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                                                                 हजेरी क्रमांक : 

                                                                 र्गय : 
 

मी _____________________________________प्रितज्ञापूर्यक ऄसे िलहून दतेो / दतेे की, मी पूणयर्ेळ 

िशक्षण घेणारा िर्द्याथी अह े. ज्ञानाजयन ह ेमाझे कतयव्य अह े म्हणून खालील िनयमांचे कतयव्य भार्नेने 

पालन करील. 

 सर्य तािसकांना िनयिमत हजर राहील. माझी ककमान ईपिस्थती ७५ % पेक्षा ऄिधक राहील. याची 

दक्षता घेइल. ७५ % पेक्षा कमी ईपिस्थती ऄसल्यास र्ार्षषक परीक्षा दतेा येणार नाही र् 

िशष्यर्ृत्तीही िमळणार नाही याची मला जाणीर् अहे. 

 ऄंतगयत चाचण्या, सत्र परीक्षसे ईपिस्थत राहील र् प्रत्येक परीक्षेत ४० %  पेक्षा ऄिधक गुण 

िमळिर्ल. 

 परीक्षेस गैरप्रकार करणार नाही. कॉपी करणाऱ्यास मदत करणार नाही 

 तास चाल ूऄसताना प्रांगणात, पडर्ीत, दरर्ाज्यात – िखडक्यांसमोर ईभे राहून गोंगाट करून 

ऄध्यापनात व्यत्यय अणणार नाही. 

 ओळखपत्र नसल्यास मी दडंास पात्र राहील र् दडंाची रक्कम रु. १००/- भरेन. 

 महािर्द्यालयाच्या  प्रांगणात र् बाहरे जदाय तंबाखू, गुटखा खाणार नाही. धुम्रपान करणार नाही. 

व्यसनमुिी ऄिभयानाच्या काययकत्यायने पकडल्यास प्रत्येक र्ेळी रुपये १००/- (शंभर) दडं भरील. तीन 

पेक्षा ऄिधक र्ेळ पकडला गेल्यास महािर्द्यालयाने  प्रर्ेश रद्द केल्यास माझी हरकत राहणार नाही.  

 महािर्द्यालयाच्या प्रांगणात, स्र्च्छतागृह, र्गय-ऄभ्यािसका , ्हरंडा -रस्ता, टेबल-बाक अिण 

फर्षनचर आत्यादींर्र ऄश्लील, ऄसभ्य लेखन करणार नाही. 

 गं्रथालयाची पुस्तके, िनयतकािलके जपून र्ापरील. त्यार्र नार्े िलिहणार नाही, रेषा मारणार नाही. 

पाने फाडणार नाही. पुस्तके र्ेळेत जमा करीन, गं्रथालय िनयमांचे पालन करीन. 

 संगणकाचा र्ापर िनयमांच्या अधीन  राहून करेल, गैरर्ापर करणार नाही. 

 मी रॅगगगसंदभायत िर्द्यापीठ िनयमानुसार िर्द्याथी र् पालक यांचे प्रितज्ञापत्र  िलहून दइेल र् Anti 

रॅगींगच्या िनयमांचे पालन करीन. 

 ऄनाहूत  व्यिी , िमत्रांना महािर्द्यालयात, ्हरंडयात, र्गायत घेउन येणार नाही. 

 कोरोना सदशृ्य संसगयजन्य अजारापासून स्र्तःची काळजी घेइन. 

र्रील िनयमाचं ेईल्लघंन  केल्यास िशस्तभगंाच्या काययर्ाहीस मी पात्र राहील.  

 

 

प्रितज्ञापत्र  
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प्रर्ेश घणे्यापरू्ी 

दोष लपर्ला की तो मोठा होतो अिण कबलू केल की नाहीसा होतो  
 

 

पालकाचंी सही     िर्द्यार्थयाांची सही 

 

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

  

शकै्षिणक र्षय जलु ै२०२१ पासनू महािर्द्यालयात ऑनलाइन प्रर्शेाची सर्य र्गायसाठी 

सिुर्धा  ईपलब्ध अह.े  

 

१. महािर्द्यालयात  सािर्त्रीबाइ फुले पुणे िर्द्यापीठ /शासनाने जाहीर केलेल्या तारखेपयांत 

िनयमानुसार िर्िर्ध ऄभ्यासक्रमांना प्ररे्श कदला जाइल. ईिशरा प्ररे्श कदला जाणार नाही. 

२. प्रर्ेशाची पूर्यतयारी म्हणून खालील कागदपत्रांची पूतयता प्ररे्शापूर्ी करून ठेर्णे अर्श्यक अह.े 

ऄ) शाळा सोडल्याचा दाखला र् ३ प्रमािणत केलेल्या झेरॉक्स प्रती. 

ब) मागील र्गायच्या परीक्षेच्या प्रत्येक गुणत्रकाच्या ३ प्रमािणत झेरॉक्स प्रती. 

क) िशक्षणात खंड (गॅप) ऄसेल तर ऄफेडे् हीट र् तीन  प्रमािणत झेरॉक्स प्रती. 

ड)मागासर्गीय िर्द्यार्थयायने मा. तहसीलदार याचं्याकडून  जातीचा दाखला र् त्यांच्या पाच 

प्रमािणत झेरॉक्स प्रती. 

आ) अइ / र्डील /पालक नोकरीस ऄसल्यास मागासर्गीय िर्द्यार्थयाांनी त्यांच्या मागील अर्षथक 

र्षायचे कालार्धीचे र्तेन, महागाइ भत्ता, घरभाड ेआत्यादी सर्य भत्त्यासह नोकरीच्या रठकाणचा 

कायायलयाचा ईत्पन्नाचा दाखला र् त्यांच्या तीन  प्रमािणत झेरॉक्स प्रती. 

इ) पासपोटय साइजचे तीन फोटो . 

ई) दसुऱ्या महािर्द्यालयातून या महािर्द्यालयात नव्याने प्रर्ेश घ्यार्याचा ऄसल्यास पूर्ीच्या 

महािर्द्यालयात िमळत ऄसलेल्या अर्षथक सर्लतीचा ककर्ा िशष्यर्ृत्ती मंजुरी अदशे क्रमांक र् 

एक प्रमािणत झेरॉक्स प्रत,नाहरकत प्रमाणपत्र. 

३. प्रर्ेश ऄजय भरण्यापूर्ी माहीतीपत्र पूणय र्ाचार्े. 

४. प्रर्ेश ऄजय ऑनलाआन भरून त्यांची हाडयकॉपी कायायलयात जमा करार्ी र् प्रर्ेश घेताना स्र्त: 

ईपिस्थत ऄसणे ऄिनर्ायय (सिीचे) अह.े 

५. प्रर्ेशाच्या जागा मयायकदत ऄसल्याने सर्य कागदपत्रांची पूतयता करून मुदतीत प्रर्ेश पूणय करार्ा. 

६. प्रर्ेश घेण्यापूर्ी प्राध्यापकांचे मागयदशयन, स्र्तःचा काळ लक्षात घेउन िर्षय िनर्ड करार्ी. एकदा 

िनर्डलेले  िर्षय परस्पर बदलू नयेत . िर्षयात बदल करार्याचा ऄसल्यास प्रत्येक िर्षयासाठी 

िर्द्यापीठ िनयमाप्रमाणे रुपये २००/- फी भरून बदल करता येइल. 

७. शाळा सोडल्याचा दाखला महािर्द्यालयात दणे्यापूर्ी त्यांच्या पुरेशा सत्यप्रती करून स्र्तःकड े

ठेर्ाव्यात . महािर्द्यालयाकडून कोणतेही मूळ कागदपत्रे ककर्ा सत्यप्रती परत केल्या जात नाही. 

८. प्रथम र्षय कला, र्ािणज्य, िर्ज्ञान र्गायत घेतलेल्या िर्द्यार्थयाांनी महािर्द्यालयाने िनयुि केलेल्या 

र्ैद्यकीय तपासणी करून मेिडकल चेकऄप फॉमयस कदलेल्या मुदतीतच महािर्द्यालयाकड े जमा 

करार्ेत. 

९. प्रर्ेश संदभायत फलकार्रील सूचना िर्द्यार्थयाांनी र्ेळोर्ेळी र्ाचणे अर्श्यक अह.े 



5 
 

खरं नात ंतर पसु्तकासारखऄंसंत, त ेककतीही जनु ंझाल ंतरी त्यातील शब्द बदलत 

नाहीत. 

 

.          
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महािर्द्यालय  तमुच्यासाठी --- 
 

 

           िप्रय िर्द्याथी  िमत्र मैत्रीणीनो, 

 अज अपण सर्यजण एका फार मोठ्या नैसर्षगक  संकटातून र्ाटचाल करत अहोत त्यामुळे अपण 

सर्यजण एका ऄथायन े  ऄस्र्स्थ अहोत. अपण पािहले मागील शैक्षिणक र्षायतील १७ माचय पासनू 

कोरोनाच्या संक्रमणामुळे अपल्याला सुट्टी दणे्यात अली अिण ‘र्कय  फ्रॉम होम’या तत्र्ार्र घरी राहून काम 

करण्यास सांिगतल ेगेले. अपल्याला र्ाटले  अपल्यार्रील ह ेसंकट तत्काळ दरू होइल परंतु तस ेकाही झाल े

नाही. कोरोनाचा र्ाढता प्रादभुायर् हा अजही र्ाढतच अह े .त्यामुळे मागील शैक्षिणक र्षायच्या परीक्षाही 

अपण घेउ शकलेलो नाहीत. त्यामुळे िर्द्याथी िमत्रांनो तुमच्या सर्ायच्या मनात एक प्रकारची संभ्रमार्स्था 

ऄसणे स्र्ाभािर्क अह.े परंत ुअपल्या सर्ाांनाच अता ऑनलाइन िशक्षण पद्धती इ-लर्ननगच्या  नव्या िशक्षण 

पद्धतीचा  ऄर्लंब शाळा, महािर्द्यालय प्रत्यक्ष सुरु होइपयांत करार्ा लागणार अह.े म्हणजेच अपल्याला 

अपले िशक्षण थांबर्याचे नाही तर दरर्षी प्रमाणे यार्षी अपण पुढील शैक्षिणक र्षायत प्रर्ेश घेउन अपले 

िशक्षण चालू ठेर्णार अहोत. िमत्रांनो िशक्षण क्षेत्रात होउ घातलेले  नर्े बदल ह े तुमच्या ईज्ज्र्ल 

भिर्ष्याशासाठीच ऄसणार अहते कारण अजचा  िर्दयाथी हा फि चार  गभतीच्या अत िशक्षण घेणारा 

नसार्ा तर त्याला नर्नर्ीन मािहती तंत्रज्ञानाची ओळख ्हार्ी, त्याने नर्ी कौशल्ये अत्मसात करार्ी की 

जेणेकरून सद्य: िस्थतीत र्तयमान समाजव्यर्स्थेत त्याला रोजगार िमळण्यासाठी मदत होइल. यासाठी 

अपल्या महािर्द्यालयातील सर्य  प्राध्यापक र्ृंद तुम्हाला कोरोना  संक्रमण काळात ऑनलाइन िशक्षण दणेार 

अहते. त्याचंा जास्तीत जास्त ईपयोग तुम्ही करार्ा ऄसा माझा तुम्हाला अग्रह  ऄसले.  

 िमत्रानंो भाकरीची िशदोरी जशी अपली भूक भागर्ते, पाणी जसं अपली तहान भागर्ते तसेच 

ज्ञान अपल्या बुद्धीचे  भरण पोषण करत ऄसते. तमु्हा सर्ाांना या  टप्पप्पयार्र ज्ञानाची तहान, भूक लागली  

पािहजे . तुम्हाला समाजात एक स्र्तंत्र  ओळख तयार करायची ऄसेल तर तुमच्याकड े स्र्त:चे िर्चार 

ऄसायला हर्ेत अिण आतरापं्रमाणे तुम्ही अदर करायला िशकले  पािहजे कारण ज्याच्याकड ेज्ञान ऄसते, 

त्यांच्याकड ेिर्रे्क ऄसतो नम्रता ऄसते म्हणून तर म्हणतातना ‘िर्द्या िर्नयने शोभते’ ह े ऄगदी खरं अह.े 

िमत्रांनो अज अपल्यासमोर खूप महत्त्र्ाची अ्हाने  अहते. त्यामध्ये दषु्काळ, गरीबी, शेतकरी अत्महत्या, 

पयायर्रणाचा होणारा ऱ्हास, जल व्यर्स्थापन,कोरोना या सर्य प्रश्नार्र काम  करण्यासाठी पारंपररक 

रूढीबद्ध ईपाय योजनांचा  िर्चार करून चालणार नाही तर नर्े मागय,नर्े अदशय, नर्े िर्चार शोधार् े

लागतील त्यासाठी महािर्द्यालयात िशकत ऄसताना तुम्ही तुमच्या िर्षयाचा चोहोबाजूंनी ऄभ्यास 

करार्यास  हर्ा त्यातून जे िनष्कषय हाती येतील त्याचा या प्रश्नासाठी समाजासाठी ईपयोग करार्यास हर्ा. 

येणाऱ्या काळात महािर्द्यालय समाजापयांत र् समाज महािर्द्यालयापयांत जोडत नेउन एक अदशय समाज  

अपल्याला िनमायण करायचा अह.े त्यासाठी ही सर्य जबाबदारी पेलत ऄसताना तुम्ही या प्रर्ासातील र्ाटाड े

अहात. त्यासाठी तुम्हाला अर्श्यक ते मागयदशयन, कदशा दणे्याचे महत्त्र्पूणय काम प्राध्यापक र्गय जरूर 

पेलतील , त्यासाठी िशक्षकाबरोबर संर्ादी रहा. महात्मा गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘िर्चारांना  कृतीची 

जोड द्या तुमच ेजीर्न  र् व्यििमत्त्र् ऄिधक सुंदर बनर्ा म्हणजे समाजाला अपोअप सौंदयय प्राप्त होइल . 

 तुमच्या भार्ी र्ाटचालीसाठी हार्ददक शुभेच्छा!!! 
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ज्यानंा पसु्तके र्ाचण्याची अर्ड अह ेत े सर्य रठकाणी सखुी राहतात -महात्मा गाधंी. 

कद ०१/०५/२०२१             प्राचायय  

महाराष्ट्र कदन        डॉ. रंगनाथ अहरे  

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

पररचय 

पारनेर ही प्राचीन ऊषी पराशर यांची तपोभूमी  पेशरे्कालीन सरदार दाभाडे यांची रणभूमी, सेनापती 

बापट  यांची जन्मभूमी अिण समाजसुधारक  पद्मभूषण ऄण्णा हजारे यांची कमयभूमी अह.े ऄसा हा  सांस्कृितक 

र्ारसा लाभललेी ही भूमी दषु्काळग्रस्त म्हणून प्रिसद्ध अह.े त्यामुळे स्थलांतर होणाऱ्या लोकांचे प्रमाण यथे ेऄिधक 

अह.े सह्याद्रीचा एक भाग ऄसलेल्या हररश्चंद्र गडाच्या पर्यतरांगा पारनरेला यउेन िभडल्या अहेत . ऄहमदनगर 

पासून चाळीस  ककलोमीटर र् पुण्यापासून  न्र्द ककलोमीटर ऄतंरार्र पारनेर हे गार् १९ ईत्तर ऄक्षांश र् ७४-२६ 

पूर्य रेखांशार्र र्सलेले अह.े र्ारकरी  सांप्रदायाचा  ऄखेरचा दरु्ा संत श्री िनळोबाराययांचे समाधीस्थान पारनेर 

पासून  ऄर्घ्या पंधरा ककलोमीटर ऄतंरार्र गपपळनेर येथे अह.े छत्रपती िशर्ाजी महाराज र् महादजी गशदे यांचा 

पारनेर पररसरात र्ार्र रािहला अह.े छत्रपती िशर्ाजी महाराजांचा गुप्तहरे बिहजी नाइक पारनेर पासून ऄर्घ्या 

पाच ककलोमीटर ऄंतरार्र हगंा येथे गढी बांधून रािहलेल ेअहते. 

 करर्ीर छत्रपती चौथे िशर्ाजी महाराज यांच्या त्यागातून र् छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रेरणतेून 

आ.स.१९१९ साली ऄहमदनगर यथे ेमराठा बोर्नडगची स्थापना कारण्यात अली.राजषी शाहू महाराज यांनी करर्ीर 

छत्रपती चौथ े िशर्ाजी महाराज यांचे  स्मरणाथय मराठा बोर्नडगच्या स्थापनेसाठी रुपय े एक हजार र् र्ार्षषक 

खचायसाठी दरमहा दोनशे रुपये  ऄनुदान कदले यातनूच  ‘ऄहमदनगर िजल्हा मराठा िर्द्या प्रसारक समाज’  या 

शैक्षिणक संस्थेची ईभारणी झाली. पारनरे तालुक्याची शकै्षिणक र्ाटचाल लक्षात घेता ऄसे कदसते की येथ े आ.स. 

१९७०मध्य े न्य ू आंिललश स्कूल या माध्यिमक िर्द्यालयाची स्थापना झाली. माध्यिमक िशक्षणाबरोबरच पारनरे 

तालुक्याची महािर्द्यालयीन  िशक्षणाची िनकड ओळखून जुल ै१९७७ मध्य ेया शकै्षिणक संस्थेने न्यू अटयस् कॉमसय  र् 

सायन्स  पारनरे, या महािर्द्यालयाची  स्थापना केली. जुलै १९७९ मध्ये ह े महािर्द्यालय  स्र्त:च्या स्र्तंत्र  

आमारतीत  स्थलांतरीत झाल.ेया महािर्द्यालयाच्या ईभारणीत कै. भास्कररार्  औटी, कै. रार्साहबे म्हस्के, चंद्रभान 

बाळाजी अठरे पाटील यांचा महत्त्र्ाचा सहभाग होता. तसेच महािर्द्यालयाच्या  िर्कासामध्ये माजी अमदार 

कै.बाबासाहेब ठुबे, कै. िर्नायकरार् औटी, माजी अमदार मा. नदंकुमार झार्रे पाटील,कै. मा.  रामनाथजी  र्ाघ, 

मा. सीताराम िखलारी यांचे योगदान िर्शेष मोलाचे अह.े प्रारंभी फि कला र् र्ािणज्य या िर्द्याशाखा ऄसणाऱ्या 

या महािर्द्यालयात १९९२ साली िर्ज्ञान ही िर्द्याशाखा सुरु करण्यात अली. आ..स.१९७७ साली फि ६७ िर्द्याथी 

संख्या ऄसलले्या या महािर्द्यालयात  अज रोजी ३७००हजार िर्द्याथी ज्ञानाजयन करीत अहते. पारनेर तालुक्यातील 

मुला मलुींना सुिशिक्षत करण ेर् बहुजन समाजातील तरुणांना रोजगारांच्या संधी ईपलब्ध करून दणेे या ईकद्दष्टान ेसुरु 

झालेले ह ेमहािर्द्यालय अज यशस्र्ी र्ाटचाल करीत अह.े 

 अपले महािर्द्यालय ऄकरा एकर जागेमध्ये ईभारलले े ऄसून महािर्द्यालयाने  एक एकर जागा 

समाजकल्याण िर्भागास मुलींच्या र्सितगृहासाठी  कदललेी अह.े महािर्द्यालय सािर्त्रीबाइ फुल ेपुण ेिर्द्यापीठाशी 

संललिनत ऄसून महािर्द्यालयास  िर्द्यापीठ ऄनुदान अयोगाची ‘ १२ बी अिण २ एफ ‘ मान्यता प्राप्त झालेली अह.े 

तसेच महािर्द्यालयास  नर्ीन प्रशासकीय आमारत , िजमखाना , क्रीडांगण,ग्रथंालय, संगणक िर्भाग र् शास्त्रशाखा 

आमारत ईपलब्ध  अह.े सध्या या महािर्द्यालयात १०५ िशक्षक ऄसून २९ पीएच . डी.  पदर्ी प्राप्त र् १० एम. कफल. 

पदर्ी प्राप्त अहते. महािर्द्यालयात आतर ऄनेक ईपक्रमाबरोबर  एन. एस. एस., एन. सी. सी., कमर्ा र् िशका 

योजना, िर्शेष मागयदशयन योजना,बिह:शाल िशक्षण मंडळ कें द्र , स्पधाय परीक्षा कें द्र, आ.ईपक्रम चालिर्ले जातात. तसचे 

िर्द्यार्थयाांना  रोजगार ईपलब्ध करून दणे्याच्या दषृ्टीन े महािर्द्यालय  पररसरात मुलाखतीचे अयोजन केले जात.े 

महािर्द्यालयात दरर्षी िर्िर्ध िर्षयांर्र राष्ट्रीय चचायसत्राचे अयोजन केल ेजाते. 

सप्पटेंबर २०१७ मध्य े या महािर्द्यालयाचे नॅक मूल्यांकन झाल े ऄसून ‘ ऄ श्रेणी’ प्राप्त झाली अह.े 

महािर्द्यालयास महाराष्ट्र शासनाचे जागर जािणर्ांचा या ऄिभयानातगयत प्रथम क्रमांकाचे पाररतोिषक िमळाले अह.े 

तसेच सािर्त्रीबाइ फुले पुण े िर्द्यापीठाचा ईत्कृष्ट महािर्द्यालय पुरस्कार र् चेतना ऄंकास सािर्त्रीबाइ फुले पुण े

िर्द्यापीठाचे पाररतोिषक िमळालेले अह.े तसेच रस्ता सुरक्षा, राष्ट्रीय सेर्ा योजना, िर्द्याथी कल्याण मडंळाचे ईत्कृष्ट 
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र्ाट सर्ायना मािहती ऄसत ेपण ध्यये गाठण्याची िजद्द फार कमी जणात ऄसते 
 

महािर्द्यालय पुरस्कार प्राप्त झाल ेअहते. िर्द्याथी िर्द्यार्षथनी र्सितगृहाची सुिर्धा ईपलब्ध ऄसून नर्ीन प्रशासकीय 

आमारतीचे  काम पूणय झाललेे अह ेर् ऄद्ययार्त संशोधन कें द्राचे काम प्रगतीपथार्र अह.े  

 

 



8 
 

महािर्द्यालयाच ेबोधिचन्ह र् बोधर्ाक्य 
 

महािर्द्यालयाची मान्यता 

एखाद्या श्रषे्ठ कायायसाठी सर्यस्र्ाचा त्याग करायला तमु्ही िसध्द ऄसाल तरच यशस्र्ी 

्हाल. 

 

                                                             मािहती पत्रक २०२२-२३ 
 

  

 

महािर्द्यालयाच ेबोधिचन्ह म्हणनू र्तुयळामध्य ेछत्रपती िशर्ाजी महाराजांची  मदु्रा  

अिण त्यामध्य े“तजेोऽिसतजेो म े दिेह” ह ेबोधर्ाक्य घणे्यात अल ेअह.े 

१) र्तुयळ   - र्सुधैर् कुटंुबम, अिण सतत गतीिशलतेच प्रितक 

२) िशर्मुद्रा  - १) साहस, पराक्रम, नेतृत्र्, युग दषृ्टपेण 

२) लोककल्याण अिण सामािजक न्याय  

३) सर्य धमय समभार् अकद अदशय गुणांचे पे्ररणास्थान  

३) बोधर्ाक्य  - “तेजोऽिस तेजो मे दिेह” 

शुक्ल यजुर्ेदाच्या र्ाजसनेय संिहतचे्या १९ व्या ऄध्यायातील ९ र्ी ऊचायाज्ञर्ल्क्य ऊषींनी 

मध्यान्हीच्या तळपणाऱ्या सयूायला केलेली हीप्राथयना. 

