पाथरी तालक
ु ा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे

कत्रवु ार कला, रतनलाल काबरा शवज्ञान व बी.आर.मत्रं ीवाशणज्य
महाशवद्यालय,मानवत
ता. मानवत शि.परभणी (महाराष्ट्र)

माहिती पुहततका
(२०२०-२०२१)
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ु ा शिक्षण प्रसारक मंडळ, मानवत

संस्थापक अध्यक्ष

कै . मा. श्री स.गो. नखाते

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

मा. श्री शवियकुमार कत्रवु ार

मा. डॉ. द्वारकादासिी लड्डा

कोषाध्यक्ष

सशचव

सहसशचव

मा. श्री. रामचंद्रराव कत्रवु ार

मा. श्री बालशकिनिी चांडक

मा. श्री अशनलराविी नखाते
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Online प्रवेश प्रहिया २०२०-२१
सन २०२०-२१ या िैक्षशणक वषाातील अकरावी ते एम,कॉम. वगााचे प्रवेि Online पद्धतीने होणार
आहेत.
सवा प्रथम www.kkmcollege.org या महाशवद्यालयायाया संकेतस्थळावर िावन अकरावी,
बी.ए.,बी.कॉम., आशण बी.एस्सी. प्रथम वषाायाया शवद्यार्थयाांनी प्रथम Online Admission या Tab मध्ये
िाऊन Register Now वर िावन यिु र आय.डी. व पासवडा तयार करून घ्यावा. नंतर Student Login
मध्ये िाऊन Registration Form पणु ा माशहतीसह भरून घ्यावा व ऑनलाईन २००/- रु. नोंदणी िल्ु क
भरावे.
बी.ए. आशण बी.एस्सी. प्रथम वषाायाया शवद्यार्थयाांनी Admission Form भरावा. भरलेला फॉमा प्रवेि
सशमतीकडे िावन तयांची योग्य ती शिफारस घ्यावी. सदरील फॉमा मध्ये काही Correction असल्यास
श्री.काकडे यानं ा भेटन Correction करून घ्यावे. प्रवेि Fee Online शकंवा Offline भरण्यासदं भाात
श्री.काकडे यांयायाकडन पताता करून घ्यावी. प्रवेि Fee भरल्यानंतर फॉमा कायाालात िमा करावा.
१२ वी कला, शवज्ञान आशण वाशणज्य तसेच बी.ए., बी.कॉम. आशण बी.एस्सी. शद्वतीय व तृतीय
वषाायाया शवद्यार्थयाांनी संकेतस्थळावर Existing Student या Tab वर िावन प्रवेि नोंदणी व प्रवेि फॉमा
भरून सदरील अिााची Printout काढन प्रवेि सशमतीची शिफारस घ्यावी व काही Correction असल्यास
श्री. काकडे यांयायाकडन पणा करून प्रवेि Fee संदभाात Online वा Offline भरून प्रवेि फॉमा कायाालात
िमा करून प्रवेि पणा करावा.
बी.कॉम. प्रथम वषाायाया व अकरावी अनदु ाशनत तुकडीतील प्रवेि गणु वत्तेनसु ार स्वतंत्र
वेळापत्रकानसु ार प्रवेि के ले िातील.
सवा शवनाअनदु ाशनत तक
ु डीसाठी थेट प्रवेि शदले िातील.

टीप: हवद्यार्थयाांनी मिाहवद्यालयात प्रवेश हकिंवा अन्य कामकाजासाठी आल्यानिंतर शासनाने जािीर
के लेल्या Covid-१९ च्या अनुशिंगाने परतपरातील सामाहजक अिंतर, मातक व हनयमािंचे तिंतोतिंत पालन
करणे आवश्यक आिे.

प्राचाया
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पाथरी तालक
ु ा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे

कत्रवु ार कला, रतनलाल काबरा शवज्ञान व बी.आर.मंत्री वाशणज्य महाशवद्यालय,मानवत
ता. मानवत शि.परभणी ४३१५०५ (महाराष्ट्र)
शवद्याथी शमत्र हो,
तुमयाया िीवनात आि एक नवे पान उघडले आहे. भशवष्ट्यातील तुमयाया स्वपनानं ा साकार करणाऱ्या
महाशवद्यालयायाया प्रवेिद्वारात तुम्ही उभे आहात.
ज्ञान, व्यासंग, पररश्रम यांची पराकाष्ठा शवशवध क्षेत्रात
स्वकतृातवाने नावलौशकक शमळशवणाऱ्या असख्ं य तरुण शवद्यार्थयाांयाया
शपढ्या घडतानं ा या वास्तने पाशहल्या आहेत. तुम्हीही या परंपरे चा वारसा
चालवाल अिी खात्री आि तमु चे स्वागत करताना वाटते.
िन १९७२ पासन या सस्ं थेत कला वाशणज्य व शवज्ञान या
िाखेमधन अनेक शवद्याथी यि सपं ादन करून बाहेर पडले व शवशवध
क्षेत्रांमध्ये या शवद्यार्थयाांनी स्वतःचा ठसा शनमााण के ला आहे. क्रीडा क्षेत्रात
राष्ट्रीय पातळीपयांत अनेक मान सन्मान, पाररतोशषके आि पयांत आमयाया शवद्यार्थयाांनी शमळशवले आहेत. हे शवद्याथी तयार
करण्यासाठी शवशवध खेळांचा शनयशमत सराव घेतला िातो. याशिवाय आि पयांत शवद्यापीठीय पातळीवरील खो-खो, कबड्डी,
हॉलीबॉल,बास्के टबॉल,बॉल बॅडशमंटन इतयादी स्पधाा घेण्यात येतात.
वाद-शववाद,यवु क महोतसव, साशहतय संमेलने, चचाासत्रे यांयायामध्ये शवद्यार्थयाांचा सहभाग असावा याबद्दल आम्ही
दक्ष आहोत. गट शवमा सरु क्षा योिनेअतं गात शवमा काढण्यात येतो. महाशवद्यालयात शवद्याथी ससं देयाया शनवडणका महाराष्ट्र
सावािशनक शवद्यापीठ कायदा २०१६ व स्वा.रा.ती.म.शवद्यापीठ नादं डे यांयाया सचनेनसार घेण्यात येतील.
एकशवसाव्या ितकात प्रवेि करत असताना महाशवद्यालयातील कायाालय व ग्रथं ालयाचे सगं णकीकरण करण्यात
आले आहे. २००४-२००५ पासन महाशवद्यालयात यिवतं राव चव्हाण महाराष्ट्र मत व
ु शवद्यापीठ, नाशिकचे अभ्यास कें द्र सरू
ु
करण्यात आले आहे. शिक्षणायाया प्रवाहातन मध्येच बाहेर पडलेले अनेक शवद्याथी याद्वारे पदवी व पदव्यत्तर अभ्यासक्रम पणा
करीत आहेत.
हे महाशवद्यालय तमु चे आहे. तुमचे कतातु व हा या वास्तचा अलंकार आहे. आपल्या कतातु वाने तुम्ही महाशवद्यालयाचा
लौशकक वाढवाल अिी अपेक्षा बाळगन तमु याया भावी वाटचालीबद्दल िभु ेया ा देतो
डॉ.भास्कर मंडु े
प्राचाया
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मिाहवद्यालयीन प्रशासन

