल 

लक्षात घतेा असे जिसते की  येथे  इ.स. १९७० मध्ये न्य ू इजंललश स्कूल या माध्यजमक जवद्यालयाची स्थापना झाली. माध्यजमक 

जशक्षर्ाबरोबरच पारनेर तालुक्याची मिाजवद्यालयीन  जशक्षर्ाची जनकड ओळखनू जलैु १९७७ मध्ये या शैक्षजर्क संस्थेने न्य ूआटवणस 

कॉमसण  व सायन्स  पारनेर, या मिाजवद्यालयाची  स्थापना केली. जलैु १९७९ मध्ये ि ेमिाजवद्यालय  स्वत:च्या स्वतंत्र  इमारतीत  

स्थलांतरीत झाले.  या मिाजवद्यालयाच्या उभारर्ीत कै. भास्करराव  औटी, कै. रावसािबे म्िस्के, कै चदं्रभान बाळाजी आठरे पाटील 

यांचा मित्त्वाचा सिभार् िोता. तसेच मिाजवद्यालयाच्या  जवकासामध्ये माजी आमिार कै. बाबासािबे ठुबे, कै. जवनायकराव औटी, 

माजी आमिार मा. नंिकुमार झावरे पाटील, कै. मा.  रामनाथजी  वाघ, मा. सीताराम जखलारी यांचे योर्िान जवशेष मोलाच ेआि.े 

प्रारंभी फक्त कला व वाजर्ज्य या जवद्याशाखा असर्ाऱ्या या मिाजवद्यालयात १९९२ साली जवज्ञान जि जवद्याशाखा सरुु करण्यात 

आली. इ. .स. १९७७ साली फक्त ६७ जवद्याथी संख्या असलेल्या या मिाजवद्यालयात  आज रोजी ३७०० िजार जवद्याथी ज्ञानाजणन 

करीत आिते.  पारनेर तालुक्यातील मलुा मलुींना सजुशजक्षत करर् ेव बिुजन समाजातील तरुर्ांना रोजर्ारांच्या संधी उपलब्ध करून 

िरे् ेया उजद्दष्टाने सरुु झालेले ि ेमिाजवद्यालय आज यशस्वी वाटचाल करीत आि.े 

 

 आपले मिाजवद्यालय अकरा एकर जार्ेमध्ये उभारलेले असनू मिाजवद्यालयान े एक एकर जार्ा समाजकल्यार् जवभार्ास 

मलुींच्या वसजतर्िृसाठी  जिलेली आि.े मिाजवद्यालय साजवत्रीबाई फुले परु् ेजवद्यापीठाशी संललनीत असनू मिाजवद्यालयास  जवद्यापीठ 

अनिुान आयोर्ाची ‘ १२ बी आजर् २ एफ ‘ मान्यता प्राप्त झालेली आि.े तसेच मिाजवद्यालयास  नवीन प्रशासकीय इमारत , 

जजमखाना , क्रीडांर्र्, गं्रथालय, संर्र्क जवभार् व शास्त्रशाखा इमारत उपलब्ध  आि.े सध्या या मिाजवद्यालयात १०५ जशक्षक 

असनू २४ पीएच . डी.  पिवी प्राप्त व १० एम. जफल. पिवी प्राप्त आिते. मिाजवद्यालयात इतर अनेक उपक्रमाबरोबर  एन. एस. एस., 

एन. सी. सी., कमवा व जशका योजना, जवशेष मार्णिशणन योजना, बजि:शाल जशक्षर् मंडळ कें द्र , स्पधाण परीक्षा कें द्र, इ.उपक्रम 

चालजवले जातात. तसेच जवद्यार्थयाांना  रोजर्ार उपलब्ध करून िणे्याच्या दृष्टीने मिाजवद्यालय  पररसरात मलुाखतीच ेआयोजन केले 

जाते. मिाजवद्यालयात िरवषी जवजवध जवषयांवर राष्रीय चचाणसत्राच ेआयोजन केले जाते. 

 

सप्पटेंबर २०१७ मध्य े या मिाजवद्यालयाच े  नॅक मलू्यांकन झाले असनू ‘ अ श्रेर्ी’ प्राप्त झाली आि.े मिाजवद्यालयास 

मिाराष्र शासनाचे जार्र जाजर्वांचा या अजभयानातर्णत प्रथम क्रमांकाच े पाररतोजषक जमळाले आि.े तसेच साजवत्रीबाई फुले परु् े

जवद्यापीठाचा उत्कृष्ट मिाजवद्यालय परुस्कार व चतेना अकंास साजवत्रीबाई फुले परु् ेजवद्यापीठाचे पाररतोजषक जमळालेले आि.े तसेच 

रस्ता सरुक्षा, राष्रीय सेवा योजना, जवद्याथी कल्यार् मंडळाच ेउत्कृष्ट मिाजवद्यालय परुस्कार प्राप्त झाले आिते. जवद्याथी जवद्याजथणनी 

वसजतर्िृाची सजुवधा उपलब्ध असनू नवीन प्रशासकीय इमारतीचे  काम परू्ण झालेले आि े व अद्ययावत संशोधन कें द्राच े काम 

प्रर्तीपथावर आि.े   

 

िाट सिायना माहिती असते पण ध्येय गाठण्याची हजद्द फार कमी जणात असते 



7 
 

 

माजिती पत्रक २०२०-२१ 

 

मिाहिद्यालयाचे बोा हचन्ि ि बोा िाक्य  

 

मिाहिद्यालयाचे बोा हचन्ि म्िणून ितुयळामध्ये छत्रपती हशिाजी मिाराजांची  मुद्रा  

आहण त्यामध्ये “तेजोऽहस तेजो मे  देहि” िे बोा िाक्य घेण्यात आले आिे. 

१) वतुणळ   - वसधुैव कुटंुबम, आजर् सतत र्तीजशलतेच प्रजतक 

२) जशवमदु्रा  - १) सािस, पराक्रम, नेततृ्व, यरु् दृष्टपेर् 

२) लोककल्यार् आजर् सामाजजक न्याय  

३) सवण धमण समभाव आजि आिशण र्रु्ांचे पे्ररर्ास्थान  

३) बोधवाक्य  - “तेजोऽजस तेजो मे िजेि” 

शकु्ल यजवुेिाच्या वाजसनेय संजितेच्या १९ ्या अध्यायातील ९ वी ऋचा याज्ञवल्क्य ऋषींनी मध्यान्िीच्या 

तळपर्ाऱ्या सयूाणला केलेली िी प्राथणना. 

“ (ि ेसयूाण !) त ूतेजोजनधी आिसे मला तेज ि ेआजर् माझ्यात तुझ्या तेजाचा सतत वास रािू ि.े” 

तेज िा शब्ि उजाण आजर् ज्ञानाचे प्रजतक आि.े 

 

* मिाहिद्यालयाचे ध्येय  आहण उहद्दषे्ट * 

१) मिाजवद्यालयाचे ध्येय:  मिाजवद्यालयातील जवद्यार्थयाांचा सवाांर्ीर् जवकास घडवनू आर्र् े 

२) मिाजवद्यालयाचे उजद्दष्ट:े- 

१) िशेातील लोकशािी समाजवाि अजधक बळकट करण्यासाठी जवद्यार्थयाणमध्ये कृतीशील वैज्ञाजनक आजर् 

मानवतावािी दृष्टीकोन जनमाणर् करर्.े 

२) भजवष्यकालीन आ्िानांना सामोरे जाण्याबाबतच्या जार्ीवा जवद्यार्थयाणमध्ये जार्तृ करर्े. 

३) माजिती आजर् तंत्रज्ञान, जशक्षर्जवषयक सजुवधा उपलब्ध करून िरे्.े 

४) जवजवध जवषयातील  उच्च जशक्षर्ाची संधी उपलब्ध  करून िरे्.े 

५) जवद्यार्थयाांमधनू  उत्तम खेळाडू जनमाणर् करण्यासाठी आवश्यक सजुवधा उपलब्ध करर्.े 

६) जवजवध उपक्रमांत जवद्यार्थयाणचा सिभार् वाढजवर्.े 

७) जशक्षकांच्या ज्ञानाचा उपयोर् करून जवद्याथी कल्यार् साधर्.े 

८) सामाजाजभमखु जवस्तार कायण िाती घेर्.े 

 

मिाहिद्यालयाची मान्यता  

 

१. मिाराष्र शासन मान्यता: No. NGC 3577-3578XXV,Education and Youth Services 

Department, Mantralaya, Annexe, Bomboy-400 832 Dated 4
th
 July 1977  

२. परु् ेजवद्यापीठ कायम सललनीकरर्: सी. ए./ए./१९/कायम  सललनीकरर्/१९८४ जि ६ ऑक्टोबर. १९९७ 

३. UGC Inclusion: (a) F.8-87/81 (C.P) Dated 25 March 1982 (b) F.8-17/95 (CPP-

I) Dated 28 Aug. 1988 

४. NAAC Reaccreditation: A 

 

एखाद्या शे्रष्ठ कायायसाठी सियस्िाचा त्याग करायला तुम्िी हसध्द असाल तरच यशस्िी व्िाल. 
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शैक्षहणक सते्र २०२०-२१  

 

 प्रवेश प्रजक्रया  : १ जनू पासनू 

 प्रथम सत्र   : १३ जनू २०२० ते ३० ऑक्टोबर २०२० 

 प्रथम चाचर्ी   : ऑर्स्ट २०२० 

 सत्रांत परीक्षा   : ऑक्टोबर २०२० 

 जितीय सत्र  : २५ नो्िेंबर २०२० ते ३० एजप्रल २०२१ 

 जितीय चाचर्ी   : जानेवारी २०२१ 

 

प्रासंहगक सुटया 

 १५ ऑर्स्ट २०२० : स्वातंत्र्य जिन 

 २ ऑक्टोबर २०२० : मिात्मा र्ांधी जयंती  

 २६ जानेवारी २०२१ : प्रजासत्ताक जिन 

 १४ एजप्रल २०२१  : डॉ. बाबासािबे आंबेडकर जयंती 

 

हिद्यापीठ अनुदान  मंडळ निी हदल्ली (यु. जी. सी. ) कडून मान्यता प्राप्त असणारे खालील व्यािसाहयक 

अभ्यासक्रम मिाहिद्यालयाने सरुु केलेले आिेत. 

1) Communication Skill in English 

2) Functional English 

3) Nursery Management & Horticultural Techniques 

4) Certificate Course in Industrial Accounts Tax (CIA) 

 

 

 

“स्िाथीपणा ि मोठेपणा सोडला  की आनंद घेतािी येतो आहण देतािी येतो”. 
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भौहतक सहुिा ा 

१) इमारत :(Building) 

संस्थेने मिाजवद्यालयासाठी आवश्यक असर्ाऱ्या भ्य इमारती उपलब्ध करून जिल्या आिते. वर्ण खोल्या, 

ग्रथंालय, कायाणलय, जजमखाना,  मलुा - मलुींचे वसजतर्िृ यासाठी स्वतंत्र इमारती आिते. अभ्यार्त जनवासाचे  

बांधकाम परू्ण झालेले आि.े 

 

२) प्रयोगशाळा : (Laboratory) 

जवद्यापीठ अनिुान आयोर्ाच्या आजथणक मितीतनू जवज्ञान प्रयोर्शाळेची इमारत व संशोधन प्रयोर्शाळा परू्ण झाली  

आि.े जवज्ञान शाखेतील पिाथण जवज्ञान रसायनशास्र, वनस्पतीशास्र, प्रार्ीशास्र तसेच भरू्ोल जवभार्ासाठी पार्ी, 

वीज, गॅस तसेच आधजुनक उपकरर्ांनी यकु्त स्वतंत्र प्रयोर्शाळा आिते. यामध्ये ६० संर्र्क , लॅन, इटंरनेट, 

Broad Brand , य.ु पी. एस. बॅटरी बॅकअप सजुवधा आि.े संर्र्क जवभार्ासाठीिी स्वतंत्र प्रयोर्शाळा आि.े 

 

३) मध्यिती गं्रथालय (Central Library) 

उच्च जशक्षर्ात ग्रथंालयाचे मित्त्व अनन्यसाधारर् आि.े ग्रथंालयात क्रजमक पसु्तकांबरोबर इतर सवणच क्षेत्रातील 

िजुमणळ आजर् मलू्यवान ग्रथं, संिभण ग्रथंाचा संग्रि करण्यात आला आि.े ग्रथंालयात एकूर् ४५,९७२ ग्रथं असनू ६१ 

जनयतकाजलके व १६ वतृ्तपत्रे जवद्यार्थयाणसाठी उपलब्ध करून जिली जातात. ग्रथंालयाची इमारत सवण सोयींनी यकु्त 

अशी आि ेव अभ्याजसकेची मलुे व मलुींकररता स्वतंत्र ्यवस्था आि.े ई-लायब्ररी सजुवधा ग्रंथालयाने उपलब्ध 

करून जिलेली आि.े ग्रथंालयाने INFLIBNET व University of Pune यांचे सभासित्व घेतलेले आि े

पािुर्ा वाचक योजना ग्रथंालय जवभार्ाकडून राबजवण्यात येते. तसेच ग्रथंालय जवभार् Web OPAC सजुवधा ितेे. 

याकररता http/192.168.1.200/SOULWEBOPAC या Link चा उपयोर् करावा. 

  

४) क्रीडा हिभाग : (Gymkhana) 

मिाजवद्यालयाचा क्रीडा जवभार् जवद्याथाांच्या बौजद्धक शारीररक जवकासासाठी प्रयत्नशील आि.े मिाजवद्यालयाचे 

क्रीडांर्र् भ्य व प्रशस्त असून जवभार्ामध्ये ्िॉलीबॉल, िडॅ बॉल, टेबल टेजनस , कबडवडी, खो-खो तसेच 

भालाफेक, र्ोळाफेक, थाळीफेक, भारोतोलन, बजुद्धबळ इ. मैिानी व वैयजक्तक स्पधाणसाठी सजुवधा उपलब्ध आि.े 

क्रीडा क्षेत्रात जवशेष प्राजवण्य जमळजवर्ाऱ्या जवद्याथाांसाठी पाररतोजषके जिली जातात. 

 

५) रम्य ि सुदंर पररसर: 

मिाजवद्यालय पररसरात प्रवेश केल्यावर प्रसन्न वाटावे या ितेनूे जार्ीवपवूणक प्रयत्न केला जातो. वनस्पतीशास्त्र 

जवभार्ासाठी  स्वतंत्र वनस्पती उद्यान जवकजसत केले आि.े कॅक्टवस र्ाडणन मिाजवद्यालयाचे आकषणर् आि.े 

 

६) आरोग्य कें द्र : 

मिाजवद्यालयीन जवद्याथी व कमणचाऱ्यासाठी प्राथजमक उपचारांसाठी आरोलय कें द्र उपलब्ध आि.े आरोलय 

कें द्रामाफण त मिाजवद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या जवद्याथाांची वैद्यकीय तपासर्ी केली जाते. आरोलय कें द्रात रक्तर्ट 

तपासर्ी, आरोलयजवषयक सल्ला जिला जातो. आरोलयकें द्राच्या माफण त जवद्याथाांकररता समपुिशेन उपक्रम राबजवला 

जातो. मिाजवद्यालयातील जवद्याध्याणना covid-19 ची कािी लक्षर् ेजार्वल्यास जवद्यार्थयाांनी आरोलय जवभार्ाशी 

संपकण  साधावा . 

 

क्रोा ाला लगाम घालण्यासाठी मौनाइतका उत्तम मागय दुसरा नािी. 
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७) हिद्याथी ि हिद्याहथयनी  िसहतगृि  : (Boys & Ladies Hostel) 

जवद्यापीठ अनिुान आयोर्ाच्या अनिुानातनू मिाजवद्यालयातील जवद्याजथणनीसाठी ४० खोल्यांचे भ्य असे २ 

वसजतर्िृ २०० जवद्याथी व जवद्याथीनीसाठी उपलब्ध करून जिलेले आि.े यामध्ये जेवर्ासाठी स्वतंत्र स्वयंपाकर्िृ, 

भोजन कक्ष, स्वतंत्र  अभ्याजसका, अभ्यासर्त कक्ष,  टी ्िी  िॉल, २४ तास  र्रम व थंड पाण्याची  सोय, इ्िटरण 

मशीन, शदु्ध जपण्याचे  पार्ी उपलब्ध आि.े जवद्याजथणनीसाठी अजधजक्षका व जवद्यार्थयाणसाठी अजधक्षक नेमलेले  

आिते व स्वतंत्रपर् ेएक सजमती कायणरत आि.े वसजतर्िृामध्ये जवद्याजथणनी ्यजक्तर्त जवकासासाठी जवजवध ्याखाने 

सर्  व उत्सव इ. चे यशस्वीपर् े आयोजन केले जाते. वसजतर्िृात रािर्ाऱ्या जवद्याजथणनींसाठी जवजवध परीक्षेत 

प्राजवण्य जमळजवल्यास त्यांना वसजतर्िृ प्रवेश फीमध्ये अशत: सवलत जिली जाते. 

८) इटंरनेट सहुिा ा:- 

कायाणलय, ग्रथंालय, मध्यवती जठकार्ी  व पत्येक जवभार्ात इटंरनेटची सजुवधा उपलब्ध आि ेव आवारात वाय 

फाय सजुवधा उपलब्ध आि.े 

९) हिद्याहथयनी कक्ष :- 

जवद्याजथणनींना मोकळ्या वेळेत अभ्यास करता यावा, चचाण करता यावी यासाठी सवण  सोयींनी यकु्त असा जवद्याजथणनी 

कक्ष मिाजवद्यालयाने उपलब्ध केला आि.े 

१०) सभागृि:- 

वेळोवेळी िोर्ाऱ्या कायणक्रमासाठी, चचाणसत्रांसाठी  स्वतंत्र व आधजुनक सजुवधांनीयकु्त असे सभार्िृ ‘राजषी शािू 

सभार्िृ’ उपलब्ध आि.े 

११) हिद्याथी िसहतगृि: – सजुवधा उपलब्ध. 

१२) इहतिास सगं्रिालय :-पारनेर तालकु्यातील मित्त्वाची ऐजतिाजसक स्थळे, भौर्ोजलक स्थळे, ऐजतिाजसक 

मित्त्वाच्या ्यक्ती, मिाजवद्यालयास जमळालेली मित्त्वाची बजक्षसे इत्यािी माजिती संग्रिीत करण्यात आलेली आि.े 

१३) डीजीटल लॅब :- मिाजवद्यालयामध्ये जडजजटल  लॅब स्ितंत्रपणे उभारण्यात आली असून महाविद्यालयात सिव 

शिक्षक ि संिोधक आणण पद््युतर  िगावच ेविद्याथी या लॅबचा आपले Online व जडजजटल काम परू्ण 

करण्यासाठी करत आिते. 

 

हिहिा  उपक्रम 

१) राष्रीय छात्र सेना (N.C.C.):- अिमिनर्र जजल्ह्यातील एक आिशण यजुनट म्िर्नू मिाजवद्यालयाच्या छात्र 

सेनचा नावलौजकक आि.े बी व सी. प्रमार्पत्र परीक्षांचे तसेच लष्करी व मलुकी सेवेतील नोकरीच्या 

संधीबाबत जवशेष मार्णिशणन या जवभार्ात जिले जाते. 

 प्रिेशांची सखं्या-५३ 

 सिलती : 

१) पॉलीटेजक्नक कॉलेजला १० जार्ा राखीव. 

२) इजंीजनअररंर् व वैद्यकीय प्रवेशाकररता परीक्षेमध्ये जमळजवलेल्या र्रु्ात २ र्रु् वाढवनू जमळतात. 

३) सैन्यिलात जनवडीच्या वेळी प्राधन्य  

४) एन. सी. सी.  च्या वतीने स्कॉलरशीप 

५) मिाजवद्यालयाच्या वतीने बेस्ट क़ॅडेटची जनवड 

६) जवद्यापीठ जनयमानसुार (Ordinance No. 163) एन. सी. सी. (बी व सजटणजफकेट धारक) 

    १२० ताजसका परू्ण  केल्यानंतर  त्या त्या शैक्षजर्क वषाणत ५ र्ुर् जास्त जिले जातात. 