“ (ह ेसूयाय !) त ूतेजोिनधी अहसे मला तजे द ेअिण माझ्यात तुझ्या तजेाचा सतत र्ास राहू द.े” 

तेज हा शब्द ईजाय अिण ज्ञानाचे प्रितक अह.े 

* महािर्द्यालयाच ेध्यये  अिण ईकद्दष्ट े* 

१) महािर्द्यालयाचे ध्येय:महािर्द्यालयातील िर्द्यार्थयाांचा सर्ाांगीण िर्कास घडर्ून अणणे  

२) महािर्द्यालयाचे ईकद्दष्ट:े- 

१) दशेातील लोकशाही समाजर्ाद ऄिधक बळकट करण्यासाठी िर्द्यार्थयायमध्ये कृतीशील 

र्ैज्ञािनक अिण मानर्तार्ादी दषृ्टीकोन िनमायण करणे. 

२) भिर्ष्यकालीन अ्हानांना सामोरे जाण्याबाबतच्या जाणीर्ा िर्द्यार्थयायमध्ये जागृत करणे. 

३) मािहती अिण तंत्रज्ञान,िशक्षणिर्षयक सुिर्धा ईपलब्ध करून दणेे. 

४) िर्िर्ध िर्षयातील  ईच्च िशक्षणाची संधी ईपलब्ध  करून दणेे. 

५) िर्द्यार्थयाांमधून  ईत्तम खेळाडू िनमायण करण्यासाठी अर्श्यक सुिर्धा ईपलब्ध करणे. 

६) िर्िर्ध ईपक्रमांत िर्द्यार्थयायचा सहभाग र्ाढिर्णे. 

७) िशक्षकांच्या ज्ञानाचा ईपयोग करून िर्द्याथी कल्याण साधणे. 

८) सामाजािभमुख िर्स्तार कायय हाती घेणे. 

९) िर्द्यार्थयाांमध्ये सकारात्मक प्रर्ृत्ती िनमायण करणे. 

  

 

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

Services Department, Mantralaya, Annexe, Bomboy-400 832 Dated 4th 

July 1977 

२. पुणे िर्द्यापीठ कायम सलग्नीकरण: सी. ए./ए./१९/कायम  सलग्नीकरण/१९८४ कद 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 
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शैक्षिणक सत्र े२०२१-२२  
 

प्रासंिगक सुटया 

महान कायय करण्याचा एकमरे् मागय म्हणज ेअपल्या कायायर्र प्रमे करणे-स्टी्ह जॉब. 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

 

 

 प्रर्ेश प्रकक्रया          : १ जून २०२१ पासून 

 प्रथम सत्र   : १३ जून २०२१ ते ३० ऑक्टोबर २०२१ 

 प्रथम चाचणी   : िर्द्यापीठ र्ेळापत्रकाप्रमाणे  

 सत्रांत परीक्षा   : िर्द्यापीठ र्ेळापत्रकाप्रमाणे 

 िितीयसत्र          : िर्द्यापीठाच्या अदशेानुसार  

 िितीयचाचणी   : िर्द्यापीठ र्ेळापत्रकाप्रमाणे 

 

 

 २१ जुलै  २०२२   : बकरी इद  

 १६ ऑगस्ट  २०२२  : पारशी नर्ीन र्षय   

 १९ ऑगस्ट २०२२         : मोहरम  

 १० सप्पटेंबर २०२२  : गणेश चतुथी  

 ०२ ऑक्टोबर२०२२ : महात्मा गांधी जयंती  

 १५ ऑक्टोबर२०२२ : दसरा 

 १९ ऑक्टोबर२०२२ : इद-ए –िमलाद  

 ०४ नोहेंबर २०२२    : कदर्ाळी  

 ०५ नोहेंबर २०२२   : कदर्ाळी  

 ०६ नोहेंबर २०२२   : कदर्ाळी  

 १९ नोहेंबर २०२२  : गुरुनानक जयंती  

 २५ िडसेंबर २०२२  : ििसमस  

 २६ जानेर्ारी २०२३  : प्रजासत्ताक कदन  

 १९ फेब्रुर्ारी २०२३  : िशर्जयंती  

 १४ एिप्रल २०२३  : डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर जयंती  

 ०१ मे  २०२३  : महाराष्ट्र कदन   
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भौितक सुिर्धा 
 

क्रोधाला लगाम घालण्यासाठी मौनाआतका ईत्तम मागय दसुरा नाही. 

 

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

 

१) आमारत :(Building) 

संस्थेने महािर्द्यालयासाठी अर्श्यक ऄसणाऱ्या भव्य आमारती ईपलब्ध करून कदल्या अहते. र्गय 

खोल्या,ग्रथंालय, कायायलय, िजमखाना, मुला - मुलींचे र्सितगहृ यासाठी स्र्तंत्र आमारती अहते. ऄभ्यागत 

िनर्ासाचे  बांधकाम पूणय झाललेे अह.े 

२) प्रयोगशाळा : (Laboratory) 

िर्द्यापीठ ऄनुदान अयोगाच्या अर्षथक मदतीतनू िर्ज्ञान प्रयोगशाळेची आमारत र् संशोधन प्रयोगशाळा पणूय 

झाली  अह.े िर्ज्ञान शाखेतील पदाथय िर्ज्ञान रसायनशास्र, र्नस्पतीशास्र, प्राणीशास्र तसेच भूगोल 

िर्भागासाठी पाणी, र्ीज,गसॅ तसेच अधुिनक ईपकरणांनी युि स्र्तंत्र प्रयोगशाळा अहते. यामध्ये ६० 

संगणक , लॅन,आंटरनेट, Broad Brand, य.ु पी. एस. बॅटरी बॅकऄप सुिर्धा अह.े संगणक िर्भागासाठीही 

स्र्तंत्र प्रयोगशाळा अह.े 

३) मध्यर्ती ग्रथंालय (Central Library) 

ईच्च िशक्षणात ग्रथंालयाचे महत्त्र् ऄनन्यसाधारण अह.े ग्रथंालयात क्रिमक पसु्तकांबरोबर आतर सर्यच 

क्षेत्रातील दमुयळ अिण मूल्यर्ान ग्रथं, संदभय ग्रंथाचा संग्रह करण्यात अला अह.े ग्रंथालयात एकूण ४८,७३७  

ग्रंथ ऄसून ६५ िनयतकािलके र् १६ रृ्त्तपते्र िर्द्यार्थयायसाठी ईपलब्ध करून कदली जातात. ग्रंथालयाची 

आमारत सर्य सोयींनी युि ऄशी अह ेर् ऄभ्यािसकेची मुले र् मुलींकररता स्र्तंत्र व्यर्स्था अह.े इ-लायब्ररी 

सुिर्धा ग्रंथालयान े ईपलब्ध करून कदललेी अह.े ग्रथंालयाने DELNET,INFLIBNET,SOFTECH र् 

University of Pune यांचे सभासदत्र् घेतललेे अह े पाहुणा र्ाचक योजना ग्रथंालय िर्भागाकडून 

राबिर्ण्यात येते. तसेच ग्रथंालय िर्भाग Web OPAC सुिर्धा देते. याकररता महािर्द्यालय पररसरात 

ऄसल्यार्र http/192.168.1.200/SOULWEBOPAC हा IP Address र्ापरार्ा र् बाहरे आतर कुठे 

ऄसल्यानंतर http/202.136.71.113/SOULWEBOPAC या Link चा ईपयोग करार्ा. 

४) क्रीडा िर्भाग : (Gymkhana) 

महािर्द्यालयाचा क्रीडा िर्भाग िर्द्याथाांच्या बौिद्धक शारीररक िर्कासासाठी प्रयत्नशील अह.े 

महािर्द्यालयाचे क्रीडांगण भव्य र् प्रशस्त ऄसनू ्हॉलीबॉल, हडॅ बॉल,कबड्डी, खो-खो तसेच भालाफेक, 

गोळाफेक, थाळीफेक, भारोतोलन, बुिद्धबळ, टेबल टेिनस , बॅडिमनटन, कक्रकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल  आ. 

मैदानी र् रै्यििक स्पधायसाठी सुिर्धा ईपलब्ध अह.े क्रीडा क्षेत्रात िर्शेष प्रािर्ण्य िमळिर्णाऱ्या 

िर्द्यार्थयायसाठी पाररतोिषके कदली जातात.व्यायामासाठी  सुसज्य िजम अह.े 

५) रम्य र् सुदंर पररसर: 

महािर्द्यालय पररसरात प्ररे्श केल्यार्र प्रसन्न र्ाटारे् या हतेूने जाणीर्पूर्यक प्रयत्न केला जातो. 

र्नस्पतीशास्त्र िर्भागासाठी स्र्तंत्र र्नस्पती ईद्यान िर्किसत केले अह.े कॅक््स गाडयन महािर्द्यालयाचे 

अकषयण अह.े 

६) अरोलय कें द्र :(Health Center) 

महािर्द्यालयीन िर्द्याथी र् कमयचाऱ्यासाठी प्राथिमक ईपचारांसाठी अरोलय कें द्र ईपलब्ध अह.े अरोलय 

कें द्रामाफय त महािर्द्यालयात प्ररे्श घेतलेल्या िर्द्याथाांची िनयिमत रै्द्यकीय तपासणी केली जाते. अरोलय 

कें द्रात रिगट र् िहमोललोिबन तपासणी, अरोलयिर्षयक सल्ला कदला जातो. अरोलयकें द्राच्या माफय त 

िर्द्याथाांकररता समुपदेशन ईपक्रम राबिर्ला जातो. 
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िर्िर्ध ईपक्रम 
 

अशा म्हणज ेमानर्ी जीर्नाचा मखु्य अधार अह.े 

  

७) िर्द्याथी र् िर्द्याथीनी  र्सितगहृ  : (Boys & Ladies Hostel) 

िर्द्यापीठ ऄनुदान अयोगाच्या ऄनदुानातून महािर्द्यालयातील िर्द्यार्षथनीसाठी ४० खोल्यांचे भव्य ऄस े२ 

र्सितगृह २०० िर्द्याथी र् िर्द्याथीनीसाठी ईपलब्ध करून कदलेल े अह.े यामध्य े जेर्णासाठी स्र्तंत्र 

स्र्यंपाकगृह, भोजन कक्ष, स्र्तंत्र  ऄभ्यािसका, ऄभ्यासगत कक्ष, टी ्ही  हॉल, २४ तास  गरम र् थंड 

पाण्याची  सोय, आ्हटरय मशीन, शुद्ध िपण्याचे  पाणी ईपलब्ध अह.े िर्द्यार्षथनीसाठी ऄिधिक्षका र् 

िर्द्यार्थयायसाठी ऄिधक्षक नेमललेे  अहते र् स्र्तंत्रपण ेएक सिमती काययरत अह.े र्सितगृहामध्ये िर्द्यार्षथनी 

व्यििगत िर्कासासाठी िर्िर्ध व्याखाने सण  र् ईत्सर् आ. चे यशस्र्ीपणे अयोजन केले जाते. र्सितगृहात 

राहणाऱ्या िर्द्यार्षथनींसाठी िर्िर्ध परीक्षेत प्रािर्ण्य िमळिर्ल्यास त्यांना र्सितगृह प्ररे्श फीमध्ये ऄशत: 

सर्लत कदली जाते. 

८) आंटरनटे सिुर्धा:- 

कायायलय, ग्रंथालय, मध्यर्ती रठकाणी  र् प्रत्येक िर्भागात आंटरनेटची सुिर्धा ईपलब्ध अह ेर् अर्ारात 

र्ाय फाय सुिर्धा ईपलब्ध अह.े 

९) िर्द्याथीनी कक्ष :- 

िर्द्यार्षथनींना मोकळ्या रे्ळेत ऄभ्यास करता यार्ा, चचाय करता यार्ी यासाठी सर्य  सोयींनी युि ऄसा 

िर्द्यार्षथनी कक्ष महािर्द्यालयाने ईपलब्ध केला अह.े 

१०)  सभागहृ:- 

रे्ळोरे्ळी होणाऱ्या काययक्रमासाठी, चचायसत्रांसाठी  स्र्तंत्र र् अधुिनक सुिर्धांनीयुि ऄस ेसभागृह ‘राजषी 

शाहू सभागृह’ ईपलब्ध अह.े 

११) िर्द्याथी र्सितगहृ: –सुिर्धा ईपलब्ध. 

१२) आितहास सगं्रहालय :-पारनेर तालुक्यातील महत्त्र्ाची ऐितहािसक स्थळे, भौगोिलक स्थळे, ऐितहािसक 

महत्त्र्ाच्या व्यिी, महािर्द्यालयास िमळालेली महत्त्र्ाची बिक्षसे आत्यादी मािहती संग्रहीत करण्यात अलेली 

अह.े 

१३) िडिजटल लबॅ :- महािर्द्यालयामध्ये िडिजटल  लॅब स्र्तंत्रपण ेईभारण्यात अली ऄसून महािर्द्यालयात सर्य 

िशक्षक र् संशोधक अिण पद्व्यतुर  र्गायचे िर्द्याथी या लॅबचा अपले Online र् िडिजटल काम पूणय 

करण्यासाठी करत अहते. 
 

 

 

१) राष्ट्रीय छात्र सनेा (N.C.C.) 

ऄहमदनगर िजल्ह्यातील एक अदशय युिनट म्हणनू महािर्द्यालयाच्या छात्र सेनचा नार्लौककक अह.े बी र् सी. 

प्रमाणपत्र परीक्षांचे तसेच लष्करी र् मलुकी सेरे्तील नोकरीच्या संधीबाबत िर्शेष मागयदशयन या िर्भागात कदल े

जाते. 

 प्रर्शेाचंी सखं्या-५३ 

 सर्लती : 

१) पॉलीटेकिक कॉलेजला १० जागा राखीर्. 

२) आंजीिनऄररग र् रै्द्यकीय प्ररे्शाकररता परीक्षेमध्ये िमळिर्लले्या गुणात २ गुण र्ाढरू्न िमळतात. 

३)  सैन्यदलात िनर्डीच्या रे्ळी प्राधन्य  

४) एन. सी. सी.  च्या र्तीने स्कॉलरशीप 

५) महािर्द्यालयाच्या र्तीने बेस्ट क़ॅडेटची िनर्ड 

६) िर्द्यापीठ िनयमानुसार (Ordinance No. 163) एन. सी. सी. (बी र् सी सर्टटकफकेट धारक) 

        १२० तािसका पूणय केल्यानंतर  त्या त्या शकै्षिणक र्षायत ५ गुण जास्त कदल ेजातात. 

७)  या योजनेमध्य ेप्रथम र्षय पदर्ी र्गायतील िर्द्यार्थयाांना प्रर्ेश कदला जातो. 
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भाकरी योलयर्ळेेला ईलटली नाही तर ती करपते 
 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

२) राष्ट्रीय सरे्ा योजना : 

राष्ट्रीय सेर्ा योजनेच्या माध्यमातून महािर्दयालयातील िर्द्यार्थयाांमध्ये सामािजक र् राष्ट्रीय जाणीर् िनमायण 

करण्याचा  प्रयत्न केला जातो. या योजनेमध्य े िनर्डक िर्द्यार्थयाांना समािर्ष्ट केल े जाते. या ईपक्रमातून गार्, 

सार्यजिनक रठकाणी स्र्च्छता, रृ्क्षारोपण  र् संर्धयन , रिदान  र् एडस् िर्रोधी सामािजक जागृती, सामािजक 

पररर्तयन , व्यििमत्त्र्  िर्कास, राष्ट्रीय कतयव्य , नतेृत्र् िर्कास, स्री-पुरुष समानता , साक्षरता ईपक्रम, मिहला 

सबलीकरण , बालकामगार स्ह,े भौगोिलक स्थान िनिश्चती र् सामािजक, अर्षथक सरे्क्षण याचबरोबर राष्ट्रीय 

सेर्ा योजना, सािर्त्रीबाइ फुल ेपणु े िर्द्यापीठाने जे ईपक्रम अखल ेत ेसर्य  काययक्रम एन. एस. एस. राबिर्ते. 

राष्ट्रीय स्तरार्र  परेडला िर्द्यार्थयाांना  पाठिर्ले जात.े आतर रठकाणाच्या िर्िर्ध  ईपक्रमासाठी िनर्डक िर्द्याथी 

पाठिर्ले जातात. प्ररे्श संख्या: २५०आतकी  र्षयभरामध्य े१२० तास सामािजक / सामूिहक कायय करारे् लागत े. 

तसेच ७ कदर्सांचे िर्शेष िशिबर घेतले जात ेयातून िजल्हा,िर्द्यापीठीय र् राष्ट्रीय पातळीर्रील िशिबरांसाठी 

ईत्कृष्ट स्र्यंसेर्कांची िनर्ड केली जात.े एन. एस.एस. र् एन. सी. सी. या ईपक्रमामध्ये सहभाग घेणाऱ्या 

िर्द्यार्थयाांना  िर्द्यापीठ ऄध्यादशे १६३ नुसार र्ार्षषक परीक्षेमध्ये ऄिधक १० गुण कदल ेजातात. 

३) पालक सघं: 

िर्द्यार्थयायच्या सर्ाांगीण प्रगतीसाठी िशक्षक पालक- िर्द्याथी यांच्यात समन्र्य साधण्यासाठी पालक संघ 

स्थापन्यात अला. पररसराच्या गरजा, रोजगार संधी, नर्ीन ऄभ्यासक्रम र् ईपक्रम याबाबत मागयदशयन 

करण्यासाठी र् र्तमायन जीर्नातील अ्हाने पेलण्यासाठी िर्द्याथी सबल, समथय ्हार्ा त्याचा अत्मिर्श्वास 

र्ाढार्ा  प्रगती ्हार्ी. हा दिृष्टकोन समोर ठेरू्न  पालक संघ कायरयत अह.े पालकांच्या रे्ळोरे्ळी बैठका 

होतात.त्यामध्ये िर्द्याथी व्यििमत्त्र् िर्कास, िशक्षण िर्स्तार, लोकिशक्षण आ. ईपक्रमांबाबत िर्चार िर्िनयम 

केला जातो र् महािर्द्यालय प्रशासनास मौिलक सूचना केल्या जातात. 

४) माजी िर्द्याथी सघं: 

माजी िर्द्याथी हा महािर्द्यालयाचा ऄितशय महत्त्र्ाचा  घटक अह.े स्र्तःला अलले्या ऄडचणी, ऄपूणय गरजा र् 

ईणीर्ार्र मात करत समाजाचा जबाबदार घटक बनललेा  ऄसतो तो महािर्द्यालयाचा र् िर्द्यार्थयायचा िमत्र र् 

िहतगचतक बनून समस्यांर्र मात करण्याची प्ररेणा देउ शकतो. तसेच तो महािर्द्यालयीन प्रशासनास मौिलक 

सुचना  दउे शकतो या ईदे्दशाने महािर्द्यालयात माजी िर्द्याथी संघ स्थापन करण्यात अला अह.े 

५) तक्रार िनर्ारण कक्ष: 

महािर्द्यालयामध्ये िशस्त र् ऄनुशासन राहारे् यासाठी महािर्द्यालयीन िर्िर्ध घटकांबाबत ककर्ा िनयमांच्या 

ईल्लघंनाबाबत काही तक्रार ऄसल्यास तक्रार िनर्ारण कक्षािारे िर्द्याथी , कमयचारी, प्राध्यापक यांना परस्पर 

िर्रुद्ध तक्रार दाखल करता येतील. सबंिधत घटकांस अपली तक्रार लेखी स्र्रुपात सूचना पेटीमध्ये टाकता येइल 

सदरसिमती तक्रारीची दखल घउेन िनर्ारण करील ऄथर्ा दोषींर्र योलयती दडंात्मक काययर्ाही केली जाइल. 

६) िर्ज्ञान मडंळ(Science Association) 

अजचे यगु िर्ज्ञानाचे यगु  अह.े एकिर्साव्या शतकात यशस्र्ी होण्यासाठी मानर्ाला िर्ज्ञानाचीच कास धरार्ी 

लागले. िर्द्यार्थयाांचा रै्ज्ञािनक दिृष्टकोन रृ्द्धींगत ्हार्ा. यासाठी िर्ज्ञान मंडळ काययरत ऄसत.े िर्ज्ञान 

मंडळाच्या र्तीन े िर्ज्ञान िर्षयक िनबंध स्पधाय,तज्ज्ञ व्यिींची व्याख्यान,े िभत्तीिचत्र स्पधाय, रै्ज्ञािनक सहली, 

िर्ज्ञान स्पधाय परीक्षा, िर्ज्ञान प्रश्नमंजुषा , िशक्षक कदन आ. ईपक्रम अयोिजत केले जातात. 

७) सामािजक शास्त्र ेमडंळ: 

या मंडळार्र सामािजक , राजकीय, अर्षथक लोकतांित्रक अिण सांस्कृितक प्रश्नार्र व्याख्याने , चचायसते्र, 

काययशाळा, प्रदशयन आ. सामािजक ईद्बोधन केल े जाते. सामािजक प्रश्नांच्या संदभायमध्य े िर्द्याथाांमध्ये जाणीर् 

जागृती िनमायण करण्याचे महत्त्र्पूणय काम ह ेमंडळ करत.े 
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सज्जनानंा शोध ूनका, स्र्त: सज्जन बना. 

 

८) भाषा र् सािहत्य मडंळ:- 

मराठी, आंग्रजी र् गहदी भाषा अिण सािहत्य या िर्षयांर्र िर्िर्ध ईपक्रमांचे अयोजन करून त्या िर्षयातील 

महत्त्र्पूणय बदल िर्द्यार्थयाांपयांत पोहचिर्ण्याबरोबरच भाषा, सािहत्य र् संस्कृती यांचे संर्धयन ्हारे् र् या 

संदभायतील सामािजक ऄिभरुची र्ाढीस लागार्ी म्हणून भाषा अिण सािहत्य मंडळाची स्थापना करण्यात अली. 

९) र्ािणज्य र् ऄथयशास्र मडंळ:- 

ईत्पादन, िर्िनमय, िर्तरण, जािहरात, नफा-तोटा तसेच िनयोजन, ऄंदाजपत्रक या गोष्टींना व्यापारात महत्त्र्ाचे 

त्याचे स्थान अह.े देशाच्या िर्कासात ह्या गोष्टींना महत्त्र् कदले जात.े िर्द्यार्थयाांना र्ािणज्य ऄभ्यासाचा रै्यििक, 

सामािजक अिण राष्ट्रीय जीर्नात ईपयोग करार्ा या हतेूने र्ािणज्य मंडळ कायय करत.े र्ािणज्य मंडळामाफय त , 

अयुर्षर्मा , बँककग माकेरटग जािहरात आ. क्षेत्रातील तज्ज्ञांची  व्याख्यान ेअयोिजत केली जातात. िर्द्यार्थयाांचे 

ईद्योजकीय ज्ञान रृ्गद्धगत ्हारे् या हतेून ेकायायलय,े व्यर्स्थापन संस्था यांना शकै्षिणक भेटी कदल्या जातात. 

