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माहिती पत्रक:-  

उच्च शिक्षणाची वाढती गरज लक्षात घेऊन मा.कै.दादासाहेब 
रामराव शसताराम पाटील याांच्या कुिल नेतृत्वाखाली शदनाांक 20/5/1970 रोजी 
शवद्या शवकास मांडळ या शिक्षण सांस्थेची मुहुततमेढ रोवण्यात आली.  या सांस्थेच्या 
शवद्यमाने शदनाांक 15 जुन 1971 पासुन सी.गो.पाटील कला, शवज्ञान व वाशणज्य 
महाशवद्यालय, साक्री येथे सुरु करण्यात आल.े 

आमचे महाशवद्यालय क.ब.चौ.उत्तर महाराष्ट्र शवद्यापीठ 
जळगाविी सांलग्न असून सवत वगांचे अभ्यासक्रम, परीक्षा पध्दती, प्रमोिन 
पध्दती, प्रवेि, पात्रता व आकारावयाचे िुल्क इत्यादी बाबत क.ब.चौ.उत्तर 
महाराष्ट्र शवद्यापीठ, जळगावच्या शनयमानुसार कायतवाही करण्यात येते. 

|| उद्यमेनहि हिध्यंहत || 

 शवद्यार्थ्यांची शवशवध शवषयातील िैक्षशणक गुणवत्ता वाढशवणे, वेगवेगळ्या 
योजना आशण उपक्रमाद्वारे त्याांना व्यक्ततमत्वाची सवांगीण जडण-घडण करणे. 
लोकिाही व्यवस्थेसाठी आवश्यक असललेा आदित नागशरक घडशवणे, शवशवध 
के्षत्रातील ज्ञानासोबत बदलणाऱ्या पशरक्स्थतीची त्याला ओळख करून देणे. 
लोकिाही हा जीवनमागत मानून शतची मूल्ये तरूण मनात रूजशवण्याचा प्रयत्न 
करणे. त्याची शवज्ञानशनष्ट्ठा वाढशवण्यासाठी प्रयत्निील राहणे.  त्याचबरोबर 
शवज्ञान आशण भावना याांची जोड देवून सुशिक्षीत आशण सुसांस्कृत माणूस घडशवणे. 
जेणे करून 21 व्या ितकातील पशरवततनािी सामोरे जाण्याची क्षमता 
शवद्यार्थ्यांमध्ये शनमाण होईल.  शवज्ञानशनष्ट्ठ लोकिाही मूल्य जपणारा, 
सत्यिोधक, सुशिक्षीत, सुसांस्कृत आशण पशरवततनािील युवक घडशवणे हेच 
महाशवद्यालयाचे ध्येय आहे. 
 

मिाहिद्यालयाचा पहििि: 

 साक्री गावाला लागुनच नागपूर – सुरत राष्ट्रीय महामागावर 
महाशवद्यालयाच्या वास्तूची उभारणी करण्यात आलेली आहे.  या इमारतीत 
व्यायामिाळा, प्रिासनशवभाग, मशहला दालन, प्रयोगिाळा, कायालय, शिक्षक 
दालन, ग्रांथालय, वाचनकक्ष, अशतथीगृह, सांगणक कक्ष, वसशतगृह, वगतखोल्या 
इ.सवत सोयी पूणत झालेल्या आहेत. 

ग्रंथालय: 

 सुसज्ज व समृध्द ग्रांथालय प्रत्येक महाशवद्यालयाचा प्राण असतो.  आमचे 
ग्रांथालय सांदभत ग्रांथ, क्रशमक पुस्तके, माशसके याांनी समृध्द आहे.  महाशवद्यालयाने 
पुस्तक पेढी योजना सुरु केली असून त्यात गरीब शवद्यार्थ्यांसाठी क्रशमक पुस्तके 
शमळू िकतील अिी सोय केलेली आहे.  ग्रांथालयाची सुसज्ज इमारत असून 
स्वतांत्र वाचन कक्ष व रात्रीच्या अभ्याशसकेची व्यवस्था आहे.  स्पधा परीक्षा 
तयारीसाठी चाणतय मांडळाच्या स्वतांत्र वाचन कक्षासह पुस्तकाांची व्यवस्था केली 
आहे. 

ग्रंथालय हनयम: 

1. ग्रांथालयात एका वेळस एकच ग्रांथ शमळेल, परांतु मागणी पशत्रकेत तीन ग्रांथाांची 
नावे द्यावीत. 

2. ग्रांथालयातील ग्रांथ 7 शदवसात जमा करावेत, अन्यथा दांड आकारला जाईल. 
3. ग्रांथालयातील ग्रांथ काळजीपूवतक वापरावेत. जर ग्रांथाांची पाने फाडली व ग्रांथ 

गहाळ केले तर ग्रांथाची ककमत वसुल केली जाईल ककवा तत्सम ग्रांथ आणून 
द्यावा लागेल. 

4. ग्रांथालय अनामत महाशवद्यालय सोडल्यानांतर परत केली जाईल. 
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मुलांचे ििहतगृि: 

साक्रीपासून लाांब गावाांहून येणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना दररोज एस.टी.ने येणे 
ितय होत नाही, त्यातल्या त्यात कपपळनेर, दशहवेल व छडवेल कोडे पलीकडे 
असणाऱ्या आशदवासी गावातील शवद्यार्थ्यांना साक्रीत राहण्याची सोय होवू िकत 
नाही. अिा शवद्यार्थ्यांना आमच्या वसतीगृहात मुख्यत्वाने प्रवेि शदला जातो. 

मुलींचे ििहतगृि: 

महाशवद्यालयाच्या पशरसरात 25 शवद्याथीनींसाठी सुसज्ज व सवत 
सोयींयुतत वसतीगृहाची सुशवधा उपलब्ध आहे. या व्यशतरीतत शवद्याथीनींसाठी 
साक्री िहरात िासकीय वसतीगृहाची सोय उपलब्ध आहे. 

ििहतगृिातील हिद्यार्थ्यांिाठी हनयम: 

1. वसशतगृहात प्रवेि घेणाऱ्या शवद्यार्थ्यांकडे स्वत:ची मच्छरदाणी असणे 
आवश्यक आहे. 

2. शवद्यार्थ्यांच्या वततनासांबांधी महाशवद्यालयाने घालून शदलेल्या सवत शनयमाांचे 
वसशतगृहातील शवद्यार्थ्यांनी काटेकोर पालन केले पाशहजे. 

3. रात्री 9.30 ते सकाळी 6.00 वाजे दरम्यान प्रत्येक शवद्यार्थ्याने खोलीत हजर 
असले पाशहजे. 

4. शवद्यार्थ्यांच्या पालकास ककवा पाहुण्याांना कोणत्याही कारणास्तव वसशतगृहात 
मुळीच राहता येणार नाही. 

5. शवद्यार्थ्यांनी मोठी रतकम अगर मौल्यवान वस्तू खोलीत ठेऊ नयेत. 
6. बाहेरगाांवी जाताांना शवद्यार्थ्याने वसतीगृह प्रमुखाची परवानगी घेणे आवश्यक 

आहे. 
7. महाशवद्यालया बाहेरील कोणत्याही सांस्थेचे ककवा सांघटनेचे कायत 

वसशतगृहाच्या पशरसरात चाल ूशदले जाणार नाही. 