 

आशा म्िणजे मानिी जीिनाचा मुख्य आा ार आिे. 
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२) राष्रीय सेिा योजना : 

राष्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातनू मिाजवियालयातील जवद्यार्थयाांमध्ये सामाजजक व राष्रीय जार्ीव जनमाणर् करण्याचा  

प्रयत्न केला जातो. या योजनेमध्ये जनवडक जवद्यार्थयाांना समाजवष्ट केले जाते. या उपक्रमातनू र्ाव, सावणजजनक जठकार्ी 

स्वच्छता, वकृ्षारोपर्  व संवधणन , रक्तिान  व एडस जवरोधी सामाजजक जार्तृी, सामाजजक पररवतणन , ्यजक्तमत्त्व  

जवकास, राष्रीय कतण्य , नेततृ्व जवकास, स्री-परुुष समानता , साक्षरता उपक्रम, मजिला  सबलीकरर् , बालकामर्ार 

स्ि,े भौर्ोजलक स्थान जनजश्चती व सामाजजक, आजथणक सवेक्षर् याचबरोबर राष्रीय सेवा योजना, साजवत्रीबाई फुले परु् े

जवद्यापीठाने जे उपक्रम आखले ते सवण  कायणक्रम एन. एस. एस. राबजवते. राष्रीय स्तरावर  परेडला जवद्यार्थयाांना  पाठजवले 

जाते. इतर जठकार्ाच्या जवजवध  उपक्रमासाठी जनवडक जवद्याथी पाठजवले जातात. प्रवेश संख्या:२५०इतकी  

वषणभरामध्ये १२० तास सामाजजक / सामजूिक कायण करावे लार्ते . तसेच ७ जिवसांचे जवशेष जशजबर घेतले जाते यातनू 

जजल्िा, जवद्यापीठीय व राष्रीय पातळीवरील जशजबरांसाठी उत्कृष्ट स्वयंसेवकांची जनवड केली जाते.  

 एन. एस.एस. व एन. सी. सी. या उपक्रमामध्ये सिभार् घेर्ाऱ्या जवद्यार्थयाांना  जवद्यापीठ अध्यािशे १६३ नसुार 

वाजषणक परीक्षेमध्ये अजधक १० र्रु् जिले जातात. 

३) पालक संघ: 

जवद्यार्थयाणच्या सवाांर्ीर् प्रर्तीसाठी जशक्षक पालक- जवद्याथी यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी पालक संघ स्थापन्यात 

आला. पररसराच्या र्रजा, रोजर्ार संधी, नवीन अभ्यासक्रम व उपक्रम याबाबत मार्णिशणन करण्यासाठी व वतमाणन 

जीवनातील आ्िाने पेलण्यासाठी जवद्याथी सबल, समथण ्िावा त्याचा आत्मजवश्वास वाढावा  प्रर्ती ्िावी. िा 

दृजष्टकोन समोर ठेवनू  पालक संघ कायरणत आि.े पालकांच्या वेळोवेळी बैठका िोतात.  त्यामध्ये जवद्याथी ्यजक्तमत्त्व 

जवकास, जशक्षर् जवस्तार, लोकजशक्षर् इ. उपक्रमांबाबत जवचार जवजनयम केला जातो व मिाजवद्यालय प्रशासनास 

मौजलक सचूना केल्या जातात. 

४) माजी हिद्याथी संघ: 

माजी जवद्याथी िा मिाजवद्यालयाचा अजतशय मित्त्वाचा  घटक आि.े स्वतःला आलेल्या अडचर्ी, अपरू्ण र्रजा व 

उर्ीवावर मात करत समाजाचा जबाबिार घटक बनलेला  असतो तो मिाजवद्यालयाचा व जवद्यार्थयाणचा जमत्र व 

जितजचंतक बननू समस्यांवर मात करण्याची पे्ररर्ा िऊे शकतो. तसेच तो मिाजवद्यालयीन प्रशासनास मौजलक सचुना  

िऊे शकतो या उद्दशेाने मिाजवद्यालयात माजी जवद्याथी संघ स्थापन करण्यात आला आि.े 

५) तक्रार हनिारण कक्ष: 

मिाजवद्यालयामध्ये जशस्त व अनशुासन रािावे यासाठी मिाजवद्यालयीन जवजवध घटकांबाबत जकंवा जनयमांच्या 

उल्लंघनाबाबत कािी तक्रार असल्यास तक्रार जनवारर् कक्षािारे जवद्याथी , कमणचारी, प्राध्यापक यांना परस्पर जवरुद्ध 

तक्रार िाखल करता येतील. सबजंधत घटकांस आपली तक्रार लेखी स्वरुपात सचूना पेटीमध्ये टाकता येईल सिर सजमती 

तक्रारीची िखल घेऊन जनवारर् करील अथवा िोषींवर योलय ती िडंात्मक कायणवािी केली जाईल.  

६) हिज्ञान मंडळ (Science Association) 

आजचे यरु् जवज्ञानाचे यरु्  आि.े एकजवसा्या शतकात यशस्वी िोण्यासाठी मानवाला जवज्ञानाचीच कास धरावी 

लार्ेल. जवद्यार्थयाांचा वैज्ञाजनक दृजष्टकोन वदृ्धींर्त ्िावा. यासाठी जवज्ञान मंडळ कायणरत असते. जवज्ञान मंडळाच्या वतीने 

जवज्ञान जवषयक जनबंध स्पधाण, तज्ज्ञ  ्यक्तींची ्याख्यान,े जभत्तीजचत्र स्पधाण, वजै्ञाजनक सिली, जवज्ञान स्पधाण परीक्षा, 

जवज्ञान प्रश्नमंजषुा , जशक्षक जिन इ. उपक्रम आयोजजत केले जातात. 

७) सामाहजक शासे्त्र मंडळ: 

या मंडळावर सामाजजक , राजकीय, आजथणक लोकतांजत्रक आजर् सांस्कृजतक प्रश्नावर ्याख्याने , चचाणसत्र,े कायणशाळा, 

प्रिशणन इ. सामाजजक उद्बोधन केले जाते. सामाजजक प्रश्नांच्या संिभाणमध्ये जवद्याथाांमध्ये जार्ीव जार्तृी जनमाणर् करण्याचे 

मित्त्वपरू्ण काम ि ेमंडळ करते. 

 

भाकरी योग्यिेळेला उलटली नािी तर ती करपते 
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८) भार्ा ि साहित्य मंडळ:- 

मराठी, इगं्रजी व जििंी भाषा आजर् साजित्य या जवषयांवर जवजवध उपक्रमांचे आयोजन करून त्या जवषयातील मित्त्वपरू्ण 

बिल जवद्यार्थयाांपयांत पोिचजवण्याबरोबरच भाषा, साजित्य व संस्कृती यांचे संवधणन ्िावे व या संिभाणतील सामाजजक 

अजभरुची वाढीस लार्ावी म्िर्नू भाषा आजर् साजित्य मंडळाची स्थापना करण्यात आली. 

९) िाहणज्य ि अथयशास्र मंडळ:- 

उत्पािन, जवजनमय, जवतरर्, जाजिरात, नफा-तोटा तसेच जनयोजन, अिंाजपत्रक या र्ोष्टींना ्यापारात मित्त्वाचे त्याच े

स्थान आि.े िशेाच्या जवकासातिी या र्ोष्टींना मित्त्व जिले जाते. जवद्यार्थयाणनी वाजर्ज्य अभ्यासाचा वैयजक्तक, सामाजजक 

आजर् राष्रीय जीवनात उपयोर् करावा या ितेनूे वाजर्ज्य मंडळ कायण करते. वाजर्ज्य मंडळामाफण त , आयजुवणमा , बँजकंर् 

माकेजटंर् जाजिरात इ. क्षेत्रातील तज्ज्ञांची  ्याख्याने आयोजजत केली जातात. जवद्यार्थयाांचे उद्योजकीय ज्ञान वजृदं्धर्त 

्िावे या ितेनूे कायाणलय,े ्यवस्थापन संस्था यांना शैक्षजर्क भेटी जिल्या जातात. 

१०) संगणक हिभाग :- 

जवज्ञान यरु्ात मानवी जीवन प्रचंड र्जतमान आि.े प्रत्येक क्षेत्रात ज्ञान, संशोधन व जवस्तार कायाणसाठी वर्ीकरर् 

आकडेवारी, संख्या जिशोब यांच ेतातडीने संकलन करर् ेजजकरीचे काम झाले आि.े त्यासाठी संर्र्काचा वापर वाढला 

आि.े स्पधाणत्मक यरु्ात मिाजवद्यालयातील जवद्यार्थयाणनीिी अग्रेसर रिावे म्िर्नू संर्र्क जवभार् कायणरत आि.े या 

जवभार्ाची ससुज्ज प्रयोर्शाळा असनू त्यामध्ये जवद्याथी व कमणचारी यांच्यासाठी संर्र्क साक्षरता उपक्रम राबजवला 

जात आि.े या जवभार्ात अद्यायावत माजिती त्वररत उपलब्ध िोण्यासाठी इटंरनेट सजुवधा उपलब्ध आि.े सध्या 

जवभार्ांतर्णत  B.Sc. व M. Sc. Computer Science  व ि ेपिवी अभ्यासक्रम सरुु आिते. 

११) शैक्षहणक सिली:- 

शैक्षजर्क उपक्रमाचाच एक भार् म्िर्नू तसेच पयणटन उद्दशे साधण्यासाठी  ऐजतिाजसक, भौर्ोजलक आयोजन केले जाते. 

वनस्पतीसंग्रि, वेर्वेर्ळे प्रार्ी,  अभ्यासक्रमाशी जनर्जडत प्रकल्पांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रत्यक्ष पािर्ी  केली जाते. 

जनरीक्षर्ातनू अभ्यास िा शैक्षजर्क सिलींचा उद्दशे आि.े 

१२) पररसर मुलाखतींचे आयोजन:- 

   मिाजवद्यालयात  पिवी व पि्यतु्तर जवद्याथाांसाठी वेळोवेळी कॅम्पस मलुाखतींचे आयोजन करण्यात येते. 

 

हिद्याथी कल्याण: हिहिा  योजना 

 जशक्षर् ि े जवद्यार्थयाांचे शरीर, बधु्िी, भावना, ्यावसाजयक कौशल्ये, कलात्मक संवेिना व जीवनमलू्यांनासंबधी 

जार्ीव जवकजसत करण्याचे साधन आि.े जवद्याथी  जशक्षर्ाचा कें द्रजबंि ू आि.े त्यांचा सवाांर्ीर् जवकास करर् े िा उच्च 

जशक्षर्ाचा उद्दशे आि.े एक समथण आजर् जबाबिार नार्ररक घडजवण्यासाठी जवद्यापीठ व मिाजवद्यालय  प्रत्यनशील आिते. 

या प्रयत्नाचाच एक भार् म्िर्नू जवद्यार्थयाांसाठी जवजवध योजना, जवद्यापीठ अनिुान आयोर्, जवद्याथी कल्यार् मंडळ व 

मिाजवद्यालयीन जवद्याथी कल्यार् मंडळ यांच्या अथणसाह्याने मिाजवद्यालयात योजना कायणरत आिते.  या योजनांचा परेुपरू 

फायिा घेण्याचा प्रयत्न जवद्याथाांनी करावा. 

 

१) हिद्याथी सुरक्षा योजना:- 

मिाजवद्यालयात येर्ारा जवद्याथी अपघातग्रस्त झाल्यास त्याला मित करण्यासाठी पढुील योजना कायाणजन्वत आिते. 

अ) हिद्याथी हिमा योजना:- अपघाती जनधन जकंवा अपघातामळेु जनमाणर् झालेल्या अपंर्त्व यासाठी जवमा योजनेतनू 

अथणसिाय्य  जिले जाते. अपघाती जनधनासाठी रु १,००,०००/- व अपघातानंतरच्या  औषधोपचारासाठी रु  १०,०००/- 

व एखािा अवयव जनकामी  झाल्यास रु २५,०००/- जवमा कंपनीकडून नकुसान भरपाई म्िर्नू जिली जाते. त्यासाठी 

योलय त्या कार्िपत्रांची पतूणता करर् ेआवश्यक आि.े 

 

सज्जनांना शोा ू नका, स्ित: सज्जन बना 
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ब) आपत्कालीन सिाय्य :-अपघातामळेु जवद्यार्थयाणस इजा पोिोचल्यास त्याला तातडीने अथणसिाय्य  जमळावे म्िर्नू 

साजवत्रीबाई फुले परु् ेजवद्यापीठाकडून ि ेसिाय्य िणे्यात येते. त्यासाठी योलय तो प्रस्ताव प्राचायाांमाफण त जवद्यापीठाकडे 

पाठजवर् ेआवश्यक आि.े 

२) हिद्याथी आरोग्य योजना:- 

मिाजवद्यालयात जवद्यार्थयाांच्या  सवाांर्ीर् जवकासाठी प्रयत्नशील आि.े जवद्यार्थयाांना ज्ञान िेण्याबरोबरच त्यांचे आरोलय 

चांर्ले रिावे यासाठी आरोलय जवषयक तपासण्या करण्यात येतात व त्यांना आवश्यकतेनसुार वैद्यकीय सल्ला िणे्यात 

येतो. जवद्याथाांसाठी आरोलय योजनेंतर्णत पढुील  उपक्रम राबजवले जातात. 

अ) प्रथम वषाणत प्रवेश घेर्ाऱ्या सवण जवद्याथाांसाठी आरोलय तपासर्ी 

ब) रक्तर्ट तपासर्ी 

क) जवद्याजथणनींसाठी जिमोललोजबन आजर् रक्तर्ट तपासर्ी केली जाते. 

३) स्पा ाय परीक्षा ि व्यिसाय मागयदशयन कें द्र:- 

मिाजवद्यालयामध्ये जशक्षर् घेत असताना जवद्यार्थयाांना स्पधाण परीक्षा,  ्यवसाय  व स्वयंरोजर्ार बाबत मार्णिशणन केले 

जाते. या जवभार्ामाफण त जवद्यार्थयाांना जवजवध  स्पधाण परीक्षांची  माजिती जिली जाते. त्याचबरोबर या परीक्षांसाठी तज्ज्ञांची  

्याख्यान ेआयोजजत केली जातात. यामध्ये जवशेषतः ्यजक्तमत्त्व  जवकास, मलुाखतीचे तंत्र, नोकरीच्या संधी व स्पधाण 

परीक्षेची तयारी कशी करावी  याजवषयी मार्णिशणन केले जाते.  

अ) व्यिसाय मागयदशयन :- 

यामध्ये वेर्वेर्ळे ्यवसाय सरुु करण्यासंिभाणत मार्णिशणन केले जाते. तज्ज्ञांची ्याख्याने आयोजजत करून प्रकाजशत 

माजिती जवद्यार्थयाांसाठी प्रिजशणत केली जाते. 

ब) प्लेसमेंट सेल:- 

मिाजवद्यालयात  प्पलेसमेंट सेल कायणरत असनू त्यामाफण त नोकरीसाठी असलेल्या संधी जवद्यार्थयाांच्या जनिशणनास आर्नू 

जिल्या जातात. जवजवध औद्योजर्क क्षेत्रातील नामाजकत कंपन्याशी ससंुवाि साधनू मिाजवद्यालयामध्ये कॅम्पस इटंर्िुवचे 

आयोजन केले जाते. अनेक जवद्यार्थयाांनी या कॅम्पस इटंर्िूवचा फायिा करून घेतला आि.े या उपक्रमािारे  अनेक 

जवद्यार्थयाांना नामांजकत कंपन्यात नोकरीच्या संधी प्राप्त झाल्या आिते. 

४) गरीब हिद्याथी सिाय्य योजना: 

मिाजवद्यालयात जशक्षर् घेत असलेल्या अत्यंत र्रीब अशा समुारे ५० जवद्याथी/ जवद्याजथणजनंना  प्राध्यापकांच्या 

सिकायाणने प्रत्येकी रुपये रु ३०००/- चे अथणसिाय्य िणे्यात येते. 

५) राजमाता हजजाऊ हिद्याहथयनी मंच: 

या मंचच्या वतीने केवळ जवद्याजथणनींसाठी पढुील उपक्रम राबजवण्यात येतात. 

अ)हिद्याहथयनी व्यहिमत्त्ि  हिकास योजनेखाली- मलुींची जशजबरे, तज्ज्ञांची ्याख्याने, स्वयंरोजर्ार मार्णिशणन , 

जवजवध जवषयांवर मेळावे इ. 

ब) हनभयय कन्या अहभयान- मिाजवद्यालयात  समाजात आजर् घरी मलुींना अजधक जनभणयपर्,े मोकळेपर् ेवावरता 

येईल. त्यांचा आत्मजवश्वास वाढेल असे उपक्रम या अजभयानािारे आयोजजत केले जातात. 

क) हिमोग्लोहबन तपासणी- आरोलयाची योलय ती काळजी न घेतल्याने मलुींना अनेक शारीररक समस्यांना सामोरे 

जावे लार्ते. त्याचाच एक भार् म्िर्नू मलुींची जिमोललोजबन तपासर्ी, रक्तर्ट चाचर्ी, वैद्यकीय सल्ला जिला जातो.  

६) संिाद कौशल्य ि व्यहिमत्ि हिकास योजना:- 

ग्रामीर् भार्ातील जवद्यार्थयाांना रोजर्ाराच्या  संधी उपलब्ध िोण्याकररता साजवत्रीबाई फुले परु् ेजवद्यापीठाचे जवद्यमान 

कुलर्रुू डॉ. जनतीन करमळकर  यांच्या पे्ररर्तेनू मिाजवद्यालयात वरील जशजबराचे  वषाणतनू तीन वेळेस  आयोजन केले 

जाते. यामध्ये तज्ज्ञ मार्िणशणक ि ेजवद्याथाांना संवाि कौशल्य व ्यजक्तमत्त्व जवकास या जवषयावर मार्णिशणन करतात. 

प्रत्येक जशजबराचा कालावधी ििा जिवसांचा असतो. 

पे्रमाने जग हजंकता येते पण हजंकलेल्या जगात पे्रम हमळेलच असे नािी 
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७) हिशेर् मागयदशयन योजना:-अभ्यासक्रमात असलेल्या कठीर् वाटर्ाऱ्या जवषयाबाबत न्यनुर्ंड कमी ्िावा, 

जवषयाबाबत आत्मजवश्वास वाढावा म्िर्नू जािा तासांचे सरावाचे आयोजन करून या र्रज ूजवद्यार्थयाणना मार्णिशणन केले 

जाते. 

८) कमिा आहण हशका योजन:-साजवत्रीबाई फुले परु्े जवद्यापीठ अतंर्णत राबजवण्यात  येर्ाऱ्या ‘कमवा व जशका’ 

योजनेत आजथणकदृष्टया   र्रीब असलेल्या जवद्यार्थयाांना मिाजवद्यालयीन जशक्षर् घेण्यासाठी जवजवध जवभार्ातनू कामे 

िऊेन आजथणक मित केली जाते. ४५ रु. तासाप्रमार् े मानधन जिले जाते.’ज्ञान बनो कमणशील कमण ज्ञानवान ‘ या 

साजवत्रीबाई फुले परु् ेजवद्यापीठाच्या र्ीतातील पंक्तीचा जवद्यार्थयाांना प्रत्यक्ष अनभुव येतो. 

९) हिद्याथी सिंाद:-जवद्याथी संसि ि े जवद्यार्थयाणचे कृतीशील ्यासपीठ आि.े जवद्यापीठ कायद्याने जनजश्चत केलेल्या 

आराखडयानसुार जवद्याथी प्रजतजनधीची संसि तयार करुन मिाजवद्यालयांच्या जवजवध उपक्रमांच्या जनयोजनात त्यांचा 

सिभार् घेतला जातो. 

१०) सांस्कृहतक मंडळ:-मिाजवद्यालयातील जवद्याथी जवद्याथीनंीच्या  सपु्त कलार्ुर्ांना वाव िणे्यासाठी व त्यांच्या 

कलार्रु्ांचा आजवष्कार करण्यासाठी सांस्कृजतक मंडळ कायणशील असते. जवद्यार्थयाांच्या र्ायन, अजभयान, वािन, 

जवनोिीबदु्धी, प्रर्ल्भता या र्रु्ांना ्यासपीठ जमळावे म्िर्नू  नाटक , एकांजकका, नाटवयछटा, एकपात्री प्रयोर्, पथनाटवय या 

कायणक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.  चाल ूघडमोडीतील  सामाजजक, राजकीय, शैक्षजर्क ज्वलंत अशा  प्रश्नांवर आपले 

परखड मत  मांडता यावे  म्िर्नू वािजववाि स्पधाण घेण्यात येतात. तसेच त्या-त्या वषी कािी जवशेष उपक्रम असतील तर  

त्यांचे आयोजन केले जाते.  