१०) सगंणक िर्भाग :- 

िर्ज्ञान युगात मानर्ी जीर्न प्रचंड गितमान अह.े प्रत्येक क्षेत्रात ज्ञान, संशोधन र् िर्स्तार कायायसाठी र्गीकरण 

अकडेर्ारी, संख्या िहशोब यांचे तातडीन े संकलन करण ेिजकरीचे काम झाल ेअह.े त्यासाठी संगणकाचा र्ापर 

र्ाढला अह.े स्पधायत्मक युगात महािर्द्यालयातील िर्द्यार्थयायनीही ऄग्रेसर रहारे् म्हणून संगणक िर्भाग काययरत 

अह.े या िर्भागाची सुसज्ज प्रयोगशाळा ऄसून त्यामध्ये िर्द्याथी र् कमयचारी यांच्यासाठी संगणक साक्षरता 

ईपक्रम राबिर्ला जात अह.े या िर्भागात ऄद्यायार्त मािहती त्र्ररत ईपलब्ध होण्यासाठी आंटरनेट सुिर्धा 

ईपलब्ध अह.े सध्या िर्भागांतगयत  B.Sc. र् M. Sc. Computer Science  ह ेपदर्ी र् पदवु्यतर ऄभ्यासक्रम 

सुरु अहते. 

११)शकै्षिणक सहली:- 

शैक्षिणक ईपक्रमाचाच एक भाग म्हणून तसेच पययटन ईदे्दश साधण्यासाठी ऐितहािसक, भौगोिलक अयोजन केल े

जाते. र्नस्पतीसंग्रह, रे्गरे्गळे प्राणी,ऄभ्यासक्रमाशी िनगिडत प्रकल्पांचा ऄभ्यास करण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी  

केली जाते. िनरीक्षणातून ऄभ्यास हा शैक्षिणक सहलींचा ईदे्दश अह.े 

१२) पररसर मलुाखतींच ेअयोजन:- 

महािर्द्यालयात  पदर्ी र् पदवु्यत्तर िर्द्याथाांसाठी रे्ळोरे्ळी कॅम्पस मुलाखतींचे अयोजन करण्यात येते. 

              

                िर्द्याथी िर्कास िर्भाग : िर्िर्ध योजना 
  महाराष्ट्र सार्यजिनक िर्द्यापीठ ऄिधिनयम २०१६, कलम २६ नुसार िर्द्याथी िर्कास मंडळ ह ेएक 

प्रािधकरण अह.े िर्द्याथी िशक्षणाचा कें द्रगबद ूअहते. त्यांचा सर्ाांगीण िर्कास करण ेहा ईच्च िशक्षणाचा ईदे्दश अहे. 

एक समथय अिण जबाबदार नागररक घडिर्ण्यासाठी िर्द्यापीठ र् महािर्द्यालय प्रयत्नशील अहते. या प्रयत्नाचा एक 

भाग म्हणनू महाराष्ट्र सार्यजिनक िर्द्यापीठ ऄिधिनयम २०१६, कलम ५६ (२) (क) नुसार महािर्द्यालयात िर्द्याथी 

िर्कास कक्ष स्थापन केलेला अहे. िर्द्यापीठ ऄनुदान अयोग, िर्द्यापीठ िर्द्याथी िर्कास मंडळ यांच्या मागयदशयक 

तत्त्र्ानुसार महािर्द्यालयात िर्द्याथी िर्कास मंडळािारे िर्िर्ध योजना राबिर्ल्या जातात. या योजनांचा पुरेपरू 

फायदा घेण्याचा प्रयत्न िर्द्यार्थयाांनी करार्ा.  

१. कमयर्ीर भाउरार् पाटील “कमर्ा र् िशका” योजना: सािर्त्रीबाइ फुल ेपुण ेिर्द्यापीठ ऄंतगयत राबिर्ण्यात येणाऱ्या 

कमर्ा र् िशका या योजनेत पदर्ी ऄथर्ा पदवु्यत्तर र्गायत िशक्षण घणेाऱ्या, िनयिमत ऄसलेल्या िर्द्यार्थयाांना 

महािर्द्यालयीन िशक्षण घणे्यासाठी या योजनेऄंतगयत िर्िर्ध िर्भागातून कामे दउेन अर्षथक मदत केली जाते. ४५ 

रुपये तासाप्रमाणे मानधन कदले जाते. “ज्ञान बनो कमयशील कमय ज्ञानर्ान” या सािर्त्रीबाइ फुल ेपुण े िर्द्यापीठाच्या 

गीतातील पंिीचा िर्द्यार्थयाांना प्रत्यक्ष ऄनुभर् येतो. 

२. िर्द्याथी सरुक्षा योजना: महािर्द्यालयात प्ररे्श घेतलेला िर्द्याथी ऄपघातग्रस्त झाल्यास, त्याला मदत 

करण्यासाठी पुढील योजना कायायिन्र्त अहते.  

ऄ. िर्द्याथी ऄपघात सरुक्षा िर्मा योजना: ऄपघाती िनधन ककर्ा ऄपघातामुळे िनमायण झालेल्या ऄपगंत्र् यासाठी 

िर्मा योजनेतून ऄथयसहाय्य कदले जाते. ऄपघाती िनधनासाठी रुपये १००००० (एक लाख), औषधोपचारासाठी रुपय े

५००००  (पन्नास हजार) र् कायमचे ऄपगंत्र् ऄथर्ा ऄंिशक ऄपंगत्र् झाल्यास रुपय ेपन्नास हजार त ेएक लाख, िर्मा 

कंपनीकडून नुक सान भरपाइ म्हणून कदले जात.े त्यासाठी योलय त्या कागदपत्रांची रे्ळेत पूतयता करण ेअर्श्यक अहे.  
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प्रमेान ेजग गजकता यते ेपण गजकलले्या जगात प्रमे िमळेलच ऄस ेनाही 

ब. अपत्कालीन सहाय्य: ऄपघातामुळे िर्द्यार्थयायस आजा पोहोचल्यास त्याला तातडीने ऄथयसाहाय्य िमळारे् म्हणून 

िमळारे् म्हणून सािर्त्रीबाइ फुले पुण ेिर्द्यापीठाकडून ह ेअपत्कालीन सहाय्य देण्यात येते. त्यासाठी योलय तो प्रस्तार् 

प्राचायय माफय त िर्द्यापीठाकडे पाठर्णे अर्श्यक अह.े  

३. िर्द्याथी तक्रार िनर्ारण कक्ष: महाराष्ट्र सार्यजिनक िर्द्यापीठ ऄिधिनयम २०१६, कलम ५६ (२) (ख) नुसार 

िर्द्यार्थयाांच्या तक्रारी दरू करण्यासाठी अिण ऄशा तक्रारी कमी करण्यासाठी अिण त्यास ऄटकार् करण्यासाठी 

महािर्द्यालय तक्रार िनर्ारण कक्ष स्थापन केललेा अह.े 

४. रॅगगग प्रितबधंक सिमती: महािर्द्यालयात रॅगगगच्या प्रकारांना प्रितबंध करण्याच्या दषृ्टीन े रॅगगग प्रितबंधक 

ऄिधिनयम १९९९ लाग ूकेला अहे. त्याचप्रमाण ेिर्द्यापीठ ऄनुदान अयोगान ेिनगयिमत केललेा UGC Regulation 

on Curbing the menace of Ragging in Higher Education Institution, 2009 ऄिधिनयम तरतुदी नुसार 

त्यासाठी महािर्द्यालयात रॅगगग प्रितबंधक सिमतीची स्थापना केली अह.े 

५. सासं्कृितक मडंळ: महािर्द्यालयीन िर्द्याथी-िर्द्यार्षथनींच्या सुप्त कलागुणानंा र्ार् दणे्यासाठी तसेच त्यांच्यातील 

कलागुणांचा अिर्ष्कार करण्यासाठी सांस्कृितक मंडळ काययशील ऄसते. यासाठी िर्द्यापीठािारे राज्य र् दशे 

पातळीर्र अयोिजत केल्या जाणाऱ्या स्पधाय सहभाग र् सांस्कृितक ईपक्रमांची देर्ाण-घेर्ाण करण्यासाठी 

महािर्द्यालयात स्र्तंत्र सांस्कृितक समन्र्यक ककर्ा ऄिधकारी यांची नेमणूक केललेी अहे.  

६. गलगभार् िर्षयक समानता कक्ष: भारतीय राज्यघटनचे्या ऄनुच्छेद १५ नुसार महािर्द्यालयात गलगभार् समानता 

(Gender Equality) अिण या घटकांमधील सुसंर्ाद र्ाढर्ण ेर् रटकर्णे यासाठी महािर्द्यालयात स्र्तंत्र गलगभार् 

िर्षयक समानता कक्ष काययरत अह.े  

७. िर्द्याथी अरोलय योजना: महािर्द्यालय िर्द्यार्थयाांच्या सर्ाांगीण िर्कासासाठी प्रयत्नशील अह.े िर्द्यार्थयाांना ज्ञान 

देण्याबरोबरच त्यांचे अरोलय चांगले राहारे् यासाठी िर्िर्ध अरोलयिर्षयक तपासण्या िनयिमत करण्यात यतेात र् 

त्यांना अर्श्यकतेनुसार रै्द्यकीय सल्ला दणे्यात येतो. महािर्द्यालयातील अरोलय सिमती र् अरोलय कें द्रामाफय त 

(Health Care Centre) िर्द्यार्थयाांसाठी पुढील ईपक्रम राबर्ले जातात.  

ऄ. प्रथम र्गायत प्ररे्श घेणाऱ्या सर्य िर्द्यार्थयाांचे अरोलय तपासणी केली जाते.  

ब. रिगट तपासणी केली जात.े  

क. िर्द्यार्षथनींसाठी िहमोललोिबन अिण रिगट तपासणी केली जाते. 

८. गरीब िर्द्याथी अर्षथक सहाय्य योजना: महािर्द्यालयात िशक्षण घेत ऄसलले्या अर्षथकदषृ्या ऄत्यंत गरीब तसेच 

ऄनाथ िर्द्याथी-िर्द्यार्षथनींना महािर्द्यालयातील प्राध्यापकांच्या र् कायायलयीन कमयचारी यांच्या सहकायायतून प्रत्येक 

र्षी ऄथयसहाय्य देण्यात येत.े  

९. चतेना र्ार्षषक िनयतकािलक: महािर्द्यालयातील िर्द्यार्थयाांच्या सृजनशील शिीला िर्स्तीणय ऄर्काश प्राप्त करून 

देणारे माध्यम म्हणजे महािर्द्यालयीन चेतना र्ार्षषक िनयतकािलक होय. त्यामध्ये कथा, किर्ता, रै्चाररक लेख, 

समीक्षा, िर्नोद, रै्ज्ञािनक लखे, अधुिनक शैक्षिणक धोरण तसेच संबंिधत िनयम कायदे मागयदशयक तत्रे् आत्यादींच्या 

लेखनाला प्रिसद्धी कदली जाते. या माध्यमातून िर्द्यार्थयाांची लेखनशलैी र्ाढण्यास मदत होते. सन २०१३-१४ या 

र्षायत चेतना िनयतकािलकास पुणे िर्द्यापीठाचा पुरस्कार िमळाला अह.े  

१०. िर्द्याथी ससंद: िर्द्याथी संसद ह े िर्द्यार्थयाांचे कृितशील व्यासपीठ अहे. िर्द्यापीठ कायद्याने िनिश्चत केलले्या 

मागयदशयक अराखड्यानुसार िर्द्याथी प्रितिनधींची संसद तयार करून महािर्द्यालयाच्या िर्िर्ध ईपक्रमांच्या 

िनयोजनात त्यांचा सक्रीय सहभाग घेतला जातो.  

११. कदव्यागं िर्द्याथी सोयीसिुर्धा: महािर्द्यालयातील कदव्यांग िर्द्याथी, िशक्षक कमयचारी यांच्यासाठी 

महािर्द्यालयात समानसंधी पक्षाची स्थापना केललेी अह.े तसेच ग्रथंालयात स्र्तंत्र कक्ष िनमायण केललेा अह.े तसेच 

महािर्द्यालयात स्र्तंत्र ऄध्ययन सुिर्धा, रेगलग, रॅम्प, बे्रल िलपी तंत्रद्यान तसेच िशष्यरृ्त्ती या र् ऄशा ऄनेक 

अर्श्यक सुिर्धा िनमायण केल्या अहते.   

१२. अपत्ती व्यर्स्थापन प्रिशक्षण: भारतात मागील काही र्षाांमध्ये ऄनेक भीषण नैसर्षगक अपत्ती येउन गले्या. 

अपत्तीमुळे झालेली हाणी कमी करण्यासाठी अपत्ती व्यर्स्थापन महत्त्र्ाचे अहे. अपल्या देशात भूकंप, दषु्काळ, 

दंगल, चक्रीर्ादळे, अग, औद्योिगक ऄपघात, त्सुनामी लाटा, ऄितरृ्ष्टी या अपत्तींची र्ारंर्ारता र्ाढली अहे. या 

सर्ाांचा िर्चार करून सािर्त्रीबाइ फुल े पुण े िर्द्यापीठाने अपत्ती व्यर्स्थापन प्रिशक्षण योजना महािर्द्यालयीन 

िर्द्यार्थयाांसाठी सुरू केली अहे. त्यासाठी महािर्द्यालयात स्र्तंत्र अपत्ती व्यर्स्थापन प्रिशक्षण कक्षाची स्थापना केली 

अह.े  
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शरीर स्र्च्छ ठेर्ता, मनही स्र्च्छ ठेर्ा 

१३. राजमाता िजजाउ िर्द्यार्षथनी मचं: या मंचाच्या र्तीने िर्द्यार्षथनींसाठी पुढील ईपक्रम राबिर्ण्यात येतात.  

ऄ. िनभयय कन्या ऄिभयान: सािर्त्रीबाइ फुले पुणे िर्द्यापीठ िर्द्याथी िर्कास मंडळ र् महािर्द्यालय िर्द्याथी िर्कास 

मंडळ यांच्या संयुि िर्द्यमाने महािर्द्यालयात “िनभयय कन्या ऄिभयान” या योजनेिारे िर्द्यार्षथनींमध्ये स्र्संरक्षणाथय 

(Self Defence), बौिद्धक, शारीररक, मानिसक, भार्िनक आत्यादी स्तरार्र सक्षम बनिर्ण्यासाठी त्यांना शास्त्रोि 

प्रिशक्षण कदल ेजाते.  

ब. िर्द्यार्षथनी व्यििमत्र् िर्कास योजना: िर्द्यार्षथनींसाठी िशिबरे, तज्ञांची व्याख्याने, स्र्यंरोजगार मागयदशयन, 

िर्िर्ध िर्षयार्र मेळारे्, मुलाखती आत्यादीचे अयोजन केल ेजाते.  

क. िहमोललोिबन तपासणी: अरोलयाची योलय ती काळजी न घेतल्याने  िर्द्यार्षथनींना ऄनेक शारीररक समस्यांना 

सामोरे जारे् लागत.े त्याचाच एक भाग म्हणून मुलींची िहमोललोबीन तपासणी र्  रिगट चाचणी करून रै्द्यकीय 

सल्ला कदला जातो. 

१४. स्पधाय परीक्षा र् व्यर्साय मागयदशयन कें द्र: महािर्द्यालयात िशक्षण घते ऄसताना िर्द्यार्थयाांना स्पधाय परीक्षा, 

व्यर्साय र् स्र्यंरोजगार बाबत मागयदशयन केल ेजाते. या िर्भागामाफय त िर्द्यार्थयाांना िर्िर्ध स्पधाय परीक्षांची मािहती 

कदली जात.े त्याचबरोबर तज्ञाचंी व्याख्याने अयोिजत केली जातात. यामध्य े िर्शेषता व्यििमत्र् िर्कास, मुलाखत 

तंत्र, नोकरीच्या संधी र् स्पधाय परीक्षेची तयारी कशी करार्ी यािर्षयी मागयदशयन केले जाते.  

ऄ. व्यर्साय मागयदशयन: यामध्ये िर्िर्ध व्यर्साय सुरू करण्यासंदभायत मागयदशयन केल े जाते. त्यासाठी तज्ञांची 

व्याख्याने, काययशाळा, पररसंर्ाद आत्यादी अयोिजत केल ेजातात.  

ब. प्पलसेमेंट सले: महािर्द्यालयात प्पलेसमेंट सेल काययरत ऄसून त्यामाफय त नोकरीसाठी ऄसलेल्या संधी िर्द्यार्थयाांच्या 

िनदशयनास अणून कदल्या जातात. िर्िर्ध औद्योिगक क्षेत्रातील नामांककत कंपन्यांशी सुसंर्ाद साधून 

महािर्द्यालयांमध्ये कॅम्पस आंटर््यू चे अयोजन केल ेजाते. या ईपक्रमामुळे ऄनेक िर्द्यार्थयाांना नामांककत कंपन्यांत 

नोकरीच्या संधी प्राप्त झाल्या अहते.  

१५. िर्शषे मागयदशयन योजना: ऄभ्यासक्रमात ऄसलले्या कठीण िर्षयाबाबत, ईपघटकांबाबत न्यनूगडं कमी ्हार्ा, 

िर्षयाबाबत अत्मिर्श्वास र्ाढार्ा म्हणून जादा तासांची सरार् र्गाांचे तसेच िब्रज कोसयचे अयोजन केल ेजाते.  

१६. बिह:शाल िशक्षण मडंळ: िर्द्यार्थयाांच्या सर्ाांगीण िर्कासासाठी सािर्त्रीबाइ फुल ेपुण ेिर्द्यापीठ अिण बिह:शाल 

िशक्षण मडंळ चालर्ले जात.े त्यात व्याख्याने काययशाळा, ईद्बोधन र्गय आत्यादीच्या  ईपक्रमातून समाज प्रबोधन केल े

जाते. तज्ञ व्यिींची व्याख्याने अयोिजत केली जातात.  

१७. िर्द्याथी िर्षयक परूक ईपक्रम: सािर्त्रीबाइ फुले पणु े िर्द्यापीठ िर्द्याथी िर्कास मंडळ र् महािर्द्यालयीन 

िर्द्याथी िर्कास मंडळ यांच्या संयुि िर्द्यमाने ईच्च िशक्षण संपादन करणाऱ्या िर्द्यार्थयाांसाठी िर्िर्ध शैक्षिणक 

ईपक्रम, काययशाळा, चचायसत्र आत्यादीचे अयोजन करण्यात येत.े िर्िर्ध िर्द्याशाखांतील समारे्श ऄसलले्या िर्षयांचे 

ऄद्यार्त ज्ञान िर्द्यार्थयाांना िमळारे् यासाठी िर्िर्ध ईपक्रमांचे अयोजन केल ेजाते. 

१८. सरं्ाद कौशल्य र् व्यििमत्त्र् िर्कास योजना: ग्रामीण भागातील िर्द्यार्थयाांना रोजगाराच्या संधी ईपलब्ध 

होण्याकररता सािर्त्रीबाइ फुल े पुण े िर्द्यापीठाचे िर्द्यमान कुलगरुू डॉक्टर िनतीन करमळकर यांच्या प्ररेणेतनू 

महािर्द्यालयात र्रील िशिबराचे र्षाांतून तीन रे्ळेस अयोजन केल े जाते. यामध्ये तज्ञ मागयदशयक ह े िर्द्यार्थयाांना 

संर्ाद कौशल्य र् व्यििमत्त्र् िर्कास या िर्षयार्र मागयदशयन करतात.  

१९. व्यसनमिुी ऄिभयान: िबडी, तंबाखू, गुटखा अदी पदाथाांचे सेर्न टाळण्यासाठी महािर्द्यालयात व्यसनमुिी 

ऄिभयान चालिर्ले जात.े या ऄिभयानात समाज, िर्द्याथी तसेच कमयचारी यांचा सामािजक जािणर्ेतून सामारे्श 

केला अह.े महािर्द्यालयाचा िर्द्याथी व्यसनमुिी प्रसाराचा काययकताय ऄसार्ा म्हणनू त्यासाठी रै्द्यकीय तज्ञांचे, 

समुपदेशकांचे मागयदशयन ईपलब्ध केल े जाते. िर्द्यार्थयाांना व्यसनांच्या दषु्पररणामांिर्षयी जाणीर् िनमायण ्हार्ी 

म्हणून िनबंध स्पधाय, िभत्तीपत्रक स्पधाांचे अयोजन केल े जाते. महािर्द्यालय पररसरात व्यसनी पदाथाांचे सेर्न 

करणाऱ्या िर्द्याथी र् कमयचाऱ्यांना दंड केला जातो.  

२०. पाहूणा र्ाचक (पार्ा) योजना: शैक्षिणक र्षय २०१२-१३ पासून महािर्द्यालयात ग्रथंालय िर्भागान े पारनरे 

पररसरातील र्ाचकांसाठी पाहूणा र्ाचक (पार्ा) योजना सुरू केली ऄसून त्यास चांगला प्रितसाद िमळत अह.े  

२१. प्रमाणपत्र ऄभ्यासक्रम: महािर्द्यालयात िर्द्यार्थयाांमध्ये स्र्यंरोजगार िनर्षमती कौशल्य िर्कासासाठी खालील 

प्रमाणपत्र ऄभ्यासक्रम चालर्ल ेजातात  

i. Modi Script  

ii. Interview Techniques 

iii. Japanese Language 

iv. Safety in Chemistry Laboratory 
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ऄन्न र् प्रशासन महाराष्ट्र राज्य भसेळ प्रितबधंन कायदा १९५४ (४) सके्शन ७ 

ऄन्र्य ेमहािर्द्यालयाच्या सभोर्ताली शभंर िमटर पररसरात तबंाखशूी िनगडीत र्स्त ू

िर्शषेतः गटुखा तबंाखू, िसगारेट याचंी िर्क्री करण,े साठा करण,े बाळगण ेऄथर्ा खाण े

गनु्हा अह.े 
 

बोलार् ेबरे, बोलार् ेखरे, कोणाच्याही मनार्र पडू नय ेचरे 

v. Vermiculture and vermicomposting 

vi. Microsoft Office Fundamentals 

vii. The First Course on Scilab 

viii. Banking Literacy 

ix. Land Surveying 

x. Mobile Repairing 

xi. Computer Repairing 

xii. Android App 

xiii. Certificate Course on MAXIMA 

xiv. Training of Sophisticated Instrument Handling 

xv. Certificate Course in German Language 

xvi. Certificate Course on Green Chemistry 

xvii. Nursery Management and Horticulture 

xviii. Journalism and IT  

 

िर्स्ताररत काययक्रम (Extension Programmes) 

१) परकीय भाषा प्रमाणपत्र ऄभ्यासक्रम:- 

महािर्द्यालयात आंग्रजी िर्भागाच्या पुढाकाराने परकीय भाषा प्रमाणपत्र ऄभ्यासक्रम र्गय सुरु करण्यात अल े

अहते. शैक्षिणक र्षय २०१५-१६मध े जमयन भाषेचा र्गय चालिर्ण्यात अला ऄसून पुढील शैक्षिणकर्षायपासून 

जमयन सोबतच स्पॅिनश र् जपानी भाषेचा र्गय सुरु करण्याचा मानस अह.े 

२) ‘पयायर्रण जाणीर् जागतृी :- 

शैक्षिणक र्षय २००७-२००८ पासून सािर्त्रीबाइ फुले पुणे िर्द्यापीठाने एस. र्ाय. बी. ए./ बी. एस्सी.संगणक/ 

बी. एस्सी ./ बी कॉम. या र्गायसाठी पयायर्रणीय जाणीर् जागृती हा सिीचा िर्षय सुरु केला. त्यानुसार 

पयायर्रण जाणीर् जागृती हा िर्भाग महािर्द्यालयात सुरु झाला. पयायर्रणािर्षयी िर्द्यार्थयाांमध्य े जाणीर् 

जागृती ्हार्ी या ईदे्दशान े या िर्भागामाफय त िर्िर्ध ईपक्रम राबिर्ले जातात. पयायर्रणाशी संबिधत प्रकल्प 

तयार करण्यासाठी मागयदशयन केले जात.े 

३) ‘एक िर्द्याथी एक झाड योजना:- 

सािर्त्रीबाइ फुले पुण ेिर्द्यापीठाच्या मागयदशयनाखाली शैक्षिणक र्षायत २०१७-२०१८ पासून ‘एक िर्द्याथी एक 

झाड’ही योजना राबिर्ण्यात येत अह.े पयायर्रण संतलुनासाठी युर्कांचे सहकायय घेउन स्थािनक पररसरात 

रृ्क्षांची लागर्ड करून त्यांचे संर्धयन करणे हा या योजनेचा ईदे्दश अह.े िर्द्यार्थयाांनी ही झाडे सार्यजिनक  अिण 

खाजगी रठकाणी लारू्न  जतन केली अहते. 