8. महाशवद्यालयात ककवा वसशतगृहात कोणतेही शिस्तबाह्य वततन ककवा 
महाशवद्यालयाला कमीपणा येईल असे वततन आढळल्यास सांबांधीत 
शवद्यार्थ्यांस वसशतगृहातून कमी करण्यात येईल. 

9. वरील कोणत्याही शनयमाचे ककवा वसशतगृह प्रमुखाने वेळोवेळी घालुन 
शदलेल्या शनयमाांचे उल्लांघन करणाऱ्या शवद्यार्थ्यास योग्य ते िासन केले 
जाईल. 

शािीहिक हशक्षण ि खेळ: 

बौक्ध्दक शिक्षणाला िारीशरक शिक्षण व खेळ याांची जोड असल्याखेरीज 
व्यक्ततमत्वाचा समतोल शवकास होवू िकत नाही, यादृष्ट्टीने जास्तीतजास्त 
शवद्यार्थ्यांना खेळात सामावून घेतले जाते. त्यासाठी तज्ज्ञ शिक्षकाची नेमणूक 
करण्यात आलेली असून त्याांच्या मागतदितनाखाली शवशवध देिी व शवदेिी खेळ 
शिकशवण्याची सोय करण्यात आली आहे.  आांतर शवभागीय सामन्यात आमच्या 
सांघाांनी आपली चमक वेळोवेळी दाखशवली आहे. 

िाष्ट्रीय िेिा योजना: 
महाशवद्यालयीन शवद्यार्थ्यांच्या िारीशरक, मानशसक, बौक्ध्दक शवकासाचे 

उशिष्ट्ट समोर ठेवून आमच्या महाशवद्यालयात 1978 पासनू राष्ट्रीय सेवा योजनेचे 
एकक कायतरत आहे.  श्रमप्रशतष्ट्ठा, सहजीवन, सेवाभाव, साहचयत, व्यक्ततमत्व व 
नेतृत्व शवकास, सामाशजक बाांशधलकी इत्यादी गुण शवद्यार्थ्यांत शवकशसत व्हावेत 
म्हणून एकक प्रयत्न करते.  क.ब.चौ. उत्तर महाराष्ट्र शवद्यापीठाने सन 2001-
02 साली आमच्या महाशवद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना एककाचा उत्कृष्ट्ट 
कायतगौरव पुरस्कार देऊन सन्मान केला आहे.  आमच्या एककात शनयशमत 
कायतक्रमासाठी 250 तर शविेष शिबीरासाठी 125 शवद्यार्थ्यांना प्रवेि शदला जातो. 
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िाष्ट्रीय छात्र िेना: 

शवद्यार्थ्यांत सैशनकी जीवनाची व शिस्तीची आवड शनमाण व्हावी या 
उिेिाने आमच्या महाशवद्यालयात सन 1978 पासून राष्ट्रीय छात्र सेनेचे पथक 
कायतरत आहे.  ‘बी’ व ‘सी’ प्रमाणपत्र पशरके्षला बसण्याची सुशवधा उपलब्ध आहे.  
छात्र सेनेत 54 शवद्यार्थ्यांना प्रवेि देण्यात येतो. 

चाणक्य स्पर्धा पिीक्षा मागगदशगन कें द्र: 

आजचां युग हे स्पधेचां युग आहे, स्पधा परीक्षाांना समथतपणे सामोरां 
जाण्याची क्षमता ग्रामीण भागातील शवद्यार्थ्यांमध्ये यावी म्हणून आमच्या 
महाशवद्यालयात चाणतय स्पधा परीक्षा मागतदितन कें द्र कायतरत आहे.  कें द्रासाठी 
स्वतांत्र ग्रांथालय व अनुभवी प्राध्यापक वगत आहे. 

प्राध्यापक िगग: 

महाशवद्यालयासाठी आपल्या शवषयात तज्ज्ञ, अनुभवी, कायतक्षम व 
ग्रामीण भागातील शवद्यार्थ्यांबिल सहानुभूती असणाऱ्या प्राध्यापकाांची नेमणूक 
करण्यात आलेली आहे.  िैक्षशणक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आमचा प्राध्यापक 
वगत सदैव प्रयत्नशिल असतो. आमच्या प्राध्यापकाांनी एम.शफल, पीएच.डी. 
सारख्या शिक्षण के्षत्रातील उच्च पदव्या सांपादन केलेल्या आहेत.  यु.जी.सी.ने 
मांजुर केलेले अनेक सांिोधन प्रकल्प प्राध्यापकाांनी पूणत केले आहेत. 

िांस्कृहतक ि मूल्यहशक्षण: 

 अभ्यासक्रमा व्यशतरीतत शवद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणाांचा शवकास व्हावा व 
त्याांच्या व्यक्ततमत्वाची सवांगीण वाढ व्हावी या उिेिाने साांस्कृशतक कायतक्रम 

आखले जातात.  वादशववाद मांडळ, कलामांडळ, वाङ:मय मांडळ, िैक्षशणक 
सहली इ. कायतक्रम योशजले जातात.  एकलव्य प्रशिक्षण कें द्रामाफत त आशदवासी 
शवद्याथी शवकास योजना राबशवल्या जातात व त्याद्वारे मूल्यशिक्षण शदले जाते. 

बहक्षिे, हशष्ट्यिृत्या ि आर्थथक ििलती: 

परीके्षत चाांगले यि शमळशवणाऱ्या गुणवांत शवद्यार्थ्यांना उत्तेजन देण्याच्या 
हेतूने महाशवद्यालयाकडून बशक्षसे व शिष्ट्यवृत्या देण्यात येतात. 

1. 12 वीच्या आशण शवद्यापीठ परीके्षत िेकडा 60% पेक्षा अशधक गुण 
शमळशवणाऱ्या शवद्यार्थ्यांमधुन गुणवत्तेच्या क्रमानुसार शिष्ट्यवृत्या शदल्या 
जातात. 

2. वार्षषक परीके्षत पशहल्या क्रमाांकाने उत्तीणत होणाऱ्या शवद्यार्थ्यांना बशक्षसे शदली 
जातात. 

3. मागासवगातील शवद्याथी ज्याांच्या पालकाांचे वार्षषक उत्पन्न रु.1,00,000/- 
पेक्षा कमी आहे त्याांना व सैशनकाांच्या मुलामुलींची फी सरकारकडून शमळत 
असते. 

4. गरीब व होतकरू शवद्यार्थ्यांना शवद्याथी शनधीतून योग्य ती मदत शदली जाते. 
कमवा व शिका योजनेंतगतत श्रमाच्या मोबदल्यात योग्य ते आर्षथक सहाय्य 
देण्यात येते. 

5. महाराष्ट्र िासन व कें द्र सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या सवलती व 
शिष्ट्यवृत्या या सांबांधीची माशहती शवद्यार्थ्यांना शदली जाते व त्यासाठी छापील 
नमुन्यात अजत मागशवले जातात. 