११) चेतना िाहर्यक हनयतकाहलक :-मिाजवद्यालयातील जवद्यार्थयाणमध्ये साजिजत्यक लपलेला असतो. त्याच्या 

सजृनशीलतेला चालना िणे्यांसाठी, त्याची प्रर्ल्भता, रसग्रिर्, आकलन यासाठी मिाजवद्यालयात चेतना वाजषणक अकं 

काढला जातो. त्यामध्ये कथा, कजवता वैचाररक लेख, समीक्षा, जवनोि, वैज्ञाजनक लेख इ. लेखनाला प्रजसद्धी जिली  जाते. या 

माध्यमातनू जवद्यार्थयाांची लेखनशैली वाढण्यास मित िोते. सन २०१३-१४ या वषाणत चेतना जनयतकाजलकास परु् े

जवद्यापीठास परुस्कार जमळाला. 

१२)‘युिा चेतना’:-सन २०१२-१३ या वषाणपासनू यवुा चेतना ि ेपाजक्षक मिाजवद्यालयात प्रकाजशत करत आि.े यामध्य े

मिाजवद्यालयातील जवजवध जवकासात्मक र्ोष्टी या जवजवध उपक्रमांचा समावेश व जशक्षक, जशक्षकेतर सेवक आजर् जवद्याथी 

यांनी जलजिलेले जवजवध लेख प्रजसद्ध केले जातात. 

१३)‘हनभयय कन्या’ अहभयान :-साजवत्रीबाई फुले परु् ेजवद्यापीठाच्या वतीने जवद्याजथणनींच्या ्यजक्तमत्त्व जवकासासाठी ि े

अजभयान मिाजवद्यालयात  राबजवण्यात येते. या योजनेतंर्णत मलुींसाठी  मार्णिशणन वर्ण, ्याख्यान,े जशजबरे यांचे आयोजन केले 

जाते. त्यात प्रामखु्याने स्वसंरक्षर् , आरोलय आजर् इतर उपक्रमांचा समावेश असतो.  

१४)व्यसनमुिी अहभयान:-जवडी, तंबाख,ू र्टुखा आजि पिाथाांचे सेवन टाळण्यासाठी मिाजवद्यालयात ्यसनमकु्ती 

अजभयान चालजवले जाते. या अजभयानात समाज, जवद्याथी तसेच कमणचारी यांचा सामाजजक जार्ीवेतनू समावेश केला आि.े 

मिाजवद्यालयाचा जवद्याथी ्यसनमकु्ती प्रचार, प्रसाराचा कायणकताण असावा म्िर्नू त्याच्यासाठी वैद्यक तज्ज्ञांचे समपुिशेकांचे 

मार्णिशणन उपलब्ध केले जाते. जवद्यार्थयाांना ्यसनांच्या िषु्पररर्ामाची  जार्ीव जनमाणर् ्िावी म्िर्नू जनबंध स्पधाण, जभत्तीपत्रक 

स्पधाांचे आयोजन केले जाते. मिाजवद्यालय पररसरात ्यसनी  पिाथाांचे सेवन करर्ाऱ्या जवद्याथी इ कमणचाऱ्याना िडं केला 

जातो. 

१५)पािुणा िाचक (पािा) योजना:- 

शैक्षजर्क वषण २०१२-१३ पासनू मिाजवद्यालयात ग्रथंालय जवभार्ाने पारनेर पररसरातील वाचकांसाठी ‘पािुर्ा वाचक’ 

(पावा) योजना मिाजवद्यालयाने सरुु केलेली असनू त्यास चांर्ला प्रजतसाि जमळत आि.े 

 

शरीर स्िच्छ ठेिता, मनिी स्िच्छ ठेिा 
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१६) बहि:शाल हशक्षण मंडळ:- 

जवद्यार्थयाांच्या सवाांर्ीर् जवकासाठी साजवत्रीबाई फुले परु्े जवद्यापीठ आजर् बजि:शाल जशक्षर् मंडळ चालजवले जाते. 

्याख्याने, कायणशाळा, उद्बोधन इ. उपक्रमांतनू समाज प्रबोधन केले जाते. तज्ज्ञ ्यक्तींची ्याख्याने डॉ, जयकर 

्याख्यानमालेचे आयोजन केले जाते. 

१७) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम:- 

मिाजवद्यालयात खालील प्रमार्पत्र अभ्यासक्रम चालजवले जातात. 

१) Skill Bases Course “Banking and Accounting” 

२) मानव अजधकार जशक्षर् 

३) वतृ्तपत्र जवद्या व माजिती तंत्रज्ञान  
 

हिस्ताररत काययक्रम (Extension Programmes) 
 

१) परकीय भार्ा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम:- 

मिाजवद्यालयात इगं्रजी जवभार्ाच्या पढुाकाराने परकीय भाषा प्रमार्पत्र अभ्यासक्रम वर्ण सरुु करण्यात आले आिते. 

शैक्षजर्क वषण २०१५-१६मधे जमणन भाषचेा वर्ण चालजवण्यात आला असनू पढुील शैक्षजर्क वषाणपासनू जमणन सोबतच 

स्पॅजनश व जपानी भाषचेा वर्ण सुरु करण्याचा मानस आि.े 

२) ‘पयायिरण जाणीि जागृती :- 

शैक्षजर्क वषण २००७-२००८ पासनू साजवत्रीबाई फुले परु् े जवद्यापीठाने एस. वाय. बी. ए./ बी. एस्सी./संर्र्क/ बी. 

एस्सी ./ बी कॉम. या वर्ाणसाठी पयाणवरर्ीय जार्ीव जार्तृी िा सक्तीचा जवषय सुरु केला. त्यानसुार पयाणवरर् जार्ीव 

जार्तृी िा जवभार् मिाजवद्यालयात सरुु झाला. पयाणवरर्ाजवषयी जवद्यार्थयाांमध्ये जार्ीव जार्तृी ्िावी या उद्दशेाने या 

जवभार्ामाफण त जवजवध उपक्रम राबजवले जातात. पयाणवरर्ाशी संबजधत प्रकल्प तयार करण्यासाठी मार्णिशणन केले जाते. 

३) ‘एक हिद्याथी एक झाड योजना:- 

साजवत्रीबाई फुले परु्े जवद्यापीठाच्या मार्णिशणनाखाली  शैक्षजर्क वषाणत २०१७-२०१८ पासनू ‘एक जवद्याथी एक झाड’ 

िी योजना राबजवण्यात येत आि.े पयाणवरर् संतलुनासाठी यवुकांचे सिकायण घेऊन स्थाजनक पररसरात वकृ्षांची लार्वड 

करून त्यांचे संवधणन करर्े िा या योजनेचा उद्दशे आि.े जवद्यार्थयाांनी िी झाडे सावणजजनक  आजर् खाजर्ी जठकार्ी लावनू  

जतन केली आिते. 

४) आपत्ती व्यिस्थापन:-  

शैक्षजर्क वषण २००९-२०१० पासनू साजवत्रीबाई फुले परु् े जवद्यापीठाने पिवी स्तरावर आपत्ती ्यवस्थापन िा जवषय 

सक्तीचा केला आि.े आपत्तीचा सामना करण्यासाठी पवूण प्रजशक्षर् जवद्यार्थयाांना जमळावे तसेच त्यांच्यामध्ये सािस व 

सामर्थयण जनमाणर् ्िावे या उद्दशेाने िा जवषय सरुु करण्यात आलेला आि.े  

५) बॅचलर ऑफ िोकेशनल कोसय (B.Voc.)- 

शैक्षजर्क वषण २०१८-२०१९ पासनू Renewable Energy व Software Developmnet ि ेिोन कोसणस सरुु 

करण्यात आलेले आिते. 

 

अन्न ि प्रशासन मिाराष्र राज्य भेसळ प्रहतबंा न कायदा १९५४ (४) सेक्शन ७ अन्िये 

मिाहिद्यालयाच्या सभोिताली शंभर हमटर पररसरात तंबाखूशी हनगडीत िस्तू हिशेर्तः गुटखा 

तंबाखू, हसगारेट यांची हिक्री करणे, साठा करणे, बाळगणे अथिा खाणे गुन्िा आिे. 

 

 

बोलािे बरे, बोलािे खरे, कोणाच्यािी मनािर पडू नये चरे  
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मायगे्रशन हिर्यी हिद्यार्थयाांना सूचना  
  

 िसुऱ्या मिाजवद्यालयात  प्रथम प्रवेश घेर्.े जर जवद्यापीठ बिलले तरच मायग्रशेन करावे लार्ते. मायग्रशेनसाठी िोन 

टी. सी. तयार िोतील. प्रथम मळू टी. सी.साजवत्रीबाई फुले परु् ेजवद्यापीठ  परु्,े येथे मायग्रशेनसाठी पाठवावा लार्तो.   

१) प्रथम मा. कुलसजचव यांचे नावे  ५००/- रुपयांचा डी. डी.काढर्.े 

२)संर्र्क वेबसाईट http://migrationunipuneonline.in ऑनलाइन फॉमण भरल्यानंतर त्यांच्या चार प्रजत  

मिाजवद्यालयाच्या कायाणलयात  घेऊन येर् े. मळू टी. सी. माकण शीट झेरॉक्स  प्रत ४२ रु पोस्टेज जतकीट लावलेले पाकीट या 

क्रमाने प्रजत जवद्यापीठाकडे पाठजवल्या जातात. जवद्यापीठातनू तमुच्या पत्यावर मायग्रशेन पाठजवले जाते. 

 टी. सी. ची िबुार प्रत ज्या मिाजवद्यालयात प्रवेश घेतला त्या कॉलेजमध्ये घेऊन जार्.े 

 

हिहिा  हशष्यिृत्त्या ि शुल्क सिलतींची माहिती  

 

 अनकु्रमजर्का : 

१) ई. बी. सी. (आजथणकदृष्टया  मार्ासवर्ीय प्रवर्ाणसाठी) 

२) प्राथजमक जशक्षकांचे मलुा-मलुींना जमळर्ारी शलु्क सवलत पी. टी. डब्ल्य ू. 

३) माध्यजमक जशक्षकांचे मलुा-मलुींना जमळर्ारी शलु्क सवलत एस. टी. डब्ल्य ू. 

४) स्वातंत्र्य सैजनकांच्या मलुा-मलुींना जमळर्ाऱ्या शकै्षजर्क  सवलत. 

५) माजी सैजनकांच्या मलुा-मलुींना जकंवा पत्नीला  जमळर्ाऱ्या शकै्षजर्क  सवलत. 

६) भारत सरकार जशष्यवतृ्ती (मार्ासवर्ीय जवद्यार्थयाांकररता) एन.टी./एस, बी. सी./ओ. बी. सी./ एस. टी. 

७) भारत सरकार जशष्यवतृ्ती (मार्ासवर्ीय जवद्यार्थयाांकररता) एस. टी. 

८) राजषी छत्रपती शािू मिाराज र्रु्वत्ता जशष्यवतृ्ती (एस.सी./एन.टी./एस.बी.सी./प्रवर्ाणतील 

जवद्यार्थयाणसाठी . 

९) राज्य सरकारची खलुी र्रु्वत्ता जशष्यवतृ्ती 

१०) राष्रीय र्रु्वत्ता जशष्यवतृ्ती 

११) अपंर् जशष्यवतृ्ती 

१२)  बी.सी. फ्री जशप 

वर उल्लेखीलेल्या सवण शलु्क सवलती व जशष्यवतृ्त्या ह्या मिाजवद्यालयात शासनाच्या जनयमानसुार प्राप्त िोऊ 

शकतात. प्रत्येक शासकीय जशष्यवतृ्ती व शलु्क सवलतीसाठीचे जनयम, सचूना फलकावर लावल्या जातात. सचूना 

फलकावर जनधाणररत केलेल्या जिनांकापयांत अजण करावा लार्तो. तसेच कार्िपत्रांची पतूणता करावी लार्ते. अजण केला 

म्िर्ज े जशष्यवतृ्ती जकंवा सवलत जमळतेच  असे नािी. शासकीय छाननीत मंजरुी जमळाल्यानंतर जवद्यार्थयाांची 

अभ्यासक्रमातील प्रर्ती कमी झाल्यास तो र्रैिजर आढळून आल्यास त्याला मजंरू झालेली जशष्यवतृ्ती जकंवा शलु्क 

सवलत  रद्द करण्यात येते. याबाबत प्राचायाांनी घतेलेला जनर्णय अजंतम रािील. 

 जशष्यवतृ्या व शलु्क सवलतींची व त्याच्या अटी, पात्रता आजर् लार्र्ाऱ्या प्रमखु कार्िपत्रांची माजिती पढु े

तपशीलवार जिलेली आि.े 

 

 

िसा खेळा पण हशस्त पाळा  
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हिहिा  हशष्यिृत्ती माहिती 

-: ई.बी.सी. हिभाग :- 

हिहिा  शुल्क सिलत ि 

हशष्यितृ्त्या  

अटी ि पात्रता  लागणारी प्रमुख कागदपते्र 

१) ई. बी. सी. (आजथणकदृष्टवया 

मार्ासवर्ीय प्रवर्ाणसाठी 

१) वाजषणक उत्पन्न रु.१,००,००० पेक्षा कमी 

असावे. 

२) जवद्याथी वाजषणक परीक्षेत उत्तीर्ण असावा. 

३) जवद्यार्थयाणचे वडील ियात नसतील तर 

अजण आईने भरावा  

४) आई व वडील ियात नसतील तर ते 

त्यात नसल्या बाबतचे र्ॅझेटेड ऑजफसर 

अर्र जबाबिार  अजधकाऱ्याच्या सिीचे 

जनवेिन सािर करावे. 

५) सिरची शलु्क सवलत िोन अपत्यापयांत 

जमळते  

उत्पन्नाचा िाखला फक्त तिसीलिार यांचा  

२) प्राथजमक  जशक्षकांचे 

मलुामलुींना जमळर्ारी शलु्क 

सवलत पी.टी.डब्ल्य ू

१)  जवद्याथी जशक्षकाचा मलुर्ा/मलुर्ी असावी  

२) जवद्याथी वाजषणक परीक्षेत उत्तीर्ण असला 

पाजिजे  

१)आई वडील ज्या जठकार्ी काम करतात त्यांची 

नेमर्कू करर्ाऱ्या अजधकाऱ्यांचा सिीचा िाखला  

२) र्रु् पत्रकांच्या २ सत्यप्रती 

३) प्राथजमक जशक्षकांचे  

मलुामलुींना जमळर्ारी शलु्क 

सवलत एस.टी.डब्ल्य ू

१) जवद्याथी जशक्षकाचा मलुर्ा/मलुर्ी असावी  

२) जवद्याथी वाजषणक परीक्षेत उत्तीर्ण असला   

    पाजिज े

१)आई वडील ज्या जठकार्ी काम करतात त्यांची 

नेमर्कू करर्ाऱ्या अजधकाऱ्यांचा सिीचा िाखला  

२)र्रु् पत्रकांच्या २ सत्यप्रती 

४) स्वातंत्र्य सैजनकांच्या 

मलुामलुींना  जमळर्ारी 

शैक्षजर्क सवलत  

१) जििं सेना, र्ोवा मकु्ती व भतूपूवण िदै्राबाि 

संस्थानात जबाबिार सरकार स्थापन 

करण्याबाबत ज्यांनी भार् घेतला 

अशांच्या मलुामलुींना, नातवांना सवलत 

२)  मलुर्ा मयत झाला असल्यास त्याच्या 

पाल्यांना शलू्क माफी व सवलत जमळते. 

१)ठराजवक नमनु्यात करारनामा  

२) सन्मानपत्राची खरी नक्कल 

३) उत्पन्नाचा िाखला  

४) र्रु्पत्रकाच्या सत्य िोन प्रती  

५) मार्ील वषी जशष्यवतृ्ती जमळत नसल्यास तसा 

शाखा प्रमखुाकडून िाखला आर्ावा  

 

५) माजी सैजनकांच्या मलुा-

मलुींना जकंवा पत्नीसाठी 

असर्ारी  शैक्षजर्क सवलती 

मिाजवद्यालयीन सवण पात्र जवद्याथाांसाठी १)शासकीय िाखला (सैजनक) 

२) र्रु्पत्रकाच्या सत्य िोन प्रती  

३) जजल्िा सैजनक बोडाणचा जवजित नमुन्यातील 

अजण 

१) भारत सरकार हशष्यितृ्ती 

(मार्ासवर्ीय जवद्यार्थयाांकररता ) 

एन. टी./एस.बी.सी./ओ.बी.सी. 

१)मार्ासवर्ीय जवद्याथी 

२) मार्ील वषी उत्तीर्ण  

३) एकाच कुटंुबातील िोन अपत्यांना 

जशष्यवतृ्तीजमळू शकते. 

४) उत्पन्न मयाणिा रु १,००,०००/- पयांत  

१)नवीन प्रवेजशत जवद्यार्थयाणना शासनाच्या 

वेबसाइटवर ऑनलाईन फॉमण भरर्े आवश्यक 

आि.े 

२)नतुनीकरर् जकंवा शैक्षजर्क र्ॅप असलेल्या 

जवद्यार्थयाणने नतूनीकरर् फॉमण भरावा व जितीय 

जकंवा ततृीय वषाणत मिाजवद्यालयीन  प्रवेजशत 

जवद्यार्थयाांनी  मिाजवद्यालयाशी संपकण  करून 

ऑनलाईन फॉमण रान्स्फर करावा. 

 

 

पुस्तकासारखा दुसरा हमत्र नािी. आपले अंतरंग खुले करतो. का ी चुकित नािी हक फसित नािी. 
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हिहिा  शुल्क सिलत ि हशष्यितृ्त्या  अटी ि पात्रता  लागणारी प्रमुख कागदपते्र 

 

 

 

२) भारत सरकार हशष्यितृ्ती 

(मार्ासवर्ीय जवद्यार्थयाांकररता ) एस. 

सी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३) भारत सरकार 

हशष्यितृ्ती(मार्ासवर्ीय 

जवद्यार्थयाांकररता ) एस. टी. 

 

 

 

 

उत्पन्न मयाणिा रु २,००,०००/- पयांत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उत्पन्न मयाणिा रु २,००,०००/- पयांत 

 

जवद्याथाांचा जशष्यवतृ्तीच अजण कार्िपत्रा अभावी 

परत जवद्यार्थयाांचे आयडीवर  आल्यास 

जवद्यार्थयाणपयांत मेसेज येत असतो तरी जवद्यार्थयाांनी 

चकुीची पतूणता करून अजण परत 

मिाजवद्यालयाच्या खात्यावर पाठवावा याबाबत  

आपर्ास आलेल्या मेसेजनसुार कायणवािी 

करावयाची आि.े याबाबतची जबाबिारी 

जवद्यार्थयाणची रािील याची जवद्यार्थयाांनी नोंि घ्यावी 

तसचे Mahadbt वेबसाईटवर ज्या जशष्यवतृ्तीची 

नावे जिलेली आिते त्यांनी अटी  व शतीनसुार 

अजण भरून आपला भरलेला अजण जशष्यवतृ्ती 

कार्िपत्रांसि जशष्यवतृ्ती जवभार्ात जमा करावा. 

३)ऑनलाईन फॉमय बरोबर खालील 

कागदपते्र सोबत जोडणे आिश्यक  

१) जातीचा िाखला सत्यप्रत २) मार्ील वषण मा. 