४) अपत्ती व्यर्स्थापन:- 

शैक्षिणक र्षय २००९-२०१० पासून सािर्त्रीबाइ फुले पणुे िर्द्यापीठाने पदर्ी स्तरार्र अपत्ती व्यर्स्थापन हा 

िर्षय सिीचा केला अह.े अपत्तीचा सामना करण्यासाठी पूर्य प्रिशक्षण िर्द्यार्थयाांना िमळारे् तसेच त्यांच्यामध्य े

साहस र् सामर्थयय िनमायण ्हारे् या ईदे्दशाने हा िर्षय सुरु करण्यात अललेा अह.े 

५) बचॅलर ऑफ होकेशनल कोसय (B.Voc.)- 

शैक्षिणक र्षय २०१८-२०१९ पासून Renewable Energy र् Software Developmnet ह ेदोन कोसयस सुरु 

करण्यात अलेल ेअहते. 
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मायग्रशेन िर्षयी िर्द्यार्थयाांना सचूना 

िर्िर्ध िशष्यर्तृ्त्या र् शलु्क सर्लतींची मािहती  

 

हसा खळेा पण िशस्त पाळा 

 मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

  

 दसुऱ्या महािर्द्यालयात  प्रथम प्ररे्श घणेे. जर िर्द्यापीठ बदलले तरच मायग्रेशन करारे् लागते. 

मायग्रेशनसाठी दोन टी. सी. तयार होतील. प्रथम मळू टी. सी.सािर्त्रीबाइ फुले पुण ेिर्द्यापीठ  पणुे,येथे 

मायग्रेशनसाठी पाठर्ार्ा लागतो.  

संगणक रे्बसाइट http://migrationunipuneonline.in ऑनलाआन फॉमय भरल्यानंतर त्यांच्या चार प्रित  

महािर्द्यालयाच्या कायायलयात  घेउन यणे े . मूळ टी. सी. माकयशीट झेरॉक्स  प्रत ४२ रु पोस्टेज ितकीट लार्लेल े

पाकीट या क्रमाने प्रितिर्द्यापीठाकडे पाठिर्ल्या जातात. िर्द्यापीठातून तुमच्या पत्यार्र मायग्रेशन पाठिर्ल ेजाते. 

 टी. सी. ची दबुार प्रत ज्या महािर्द्यालयात प्ररे्श घतेला त्या कॉलेजमध्ये घेउन जाण.े 

 

  

 

 टीप:भारत सरकार िशष्यरृ्त्तीधारक िर्द्याथाांनी िशष्यरृ्त्तीसाठी अपण जमा केललेा मूळ शाळा सोडल्याचा 

दाखला ककर्ा टी.सी.ची मूळ प्रतीची मोबाइल मध्य ेफोटो काढून मूळ प्रत अपल ेिशष्यरृ्त्ती ऑनलाइन फॉमय 

बरोबर ऄपलोड करून हाडयकॉपी बरोबर झेरॉक्स प्रत सादर करार्ी. 

 ऄनुक्रमिणका : 

१) इ. बी. सी. (अर्षथकदषृ्टया  मागासर्गीय प्रर्गायसाठी) 

२) प्राथिमक िशक्षकांचे मलुा-मुलींना िमळणारी शुल्क सर्लत पी. टी. डब्ल्यू . 

३) माध्यिमक िशक्षकांचे मुला-मुलींना िमळणारी शुल्क सर्लत एस. टी. डब्ल्य ू. 

४) स्र्ातंत्र्य सैिनकांच्या मलुा-मुलींना िमळणाऱ्या शैक्षिणक  सर्लत. 

५) माजी सैिनकांच्या मुला-मुलींना ककर्ा पत्नीला  िमळणाऱ्या शैक्षिणक  सर्लत. 

६) भारत सरकार िशष्यरृ्त्ती (मागासर्गीय िर्द्यार्थयाांकररता) एन.टी./एस, बी. सी./ओ. बी. सी./ एस. टी. 

७) भारत सरकार िशष्यरृ्त्ती (मागासर्गीय िर्द्यार्थयाांकररता) एस. टी. 

८) राजषी छत्रपती शाहू महाराज गुणर्त्ता िशष्यरृ्त्ती (एस.सी./एन.टी./एस.बी.सी./प्रर्गायतील 

िर्द्यार्थयायसाठी . 

९) राज्य सरकारची खुली गुणर्त्ता िशष्यरृ्त्ती 

१०) राष्ट्रीय गुणर्त्ता िशष्यरृ्त्ती 

११) ऄपंग िशष्यरृ्त्ती 

१२)  बी.सी. फ्री िशप 

र्र ईल्लेखलेल्या सर्य शलु्क सर्लती र् िशष्यरृ्त्त्या ह्या महािर्द्यालयात शासनाच्या िनयमानसुार प्राप्त होउ 

शकतात. प्रत्येक शासकीय िशष्यरृ्त्ती र् शुल्क सर्लतीसाठीचे िनयम, सूचना फलकार्र लार्ल्या जातात. सूचना 

फलकार्र िनधायररत केलेल्या कदनांकापयांत ऄजय करार्ा लागतो. तसेच कागदपत्रांची पतूयता करार्ी लागते. ऄजय केला 

म्हणजे िशष्यरृ्त्ती ककर्ा सर्लत िमळतेच  ऄसे नाही. शासकीय छाननीत मंजुरी िमळाल्यानंतर िर्द्यार्थयाांची 

ऄभ्यासक्रमातील प्रगती कमी झाल्यास तो गरैहजर अढळून अल्यास त्याला मंजूर झालेली िशष्यरृ्त्ती ककर्ा शुल्क 

सर्लत  रद्द करण्यात यतेे. याबाबत प्राचायाांनी घेतलेला िनणयय ऄंितम राहील. 

 िशष्यरृ्त्या र् शुल्क सर्लतींची र् त्याच्या ऄटी, पात्रता अिण लागणाऱ्या प्रमुख कागदपत्रांची मािहती पुढे 

तपशीलर्ार कदललेी अह.े 

 

  



18 
 

िर्िर्ध िशष्यर्तृ्ती मािहती 

पुस्तकासारखा दसुरा िमत्र नाही. अपल ेऄतंरंग खलु ेकरतो. कधी चकुर्त नाही कक फसर्त नाही. 

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 
   

-: इ.बी.सी. िर्भाग :- 

िर्िर्ध शलु्क सर्लत र् 

िशष्यर्ृत्त्या  

ऄटी र् पात्रता  लागणारी प्रमखु कागदपत्र े

१) इ. बी. सी. (अर्षथकदषृ्या 

मागासर्गीय प्रर्गायसाठी 

१) र्ार्षषक ईत्पन्न रु.१,००,००० पेक्षा 

कमी ऄसार्े. 

२) िर्द्याथी र्ार्षषक परीक्षेत ईत्तीणय 

ऄसार्ा. 

३) िर्द्यार्थयायचे र्डील हयात नसतील तर 

ऄजय अइने भरार्ा. 

४) अइ र् र्डील हयात नसतील तर ते 

त्यात नसल्या बाबतचे गॅझेटेड 

ऑकफसर ऄगर जबाबदार  

ऄिधकाऱ्याच्या सहीचे िनर्ेदन सादर 

करार्े. 

५) सदरची शुल्क सर्लत दोन 

ऄपत्यापयांत िमळते  

ईत्पन्नाचा दाखला फि तहसीलदार यांचा  

२) प्राथिमक  िशक्षकांचे 

मुलामुलींना िमळणारी 

शुल्क सर्लत पी.टी.डब्ल्यू 

१) िर्द्याथी िशक्षकाचा मुलगा/मुलगी 

ऄसार्ी  

२) िर्द्याथी र्ार्षषक परीक्षेत ईत्तीणय 

ऄसला पािहजे  

१)अइ , र्डील ज्या रठकाणी काम करतात 

त्यांची नेमणूक करणाऱ्या ऄिधकाऱ्यांचा 

सहीचा दाखला  

२)गुण पत्रकांच्या २ सत्यप्रती 

३) प्राथिमक िशक्षकांचे  

मुलामुलींना िमळणारी 

शुल्क सर्लत एस.टी.डब्ल्यू 

१) िर्द्याथी िशक्षकाचा मुलगा/मुलगी 

ऄसार्ी  

२) िर्द्याथी र्ार्षषक परीक्षेत ईत्तीणय ऄसला  

पािहजे 

१)अइ , र्डील ज्या रठकाणी काम करतात 

त्यांची नेमणूक करणाऱ्या ऄिधकाऱ्यांचा 

सहीचा दाखला  

२)गुण पत्रकांच्या २ सत्यप्रती 

४) स्र्ातंत्र्य सैिनकांच्या 

मुलामुलींना  िमळणारी 

शैक्षिणक सर्लत  

१) गहद सेना, गोर्ा मुिी र् भूतपूर्य 

हदै्राबाद संस्थानात जबाबदार सरकार 

स्थापन करण्याबाबत ज्यांनी भाग 

घेतला ऄशांच्या मुलामुलींना, 

नातर्ांना सर्लत 

२)  मुलगा मयत झाला ऄसल्यास 

त्याच्यापाल्यानंा शूल्क माफी र् 

सर्लत िमळते. 

१)ठरािर्क नमुन्यात करारनामा  

२)सन्मानपत्राची खरी नक्कल 

३) ईत्पन्नाचा दाखला  

४) गुणपत्रकाच्या सत्य दोन प्रती  

५) मागील र्षी िशष्यर्ृत्ती िमळत नसल्यास 

तसा शाखा प्रमुखाकडून दाखला अणार्ा  

 

५) माजी सैिनकांच्या मुला-

मुलींना ककर्ा पत्नीसाठी 

ऄसणारी  शैक्षिणक 

सर्लती 

महािर्द्यालयीन सर्य पात्र िर्द्याथाांसाठी १)शासकीय दाखला (सैिनक) 

२) गुणपत्रकाच्या सत्य दोन प्रती  

३) िजल्हा सैिनक बोडायचा िर्िहत 

नमुन्यातील ऄजय 

१) भारत सरकार 

िशष्यर्ृत्ती(मागासर्गीय 

िर्द्यार्थयाांकररता ) एन. 

टी./एस.बी.सी./ओ.बी.सी. 

१)मागासर्गीय िर्द्याथी 

२) मागील र्षी ईत्तीणय  

३) एकाच कुटंुबातील दोन ऄपत्यानंा 

िशष्यर्ृत्तीिमळू शकते. 

४) ईत्पन्न मयायदा रु १,००,०००/- पयांत  

१)नर्ीन प्रर्ेिशत िर्द्यार्थयायना शासनाच्या 

र्ेबसाआटर्र ऑनलाइन फॉमय भरणे अर्श्यक 

अह.े 

२)नुतनीकरण ककर्ा शैक्षिणक गॅप ऄसलेल्या 

िर्द्यार्थयायने नतूनीकरण फॉमय भरार्ा र् 

िितीय ककर्ा तृतीयर्षायत महािर्द्यालयीन  

प्रर्ेिशत िर्द्यार्थयाांनी  महािर्द्यालयाशी 

संपकय  करून ऑनलाइन फॉमय ट्रान्स्फर 

करार्ा. 
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प्रसगंी थोडे नकुसान झाल ेतरी चालेल, पण शत्रू िनमायण करू नका 

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 
िर्िर्ध शलु्क सर्लत र् िशष्यर्तृ्त्या  ऄटी र् पात्रता  लागणारी प्रमखु कागदपत्र े

 

 

 

२) भारत सरकार िशष्यर्ृत्ती 

(मागासर्गीय िर्द्यार्थयाांकररता ) एस. 

सी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३) भारत सरकार 

िशष्यर्ृत्ती(मागासर्गीय 

िर्द्यार्थयाांकररता ) एस. टी. 

 

 

 

 

ईत्पन्न मयायदा रु २,००,०००/- पयांत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ईत्पन्न मयायदा रु २,००,०००/- पयांत 

 

िर्द्याथाांचा िशष्यर्ृत्तीच ऄजय कागदपत्रा 

ऄभार्ी परत िर्द्यार्थयाांचे अयडीर्र  

अल्यास िर्द्यार्थयायपयांत मेसेज येत 

ऄसतो तरी िर्द्यार्थयाांनी चुकीची दरुुस्ती 

करून ऄजय परत महािर्द्यालयाच्या 

खात्यार्र पाठर्ार्ा. याबाबत  अपणास 

अलेल्या मेसेजनुसार काययर्ाही 

करार्याची अह.ेयाबाबतची जबाबदारी 

िर्द्यार्थयायची राहील याची िर्द्यार्थयाांनी 

नोंद घ्यार्ी तसेच Mahadbt र्ेबसाइटर्र 

ज्या िशष्यर्ृत्तीची नार्े कदलेली अहते 

त्यांनी ऄटी र् शतीनुसार ऄजय भरून 

अपला भरलेला ऄजय िशष्यर्ृत्ती 

कागदपत्रांसह िशष्यर्ृत्ती िर्भागात जमा 

करार्ा. 

३)ऑनलाइन फॉमय बरोबर खालील 

कागदपत्रे सोबत जोडण ेअर्श्यक  

१)जातीचा दाखला सत्यप्रत २) मागील 

र्षय मा. तहसीलदार यांचा ईत्पन्नाचा 

दाखला ३) प्रर्ेश पार्ती सत्यप्रत ४) 

अधारकाडय सत्यप्रत ५) नर्ीन प्रर्ेश 

ऄसल्यास शाळा सोडल्याचा दाखला 

सत्यप्रत ६) र्डील हयात नसल्यास 

र्िडलांचे मृत्यूचा दाखला सत्यप्रत 

७)राष्ट्रीय बँकेचे पासबुक सत्यप्रत 

८)शैक्षिणक खंड ऄसल्यास मा. 

तहसीलदार यांचे गॅप प्रमाणपत्र 

ऄॅकफडे्हीट 

टीप:-ऑनलाइन फॉमय भरल्यानंतर 

िर्द्यार्थयायने  अपला र्गय, कॅटगरी, बँक 

खाते नंबर, िशकत ऄसलेला र्गय 

ऄनुदािनत की िर्नाऄनुदािनत याबाबत 

खात्री करून अपली र् पालकांची 

स्र्ाक्षरी घेउन फॉमय जमा  करणे 

अर्श्यक. 

४)राजषी  छत्रपती शाहू महाराज 

गणुर्त्ता िशष्यर्ृत्ती (एस. सी./एन. 

टी./एस.बी.सी. प्रर्गायतील िर्द्याथी 

कररता  

१)िर्शेष प्रािर्ण्यासह एस. एस. सी.  

२) ककमान गुण ७५ % र् त्यापेक्षा ऄिधक  

३)ईत्पन्न मयायदा नाही. 

१)िर्िहत नमुन्यातील ऄजय 

२) जातीचा दाखला िर्द्यार्थयायचा  

३)गुणपत्रकाच्या दोन सत्यप्रती 

५)राज्य सरकारची खुली गणुर्त्ता 

िशष्यर्ृत्ती 

१)एस.एस.सी.परीक्षेत ककमान गुण ७५ % 

२) िशष्यर्ृत्तीचा लाभ दोन र्षायसाठी 

ऄसतो  

३)ईत्पन्न मयायदा 

१)िर्िहत नमुन्यातील ऄजय 

२) गुण पत्रकाच्या दोन सत्यप्रती 

३) मा. तहसीलदार यांच्याकडील 

ईत्पन्नाचा दाखला  

६) राष्ट्रीय गणुर्त्ता िशष्यर्तृ्ती १)एस.एस.सी. परीक्षेत िर्शेष प्रािर्ण्य 

िमळर्ून ईत्तीणय 

२)िशष्यर्ृत्ती कालार्धी दोन र्षय  

३) ईत्पन्न मयायदा ३५,०००/- 

४)एस. एस. सी. परीक्षा ज्या शाळेत 

ईत्तीणय झाला अहात त्या शाळेकडून 

१)िर्िहत नमुन्यातील ऄजय 

२) गुण पत्रकाच्या दोन सत्यप्रती 

३) मा. तहसीलदार यांच्याकडील 

ईत्पन्नाचा दाखला  
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फॉमय ईपलब्ध होतात. 

 

 

ऄपगं िशष्यर्तृ्ती १) ४० % पेक्षा ऄिधक गुण ऄसेल  

२) ईत्पन्नाचा दाखला  

१)िर्िहत नमुन्यातील फॉमय २) गुण 

पित्रकेच्या दोन सत्य प्रती ३) मा. 

तहसीलदार यांचे सहीचा ईत्पन्नाचा 

दाखला मूळ र् सत्य प्रती ४) िजल्हा 

र्ैद्यकीय ऄिधकाऱ्यांनीकदलेले ऄपंग 

प्रमाणपत्र साक्षाकंकत  सत्यप्रत ५)प्रर्ेश 

पार्ती सत्यप्रत 

७) बी.सी. फ्रीिशप  १)मागासर्गीय िर्द्यार्थयाांना एकरे्ळ 

नापास झालेल्यांना फी सर्लत िमळते. 

२) ईत्पन्न मयायदा १ र् ६ लाखाचे दरम्यान  

ऄसणे अर्श्यक 

३)एकाच कुटंुबातील दोनपेक्षा जास्त 

ऄपत्य ऄसल्यास लाभ िमळणार नाही 

१)र्रील प्रमाणे दोन प्रतीत 

८) एकलव्य ऄर्षधक सहाय्य योजना  

(फि पदव्युत्तर र्गायसाठी) 

१) पद्व्युतर िर्द्यार्थयाांसाठी  

२) पदर्ी परीक्षेत कला र् र्ािणज्य शाखेत 

ककमान ६० %गुणांसह ईत्तीणय  

३) र्ािणज्य शाखेत ७० %  गुणांसह ईत्तीणय  

१)िर्िहत नमुन्यातील फॉमय 

२)पदर्ी परीक्षेचे गुणपत्रक  

३)तहसीलदार ईत्पन्नाचा दाखला 

१०)गहदी िशष्यर्तृ्ती १) पदर्ी र्गायला गहदी िर्षय 

घेणाऱ्यासाठी  

२) र्ार्षषक परीक्षेत गहदी िर्षय ककमान 

६० % गुण 

१) गुणपत्रकाच्या २ सत्य प्रती 

(पाठपोठ) 

११) दिक्षणा फेलोिशप १)जो िर्द्याथी पदर्ी परीक्षेत प्रथम 

श्रेणीत अले ऄसतील ऄसे िर्द्याथी  

१)िर्िहत नमुन्यात ऄजय 

२)गुणपत्रकाच्या दोन सत्यप्रती 

१२)गिणत र् भौितकशास्त्र िशष्यर्तृ्ती १)आ.१२र्ी सायन्स मध्ये गिणल र् 

भौितकशास्त्रिर्षयाला ककमान ६० % 

१)गुणपत्रकाच्या सत्यप्रत 

 

१३)क्रातंीज्योती सािर्त्रीबाइ फुल े 

िशष्यर्ृत्ती 

१)ककमान ६० % गुण आतर कोणतीही 

िशष्यर्ृत्ती िमळालेली नसार्ी (दरे्दासी, 

र्ारंगणा, एड्सग्रस्त , मातांच्या मलुींना 

िर्शेष प्राध्यान्य 

१)गुणपत्रकाची सत्यप्रत २ 

२)तहसीलदार ईत्पन्नाचा दाखला 

३)राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक 

१४)अर्षथक दबुयल घटकातील  

गणुर्त्ताधारक िर्द्यार्थयाांना अर्षथक  

सहाय्य  

१)तहसीलदार ईत्पन्नाचा दाखला 

२)मागील र्षायत ६० % पेक्षा जास्त गुण 

अर्श्यक 

१)ईत्पन्ना बाबतचे हमीपत्र (२०/- चे 

स्टॅम्प पेपरर्र मा. प्राचायय यांचे सही 

िशक्यानीशी २) गुणपत्रकाची सत्यप्रत 

३) मा. तहसीलदार यांचा ईत्पन्नाचा 

दाखला ४) राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक 

१५)अर्षथकदषृ्टया मागासर्गीय  

िर्द्यार्थयाांना किनष्ठ महािर्द्यालयीन  

स्तरार्र दणे्यात यणेारी िशष्यर्तृ्ती 

१)माध्य. शालांत परीक्षेत ककमान  ५० % 

गुण अर्श्यक  

२) र्ार्षषक ईत्पन्न  ३०,०००/- 

१)गुणपत्रकाची सत्यप्रत 

२)तहसीलदार ईत्पन्नाचा दाखला 

३)महा. प्रर्ेश पार्तीची सत्यप्रत  

४)राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक 

१६)ऄल्पसखं्याक समाजाच्या  

िर्द्यार्थयाांसाठी मरॅट्रकोत्तर  

िशष्यर्ृत्ती 

१)रिहर्ासी दाखला 

२) ककमान ५० % गुण प्राप्त 

३)ऄजयदार आतर कोणत्याही योजनचेा 

लाभधारक नसार्ा. 

१)बँक पासबुक सत्यप्रत २)प्रर्ेश 

पार्तीची सत्यप्रत ३)गुणपत्रक सत्यप्रत 

४)शाळा  सोडल्याच्या दाखल्याची 

सत्यप्रत ५)रेशन काडय सत्यप्रत ६) रु. 

१००/- च्या स्टॅम्प पेपरर्र िर्िहत 

नमुन्यात प्रितज्ञापत्र  

१७) सािर्त्रीबाइ फुल ेपणु ेिर्द्यापीठ  

गणुर्तं िर्द्याथी िशष्यर्तृ्ती 

१)तहसीलदार यांचा ईत्पन्नाचा दाखला 

२)मागील र्षायचे परीक्षेत जास्त गुण 

१)माकय शीट २)तहसीलदार यांचा 

ईत्पन्नाचा दाखला ३)अधारकाडय 
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िनसगायर्र प्रमे करणारा माणसू सदरै् प्रसन्नच ऄसतो. 