डॉ. भास्कर मंडु े

डॉ. टी.व्ही. मंडु े

प्राचाया

उपप्राचाया

श्री ए. एस. घगु े
पयावेक्षक (कशनष्ठ महाशवद्यालय)

श्री एस. िे. पठाण

श्री िी.पी. उबाळे

समन्वयक

प्र. कायाालय अधीक्षक

(उयाच माध्य. व्यवसाय अभ्यासक्रम)
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कायाकाररणी

सतिं थापक

:

कै . मा. श्री. स. गो. नखाते

अध्यक्ष

:

मा. श्री शवियकुमार कत्रवु ार

उपाध्यक्ष

:

मा. डॉ. द्वारकादासिी लड्डा

कोषाध्यक्ष

:

मा. श्री रामचंद्रराव कत्रवु ार

सहचव

:

मा. श्री बालशकिनिी चांडक

सिसहचव

:

मा. श्री अशनलराविी नखाते

सदतय

:

मा. श्री आनदं रामिी मत्रं ी

सदतय

:

मा. श्री ियकुमारिी काला

सदतय

:

मा. डॉ. आनंद कत्रवु ार

सदतय

:

मा. श्री शवियकुमार दलाल

सदतय

:

मा. श्री सिं य बागं ड

सदतय

:

मा. श्री िगदीि बांगड

सदतय

:

मा. श्री शदलीपराव शहबारे

सदतय

:

मा. श्री अॅड. शदगबं रराव बारटक्के

सदतय

:

मा. डॉ. ओमप्रकाि समदाणी

पदहसद्ध सिसहचव

मा. प्राचाया डॉ.भास्कर मंडु े
के .के .एम.महाशवद्यालय,मानवत
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अिंतगगत गुणवत्ता िमी कक्ष
डॉ. बी.एस. मडुिं े

प्राचाया, चेअरमन

मा.श्री बालहकशनजी चािंडक

कायाकाररणी सदस्य

डॉ. श्रीमती एस. बी. राऊत

शिक्षक सदस्य

डॉ. डी.बी. रवदिं े

शिक्षक सदस्य

श्री एस. आर. राठी

शिक्षक सदस्य

डॉ. सी.पी. व्यास

शिक्षक सदस्य

श्री व्िी.पी. जाधव

शिक्षक सदस्य

डॉ. पी.ए. चालीकवार

शिक्षक सदस्य

श्री. पी.बी. हगरासे

शिक्षक सदस्य

डॉ.जी.एस. मारेवाड

मािी शवद्याथी सदस्य

श्री जी.पी. उबाळे

प्र. कायाालय अधीक्षक

डॉ.के .जी. िुगे

समन्वयक

मिाहवद्यालय हवकास सहमती
मा. श्री हवजयकुमार कत्रुवार

अध्यक्ष

मा. श्री बालहकशनजी चािंडक

सदस्य

मा. डॉ. द्वारकादासजी लड्डा

सदस्य

मा. श्री रामचिंद्रराव कत्रुवार

सदस्य

मा. डॉ. ओमप्रकाश समदाणी

सदस्य

प्राचायग डॉ. भातकर मुिंडे

सदस्य सशचव

डॉ. टी.व्िी. मुिंडे

शवभाग प्रमख
ु

श्रीमती प्रा. एस. जे. कुकडे

शिक्षक प्रशतशनधी

डॉ. एस. के . हशदिं े

शिक्षक प्रशतशनधी

प्रा. के . आर. बोरुडे

शिक्षक प्रशतशनधी

डॉ. के .जी. िुगे

IQACसमन्वयक

श्री आर. बी. रणहदवे

शिक्षके त्तर प्रशतशनधी
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K.K.M. COLLEGE, MANWATH

Process of Online Form

Online Registration Process

Online Payment Process

महाशवद्यालयीन वेबसाईट
(www.kkmcollege.org) ला भेट द्या.

Student visit to College Website

नवीन नोंदणी शलंकवर शक्लक करा.

Click on Online Payment link or
Visit on www.feepayer.com

ई-मेल पत्ता आशण मोबाईल क्रमांक प्रशवष्ट करा

Enter your Registered Mobile No.

तमु चा यिु र आयडी व पासवडा ने लॉगीन करा

नोंदणी फॉमावरील सवा शफल्ड काळिीपवाक भरा

If Payment Condition Pay Online

नोंदणी फॉमा शप्रंटआउट घ्या.