तिसीलिार यांचा उत्पन्नाचा िाखला ३) प्रवेश 

पावती सत्यप्रत ४) आधारकाडण सत्यप्रत ५) 

नवीन प्रवेश असल्यास शाळा सोडल्याचा 

िाखला सत्यप्रत ६) वडील ियात नसल्यास 

वजडलांचे मतृ्यचूा िाखला सत्यप्रत ७)राष्रीय 

बँकेचे पासबकु सत्यप्रत ८)शैक्षजर्क खंड 

असल्यास मा. तिसीलिार यांचे र्ॅप प्रमार्पत्र  

अॅजफडे्िीट 

टीप:-ऑनलाईन फॉमण भरल्यानंतर जवद्यार्थयाणने  

आपला वर्ण, कॅटर्री, बँक खाते नंबर, जशकत 

असलेला वर्ण अनिुाजनत की जवनाअनिुाजनत 

याबाबत खात्री करून आपली व पालकांची 

स्वाक्षरी घेऊन फॉमण जमा  करर्े आवश्यक. 

४ ) राजर्ी  छत्रपती शािू मिाराज 

गुणित्ता हशष्यितृ्ती (एस. सी./एन. 

टी./एस.बी.सी. प्रवर्ाणतील जवद्याथी 

कररता  

१)जवशेष प्राजवण्यासि एस. एस. सी.  

२) जकमान र्रु् ७५ % व त्यापेक्षा अजधक  

३)उत्पन्न मयाणिा नािी. 

१)जवजित नमनु्यातील अजण 

२) जातीचा िाखला जवद्यार्थयाणचा  

३)र्रु्पत्रकाच्या िोन सत्यप्रती 

५)राज्य सरकारची खुली गुणित्ता 

हशष्यितृ्ती 

१)एस.एस.सी.परीक्षेत जकमान र्रु् ७५ % 

२) जशष्यवतृ्तीचा लाभ िोन वषाणसाठी असतो  

३)उत्पन्न मयाणिा 

१)जवजित नमनु्यातील अजण 

२) र्रु् पत्रकाच्या िोन सत्यप्रती 

३) मा. तिसीलिार यांच्याकडील उत्पन्नाचा 

िाखला  

६) राष्रीय गुणित्ता हशष्यितृ्ती १)एस.एस.सी. परीक्षेत जवशेष प्राजवण्य 

जमळवनू उत्तीर्ण 

२)जशष्यवतृ्ती कालावधी िोन वषण  

३) उत्पन्न मयाणिा ३५,०००/- 

४)एस. एस. सी. परीक्षा ज्या शाळेत उत्तीर्ण 

झाला आिात त्या शाळेकडून फॉमण उपलब्ध 

िोतात. 

१)जवजित नमनु्यातील अजण 

२) र्रु् पत्रकाच्या िोन सत्यप्रती 

३) मा. तिसीलिार यांच्याकडील उत्पन्नाचा 

िाखला  

 

प्रसंगी थोड ेनुकसान झाले िरी चालेल, पण शत्र ूतनर्ााण करू नका 
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अपंग हशष्यितृ्ती १) ४० % पेक्षा अजधक र्रु् असेल  

२) उत्पन्नाचा िाखला  

१)जवजित नमनु्यातील फॉमण २) र्रु् 

पजत्रकेच्या िोन सत्य प्रती ३) मा. 

तिसीलिार यांचे सिीचा उत्पन्नाचा िाखला 

मळू व सत्य प्रती ४) जजल्िा वैद्यकीय 

अजधकाऱ्यांनी जिलेले अपंर् प्रमार्पत्र 

साक्षांजकत  सत्यप्रत ५)प्रवेश पावतीसत्यप्रत 

७) बी.सी. फ्रीहशप  १)मार्ासवर्ीय जवद्यार्थयाांना एक वेळ नापास 

झालेल्यांना फी सवलत जमळते. 

२) उत्पन्न मयाणिा १ व ६ लाखाचे िरम्यान  

असरे् आवश्यक 

३)एकाच कुटंुबातील िोनपेक्षा जास्त अपत्य 

असल्यास लाभ जमळर्ार नािी 

१)वरील प्रमार्े िोन प्रतीत 

८) एकलव्य अहा यक सिाय्य योजना    

(फि पदव्युत्तर िगायसाठी) 

१) पिव् यतुर जवद्यार्थयाांसाठी  

२) पिवी परीक्षेत कला व वाजर्ज्य शाखेत 

जकमान ६० %र्रु्ांसि उत्तीर्ण  

३) वाजर्ज्य शाखेत ७० %  र्रु्ांसि उत्तीर्ण  

१)जवजित नमनु्यातील फॉमण 

२)पिवी परीक्षेचे र्रु्पत्रक  

३)तिसीलिार उत्पन्नाचा िाखला 

१०)हिदंी हशष्यितृ्ती १) पिवी वर्ाणला जििंी जवषय घेर्ाऱ्यासाठी  

२) वाजषणक परीक्षेत जििंी जवषय जकमान ६० % 

१) र्रु्पत्रकाच्या २ सत्य प्रती (पाठपोठ) 

११) दहक्षणा फेलोहशप १)जो जवद्याथी पिवी परीक्षेत प्रथम श्रेर्ीत 

आले असतील असे जवद्याथी  

१)जवजित नमनु्यात अजण 

२)र्रु्पत्रकाच्या  िोन सत्यप्रती 

१२)गहणत ि भौहतकशास्त्र हशष्यितृ्ती १)इ. १२वी सायन्स मध्ये र्जर्ल व 

भौजतकशास्त्रजवषयाला जकमान ६० % 

१)र्रु्पत्रकाच्या सत्यप्रत 

 

१३)क्रांतीज्योती साहित्रीबाई फुले  

      हशष्यितृ्ती 

१)जकमान ६० % र्रु् इतर कोर्तीिी 

जशष्यवतृ्ती जमळालेली नसावी (िवेिासी, 

वारंर्र्ा, एडवसग्रस्त , मातांच्या मलुींना जवशेष 

प्राध्यान्य 

१)र्रु्पत्रकाची सत्यप्रत २ 

२)तिसीलिार उत्पन्नाचा िाखला 

३)राष्रीयकृत बँकेचे पासबकु 

१४)आहथयक दुबयल घटकातील  

      गुणित्ताा ारक हिद्यार्थयाांना 

आहथयक     

      सिाय्य  

१)तिसीलिार उत्पन्नाचा िाखला 

२)मार्ील वषाणत ६० % पेक्षा जास्त र्रु् 

आवश्यक 

१)उत्पन्ना बाबतचे िमीपत्र (२०/- चे 

स्टॅम्पपेपरवर मा. प्राचायण यांचे सिी 

जशक्यानीशी २) र्ुर्पत्रकाची सत्यप्रत ३) 

मा. तिसीलिार यांचा उत्पन्नाचा िाखला 

४) राष्रीयकृत बँकेचे पासबकु 

१५)आहथयकदृष्टया मागासिगीय  

      हिद्यार्थयाांना कहनष्ठ 

मिाहिद्यालयीन  

     स्तरािर देण्यात येणारी हशष्यितृ्ती 

१)माध्य. शालांत परीक्षेत जकमान  ५० % र्रु् 

आवश्यक  

२) वाजषणक उत्पन्न  ३०,०००/- 

१)र्रु्पत्रकाची सत्यप्रत 

२)तिसीलिार उत्पन्नाचा िाखला 

३)मिा. प्रवेश पावतीची सत्यप्रत  

४)राष्रीयकृत बँकेचे पासबकु 

१६)अल्पसखं्याक समाजाच्या  

      हिद्यार्थयाांसाठी मॅहरककोत्तर  

      हशष्यितृ्ती 

१)रजिवासी िाखला 

२) जकमान ५० % र्रु् प्राप्त 

३)अजणिार इतर कोर्त्यािी योजनेचा 

लाभधारक नसावा. 

१)बँक पासबकु सत्यप्रत २)प्रवेश पावतीची 

सत्यप्रत ३)र्रु्पत्रक सत्यप्रत ४)शाळा  

सोडल्याच्या िाखल्याची सत्यप्रत ५)रेशन 

काडण सत्यप्रत ६) रु. १००/- च्या स्टॅम्प 

पेपरवर जवजित नमनु्यात प्रजतज्ञापत्र  

१७) साहित्रीबाई फुले पुणे हिद्यापीठ  

       गुणितं हिद्याथी हशष्यितृ्ती 

१)तिसीलिार यांचा उत्पन्नाचा िाखला 

२)मार्ील वषाणचे परीक्षेत जास्त र्रु् 

 

१)माकण शीट २)तिसीलिार यांचा उत्पन्नाचा 

िाखला ३)आधारकाडण ४)राष्रीयकृत बँकेचे 

पासबकु झेरॉक्स 

 

हनसगायिर पे्रम करणारा माणूस सदैि प्रसन्नच असतो. 
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हिद्याशाखा हनिाय अभ्यासक्रम 

कला शाखा  

अ.न ं हिर्य  प्रथम िर्य 

प्रिेश मयायदा  

अनुदाहनत 

२४० हिना 

अनुदाहनत -

१२० 

हितीय िर्य प्रिेश मयायदा अनदुाहनत 

२४०  

तृतीय िर्य प्रिेश मयायदा 

अनुदाहनत १२० 

सामान्य स्तर जवशेष स्तर -१  जवशेष स्तर 

-२ 

सामान्य 

स्तर 

जवशेष 

स्तर -१  

जवशेष 

स्तर -२ 

१)  इगं्रजी सक्तीचे  ११०११ २०१७ २३३८ २३३९ ३०१७ ३३३७ ३३३८ 

२)  मराठी  ११०२१ A/B २०२७ २०२८ २०२९ ३०२७ ३०२८ ३०२९ 

३)  जििंी  ११०९१ २०९४ २०९५ २०९६ ३०९४ ३०९५ ३०९६ 

४)  अथणशास्त्र  १११५१ २१५७ २१५८ २१५९ ३१५७ ३१५८ ३१५९ 

५)  राज्यशास्त्र  १११६१ २१६१ २१६८ २१६९ ३१६१ ३१६८ ३१६९ 

६)  इजतिास  १११७१ २१७७ २१७८ २१७९ ३१७७ ३१७८ ३१७६ 

७)  भरू्ोल  ११० A,B २२०७ २२०८ २२०९ ३२०४ ३२०५ ३२०६ 

८)  ऐजच्छक इगं्रजी  ११३३१ २३३७ २३३८ २३३९ ३३३७ ३३३८ ३३३९ 

९)  फंक्शनल I  ११८५१ -- २८५७ २८५८ -- -- -- 

१०)  इजंललश II  ११८५२ -- २८५७ २८५८ -- ३८५७ ३८५८ 

११)  सक्तीचा पयाणवरर् 

जनजार्तृी  

 २९९ २८५१ २८५२ -- ३८५१ ३८५२ 

१२)  Physical 

Education 

Scheme 

 -- -- -- -- -- -- 

 

टीप 

१) प्रथम वषाणसाठी मराठी एकूर् सिा जवषयांची जनवड करावयाची असनू प्रत्येक जवषय १०० र्रु्ांचा असेल,  

२) ३० र्रु् अतंर्णत  परीक्षा आजर् ७० र्रु् अजंतम  परीक्षा अशी रािील. 

३) प्रथम  वषाणसाठी जनवडलेल्या जवषयातनू जितीय वषाणसाठी सक्तीच्या इगं्रजी बरोबर सामान्य स्तरावर तीन व जवशेष 

स्तरावर िोन असे एकूर् सिा जवषय जनवडता येतील. सामान्य व जवशेष स्तरावर घ्यावयाचा जवषय जवद्यार्थयाांना 

प्रथम वषाणमध्ये घेतलेल्या जवषयांपैकीच असेल.  

४)  जितीय वषाणसाठी सक्तीचा १०० र्रु्ांचा पयाणवरर् जनजार्तृी जवषय रािील. जमळालेल्या र्ुर्ांचा श्रेर्ी स्वरुपात 

र्रु्पत्रकात समावेश केला जाईल. या जवषयात उत्तीर्ण झाल्याजशवाय पिवी जमळर्ार नािी. 

५) जितीय वषाणसाठी जनवडलेले जवषय ततृीय वषाणसाठी कायम राितील . 

६) प्रवेशाच्या वेळी जनवडलेले जवषय पढेु बिलता येर्ार नािी. 

 

 

मन मोकळे असािे पण हजभ मात्र मोकळी अस ूनये 
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Commerce Faculty 

F.Y.B.Com (Semester Pattern From 2019-20) 

Sem-I Sem –II 

Sr. 

No 

Subject 

Code 

Subject Sr. 

No 

Subject 

Code 

Subject 

1 112 Financial Accounting-I 1 122 Financial Accounting-II 

2 113 Business Economics-I 2 123 Business Economics-II 

3 114(A) Business Mathematics and 

Statistics-I 

3 124(A) Business Mathematics 

and Statistics-II 

4 115(B) Banking & Ginance-I 4 125(B) Banking & Ginance-II 

5 116(C) Marketing & Salesmanship-I 5 126(C) Marketing & 

Salesmanship-II 

6  Marathi 6  Marathi 

7  English 7  English 

 

S.Y.B.Com (Semester Pattern From 2020-21) 
 

Sr. 

No. 

Subject 

Code 

Subject Sr. 

No. 

Subject 

Code 

Subject 

1 231 Business Communication-I 1 241 Business Communication-II 

2 232 Corporate Accounting-I 2 242 Corporate Accounting-II 

3 233 Business Economics(Macro)-I 3 243 Business 

Economics(Macro)-II 

4 234 Business Management-I 4 244 Business Management-II 

5 235 Elements of Company Law-I 5 245 Elements of Company 

Law-II 

6 236(B) Banking & Finance-I 6 246(B) Banking & Finance-II 

 

T.Y.B.Com (Annual Pattern) 2013 

Sr. No. Subject Code Subject 

1 301 Business Regulatory Framework 

2 302 Advanced Accounting 

3 303(A) Indian & Global Economic Development 

4 304 Auditing & Taxation 

5 305 Banking & Finance –II 

6 306 Banking & Finance-III 

 

 

बनू शकला तर कृतज्ञ बना, कृतघ्न नको  
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* एकाच ठिकाणी जास्तिेळ घोळका करून उभे राहु नये ककंिा बस ूनये. 

*शिकंताना, खोकताना नाका-तोंडािर रुमाल अथिा Tissupaper धरािा. 

माजिती पत्रक २०२०-२१ 

 प्रथम वषण वाजर्ज्य १) या वषाणसाठी एकूर् सात जवषय घेर् ेआवश्यक आि.े २) अकौंटन्सी या जवषयाच्या 

र्रु्ांची जवभार्र्ी ३० र्रु् सत्रांत परीक्षा, २० र्रु् प्रात्यजक्षक परीक्षा, ५० र्रु् वाजषणक परीक्षा असे असनू 

बाकी पाच जवषयासाठी ३० र्रु् सत्रांत परीक्षा व ७० र्रु् असे रािील.  

 जि्तीय वषण वाजर्ज्य :- १) या वषाणसाठी एकूर् सिा जवषय घेर् ेआवश्यक आि.े २) जबजझनेस कम्यजुनकेशन 

आजर् बँजकंर् एंड  फायनान्स जवषयाच्या र्रु्ांची जवभार्र्ी ३० र्रु् सत्रांत परीक्षा, २० र्रु् प्रात्यजक्षक 

परीक्षा आजर् ५० र्रु् वाजषणक परीक्षा असे जलिून बाकी चार जवषयांसाठी ३० र्रु् सत्रांत आजर् परीक्षा 

आजर् ७० र्रु् वाजषणक परीक्षा अशी रािील. 

 ततृीय वषण वाजर्ज्य – १) या वषाणसाठी एकूर् सिा जवषय घेर्े आवश्यक आि.े Auditing Taxiation , 

Banking And Finance II and Banking And Finance III या जवषयाची र्रु् जवभार्र्ी २० 

र्रु् सत्रांत परीक्षा, २० र्रु्  प्रात्यजक्षक परीक्षा आजर् ६० र्रु् वाजषणक असे बाकी तीन जवषयांसाठी -२० 

र्रु् सत्रांत परीक्षा व ८० र्रु् वाजषणक परीक्षा असे रािील. 

 सचूना: प्रथम व जि्तीय वषाणकररता २  जथअरी आजर् एक प्रजक्टकल ए.टी.के.टी. ची सवलत जमळते. प्रथम 

वषाणचे वरीलप्रमार् े३ जवषय राजिल्यास जितीय वषाणत प्रवेश जमळू शकतो. तसेच वरीलप्रमार् े३ जवषय 

राजिल्यास ततृीय वषाणत प्रवेश जमळू शकतो. परंत ुप्रथम वषाणचे सवण जवषय सटुल्याजशवाय ततृीय वषाणत प्रवेश 

जमळत नािी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जीिन िा एक प्रिास आिे, समुद्र गाठायचा असेल तर खाच खळगे पार करािेच लागतील  

कोरोना विषाणूला घाबरू नका, सािध राहा, 

महाविद्यालय पररसरात कोरोना प्रादभुावि रोखण्यासािी घ्याियाची काळजी 

* प्रत्येकानी सदैि फेसमास्क पररधान करािा. 

* प्रत्येकान ेSANITIZER  िारंिार िापराि.े  

* आपले हात िारंिार साबणाने स्िच्छ धिुा.  

* Social  Distances च्या ननयमांच ेपालन करािा. 

* एकाच ठिकाणी जास्त िेळ घोळका करू नये. 

* शिकंताना,खोकताना नाका-तोंडािर हातरुमाल अथिा Tissue paper    

       धरािा. 
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Science Faculty 

माजिती पत्रक २०२०-२१ 

 

 

Course Structure: B.Sc. Physics 

F.Y.B. Sc. 

Semester Paper Subject 

Sem I  Physics-I  Mechanics and Properties of Matter (71110) 

Physics -II  Physics Principles and Application(711120) 

Sem II  Physics-I Heat and Thermodynamics (71210) 

Physics -II Electricity and Magnetism (71220) 

 Physics Practical Course(71230) 

 

S.Y.B. Sc. 

Subject 

Sem III 

Subject 

Code 

Subject 

Sem IV 

Subject 

Code 

Physics Paper -I 

Mathematical Methods of Physics-I 

Physics Paper- II Electronics-II 

Practical Course (Lab 2A) 

 

231 

232 

233 

Physics Paper-I 

Oscillation Waves & Sound 

Physics Paper – II Optics 

Practical Course (Lab 2B) 

 

241 

242 

243 

    
 

T.Y.B. Sc. 

Code 

No 

Subject Subject 

Code 

Subject 

Sem III  Sem IV  

91213 Mathematical Methods in Physics 91214 Solid State Physics 

91223 Classical Electrodynamics 91224 Quantum Mechanics 

91233 Classical Mechanics 91234 Thermodynamics and 

Statistical Physics 

91243 Automic and Molecular Physics 91244 Nuclear Physics 

91253 ‘C’ Programming and Computational 

Physics 

91254 Electronics 

912L3 Elements of Material Science 912L4 Laser 

  91274 Phy. Practical Course - I 

  91284 Phy. Practical Course - II 

  91294 Phy. Practical Course - III 

 

 

ज्ञानासाठी केलेली गंुतिणूक हि नेिमीच चांगली  परतािा देतो 
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Course Structure 

संघर्य हनसगायचे आमंत्रण आिे जो स्िीकारतो तोच पुढे जातो. 

 

माजिती पत्रक २०२०-२१ 

 
 

     B.Sc. Chemistry 

F.Y.B.Sc. 