 ४)राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक झेरॉक्स 
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िर्द्याशाखा िनहाय ऄभ्यासक्रम 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 
 

                             कला शाखा :इगं्रजी विभाग 

            
 

Sr Class Subject Title of the Paper SEM 

I 

SEM II 

1 FYBA 

(2019 

Credit 

Pattern) 

Compulsory English Literary Gleam: An Anthology of 

Prose and Poetry 

11011 11012 

 English General -I Initiations: Minor Literary Forms & 

Basics of Phonology 

11331 11332 

Functional English- I An Introduction to English 

Language and Writing Skills in 

English 

11851 11951 

Functional English -II Oral Communication in English 11852 11952 

2 Class Subject Title of the Paper SEM 

III 

SEM IV 

 SYBA 

(2019 

Credit 

Pattern) 

CC- Compulsory 

English 

Panorama: Values and Skills 

through Literature 

23001 24001 

SEC-1 A& B- English 

General –II 

Advanced Study of English 

Language 

23333 24333 

DSC-1 A& B- English 

Special Paper I 

Appreciating Drama 23331 24331 

DSC-2 A& B- English 

Special Paper II 

Appreciating Poetry 23332 24332 

SEC-2 A& B 

A Certificate Course 

In Skill 

Development(English) 

Mastering Communication Skills 23334 24334 

Functional English-III Advanced Writing Skills and 

Introduction to Electronic Media 

23851 24851 

Functional English-IV Oral Communication in English: 

Intermediate & Key Competency 

Modules 

23852 24852 

3 Class Subject Title of the Paper SEM 

V 

SEM VI 

 TYBA 

(2019 

Credit 

Pattern) 

CC- Compulsory 

English 

Exploring New Horizons   

SEC- 1 C&D English 

General Paper -III 

Enhancing Employability Skills   

DSE -1  C&D English 

Special Paper-III 

Appreciating Novel   

DSE-2  C&D English 

Special Paper - IV 

Introduction to Literary Criticism   

SEC 2  C&D Mastering Life Skills and Life 

Values 

  

Functional English –V Introduction to Print Media and 

Writing for Mass Media and Key 

Competency Modules 

  

Functional English –

VI 

Entrepreneurship Development, 

Project Report & Oral 

Communication in English: 

Advanced (Practical Paper) 

  

मनमोकळा स्र्भार् हा नसैर्षगक गणु अह-े जोबटय  
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

मराठी िर्भाग 

Sr. No  Semester Paper Name  Subject Code Title of the Paper 

1 F.Y B.A  I मराठी जनरल 11021A मराठी साहित्य: कथा आहण भाहिक कौशल्यहिकास  

F.Y B.A  II मराठी जनरल 11022A मराठी साहित्य: एकाांहकका आहण भाहिक कौशल्यहिकास 

2 F.Y.BOM 

 

F.Y.BOM 

मराठी जनरल  

 

मराठी जनरल  

117B 

 

127B 

 

3 S.Y.B.A III मराठी जनरल 23023 भाहिक कौशल्यहिकास आहण आधहुनक मराठी साहित्यप्रकार: 

कादांबरी   

S.Y.B.A IV मराठी जनरल 24023 भाहिक कौशल्यहिकास आहण आधहुनक मराठी साहित्यप्रकार: 

लहलतगद्य  

S.Y.B.A III मराठी हिशिेस्तर  23021 आधहुनक मराठी साहित्य: प्रकाशिाटा (S1) 

S.Y.B.A IV मराठी हिशिेस्तर  24021 मध्ययुगीन मराठी साहित्य: हनिडक मध्ययुगीन गद्य, पद्य (S1) 

S.Y.B.A III मराठी हिशिेस्तर  23022 साहित्यहिचार (S2) 

S.Y.B.A IV मराठी हिशिेस्तर  24022 साहित्यसमीक्षा(S2) 

S.Y B.A -III मराठी SEC -2A 24025 प्रकाशनव्यििार आहण सांपादन  

S.Y.B.A IV मराठी SEC -2B 24025 उपयोहजत लेखनकौशल्ये  

S.Y.B.A III मराठीMIL 23011 मराठी भाहिक सांज्ञापनकौशल्ये  

S.Y.B.A IV मराठी MIL 24011 निमाध्यम ेआहण समाजमाध्यमाांसाठी मराठी 

4 S.Y.BSC I 

 

S.Y.BSC I 

 

मराठी जनरल 

 

मराठी जनरल 

  

5.  T.Y.B.A-V मराठी जनरल ------ भाहिक कौशल्यहिकास आहण आधहुनक मराठी साहित्यप्रकार: 

प्रिासिणणन 

 T.Y.B.A-VI मराठी जनरल -------- भाहिक कौशल्यहिकास आहण आधहुनक मराठी साहित्यप्रकार: 

कहिता 

 T.Y.B.A-V मराठी हिशिेस्तर  ------- मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा स्थूल इहतिास: प्रारांभ ते इ.स १६०० 

 T.Y.B.A-VI मराठी हिशिेस्तर  -------- मध्ययुगीन मराठी िाङ्मयाचा स्थूल इहतिास: प्रारांभ ते इ.स १६०१ ते 

इ.स १८१७ 

 T.Y.B.A-V मराठी हिशिेस्तर  -------- िणणनात्मक भािाहिज्ञान: भाग १  

 T.Y.B.A-VI मराठी हिशिेस्तर  ------- िणणनात्मक भािाहिज्ञान: भाग २ 

 T.Y.B.A-V मराठी SEC2C ------- कायणक्रम सांयोजनातील भाहिक कौशल्ये: भाग १  

 T.Y.B.A-VI मराठी SEC2D ------- कायणक्रम सांयोजनातील भाहिक कौशल्ये: भाग २ 

 T.Y.B.A-V मराठीMIL -------  

 T.Y.B.A-VI मराठीMIL --------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अर्ड अिण अत्मिर्श्वास ऄसले तरच कुठलीही गोष्ट ऄर्घड नसते 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

गहदी िर्भाग 

अ.क्र. िगग सेविस्टर कोसग क्र. विषयाचा कोड पेपरचे शीषगक 

 

1 

प्रथम ििण बी.ए. I      11092 A िैकहल्पक हिांदी प्रश्नपत्र -1A 

II      11092 B िैकहल्पक हिांदी प्रश्नपत्र -1B 

 

 

2 

 

 

 

हितीय ििण बी.ए. 

III CC-1C(G-2) 23093 आधहुनक काव्य,किानी तथा व्यििाररक हिांदी  

SEC-2A 23096 अनुिाद स्िरूप एिां व्यििार  

DSE-1A(S-1) 23091 काव्यशास्त्र (सामान्य) 

DSC-2A(S-2) 23092 मध्ययुगीन काव्य तथा उपन्यास साहित्य  

MIL 23012 हिांदी भािा हशक्षण  

IV CC-1D(G-2) 24093 आधहुनक हिांदी व्यांग्य साहित्य तथा व्यििाररक हिांदी 

SEC-2B 24096 माध्यम लेखन  

DSE-1B(S-1) 24091 साहित्य के भेद  

DSC-2B(S-2) 24092 मध्ययुगीन काव्य तथा नाटक  साहित्य 

MIL 24012 हिांदी भािा हशक्षण 

3 ततृीय ििण बी.ए. V CC-1E(G-3)  कथेतर हिधाएां 

   SEC-2C  पटकथा लेखन  

   DSE-1C(S-3)  हिांदी साहित्य का इहतिास (आहदकाल, भहिकाल,रीहतकाल 

का सामान्य पररचय) 

   DSC-2B(S-4)  भािा हिज्ञान (सामान्य पररचय) 

  VI CC-1E(G-3)  गजल हिधा और पत्राचार 

   SEC-2D  साहित्य और हिल्माांतरण 

   DSE-1C(S-3)  हिांदी साहित्य का इहतिास(आधहुनक काल सामान्य पररचय) 

   DSC-2B(S-4)  हिांदी भािा और उसका हिकास  

    30502 भािा हिज्ञान  

    30503 हिांदी साहित्य का इहतिास- (आहदकाल, भहिकाल,रीहतकाल 

    30505 सांचार माध्यम : हसद्धान्त और स्िरूप  

    40501 आधहुनक कहिता  

    40502 हिांदी भािा का हिकास  

    40503 हिांदी साहित्य का इहतिास- आधहुनक काल 

    40504 भारतीय लोक साहित्य 

 

 

 

 

सतंापी मनषु्य स्र्तःलाच िशक्षा करून घतेो- टी फ्यलुर 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

ऄथयशास्त्र िर्भाग 

 

 

 

 

 

 

 

Sr.no  Semester Paper Name  Subject 

Code 

Title of the Paper 

1 F.Y B.A  I Economics General 11151 Indian Economic Envirenment-I 

F.Y B.A  II Economics General 11152 Indian Economic Envirenment-

II 

2 S.Y.B.A 

III 

Economics General 23153 Financial System -III 

S.Y.B.A 

IV 

Economics General 24153 Financial System -IV 

S.Y.B.A 

III 

Economics Special  23151 Micro Economics-III 

S.Y.B.A 

IV 

Economics Special 24151 Micro Economics-IV 

S.Y.B.A 

III 

Economics Special 23152 Macro Economics-III 

S.Y.B.A 

IV 

Economics Special 24152 Macro Economics-IV 

S.Y B.A -

III 

 Economics SEC -

2A 

23154 Basic Concept of Research 

Methodology -III 

S.Y.B.A 

IV 

Economics SEC -

2A 

24154 Basic Concept of Research 

Methodology –IV 

3.  T.Y.B.A-

V 

Economics General - Indian Economic Development -

V 

 T.Y.B.A-

VI 

Economics General - Indian Economic Development -

VI 

 T.Y.B.A-V Economics Special - International Economics -V 

 T.Y.B.A-

VI 

Economics Special - International Economics -VI 

 T.Y.B.A-V Economics Special - Public Finance -V 

 T.Y.B.A-

VI 

Economics Special - Public Finance -VI 

 T.Y.B.A-V Economics SEC -

3A 

 Business Management -V 

 T.Y.B.A-

VI 

Economics SEC -

3A 

 Business Management –VI 

(Project  

शहाण ेलोक रोग बरा ्हार्ा म्हणनू व्यायामार्र ऄर्लबंनू राहतात- ड्रायडने 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

राज्यशास्त्र िर्भाग 

अ.क्र. वगग सेमिस्टर कोसग क्र. 
मवषयाचा 

कोड 
पेपरचे शीषगक 

 

1 

 

प्रथम वर्ष बी.ए. 

I - 11161-A 
Introduction to Indian 

Constitution 

II - 11161-B 
Introduction to Indian 

Constitution 

 

 

2 

 

प्रथम वर्ष 

बी.ए./बी.कॉम/बी.एस्सी. 

II 

Compulsory 

Add on Audit 

Course (2 

Credit) 

 
Democracy, Election and 

Governance 

 

3 

 

द्वितीय वर्ष बी.ए. 

III 

CC-1C(G-2)  
Introduction to Political 

Ideologies 

SEC-2A  
Basics of Indian 

Constitution 

DSE-1A(S-1)  Western Political Thought 

DSE-2A(S-2)  Political Journalism 

IV 

CC-1D(G-2)  
Introduction to Political 

Ideologies 

SEC-2B  
Basics of Indian 

Constitution 

DSE-1B(S-1)  Western Political Thought 

DSE-2B(S-2)  Political Journalism 

4 तृतीय वर्ष बी.ए. V CC-1E(G-3)  
Local self Government in 

Maharashtra 

   SEC-2C  
Samyukta Maharashtra 

Movement 

   DSE-1C(S-3)  Public Administration 

   DSE-2B(S-4)  International Relations 

  VI CC-1E(G-3)  
Local Self Government in 

Maharashtra 

   SEC-2D  
Samyukta Maharashtra 

Movement 

   DSE-1C(S-3)  Public Administration 

   DSE-2B(S-4)  International Relations 

5 

 

प्रथम वर्ष .एम. 

ए./एम.कॉम/एम.एस्सी. 

II 

Compulsory 

Add on Audit 

Course (2 

Credit) 

 
Introduction to 

Constitution 

 

 

 

 

 

 

र्ीराचं्या शौरगाथलेा यणेारा सगुधं म्हणज ेकीती –  सॉके्रटीस 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

भगूोल िर्भाग 

Sr. 

no 

Class Semester Course Code Title of the course  

 

1 

 

F.Y.B.A. 

I 

 

Gg-110 - (A) Physical Geography 

II Gg-110- (B) Human Geography 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

S.Y.B.A 

 

I 

 

Gg-210 - (A)   (Gen-2) Environmental Geography-I 

Gg-220- (A)     (S-1) Geography of Maharashtra- I 

Gg-201- (A)     (S-2) Practical Geography-I 

(Scale and Map Projection) 

SEC 2 A Applied Course of Disaster 

Management 

 

 

II 

Gg-210 - (B)  (Gen-2) Environmental Geography-II 

Gg-220- (B)    (S-1) Geography of Maharashtra- II 

Gg-201- (B)    (S-2) Practical Geography-II 

(Cartographic Techniques, 

Surveying and Excursion 

/Village/Project Report) 

SEC 2 B Applied Course of Travel and Tourism 

Geography 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

T.Y.B.A 

 

I 

 

Gg-310- (A) (Gen-3) Geography of Disaster Management-I 

Gg-320 - (A) (S-3) Geography of India-I 

Gg-301 - (A) (S-4) Practical Geography –I 

(Techniques of Spatial Analysis) 

SEC 2 C Research Methodology-I 

 

II 

Gg-310- (B)(Gen-3) Geography of Disaster Management-II 

Gg-320 - (B) (S-3) Geography of India-II 

Gg-301 - (B) (S-4) Practical Geography -II 

(Techniques of Spatial Analysis, 

Surveying and 

Excursion/Village/Project Report) 

SEC 2 D Research Methodology-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

जीर्नात शातंी ऄसणारे ईत्तम औषध म्हणज ेिर्स्मरण- जमे्स बीट्टी 



28 
 

मन मोकळे ऄसार् ेपण िजभ मात्र मोकळी ऄस ूनय े

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

आितहास िर्भाग 

अ.क्र. वगग सेमिस्टर कोसग क्र. 
मवषयाचा 

कोड 
पेपरचे शीषगक 

 

1 

 

प्रथम वर्ष बी.ए. 

I  

- 

11171 Early India- From Prehistory 

to the Age of Maurya 

II - 

 

11172 Early India-Post Mauryan Age 

to the Rashtrakuta 

 

2 

 

द्वितीय वर्ष बी.ए. 

II 

CC-2 C(G-2) 24173 History of the Marathas : 1630 

to 1707 

SEC-2A 24177 Travel and Tourism 

DSE-2A(S-1) 23172 Glimpses of the Modern 

World Part I 

DSE-1B (S-2) 24171 Medieval India- Mughal 

Period 

III 

CC-2 D(G-2) 24174 History of the Marathas: 1707 

to 1818 

SEC-2B 24178 Travel Agency and Tour 

Business 

DSE-2B(S-1) 24172 Glimpses of the Modern 

World Part II 

DSE-2B(S-2) 24172 Medieval India- Sultanat  

Period 

3 तृतीय वर्ष बी.ए.  
CC-3 (3)  Indian National 

Movement(1885-1947) 

   SEC 2C (2)  Research paper writing 

        DSE 3C (3)  Introduction to Historigraphy 

   DSE 4D (3)  Maharashtra in 19 Century 

   CC-4 (3)  India after Independence 

   SEC 2D (2)  Numismatics 

   
     DSE 4D (3)  Maharashtra in the 20

th
 

Century 

टीप 

१) प्रथम ििाणसाठी मराठी एकूण सिा हिियाांची हनिड कराियाची असनू प्रत्येक हििय १०० गुणाांचा असेल, 

२) ३० गुण अतांगणत  परीक्षा आहण ७० गुण अांहतम  परीक्षा अशी रािील. 

३) प्रथम  ििाणसाठी हनिडलेल्या हिियातून हितीय ििाणसाठी सिीच्या इांग्रजी बरोबर सामान्य स्तरािर तीन ि हिशेि स्तरािर दोन असे एकूण 

सिा हििय हनिडता येतील. सामान्य ि हिशेि स्तरािर घ्याियाचा हििय हिद्यार्थयाांना प्रथम ििाणमध्ये घेतलेल्या हिियाांपैकीच असेल. 

४) हितीय ििाणसाठी सिीचा १०० गुणाांचा पयाणिरण जनजागतृी हििय रािील. हमळालेल्या गुणाांचा श्रेणी स्िरुपात गुणपत्रकात समािेश केला 

जाईल. या हिियात उत्तीणण झाल्याहशिाय पदिी हमळणार नािी. 

५) हितीय ििाणसाठी हनिडलेले हििय ततृीय ििाणसाठी कायम राितील . 

६) प्रिेशाच्या िेळी हनिडलेले हििय पढेु बदलता येणार नािी. 
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When you focus on the Good.The Good gets Better! 
 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 
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) 

Sem –III Sem –IV 

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 (Semester Pattern From 2021-22) 

 Semester- V  Semester-VI 

Sr.No Subject 

Code 
Name of Subject 

Sr.No Subject 

Code 
Name of Subject 

1 
351 Business Regulatory Framework 

1 
261 

Business Regulatory 

Framework-II 

2 
352 Advanced Accounting – I 

2 
262 

Advanced 

Accounting – II 

3 

353 
Indian & Global Economic 

Development-I 

3 

263 

Indian & Global 

Economic 

Development-II 

4 354 Auditing 4 264 Taxation 

5 

355-B 
Banking and Finance-Special 

Paper II 

5 

265 

Banking and 

Finance-Special 

Paper II 

6 

356-B 
Banking and Finance-Special 

Paper III 

6 

266 

Banking and 

Finance-Special 

Paper III 
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जीर्न हा एक प्रर्ास अह,े समुद्र गाठायचा ऄसले तर खाच खळग ेपार करार्चे लागतील 

 

* एकाचरठकाणी जास्तर्ेळ घोळका करून ईभ ेराहु नये ककर्ा बसू नये. 

*गशकताना, खोकताना नाका-तोंडार्र रुमाल ऄथर्ा Tissupaper धरार्ा. 

 

 प्रथम र्षय र्ािणज्य १) या र्षायसाठी एकूण सात िर्षय घेणे अर्श्यक अह.े २) ऄकौंटन्सी या 

िर्षयाच्या गुणांची िर्भागणी ३० गुण सत्रांत परीक्षा, २० गुण प्रात्यिक्षक परीक्षा, ५० गुण 

र्ार्षषक परीक्षा ऄसे ऄसून बाकी पाच िर्षयासाठी ३० गुण सत्रांत परीक्षा र् ७० गुण ऄसे राहील. 

 कद्तीय र्षय र्ािणज्य :- १) या र्षायसाठी एकूण सहा िर्षय घेणे अर्श्यक अह.े २) िबिझनेस 

कम्युिनकेशन अिण बँककगएडं फायनान्स िर्षयाच्यागुणांची िर्भागणी ३० गुण सत्रांत परीक्षा, 

२० गुण प्रात्यिक्षक परीक्षा अिण ५० गुण र्ार्षषक परीक्षा ऄसे िलहून बाकी चार िर्षयांसाठी ३० 

गुण सत्रांत अिण परीक्षा अिण ७० गुण र्ार्षषक परीक्षा ऄशी राहील. 

 तृतीय र्षय र्ािणज्य – १) या र्षायसाठी एकूण सहा िर्षय घेणे अर्श्यक अह.े 

AuditingTaxiation, Banking And Finance II and Banking And Finance IIIया 

िर्षयाची गुण िर्भागणी २० गुण सत्रांत परीक्षा, २० गुण  प्रात्यिक्षक परीक्षा अिण ६० गुण 

र्ार्षषक ऄसे बाकी तीन िर्षयांसाठी -२० गुण सत्रांत परीक्षा र् ८० गुण र्ार्षषक परीक्षा ऄस े

राहील. 

 सूचना: प्रथम र् कद्तीय र्षायकररता २  िथऄरी अिण एक प्रिक्टकल ए.टी.के.टी. ची सर्लत 

िमळते. प्रथम र्षायचे र्रीलप्रमाणे ३ िर्षय रािहल्यास िितीय र्षायत प्रर्ेश िमळू शकतो. तसेच 

र्रीलप्रमाणे ३ िर्षय रािहल्यास ततृीय र्षायत प्रर्ेश िमळू शकतो. परंत ुप्रथम र्षायचे सर्य िर्षय 

सुटल्यािशर्ाय तृतीय र्षायत प्रर्ेश िमळत नाही. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महािर्द्यालय पररसरात कोरोना प्रादभुायर् रोखण्यासाठी घ्यार्याची काळजी 

* प्रत्येकानी सदरै् फेसमास्क पररधान करार्ा. 

* प्रत्येकाने SANITIZER  र्ारंर्ार र्ापरार्.े 

* अपले हात र्ारंर्ार साबणाने स्र्च्छ धुर्ा. 

* Social  Distances च्या िनयमांचे पालन करार्ा. 

* एकाच रठकाणी जास्त र्ेळ घोळका करू नय.े 

*गशकताना,खोकताना नाका-तोंडार्र हातरुमाल ऄथर्ा Tissue paper धरार्ा. 

 

कोरोना िर्षाणलूा घाबरू नका, सार्ध राहा, 
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ज्ञानासाठी केललेी गुतंर्णकू िह नहेमी चागंली  परतार्ा दतेो 
 

Science Faculty 
मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

Course Structure: B.Sc. Physics 
F.Y.B.Sc. 

Sem I Sem II 

Paper Subject Subject 

code 

Paper Subject Subje

ct 

code 

1.PHY 111 Mechanics and 

Properties of Matter    

71110 1.PHY 121 Heat and 

Thermodynamics   

 71210 

2.PHY 112 Physics Principles and 

Applications 

71120 2.PHY 122 Electricity and 

Magnetism  

 71220 

3.PHY 113 Physics Laboratory- IA 71130 3.PHY 123 Physics Laboratory - IB 71230 

S.Y.B.Sc. 

Sem III Sem IV 

Paper Subject Subject 

code 

Paper Subject Subject 

code 

1.PHY 231 Mathematical 

Methods in Physics - I  

23121 1.PHY 241 Oscillations, Waves 

and Sound 

24121 

2.PHY 232 Electronics - I 23122A 2.PHY 242 Optics 24122 

3.PHY 233 Physics Laboratory-

2A 

23123 3.PHY 243 Physics Laboratory-2B 24123 

T.Y.B.Sc. 

Sem V Sem VI 

Paper Subject Subject 

code 

Paper Subject Subject 

code 

1. PHY  351 Mathematical 

Methods in Physics - 

II 

 1.PHY  361 Solid State Physics  

2.PHY  352 Electrodynamics  2.PHY  362 Quantum 

Mechanics 

 

3.PHY 353 Classical Mechanics  3.PHY  363 Thermodynamics 

and Statistical 

Physics 

 

4.PHY  354 Atomic and 

Molecular Physics 

 4.PHY  364 Nuclear Physics  

5.PHY  355 Computational 

Physics 

 5.PHY  365 Electronics - II  

6.PHY 

356(B) 

Elements of material 

Science 

 6.PHY 

366(R) 

Lasers  

7.PHY 357 Physics Laboratory-

3A 

 7.PHY  367 Physics Laboratory-         

4A 

 

8.PHY 358 Physics Laboratory-

3B 

 8.PHY  368 Physics Laboratory-

4B 

 

9.PHY  359 Project - I  9.PHY  369 Project -II  

10.  PHY- 

3510(H) 

Energy Studies  10.PHY  

3610(X) 

Calibration 

Techniques 

 

11. PHY- 

3511(K) 

Physics Workshop 

Skill 

 11.PHY  

3611(Z) 

Instrumentation for 

Agriculture 
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 मािहती पत्रक २०२२-२३ 
 

Course Structure: 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. 
 