मळ कागदपत्रासह नोंदणी फॉमा
प्रवेि सशमतीकडन Approve करून
महाशवद्यालयात िमा करा.

Generate OTP & Enter OTP

Pay Now Fees

1) Credit Card
2) Debit Card
3) Online Banking

Receipt Generation
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प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे :

या महाशवदद्य् ालायात प्रवेि शमळव इशया णाऱ्या शवद्यार्थयााकडन खालील कागदपत्रे व दाखले, मळ प्रतीतन व प्रतयेकी तीन ायांशकत
प्रतीसह सादर के ले िाने आवश्यक आहे.
१) गणु पशत्रका (Mark-Memo)
२) स्थलांतराचा दाखला (Transfer Certificate)
३) इ.बी.सी. धारक शवद्यार्थयाांसाठी सन २०१९-२० या वषााचा मा.तहसीलदार यांनी शदलेला पालकायाया उतपन्नाचा दाखला
(Income Certificate)
४) िातीचा दाखला (Caste Certificate) (मागासवगीय असल्यास)



हवद्यार्थयागसाठी मित्वाच्या सूचना :
१) महाशवद्यालयात प्रवेि घेण्यासाठी महाशवद्यालयायाया www.kkmcollege.org या सक
ं े त स्थळावर Online अिा भरणे
आवश्यक राहील. Online भरलेल्या अिााची Hard Copy प्रवेि सशमतीयाया शिफारिीसह व आवश्यक कागदपत्रासह
कायाालयात सादर करावी.
२) वाशणज्य प्रथम वषा व ११ वी याया सवा िाखांसाठी नोंदणी के लेल्या शवद्यार्थयााची गणु वता यादी लावली िाईल व तया
यादीप्रमाणे प्रवेि होतील.
३) मान्य प्रवेि क्षमतेयाया ५२ टक्के िागा िासन शनयमानसु ारमागासवगीय अिादारांसाठी राखीव असतील. तसेच १२ टक्के
SEBC, १० टक्के सवणा आरक्षण राहील. मशहलांसाठी ३० टक्के िागा आरशक्षत राहतील. िात प्रमाणपत्र असल्याशिवाय
मागासवगाातन प्रवेि शमळणार नाही.
४) पदवी स्तरावरील शवशहत प्रवेि क्षमतेपैकी ८५ टक्के िागा गणु वत्तेयाया आधारे भरण्यात येतील. संस्था चालक आशण प्राचाया
यांना प्रतयेकी ५ टक्के िागा आपल्या अखतयारीतन भारता येतील आशण उवाररत ५ टक्के िागा क्रीडा व सांस्कृ शतक क्षेत्रात
शविेष नैपण्ु य सपं ादन के लेल्या शवद्यार्थयाांनी अिा के लेले नसतील तर वरील िागावर सस्ं थाचालक प्राचायाांिी सल्लामसलत
करून प्रवेि देतील.
५) स्वातंत्र्य सैशनकाचे पाल्य, आिी व मािी सैशनकांचे पाल्य, प्रकल्पग्रस्तांचे पाल्य व अपंग या सवााना शमळन शवशहत
अभ्यासक्रमशनहाय प्रवेि क्षमते व्यशतररत व २ टक्के वाढीव िागावं र प्रवेि वेण्यात येईल.
६) प्रथम वषा कला, वाशणज्य व शवज्ञान या वगाात प्रवेि शमळशवणाऱ्या शवद्यार्थयाांना पात्रतेयाया दाखल्यासाठी (Eligibility
Certificate) अिा व िल्ु कही प्रवेि अिाासोबत भरणे आवश्यक आहे.
७) ११ वी कला, वाशणज्य व शवज्ञान वगााची १२० शवद्याथी क्षमतेची एक तक
ु डी अनदु ाशनत व १२० क्षमतेची शवज्ञान िाखेची
शवना-अनदु ाशनत तर कला व वाशणज्य िाखेची स्वयं अथासाहाशयत तक
ु डी आहे.
८) इ. १२ वी शवज्ञान वगाातील शवद्यार्थयाांनी आपले िात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्ताव online भरून तयाची हाडा कॉपी व
आवश्यक कागदपत्रे महाशवद्यालयायाया शिफारसपत्रासह िात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमतीकडे शद. ३१ ऑक्टो. पयांत
दाखल करावेत. ( सशवस्तर माशहतीसाठी कायाालयािी संपका साधावा .)
९) शवद्यार्थयाांना शवद्यापीठ व बोडाायाया परीक्षेस बसण्यासाठी शकमान ७५ टक्के उपशस्थतीची अट लाग राहील.
१०) िाखा बदलायाया संदभाात (Change of Faculty ) प्रिासकीय पातळीवर सशमती गठीत करण्यात आली आहे. कोणतयाही
िाखा बदल आशण तया सदं भाातील प्रशक्रया सशमतीयाया लेखी समं तीशिवाय ग्राह्य धरली िाणार नाही. िाखा बदलाबाबत
अंशतम शनणाय हा प्राचायाांचाच राहील.
११) दसु ऱ्या शवद्यापीठाकडन आलेल्या शवद्यार्थयाांनी प्रथम सत्र संपण्यायायापवी स्थानांतरण प्रमाणपत्र ( Migration Certificate
) कायाालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. तसे न के ल्यास शवद्याशपठायाया शनयमाप्रमाणे दडं भरावा लागेल.
१२) महाशवद्यालयातील शवद्यार्थयाांना गणवेि अशनवाया असन गणवेिांशिवाय शवद्यार्थयाांना महाशवद्यालयात येता येणार नाही.
१३) सवा प्रकारयाया शिष्ट्यवृत्तीचे अिा शवशहत मदु तीत दाखल करणे आवश्यक आहे.
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Senior College
वररष्ठ मिाहवद्यालय हवभाग
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वररष्ठ मिाहवद्यालयीन प्राध्यापक
१)

डॉ. बी. एस. मडंु े

प्राचाया
भौशतकिास्त्र शवभाग प्रमख
ु

२)