Code No Subject 

Sem I 

Subject 

Code 

Subject 

Sem II 

CH-101 Physical Chemistry CH-201 Inorganic Chemistry 

CH-102 Organic Chemistry CH-202 Analytical Chemistry 

CH-103 Practical Chemistry - I CH-203 Practical Chemistry-II 

S.Y. B. Sc 
 

Code No Subject 

Sem III 

Subject 

Code 

Subject 

Sem IV 

CH-301 Physical And Analytical 

Chemistry –I 

CH-401 Physical And Analytical Chemistry -II 

CH-302 Inorganic and Organic 

Chemistry-I 

CH-402 Inorganic and Organic Chemistry-II 

CH-303 Practical Chemistry III CH-403 Practical Chemistry IV 
 

T. Y.B. Sc. 
 

Code No Subject 

Sem V 

Subject 

Code 

Subject 

Sem VI 

CH-331 Physical Chemistry CH-341 Physical Chemistry  

CH-332 Inorganic Chemistry CH-342 Inorganic Chemistry 

CH-333 Organic Chemistry CH-343 Organic Chemistry 

CH-334 Analytical Chemistry CH-344 Analytical Chemistry 

CH-335 Industrial Chemistry CH-345 Industrial Chemistry 

CH-336(C) Biochemistry  CH-346(C) Biochemistry  

  CH-347 Physical Chemistry Practical 

  CH-348 Inorganic Chemistry Practical 

  CH-349 Organic Chemistry Practical 

FYBSC 2020-21 Geography 

Sr. NO. Semester Course 

Code 

Title 

1 I Gg-112 Introduction to Physical Geography-I (Geomorphology) 

2 Gg-113 Introduction to Physical 

Geography II (Geography of Atmosphere and Hydrosphere) 

3 Practical’s in Physical Geography 

4 II Gg-121 Introduction to Human Geography 

5 Gg-122 Population and Settlement Geography 

6 Gg-123 Practical in Human Geography 
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MATHEMATICS DEPARTMENT 

SYLLABUS 2020-2021 

FYBSC Mathematics Syllabus 

SEMESTER I SEMESTER I Credit 

Paper I MT-111 Algebra MT-121 Analytical Geometry 2 

Paper II MT-112 Calculus-I MT-122 Calculus-II 2 

Paper III MT-113 Mathematics Practical 

based on MT-231 and 

MT-232 

MT-123 Mathematics practical 

based on MT-241 and 

MT-242 

1.5 

 

 

SYBSC Mathematics Syllabus 

 

SEMESTER I SEMESTER I Credit 

Paper I MT-231 Calculus of Several Variable MT-241 Linear Algebra 2 

Paper II MT-232(A) Numerical Methods and It’s 

Application 

MT-

242(A) 

Vector Calculus 2 

MT-232(B) Graph Theory MT-

242(B) 

Dynamical System 2 

Paper II MT-233 Mathematics practical based 

onMT-231 and MT-232 

MT-243 Mathematics Practical 

based on MT-241 and 

MT-242 

2 

 

All three above courses are compulsory. 

 In Semester-III, select any one from MT-232(A) and MT-232(B) 

 In Semester-IV, select any one from MT-242(A) and MT-242(B) 

 

T.Y.B. Sc.(Semester Pattern) 

Subject Code                  Subject Subject Code                  Subject 

91113 Metric Space MT 331 91114 Complex Analysis MT341 

91123 Reallysis-I MT 332 91124 Real Analysis-II MT342 

91133 Problem Course MT 332 91134 Problem Course MT342 

91143 Group Theory MT 334 91144 Ring Theory MT344 

91153 O.D.E. MT 335 91154 P.D.E. MT345 

91163 Problem Course MT 336 91164 Problem Course MT346 

911A3 Operation Research MT 337A 911D4 Group Theory MT347D 

911F3 Number Theory MT 337F 911F4 Computational Geometry MT347F 

91193 Practical Course MT 338 91194 Practical Course MT348 

 

भव्य हिचार िा सगंुा ासारखा असतो , तो पसरािा लागत नािी, आपोआप पसरतो   
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Course Structure Botany  
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Revised Syllabus For F.Y.B.Sc. Botany to be implemented from June 2019 

Semester  Course Type Course Code Course Name Credits 

1 Compulsory 

Course 

BO-111 Plant Life and Utilization-I 2 

BO-112 Plant Morphology and Anatomy 2 

BO-113 Practical Based on BO111& BO-112 1.5 

II Compulsory 

Course 

BO-121 Plant Life and Utilization II 2 

BO-122 Principles of Plant Science 2 

BO-123 Practical Based on BO 121 & BO-122 1.5 

Revised syllabus for S.Y.B. Sc. Botany to be Implemented from June 2020 

III Compulsory 

Course 

BO-231 Taxonomy of Angiosperms and Plant 

Ecology 

2 

BO-232 Plant Physiology 2 

BO-233 Practical based on BO 231 & BO 232 2 

IV Compulsory 

Course 

BO-241 Plant Anatomy and Embryology 2 

 BO-242 Plant Biotechnology 2 

 BO-243 Practical based on BO 241 & BO 242 2 
 

T.Y.B.Sc. Botany Revised Syllabus From 2015 

Paper Course Semester III Course Semester IV 

I BO-331 Cryptogamic Botany BO-341 Plant Physiology and Biochemistry 

II BO-332 Cell and Molecular Biology BO-342 Plant Ecology and Biodiversity 

III BO-333 Genetics and Evolution BO-343 Plant Pathology IV 

IV BO-334 Spermatophyta and Palaeobotany BO-344 Medicinal and Economic Botany 

V BO-335 Horticulture and Floriculture BO-345 Plant Biotechnology 

VI BO-336 Computational Botany BO-346 Plant Breeding and Seed 

Technology 

Practical Based on Theory Courses 

Practical No. Course Practicals Based on  

Practical -I BO.347 BO.331  Cryptogamic Botany 

BO.332  Cell and Molecular Biology 

Bo. 341 Plant Physiology and Biochemistry 

BO.345  Plant Biotechnology 

Practical -II BO.348 BO.333  Genetics and Evolution 

BO.334  Spermatophyta and Paleobotany 

BO.342  Plant Ecology and Biodiversity  

Bo. 346 Plant Breeding and seed Technology 

Practical -III BO.349 BO.335  Horticulture and Fioriculture 

BO.336  Computational Botany 

Bo. 343 Plant Pathology and Protection 

BO.344  Medicinal and Economic Botany 

 

मोठी स्िप्न पािणारेच मोती स्िप्न सत्यात उतरितात. मोठी स्िप्न पािणारेच मोठी स्िप्न सत्यात उतरितात. 
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Department of Zoology 

Course Structure: B.Sc. Zoology 

 

Courses under CBCS Pattern (2019-20) 

 

F.Y.B.Sc. Course Code and Name of the Course Credits 

Semester – I Semester II 

CC ZO-111 Animal Diversity I ZO-121 Animal Diversity II 2+2 

CC ZO-112 Animal Ecology ZO-122 Animal Ecology 2+2 

CC ZO-113 Zoology Practical Paper ZO-123 Zoology Practical Paper 1.5+1.5 

 

S.Y.B.Sc SEMESTER III SEMESTER IV  

CC ZO-231 Animal Diversity III ZO-241 Animal Diversity IV 2+2 

CC ZO- 232 Applied Zoology I ZO- 242 Applied Zoology II 2+2 

CC ZO- 233 Zoology Practical Paper ZO- 243 Zoology Practical Paper 2+2 

AECC EVS 231- Environment 

Awareness 

EVS 241- Environment 

Awareness 

2+2 

 

T.Y.B.Sc. Zoology: Courses under Semester Pattern (2015-16) 

 

Paper Course Code and Name of the Course 

Semester –I Semester II 

I ZY-331: Animal Systematics and 

Diversity V 

ZY-341 :Biological Techniques 

II ZY-332: Mammalian Histology ZY-342:Mammalian Physiology and 

Endocrinology 

III ZY-333: Biological Chemistry ZY-343:Genetics and Molecular Biology 

IV ZY-334:Environmental Biology and 

Toxicology 

ZY-344:Organic Evolution 

V ZY-335: Parasitology ZY-345:General Embryology 

VI ZY-336:General Pathology or Cell 

Biology 

ZY-346:Public Health and Hygiene or 

Medical Entomology 

Practical I ZY-347: Practical I- ZY-331, ZY-332, ZY-341, ZY-342 

Practical II ZY-348: Practical II- ZY-333,ZY-334, ZY-343, ZY-344 

Practical III ZY-349: Practical III- ZY-335,ZY-336, ZY-345, ZY-346 

 

 

 

शांत स्िभािाचा माणूस िा का ीिी कमजोर नसतो. 
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B.Sc. Computer Science 

           माजिती पत्रक २०२०-२१ 

 

 
The college has stared the B.Sc. Degree course in computer Science on No Grant basis. The 

college has all requisite infrastructural facilities like well equipped Computer Laboratory. Electronic 

Science and Statistic Laboratories and experienced teaching faculty. 

 Objective: Specially designed course for the student wanting to make career in computers. The course 

covers all aspects right from fundaments of computers to database system & Software Development 

Skills. 

 Eligibility:a)(10+2) or its equwalient examination with English and Mathematics. B) Three years Diploma 

course after S.S.C. of Board conducted by Govt. of Maharashtra or its equivalents. 

 Future Prospects: Students can pursue further studies in MSc.(Comp. Sci.) or MCA (Sci.), MCA, 

MCH,MBA and follow it up by research or take up jobs as trainee programmers with a bright future 

ahead. 

 Job Opportunities’) Placement in various industries B) B.Sc. graduates begin their career as junior 

programmers, systems etc. Students may prefer to go for higher studies. C) Application areas include 

transaction processing(Such as banking, Stock exchange, order processing) simulations, database 

management E-commerce, design support & data communication) 

Course Structure 

F.Y.B.Sc. Computer Science 

 

Semester I (Total credits=22) 

Course 

Type 

Paper Code Subject  

 

CC-I 

CS-111 Problem Soiving using Computer and ‘C’ Programming 

CS-112 Database Management Systems 

CS-113 Practical Course based on CS 101 and CS 102 

CC-II*  Mathematics -I, II and III 

CC-III*  Electronics – I, II and III 

CC-IV*  Statistics – I, II and III 

 

Semester II (Total credits=22) 

 

Course 

Type 

Paper Code Subject  

 

CC-V 

CS-121 Advanced ‘C’ Programming 

CS-122 Relational Database Management System 

CS-123 Practical course based on CS201 and CS202 

CC-VI*  Mathematics -I, II and III 

CC-VII*  Electronics – I, II and III 

CC-VIII*  Statistics – I, II and III 

 

फि तुम्िी आहण तुम्िीि स्ितःची सद्यहस्थती बदलू शकता, दुसऱ्या कोणािरिी हि जबाबदारी ढकलू नका  

 

फि तुम्िी आहण तुम्िीि स्ितःची सद्यहस्थती बदलू शकता, दुसऱ्या कोणािरिी हि जबाबदारी ढकलू 

नका  
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S.Y. B.Sc. Computer Science 

Semester III (Total credits=22) 

 

Course 

Type 

Paper 

Code 

Subject  

 

CC-IX 

CS-231 Data Structures and Algorithms-I 

CS-232 Software Engineering 

CS-233 Practical Course based on CS301 

CC-X*  Mathematics -I, II and III 

CC-XI*  Electronics – I, II and III 

AECC-I*  Environment Science-I 

AECC-II*  Language Communication -I 

 

Semester IV (Total credits=22) 

 

Course Type Paper Code Subject  

 

CC-XII 

CS-241 Data Structures and Algorithms-II 

CS-242 Relational Database Management System 

CS-243 Practical course based on CS201 and CS202 

CC-XIII*  Mathematics -I, II and III 

CC-XIV*  Electronics – I, II and III 

AECC-III*  Environment Science-I 

AECC-IV*  Language Communication -I 

 

T.Y. B.Sc. Computer Science 

Semester I 

Semister 

I 

Subject 

Code 

Subject  

 CS-331 System Programming 

CS-332 Theoretical Computer Science 

CS-333 Computer Network-I 

 CS-334 Internet Programming-I 

CS-335 Programming Java-I 

CS-336 Object Oriented Software Engineering 

 

  

कबुतराला गरुडाचे पंख लािता येतीलिी, पण गगनभरारीच िेड रिातच असािं लागतं.... 
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T.Y. B.Sc. Computer Science 

Semester II 

Semister 

II 

Subject 

Code 

Subject 

 CS-341 Operating System 

CS-342 Complier Construction 

CS-343 Computer Network-II  

 CS-344 Internet Programming-II 

CS-345 Programming in Java-II 

CS-346 Computer Graphics 

 CS-347 Lab Course-I 

CS-348 Lab Course-II 

CS-349 Lab Course-III 

   

 

 M.Sc. (Computer Science) I 

 

Year/ 

Sem 

Course Type Course 

Code 

Course Name 

 

 

I Year 

Sem-I 

Core Compulsory 

Theory Paper 

CSUT111 Paradigm of Programming 
Language 

CSUT112 Design and Analysis of 
Algorithms 

CSUT113 Database Technologies 

Choice Based 

Optional Paper 

CSDT114A Cloud computing 

CSDP114A Cloud Computing Practical 

   

CSDT114B Artificial Intelligence 

CSDP114B Artificial Intelligence Practical 

   

CSDT114C Web Services 

CSDP114C Web Services Practical 

Core Compulsory 
Practical Paper 

CSUP115 PPL and Database Technologies 
Practical 

 

 

 

 

 

पुस्तकं हनजीि असतात, पण ती अनेक घरं सजीि करतात. 
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Year/ 

Sem 

Course Type Course 

Code 

Course Name 

 
 

I Year 

Sem-II 

Core 

Compulsory 

Theory Paper 

CSUT121 Advanced Operating System 

CSUT122 Mobile Technologies 

CSUT123 Software Project 
Management 

Choice 

Based 
Optional 

Paper 

CSDT124A Project 

CSDP124A Project related Assignments 

CSDT124B Human Computer Interaction 

CSDP124B Human Computer Interaction 
Practical 

CSDT124C Soft Computing 

CSDP124C Soft Computing Practical 

Core 

Compulsory 

Practical 

Paper 

CSUP125 Practical on Advanced 

OS & Mobile 

Technologies 

 M.Sc. (Computer Science) II 

Year/ Sem Course Type Code Course Name 

 

 

 

II1 Year 

Sem-III 

Core Compulsory 

Theory Paper 

CSUT231 Software Architecuture and Design 

Pattern 

CSUT232 Machine Learning 

CSUT233 Evolutionary Algorithms 

Choice Based 

Optional Paper 

CSDT234 Big Data 

CSDT234 Big Data Practical 

 OR 

CSDT234 Web Analytics 

CSDT234 Web Analytics Practial 

 OR 

CSDT234 Project 

CSDT234 Project related Assignments 

Core Compulsory 

Practical Paper 

CSDT235 Practical on Software Architecture 

and Design Pattern and Machine 

Learning 

Year/ Sem Course Type Course 

Code 

Course Name 

II Year 

Sem-IV 

Core  CSUT241 Industrial Training /Institutional 

Project 

 

माहिती पुस्तक२०२०-२०२१ संकट हकंिा अडचणी माणसाला स्ितःच्या सामर्थयायची कल्पना देतात. 
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Department of BBA (CA) 

 

Bachelor of Business Administration (Computer Application) 

 

1) Objective: The objective of the programme is to provide sound academic base from 

which an advanced career in computer application can be developed. Conceptual 

grounding in computer usage as well as its practical business application will be 

provided. 

 

2) Eligibility: A)HSC(10+2) from any stream with English as passing subject with 

minimum 40% marks in aggregate. B) Two years Diploma in Pharmacy course of 

Board of Technical Education. Conducted by Government of Maharashtra or its 

equivalent. C) Three year Diploma course (after H.S.C. is 12
th
 Standard) of Board of 

Technical Education. Conducted by Government of Maharashtra or its equivalent. D) 

MCVC e) Every eligible condadate has to pass common entrance Test to be 

conducted by the respective Institute/College. 

 

3) Duration: The duration of the BBA (CA) Degree Program shell be three years 

divided in to six semesters. 

 

4) The Standarsd of Passing: In order to pass in the examination the Candidate has to 

obtain 40 marks out of 100 (min 32 marks must be obtained in university 

examination. 

 

5) Rules of A.T.K.T.: A student shall be allowed to keep term for the second year, if he/ 

she have a backlog of not more than three theory & one practical or four theory heads 

of total no. of subjects for the first year examination, which consist of first & second 

semester. 

 

6) The Medium Instruction: The medium of instruction will be English. 

 

7) The BBA (CA Department is going to start skill based course “Web Designing & 

Publication Assistant from July 2017, which sametioned by MSSDS. 

 

 

संयम िेच खरे और्ा . 
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Course Structure: B.B.A. C.A. 

 

Semester – I 

F.Y.B.C.A.(Regular) 

Semester – III 

S.Y.B.C.A.(Regular) 

Semester – III 

T.Y.B.C.A.(Regular) 

101   

 

Modern Operating      

Environment & MS Office 

301 Relational Database 

Management 

System 

501 Java Programming 

102 Financial Accounting 302 Date Structures 

using ’C’ 

522 Web Technologies 

103 Programming Principles 

and Algorithms 

303 Operating System 503 Bot Net 

Programming 

144 Business Communication 304 Business 

Management 

504 Object oriented 

Software Engg. 

105 Principles of Management 305 Software 

Engineering 

505 Software Project- I 

106 Lab Course-I 306 Lab Course-II 306 Laboratory Course - 

II 

 

 

Semester – I F.Y.B.B.A. 

C.A.(Regular) 

Semester – III 

S.Y.B.B.A. C.A. 

(Regular) 

Semester – III 

T.Y.B.B.A.C.A.(Regular) 

201   

 

Procedure oriented 

Programming using ‘C’ 

401 OOP’s 601 Advanced Web 

Technologies 

202 Data Base Management 

System 

402 Programming 

Visual Basic 

602 Advanced Java 

203 Organizational Behaviour 403 Computer 

Networking 

603 Recent Trends in IT 

204 Computer applications in 

Statistics 

404 Enterprise 

Resource Planning 

and Management 

604 Software Testing 

205 E-Commerce Concepts 405 Human Resource 

Management 

605 Software Project- II 

206 Lab Course-II 406 Lab Course-IV 206 Lab Course - VI 

 

 

 

श्रीमंताचे बंगले चांगले असतात पण म्िणून कोणी आपल्या झोपड्या पाडत नािी. 
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Department of Skill Development 

Bachelor of Vocation (B.Voc.) in Renewable Energy Technology  

SEM SUB-CODE SUBJECT NAME 

  Theory Component 

1 RET-1-1 Introduction to Renewable Energy Sources 

1 RET-1-2 Basics Electronics 

1 RET-1-3 Basic Mechanical Engineering 

  Skill Component 

1 RET-1-4 Practical-I (Life Skills an ware Tools) 

1 RET-1-5 Practical-II(Based on Theory) 

  TOTAL 

   

  Theory Component 

2 RET-2-1 Sustainable Development and Energy 

2 RET-2-2 Applications of Solar Energy 

2 RET-2-3 Bio-Energy 

  Skill Component 

2 REP-2-4 Practical-III  (Industrial Training & Field Work) 

2 REP-2-5 Practical-IV(Based on Theory) 

  TOTAL 

  Theory Component 

3 RET-3-1 Soft Skills and Communication  

3 RET-3-2 Wind Energy 

3 RET-3-3 Solar Cell Technology & Its Applications 

  Skill Component 

3 REP-3-4 Practical-V  (Based on Soft Skills and Communication) 

3 REP-3-5 Practical-VI(Based on Theory) 

  TOTAL 

  Theory Component 

4 RET-4-1 Components of Photovoltaic Systems 

4 RET-4-2 Solar Photovoltaic Systems: Design & Integration 

4 RET-4-3 Solar Photovoltaic Systems : Installation & Maintenance 

  Skill Component 

4 REP-4-4 Practical – VII (Industrial training & Field Work) 

4 REP-4-5 Practical – VIII (Based on Theory) 

  TOTAL 

  Theory Component 

5 RET-5-1 Roof Top & Grid Connected PV System 

5 RET-5-2 Net Metering Concept & Government Policies 

5 RET-5-3 Introduction to PV Software’s 
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  Skill Component 

5 REP-5-4 Practical – IX (Based on Core & Professional Skills) 

5 REP-5-5 Practical – X (Based on Theory) 

  Theory Component 

6 RET-6-1 Operation and Maintenance 

6 RET-6-2 Feasibility Report 

6 RET-6-3 Entrepreneurship Skills 

  Skill Component 

6 REP-6-4 Practical – XI (Industrial Training) 

6 REP-6-5 Practical – X (Based on Theory) 

  TOTAL 

 

Department of Skill Development 

Bachelor of Vocation (B.Voc.) in Software Development (Course Structure) 

 