Semester 

 

DSEC/SEC 

 

Nature 

Paper 

Code 

 

Code and Title 

Credits/Lectu 

res 

  Theory CH-501 Physical Chemistry-I Credit-2, 36 L 

 DSEC-I Theory CH-502 Analytical Chemistry-I Credit-2, 36 L 

  Practical CH-503 Physical Chemistry Practical-I Credit-2, 73 L 

  Theory CH-504 Inorganic Chemistry-I Credit-2, 36 L 

 DSEC-II Theory CH-505 Industrial Chemistry Credit-2, 36 L 

  Practical CH-506 Inorganic Chemistry Practical-I Credit-2, 73 L 

V  Theory CH-507 Organic Chemistry-I Credit-2, 36 L 

DSEC-III Theory CH-508 Chemistry of Biomolecules Credit-2, 36 L 

  Practical CH-509 Organic Chemistry Practical-I Credit-2, 73 L 

  

SEC- I 

 

Theory 

 

CH-510 
(A) Introduction of Medicinal 

Chemistry 

OR 

(B) Polymer Chemistry 

 

Credit-2, 36 L 

 SEC- II Theory CH-511 (A) Environmental Chemistry 

OR 

(B) Chemo informatics 

Credit-2, 36 L 

  Theory CH-601 Physical Chemistry-II Credit-2, 36 L 

 DSEC-IV Theory CH-602 Physical Chemistry -III Credit-2, 36 L 

  Practical CH-603 Physical Chemistry Practical-II Credit-2, 73 L 

  Theory CH-604 Inorganic Chemistry-II Credit-2, 36 L 

 DSEC-V Theory CH-605 Inorganic Chemistry-III Credit-2, 36 L 

  Practical CH-606 Inorganic Chemistry Practical-II Credit-2, 73 L 
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सघंषय िनसगायच ेअमतं्रण अह ेजो स्र्ीकारतो तोच पढुे जातो. 
 

  Theory CH-607 Organic Chemistry-II Credit-2, 36 L 

VI DSEC-VI Theory CH-608 Organic Chemistry-III Credit-2, 36 L 

  Practical CH-609 Organic Chemistry Practical-II Credit-2, 73 L 

  

SEC III 

 

Theory 

 

 

CH-610 

(A) Chemistry of Soil and 

Agrochemicals 

OR 

(B) Introduction of Forensic 

Chemistry 

 

Credit-2, 36 L 

  

SEC IV 

 

Theory 

 

 

CH-611 

(A) Analytical Chemistry-II 

OR 

(B) Chemistry of Cosmetics and 

Perfumes 

 

Credit-2, 36 L 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

Course Structure: B.Sc. Mathematics 

F.Y.B.Sc. 
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-111 and 

MT-112 

MT-123 Mathematics 

practical based on 

MT-121 and MT-

122 

1.5 

 

S.Y.B.Sc. 

SEMESTER III SEMESTER IV 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 on MT-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–V Semester-VI 

DSE-1A MT351: Metric Spaces DSE-4A MT361: Complex Analysis 

DSE-1B MT352: Real Analysis-I DSE-4B MT362: Real Analysis-II 

DSE-2A MT353: Group Theory DSE-5A MT363: Ring Theory 

DSE-2B MT354: Ordinary Differential 
Equations 

DSE-5B MT364: Partial Differential 
Equations 

Select any one out of three Select any one out of three 

DSE-3A MT 355(A): Operations 

ResearchMT355(B): 

Differential 

GeometryMT355(C):C-

Programming 

DSE-6A MT365(A): 

Optimization 

Techniques 

MT365(B): Calculus of 

Variation and Classical 

Mechanics 
MT365(C): Financial Mathematics 

Select any one out of three Select any one out of three 

DSE-

3B 

MT 356(A): Machine 

Learning-IMT356(B): 

Number Theory  

MT 356(C): Laplace 

Transform and Fourier Series 

DSE-6B MT 366(A): Machine Learning-

IIMT 36 (B): Computational 

Geometry 
MT366(C): Lebesgue Integration 

               PracticalLab PracticalLab 
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भव्य िर्चार हा सगुधंासारखा ऄसतो , तो पसरार्ा लागत नाही, अपोअप पसरतो 

DSE-1 MT357: Practical CourseLab-1(on 

Metric Space and Real Analysis-I) 

DSE-4 MT367: Practical CourseLab-1 
(On Complex Analysis and 

RealAnalysis-II) 

DSE-2 MT 358: Practical Course 

Lab-II(on Group Theory and 

Ordinary Differential 

equations) 

DSE-5 MT 368: Practical Course Lab-

II (on Ring Theory and Partial 

Differential Equations) 

DSE-3 MT359: Practical Course Lab-III 
(onDSE-3A and DSE-3B) 

DSE-6 MT369: Practical Course Lab-III 
(on DSE-6A and DSE-6B) 

SEC-I MT-3510: Programmingin 
Python-I 

SEC-III MT3610: Programming in 
Python-II 

SEC-II MT-3511: LaTeX for Scientific 

Writing 

SEC-IV MT3611: Mathematics into LaTeX 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 
Course Structure: B.Sc. Botany 

F.Y.B.Sc. 

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 

S.Y.B.Sc.  

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. 

Semester Course Type Course code Course Name Credits 

5 Discipline 

Specific 

Elective 

Course 

BO 351 Algae and Fungi 2 

BO 352 Archegoniate 2 

BO 353 Spermatophyta and Paleobotany 2 

BO 354 Plant Ecology 2 

BO 355 Cell and Molecular Biology 2 

BO 356 Genetics 2 

BO 357 Practical based on BO 351 & BO 352 2 

BO 358 Practical based on BO 353 & BO 354 2 

BO 359 Practical based on BO 355 & BO 356 2 

Skill 

Enhancement 

course 

BO 3510 Medicinal Botany 2 

BO 3511 Plant Diversity and Human Health 2 

6 Discipline 

Specific 

Elective 

Course 

BO 361 Plant Physiology 2 

BO 362 Biochemistry 2 

BO 363 Plant Pathology 2 

BO 364 Evolution and Population 

genetics 

2 

BO 365 Advanced Plant Biotechnology 2 

BO 366 Plant Breeding and Seed Technology 2 

BO 367 Practical based on BO 361 & BO 362 2 

 

 

 

 

 

 मोठी स्र्प्न पाहणारेच मोती स्र्प्न सत्यात ईतरर्तात. 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

Course Structure: B.Sc. Zoology 
 

Course Course Code and Name of the Course Credits 

F.Y.B.Sc. Semester I Semester II  

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

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

CC ZO - 113 Zoology Practical  ZO-123 Zoology Practical  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  ZO - 243 Zoology Practical 2 + 2 

AECC EVS 231- Environment 

Awareness 

EVA 241- Environment 

Awareness 

2 + 2 

AECC LA 231 - English/Marathi LA 241 - English /Marathi 2 + 2 

T.Y.B.Sc. SEMESTER V SEMESTER VI  

DSEC  ZO-351 - Pest Management  ZO-361 - Medical & Forensic 

Zoology  

2+2 

DSEC  ZO-352 - Histology  ZO-362 - Animal Physiology  2+2 

DSEC  ZO-353 - Biological Chemistry  ZO-363 - Molecular Biology  2+2 

DSEC  ZO-354 - Genetics  ZO-364 - Entomology  2+2 

DSEC  ZO-355 - Developmental  

Biology  

ZO-365 - Techniques in Biology  2+2 

DSEC  ZO-356 - Parasitology  ZO-366 - Evolutionary Biology  2+2 

DSEC  ZO-357 - Zoology Practical-1 ZO-367 - Zoology Practical-1 2+2 

DSEC  ZO-358 - Zoology Practical-2 ZO-368 - Zoology Practical-2 2+2 

DSEC  ZO-359 - Zoology Practical-3 ZO-369 - Zoology Practical-3 2+2 

SEC  ZO-3510 - Aquarium  

Management  

ZO-3610 - Environmental 

Impact Assessment  

2+2 

SEC  ZO- 3511 - Poultry  

Management  

ZO-3611 - Project  2+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 शांत स्र्भार्ाचा माणस हा कधीही कमजोर नसतो. 
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B.Sc. Computer Science 

 

  मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

 

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

The college has all requisite infrastructural facilities like wellequipped 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 M.Sc. (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 तमु्ही अिण तमु्हीर् स्र्तःची सद्यिस्थती बदल ूशकता, दसुऱ्या कोणार्रही िह 

जबाबदारी ढकल ूनका 
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श्रीमतंाच ेबगंल ेचागंल ेऄसतात पण म्हणनू कोणी अपल्या झोपड्या पाडत नाही. 

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

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 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

T.Y.B.Sc.(ComputerScience) 

Semester V (Total Credits=22) 

 

Course 
type 

Paper 
Code 

Paper Title Credits Evaluation 

   T P CA UA TO
TA
L 

DSEC-I CS-351 Operating Systems–I 2  15 35 50 

CS-352 Computer Networks–II 2  15 35 50 

CS-357 Practical course based on CS 351  2 15 35 50 

DSEC-II CS-353 WebTechnologies–I 2  15 35 50 

CS-354 Foundations of Data Science 2  15 35 50 

CS-358 Practical course based on CS353 
and CS354 

 2 15 35 50 

DSEC -III CS-355 Object Oriented 

Programming using Java-I 

2  15 35 50 

CS-356 Theoretical Computer Science 2  15 35 50 

CS-359 Practical Course based on CS355  2 15 35 50 

SECC -I CS-3510 Python Programming 2 0 15 35 50 

SECC-II CS-3511 Blockchain Technology 2 0 15 35 50 

Semester VI (Total Credits=22) 

 

Coursety

pe 

PaperCo

de 
Paper Title Credits Evaluation 

   T P CA UA TOTAL 

DSEC-I CS-361 Operating Systems– II 2  15 35 50 

CS-362 Software Testing 2  15 35 50 

CS-367 Practical course based on CS 361  2 15 35 50 

DSEC-II CS-363 Web Technologies–II 2  15 35 50 

CS-364 Data Analytics 2  15 35 50 

CS-368 Practical course based on 

CS363 and CS364 

 2 15 35 50 

DSEC -III CS-365 Object Oriented 

Programming using Java -II 

2  15 35 50 

CS-366 Compiler Construction 2  15 35 50 

CS-369 Practical Course based on CS365  2 15 35 50 

SECC-III CS-3610 Software Testing Tools 2 0 15 35 50 

SECC-IV CS-3611 Project 2 0 15 35 50 

 

 

 

 

 

 

 

अर्ड अिण अत्मिर्श्वास ऄसले तरच कुठलीही गोष्ट ऄर्घड नसते. 
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Department of BBA (CA) (CA) 
 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

 

Department of Computer Applications 

Bachelor of Business Administration (Computer Application) 

1. Name of Programme: Bachelor of Business Administration (Computer Application) 

2. Introduction:  

The degree shall be titled as Bachelor of Business Administration (B.B.A.) (Computer 

Application) under the Faculty of Commerce and Management. First Year B.B.A.(CA) choice based 

credit system is implemented w.e.f. the academic year 2019-2020 , Second Year B.B.A.(CA) II will be 

implement w.e.f. 2020-2021 and Third Year B.B.A.(CA) III w.e.f. 2021-2022. 

 3. Programme Objectives:  

 To produce skill oriented human resource.  

To importpractical skills amongstudents. 

To make industry ready resource. 

To bring the spirit of entrepreneurship. 

4. Programme Structure: 

 The Programme is of a Three Year (Six semesters) Full Time Degree Programme. 

 The programme shall be based on credit system comprising 132 credits.  

5. Eligibility for Admission: 

 A candidate is eligible for admission to the Degree in Bachelor of Business Administration – 

Computer Application after passing 12th Std. examination (H.S.C. 10 +2) from any stream with 

English as passing subject and has secured 40% marks at 12th std. 

 Three Years Diploma after S.S.C. i.e. 10th Standard of Board of Technical Education 

conducted by Government of Maharashtra or its equivalent.  

Two Years Diploma in Pharmacy after H.S.C. of Board of Technical Education conducted by 

Government of Maharashtra or its equivalent. 

 MCVC  

6. Medium of Instruction: English 

7. Award of Credits:  

 Each course having 3 credits shall be evaluated out of 100 marks and student should secure 

at least 40 marks to earn full credits of that course.  

 Each course with 2 credits for SEM-I &Sem-II, Sem-V &Sem-VI is divided in theory (50%) 

& practical (50%) and for SEM- III; IV there will be project work for students. For all practical and 

project there will be university evaluation. For SEM-I, II, V&VI (30%Internal & 70%Extrenal) is the 

pattern of evaluation.  

 GPA shall be calculated based on the marks obtained in the respective subject provided that 

student should have obtained credits for that course. 
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8. Evaluation Pattern:  

 Each course carrying 100 marks shall be evaluated with Continuous Assessment (CA) and 

University Evaluation (UE) mechanism. Continuous assessment shall be of 30 marks while University 

Evaluation shall be of 70 marks. To pass in the course, a student has to secure minimum 40 marks 

provided that he should secure minimum 28 marks in University Evaluation (UE).  

 CA shall be based on internal tests (minimum 2 for 20 marks). In addition, for remaining 10 

marks a teacher may assign various activities such as home assignments, 3 tutorials, seminars, 

presentations, group discussion etc., to the students and evaluate accordingly. 

9. Method of Evaluation and Evaluation Criteria: -  

1. Internal Assessment 30 marks for all theory related subjects  

2. Practical and Project will be evaluated separately  

3. SPPU - Examination will be 70 marks  

1. Instructions for teachers for internal evaluation for 30 Marks - The purpose of internal 

evaluation is to assess the depth of knowledge, understanding and awareness. For this purpose a 

teacher is expected to use different evaluation methods in order to have rational and objective 

assessment of the learners and available resources.  

 The class work will carry 30 marks in each course. Internal Evaluation includes continuous 

evaluation of a student by adopting variety of techniques such as Assignments, Presentation, Internal 

examination, Group Discussions, Projects etc.  

 There shall be four small projects /Tutorials for internal evaluation as compulsory part of 

assessment (Semester I, II, III and IV). 

2. Project Examination For course on Practical and Project work as per the regular practice 

there will be Written Report and viva presentation of 100 marks at SPPU level.  

3. External Examination: - There will be written Examination of 70 marks and 3 hrs. duration 

for every course at the end of each Semester. Setting of Question Papers (Applicable to theory 

subjects)  

1. A candidate shall have to answer the questions in all the subjects in English only.  

2. Question papers shall be framed so as to ensure that no part of the syllabus is left out of 

study by a candidate.  

3. Question paper shall be balanced in respect of various topics outlined in the syllabus. 

4. The question papers shall have a combination of long, short answer and MCQ type 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill is an intangible asset. 
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सयंम हचे खरे औषध. 

 

BBA-CA Degree Structure 

FYBBA-CA 

Semester I Semester II 

Subject 

Code 

Title of the Paper  Subject 

Code 

Title of the Paper  

CA-101 Business Communication CA-201 Organization Behaviour & 

Human Resource Management 

CA-102 Principles of Management CA-202 Financial Accounting 

CA-103 C Language CA-203 Business Mathematics 

CA-104 Database Management System CA-204 Relational database 

CA-105 Statistics CA-205 Web Technology HTML-JS-

CSS 

CA-106 Computer Laboratory Based on 

103 &104 

CA-206 Computer Laboratory Based 

on 204 & 205 

107 Add-On (PPA) 207 Add-On (Advance C) 

SYBBA-CA 

Semester III Semester IV 

CA-301 Digital Marketing CA-401 Networking 

CA-302 Data Structure CA-402 Object Oriented Concepts 

Through CPP 

CA-303 Software Engineering CA-403 Operating System 

CA-304 Angular JS        Or CA-404 NODE JS            Or 

CA-304 PHP CA-404 Advance PHP 

CA-305 Big data           Or CA-405 Project 

CA-305 Block chain CA-406 Computer Laboratory Based 

on 402,404 

CA-306 Computer Laboratory Based on 

302 , 304 and 305 

407 Add on (JQuery) 

 

TYBBA-CA 

Semester V Semester VI 

CA-501 Cyber Security CA-601 Recent Trends in Information 

Technology 

CA-502 OOSE CA-602 Software Testing 

CA-503 Core Java CA-603 Advanced Java 

CA-504 Mongo DB        Or CA-604 Android Programming          

Or 

CA-504 Python CA-604 Dot Net framework 

CA-505 Project CA-605 Project 

CA-506 Computer Laboratory Based on 

503 and 504 

CA-606 Computer Laboratory Based 

on 603 and 604 

507 Add on (IOT) 607 Add on (Soft Skills Training) 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

Department of Skill Development 

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

Management / Course (Structure) 
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) Based on Therory 

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

  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 

  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 
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  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 BVSWC 101 IT Foundation and Programming Concepts 

1 BVSWC 102 Web Designing 

1 BVSWC 103 Programming in C 

1 BVSWC 104 Operating System (OS) 

  Skill Component 

1 BVSWC 105 Web Designing Lab 

1 BVSWC 106 C programming Lab 

1 BVSWC 107 On Job Training 

  Theory Component 

2 BVSWC 201 Data Structures 

2 BVSWC 202 Concept of Data Mining 

2 BVSWC 203 OOPs with Java 

2 BVSWC 204 Multimedia Tools and Applications 

  Skill Component 

2 BVSWC 205 Data structure Lab 

2 BVSWC 206 Java Lab 

2 BVSWC 207 On Job Training 

  Theory Component 

3 BVSWC 301 Linux Operating System-Operations and Management 

3 BVSWC 302 Software Engineering 

3 BVSWC 303 Web Devlopment using PHP 

3 BVSWC 304 Windows development Fundamentals 

  Skill Component 

3 BVSWC 305 Web Devlopment using PHP Lab 

3 BVSWC 306 Windows development Fundamentals Lab 

3 BVSWC 307 On Job Training 

  Theory Component 

4 BVSWC 401 Software Testing and Project Management 

4 BVSWC 402 Android Application Devlopment 

4 BVSWC 403 Windows configuration and server Administation 

4 BVSWC 404 Management Information Systems 

  Skill Devlopment 

4 BVSWC 405 Android Application Devlopment Lab 

4 BVSWC 406 MIS Lab 

 BVSWC 407 On Job training 

  Theory Component 

5 BVSWC 501 System Programming and Operating System 

5 BVSWC 502 Core JAVA 

5 BVSWC 503 C#. NET 

 BVSWC 504 Python 

  Skill Component 
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5 BVSWC 505 Practical – I: Core JAVA 

5 BVSWC 506 Practical – II: C#. NET 

5 BVSWC 507 Practical -III: Python 

  Theory Component 

6 BVSWC 601 Artificielligence 

6 BVSWC 602 Advance JAVA 

6 BVSWC 603 ASP.NET 

6 BVSWC 604 Android Programming 

  Skill Component 

6 BVSWC 607 Practical – I Advance JAVA 

6 BVSWC 608 Practical – II:ASP.NET 

6 BVSWC 609 Practical -III: Android Programming 

  TOTAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘प्रभार्ी’ चांगला ऄसण्यापके्षा ‘स्र्भार्’ चागंला ऄसण ेमहत्त्र्ाच ेअह.े 
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एम. ए. (मराठी) २०१९ पटॅनय 

मोठ्या व्यिी सधंी िमळाली नाही ऄशी तक्रार कधीच करत नाहीत. 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 
पदव्युतर विभाग 

 

 

Sr. 

No.  

Semester Paper Name  Subject Code Title of the Paper 

1. 
M.A-I  

Sem I 

मराठी  10401 भािाव्यििार आहण भाहिक कौशल्ये भाग १  

मराठी  10402 मराठी साहित्याचा इहतिास .ते इ १८१८ .स.इ)स(१९२० . 

मराठी  10403 ऐहतिाहसक भािाहिज्ञान 

मराठी  10404 ग्रामीण साहित्य  

2. 
M.A-I  

Sem II 

मराठी  20401 भािाव्यििार आहण भाहिक कौशल्ये भाग २ 

मराठी  20402 मराठी साहित्याचा इहतिास  .ते इ १९२० .स .इ)स .२०१०( 

मराठी  20403 समाजभािाहिज्ञान 

मराठी  20404 दहलत साहित्य 

मराठी    

3. 
M.A-II 

Sem III 

मराठी 30401 प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखनकौशल्ये१भाग  : 

मराठी 30402 साहित्य समीक्षा 

मराठी 30403 नेमलेल्या मध्ययगुीन साहित्यकृतींचा अभ्यास भाग १ 

मराठी 30404 लोकसाहित्याची मलूतत्त्िे आहण मराठी लोकसाहित्य भाग १ 

4. 
M.A-II 

Sem IV 

मराठी 40401 प्रसारमाध्यमाांसाठी लेखनकौशल्ये२भाग  : 

मराठी 40402 साहित्य सांशोधन 

मराठी 40403 नेमलेल्या मध्ययगुीन साहित्यकृतींचा अभ्यास भाग २ 

मराठी 40404 लोकसाहित्याची मलूतत्त्िे आहण मराठी लोकसाहित्य २भाग  : 
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अर्डत ंतचे करू नका ज ेकरार् ंलागत ंत्यात अर्ड िनमायण करा. 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

पद्व्यतुर िर्भाग  

एम. ए. (गहदी)  

अ.क्र. िगग सेविस्टर विषयाचा कोड पेपरचे शीषगक 

1 एम.ए. I 

I 10501 मध्ययगुीन काव्य  

 10502 कथा साहित्य  

 10503 भारतीय काव्यशास्त्र  

 10505 हिदी पत्रकाररता  

II 20501 कथेतर गद्य साहित्य  

 20502 शोध प्रहिहध 

 20503 पाश्चात्य काव्यशास्त्र 

 20505 हिांदी उपन्यास  

5 एम.ए.II 

III 

30501 आधहुनक काव्य  

30502 भािा हिज्ञान  

30503 हिांदी साहित्य का इहतिास- (आहदकाल, 

भहिकाल,रीहतकाल 

30505 सांचार माध्यम : हसद्धान्त और स्िरूप  

IV 

40501 आधहुनक कहिता  

40502 हिांदी भािा का हिकास  

40503 हिांदी साहित्य का इहतिास- आधहुनक काल  

40504 भारतीय लोक साहित्य  
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M.A. English 

र्ळेे आतकी ककमती अिण मौल्यर्ान गोष्ट कोणतीही नाही. 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

Class 

Subject Title of the Paper SEM I SEM II 

MA  

Part I  

(2019 

Credit 

Pattern) 

Human Rights Human Rights 10091 20091 

Cyber Security Cyber Security 10092 20092 

1.1 & 2.1 English Literature From 

1550 - 1798 

10601 20601 

1.2 &2.2 English Literature From 

1798 to the present 

10602 20602 

1.3 &2.3 Contemporary Studies in 

English Language 

10603 20603 

1.4 &2.4 Literary Criticism and 

Theory 

10604 20604 

Class Subject Title of the Paper SEM III SEM IV 

MA 

Part II  

(2019 

Credit 

Pattern) 

Cyber Security Cyber Security 30092 40092 

Skill Development Skill Development 30094 40094 

3.1 & 4.1 Indian Writing in English 30601 40601 

3.3 & 4.3 Cultural Studies 30603 40603 

3.7 & 4.7 Pragmatics and Digital 

Humanities 

30607 40607 

 World Literature in English 30608 40608 



50 
 

M.Com 
 

बाह्य सौंदयायपके्षा ऄतंगयत सौंदयय जास्त मोलाच ऄसत 
 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 
 

Subject (With Credit System) (2019 pattern) 

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 offered as a special special Subject for Course 

 Two Parts are involved in Course. 

 Project Work is Compulsory in IV Sem. 
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M.A./M. Sc. Geography Syllabus 
 

भव्य िर्चार हा सगुधंासारखा ऄसतो, तो पसरार्ा लागत नाही 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

 

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 Geoinformatics-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 
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M. Sc. Chemistry Semester Courses 
 

 मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

 

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, 

TheoryCourse(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 

    

Many hands make light work- Ovid 
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ज ेचांगल ेकाम करतात तेच िजर्तं अहते ऄस ेसमजार् े

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:ElectroanalyticalTechniques 

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 ChemistryCourse 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 

4 

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 

2 

2 
Section-I:Ternary Mixture Separation 

Section-I:Carbohydrates Synthesis and Isolation 

of Natural Products 

  Section-I: Project/Industrial 

Training/Internships/Summer Project 

2 

10 CHO-454 Practical II: Convergent and Divergent Organic 

Syntheses. 