डॉ. के . बी. पाटोळे

सहाय्यक प्राध्यापक , वाशणज्य शवभाग प्रमख
ु

३)

डॉ. टी. व्ही. मडंु े

उपप्राचाया, प्राध्यापक , अथािास्त्र शवभाग प्रमख
ु

४)

श्रीमती एस. िे. कुकडे

सहाय्यक प्राध्यापक , समाििास्त्र शवभाग प्रमख
ु

५)

श्रीमती डॉ. एस. बी. राऊत

प्राध्यापक , शहदं ी शवभाग प्रमख
ु

६)

डॉ. के . िी. हुगे

सहाय्यक प्राध्यापक, रसायनिास्त्र शवभाग प्रमख
ु

७)

डॉ. बी. एस. शगते

सहयोगी प्राध्यापक , वाशणज्य शवभाग

८)

डॉ. एस. के . शिदं े

सहाय्यक प्राध्यापक , इग्रं िी शवभाग प्रमख
ु

९)

डॉ. पी. एस. लांडगे

सहाय्यक प्राध्यापक , राज्यिास्त्र शवभाग प्रमख
ु

१०) डॉ. के . एस. कदम
११) श्री एस. एम. सयावि
ं ी

सहयोगी प्राध्यापक , वनस्पतीिास्त्र शवभाग प्रमख
ु

१२) डॉ. डी. बी. रवदं े
१३) श्री एस. आर. राठी

सहयोगी प्राध्यापक ,इग्रं िी शवभाग

१४) श्री व्ही. पी. िाधव
१५) डॉ. पी. पी. पाटील

सहाय्यक प्राध्यापक ,मराठी शवभाग प्रमख
ु

१६) श्री के . आर. बोरुडे
१७) डॉ. सी. पी. व्यास

सहयोगी प्राध्यापक , शहदं ी शवभाग
सहाय्यक प्राध्यापक ,वाशणज्य शवभाग
संचालक, िारररीक शिक्षण , क्रीडा शवभाग
सहाय्यक प्राध्यापक ,रसायनिास्त्र शवभाग
सहाय्यक प्राध्यापक ,इशतहास शवभाग प्रमख
ु

१८) डॉ. एस. आर. राठोड
१९) डॉ. पी. ए. चालीकवार

सहाय्यक प्राध्यापक ,प्राणीिास्त्र शवभाग प्रमख
ु

२०) डॉ. एस. एन. चोबे
२१) श्री वाय. िे. बागल
ु

ग्रंथपाल

२२) श्री पी. बी. शगरासे
२३) श्रीमती डॉ. एस.िी. सावतं

सहाय्यक प्राध्यापक ,गशणत शवभाग

२४) श्री ए. य.ु मोगल

सहाय्यक प्राध्यापक ,मराठी शवभाग

सहाय्यक प्राध्यापक ,भौशतकिास्त्र शवभाग
सहाय्यक प्राध्यापक ,गशणत शवभाग प्रमख
ु
सहाय्यक प्राध्यापक ,वनस्पतीिास्त्र शवभाग
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हवद्यापीठ पुरतकृत सश
िं ोधन मागगदशगक
अ.ि. प्राध्यापकािंचे नाव
१) डॉ. बी. एस. मडंु े

हवषय
भौशतकिास्त्र

२)

डॉ. टी. व्ही. मडंु े

अथािास्त्र

३)

डॉ. के . बी. पाटोळे

वाशणज्य

४)

डॉ. बी. एस. शगते

वाशणज्य

५)

डॉ. एस. के . शिदं े

इग्रं िी

६)

डॉ. के . एस. कदम

वनस्पतीिास्त्र

७)

डॉ. डी. बी. रवदं े

इग्रं िी

८)

डॉ. सी. पी. व्यास

इशतहास

९)

डॉ. एस. आर. राठोड

प्राणीिास्त्र

पदवी अभ्यासिम
अ.ि.
अभ्यासिमाचे नाव
१) बी.ए. प्रथम वषा

माध्यम

पद्धत

उपलब्ध जागा

मराठी

सत्र

२२०

२)

बी.ए. शद्वतीय वषा

मराठी

सत्र

१२०

३)

बी.ए. तृतीय वषा

मराठी

सत्र

१२०

४)

बी. कॉम प्रथम वषा

मराठी

सत्र

१२०

५)

बी. कॉम शद्वतीय वषा

मराठी

सत्र

१२०

६)

बी. कॉम तृतीय वषा

मराठी

सत्र

१२०

७)

बी. एस्सी. प्रथम वषा

इग्रं िी

सत्र

१२०

८)

बी. एस्सी. शद्वतीय वषा

इग्रं िी

सत्र

१२०

९)

बी. एस्सी. तृतीय वषा

इग्रं िी

सत्र

१२०

माध्यम
मराठी

पद्धत
सत्र

उपलब्ध जागा
८०

मराठी

सत्र

८०

पदव्युत्तर अभ्यासिम
अ.ि.
अभ्यासिमाचे नाव
१) एम.कॉम. प्रथम वषा
२)

एम.कॉम. शद्वतीय वषा
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अभ्यासिम
कला शाखा
अहनवायग हवषय :

ऐहच्िक हवषय :

प्रथम/हद्वतीय वषग
१) इग्रं िी
२) दसु री भाषा ( Second Language )
मराठी अथवा शहदं ी
प्रथम/हद्वतीय/तृतीय वषग
अ- गट – मराठी/शहदं ी/इग्रं िी
ब- गट – समाििास्त्र / इशतहास
क- गट – राज्यिास्त्र
ड- गट – अथािास्त्र
- SEC अभ्यास (शद्वतीय व तृतीय वषाासाठी)
- पयाावरण (फत व तृतीय वषाासाठी)

* उपरोत व चार शवभागांपैकी कोणतेही तीन शवषय शनवडता येतील. परंतु एका गटातन एकाच शवषय शनवडावा लागेल.
* बी.ए. तृतीय सत्रासाठी SEC म्हणनु ऐशया क शवषयापैकी एका शवषयाची शनवड करावी लागेल.