SEM SUB-CODE SUBJECT NAME 

  Theory Component 

1 SDT-11 Soft Skill-English and Communication Skill 

1 SDT-12 Computer Fundamentals 

1 SDT-13 Introduction to C Programming –I 

1 SDT-14 Database Management System 

  Skill Component 

1 SDT-15 Practical-I Soft skill Development 

1 SDT-16 Practical-II: C Programming Computer Hardware 

1 SDT-17 Practical-III: Database Management System, HTML & CSS 

  TOTAL 

  Theory Component 

2 SDT-21 Mathematics 

2 SDT-22 Hardware and Networking 

2 SDT-23 Introduction to C Programming-II 

2 SDT-24 Relational Database Management System 

  Skill Component 

2 SDT-25 Practical-I: Hardware and Networking 

2 SDT-26 Practical-II: C Programming 

2 SDT-27 Practical-III:Relational Database Management System 

  TOTAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
अति िेथे र्ािी 
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    Theory Component 

3 SDT-31 Computer Networkds-I 

3 SDT-32 Data Structure 

3 SDT-33 Software Engineering 

3 SDT-34 PHP-I 

3 SDT-35 Practical-I: Digital Electronics and Microprocessor 

3 SDT-36 Practical-II : Object Oriented Programming using C++ 

3 SDT-37 Practical-III: PHP-II & Mini Project 

  TOTAL 

  Theory Component 

4 SDT-41 Computer Networks-II 

4 SDT-42 Digital Electronics and Microprocessor 

4 SDT-43 Object Oriented Programming using C++ 

4 SDT-44 PHP-II 

  Skill Component 

4 SDT-45 Practical -I Digital Electronics And Microprocessor 

4 SDT-46 Practical – II: Object Oriented Programming using C++ 

 SDT-47 Practical-III:PHP-II & Mini Project 

  TOTAL 

  Theory Component 

5 SDT-51 System Programming and Operating System 

5 SDT-52 Core JAVA 

5 SDT-53 C#. NET 

 SDT-54 Python 

  Skill Component 

5 SDT-55 Practical – I: Core JAVA 

5 SDT-56 Practical – II: C#. NET 

5 SDT-57 Practical -III: Python 

  Theory Component 

6 SDT-61 Artificielligence 

6 SDT-62 Advance JAVA 

6 SDT-63 ASP.NET 

 SDT-64 Android Programming 

  Skill Component 

6 SDT-65 Practical – I Advance JAVA 

6 SDT-66 Practical – II:ASP.NET 

6 SDT-67 Practical -III: Android Programming 

  TOTAL 

 

 

‘प्रभािी’ चांगला असण्यापेक्षा ‘स्िभाि’ चांगला असणे मित्त्िाचे आिे. ‘प्रभािी’ चांगला असण्यापेक्षा ‘स्िभाि’ चांगला असणे मित्त्िाचे आिे. 
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पद्व्यतुर  हिभाग  

 

एम. ए. (मराठी) २०१३ पॅटनय 

 

सत्र १ सत्र २ 

१) भाषा ्यविार आजर् भाजषक कौशल्य भार्-१ 

(१०४०१) 

२) मराठी साजित्याचा इजतिास (१८१८ ते १९२०) 

(१०४०२) 

३) भाषा जवज्ञान वर्णनात्मक(१०४०३) २०-२१ 

एम. आर. ऐहच्छक हिर्य 

१)ग्रामीर् साजित्य (१०४०४) 

२) अवाणचीन मराठी वाडमय इजतिास १०४३५ 

(परमभ-१८१८ ते १९२०) 

३)तौलजनक साजित्याभ्यास  १०४३६ 

४)वाडवमयेजतिासलेखनजवद्या १०४३७ 

५)अलंकार व छंि १०४३८ 

१) भाषा ्यविार आजर् भाजषक कौशल्य भार्-२ 

(२०४०१) 

२) मराठी साजित्याचा इजतिास (१९२० ते २०१०) 

(२०४०२) 

३) समाज भाषा जवज्ञान (२०४०३)  

एम. आर. ऐहच्छक हिर्य 

१) िजलत साजित्य (२०४०४) 

२) अवाणचीन मराठी वाडवमय इजतिास २०४३५ 

(प्रारंभ -१९२० ते १९६०) 

३) भाषांतर मीमांसा -२०४३६ 

४) वाडवमय ऐजतिास लेखन जवद्या भार्-२ २०४३७ 

५) ्याकरर् 

सत्र ३ सत्र -४ 

एम. आर. प्रसारमाध्यमे आहण साहित्य व्यििार  

३०४३१ 

एम. आर. साहित्य : समीक्षा ि सशंोा न  ३०४३२ 

एम. आर. हिशेर् लेखकाचा अभ्यास 

(प्राचीन/अिायचीन)  - ३०४३३  

 

एम. आर. ऐहच्छक हिर्य 

१) लोकसाजित्याची मलुतत्वे आजर् मराठी 

लोक्सािीत्य्ल  ३०४३४ 

२) सौंियण साधना  - ३०४३५ 

३) लेखन जवद्या – ३०४३६ 

४) मराठीतील वैचाररक साजित्य -३०४३७ 

५) साजित्य : सजणन व उपयोजन – ४०४३८ 

एम. आर. प्रसारमाध्यमे आहण साहित्य व्यििार  

३०४३१ 

एम. आर. साहित्य : समीक्षा ि सशंोा न  ३०४३२ 

एम. आर. हिशेर् लेखकाचा अभ्यास 

(प्राचीन/अिायचीन)  - ३०४३३  

 

एम. आर. ऐहच्छक हिर्य 

१) लोकसाजित्याची मलुतत्वे आजर् मराठी 

लोक्सािीत्य्ल  ४०४३४ 

२) सौंियण साधना  - ४०४३५ 

३) लेखन जवद्या – ४०४३६ 

४) मराठीतील वैचाररक साजित्य -४०४३७ 

५) साजित्य : सजणन व उपयोजन – ४०४३८ 

 

 

मोठ्या व्यिी सां ी हमळाली नािी अशी तक्रार का ीच करत नािीत. 
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माजिती पत्रक २०२०-२१ 

 

पद्व्युतर हिभाग  

एम. ए. (हिंदी)  

प्रथम अयन तृतीय अयन 

१) मध्ययरु्ीन का्य -१०५०१ 

२) कथा साजित्य  - १०५०२ 

३) भारतीय का्यशाश्त्र-१०५०३ 

४) वैकजल्पक -१०५०४ 

     क) जििंी पत्रकाररता 

     ख) नाटककार मोिन राकेश  

एच-९ सामान्य स्तर :आधजुनक का्य-१ ३०५३१ 

(मिाकावल्य, िीघण कजवता तथा का्य नाटक ) 

एच- १० जवशेष स्तर : भाषा जवज्ञान – ३०५३२ 

एच- ११ जवशेष स्तर:जििंी साजित्य का इजतिास 

(आजिकाल, भक्तीकाल, रीतीकाल) 

एच-१२ जवशेष स्तर वैयजक्ल्पक 

अ) आधजुनक जििंी आलोचना – ३०५३४ 

आ) अनवुाि जवज्ञान -३०५३५ 

इ) जनसंचार माध्यम और जििंी-३०५३६  

 

 

हितीय अयन 

 

चतुथय अयन 

१)कथेतर र्द्य साजित्य -२०५०१ 

२) शोध प्रजवजध – २०५०२ 

३) पाश्चात्य का्यशास्त्र -२०५०३ 

४) वैकजल्पक -२०५०४ 

र्) शैलीजवद्यान एवं सौंियण शास्त्र  

घ) जििंी उपन्यास साजित्य 

 

एच-९ सामान्य स्तर :आधजुनक का्य-१ ३०५३१ 

(मिाकैवल्य, िीघण कजवता तथा का्य नाटक ) 

एच- १० जवशेष स्तर : भाषा जवज्ञान – ३०५३२ 

एच- ११ जवशेष स्तर:जििंी साजित्य का इजतिास 

(आजिकाल, भक्तीकाल, रीतीकाल) 

एच-१२ जवशेष स्तर वैयजक्ल्पक 

व) भारतीय साजित्य  – ४०५३४ 

आ) लोकसाजित्य  -४०५३५ 

इ) जििंी पत्रकाररता -४०५३६ 

 

आिडतं तेच करू नका जे करािं लागतं त्यात आिड हनमायण करा. 
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िेळे इतकी हकंमती आहण मौल्यिान गोष्ट कोणतीिी नािी. 

 

माजिती पत्रक २०२०-२१ 

Revised Course Structure for Post-Graduate 

Courses in English 2019- Credit Pattern 

M.A. English 

M.A. -I: 

Semester-I Semester-I 

EN 10601: English Literature from 1550- 1798 

EN-10602 English Literature from 1798-2000 

EN 10603: Contemporary Studies in English 

Language 

EN 10604 : Literary Criticism and Theory 

EN 20601: English Literature from 1550- 

1798 

EN-20602 English Literature from 1798-2000 

EN 20603: Contemporary Studies in English 

Language 

EN 20604 : Literary Criticism and Theory 

MA-II 2019 

Semester -III Semester - IV 

EN 30691-Indian Writing in English (Core 

Paper) 

EN 30692 – English Language and Literature 

Teaching 

EN 30695 -Linguistics and Stylistics 

EN 30699 Research Methodology 

EN 40691-Indian Writing in English (Core 

Paper) 

EN 40692 – English Language and 

Literature Teaching 

EN 40695 -Linguistics and Stylistics 

EN 40699 Research Methodology 

 

 

F.Y.BA/F.YMB.COM/F.Y.B.Sc./F.Y.B.C.S./F.YA.BBA-CA/ First 

Year-M.A./M.Com./M.Sc./M.C.S.(All Subjects) 

The New revised syllabus and the new credit system will be 

implemented as per the guidelines affiliating University (SPPU) from 

academic year 2019-2020 
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                               माजिती पत्रक २०२०-२१ 

M. Sc. Chemistry Semester Courses 

Part I 

(For Both Organic & Analytical) 

Structure of the Course: 

Basic structure/pattern (Framework) of the proposed postgraduate syllabus for the two year integrated 

course leading  to M.Sc.(Chemistry)in the colleges affiliated to Savitribai Phule Pune University 

Semester – I  

Sr. No. Paper No. Subject Title of the Course Credits 

1 CHP-110 Physical Chemistry-I(Fundamentals of Physical 

Chemistry) 

04 

2 CHI-130 Inorganic Chemistry-I(Molecular Symmetry & 

Chemistry of  Main Group Elements) 

04 

3 CHO-150 Organic Chemistry-I(Basic Organic Chemistry) 04 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

CHG-190 

Section -I:General Chemstry I, Theory 

Course(Any One option) 

Elective Option -A: Introduction to solid state of 

Matter 

Elective Option-B: Mathematics for Chemists 

Elective Option-C: Introduction to Chemical 

Biology –I 

 

 

02 

Section-II:General Chemistry Practical (Any One) 

Elective Option-A:Inorganic Chemistry-Material 

Analysis, Synthesis and Application 

Elective Option-B :Chemical Biology Practical-I 

02 

5 CHP-107 Basic Practical Course –I 04 

 

Semester-II 

6 CHP-210 Physical Chemistry –II 

(Molecular Spectroscopy and Nuclear Chemistry) 

04 

7 CHI-230 Inorganic Chemistry-II(Coordination and 

Bioinorganic Chemistry) 

04 

8 CHO-250 Organic Chemistry-II 

(Photochemistry, Pericyclic and Organic 

Spectroscopy) 

04 

र्ोठं व्हायच ंअसेल िर छोटी छोटी कारण देणं सोडून द्या 
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जे चांगले काम करतात तेच हजिंत आिेत असे समजािे 

9  

 

 

 

 

 

 

CHA-290 

Section-I: General Chemistry-II, Theory(Any one 

option) 

Elective Option-A:Material Characterization 

Technique 

Elective Option-B:Organometallic and Inorganic 

Reaction Mechanism 

Elective Option-C: Introductin to Chemical Biology-

II 

04 

Section-I: General Chemistry, practical (Any one 

option) 

Elective Option-A: Electroanalytical Techniques of 

Analysis 

Elective Option-B: Chemical Biology Practical-II 

 

02 

10 CHP-227 Basic Practical Chemistry-II 04 

  Total Credits for First Year 40 

M.Sc. (II) Organic Chemistry Course Structure 

Sr. No Paper No. & 

Course Code 

Course Name 

Semester III 

Credit 

1 CHO-350 Organic Reaction Mechanism and  Biogenesis 04 

2 CHO-351 Structure Determination of Organic Compounds by 

Spectroscopic Methods 

04 

3 CHO-352 Stereochemistry and Asymmetric Synthesis of  

Organic Compounds 

04 

4 CHO-353 CHO-353-A) Protection-De-protection, Chiron 

approach and Carbohydrate Chemistry 

04 

Or  

CHO-353B) Designing Organic Syntheses and 

Heterocyclic Chemistry 

04 

5 CHO-354 Practical I:Solvent Free Organic Synthesis  

Semerster IV 

6 CHO-450 Chemistry of Natural Products 04 

7 CHO-451 Organometallic Reagents in Organic Synthesis 04 

8 CHO-452 

Theory 

CHO-452A) Medicinal Chemistry 

CHO-452B) Applied Organic Chemistry 

04 

04 

 

9 

 

CHO-453 

Practical 

Practical III:Select any two Sections 04 

02 

02 

Section-I:Ternary Mixture Separation 

Section-I:Carbohydrates Synthesis and Isolation of 

Natural Products 

  Section-I: Project/Industrial 

Training/Internships/Summer Project 

02 

10 CHO-454 Practical II: Convergent and Divergent Organic 

Syntheses. 

04 
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           माजिती पत्रक २०२०-२१ 

M. Sc. II Analytical Chemistry  

 

To be Implemented form Academic Year 2020-21 
 

Sr. No. Paper No. 

& Code 

Course Name Credit 

Semester –III 

1 CHA-390 Electrochemical and Thermogravimetric Methods of 

Chemical analysis 

4 

2 CHA-391 Analytical Methods Development and Extraction 

Techniques 

4 

3 CHA-392 Advanced Chromatographic Methods of Chemical 

Analysis 

4 

4 Theory 

CHA-393 

CBOP-3,CHA-393;A)Bioanalytical Chemistry  

Or 

CBOP-3,CHA-393:B) Analysis of Food and 

Controlled Substances 

 

5 CHA-394 Practical I: Basics of Instrumental Methods of 

Chemical Analysis 

 

 

Semester -IV 

 

6 CHA-490 Advanced Analytical Spectroscopic Techniques 4 

7 CHA-491 Chemical Methods of Pharmaceuticals Analysis 4 

8 Theory 

CHA-492 

CBOP-4:A)Laboratory Automation and 

Environmental Analytical Chemistry OR 

CBOP-4:B) Analytical Chemistry of agriculture, 

polymer and Detergents 

4 

 

4 

9 Practical 

CHA-493 

Practical III: 

CBOP-5:A) Optional Analytical Chemistry Practical  

OR 

CBOP-5:B-Project 

4 

10 CHA-494 Practical II: Applied Analytical Chemistry 

Practical 

4 

 

 

जीिन जगण्याची कला िीच सिय कलांमध्ये शे्रष्ठ कला आिे. 
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माजिती पत्रक २०२०-२१ 

M. Sc. Physics Semester Courses 

 

 SEMESTER -I  

1) PHCT 111 Mathematical Methods in Physics 

2) PHCT 112 Classical Mechanics 

3) PHCT113 Electronics 

4) PHYUT114 Physics & semiconductor Devices 

5) PHYUT 115 Physics Lab 

 

 SEMESTER –II 

1) PHCT 121 Electrodynamics 

2) PHCT 122 Atoms And Molecules 

3) PHCT123 Quantum Mechanics 

4) PHUT124 Physics & Thin Flims 

5) PHCT 125 Physics Lab II 

 

 SEMESTER -III  

1) PHYUT 231 Physics of Semiconductor Devices 

2) PHYCT 232 Laser-Fundamentals and Applications 

3) PHYCT 233 Experimental Techniques in Physics-I 

4) PHYDT 234 Physics of Thin Film 

5) PHYUT 235 Physics Lab III 
 

 SEMESTER –IV 

1) PHYUT 241 Nuclear Physics(5 Credits) 

2) PHYUT 242 Material Science 

3) PHYUT 243 Experimental Techniques in Phy  II 

4) PHYDT 244 Physics of Nano Materials 

5) PHYUT 245 Project 

 

दु:ख गरुडाच्या पािलांना येत आहण मंुगीच्या पािलानी जातं. 
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Course Structure 

माजिती पत्रक २०२०-२१ 

Department of Mathematics 

 

M.Sc. Part-I Mathematics 

Sr. 

No. 

Courses Credit 

Semester I Semester II  

1 MTUT111:Linear Algebra MTUT121:Complex Analysis 4 

2 MUTU112:Real Analysis MTUT122:General Topology 4 

3 MTUT113:Group Theory MTUT123:Ring Theory 4 

4 MTUT114:Advance Calculus MTUT124: Advance Numerical Analysis 4 

5 MTUT115:Ordinary Differential 

Equations 

MTUT125:Partical Differential 

Equations 

4 

M.Sc. Part-II Mathematics 

Sr. 

No. 

Courses Credit 

Semester III Semester IV  

1 MTUT111:Linear Algebra MTUT41:Fourier Series and Boundary 

Value Problems 

4 

2 MTUT131:Functional Analysis MTUT142:Diffferential Geometry 4 

3 MTUT132:Field Theory MTUT143: Programming with Python 4 

Optional Course(ANY TWO) 

4 MTUTO131:Discrete Mathematics MTUTO144:Number Theory 4 

5 MTUTO135:Mechanics MTUTO145:Algebraic Toplogy 4 

6 MTUTO136:Advanced Complex Analysis MTUTO146:Representation Theory of 

Finite Groups 

4 

7 MTUTIO137:Intergral Equations MTUTIO147:Coding Theory 4 

8 MTUTO138:Differential Manifolds MTUTO148:Probability and Statistics 4 

9 MTUTO139:Students can choose one course 

from Swayam/NPTEL/E-Pathashala etc, if 

interested 

MTUTO149:Students can choose one 

course from Swayam/NPTEL/E-

Pathashala etc, if interested 

4 

The theory and practical examination will be as per University rules and regulations. 

FOR 

F.Y.BA/F.Y.B.COM/F.Y.B.SC/F.Y.B.C.S./F.Y.BBA-CA/  

First year-M.A./M.Com/ M.Sc./M.C.S. 

(All Subjects) 

The new revised syllabus and the new credit system  

will be implemented as per the guidelines affiliating  

University (SPPU) from academic year 

2019-2020 

 

मेणबत्ती स्ितः जळते ि  त्यािेळी इतरांना प्रकाश देते. 
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Department of Botany 

माजिती पत्रक २०२०-२१ 

 

  

M.Sc. BOTANY 

 

M. Sc. I Botany (Implemented from 2019) 

 

 

Semester Course Type Course 

Code 

Course Name Credits 

 

 

 

I 

Core Compulsory 

Theory Paper 

BOUT111 Botany Theory Paper1 – Plant Systematics I 4 

BOUT 112 Botany Theory Paper2-Cell Biology 4 

BOUT 113 Botany Theory Paper3- Cytogenetics and 

Plant Breeding and Evolution 

4 

Choice Based 

Optional Paper 

BODT114 Botany Theory Paper 4- 

a)Biofertilizer and Algal Technology OR 

b)Pomoculture and Fruit Processing 

Technology 

2 

BODP 114 Botany Practical Paper4-Based on BO 114 2 

Core Compulsory 

Practical Paper 

BOUP115 Botany Practical Paper based on 

BOUT111,BOUT112 and BOUT113 

4 

     

 

II 

 

Core Compulsory 

Theory Paper 

 

BOUT121 

 

Botany Theory Paper1 – Plant Systematics II 

 

4 

BOUT 122 Botany Theory Paper2-Molecular Biology 4 

BOUT 123 Botany Theory Paper3- Biochemistry 4 

Choice Based 

Optional Paper 

BODT124 Botany Theory Paper4- 

a)Floriculture and Nursery management OR 

b)Mushroom Cultivation and Bio-pesticide 

Technology 

2 

BODP 124 Botany Practical Paper4-Based on BODP 124 2 

Core Compulsory 

Practical Paper 

 

BOUP125 

Botany Practical Paper based on 

BOUT121,BOUT122 and BOUT123 

4 

 

 

 

 

 

 

 

गरजेच्या िेळी उपयोगी पडतो तोच खरा हमत्र  
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माजिती पत्रक २०२०-२१ 

M. Sc. II Botany (Implemented from 2020)  

Semester Course Type Course 

Code 

Course Name Credits 

 

 

 

III 

Core 

Compulsory 

Theory Paper 

BOUT231 Botany Theory Paper1 Computational 

Botany 

4 

BOUT 232 Botany Theory Paper2-Development Botany 4 

BOUT 233 Botany Theory Paper3- Plant Physiology 4 

Choice Based 

Optional Paper 

BODT234 Botany Theory Paper4- 

a)Mycology 

b)Angiosperm Taxonomy 

c)Ecology 

d)Plant Biotechnology 

e)Genetics and Plant breeding 

f)Seed science 

2 

BODP 234 Botany Practical Paper based on BODT 234 2 

Core 

Compulsory 

Practical Paper 

BOUP 235 Botany Practical Paper based on BOUT 

231,BOUT 232 and BOUT 233 

4 

 

 

 

IV 

Core 

Compulsory 

Theory Paper 

BOUT241 Botany Theory Paper1 – Botanical 

Techniques 

4 

BOT 242 Botany Theory Paper2-Ecology 4 

Choice Based 

Optional Paper 

BODT243 

(Any One) 

Botany Theory Paper3- 

a)Applied Mycology 

b)Advanced Medicinal Botany 

c)Physiology 

d)Industrial Biotechnology 

e)Seed Technology 

2 

BODP 243 Botany Practical Paper4-Based on  

BODT 243 

2 

 

BODT 244 

(Any One) 

Botany Theory Paper 4 

a)Plant Tissue Culture Technology 

b)Herbal Technology 

c)Research Methodology 

2 

 

BODP 244 Botany Practical Paper based on BODT 244 

Or PG Dissertation based on BODT 244 a, 

or BODT 244 b or BODT 244 c. 