6. आशदवासी शवद्यार्थ्यांकडून एकलव्य शवद्याधन योजनेसाठी अजत मागशवल े
जातात. 
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क.ब.चौ.उत्ति मिािाष्ट्र हिद्यापीठ :  
 

मिाहिद्यालय प्रिेश घेण्यािंबंर्धी माहिती:- 

महाशवद्यालयात प्रवेि घेण्यापूवी शवद्यार्थ्यांनी माशहतीपत्रक शवकत घेवून 
सांबांधीत वगाचा प्रवेि अजत करावा.  प्रत्येक शवषयासाठी चाचणी परीक्षा प्रत्येक 
सत्रात धेतली जाईल. तसेच 80 टतके हजेरी सततीची राहील.  याबाबत 
क.ब.चौ.उत्तर महाराष्ट्र शवद्यापीठ, जळगाव याांच्याकडून जे जे बदल करण्यात 
येतील त्याची लगेच अांमलबजावणी करण्यात येईल. वशरष्ट्ठ महाशवद्यालयातील 
प्रत्येक वगासाठी अगर कोसतसाठी प्रवेि देताांना तुकड्या व सांख्या याांचे बांधन 
आहे.  क.ब.चौ.उत्तर महाराष्ट्र शवद्यापीठ अध्यादेिानुसार सवत शवद्यािाखाांसाठी 
हे बांधन पाळले जाईल.  आपल्या महाशवद्यालयातील जागा मयाशदत असून त्यात 
प्रवेि आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र िासन व क.ब.चौ.उत्तर महाराष्ट्र शवद्यापीठाचे 
शनयम तांतोतांत पाळले जातील. 

प्रिेश प्रहिया:  

महाशवद्यालयातील सवत शवद्यािाखाांसाठीच्या सवत अभ्यासक्रमाांसाठी व 
एम.ए. समाजिास्त्रसाठी प्रवेि प्रशक्रया मा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
शनकालानुसार महाराष्ट्र िासन व शवद्यापीठ याांनी ठरशवलेल्या शनयमानुसार 
राहील.  प्रथम वषत कला, शवज्ञान व वाशणज्य अभ्यासक्रमाच्या प्रवेिासाठी: 
1. 12 वी पशरके्षचा शनकाल जाहीर झाल्यानांतर साधारण 20 शदवसाांच्या आत 

प्रवेिाचे अजत मागणी करून तेथून पाच शदवसात गुणवत्ता यादी जाहीर 
करण्यात येईल व तद्नांतर पाच शदवसात गुणवत्तेनुसार प्रवेि शदले जातील. 
30 जुलै नांतर कोणासही प्रवेि शदला जाणार नाही. प्रवेि घेतल्यानांतर 15 
शदवसाच्या आत प्रवेि रि केल्यास 50 टतके फी परत शमळेल. 

2. प्रवेि अजासोबत खालील कागदपत्र जोडणे आवश्यक आहे. 
• 10 वी, 12 वी मूळगुणपत्रक व प्रत्येकी दोन छायाांकीत प्रती. 
• िाळा सोडल्याचा दाखला मूळ प्रत व दोन छायाांकीत प्रती. 
• जातीचा, उत्पन्नाचा दाखला, एक छायाांकीत प्रत. 
• एक पासपोटत व दोन स्टॅम्प साईज फोटो. 
• गॅप असल्यास गॅप सर्षटशफकेट. 

हिप: मूळ िाळा सोडल्याच्या दाखल्याशिवाय प्रवेि शमळणार नाही.  
        (डुप्लीकेट एलसी/टीसीवर प्रवेि शमळणार नाही) 

कला हिद्याशाखा: 

* प्रथम िर्ग कला (F.Y.B.A.) 

गट अ : सततीचे इांग्रजी 
गट ब : मराठी/कहदी/वैकक्ल्पक इांग्रजी (यापैकी कोणतीही एक भाषा) 
गट क : समाजिास्त्र 
गट ड  : भूगोल 
गट इ : अथतिास्त्र/मानसिास्त्र 
गट ई : इशतहास 
गट उ : राज्यिास्् 

िूचना : 1) गट अ व ब सततीचा आहे. 
  2) उरलेल्या गटातून कोणतेही चार शवषय शनवडता येतील. 
हिप: प्रथम वषत कला, शवज्ञान व वाशणज्य या वगासाठी पयावरण अभ्यास हा 
शवषय अशनवायत आहे.इांग्रजी, मराठी, कहदी, अथतिास्त्र, भूगोल, इशतहास, 
राज्यिास्त्र आशण समाजिास्त्र हे शवषय शविेषस्तरावर शिकशवले जातात. 
त्यामुळे शवद्यार्थ्यांनी काळजीपूवतक गट शनवडावा. 
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शैक्षहणक िर्ग 2018-19 पािून आपल्या हिद्यापीठाने CBCS प्रणाली लागू 
केलेली आिे.  शै.िर्ग 2020-21 पािून ती प्रणली तृतीय िर्ात लागू िािील याची 
हिद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यािी.  याहिर्यी कािी अडचणी शंका अिल्याि 
मिाहिद्यालयात प्रिेश प्रहिया िहमतीशी िंपकग  िार्धािा. 

Semester structure of F.Y.B.A. (Faculty of Humanities) under CBCS 

Patter 

Semester Discipline Specific Core Course (DSC)          Ability enhancement  

Compulsory courses 

Sem I  Comp.English 

MILComp. (Marathi/Hindi) 

DSC A-1 

DSC B-1 

DSC C-1 

DSC C-1 

Sem II  Comp.English           Environment Students 

MILComp. (Marathi/Hindi) 

DSC A-2 

DSC B-2 

DSC C-2 

DSC C-2 

हितीय िर्ग कला (S.Y.B.A.) (एकुण सहा शवषय) 
1. सततीचे शवषय – अशनवायत इांग्रजी 
2. शविेष शवषय: प्रथम वषात घेतलेल्या गटापैकी (एस 1, एस 2) 
3. प्रथम वषातील घेतलेल्या शवषयाांपैकी तीन शवषय (जी 2) 
4. प्रथम वषास मानसिास्त्र शवषय घेतलेल्या शवद्यार्थ्यांना मानसिास्त्र (जी 2) 

हा शवषय सततीचा राहील. 

हिप: शविेष शवषयास शवद्याथी सांख्येची मयादा आहे. 
Structure of S.Y.B.A. Faculty of Humanities Under CBCS Patter 

Sem Discipline Specific 
Core course 

Skill 
Enhancement 

course 

Discipline specific 
elective course 

 ESC SEC ESE 

Sem.III Comp.English 
MIl-1 
DSC 1-C 
DSC 2-C 

SEC-1 DSE 1A 
DSE 2A 

Sem.VI Comp.English 
MIl-2 
DSC 2-C 
DSC 2-C 

SEC-2 DSE 1B 
DSE 2B 

तृतीय िर्ग कला (T.Y.B.A.) (एकुण सहा शवषय) 
1. सततीचे शवषय – अशनवायत इांग्रजी 

2. शद्वतीय वषत कला या वगात घेतलेल्या तीन शवषयाचे तीन पेपसत हे     
(जी-2), (जी-3) असतील 

3. शद्वतीय वषत कला या वगात घेतलेल्या शविेष शवषयाचे दोन पेपसत       
(एस 1, एस 2) हे (एस 3, एस 4) असतील. 