वाहणज्य शाखा
अशनवाया शवषय :

1
2
3
4
5

प्रथम/हद्वतीय वषग
१) इग्रं िी
२) दसु री भाषा ( Second Language )
मराठी अथवा शहदं ी

B.Com. I Year I Sem
Financial Accounting –I
Fundamentals of Statistics
Business Communication-I
Business Economics – I
Salesmanship - I

1
2
3
4
5

B.Com. I Year II Sem.
Financial Accounting –II
Business Mathematics & Statistics
Business Communication-II
Business Economics – II
Salesmanship - II
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B.Com. II Year III Sem
1
2
3
4
5
6
7

New Trends in Corporate Accounting
Corporate Law
Principals of Business Management & Practice
Cost Accounting – I
Banking & Finance
Income Tax – I
SEC – I (Opt. Minimum one out of Fore)
i) Business Ethics
ii) E-Business Marking
iii) Business Environment
iv) E- Commerce

B.Com. II Year VI Sem.
1
2
3
4
5
6
7

B.Com. III Year V Sem.
1
2
3
4
5
6

Advanced Accounting - I
Management Accounting – I
Auditing – I
Indian Economy – I
Marketing Management – I
Training & Project Work
SEC – III
Self Employment – I

Advanced Corporate Accounting
Business Law
Risk Management
Advanced Planning in India
Advanced Cost Accounting – II
Income Tax – II
SEC – II(Opt. Minimum one out of Fore)
i) Retail Business Accounting
ii) E-Cyber Crimes and Laws in Business
iii) E-Insurance
iv) E-Governance

B.Com. III Year VI Sem.
1
2
3
4
5
6

Advance Accounting – II
Management Accounting – II
Auditing – II
Indian Economy – II
Marketing Management – II
Training & Project Work
SEC – IV
Self Employment – II

हवज्ञान शाखा
अहनवायग हवषय :

प्रथम/हद्वतीय वषग
१) इग्रं िी
२) दसु री भाषा ( Second Language )
मराठी अथवा शहदं ी
ऐहच्िक हवषय : (एक गट)
१) रसायनिास्त्र(Chemistry),
भौशतकिास्त्र (Physics), गशणत ( Mathematics)
२) रसायनिास्त्र(Chemistry),
वनस्पतीिास्त्र(Botany), प्राणीिास्त्र ( Zoology )
३) भौशतकिास्त्र (Physics),
गशणत (Mathematics) सगं णकिास्त्र (Comp.Sci.) (शवना अनदु ाशनत)
४) वनस्पतीिास्त्र(Botany),
प्राणीिास्त्र ( Zoology ), संगणकिास्त्र (Comp.Sci.) (शवना अनदु ाशनत)
* तृतीय वषाायाया सवा िाखांयाया शवद्यार्थयाांना “पयाावरण अभ्यास” ह्या शवषयाची पररक्षा अशनवाया आहे.
उपरोत व चार गटापैकी कोणताही एक गट शनवड करता येईल. बी. एस्सी. तृतीय सत्रात SEC म्हणन एका ऐशया क शवषयाची
शनवड करावी लागेल.
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वेगवेगळ्या वगागचे हवहवध प्रकारचे शल्ु क दशगहवणारा तक्ता
पदवी
अ.क्र.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३

िल्ु क/अनामत
नोंदणी िल्ु क
प्रवेि िल्ु क
पात्रता िल्ु क (फत व प्रथम वषा)
अध्ययन िल्ु क
ग्रंथालय िल्ु क
ओळखपत्र िल्ु क
शवद्याथी सहाय्यक िल्ु क
वैद्यकीय तपासणी िल्ु क
महाशवद्यालय पररक्षा िल्ु क
महाशवद्यालय क्रीडा िल्ु क
शनयतकाशलक िल्ु क
वाशषाक स्नेहसंमेलन िल्ु क
शवद्याथी कल्याण िल्ु क
शवद्याथी संसद िल्ु क
शवद्यापीठ क्रीडा िल्ु क
शवद्याथी समह शवमा यो.िल्ु क
महाशवद्यालय शवकास शनधी
ग्रथं ालय अनामत
प्रयोगिाळा अनामत (शवज्ञान िाखा)
प्रयोगिाळा िल्ु क (शवज्ञान िाखा)
स्थलांतर प्रमाणपत्र िल्ु क
कमवा व शिका
शवद्यापीठ आपातकानील शनधी
शवद्यापीठ अश्वमेध
इतर शफस
पस्ु तक पेढी
शवद्यापीठ सांस्कृ शतक िल्ु क
Self-Finance Unit
पात्रता फॉमा िल्ु क
प्रोिेक्ट िल्ु क
यवु क महोतसव
राज्यपाल यांचे कायाक्रम
शवभागीय क्रीडा सशमती शफस
एकण

टीप:
सचना:

F.F.
१०
४०
१००
१०००
१५०
१०
१०
५
३०
५०
४०
६०
६०
१५
५०
१०
५०
१००
१००
३००
--१५
३०
२०
१०
२०
१०
१०
५०
५०
३२
५०
२४८७

प्रथम वषा
E.B.C./SEBC
१०
-१००
-१५०
१०
१०
५
३०
५०
४०
६०
६०
१५
५०
१०
५०
१००
१००
३००
--१५
३०
२०
१०
२०
१०
१०
५०
५०
३२
५०
१४४७

GOI
१०
-१००
--१०
---------१०
५०
१००
----------१०
----२९०

F.F.
१०
४०
-१०००
१५०
१०
१०
५
३०
५०
४०
६०
६०
१५
५०
१०
५०
--३००
--१५
३०
२०
१०
२०
१०
-५०
५०
३२
५०
२१७७

शद्वतीय/तृतीय वषा
E.B.C./SEBC
१०
---१५०
१०
१०
५
३०
५०
४०
६०
६०
१५
५०
१०
५०
--३००
--१५
३०
२०
१०
२०
१०
-५०
५०
३२
५०
११३७