2 

Core 

Compulsory 

Practical Paper 

BOUP245 Botany Practical Paper based on BOUT 241, 

BOUT 242 

4 

 

 

 आिड आहण आत्महिश्वास असेल तर कुठलीिी गोष्ट अिघड नसते. 
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माजिती पत्रक २०२०-२१ 

M.A. /M. Sc. Geography Syllabus 

(Credit System From: June, 2013) 

Department of Geography  

New Syllabus Academic Year -2020-21 

MA/M.Sc.-I 

Sr. No Semester Course Code  Title 

1 I GG-UT-111 Principles of Geomorphlogy 

2 GG-UT-112 Principles of Climatology 

3 GG-UT-113 Principles of Economic Geography 

4 GG-DT-114 Principles of Population and Settlement 

Geography 

5 GG-UT-115 Practical in Physical and Human Geography 

1 II GG-UT-121 Geoinforcs-I 

2 GG-UT-124 Agricultural Geography 

3 GG-UT-128 Industrial Geography 

4 GG-DT-130 Geography of tourism 

5 GG-DP-133 Practical in Map Projections 

6 GG-UP-134 Practical of Statistical Techniques for Geography 

MA/M.Sc.-II 

Sr. No Semester Course Code  Title 

1 I GG-UT-235 Geoinformatics-II 

2 GG-UT-236 Geographical Thoughts 

3 GG-UT-239 Geography of Rural Development 

4 GG-DT-243 Watershed Management 

5 GG-DP-244 Practical in Multivariate Statistics 

6 GG-UP-247 Practical in Economic Geography 

1 II GG-UT-249 Geography of India 

2 GG-UT-250 Oceanography 

3 GG-UT-251 Research Methodology 

4 GG-DT-255 Regional Planning 

5 GG-DP-256 Practical in Watershed Analysis 

6 GG-UP-258 Dissertation/Research Project 

 

 

भव्य हिचार िा सुगंा ासारखा असतो, तो पसरािा लागत नािी, आपोआप पसरतो. 
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बाह्य सौंदयायपेक्षा अंतगयत सौंदयय जास्त मोलाच असत 

माजिती पत्रक २०२०-२१ 

M.Com 
 

Subject (With Credit System) 

M.Com Part-I 

Semester – I 

Sr. No. Subject Code Subject 

01 101 Management Accounting 

02 102 Strategic Management 

03 115 Sep. Paper-I Legal Framework of Banking 

04 116 Sep. Paper-II Central Banking 
 

Semester – II 

Sr. No. Subject Code Subject 

01 201 Financial Analysis & Control 

02 202 Industrial Economics 

03 215 Sep. Paper-III Banking Law & practices 

04 216 Sep. Paper-IV Monetary Policy 

Semester – III   M.Com Part II 

Sr. No. Subject Code Subject 

01 301 Business Finance 

02 302A Research Methodology 

03 315 Sep. Paper-V Foreign Exchange 

04 316 Sep. Paper-VI International Finance 

Semester – IV 

Sr. No. Subject Code Subject 

01 401 Capital Market & Financial Services 

02 402 A Global Industrial Environment 

03 415 Sep. Paper-VII Recent Advances in 

Banking &Finance 

04 416 Sep. Paper-VIII Project work in Banking 

& Finance 

Please Note: 

 Banking Finance is a special Subject for Course 

 Two Parts are Involved In Course. 

 Project Work is Compulsory in IV Sem. 

 Credit System is implemented form the 2013-14. 
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माजिती पत्रक २०२०-२१ 

परीक्षा हिभाग  

हिद्याथी कल्याण योजना  

परीके्षतील उत्तुंग यशाबद्दल पाररतोहर्क योजना 

अ.न  पाररतोहर्क  पात्रता  

१)  कै. कॉ. भास्करराि औटी बी. ए. / बी. कॉम. बी. एस्सी. प्रथम  

२)  कै. कॉ. बाबासािेब ठुबे 

प्रा. डॉ. डी. आर. ठुबे (उपप्राचायय)यांचेतफे  

बी. एस्सी सिय प्रथम 

३)  प्रा. एन. आर. बेरड यांचे तफे  टी. िाय. बी. कॉम. प्रथम 

४)  रसायनशास्त्र हिभाग पाररतोहर्क  

१) डॉ. डी. आर. ठुबे 

२) डी. टी. एस. थोपटे 

३)प्रा. पी. एस. काळे 

४) डॉ. आर. एस. हडग्गीकर  

टी. िाय. बी. एस्सी.(रसायनशास्त्र )  

प्रथम ससं्थेकडे ठेिलेल्या ठेिीच्या व्याजातून  

१) एम. एस्सी. रसायनशास्त्र परीके्षतील प्रथम, 

हितीय, ि तृतीय क्रमांकाचे हिद्याथी  

२) बी. एस्सी. रसायन शास्त्र परीके्षतील प्रथम  

हितीय, ि तृतीय क्रमांकाचे हिद्याथी  

५)  कै सनु्दाबाई रानुजी िाघ पाररतोहर्क  

डॉ. साु ीर िाघ यांचे तफे  

टी. िाय. बी. एस्सी. (प्राणीशास्त्र ) प्रथम  

 

६) भौहतकशास्त्र हिभाग पाररतोहर्क  

१) डॉ. एस. एल. कदम 

२) प्रा. व्िी. पी. ढिळे  

३) प्रा. व्िी. पी. देिरे  

४) प्रा. आर. बी खराडे  

१) टी. िाय. बी. एस्सी. (भौहतकशास्त्र ) प्रथम  

२) एम. एस्सी. (भौहतकशास्त्र ) प्रथम 

 

७)  िनस्पती शास्त्र हिभाग पाररतोहर्क  

  

१) टी. िाय. बी. एस्सी. (िनस्पतीशास्त्र ) प्रथम  

२) एम. एस्सी. (िनस्पतीशास्त्र ) प्रथम 

८) हदिंगत येदू  मिादू ि खासबुाई गायकिाड यांचे 

स्मरणाथय पाररतोहर्क 

प्रा. डॉ. िनुमंत गायकिाड 

१) टी.  िाय. बी. ए. ( हिंदी)  प्रथम 

८) प्रा. डॉ. बी. बी. शेळके, ग्रंथपाल यांचे तफे  

 

१) िृत्तपत्र हिद्या ि माहिती तंत्रज्ञान प्रमाणपत्र 

    अभ्यासक्रम प्रथम येणाऱ्या  

 

९) हजमखाना हिभाग 

कै प्रा. महनर् मिादेि कुलकणी यांचे स्मरणाथय 

१) सिोत्कृष्ट ििा  

२) सिोत्कृष्ट खेळाडू-मुलगी 

३) सिोत्कृष्ट खेळाडू-मुलगा  

१०) गहणत हिभाग पाररतोहर्क १) एम. एस्सी (गहणत ) हिद्यापीठ सिुणयपदक प्राप्त 

हिद्यार्थयायस  

 

प्राथयनेमुळे देि बदलत नािी तर प्राथयना करणारी व्यिी बदलत असते.  
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परीक्षा हिभाग 

अंतगयत मलू्यमापन 

 

वररष्ठ मिाजवद्यालयातील जवध्यार्थयाांचे अतंर्णत मलू्यमापन खालील उपक्रमािारे केले जाते. 

 

१. शकै्षजर्क वषण २०१९-२०२० पासनू सवण शाखांचे पिवी अभ्यासक्रम जनवड आधाररत श्रेयांक पद्धती 

(सी. बी. सी. एस.) नसुार राबजवले जात असनू यात जवद्यार्थयाांचे सातत्यपरू्ण सवांकश मलू्यमापन केले 

जात. 
 

२. या वषाणपासनू सत्रांत परीक्षा बंि करण्यात आलेली असनू जनवड आधाररत श्रेयांक पद्धतीनसुार प्रत्येक 

सत्रात जवद्यार्थयाणला सत्र परीक्षेला सामोरे जाव ेलार्र्ार आि.े 
 

३. जवद्यार्थयाांचे सातत्यपरू्ण मलू्यमापन करण्यासाठी वर्ण चाचर्ी परीक्षा, र्िृपाठ , मलुाखत, अभ्यास 

सिल, चचाणसत्रातील सिभार्, र्टचचाण, प्रकल्प, अतंर्णत परीक्षा, क्रीडा सिभार्, जवजवध उपक्रम 

इत्यािी घटकांचा सिभार् असतो. 
 

४. सत्र मजंरुीसाठी जवद्यार्थयाांची जकमान ७५ %  उपजस्थती व जवजवध उपक्रमातील  सिभार् अजनवायण 

आि.े अनपुजस्थत जवद्यार्थयाणस परीके्षस बसता येर्ार नािी. 
 

 

५. कोर्त्यािी जवषयाचा अभ्यासक्रम बिलल्या नंतर जनु्या अभ्यासक्रमानसुार फक्त िोनिा परीक्षा घतेली 

जाते. अनतु्तीर्ण जवद्यार्थयाणस नंतर संबजधत जवषयाची नवीन अभ्यासक्रमानसुार परीक्षा द्यावी लार्ते. 
 

६. क्लास इम्प्रु् िमटे जसजस्टम जवद्यार्थयाणस पिवी परीक्षा क्लास जमळाला नािी तर संबजधत पिवी परीके्षतील 

जकमर १/३ कोसण घऊेन जवद्याधी क्लास इम्प्रू् िमेंट करू शकतात. या कररता प्रथम पिवी घतेल्यानंतर ५ 

वषाणच्या कालावधीत परीक्षेला बसाव ेलार्ते. 
 

 

७. शकै्षजर्क वषण २०१३-२०१४ पासनू पि्यतु्तर वर्ाणच्या परीके्षसाठी जनवड आधाररत श्रेयांक पद्धती सरुु 

करण्यात आलेली आि.े यामधील ५० % र्रु् अतंर्णत मलू्यामापनाचे  आिते. 
 

८. प्रत्येक सत्रात जवद्यार्थयाणने परीक्षा फॉमण वरील जवषय बरोबर आि ेजकंवा नािी याची खात्री करून परीक्षा 

फॉमण ऑनलाईन स्वत: भरून  परीक्षा फॉमण जवषय जशक्षकांकडून तपासनू घ्यावा. सिर फॉमण परीक्षा 

जवभार्ातनू तपासनू घ्यावा व नंतर अकाऊंट जवभार्ामध्ये परीक्षा फी भरून फॉमण काळजीपवूणक जमा 

करावा. कुठल्यािी पररजस्थतीत परीक्षा फॉमण आपर्ाबरोबर घेऊन जाऊ नये. 

 

लखलखते तारे पािण्यासाठी आपल्याला अंा ारात रिािे लागते. 



51 
 

हशस्त पालन ि अनुशासन 
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 जवद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या सवण जवद्यार्थयाांना जशस्तपालन व अनुशासनाचे जनयम बंधनकारक राितील. 

 मिाजवद्यालयाच्या पररसरात व बािरे जशस्त अजनवायण आि.े जशस्तभंर्ाबद्दल िडंात्मक कायवाणिी केली जाईल. 

१) ओळखपत्राजशवाय मिाजवद्यालयात प्रांर्र्ात प्रवेश .  

२) र्ोंधळ घालर्.े  

३) भांडर् व जशवीर्ाळ करर्.े    

४) जवद्याजथणनींची छेडछाड  करर्े.  

५) कमणचारी व प्राध्यापकांशी उध्िटपर् ेवार्र्.े  

६) साजवत्रीबाई फुले परु्े जवद्यापीठ, परु् े जवद्यापीठ पररषि ठराव क्र. ४६/४८ जि. १२ माचण १९९८ नसुार 

मिाजवद्यालयाच्या आवारात व वर्ाणमध्ये र्टुखा, तंबाखचूे सेवन करर्.े         

७)  मिाजवद्यालयाच्या प्रांर्र्ात-इमारत , (डेस्क) फलक, रस्ता आजर् अन्य वस्तूंवर असभ्य, अश्लील जलजिर्े व जचत्र 

काढर्े.  

८) ताजसका चाल ूअसताना ्िराडयात जिडंर्े, बोलर् ेअथवा र्ोंधळ घालर्.े  

९) मिाजवद्यालयाच्या परवानर्ीजशवाय सिलींचे आयोजन करर्.े 

१०)  अनािुत पािुर् ेव जमत्र यांना मिाजवद्यालयात घेऊन येर्, ्िरांडयात व वर्ाणत प्रवेश करर्.े   

११) मिाजवद्यालयीन उपक्रमांसाठी पूवणपरवानर्ी जशवाय अध्यक्ष, परीक्षक जकंवा वक्ता बोलावर्.े  

१२) ओळखपत्र र्ळ्यात नसर्.े 

 

जवद्यापीठ अनिुान आयोर्ाच्या अजधजनयम १९५६/२६ (१) (जी) 

कलमान्वये मिाजवद्यालयात रॅजर्रं् करर्.े 

रॅजर्रं्मध्ये सिभार्ी िोर्,े अथवा उत्तेजन िरे्,े कायद्यानसुार र्नु्िा आि.े 
 

 

 

पुस्तका  इतका प्रांजल आहण हनष्कपटी हमत्र दुसरा हमळणार नािी. 
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WARNING: REGARDING RAGGING 

1) In view of the Judgement and order dated 11.2.2009 of the Hon’ble Supreme Court of 

India in the matter of the University of Kerla. 

If any incident of ragging comes to the notice or is brought of the notice of the 

explanation is not satisfactory. The authority would expel him/her form the institution. 

2) Ragging incidents took place during the previous year 2019-20 

Year Class No. of Incidents  Panishment 

2019-20 NIL NIL NIL 

Anti Ragging Committee    Anti Ragging Squad 

1) Dr. R. K. Aher :Chairman  1) Prof. S. M. Gaikawad :Chairman 

2) Dr. D.R. Thube :Member  2)Dr. R. N. Deshmukh :Member 

3) Dr. B. B. Shelke :Member  3)Dr. D. P. Sontakke  :Member 

4) Dr. S. R. Wagh :Member  4)Prof. V.P. Dhavale  :Member 

5) Mr. S. B. Kakade :Member  5)Mr. B. G. Dagale  :Member 

6) Mr. S. K. Gholap :Member  6)Mr. R. B. Dhone  :Member 

हनम्नहलहखत कोई एक अथिा अनेक कायय रैहगगं के अतंगयत आएगे :- 

१) जकसी छात्र अथवा छात्रो िारा नए आनेवाले छात्र का मौजखक शब्िो अथवा जलजखत वार्ी िारा उत्पीडन अथवा िु् यणविार 

करना  

२) छात्र अथवा छात्रो िारा उत्पात करनाअथवा अनशुासनिीनता  का वातावरर् बनाना  जजससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, 

कठीनाई, शारीररक अथवा मानजसक जपडा िो 

३) जकसी छात्र से ऐसे कायण को करर् ेते जलए किना जो वि सामान्य जस्थती में  न करे तथा जजसम ेनए छात्र में लज्जा, जपडा, 

अथवा भय जक भावना उत्पन्न िो 

४) वररष्ठ छात्र िारा जकया र्या कोई ऐसा कायण जो जकसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते िुए शकै्षजर्क कायण में बाधा पिुचंाए 

५) नए अथवा जकसी अन्य छात्र का िसुरो को जिए र्ए शैक्षजर्क कायण को करने िते ूबाध्य कर शोषर् करना 

६) नए छात्र का जकसी भी प्रकार से आजथणक शोषर् करना 

७) शरीररक शोषर् का कोई भी कायण/ जकसी भी प्रकार का यौन, शौषर्, सम लैंजर्क प्रिार, नरं्ा करना, अश्लील  तथा संबंधी 

कायण ितेू जववश करना, अरं् चालन िारा बरेु भावो को अजभ्यक्ती करना, जकसी प्रकार का शारीररक कष्ट जजससे  जकसी 

्यक्ती अथवा उसके स्वास्र्थय कॉ िानी पिुचं े

८) मौजखक शब्िो िारा जकसी को र्ाली िनेा, ई-मेल, डाक, पजब्लकली जकसी को अपमाजनत करना, जकसी को कुमार्ण पर ले 

जाना, स्थानापात्र अथवा कष्टिाय िनेा या सनसनी पैिा करना जजससे नए छात्र को घबराट िो 

९) कोई कायण जजससे नए छात्र के मन मजस्तष्क  अथवा आत्मजवश्वास पर िषु्प्रभाव पडे नए अथवा जकसी छात्र को  कुमार्ण पर ले 

जाना तथा उस पर जकसी प्रकार जक प्रभतुा जिखना 

वरील कृत्ये करण्यात जवद्याथी/ जवद्यजथणजननी प्रजतबंध करण्यात आला आि.े वरीलपैकी कोर्तेिी कृत्य जवद्याथी/ 

जवद्यजथणजननी  करताना आढळल्यास त्याने रॅजर्ंर् अथवा तत्सम कृत्य केल्याचे मानण्यात  येईल आजर् जवद्यार्थयाणवर जनयम व 

कायद्यानसुार कडक कारवाई करण्यात येईल याची नोंि घ्यावी. 

या जगात समस्या ि मूखय माणसे याची कमतरता का ीच नसते. 
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परीके्षत गैर प्रकाराबाबत हशक्षा  

 कोर्त्यािी परीक्षेत कॉपी करर्.े प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या अवैध मार्ाणचा अवलंब करर्,े उत्तरपजत्रका , परुवर्ी व अन्य 

साजित्याची िवेार्- घवेार् करर्,े उत्तरपजत्रका परुवर्ी फाडर् ेअथवा र्िाळ करर्,े प्रश्नपजत्रकेवर मजकूर  जलजिर्,े परीक्षाथी ऐवजी 

अन्य ्यक्तीने परीक्षा  िरे्,े मोबाईल , इलेक्रॉजनक जड्िाईस सेवा परीक्षा कक्ष व पररसरात वापरण्यास सक्त मनाई आि.े इ. सवण कृत्ये  

िखलपात्र र्नु्िा ठरजवण्यात आली आिते. या र्नु्ह्यासाठी मिाराष्र शासन कायिा क्रमांक ३१/१९८२कलम ७ अन्वये रु. ५००/- िडं 

अथवा सिा मजिने सक्तमजरुीच्या जशक्षेची तरतूि करण्यात आली आि.े 

 

हिद्याथी समुपदेशन हिभाग 

 

मिाजवद्यालयात न्यान े प्रवेश घतेलेल्या जवद्याथाांच े ग्रपु  तयार  केले जातील व एक जशक्षक समपुिशेन म्िर्नू काम पाितील. 