हिप – शवद्याथांना काही अडचन आल्यास सांबांधीत शवभागप्रमुखाांिी सांपकत  
साधावा. 
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िाहणज्य हिद्याशाखा : 

प्रथम िर्ग िाहणज्य (F.Y.B.Com) 
Faculty of Commerce and Management 

Structure of F.Y.B.Com Programme 
Sr.No. Course Opted Paper 

No. 
F.Y.B.Com. Sem.I 

1 Core Elective 101 English for Business 

 AEC – I 102 English/Marathi/Hindi 

2 CC – I 103 Micro Economics 

 CC – II 104 Financial Accounting & Costing 

 CC – III 105 Computing skill 

 CC – IV 106 Modern Office Management 

3 CC – V 107 Elective (any one) 
1. Marketing and advertising 
2. Geography of Disaster 

Management 
Sr.No. Course Opted Paper 

No. 
F.Y.B.Com. Sem.II 

1 Core Elective 201 English for Business 

 AEC – I 202 English/Marathi/Hindi 

2 CC – I 203 Micro Economics 

 CC – II 204 Financial Accounting & Costing 

 CC – III 205 Computing skill/Quantative 
Technique 

 CC – IV 206 Modern Office Management 

3 CC – V 207 Elective (any one) 
1. Marketing and advertising 
2. Geography of Disaster 

Management 

हितीय िर्ग िाहणज्य (S.Y.B.Com) 
Faculty of Commerce and Management 

Structure of S.Y.B.Com programme 
Sr.No. Course Opted Paper 

No. 

S.Y.B.Com. Sem.III 

1 CC-I 301 Business Skills 

 CC-II 302 Micro Economics 

 CC-IV 303 Business & Tax Laws 

 CC-V 304 Corporate Accounting 

  305 Computing Management 

  306 Business Entreprenurship 

2 SEC-I 307 Retail Management 

    
Sr.No. Course Opted Paper 

No. 

S.Y.B.Com. Sem.IV 

3 CC-I 401 Business Skills 

 CC-II 402 Micro Economics 

 CC-IV 403 Business & Tax Laws 

 CC-V 404 Corporate Accounting 

  405 Computing Management/ 

Busi.Communication 

  406 Business Entreprenurship 

4 SEC-I 407 Retail Management 
 

तृतीय िर्ग िाहणज्य (T.Y.B.Com) 
1. Indian Economic Scenario               2. Principles & Practices of Auditing  

3. Income Tax & Soft Skill Development   4. Human Resource 

Management 

5. Elective (any one): 

a) Modern Management Techniques            b) Investment Management 

6. Advanced Accounting – I                       6. Advanced Accounting – II  

हिप – शवद्याथांना काही अडचन आल्यास सांबांधीत शवभागप्रमुखाांिी सांपकत  
साधावा. 
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हिज्ञान हिद्याशाखा: 

प्रथम िर्ग हिज्ञान (F.Y.B.Sc.) 
 प्रथम वषत शवज्ञान वगात प्रवेि घेणाऱ्या शवद्यार्थ्यांला खालीलपैकी 
कोणत्याही एका गटातील चार शवषय घेता येतील. 
गट अ) 1. गशणत     2. रसायनिास्त्र    3. भौशतकिास्त्र      4. प्राणीिास्त्र  
गट ब) 1. भौशतकिास्त्र    2. रसायनिास्त्र 3. वनस्पतीिास्त्र    4. प्राणीिास्त्र 

Faculty of Science & Technology 
Structure of F.Y.B.Sc. programme 

Semister Core Course Ability enhancement compulsory 
course 

Sem.I DSC 1A  Paper I 
Paper II 
Practical 

English/Hindi/MIL communication or 
Environmental studies 

 DSC 2A  Paper I 
Paper II 
Practical 

 

 DSC 3A  Paper I 
Paper II 
Practical 

 

Sem.II DSC 1B  Paper I 
Paper II 
Practical 

English/Hindi/MIL communication or 
Environmental studies 

 DSC 2B  Paper I 
Paper II 
Practical 

 

 DSC 3B  Paper I 
Paper II 
Practical 

 

 DSC 4B  Paper I 
Paper II 
Practical 

 

•  Students will choose four core courses 

• Ability Enhancement Compulsory courses English/Marathi/MIL can 
be chosen at Sem I or Sem II 

हितीय िर्ग हिज्ञान (S.Y.B.Sc) 

 एफ.वाय.बी.एस्सी. वगात घेतलेल्या चार शवषयाांपैकी अ) गशणत, 
भौशतकिास्त्र, रसायनिास्त्र ब) भौशतकिास्त्र, रसायनिास्त्र, वनस्पतीिास्त्र, 
क) रसायनिास्त्र, वनस्पतीिास्त्र, प्राणीिास्त्र या गटातील एक गट आवश्यक 
राहील.  याशिवाय इांग्रजी ककवा मराठी यापैकी एक शवषय आवश्यक असेल. 

Faculty of Science & Technology 

Structure of S.Y.B.Sc. programme 

Semister Core Course Ability 
enhancement 
compulsory 

course 

Skill 
enhancement 

course 

Discipline 
specific 
elective 

Three III  
(Total 
credits 
=22) 

DSC-1C 
(Credit 6) 

Paper 1 
(Credit 2) 

English/ 
Marahti/ 

Hindi/ MIL 
communication 

III 
(Advance) 
(Credit 2) 

SEC – I 
 (Credit 2) 

 

Paper 2 
(Credit 2) 

Practical 
(Credit 2) 

DSC-2C 
(Credit 6) 

Paper 1 
(Credit 2) 

Paper 2 
(Credit 2) 

Practical 
(Credit 2) 

General 
Knowledge 

paper  
(Non credit) 

DSC-3C 
(Credit 6) 

Paper 1 
(Credit 2) 

Paper 2 
(Credit 2) 

Practical 
(Credit 2) 
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Semister Core Course Ability 
enhancement 
compulsory 

course 

Skill 
enhancement 

course 

Discipline 
specific 
elective 

Three IV  
(Total 
credits 
=22) 

DSC-1D 
(Credit 
6) 

Paper 1  
(Credit 2) 

English/ 
Marahti/ 

Hindi/ MIL 
communication 

IV 
(Advance) 
(Credit 2) 

SEC – II 
 (Credit 2) 

 

Paper 2  
(Credit 2) 

Practical 
(Credit 2) 

DSC-2D 
(Credit 
6) 

Paper 1  
(Credit 2) 

Paper 2  
(Credit 2) 

Practical 
(Credit 2) 

General 
Knowledge 

paper  
(Non credit) 

DSC-3D 
(Credit 
6) 

Paper 1 
(Credit 2) 

Paper 2 
(Credit 2) 

Practical 
(Credit 2) 

 

• Students will choose 3 core courses out of 4 offered at first year. 
• Students have to choose skill enhancement course (SEC) carefully 

to choose their specialization at third year. 
• For Fresh candidates assessment of non-credit course (General 

Knowledge) will be at the end of fourth semester. 
• One hour per week should be given to (Test & Tutorial) Internal 

Evaluation for each subject.  
तृतीय िर्ग हिज्ञान (T.Y.B.Sc) 
 एस.वाय.बी.एस्सी वगात घेतलेल्या तीन शवषयापैकी कोणताही एक 
शवषय शविेष म्हणून घेता येईल. 

महाशवद्यालयात खालील शवषय शविेषस्तरावर शिकशवले जातात. 
1. रसायनिास्त्र    2.भौशतकिास्त्र   3.वनस्पतीिास्त्र   4.प्राणीिास्त्र. 
हिप – शवद्याथांना काही अडचन आल्यास सांबांधीत शवभागप्रमुखाांिी सांपकत  
साधावा. 