GOI
१०
----१०
---------१०
-----------------३०

१)F.F. : पणा शफस देणारे शवद्याथी २) E.B.C. आशथाकदृष्ट्या मागासलेले शवद्याथी
३) GOI भारत सरकारची शिष्ट्यवृत्ती धारक शवद्याथी
१) उपरोत व िल्ु कायां या दरामध्ये बदल होण्याची िक्यता आहे.
२) शवनाअनदु ाशनत तुकडी/शवषय प्रवेशित शवद्यार्थयाांना शनयमानसु ार िल्ु क आकारले िाईल.
३) ग्रंथालय व प्रयोगिाळा अनामत प्रथम प्रवेशित शवद्यार्थयाांना लाग राहील.
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पररक्षा
शवद्यापीठातफे प्रथम, शद्वतीय व तृतीय वषाासाठी C.B.C.S. ( Choice Based Credit System) पॅटनासरुु
करण्यात आला आहे. C.B.C.S. पॅटना नसु ार परीक्षेबाबतचे शनयम
१) प्रतयेक सत्रासाठीसाततयपणा मल्यमापन Continuous Assessment (C.A.) आशण शवद्यापीठाकडन
सत्रायाया िेवटी घेतली िाणारी पररक्षा (End of Semester Exam. [E.S.E.]) या दोन्हीमध्ये स्वतंत्रपणे
पास होणे आवश्यक आहे. बी.ए., बी.कॉम. साठी (C.A.) ३५ पैकी १४ गणु व बी.एस्सी. साठी (C.A.) १० पैकी
०४ गणु आशण . बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी. SEC साठी ४० पैकी १६ गणु पास होण्यासाठी आवश्यक आहेत.
२) िर शवद्याथी अतं गात मल्यमापन (C.A.) यामध्ये अनपु शस्थत राशहला शकंवा नापास झाला तर तयाला अतं गात

३)
४)
५)
६)

मल्यमापनासाठी (C.A.) दसु री सधं ी के वळ संबंशधत शिक्षक, शवभागप्रमख
ु व प्राचाया यांयाया संमतीने देण्यात येईल.
परंतु दसु री संधी हा तया शवद्यार्थयााचा अशधकार असणार नाही.
साततयपणा मल्यमापन(C.A.) चे गणु बदलणार नाहीत शकंवा (C.A.) पन्ु हा देता येणार नाही.
E.S.E. शवद्यापीठाकडन घेतलेल्या परीक्षेत शवद्याथी नापास झाल्यास तयाला पररक्षा देण्यासाठी लगतयाया के वळ
दोन संधी शमळतील.
IIIrd Semester याया प्रवेिासाठी Istव IInd Semester मधील एकण Credit याया ७५ % Credit शमळशवणे
आवश्यक आहे.
VthSemester याया प्रवेिासाठी Istव IInd Semester मध्ये सवा Credits (१००%) शमळाले पाशहिे.

पदव्यत्तु र शवभाग : ( एम.कॉम.)
पररसरातील शवद्यार्थयाांना पदव्यत्तु र शिक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी. यादृष्टीने पाथरी तालुका शिक्षण प्रसारक
मंडळाने सन २०१४-१५ या िैक्षशणक वषाापासन एम.कॉम. हा पदव्यत्तु र अभ्यासक्रम सरुु के ला आहे.
सदरील अभ्यासक्रम शवनाअनदु ान ततवावर असन शवद्यापीठ शनयमानसु ार प्रवेि िल्ु क, अध्ययन िल्ु क व इतर
िल्ु क आकारले िाईल. तसेच प्रथम वषाासाठी ८० प्रवेि क्षमता असन गणु वत्तेवर आधाररत प्रवेि शदले िाणार आहेत.

M.Com. I Year I Sem
1
2
3
4

Managerial Economics
Management Function & Behaviour
Quantitative Analysis for Management
Application
International Business Environment

M.Com. I Year II Sem.
1
2
3

Accounting for Managerial Decision
Corporate Tax Planning & Management
Operations Research

4

Legal Aspects of Business (New)

M.Com. II Year III Sem
1
2
3
4

Financial Management
Accounting & Finance
Marketing Management –I OR
Human Resource Management
Research Methodology

M.Com. II Year VI Sem.
1
2
3
4

Advanced Financial Management
Advanced Financial Accounting
Marketing Management –II OR
Human Resource Management
Research Project Work
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Table of Fees to be Paid by the M.Com. Student
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

टीप:

M.Com. F.Y.

Particulars
Registration Fees
Admission Fess
University Eligibility
Tuition Fees
Library Fees
Laboratory Fees
I-Card
Student Aid Fund
Medical Examination Fees
College Examination Fees
College Game Fess
College Magazine Fees
College Gathering Fees
University Student Welfare
Student Forum Fees
University Sports Fees
Student Insurance Fees
Chancellors Office Fees
Emergency Fund
Zonal Sports Fees
College Development Fees
Book Bank
University SFU
Mise/Other Fees
Youth Festival
University Ashwamedh
Total