जवद्यार्थयाांच्या अडीअडचर्ी व सवण प्रकारचे मार्णिशणन सिर समपुिशेक या कामी जवद्यार्थयाांनी आपला ई -मेल आयडी,  फोन नंबर 

कायमस्वरूपाचा (जकमान ३ वषाांचा ) समपुिशेकांकडे िरे् ेअजनवायण आि.े 

 

हिद्यार्थयाांची कतयव्ये 

१. जनयजमत अध्ययन करर्.े 

२. उपक्रमात सिभार् घरे्.े 

३. ताजसकांना जनयजमत उपजस्थत रािर्.े 

४. र्रुुजनांबद्दल  आिर, कायाणलयीन  कमणचाऱ्याबद्दल स्निेभाव व पालकांजवषयी श्रद्धा बाळर्र् े. 

५. नैजतक मलू्यांचे संवधणन करर्.े 

६. स्वातंत्र्य , समता, बंधतु्व आजर् सामाजजक न्यायाच्या तत्त्वांचा अरं्ीकार करर्.े 

७. ज्ञान संवधणनाबरोबर शरीर आजर् मनाची जनकोप वाढ करर्.े 

८. स्वाध्याय, चाचण्या, परीक्षा इ. ना उपजस्थत रािर् ेव आपली र्रु्वत्ता जवकजसत करर्.े 

 

:-सत्र मान्यतेहिर्यी  हनयम:- 

१. मिाजवद्यालयात प्रवेश घेतांना शलु्क भरले म्िर्नू सत्र मंजरू केले जार्ार नािी. प्रत्येक जवद्यार्थयाांची जकमान ७५ %  िजेरी असली पाजिजे. 

२. सवण स्वाध्याय, अंतर्णत चाचण्या, सत्र परीक्षेस जवद्याथी उपजस्थत असले  पाजिजेत. प्रत्येक परीक्षेत जकमान ५० % र्रु् प्राप्त करावेत. 

३. राष्रीय सेवा योजना, राष्रीय छात्र सेना व इतर जकमान िोन उपक्रमात जवद्यार्थयाांची उपजस्थती समाधानकारक असावी. 

४. प्रवेश अजाणवरील जवषयात परस्पर बिल केलेल्या जवद्यार्थयाांना  सत्र मंजरू िोर्ार नािी. 

५. सत्र मंजरुीचा अजधकार प्राचायाांना असल्यामळेु प्राचायाांचा जनर्णय अंजतम रािील. 

 

:-शुल्क हिर्यक हनयम:- 

 

१.मिाजवद्यालयाचे सवण प्रकारचे शलु्क ठरवनू जिलेल्या तारखेपूवी भरावे लार्ले. 

२. आजथणक दृष्टया मार्ासलेल्या जवद्यार्थयाांची उपजस्थती ७५ % पेक्षा कमी भरल्यास त्या जवद्यार्थयाांस शैक्षजर्क सत्राचे  शलु्क भरावे लार्ेल. 

३. जशष्यवतृ्तीधारक जवद्यार्थयाांची उपजस्थती ७५ % पेक्षा कमी असल्यास जशष्यवतृ्तीची रक्कम जमळर्ार नािी. 

४. प्रवेश घेतल्यानंतर पजिल्या सत्रात प्रवेश रद्द केल्यास सत्राचे शलु्क एकरकमी भरावे लार्ेल. 

५.मिाजवद्यालयात शलु्क भरतेवेळी पावती घ्यावी. पावतीजशवाय शलु्क भरू नये. नंतर तक्रार ऐकली जार्ार नािी. 

६. पैसे भरल्याची नोंि (जिनांक, पावती क्रमांक व रक्कम)जवद्याथी पत्रकावर करून घ्या. 

७. आजथणक बाबीबाबत कोर्त्यािी प्रकारची तक्रार असल्यास प्राचायाांनी  त्वररत भटेावे. 

८. प्रवेशाच्या वेळी शलु्क भररे् बाबत माजिती व जनयम सचूना फलकावर लावली जाते. त्याप्रमारे् जवद्यार्थयाांचे प्रथम सत्राचे जशक्षर् शलु्क 

प्रवेश घेतांना व जितीय सत्राचे जशक्षर् शलु्क १५ जडसेंबर पूवी भररे् सक्तीचे रािील. 

९.  मिाजवद्यालयाच्या फी ्यजतररक्त परेु् जवद्यापीठ व एच. एच. सी. बोडण परेु् यांच्या आिशेानसुार भरावे लार्तील. 

१०. साजवत्रीबाई फुले परेु् जवद्यापीठ / मिाराष्र शासन यांच्या आिशेानसुार शलु्क प्रकार व रकमेत बिल िोऊ शकेल. 

हकमंत त्यांचीच करा जो पाठीमागेिी तुमची हकंमत ठेितो. 



54 
 

माहिती पत्रक २०२०-२१ 

गं्रथालयाचे/िाचनालयाचे/अभ्याहसकेचे हनयम  

१. मिाजवद्यालयात प्रवेश प्रजक्रया परू्ण झालेल्या जवद्यार्थयाांना ओळखपत्र व िोन गं्रथालय काडण प्रवेश पावती िाखवनू जमळेल. सिर काडणवरील 

माजिती परू्ण भरून फोटो जचकटवनू स्वाक्षऱ्या घ्या्यात. काडण िरवल्यास अथवा र्िाळ झाल्यास डुप्पलीकेट काडणसाठी जनयमाप्रमारे् रु 

१००/- फी भरून काडण जमळेल. मिाजवद्यालयात प्रत्येक वषी प्रवेश घेर्ाऱ्या जवद्यार्थयाांना नवीन ओळखपत्र  प्रवेश पावती िाखवनू घ्यावे 

लार्ेल. जवद्यार्थयाांनी जखडकी क्र.१ मधनू बारकोड असलेले ओळखपत्र जमळेल त्यासाठी छापील अजण भरून ियावा सोबत प्रवेश पावतीची 

झेरॉक्स जोडावी. हितीय ि तृतीय िर्ायसाठी प्रथम िर्ायचेच ओळखपत्र िापरािे. 

२. जवद्यार्थयाांना ठरवनू जिलेल्या वेळा पत्रकाप्रमारे् गं्रथ जिले व घेतले जातील. सात जिवसापेक्षा  अजधक काळ गं्रथ ठेवता येर्ार नािी. सात 

जिवसांपेक्षा पढुील जिवसास एक रुपया प्रमाणे दडं आकारला जातो. 

३. गं्रथ िवेघेव संर्र्कीय पद्धतीने असल्याने ओळखपत्र अजनवायण आि.े ओळखपत्र सतत जवळ ठेवरे् बंधनकारक आि.े अन्यथा रु. १०० 

िडं आकारण्यात येईल . 

४. गं्रथालय व रीजडंर् िॉलकाडण िरवल्यास प्रत्येकी रु ५०/- िडं भरावा लार्ले. 

५. गं्रथ घेतांना बकु काडाणवर जिनांक नाव जलिून आपली सिी करावी. गं्रथ परत करताना जमा करून घेर्ाराची सिी घ्यावी. 

६. गं्रथालयातून गं्रथ घेताना तपासनू घ्यावा. कािी िोष आढळल्यास  लर्ेच गं्रथालय सिाय्यकाचे जनिशणनास आर्ावे. 

७. गं्रथावर खरू् कररे्, पान फाडरे्, मजकूर जलजिरे्, डार् पाडरे् जकंवा अन्य प्रकारे गं्रथ खराब कररे् जनयम-बाह्य आि.े तसे झाल्यास जकंवा 

गं्रथ िरवल्यास गं्रथाची दुप्पट हकंमत भरावी लार्ेल. 

८. अभ्याजसकेतील जनयतकाजलके व अन्य  साजित्यासाठी रीजडंर् िॉल काडण ठेवावे लार्ेल. ि ेसाजित्य घरी नेता येर्ार नािी. 

९. गं्रथ शोधण्यासाठी  OPAC या सजुवधाचा वापर करावा.(WEBOPAC User ID-111.125.245.165/SOULWEBOPAC) 

१०. जवद्यार्थयाांकररता  ई-लायब्ररीची  सजुवधा उपलब्ध करून िणे्यात  आलेली आि.े त्याकररता सवाणना यजुर आय. डी. व पासवडण घ्यावेत. ई-

लायब्ररीचा उपयोर् फक्त माजिती शोधण्यासाठीच करावा. प्रवेशकांसाठी  जिवसातनू एक तास वेळ जिला जाईल. ई-लायब्ररीचा वाचकांनी 

जास्तीत जास्त वापर करावा. या कररता user ID nascparlib@gmail.com असा आिे ि passward Ah221425455 िा 

आिे. गं्रथालयीन सेवेचा जास्तीत जास्त फायिा घ्यावा. 

११. गं्रथालयाच्या सूचना फलकांिरील सचूना जनयजमत पिा्यात. 

१२. परीक्षेपवूी गं्रथालयाचे गं्रथ परत करून ना बाकी प्रमार्पत्र (Clearance) घेर्े आवश्यक आि.े जक्लअरन्स फॉमण माजिती पसु्तकाच्या 

शेवटी जिलेला आि.े परीक्षेचे िॉल जतकीट घेण्यापवूी जक्लअरन्स करावा. त्याजशवाय िॉल जतकीट जमळर्ार नािी. 

१३. गं्रथालयात व अभ्याजसकेत, रजजस्टरला नोंि करावी. शांतता पाळावी. गं्रथालयाचे जनयम पाळरे्  आपले  कतण्य आि.े 

१४. जवद्यार्थयाांनी  गं्रथाल्याच्या  कामाबाबत आपल्या कािी अडीअडचर्ी  असल्यास मा. गं्रथपाल यांना  समक्ष भटेावे. सूचना असल्यास 

सचूना पेटीचा उपयोर् करावा. 

१५. जक्लअरन्स फॉमणवर  अर्ोिर जवभार्प्रमखुांची सिी आर्ावी . 

क्रीडा हिभाग हनयम 

१. मिाजवद्यालयाच्या क्रीडा जवभार्ातनू जवद्यार्थयाांना जवजवध क्रीडा , सराव आजर् स्पधाणमध्ये भार् घेण्यासाठी प्रोत्साजित केले जाते.आपर्   

    जवद्यालय पातळीवर जवजवध स्पधाणमध्ये सिभार्ी झाला असाल जकंवा भार् घेण्याची इच्छा असल्यास क्रीडा  जवभार् प्रमखुास भटेा व नावे   

    नोंिवा. 

२. स्पधाांसाठी जनवड करताना जवद्यार्थयाांच्या कौशल्यासाठी तलुनात्मक जवचार करून जनवड केली जाईल. जनवडी संबधी क्रीडा जवभार्प्रमखुांचा  

    जनर्णय अंजतम व बंधनकारक रािील. 

३. क्रीडा जवभार्ातून घेतलेले खेळाचे साजित्य जवद्यार्थयाांनी जनयजमतपरे् घेतले व परत केले पाजिजे. अजनयजमत जवद्यार्थयाांना या सवलतीपासनू  

    वर्ळले जाईल. 

४. क्रीडांर्र्ावर सरावासाठी जनयजमत आले पाजिजे. जनयजमत न येर्ाऱ्या उत्कृष्ट खेळाडूला वर्ळण्याचा अजधकार जवभार्प्रमखुांना     

   आि.े 

५. मिाजवद्यालयाच्या क्रीडांर्र्ावर खेळाचा सराव न घरे्ाऱ्या खेळांच ेसंघ पाठजवले जार्ार नािीत. 

६.क्रीडांर्र्ावर स्वय: शासन जशस्त आजर् सांजघक भावना असावी. बेजशस्त वतणन करर्ाऱ्यास िडं केला जाईल आजर् संघातनू काढून  

    टाकले जाईल. 

७. स्पधेच्या वेळे्यजतररक्त अनपुजस्थतीबाबत कोर्त्यािी प्रकारची सवलत जिली जार्ार नािी. 

 

पुस्तके आहण चांगली माणसे लगेच कळत नािीत, त्यांना िाचािंच लागतं 

 

mailto:ascparlib@gmail.com
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प्रयोगशाळा हनयम 

१. प्रयोर्शाळा प्रात्यजक्षकासाठी जनयजमत आजर् वेळेवर उपजस्थत रिावे. र्ैरिजर जवद्यार्थयाांना पनु्िा प्रात्यजक्षकासाठी शलु्क 

अजधक िीस रुपये िडं भरावा लार्ेल. 

२. प्रयोर् करताना साजित्य अजतशय काळजीपवूणक िाताळावे  र्ॅस, वीज, रसायने इत्यािी काटकसरीन ेवापरावी. 

३. सवण प्रयोर्ांना िजर रािून वेळोवेळी जनणलस परू्ण करावीत. 

४. प्रयोर् करताना प्रयोर् शाळेतील उपकरर् आपर्ास जास्तीत जास्त वळेा जशक्षर्ासाठी  उपयोर्ात आर्ावयाची आिते. 

५. प्रयोर् शाळेतील प्रात्यजक्षकाबाबत जवभार्प्रमखुांनी घतेलेला जनर्णय जवद्याथाांवर बंधनकारक रािील. 

 

 

प्रिेश रद्द करणे ि फी परतािा 

 

१. प्रवेश रद्द केल्यास फक्त जशक्षर् शलु्क व प्रर्ोर्शाळा शलु्क पढुीलप्रमार् ेकपात करून परतावा जमळेल. 

इतर कोर्तीिी शलु्क परत केले जार्ार नािी. 

 

सचूना: 

१)  प्रवेश  रद्द करावयाचा झाल्यास तसा रीतसर अजण भरून मा. प्राचायाांची परवानर्ी घरे् ेआवश्यक आि.े 

२) त्यानंतर  सवण जवभार्ाचा बाकी नसल्यास िाखला घरे् ेर्रजेच ेआि.े 

३) वररष्ठ मिाजवद्यालयाचा प्रवेश रद्द केल्यानंतर टी. सी. िातात जमळर्ार नािी. सिरच्या टी. सी. प्रवेश घतेलेल्या 

मिाजवद्यालयात पाठजवला जाईल. डुजप्पलकेट टी. सी. जमळर्ार नािी. 

४) एकिा वर्ाणत घतेलेला प्रवेश िसुऱ्या शाखेत मा. प्राचायाणच्या पवूण परवानर्ी जशवाय घतेा येर्ार नािी. 

कालिा ी कपात  

१) प्रवेश घतेल्यानतंर १ ते  १० जिवसात प्रवेश रद्द केल्यास 

२) प्रवेश घतेल्यानतंर ११ ते   २० जिवसात प्रवेश रद्द केल्यास 

३) प्रवेश घतेल्यानतंर ३० जिवसानंतर प्रवेश रद्द केल्यास 

२०% 

४०% 

१००% 

 

२) इ बी. सी. व जशष्यवतृ्ती धारक जवद्यार्थयाणन े प्रवेश रद्द केल्यास पढुीलप्रमार् ेजशक्षर् शलु्क व प्रयोर् शाळा शलु्क न्याने भरावे 

लार्ेल. 

 

कालािा ी भरािे लागणारे शुल्क 

१) प्रवेश घतेल्यानतंर १ ते  १० जिवसात प्रवेश रद्द केल्यास 

२) प्रवेश घतेल्यानतंर ११ ते  २० जिवसात प्रवेश रद्द केल्यास 

३) प्रवेश घतेल्यानतंर ३० जिवसानंतर प्रवेश रद्द केल्यास 

२०% 

४०% 

१००% 

 

 शुल्क हिर्यक तपशील:- 

जवद्यार्थयाांकडून जशक्षर् जवभार् मिाराष्र शासन, शैक्षजर्क संस्था जवजनयम प्राजधकरर् व साजवत्रीबाई फुले परु् ेजवद्यापीठ 

यांनी वेळोवेळी  सचुजवलेल्या जनयमानसुार जवजवध शलु्क आकारले जाईल. 

 

 

सदगुणांना का ीच िाा यक्य येत नािी. 
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अिमिनर्र जजल्िा मराठा जवद्या प्रसारक समाज, अिमिनर्र  
लालटाकी रोड, अिमिनर्र (०२४६) २३२९६४९, २३२४८५० 

 

काययकारी मंडळ (गव्िहनांग कौहन्सल ) 

(जि ०१/०४/२०१८ ते ३१/०३/२०२१) 

 

अ न ं नाि िुद्दा 

 

०१ मा.श्री. नंिकुमार भाऊसािबे झावरे पाटील  अध्यक्ष  

 

०२ मा. श्री. रामचदं्र िररभाऊ िरे उपाध्यक्ष  

 

०३ मा. श्री. र्ेर्जुी िर्डूजी खानिशे े सेके्रटरी 

 

०४ मा. अडॅ  जवश्वासराव ित्तात्रय आठरे  सि सेके्रटरी 

 

०५ मा. डॉ. जववेक प्रभाकर भापकर  खजजनिार  

 

०६ मा डॉ. मोिनराव र्रं्ाराम िापसे  सिस्य  

०७ मा. श्री. माधवराव िर्डूजी र्ळेु सिस्य  

०८ मा. अडॅ रामनाथ लक्ष्मर्राव वाघ  सिस्य  

०९ मा. अडॅ जिपलक्ष्मी संभाजीराव म्िसे सिस्या 

१० मा. श्री. जसताराम जवठ्ठलराव जखलारी  सिस्य  

११ मा. डॉ. चंद्रकांत कृष्र्राव मोरे  सिस्य  

१२ मा. अडॅ माजर्कराव नामिवेराव मोरे  सिस्य  

१३ मा. अडॅ वसंतराव शािूराव कापरे सिस्य  

१४ मा. प्रा. श्री. अजुणनराव तात्याभाऊ पोकळे सिस्य  

१५ मा. सौ. अरुर्ा अशोकराव काळे सिस्या 

१६ मा डॉ. अभय र्ेर्जुी खानिशे े सिस्य  

१७ मा. श्री. मकेुश माधवराव मळेु सिस्य  

१८ मा श्री. जयंत रामनाथ वाघ  सिस्य  

१९ मा श्री रावसािबे मारुती शेळके  सिस्य  

२० मा श्री रािूल नंिकुमार झावरे  सिस्य  

२१ प्राचायण डॉ. रंर्नाथ जकसन आिरे  सेवक जस्वकृत 

सिस्य  

२२ मा श्री. जिलीप जवनायक फलके  सेवक जस्वकृत 

सिस्य  

२३ मा प्रा. श्री. उमाजी रमाजी ठुबे  जस्वकृत तज्ञ सिस्य  
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अिमिनर्र जजल्िा मराठा जवद्या प्रसारक समाज 

न्यू  आटयस, कॉमसय अंड सायन्स कॉलेज, पारनेर 

 

कॉलेज हिकास सहमती  

 

कालािा ी (हदनांक ०१/०४/२०१८  ते ३१/०३/२०२३) 

 

कॉलेज हिकास सहमती  

 

अ नं नाि पद  

 

१ मा श्री नंिकुमार भाऊसािबे झावरे पाटील अध्यक्ष 

२ मा श्री रामचंद्र िररभाऊ िरे उपाध्यक्ष 

३ मा श्री र्ेर्जुी िर्डूजी खानिशेे  सजचव  

४ मा ॲड जवश्वासराव ित्तात्रय आठरे   सि सजचव  

५ मा. श्री डॉ जववेक प्रभाकर भापकर खजजनिार  

६ मा. डॉ ित्ता जयजसंर् लाटे औद्योजर्क प्रजतजनधी 

७ मा. प्रा. डॉ. तुकाराम सखुिवेराव थोपटे  जशक्षक प्रजतजनधी 

८ मा. प्रा. डॉ. जवजयकुमार सबु्राव राऊत जवभार् प्रमखु प्रजतजनधी 

९ मा. प्रा. डॉ. रघनुाथ एकनाथ नजन जशक्षक प्रजतजनधी 

१० मा. प्रा. ज्योत्सना ित्तात्रय म्िस्के मजिला प्रजतजनधी 

११ मा. श्री. ठकाराम जचमाजी बरु् े जशक्षकेतर प्रजतजनधी 

१२ मा. प्राचायण डॉ. रंर्नाथ जकसन आिरे सिस्य सजचव 

१३ मा. प्रा. डॉ. जिलीप रावसािबे ठुबे –IQAC 

प्रजतजनधी  

IQAC प्रजतजनधी 

 

 