हिशेर् िूचना: 
‘पयावरणिास्त्र’ हा अभ्यासक्रम प्रथम वषत कला/शवज्ञान/वाशणज्य 

वगातील शवद्यार्थ्यासाठी सततीचा असेल. ‘सामान्य ज्ञान’ हा शवषय प्रथम व 
शद्वतीय वषाच्या सवत शवद्यािाखेच्या शवद्यार्थ्यांसाठी सततीचा असेल. शद्वतीय 
वषाच्या िेवटी या अभ्यासक्रमाची परीक्षा होईल. त्यासाठी शवद्यापीठ 
शनयमाप्रमाणे वेगळी फी आकारली जाईल.  

पिीक्षा: 
1) क.ब.चौ.उत्तर महाराष्ट्र शवद्यापीठाच्या शनयमानुसार शवद्यापीठ (U.A.) व 

महाशवद्यालय अांतगतत (C.A.) परीक्षा होतील. 
2) अांतगतत मूल्यमापनासाठी शवद्यार्थ्यांने वगात सातत्याने हजर राहून सांबधीत 

शवषय शिक्षकाांिी सांपकात राहणे आवश्यक आहे. शिक्षकाांनी शदलेले 
स्वाध्याय, घटक चाचणी, महाशवद्यालयाच्या शवशवध उपक्रमातील सहभाग, 
वगातील उपक्स्थती इत्यादी बाबींचा शवचार करुन गुण शदले जातील.  

एम.ए.िमाजशास्त्र (िंयुक्त) : 
एम.ए.समाजिास्त्र (सांयुतत) या अभ्यासक्रमासाठी क.ब.चौ.उत्तर 

महाराष्ट्र शवद्यापीठाचे सांलग्नीकरण शमळालेले आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
आदेिानुसार महाराष्ट्र िासन शवद्यापीठ शनणतयानुसार प्रवेि प्रशक्रया पूणत केली 
जाईल. सदर अभ्यासक्रम दोन वषांचा आहे. प्रत्येक वषासाठी एकूण 4 पेपर 
शवद्यापीठाने शनक्श्चत केलेल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे शिकशवले जातील. 
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फी: 

1) शवद्यापीठाच्या कोणत्याही परीके्षस बसताांना शवद्यापीठाच्या शनयमाप्रमाणे 
परीक्षा फी भरावी लागेल. फी चलन / पावती शवद्यार्थ्यांनी साांभाळली पाशहजे. 
प्रवेि अजत, पात्रता अजत व परीक्षा फामतवर शवषय स्वत: शलहावे. एकदा 
घेतलेल ेशवषय बदलता येणार नाहीत. परीक्षा फामतमध्ये भरलेल्या माशहतीस 
सांबांधीत शवद्याथी स्वत: जबाबदार राहील. 

2) पेईांग शवद्यार्थ्यास महाशवद्यालयात प्रवेि घेतेवेळी शवद्यापीठ शनयमानुसार 
सांपूणत फी भरावी लागेल. 

3) एकदा महाशवद्यालयात प्रवेि घेतल्यानांतर केव्हाही महाशवद्यालय सोडले तर 
पूणत सत्राची फी वसुली केली जाईल. एकदा भरलेली फी कोणत्याही अटीवर 
परत शमळणार नाही. 

4) महाशवद्यालयात प्रवेि घेताांना भरलेली अनामत रतकम कॉलेज सोडल्यावर 
वषतअखेर परत करण्यात येईल. कॉलजे सोडल्यानांतर फतत वषाच्या आतच 
शडपॉझीट शरफां डकरीता आलेल्या अजाचा शवचार केला जाईल. वरील 
अनामत रतकम परत शमळण्यासाठी करावयाचा अजासोबत शरसीट, ओळख 
पत्र (Identity Card) व लायब्ररी काडत वाचनालयात परत करणे आवश्यक 
आहे. त्या शिवाय अनामत रतकम परत केली जाणार नाही.  

5) महाराष्ट्र िासनाने व शवद्यापीठाने शिक्षण िुल्कासांबांधी काही सुधारणा 
केल्यास त्या प्रत्येक प्रवेिीत शवद्यार्थ्यास बांधनकारक राहतील, याची नोंद 
घ्यावी. त्यासांबांधी प्रत्येक शवद्यार्थ्याने हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. (फी 
सांबांधीचा ततता पुढील पानावर शदलेला आहे.) 

 

मागाि जाती जमाती, भिक्या आहण हिमुक्त जाती ि इति मागाि िगातील  
हिद्यार्थ्यांना हमळणािी ििलत :- 
1. मागास जाती जमातीच्या व इतर मागस वगातील शववद्यार्थ्यांच्या पालकाांचे 

वार्षषक उत्पन्न िासनाने शनधाशरत केलेल्या मयादेपेक्षा कमी असेल आशण 
िासनाच्या शनयमाप्रमाणे तो शिष्ट्यवृत्ती शमळण्यास पात्र असेल तर अिा 
शवद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या शिष्ट्यवृत्तीसाठी करावयाचा छापील अजत 
कायालयातून [off Line] शवनामुल्य शमळतील / ऑन लाईन हिद्यार्थ्यांनी 
िायबि कॅफे येथून भरुन कायालयात जमा करावे त्यात फे्रि व शरन्युअल 
असे दोन मुख्य प्रकार असतात.  

2. तसेच ज्या मागास वगातील शवद्यार्थ्यांच्या पालकाांचे वार्षषक उत्पन्न िासनाने 
शनधारीत केलेल्या मयादेपेक्षा जास्त असेल ककवा ज्याांच्या पालकाांचे उत्पन्न 
कमी असून देखील जे शवद्याथी मागील वार्षषक परीके्षत नापास झाले 
असतील त्याांनी [Incom & Caste Certificate] चा फामत भरावयाचा आहे. 
त्यास मांजुरी शमळाल्यास फी सवलत शमळू िकेल. 

3. िासकीय वसशतगृहात राहणाऱ्या मागास जाती, जमातीच्या शवद्यार्थ्यांनी 
महाशडबीटी या वेबसाईट वरती फामत भरावा. [िासकीय वसशतगृहात राहून 
वसशतगृहाची माशहती न भरल्यास त्याांना भारत सरकार शिष्ट्यवृत्ती शमळणार 
नाही याची नोंद घ्यावी] 

4. मागास जाती जमाती व इतर मागास वगातील शवद्यार्थ्यांना अग्रक्रमाने 
महाशवद्यालयाच्या वसशतगृहात प्रवेि शदला जाईल. त्यात येणाऱ्या आशदवासी 
शवद्यार्थ्यांना प्राध्यान्य शदल े जाईल. वसशतगृहात राहणाऱ्या शवद्यार्थ्यांनी 
शिष्ट्यवृत्ती अजावर तसा उल्लेख करावा. तसा स्वतांत्र दाखला कायालयातून 
त्याांना शमळेल. 
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ADMISSION FEE CHART 2020-21 

Sr. 