F.F.
25
40
110
4000
250
500
10
10
5
30
50
40
60
60
15
50
10
32
15
50
50
10
20
20
50
30
5542

EBC/SEBC
25
40
110
-250
500
10
10
5
30
50
40
60
60
15
50
10
32
15
50
50
10
20
20
50
30
1542

M.Com. S.Y.
GOI
--

40
110
---10
---------10
---------170

F.F.
25
40
-4000
250
500
10
10
5
30
50
40
60
60
15
50
10
32
15
50
50
10
20
20
50
30
2432

EBC/SEBC
25
40
--250
500
10
10
5
30
50
40
60
60
15
50
10
32
15
50
50
10
20
20
50
30
1432

GOI
--

40
----10
---------10
---------60

१)F.F. : पणा शफस देणारे शवद्याथी
२) E.B.C. आशथाकदृष्ट्या मागासलेले शवद्याथी
३) GOI भारत सरकारची शिष्ट्यवृत्ती धारक शवद्याथी
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Junior College
कहनष्ठ मिाहवद्यालय हवभाग
व उच्च माध्य. व्यावसाहयक अभ्यासिम
(एच. एस. सी. व्िोके शनल)
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कहनष्ठ मिाहवद्यालय हवभाग

कहनष्ठ मिाहवद्यालयीन हशक्षक
१)

श्री. ए. एस. घगु े

पयावक्ष
े क, िीविास्त्र शवभाग

२)

श्री. एम.एम. िेख

समाििास्त्र शवभाग

३)

श्रीमती एन.एस. पवार

रसायनिास्त्र शवभाग

४)

श्री. ए.एम. कापसे

इग्रं िी शवभाग

५)

श्री. पी. एन. साबळे

भौशतकिास्त्र शवभाग

६)

श्री. ए. एस. सोळंके

िीविास्त्र शवभाग

७)

श्री. आर.आर. देिपांडे

गशणत शवभाग

८)

श्री. डी. ए. खोब्रागडे

भौशतकिास्त्र शवभाग

९)

श्रीमती एस. बी. घनवट

वाशणज्य शवभाग

१०) श्री. व्ही. एस. शहबारे
११) श्री. एस. एस. घम्ु मनवाड

वाशणज्य शवभाग

१२) श्रीमती एस. आर. कया वे
१३) श्री. बी. डी. शभसे

मराठी शवभाग

१४) श्री. एस. बी. आघाव
१५) श्री. बी. एन. होगे

शहदं ी शवभाग

१६) श्री. पी.एस. थोरात
१७) श्रीमती एस. बी. बोबडे

िीविास्त्र शवभाग

१८) श्री. ए. बी. काकडे

गशणत शवभाग

राज्यिास्त्र शवभाग
इग्रं िी शवभाग
रसायनिास्त्र शवभाग
भौशतकिास्त्र शवभाग

19

अभ्यासिम
शाखा
कला शाखा

अहनवायग हवषय
१) इग्रं िी
२) मराठी / शहदं ी
३) पयाावरण शिक्षण

ऐहच्िक हवषय
१) इशतहास
२) राज्यिास्त्र
३) अथािास्त्र
४) समाििास्त्र

वाहणज्य शाखा

१) इग्रं िी
२) मराठी / शहदं ी
३) पयाावरण शिक्षण

हवज्ञान शाखा

१) इग्रं िी
२) मराठी / शहदं ी
३) पयाावरण शिक्षण

१) पस्ु तपालन
२) वाशणज्य संघटन
३) अथािास्त्र
४) सशचवाची कायापद्धती
१) भौशतकिास्त्र
२) रसायनिास्त्र
३) िीविास्त्र
४) गशणत
*५) पीकिास्त्र
(कायम शवनाअनदु ाशनत)

वेगवेगळ्या वगागचे हवहवध प्रकारचे शल्ु क दशगहवणारा तक्ता
अ.ि.

शुल्क/अनामत

१
२

नोंदणी िल्ु क
प्रवेि िल्ु क

F.F.
१०
१६

३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

सत्र िल्ु क
अध्ययन िल्ु क
ओळखपत्र िल्ु क
महाशवद्यालय पररक्षा िल्ु क
वाशषाक स्नेहसंमेलन िल्ु क
शनयतकालीक िल्ु क
महाशवद्यालय शवकास शनधी
महाशवद्यालयीन क्रीडा िल्ु क
ग्रथं ालय अनामत
प्रयोगिाळा अनामत ( शवज्ञान िाखा)
प्रयोगिाळा िल्ु क ( शवज्ञान िाखा)
एकण

३२
१९२
१०
२००
४०
४०
५०
५०
५०
१००
१००
८९०

टीप:
सचना:

११ वी
EBC/SEBC
१०
---१०
२००
४०
४०
५०
५०
५०
१००
१००
६५०

GOI
१०
--

F.F.
१०
१८

१२ वी
EBC/SEBC
१०
--

--१०
-----५०
--७०

३६
२१६
१०
१००
४०
४०
५०
५०
---५४०

--१०
१००
४०
४०
५०
५०
---३००

GOI
१०
---१०
--------२०

१)F.F. : पणा शफस देणारे शवद्याथी २) E.B.C. आशथाकदृष्ट्या मागासलेले शवद्याथी
३) GOI भारत सरकारची शिष्ट्यवृत्ती धारक शवद्याथी
१) उपरोत व िल्ु कांयाया दरामध्ये बदल होण्याची िक्यता आहे.
२) शवनाअनदु ाशनत व स्वयंअथाासाहाय्यीत तक
ु डीतील प्रवेशित शवद्यार्थयाांना शनयमानसु ार िल्ु क आकारले िाईल.
३) ग्रंथालय व प्रयोगिाळा अनामत प्रथम प्रवेशित शवद्यार्थयाांना लाग राहील.
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उयाच माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम
१९८९-९० या िैक्षशणक वषाापासन कें द्र िासनायाया १९८६ याया नवीन िैक्षशणक धोरणाप्रमाणे एच..एस.सी.
व्यवसाय अभ्यासक्रमावर आधाररत असणारे तीन अभ्यासक्रम महाशवद्यालयात ( ११ वी , १२ वी) पढु ीलप्रमाणे आहेत.
१) इलेक्रॉशनक्स टेक्नॉलॉिी
२) इलेक्रीकल टेक्नॉलॉिी
३) लॉशिशस्टकस अॅन्ड सपलाय चेन मॅनेिमेंट
उपयात व
ु अभ्यासक्रम अशं तम स्वरूपाचे असन हे अभ्यासक्रम पणा झाल्यावर शवद्यार्थयाांना प्रशिक्षणाथी कायदा १९६०
खाली प्रशिक्षणायाया सशु वधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अभ्यासक्रम पणा करणारे शवद्याथी स्वयंरोिगारायाया दृष्टीने
पररपणा होऊ िकतात.
या अभ्यासक्रमामध्ये पारंपाररक भाग कमी असन प्रातयशक्षकावर अशधक भर देण्यात आला आहे. तसेच हे
अभ्यासक्रम पणा करणारे शवद्याथी बी.ए., बी.कॉम., पॉलीटेक्नीक, एल.एल.बी.,इलेक्रॉशनक्स टेक्नॉलॉिीयाया शवद्यार्थयाांना
बी.एस्सी. (इलेक्रॉशनक्स इन्स्टमेंटेिन ), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा शवद्यापीठ अिा प्रकारयाया शिक्षणासाठी पात्र
राहील.