04 
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M. Sc. II Analytical Chemistry  

 

जीर्न जगण्याची कला हीच सर्य कलामंध्य ेश्रषे्ठ कला अहे. 

        मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

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 
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M. Sc. Physics Semester Courses 

 

द:ुख गरुडाच्या पार्लानंा यते अिण मुगंीच्या पार्लानी जात.ं 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

 

 
Semester  I 

 Sr.No. Course Code  Course Name  Exam Subject 

code 

1 PHCT - 111  Mathematical Methods in 

Physics 

20131 

2 PHCT -112 Classical Mechanics  20132 

3 PHCT -113 Electronics  20133 

4 PHOT & OP -114 

 ( C ) 

Lasers and Applications 20134 C 2T & C 

2P 

5 PHCP-115  Physics Lab-I 20135 

Semester  II 

 Sr.No. Course Code  Course Name  Exam 

Subject code 

1 PHCT - 121  Electrodynamics 20231 

2 PHCT- 122 Atoms and Molecules 20232 

3 PHCT- 123 Quantum Mechanics 20233 

4 PHOT & OP- 124 ( A ) Physics of Thin Films 20234 A 2T & 

A 2P 

5 PHCP-125  Physics Lab-II 20235 

Semester  III 

 Sr.No. Course Code  Course Name  Exam Subject 

code 

1 PHCT- 231 Statistical Mechanics  

2 PHCT- 232 Solid State Physics  

3 PHCT- 233 Experimental Techniques in 

Physics - I 

 

4 PHOT & OP-234 ( I ) Material Science-I  

5 PHCP-235  Physics Laboratory - III  

Semester  IV 

 

Sr.No. 
Course Code  Course Name  Exam Subject 

code 

1 PHCT -241 Nuclear Physics  

2 PHCT- 242 Experimental Techniques in 

Physics-II 

 

3 PHOT & OP- 243 ( B )  Physics of Nanomaterials   

4 PHOT & OP- 244 ( I ) Electronics Instrumentation – II   

5 PHCP-245  Project  
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FOR 

BA/ B.COM/ B.SC/B.Sc.(CS)./BBA-CA/  

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 

 

Course Structure 

मणेबत्ती स्र्तः जळत ेर्  त्यार्ेळी आतरानंा प्रकाश दते.े 

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

Department of Mathematics 
 

M.Sc. Part-I Mathematics 
Sr. 

No. 

Courses Cred

it 

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. 
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Department of Botany 

गरजचे्या र्ळेी ईपयोगी पडतो तोच खरा िमत्र  
 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

  

 

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 Paper4- 

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 

 M. Sc. II Botany (Implemented from 2020)  

 

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 
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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 Paperbased on 

BODT234 

2 

Core 

Compulsory 

Practical Paper 

BOUP 235 Botany Practical Paper based on 

BOUT 231, BOUT 232 and 

BOUT233 

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 

BOUT241, BOUT 242 

4 

 

 

 

 

 सकंट ककर्ा ऄडचणी माणसाला स्र्तःच्या सामर्थयायची कल्पना दतेात. 
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मािहती पत्रक २०२२-२३ 

Course Structure: M.Sc. (Computer Science) 
Year/ 

Sem 
Course Type Course 

Code 
Course Name Credit % of 

Assessment 

IA UE Total 

 

 

I Year 

Sem-I 

Core 

Compulsory 

Theory Paper 

CSUT111 Paradigm of 
Programming Language 

4 30 70 100 

CSUT112 Design and Analysis of 
Algorithms 

4 30 70 100 

CSUT113 Database Technologies 4 30 70 100 

Choice 

Based 

Optional 

Paper 

CSDT114A Cloud computing 2 15 35 50 

CSDP114A Cloud Computing 
Practical 

2 15 35 50 

OR    

CSDT114B Artificial Intelligence 2 15 35 50 

CSDP114B Artificial Intelligence 
Practical 

2 15 35 50 

OR    

CSDT114C Web Services 2 15 35 50 

CSDP114C Web Services Practical 2 15 35 50 

Core 
Compulsory 
Practical Paper 

CSUP115 PPL and Database 
Technologies Practical 

4 30 70 100 

Year/ 

Sem 
Course Type Course 

Code 
Course Name Credit % of 

Assessment 

IA UE Total 

 

 

I Year 

Sem-II 

Core 

Compulsory 

Theory Paper 

CSUT121 Advanced Operating 
System 

4 30 70 100 

CSUT122 Mobile Technologies 4 30 70 100 

CSUT123 Software Project 
Management 

4 30 70 100 

Choice 
Based 
Optional 
Paper 

CSDT124A Project 2 15 35 50 

CSDP124A Project related 
Assignments 

2 15 35 50 

OR    

CSDT124B Human Computer 
Interaction 

2 15 35 50 

CSDP124B Human Computer 
Interaction Practical 

2 15 35 50 

OR    

CSDT124C Soft Computing 2 15 35 50 

CSDP124C Soft Computing 
Practical 

2 15 35 50 

Core 

Compulsory 

Practical 

Paper 

CSUP125 Practical on Advanced 

OS & Mobile 

Technologies 

4 30 70 100 

 

 सकंट ककर्ा ऄडचणी माणसाला स्र्तःच्या सामर्थयायची कल्पना दतेात. 
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शांत अिण िर्चारी रािहल्यास तमुच ेअरोलय नीट राहील. 

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

Year/ 

Sem 
Course Type Course 

Code 
Course Name Credit % of 

Assessment 

IA UE Total 

 

 

II Year 

Sem-III 

Core 

Compulsory 

Theory Paper 

CSUT231 Software Architecture 
and Design Pattern 

4 30 70 100 

CSUT232 Machine Learning 4 30 70 100 

CSUT233 Evolutionary 
Algorithms 

4 30 70 100 

Choice 
Based 
Optional 
Paper 

CSDT234A Big Data 2 15 35 50 

CSDP234A Big Data Practical 2 15 35 50 

OR    

CSDT234B Web Analytics 2 15 35 50 

CSDP234B Web Analytics Practical 2 15 35 50 

OR    

CSDT234C Project 2 15 35 50 

CSDP234C Project related 
Assignments 

2 15 35 50 

Core 

Compulsory 

Practical Paper 

CSUP235 Practical on Software 

Architecture and 

Design Pattern and 

Machine Learning 

4 30 70 100 

 

 

Year/ 

Sem 

Subject Paper Title of Paper Credit % of 
Assessment 

IA UE Total 

II 

Year 

Sem-

IV 

Core CSUIT241 Industrial Training 

/Institutional project 

20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मवद्यापीठ अनुदान  िंडळ नवी मदल्ली (यु. जी. सी. ) कडून िान्यता प्राप्त 

असणारे खालील व्यावसामयक अभ्यासक्रि िहामवद्यालयाने सुरु केलेले 

आहेत. 

1) Communication Skill in English 

2) Functional English 

3) Nursery Management & Horticultural Techniques 

4) Certificate Course in Industrial Accounts Tax (CIA) 
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परीक्षा िर्भाग  

प्राथयनमेळेु दरे् बदलत नाही तर प्राथयना करणारी व्यिी बदलत ऄसते. 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

िर्द्याथी कल्याण योजना  
परीक्षतेील ईत्तुगं यशाबद्दल पाररतोिषक योजना 

ऄ.न  पाररतोिषक  पात्रता  

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

२)  कै. कॉ. बाबासाहबे ठुबे 

प्रा. डॉ. डी. अर. ठुबे (ईपप्राचायय)यांचेतफे  

बी. एस्सी सर्य प्रथम 

३)  प्रा. एन. अर. बेरड यांचे तफे  टी. र्ाय. बी. कॉम. प्रथम 

४)  रसायनशास्त्र िर्भाग पाररतोिषक  

१) डॉ. डी. अर. ठुबे 

२) डी. टी. एस. थोपटे 

३)प्रा. पी. एस. काळे 

४) डॉ. अर. एस. िडलगीकर  

टी. र्ाय. बी. एस्सी.(रसायनशास्त्र )  

प्रथम संस्थेकड ेठेर्लेल्या ठेर्ीच्या व्याजातून  

१) एम. एस्सी. रसायनशास्त्र परीक्षेतील प्रथम, 

िितीय, र् तृतीय क्रमांकाचे िर्द्याथी  

२) बी. एस्सी. रसायनशास्त्र परीक्षेतील प्रथम  

िितीय, र् तृतीय क्रमांकाचे िर्द्याथी  

५)  कै. सनुंदाबाइ राणूजी र्ाघ पाररतोिषक  

डॉ. सुधीर र्ाघ यांचे तफे  

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

 

६) भौितकशास्त्र िर्भाग पाररतोिषक  

१) डॉ. एस. एल. कदम 

२) प्रा. ्ही. पी. ढर्ळे  

३) प्रा. ्ही. पी. दरे्रे 

४) प्रा. अर. बी खराड े 

१)टी. र्ाय. बी. एस्सी. (भौितकशास्त्र ) प्रथम  

२)एम. एस्सी. (भौितकशास्त्र ) प्रथम 

 

७)  र्नस्पतीशास्त्र िर्भाग पाररतोिषक  

 

१) टी. र्ाय. बी. एस्सी. (र्नस्पतीशास्त्र ) प्रथम  

२) एम. एस्सी. (र्नस्पतीशास्त्र ) प्रथम 

८) कदरं्गत येदमुाधू र् खासुबाइ गायकर्ाड 

यांच्या स्मरणाथय पाररतोिषक 

प्रा. डॉ.िनुमांत गायकिाड 

१) टी. र्ाय. बी.ए. द्व िंदी प्रथम 

 

९)  प्रा. डॉ. बी. बी. शेळके, गं्रथपाल यांचे तफे कै. 

मंडाबाइ नामदरे् शेळके यांचे स्मरणाथय 

१) ्होकेशनल कोस ेतृतीय र्षायत प्रथम  

१०) िजमखाना िर्भाग 

कै प्रा. मिनष महादरे् कुलकणी यांचे 

स्मरणाथय 

१) सर्ोत्कृष्ट र्िा  

२) सर्ोत्कृष्ट खेळाडू-मुलगी 

३) सर्ोत्कृष्ट खेळाडू-मुलगा  

११) गिणत िर्भाग पाररतोिषक १) एम. एस्सी (गिणत ) िर्द्यापीठ सुर्णयपदक 

प्राप्त िर्द्यार्थयायस  
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लखलखत ेतारे पाहण्यासाठी अपल्याला ऄधंारात रहार् ेलागत.े 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

परीक्षा िर्भाग 

ऄतंगयत मलू्यमापन 
िररष्ठ मिाहिद्यालयातील हिध्यार्थयाांचे अांतगणत मलू्यमापन खालील उपक्रमािारे केले जाते. 

१. शैक्षहणक ििण २०१९-२०२० पासनू सिण शाखाांचे पदिी अभ्यासक्रम हनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धती (सी. बी. सी. एस.) नसुार 

राबहिले जात असून यात हिद्यार्थयाांचे सातत्यपणूण सिांकि मलू्यमापन केले जाते. 

 

२. या ििाणपासनू सत्राांत परीक्षा बांद करण्यात आलेली असनू हनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धतीनसुार प्रत्येक सत्रात हिद्यार्थयाणला सत्र परीके्षला 

सामोरे जािे लागणार आिे. 

 

३. हिद्यार्थयाांचे सातत्यपणूण मलू्यमापन करण्यासाठी िगण चाचणी परीक्षा, गिृपाठ , मलुाखत, अभ्यास सिल, चचाणसत्रातील सिभाग, 

गटचचाण, प्रकल्प, अतांगणत परीक्षा, क्रीडा सिभाग, हिहिध उपक्रम इत्यादी घटकाांचा सिभाग असतो. 

 

४. सत्र मांजरुीसाठी हिद्यार्थयाांची हकमान ७५ %  उपहस्थती ि हिहिध उपक्रमातील  सिभाग अहनिायण आि.े अनपुहस्थत हिद्यार्थयाणस 

परीके्षस बसता येणार नािी. 

 

 

५. कोणत्यािी हिियाचा अभ्यासक्रम बदलल्या नांतर जनु्या अभ्यासक्रमानसुार िि दोनदा परीक्षा घेतली जाते. अनतु्तीणण हिद्यार्थयाणस नांतर 

सांबहधत हिियाची निीन अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा द्यािी लागते. 

 

६. क्लास इम्प्प्रवु्िमेट हसहस्टम हिद्यार्थयाणस पदिी परीक्षा क्लास हमळाला नािी तर सांबहधत पदिी परीके्षतील हकमान १/३ कोसण घेऊन 

हिद्याधी क्लास इम्प्प्रवू्िमेंट करू शकतात. या कररता प्रथम पदिी घेतल्यानांतर ५ ििाणच्या कालािधीत परीके्षला बसािे लागते. 

 

 

७. शैक्षहणक ििण २०१३-२०१४ पासनू पदव्यतु्तर िगाणच्या परीके्षसाठी हनिड आधाररत श्रेयाांक पद्धती सरुु करण्यात आलेली आिे. 

यामधील ५० % गुण अांतगणत मलू्यामापनाचे  आिते. 

 

८. प्रत्येक सत्रात हिद्यार्थयाणने परीक्षा िॉमण िरील हििय बरोबर आिे हकां िा नािी याची खात्री करून परीक्षा िॉमण ऑनलाईन स्ित: भरून  

परीक्षा िॉमण हििय हशक्षकाांकडून तपासून घ्यािा. सदर िॉमण परीक्षा हिभागातून तपासनू घ्यािा ि नांतर अकाऊां ट हिभागामध्ये परीक्षा 

िी भरून िॉमण काळजीपिूणक जमा करािा. कुठल्यािी पररहस्थतीत परीक्षा िॉमण आपणाबरोबर घेऊन जाऊ नये. 
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िशस्त पालन र् ऄनशुासन 

िर्द्यापीठ ऄनदुान अयोगाच्या ऄिधिनयम १९५६/२६ (१) (जी) कलमान्र्य े

महािर्द्यालयात रॅगगग करण.े 

रॅगगगमध्य ेसहभागी होण,े ऄथर्ा ईत्तजेन दणे,ेकायद्यानसुार गनु्हा अह.े 

 

पसु्तका  आतका प्राजंल अिण िनष्कपटी िमत्र दसुरा िमळणार नाही. 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

 महािर्द्यालयात प्रर्ेश घेतलले्या सर्य िर्द्यार्थयाांना िशस्तपालन र् ऄनुशासनाच ेिनयम बंधनकारक 

राहतील. 

 महािर्द्यालयाच्या पररसरात र् बाहरे िशस्त ऄिनर्ायय अहे. िशस्तभंगाबद्दल दडंात्मक कायर्ायही 

केली जाइल. 

१) ओळखपत्रािशर्ाय महािर्द्यालयात प्रांगणात प्रर्ेश .  

२) गोंधळ घालणे.  

३) भांडण र् िशर्ीगाळ करणे.  

४) िर्द्यार्षथनींची छेडछाड  करणे.  

५) कमयचारी र् प्राध्यापकांशी ईद्धटपणे र्ागणे.  

६) सािर्त्रीबाइ फुले पुणे िर्द्यापीठ, पुणे िर्द्यापीठ पररषद ठरार् क्र. ४६/४८ कद. १२ माचय १९९८ 

नुसार महािर्द्यालयाच्या अर्ारात र् र्गायमध्ये गुटखा, तंबाखूचे सेर्न करणे.  

७)  महािर्द्यालयाच्या प्रांगणात-आमारत , (डसे्क) फलक, रस्ता अिण ऄन्य र्स्तूंर्र ऄसभ्य, ऄश्लील 

िलिहणे र् िचत्र काढणे.  

८) तािसका चालू ऄसताना ्हरांडयात गहडणे, बोलणे ऄथर्ा गोंधळ घालणे.  

९) महािर्द्यालयाच्या परर्ानगीिशर्ाय सहलींचे अयोजन करणे. 

१०) ऄनाहुत पाहुणे र् िमत्र यांना महािर्द्यालयात घेउन येण, ्हरांडयात र् र्गायत प्रर्ेश करणे. 

११) महािर्द्यालयीन ईपक्रमांसाठी पूर्यपरर्ानगी िशर्ाय ऄध्यक्ष, परीक्षक ककर्ा र्िा बोलार्णे.  

१२) ओळखपत्र गळ्यात नसणे. 

१३) महािर्द्यालयाच्या मालमत्तचेे नुकसान केल्यास ,नकुसान भरपाइ र् दडंास पत्र राहाल. 
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WARNING: REGARDING RAGGING 

या जगात समस्या र् मखूय माणस ेयाची कमतरता कधीच नसते. 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

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 theexplanation 

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

2) Ragging incidents took place during the previous year 2020-21 

 

Year Class No. of Incidents  Panishment 

2020-21 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)Dr. V.P. Dhavale  :Member 

5) Mr. B.G. Giri  :Member  5)Mr. B. G. Dagale  :Member 

6) Mr. S. K. Gholap :Member  6)Mr. S. K. Gholap  :Member 

विम्िविवित कोई एक अथिा अिेक कायग रैवगंग के अतंगगत आएगे :- 

१) हकसी छात्र अथिा छात्रो िारा नए आनेिाले छात्र का मौहखक शब्दो अथिा हलहखत िाणी िारा उत्पीडन अथिा दवु्यणििार करना  

२) छात्र अथिा छात्रो िारा उत्पात करनाअथिा अनशुासनिीनता  का िातािरण बनाना  हजससे नएछात्र को कष्ट, आक्रोश, कठीनाई,शारीररक 

अथिा मानहसक हपडा िो 

३) हकसी छात्र से ऐसे कायण को करणे ते हलए किना जो िि सामान्य हस्थती में  न करे तथा हजसमे नए छात्र में लज्जा, हपडा, अथिा भय हक 

भािना उत्पन्न िो 

४) िररष्ठ छात्र िारा हकया गया कोई ऐसा कायण जो हकसी अन्य अथिा नए छात्र के चलते िुए शैक्षहणक कायण में बाधा पिुांचाए 

५) नए अथिा हकसी अन्य छात्र का दसुरो को हदए गए शैक्षहणक कायण को करनेितेू बाध्य कर शोिण करना 

६) नए छात्र का हकसी भी प्रकार से आहथणक शोिण करना 

७) शरीररक शोिण का कोई भी कायण/ हकसी भी प्रकार का यौन, शौिण, सम लैंहगक प्रिार, नांगा करना,अश्लील  तथा सांबांधी कायण ितेू हििश 

करना, अांग चालन िारा बुरे भािो को अहभव्यिी करना, हकसी प्रकार का शारीररक कष्ट हजससे  हकसी व्यिी अथिा उसके स्िास्र्थय कॉ 

िानी पिुांचे 

८) मौहखक शब्दो िारा हकसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पहब्लकली हकसी को अपमाहनत करना, हकसी को कुमागण पर ले जाना, स्थानापात्र 

अथिा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना हजससे नए छात्र को घबराट िो 

९) कोई कायण हजससे नए छात्र के मन महस्तष्क  अथिा आत्महिश्वास पर दषु्प्रभाि पडे नए अथिा हकसी छात्र को  कुमागण पर ले जाना तथा उस 

पर हकसी प्रकार हक प्रभतुा हदखना 

िरील कृत्ये करण्यात हिद्याथी/ हिद्यहथणहननी प्रहतबांध करण्यात आला आि.े िरीलपैकी कोणतेिी कृत्य हिद्याथी/ हिद्यहथणहननी  करताना 

आढळल्यास त्याने रॅहगांग अथिा तत्सम कृत्य केल्याचे मानण्यात  येईल आहण हिद्यार्थयाणिर हनयम ि कायद्यानसुार कडक कारिाई करण्यात 

येईल याची नोंद घ्यािी. 
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परीक्षते गरै प्रकाराबाबत िशक्षा  
 

सत्र मान्यतेिर्षयी  िनयम 

 

िर्द्यार्थयाांची कतयव्य े

 

शुल्क िर्षयक िनयम 
 

िर्द्याथी समपुदशेन िर्भाग 

 

ककमतं त्याचंीच करा जो पाठीमागहेी तमुची ककमत ठेर्तो. 

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

  

कोणत्याही परीक्षेत कॉपी करणे. प्रत्यक्ष ऄथर्ा ऄप्रत्यक्षरीत्या ऄर्धै मागायचा ऄर्लंब करणे, ईत्तरपित्रका , पुरर्णी र् ऄन्य 

सािहत्याची दरे्ाण- घेर्ाण करणे, ईत्तरपित्रका पुरर्णी फाडणे ऄथर्ा गहाळ करणे, प्रश्नपित्रकेर्र मजकूर  िलिहणे, परीक्षाथी 

ऐर्जी ऄन्य व्यिीने परीक्षा  दणे,े मोबाइल , आलेक्ट्रॉिनक िड्हाइससेर्ा परीक्षा कक्ष र् पररसरात र्ापरण्यास सि मनाइ अहे. आ. 

सर्य कृत्ये  दखलपात्र गुन्हा ठरिर्ण्यात अली अहते. या गुन्ह्यासाठी महाराष्ट्र शासन कायदा क्रमांक ३१/१९८२कलम ७ ऄन्र्ये रु. 

५००/- दडं ऄथर्ा सहा मिहने सि मजुरीच्या िशक्षेची तरतूद करण्यात अली अहे. 

 

 

महािर्द्यालयात नव्याने प्रर्ेश घेतलेल्या िर्द्याथाांचे ग्रुप  तयार  केले जातील र् एक िशक्षक समुपदशेन म्हणून काम पाहतील. 

िर्द्यार्थयाांच्या ऄडीऄडचणी र् सर्य प्रकारचे मागयदशयन सदर समुपदशेक या कामी िर्द्यार्थयाांनी अपला इ -मेल अयडी,  फोन नंबर 

कायमस्र्रूपाचा (ककमान ३ र्षाांचा ) समुपदशेकांकडे दणेे ऄिनर्ायय अहे. 

 

 

१. िनयिमत ऄध्ययन करणे. 

२. ईपक्रमात सहभाग घेणे. 

३. तािसकांना िनयिमत ईपिस्थत राहणे. 

४. गुरुजनांबद्दल  अदर, कायायलयीन  कमयचाऱ्याबद्दल से्नहभार् र् पालकांिर्षयी श्रद्धा बाळगणे . 

५. नैितक मूल्यांचे संर्धयन करणे. 

६. स्र्ातंत्र्य , समता,बंधुत्र् अिण सामािजक न्यायाच्या तत्त्र्ांचा ऄंगीकार करणे. 

७. ज्ञान संर्धयनाबरोबर शरीर अिण मनाची िनकोप र्ाढ करणे. 

८. स्र्ाध्याय, चाचण्या, परीक्षा आ. ना ईपिस्थत राहणे र् अपली गुणर्त्ता िर्किसत करणे. 

 

 

१. महािर्द्यालयात प्रर्ेश घेतांना शुल्क भरले म्हणून सत्र मंजूर केले जाणार नाही. प्रत्येक िर्द्यार्थयाांची ककमान ७५ %  हजेरी 

ऄसली पािहजे. 

२. सर्य स्र्ाध्याय, ऄंतगयत चाचण्या, सत्र परीक्षेस िर्द्याथी ईपिस्थत ऄसले  पािहजेत. प्रत्येक परीक्षेत ककमान ५० % गुण प्राप्त 

करार्ेत. 

३. राष्ट्रीय सेर्ा योजना, राष्ट्रीय छात्रसेना र् आतर ककमान दोन ईपक्रमात िर्द्यार्थयाांची ईपिस्थती समाधानकारक ऄसार्ी. 

४. प्रर्ेश ऄजायर्रील िर्षयात परस्पर बदल केलेल्या िर्द्यार्थयाांना  सत्र मंजूर होणार नाही. 