No. 
Fee FYBA SYBA TYBA FYBCom SYBCom TYBCom FYBsc SYBsc TYBsc M.A.I M.A.II 

1 Tution Fee 800 800 800 800 800 800 800 800 800 5000 5000 

2 Admission Fee 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

3 Library Fee 125 125 125 125 125 125 125 125 125 250 250 

4 Laboratory Fee (Science) 0 0 0 0 0 0 600 700 800 0 0 

5 Geo-Lab-Fee 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Student Activities Fee 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 

7 Gymkhana Fee 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Magazine Fee 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

9 Gathering Fee 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

10 Medical Fee 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 

11 Eligibility Fee 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 

12 MKCL Fee 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

13 Tutorial & Internal Exam. Fee 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

14 College Development Fund 75 75 75 75 75 75 75 75 75 90 90 

15 Computerization Fee 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

16 Alumni Association Fee 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

17 Poor Student Aid Fund 40 40 40 40 40 40 40 40 40 60 60 

18 Student Group Insurance  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

19 Library Deposit 100 0 0 100 0 0 100 0 0 150 0 

20 Laboratory Deposit 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 

21 Identity Card 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

22 Registration Fee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 

23 
Personality Development 
&Career Guidance Fee 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

24 Ashwemedh Fee 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

25 Disaster Management Fee 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

26 Miscellaneous Fee 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 

27 Computer Lab.  Fee 0 0 0 350 400 450 0 0 0 0 0 

28 Envirenment Sci. Fee 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 

29 G.K. Fee   50 0  0  50 0 0  50 0 0 0 

30 Self Finance Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Office Autometion Process Fee 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

    2030 1955 1905 2380 2205 2205 2780 2505 2555 6475 6250 

शटप:- शवद्यापीठाच्या शनयमानुसार प्रवेि िुल्कात बदल झाल्यास प्रवेि िुल्क देणे शवद्यार्थ्यांना बांधनकारक राहील. 
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हशष्ट्यिृत्ती पात्र हिद्यार्थ्यांना िूचना: [मिाहडबीिी िेबिाईि ििती अजग भिािा] 
शवहीत नमुन्यातील शिष्ट्यवृत्ती अजासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे 

आवश्यक आहे. 
प्रथम/हितीय/तृतीय िर्ग कला/हिज्ञान /िाहणज्य, एम.ए.भाग-1 ि2 िाठी 
1.आधार काडत व मोबाईल नांबर स्वत:चा असावा [शिष्ट्यवृत्ती अजत भरणारे 
सायब्रर कॅफे याांचा मोबाईल नांबर नको] [आर्धाि काडग बकँ खात्याशी िंलग्न 
अिािे] 
2.िाळा सोडल्याचा दाखला-एस.एस.सी.चे एल.सी व गुणपत्रक झेरॉतस 
प्रत 
3.िाळा सोडल्याचा दाखला-एच.एस.सी.चे एल.सी व गुणपत्रक झेरॉतस 
प्रत 
4.मागील 3 वषाचे गुणपत्रक [पास-नापास सवत] 
5.खांड असल्यास खांड प्रमाणपत्र [प्रवेि घेताांना व शिष्ट्यवृत्ती अजत भरताांना 
लागेल.] 
6.प्रवेि पावती-शदनाांकासहीत [मुळ प्रवेि पावती स्कॅन साठी] 
7.आदेि क्रमाांक व शजल्हा बदल प्रमाणपत्र  
8.मुळ उत्पन्नाचा दाखला 
9.जातीचा दाखला 
10.जातप्रमाणपत्र नॉनशक्रशमशलयर [NT/SBC/OBC] साठी 
11.डोमेसाईल प्रमाणपत्र 
12.प्रशतज्ञा पत्र [कुां टूांब प्रमाणपत्र] 
13.िासकीय ििहतगृिात िाित अिल्याि ििहतगृिाचा दाखला- 
म.गृिपाल ि मा.प्राचायग िाो., यांची स्िाक्षिी अिणे    अत्यािश्यक आिे. 
[ििहतगृि दाखल्यािि हदनांक अिणे आिश्यक आिे.] 
14.इतर अत्यावश्यक कागदपत्रक 
ििग कागदपत्रक हशष्ट्यिृत्ती अजाि लािून कायालयात जमा किािे ि पोच 

घ्यािी. 

 1.  मागील 3 वषाचे गुणपत्रक   2. िाळा सोडल्याच्या दाखल्याची सत्य प्रत. 
 3. जातीचे प्रमाणपत्र [सक्षम अशधकाऱ्याने शदलेले: खाडाखोड नसावी]  
 4. उत्पन्नाचा दाखला [तहशसलदार ककवा त्यापेक्षा वरच्या दजाच्या महसूल 

अशधकाऱ्याने शदलेला] 
      वडीलाांच्या उत्पन्नाचा दाखला [रेिन काडत आजी आजोबाांच्या नावाने असले 

तरी चालेल.]  
      वडील हयात नसल्यास आईच्या उत्पन्नाचा दाखला व वडीलाांचा मृत्यू 

दाखला तरी चालेल.  
      आई वडील हयात नसल्यास पालकाांच्या उत्पन्नाचा दाखला व आई 

वडीलाांचा मृत्यू  दाखला. 
      मुलगी  शववाशहत असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा दाखला. 

आई वडील शवभतत राहत असल्यास न्यायालयाच्या शनकालाची प्रत 
शवद्यार्थ्यांचे वडील सरकारी अथवा शनमसरकारी नोकरीत असतील तर 
त्याांच्या एकूण वार्षषक उत्पन्नाचा दाखला [पगार,महागाई भत्ता,घरभाडे 
इत्यादी सहीत] सांबांधीत अशधकृत अशधकाऱ्याांच्या सही शितयाशनिी जोडावा. 

5. एनटी/एसबीसी/ओबीसी साठी नॉन शक्रशमशलयर  
6. िैक्षशणक वषात गॅप असल्यास तहशसलदार याांच्या समोरील प्रशतज्ञापत्र 
7. फ्रीिीपसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र 
8. महाशवद्यालय बदल असल्यास मागील वषी शमळालेल्या शिष्ट्यवृत्तीचा मान्यता 

क्रमाांक व रतकम 
9. वडीलाांची बदली झाल्यामुळे शवद्याथी बाहेरच्या शजल्हयातून आला असेल तर 

शजल्हा बदल प्रमाणपत्र 
10. आधार काडत झेरॉतस प्रत व बँक पासबुक झेरॉतस [अत्यावश्यक] 
 



सी. गो. पाटील कला, विज्ञान ि िाविज्य महाविद्यालय, साक्री 
 

 

 

हनयम ि अिी  

1. शिष्ट्यवृत्तीसाठी पात्र असणाऱ्या शवद्यार्थ्यांची हजेरी 75% असली पाशहजे. 
2. एका शवद्यार्थ्यांस एकच अभ्यासक्रम पूणत करेपयंत शिष्ट्यवृत्ती लागू राहील 

[उदा.11 वी, 12 वी कला, बी.ए., एम.ए.,एम.शफल, पीएच.डी.] परांतु 
एखाद्या  शवद्यार्थ्यांने बी.ए.नांतर बी.एड्. हा अभ्यासक्रम पूणत केला आशण 
नांतर त्याने एम.ए.साठी प्रवेि घेतला तर एम.ए.कोसतसाठी त्यास शिष्ट्यवृत्ती 
मांजुर होणार नाही. परांतु बी.एड.नांतर एम.बी.ए.ला प्रवेि घेतल्यास तो 
प्रोफेिनल पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असल्यामुळे त्यास शिष्ट्यवृत्ती मांजुर करता 
येईल. एका शवद्यार्थ्यास 2 व्यावसाशयक अभ्यासक्रमासाठी ही शिष्ट्यवृत्ती 
अनुज्ञेय असेल. 

3. शिष्ट्यवृत्ती घेणाऱ्या शवद्यार्थ्यांने ज्या अभ्यासक्रमासाठी शिष्ट्यवृत्ती घेतललेी 
आहे. तो अभ्यासक्रम त्याने पूणत केला पाशहजे जर तो अभ्यासक्रम त्याने 
अधतवट सोडला व दुसऱ्या अभ्यासक्रमास प्रवेि घतेला तर दुसऱ्या 
अभ्यासक्रमाची शिष्ट्यवृत्ती त्यास मांजूर होणार नाही. शवद्यािाखा बदल 
करणाऱ्या शवद्यार्थ्यांस शिष्ट्यवृत्ती मांजूर होणार नाही. 

4. व्यावसाशयक अभ्यासक्रम पूणत करुन अव्यावसाशयक अभ्यासक्रमास प्रवेि 
घेतल्यास त्यास शिष्ट्यवृत्ती शमळणार नाही. [उदा.बी.एड्. अथवा 
एल.एल.बी. पूणत झाल्यानांतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्ट्यवृत्ती 
शमळणार नाही.] 

5. पुन:प्रवेशित शवद्यार्थ्यांस शिष्ट्यवृत्ती मांजूर होणार नाही.  
6. महाराष्ट्रा बाहेरील शवद्याथी जर महाशवद्यालयात शिकत असतील तर त्याांना 

महाराष्ट्र िासनातफे ही शिष्ट्यवृत्ती मांजूर होणार नाही. 
7. शिष्ट्यवृत्ती अजत ऑनलाईन मुदतीत भरण्याची जबाबदारी सांबांधीत 

शवद्यार्थ्यांची राहील. 

8. शिष्ट्यवृत्तीसाठी शवद्यार्थ्यांला स्टेट बँक ऑफ इांशडया/बँक ऑफ 
महाराष्ट्र/युशनयन बँक/देना बँक इ. [राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडणे 
आवश्यक आहे.] 

9. बँकेचा खाते क्रमाांक [अकौंट नांबर] शवद्यार्थ्यांने अचूक द्यावा, चुकीचा खाते 
क्रमाांक असल्यास शिष्ट्यवृत्ती जमा न झाल्यास सवतस्वी जबाबदारी 
शवद्यार्थ्यांची राहील. 

10. ईबीसी-राजर्षष छत्रपती िाहू महाराज/एसटीसी/पीटीसी व शिष्ट्यवृत्ती अजत 
न भरल्यास सांपूणत फी भरावी लागेल. 
इति स्कॉलिहशप ि फी ििलती बाबत: 

वर शनदेि केलेल्या स्कॉलरशिप, फ्रीिीप व फी सवलती व्यशतशरतत 
खालील प्रकारच्या फी सवलती व स्कॉलरशिप त्यासाठी पात्र असणाऱ्य 
शवद्यार्थ्यांना शमळू िकतील. 

1. स्वातांत्र्य सैशनकाांच्या मुलामुलींसाठी शवशिष्ट्ट प्रकारचे अजत भरावयाचे 
असतात अिा अजाचा नमुना कायालयात शमळू िकेल. 

2. अपांग शवद्यार्थ्यांना महािय शसव्हील सजतन, याांच्या वैद्यकीय दाखल्याच्या 
आधारावर अपांग शवद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप शमळू िकेल अिा शवद्यार्थ्यांनी 
कायालयािी सांपकत  साधावा. 

3. राष्ट्रीय कजाऊ शिष्ट्यवृत्ती ओपन मेरीट स्कॉलरशिप, प्राथशमक 
शिक्षकाांच्या मुलामुलींसाठी स्कॉलरशिप, इतर मागासवगीय 
शवद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिप, गुणवत्ता िोध स्कॉलरशिप, शवज्ञान 
िाखेतील हुिार शवद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिप इ. साठी पात्र शवद्यार्थ्यांनी 
कायालयात चौकिी करावी. 
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हिशेर् िूचना: 

1. िासनामाफत त शमळणाऱ्या शवशवध शिष्ट्यवृत्याांचा लाभ घेणाऱ्या 
मागासवगीय शवद्यार्थ्यांनी चुकीची व खोटी माशहती पुरशवल्यास त्यास 
वैयक्ततकशरत्या जबाबदार समजले जाईल व त्याबाबत कायदेशिर 
कारवाई केली जाईल. 

2. वरील सवत बाबींच्या सूचना महाशवद्यालयाच्या सूचना फलकावर 
वेळोवेळी लावल्या जातील. सदर सूचना पाहून मुदतीच्या आत अजत 
करण्याची जबाबदारी शवद्यार्थ्यांची असेल. मुदत बाह्य आलेल्या अजाचा 
शवचार होणार नाही. 

3. एकदा पात्रता झाल्यानांतर शवद्यार्थ्यांना शवषय बदलण्यास परवानगी 
शदली जाणार नाही. 

4. प्रथम वषात प्रवेशित झालेल्या शवद्यार्थ्यांनी आपले 12वी चे मूळ गुणपत्रक 
1 ते 15 जानेवारी या कालावधीत कायालयातून घेऊन जावे. 1 वषानांतर 
मूळगुणपत्रकाची जबाबदारी महाशवद्यालयाची राहणार नाही याची नोंद 
घ्यावी. 

5. शिक्षण बांद केल्यास ककवा पूणत झाल्यानांतर एकावषांच्या आत शवद्यार्थ्यांने 
महाशवद्यालयातून टी.सी. घेऊन जावे. 

ित्र [Term] मंजुिीिाठी मित्िाच्या अिी : केवळ महाशवद्यालयात नाव दाखल 
केले व फी भरली म्हणजे सत्र मांजरू होत नाही.  सत्र मांजूर होण्यासाठी पुढील 
गोष्ट्टीचा शवचार केला जातो. 

 अ. शवद्यार्थ्यांची सवत शदवस सवत तासाांना उपक्स्थती आवश्यक आहे. 
 ब.  प्रत्येक शवषयाचे स्वाध्याय [टयुटोशरयल] वेळच्यावेळी शलहून पूणत 

करणे व त्याची फी वेळेवर देणे. 
 क. सवत अांतगतत परीक्षाांना बसून समाधानकारक प्रगती दाखशवणे. 

 ड. महाशवद्यालयात, वगात व वगाव्यशतशरतत होणाऱ्या कायतक्रमात भाग 
घेणे. 

 इ. वगात व इतर कायतक्रमाच्या वेळी त्याचे वततन सभ्य व शिस्तीचे 
असावे. 
ई. एन.सी.सी. परेडस्, राष्ट्रीय सेवा योजना शिबीर याांना शनयशमत 

हजर रहाणे. वरील शनयमाांच्या शवरुध्द शवद्यार्थ्यांचे वततन झाल्यास 
त्यास योग्य ती शिक्षा होईल. शिवाय त्याचे सत्र [Term] मांजूर केल े
जाणार नाही व परीके्षस बसू शदले जाणार नाही. 

हिद्यार्थ्यांच्या ितगनािंबंर्धी हनयम:  

1. प्रत्येक शवद्यार्थ्यांने सवत शवषयाच्या ताशसकाांना वततशिरपणे उपक्स्थत 
राहणे आवश्यक आहे. 

2. महाशवद्यालयातफे घेतल्या जाणाऱ्या सवत परीक्षाांत प्रत्येक शवषयात 
समाधानकारक प्रगती दाखशवणे आवश्यक आहे. 