५. सत्र मंजुरीचा ऄिधकार प्राचायाांना ऄसल्यामुळे प्राचायाांचा िनणयय ऄंितम राहील. 

 

 

१.महािर्द्यालयाचे सर्य प्रकारचे शुल्क ठरर्ून कदलेल्या तारखेपूर्ी भरार्े लागले. 

२. अर्षथक दषृ्टया मागासलेल्या िर्द्यार्थयाांची ईपिस्थती ७५ % पेक्षा कमी भरल्यास त्या िर्द्यार्थयाांस शैक्षिणक सत्राचे  शुल्क भरार्े 

लागेल. 

३. िशष्यर्ृत्तीधारक िर्द्यार्थयाांची ईपिस्थती ७५ % पेक्षा कमी ऄसल्यास िशष्यर्ृत्तीची रक्कम िमळणार नाही. 

४. प्रर्ेश घेतल्यानंतर पिहल्या सत्रात प्रर्ेश रद्द केल्यास सत्राचे शुल्क एकरकमी भरार्े लागेल. 

५.महािर्द्यालयात शुल्क भरतेर्ेळी पार्ती घ्यार्ी. पार्तीिशर्ाय शुल्क भरू नये. नंतर तक्रार ऐकली जाणार नाही. 

६. पैसे भरल्याची नोंद (कदनांक, पार्ती क्रमांक र् रक्कम)िर्द्याथी पत्रकार्र करून घ्या. 

७. अर्षथक बाबीबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार ऄसल्यास प्राचायाांनी  त्र्ररत भेटार्े. 

८. प्रर्ेशाच्या र्ेळी शुल्क भरणे बाबत मािहती र् िनयम सूचना फलकार्र लार्ली जाते. त्याप्रमाणे िर्द्यार्थयाांचे प्रथम सत्राच े

िशक्षण शुल्क प्रर्ेश घेतांना र् िितीय सत्राचे िशक्षण शुल्क १५ िडसेंबर पूर्ी भरणे सिीचे राहील. 

९.  महािर्द्यालयाच्या फी व्यितररि पुणे िर्द्यापीठ र् एच. एच. सी. बोडय पुणे यांच्या अदशेानुसार भरार्े लागतील. 

१०. सािर्त्रीबाइ फुले पुणे िर्द्यापीठ / महाराष्ट्र शासन यांच्या अदशेानुसार शुल्क प्रकार र् रकमेत बदल होउ शकेल. 
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ग्रथंालयाचे/र्ाचनालयाचे/ऄभ्यािसकेच ेिनयम  

क्रीडा िर्भाग 

िनयम

पसु्तके अिण चागंली माणस ेलगचे कळत नाहीत, त्यांना र्ाचार्चं लागत ं

 

मािहती पत्रक २०२२-२३ 

 

१. महािर्द्यालयात प्रर्ेश प्रकक्रया पूणय झालेल्या िर्द्यार्थयाांना ओळखपत्र र् दोन ग्रंथालय काडय प्रर्ेश पार्ती दाखर्ून िमळेल. 

सदर काडयर्रील मािहती पूणय भरून फोटो िचकटर्ून स्र्ाक्षऱ्या घ्याव्यात. काडय हरर्ल्यास ऄथर्ा गहाळ झाल्यास डुप्पलीकेट 

काडयसाठी िनयमाप्रमाणे रु १००/- फी भरून काडय िमळेल. महािर्द्यालयात प्रत्येक र्षी प्रर्ेश घेणाऱ्या िर्द्यार्थयाांना नर्ीन 

ओळखपत्र  प्रर्ेश पार्ती दाखर्ून घ्यार्े लागेल. िर्द्यार्थयाांनी िखडकी क्र.१ मधून बारकोड ऄसलेले ओळखपत्र िमळेल 

त्यासाठी छापील ऄजय भरून दयार्ा सोबत प्रर्ेश पार्तीची झेरॉक्स जोडार्ी. िितीय र् ततृीय र्षायसाठी प्रथम र्षायचेच 

ओळखपत्र र्ापरार्े. 

२. िर्द्यार्थयाांना ठरर्ून कदलेल्या र्ेळा पत्रकाप्रमाणे ग्रंथ कदले र् घेतले जातील. सात कदर्सापेक्षा  ऄिधक काळ ग्रंथ ठेर्ता येणार 

नाही. सात कदर्सांपेक्षा पुढील कदर्सास एक रुपया प्रमाण ेदंड अकारला जातो. 

३. ग्रंथ दरे्घेर् संगणकीय पद्धतीने ऄसल्याने ओळखपत्र ऄिनर्ायय अहे. ओळखपत्र सतत जर्ळ ठेर्णे बंधनकारक अह.े ऄन्यथा रु. 

१०० दंड अकारण्यात येइल . 

४. ग्रंथालय र् रीगडग हॉलकाडय हरर्ल्यास प्रत्येकी रु ५०/- दडं भरार्ा लागले. 

५. ग्रंथ घेतांना बुक काडायर्र कदनांक नार् िलहून अपली सही करार्ी. ग्रंथ परत करताना जमा करून घेणाराची सही घ्यार्ी. 

६. ग्रंथालयातून गं्रथ घेताना तपासून घ्यार्ा. काही दोष अढळल्यास  लगेच गं्रथालय सहाय्यकाच्या िनदशयनास अणार्े. 

७. ग्रंथार्र खूण करणे, पान फाडणे, मजकूर िलिहणे, डाग पाडणे ककर्ा ऄन्य प्रकारे ग्रंथ खराब करणे िनयम-बाह्य अह.े तस े

झाल्यास ककर्ा गं्रथ हरर्ल्यास गं्रथाची दपु्पपट ककमत भरार्ी लागेल. 

८. ऄभ्यािसकेतील िनयतकािलके र् ऄन्य  सािहत्यासाठी रीगडग हॉल काडय ठेर्ार्े लागेल. ह ेसािहत्य घरी नेता येणार नाही. 

९. ग्रंथ शोधण्यासाठी  OPAC या सुिर्धाचा र्ापर करार्ा.(WEBOPAC User ID-111.125.245.165/SOULWEBOPAC) 

१०. िर्द्यार्थयाांकररता  इ-लायब्ररीची  सुिर्धा ईपलब्ध करून दणे्यात  अलेली अह.े त्याकररता सर्ायना युजर अय. डी. र् पासर्डय 

घ्यार्ेत. इ-लायब्ररीचा ईपयोग फि मािहती शोधण्यासाठीच करार्ा. प्रर्ेशकांसाठी  कदर्सातून एक तास र्ेळ कदला जाइल. 

इ-लायब्ररीचा र्ाचकांनी जास्तीत जास्त र्ापर करार्ा.या कररता user ID nascparlib@gmail.comऄसा अह े र् passward 

Ah221425455 हा अहे. ग्रंथालयीन सेर्ेचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यार्ा. 

११. ग्रंथालयाच्या सूचना फलकांर्रील सूचना िनयिमत पहाव्यात .ऄभ्यासक्रम र्  जुन्या प्रश्नपित्रकेसाठी QR Code  चा र्ापर 

करार्ा. 

१२. परीक्षेपूर्ी ग्रंथालयाचे ग्रंथ परत करून ना बाकी प्रमाणपत्र (Clearance)घेणे अर्श्यक अहे. िक्लऄरन्स फॉमय 

मािहतीपुस्तकाच्या शेर्टी कदलेला अहे. परीक्षेचे हॉल ितकीट घेण्यापूर्ी िक्लऄरन्स करार्ा. त्यािशर्ाय हॉल ितकीट िमळणार 

नाही. 

१३. ग्रंथालयात र् ऄभ्यािसकेत, रिजस्टरला नोंद करार्ी. शांतता पाळार्ी. ग्रंथालयाचे िनयम पाळणे  अपले  कतयव्य अहे. 

१४. िर्द्यार्थयाांनी  ग्रंथाल्याच्या  कामाबाबत अपल्या काही ऄडी ऄडचणी  ऄसल्यास मा. ग्रंथपाल यांना समक्ष भेटार्े. सूचना 

ऄसल्यास सूचना पेटीचा ईपयोग करार्ा. िक्लऄरन्स फॉमयर्र  ऄगोदर िर्भागप्रमुखांची सही अणार्ी . 

 

 

१.महािर्द्यालयाच्या क्रीडा िर्भागातून िर्द्यार्थयाांना िर्िर्ध क्रीडा , सरार् अिण स्पधायमध्ये भाग घेण्यासाठी प्रोत्सािहत केले 

जाते.अपण महािर्द्यालय पातळीर्र िर्िर्ध स्पधायमध्ये सहभागी झाला ऄसाल ककर्ा भाग घेण्याची आच्छा ऄसल्यास क्रीडा  

िर्भाग प्रमुखास भेटा र् नार्े नोंदर्ा. 

२. स्पधाांसाठी िनर्ड करताना िर्द्यार्थयाांच्या कौशल्यासाठी तुलनात्मक िर्चार करून िनर्ड केली जाइल. िनर्डी संबधी क्रीडा 

िर्भागप्रमुखांचा िनणयय ऄंितम र् बंधनकारक राहील. 

३. क्रीडा िर्भागातून घेतलेले खेळाचे सािहत्य िर्द्यार्थयाांनी िनयिमतपणे घेतले र् परत केले पािहजे. ऄिनयिमत िर्द्यार्थयाांना या 

सर्लतीपासून र्गळले जाइल. 

४. क्रीडांगणार्र सरार्ासाठी िनयिमत अले पािहजे. िनयिमत न येणाऱ्या ईत्कृष्ट खेळाडूला र्गळण्याचा ऄिधकार िर्भागप्रमुखांना  

अह.े 

५. महािर्द्यालयाच्या क्रीडांगणार्र खेळाचा सरार् न घेणाऱ्या खेळांचे संघ पाठिर्ले जाणार नाहीत. 

६.क्रीडांगणार्र स्र्य: शासन िशस्त अिण सांिघक भार्ना ऄसार्ी. बेिशस्त र्तयन करणाऱ्यास दंड केला जाइल अिण संघातून 

काढून टाकले जाइल. 

७. स्पधेच्या र्ेळेव्यितररि ऄनुपिस्थतीबाबत कोणत्याही प्रकारची सर्लत कदली जाणार नाही. 

 

mailto:ascparlib@gmail.com


67 
 

प्रयोगशाळा िनयम 

 

प्रर्शे रद्द करण ेर् फी परतार्ा 

 

सदगणुानंा कधीच र्ाधयक्य यते नाही. 

 

 

१. प्रयोगशाळा प्रात्यिक्षकासाठी िनयिमत अिण र्ेळेर्र ईपिस्थत रहार्े. गैरहजर िर्द्यार्थयाांना पुन्हा 

प्रात्यिक्षकासाठी शुल्क ऄिधक र्ीस रुपये दडं भरार्ा लागेल. 

२. प्रयोग करताना सािहत्य ऄितशय काळजीपूर्यक हाताळार्े  गॅस, र्ीज, रसायने आत्यादी काटकसरीन े

र्ापरार्ी. 

३. सर्य प्रयोगांना हजर राहून र्ळेोर्ेळी जनयलस पूणय करार्ीत. 

४. प्रयोग करताना प्रयोग शाळेतील ईपकरण अपणास जास्तीत जास्त र्ेळा िशक्षणासाठी  ईपयोगात 

अणार्याची अहते. 

५. प्रयोग शाळेतील प्रात्यिक्षकाबाबत िर्भागप्रमुखांनी घेतलेला िनणयय िर्द्यार्थयाांर्र बंधनकारक 

राहील. 

६. प्रयोगशाळा तुटफुट फी िनयमाप्रमाणे भरार्ी लागेल. 

 

 

१) प्रर्ेश रद्द केल्यास फि िशक्षण शुल्क र् प्रगोगशाळा शुल्क पुढीलप्रमाणे कपात करून परतार्ा 

िमळेल. आतर कोणतीही शुल्क परत केले जाणार नाही. 

सचूना: 

२) प्रर्ेश  रद्द करार्याचा झाल्यास तसा रीतसर ऄजय भरून मा. प्राचायाांची परर्ानगी घेणे अर्श्यक 

अह.े 

३) त्यानंतर  सर्य िर्भागाचा बाकी नसल्यास दाखला घेणे गरजेचे अहे. 

४) र्ररष्ठ महािर्द्यालयाचा प्रर्ेश रद्द केल्यानंतर टी. सी. हातात िमळणार नाही. सदरच्या टी. सी. प्रर्ेश 

घेतलेल्या महािर्द्यालयात पाठिर्ला जाइल. डुिप्पलकेट टी. सी. िमळणार नाही. 

५) एकदा र्गायत घेतलेला प्रर्ेश दसुऱ्या शाखेत मा. प्राचायाांच्या पूर्य लेखी  परर्ानगी िशर्ाय घेता 

येणार नाही. 

६) िर्भागप्रमुखांची सही प्ररे्श रद्द ऄजायर्र घ्यार्ी लागेल. 

कालर्धी कपात  

१) प्रर्ेश घेतल्यानंतर १ ते  १० कदर्सात प्रर्ेश रद्द केल्यास 

२) प्रर्ेश घेतल्यानंतर ११ ते   २० कदर्सात प्रर्ेश रद्द 

केल्यास 

३) प्रर्ेश घेतल्यानंतर ३० कदर्सानंतर प्रर्ेश रद्द केल्यास 

२०% 

४०% 

१००% 

२) आ बी. सी. र् िशष्यर्ृत्ती धारक िर्द्यार्थयायने  प्रर्ेश रद्द केल्यास पुढीलप्रमाणे िशक्षण शुल्क र् प्रयोग शाळा 

शुल्क नव्यान ेभरार्े लागेल. 

कालार्धी भरार् ेलागणारे शलु्क 

१) प्रर्ेश घेतल्यानंतर १ ते  १० कदर्सात प्रर्ेश रद्द केल्यास 

२) प्रर्ेश घेतल्यानंतर ११ ते  २० कदर्सात प्रर्ेश रद्द केल्यास 

३) प्रर्ेश घेतल्यानंतर ३० कदर्सानंतर प्रर्ेश रद्द केल्यास 

२०% 

४०% 

१००% 

 शुल्क िर्षयक तपशील:- 

िर्द्यार्थयाांकडून िशक्षण िर्भाग महाराष्ट्र शासन, शैक्षिणक संस्था िर्िनयम प्रािधकरण र् 

सािर्त्रीबाइ फुले पुणे िर्द्यापीठ यांनी र्ेळोर्ेळी  सुचिर्लेल्या िनयमानुसार िर्िर्ध शुल्क अकारले 

जाइल. 
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ऄहमदनगर िजल्हा मराठा िर्द्या प्रसारक समाज, ऄहमदनगर 

लालटाकी रोड, ऄहमदनगर (०२४१) २३२९६४९, २३२४८५० 

काययकारी मडंळ (ग्हर्ननग कौिन्सल) 

ऄ.न.ं नार् हुद्दा पत्ता 

१ मा. श्री.नंदकुमार भाउसाहबे झार्रे पाटील ऄध्यक्ष सह्याद्री, गजानन कॉलनी स्टेशन रोड 

ऄहमदनगर 

२. मा.श्री. रामचंद्र हररभाउ दरे ईपाध्यक्ष दीपक िनर्ास, झोपडी कॅन्टीन समोर, 

ऄहमदनगर 

३. मा. श्री. गेनुजी दगडू खानदशेे सेके्रटरी चारूिशल्प, गजानन सोसायटी, स्टेशनरोड, 

ऄहमदनगर 

४. मा.ऄॅड. िर्श्वासरार् दत्तात्रय अठरे सह सेके्रटरी 10 मीरा स्मृती सातभाइ मळा, कदल्ली गेट 

जर्ळ ऄहमदनगर 

५. मा. श्री. मुकेश माधर्रार् मुळे खिजनदार डॉक्टर कॉलनी, बुरुद्गार् रोड, ऄहमदनगर 

६. मा.डॉ.मोहनरार् गंगाराम हापसे  िर्श्वस्त पदनछाया हौ. सोसा., राघर्ेंद्र नगर ,प्पलॉ. नं. 

३७, खराडी रोड चंदन नगर, पुणे-४११०१४ 

७. मा. ऄॅड. दीपलक्ष्मी संभाजीरार् म्हसे  िर्श्वस्त  प्पलॉ. नं. ७, यशर्ंतनगर, गोगर्दपुरा, 

ऄहमदनगर 

८. मा.डॉ. िर्रे्क प्रभाकर भापकर  िर्श्वस्त  भापकर हॉिस्पटल,माळीर्ाडा, ऄहमदनगर 

९. मा.श्री.िसताराम िर्ठ्ठलरार् िखलारी  िर्श्वस्त  मु.पो.टाकळी ढोकेश्वर, तालुका. पारनेर, 

िजल्हा. ऄहमदनगर 

१०. मा.डॉ. चंद्ररार् कृष्णरार् मोरे  िर्श् र्स्त  मेनरोड, संगमनेर 

११. मा. श्री. जयंत रामनाथ र्ाघ  िर्श्वस्त  रायगड, बुरुडगार् रोड, िशर्ाजी नगर, 

ऄहमदनगर 

१२ मा. ऄॅड. मािणकरार् नामदरे्रार् मोरे  सदस्य  ओम स्र्ीट माग,े ककलोस्कर कॉलनी, गुलमोहर 

रोड, ऄहमदनगर 

१३. मा. ऄॅड. र्संतरार् शाहूरार् कापरे  सदस्य  यशर्ंत कॉलनी, औरंगाबाद रोड, ऄहमदनगर 

१४. मा.प्रा.श्री. ऄजुयनरार् तात्याभाउ पोकळे  सदस्य  सह्याद्री, गशद ेमळा, सार्ेडी रोड, ऄहमदनगर 

१५. मा.सौ.ऄरुणा ऄशोकरार् काळे  सदस्या  मनोहर, १११/ बी, गणेशर्ाडी, स्र्िस्तक 

चौक, स्टेशनरोड, ऄहमदनगर 

१६. मा.डॉ. ऄभय गेनुजी खानदशे े सदस्य चारू िशल्प, गजानन सोसायटी, स्टेशनरोड, 

ऄहमदनगर 

१७. मा. श्री. राहुल नंदकुमार झार्रे  सदस्य  सह्याद्री, गजानन कॉलनी, स्टेशनरोड, 

ऄहमदनगर 

१८. डॉ.बाळकृष्ण दरे्राम मरकड  सदस्य मु.पो.ितसगार्, तालुका. पाथडी, िजल्हा. 

ऄहमदनगर  

१९. श्री.दीपक रामचंद्र दरे सदस्य  दीपक िनर्ास, झोपडी कॅन्टीन समोर, 

ऄहमदनगर 

२०. श्री.शंतनू मोहनरार् हापसे  सदस्य पद्यछाया हौ. सोसा. ,राघर्ेंद्र नगर, प्पलॉ.नं. 

३७, खराडी रोड, चंदननगर, पुणे ४११०१४ 

२१. प्राचायय डॉ. भास्कर हरी झार्रे  सेर्क स्र्ीकृत 

सदस्य 

न्यू अ्सय, कॉमसय ऄँड सायन्स कॉलेज, 

ऄहमदनगर 

२२. सौ.मीनाक्षी ऄिर्नाश मोरे  सेर्क स्र्ीकृत 

सदस्य 

श्री. सद्वगुरू हायस्कूल, मेहेकरी 

२३. प्रा.डॉ. िर्जय साळर्ेराम काळे  स्र्ीकृत तज्ञ 

सदस्य 

िसद्धकला, ५ नर्नाथ नगर, कोिहनूर मंगल 

कायायलयाशेजारी, ऄहमदनगर 
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  ऄहमदनगर िजल्हा मराठा िर्द्या प्रसारक समाज ऄहमदनगर 

न्य ूअटयस,् कॉमसय ऄणॅ्ड सायन्स कॉलजे, पारनरे 

कॉलजे िर्कास सिमती 

कालार्धी (कदनाकं ०१/०४/२०१८ त े३१/०३/२०२३) 

ऄ.न.ं नार् पद 

१. मा. श्री. नंदकुमार भाउसाहबे झार्रे पाटील ऄध्यक्ष 

२. मा. श्री. गेनुजी दगडूजी खानदशेे सदस्य 

३. मा.श्री. रामचंद्र हररभाउ दरे  सदस्य 

४. मा. ऄॅड. िर्श्वासरार् दत्तात्रय अठरे सदस्य 

५. मा.श्री. मुकेश माधरार् मुळे सदस्य 

६. मा.डॉ. दत्ता जयगसग लाटे औद्योिगक प्रितिनधी 

७. मा.प्रा.डॉ. िर्जयकुमार सुब्रार् राउत िर्भाग प्रमुख प्रितिनधी 

८. मा.प्रा.डॉ. तुकाराम सुखदरे्रार् थोपटे िशक्षक प्रितिनधी 

९. मा.प्रा.डॉ. रघुनाथ एकनाथ नजन िशक्षक प्रितिनधी 

१०. मा.प्रा. ज्योत्सना दत्तात्रय म्हस्के मिहला प्रितिनधी 

११. मा. श्री. ठकाराम िचमाजी बुगे िशक्षकेतर प्रितिनधी 

१२. मा.प्रा.डॉ. कदलीप रार्साहबे ठुबे IQAC प्रितिनधी 

१३. महािर्द्यालय िर्द्याथी पररषद सभापती सदस्य  

१४. महािर्द्यालय िर्द्याथी पररषद सिचर्  सदस्य  

१५. मा. प्राचायय डॉ. रंगनाथ ककसन अहरे सदस्य सिचर् 
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Code of Conduct for STUDENT 

 

1. The students are bound by all the rules and regulations made by the college from time 

to time. Any matter not expressly stated in these rules shall vest at the discretion of the 

principal who also reserves the right of modifying any of these rules as and when felt 

necessary. 

2. The students are required to read regularly the notices displayed on the notice- boards 

in the college. The college shall not be responsible for any loss to a student due to 

failure to read the notices in time. 

3. Every student must carry his/ her identity card regularly and produce the same when 

demanded by the authorities of the college. 

4. Any student found guilty of tampering/ damaging the property of the college shall be 

punishable and might result in his / her expulsion from the college. 

5. Smoking, chewing tobacco, drinking of alcohol and use of narcotic drugs are strictly 

prohibited on the premises of the college and hostel. 

6. Anyone found indulging in ragging in any form within or outside the college or in 

hostel, shall be immediately expelled from the college. 

7. The student shall not make any representation regarding any matter connected with 

college to the press or other outside institution or agency without the prior permission 

of the authorities of the college. 

8. The student shall not form any organization, hold meeting nor invite any person for 

any function without the prior permission of the principal. 

9. Every student must actively participate in maintaining cleanliness of the campus of the 

college. The students must avoid any act which may spoil the campus. 

10. The students have to park their vehicles at the students' parking stand only. 

11. Every student must be regular and punctual in attending classes, practical’s and any 

other work. Attendance of 75% lectures is compulsory. A student will not be allowing 

lectures; he/she fulfils the condition of 75% attendance. 

12. The students should not secure admission to any other college or institute by 

fabrication of fact or information. 

13. A student shall not do any misconduct or indiscipline in the class-rooms, laboratories, 

playground, library, gymnasium or any place of social and cultural activity on the 

campus of the college. The students shall abide by the general rules of discipline laid 

down by the college authorities from time to time. In all the matters, the Principals 

decision shall be final and binding on all the students. 

14. The official class trips and Visits must be arranged with the prior permission of the 

principal. 

15. The class-teacher will be appointed for every class. The students should approach to 

their class-teachers for any help they need regarding their studies or extra- curricular 

activities or in case of any other difficulty. 

 

 