3. 80% पेक्षा कमी उपक्स्थती असलेल्या व सहामाही आशण पूवत परीके्षस न 
बसणाऱ्या शवद्यार्थ्यांला वार्षषक परीके्षस बसू शदले जाणार नाही. व त्यास 
फी सांबांधी कोणत्याही सवलती शदल्या जाणार नाहीत. 

4. प्रत्येक शवद्यार्थ्यांने महाशवद्यालयाने ठरवून शदलेल्या गणवेिात 
महाशवद्यालयात येणे बांधनकारक आहे.  
[शवद्यार्थ्यांसाठी ब्लॅक पॅन्ट-व्हाईट िटत, शवद्याथींनींसाठी ब्लॅक सलवार 
ककवा पॅन्ट व व्हाईट टॉप कुता] 

5. महाशवद्यालयात प्रवेि शमळाल्यावर प्रत्येक शवद्यार्थ्यांस ओळख पत्र शदले 
जाते, त्यावर आपला फोटो शचकटवून शवद्यार्थ्यांने प्राचायांची सही 
घ्यावी. महाशवद्यालयाच्या आवारात शवद्यार्थ्यांने ओळख पत्र गळयात 
बाळगावे आशण ओळखपत्रावर रतत गट नोंदशवणे आवश्यक आहे. 

6. शवद्यार्थ्यांने आपल्या स्वत:च्या ताशसकाांखेरीज अन्य वगाच्या ककवा इतर 
शवषयाांच्या ताशसकाांना बसू नये. 
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7. कोणत्याही प्राध्यापकाांिी बोलताांना, वागताांना शवद्यार्थ्यांने मयादेच ेपालन करावे. 
8. महाशवद्यालयाच्या सूचना फलकावर वेळोवेळी लागणाऱ्या सवत प्रकारच्या सूचना 

वाचल्या पाशहजेत. त्यासाठी रोज सूचना फलक पाहण्याची सवय ठेवावी. 
सांबांधीत सूचना पाशहली नाही अिी सबब केव्हाही चालणार नाही. 

9. शिकशवणे चाल ूअसलेल्या वगात आपल्या वागण्याने कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव 
होणार नाही याची खबरदारी व्यततीि: घेतली पाशहजे. 

10. शवद्यार्थ्यांचा पोषाख शिष्ट्टमान्य व शनटनेटका असावा. 
11. महाशवद्यालयात व महाशवद्यालयाच्या बाहेर शवद्यार्थ्यांच ेवततन सभ्यतेच ेअसावे. 
12. महाशवद्यालयाची मालमत्ता सुरशक्षत ठेवण्याशवषयी व आवारात स्वच्छता 

राखण्याबाबत प्रत्येक शवद्यार्थ्यांने जागरुक असावे. आवारात गैरवततन करणाऱ्या 
शवद्यार्थ्यांशवरुध्द कायदेिीर कारवाई केली जाईल. 

13. महाशवद्यालय पशरसरातील वकृ्ष-वेलींिी शमत्रत्वाने वागावे. त्याांना इजा पोहचले 
असे वततन करु नये. 

14. एखाद्या शवद्यार्थ्याच ेवततन महाशवद्यालयाच्या शहताच्या दृष्ट्टीने अपायकारक आहे 
असे प्राचायांचे मत झाल्यास त्या शवद्यार्थ्यांस कोणतेही कारण न साांगता 
महाशवद्यालयातून काढून टाकण्यात येईल. 

15. क.ब.चौ.उत्तर महाराष्ट्र शवद्यापीठाच्या पशरपत्रकानुसार कोणत्याही कारणास्तव 
महाशवद्यालयाच्या व शवद्यापीठाच्या पशरक्षचे्या वेळा पत्रकात बदल मागता येणार 
नाही. योग्य कारणासाठी शवद्यापीठ असे बदल करु िकेल. 

16. पशरक्षेच्या वेळी गैरवततन करणाऱ्या शवद्यार्थ्यांशवरुध्द कठोर कारवाई केली 
जाईल. 

मित्िाच्या िूचना:  

1. महाराष्ट्र िासनाच्या कायद्याप्रमाणे महाशवद्यालय अगर क.ब.चौ.उत्तर 
महाराष्ट्र शवद्यापीठतफे घेण्यात येणाऱ्या सवत परीक्षते गैरप्रकार करणाऱ्या 
शवद्यार्थ्यांना िासन केल ेजाईल. 

2. महाशवद्यालयात गैरवततणूक करणाऱ्या शवद्यार्थ्यांला वगामध्ये प्रवेि शदला जाणार 
नाही. 

3. महाशवद्यालयीन शवद्यार्थ्यांनी धुम्रपान, गुटखा सेवन करणे बेकायदेिीर आहे. 

4. रॅकगग सारखा गैरप्रकार करणे कायद्याने गुन्हा आहे. 
5. मुळ कागदपत्रे कायालयात प्रवेि घेतेवेळी जमा करताांना त्याांच्या जादा झेरॉतस 

प्रती काढून ठेवाव्यात. त्याची कोणतीही प्रत शवशिष्ट्ट मदुतीनांतर परत शमळणार 
नाही, याची नोंद घ्यावी. 

6. माशहतीच्या अशधकारानुसार महाशवद्यालयाच्या सक्षम अशधकाऱ्याकडून माशहती 
शमळेल. 

7. माशहतीपत्रक वषतभर जपून ठेवावे. 
िॅहगग: 

 रॅकगग म्हणज े शवद्यार्थ्यांकडून इतर शवद्यार्थ्यांची हेत ू पुरस्कर खेाड काढणे, 
दाांडगाईने थट्टा मस्करी करणे, अवाांछनीय, क्षुद्र, अश्लाघ्य वततणूक करणे, 
कटगल उडशवण्याच्या दृष्ट्टीने शचडशवणे, िारीशरक-मानशसक शपळवणूक करणे 
की ज्यामुळे रकॅगगच े लक्ष्य बनशवलेल्या शवद्यार्थ्यांवर मानशसक तणाव शनमाण 
होऊन त्याांच े मानशसक स्वास्थ शबघडणे. रॅकगग हा कायद्याने दाखलपात्र गुन्हा 
आहे. [Supreme Court Judgment & Order-dated 11.2.2009 UGC 
Regulation Reference:F1-16/2007CPP-II], dated April-2009]  दोषी 
शवद्यार्थ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल याची शवद्यार्थ्यांनी गांभीर दखल घ्यावी. 
दोषी आढळल्यास त्याचे नाव महाशवद्यालयातून, वसशतगृहातून कमी केल ेजाऊ 
िकते. तसेच दोषी शवद्यार्थ्यांना कायदेिीर कारवाईस सामोरे जाव े लागेल. 
रॅकगग सांबांधी तक्रार असल्यास महाशवद्यालयाचे प्राचायत, उपप्राचायत व 
कायालयीन अशधक्षक याांचेिी सांपकत  साधावा. 

Online Admission Link:- 

• For F.Y. and M.A. Ist :-   

https://enrolonline.mastersofterp.in/CollegeHome/Index/SG

PSCC    

• For S.Y., T.Y. and M.A. IInd :-  

https://cimsstudent.mastersofterp.in/ 

• Online Fees Payment Link :- 

https:// www.feepayr.com 

https://enrolonline.mastersofterp.in/CollegeHome/Index/SGPSCC
https://enrolonline.mastersofterp.in/CollegeHome/Index/SGPSCC
https://cimsstudent.mastersofterp.in/


 



 