वेगवेगळ्या वगागचे हवहवध प्रकारचे शल्ु क दशगहवणारा तक्ता
अ.ि.

शुल्क/अनामत

११ वी

F.F.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

नोंदणी िल्ु क
प्रवेि िल्ु क
सत्र िल्ु क
अध्ययन िल्ु क
ओळखपत्र िल्ु क
महाशवद्यालय पररक्षा िल्ु क
वाशषाक स्नेहसमं ेलन िल्ु क
प्रयोगिाळा िल्ु क
महाशवद्यालय शवकास शनधी
महाशवद्यालयीन क्रीडा िल्ु क
ग्रंथालय अनामत
प्रयोगिाळा अनामत
एकण

१०
२०
४०
२४०
१०
२००
४०
८०
५०
५०
५०
१००
८९०

EBC/SEBC
१०
---१०
२००
४०
-५०
५०
५०
१००
५१०

१२ वी
GOI
१०
---१०
-----५०
-७०

F.F.
१०
-५०
३००
१०
१००
४०
१००
५०
५०
--७१०

EBC/SEBC
१०
---१०
१००
४०
-५०
५०
--२६०

GOI
१०
---१०
-------२०

टीप:

१) F.F. : पणा शफस देणारे शवद्याथी
२) E.B.C. आशथाकदृष्ट्या मागासलेले शवद्याथी
३) GOI भारत सरकारची शिष्ट्यवृत्ती धारक शवद्याथी
सचना: १) उपरोत व िल्ु कांयाया दरामध्ये बदल होण्याची िक्यता आहे.
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अभ्यासिम
खालील शनदेशिल्याप्रमाणे अभ्यासक्रम असेल.
१) भाषा १ (मराठी )
२) भाषा २ ( इग्रं िी)
३) पायाभत अभ्यासक्रम
४) व्यवसाय सैद्धांशतक पेपर – १
५) व्यवसाय सैद्धाशं तक पेपर – २
६) व्यवसाय सैद्धांशतक पेपर – ३
७) प्रातयशक्षक पेपर – १
८) प्रातयशक्षक पेपर – २
९) प्रातयशक्षक पेपर – ३
१०) पयाावरण

उच्च माध्यहमक व्यवसाय अभ्यासिम हशक्षक
१)

श्री. एस. िे. पठाण

इलेक्रॉशनक्स टेक्नॉलॉिी शवभाग

२)

श्री. डी. एन. यादव

लॉशिशस्टकस अॅन्ड सपलाय चेन मॅनेिमेंट शवभाग

३)

श्री. िी.पी. अबं ेकर

इलेक्रीकल टेक्नॉलॉिी शवभाग

४)

श्री. पी. एस. गवळी

इलेक्रॉशनक्स टेक्नॉलॉिी शवभाग

५)

श्री. एस. िी. ढालकरी

इलेक्रीकल टेक्नॉलॉिी शवभाग

६)

श्री. आर. डी. खांडेकर

कशनष्ठ शलशपक

७)

श्री. एन. व्ही. वट्टमवार

हमाल
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सुहवधा – सवलती, हशष्यवृत्ती

.

१) इ.बी.सी. / रािषी िाहू शिक्षण िल्ु क प्रशतपती योिना
२) मागासवगीय शवद्यार्थयाांसाठी भारत सरकारची शिष्ट्यवृत्ती
३) प्राथशमक /माध्यशमक/ उयाच माध्यशमक शिक्षकायां या पाल्यानं ा शमळणाऱ्या सवलती.
४) स्वातत्र्ं य सैशनकायां या पाल्यांसाठीयाया सवलती
५) महाराष्ट्र राज्य रािषी िाहू शिष्ट्यवृत्ती
६) महाराष्ट्र राज्य एकलव्य शिष्ट्यवृत्ती
७) महारष्ट्र राज्याची शदव्यागं ासं ाठीची शिष्ट्यवृत्ती
८) महाराष्ट्र राज्य अल्पसख्ं याक शिष्ट्यवृत्ती
९) राज्य सरकारची गणु वत्ता शिष्ट्यवृत्ती
१०) मल
ु ींचे वस्तीगृह
११) गणु वतं शवद्यार्थयाांसाठी श्रीमती कोंडाबाई कचरूिेठ कटारीया व अन्य पाररतोशषके
१२) ग्रथं ालय शवभागामाफा त S.A.F. स्कॉलर काडा, रात्र अभ्याशसका इ. सशु वधा उपलब्ध.
१३) इग्रं िी भाषा कौिल्य अभ्यासक्रम.
१४) यिवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मत व
ु शवद्यापीठाचे पदवी व पदव्यत्तु र अभ्यासक्रम.

पायाभूत व शैक्षहणक स्त्रोत –

.

१) स्वया , संदु र शनसगारम्य शवस्तीणा पररसर.
२) सवा सोईसशु वधा यत व
ु भव्य इमारत.
३) स्वतत्रं प्रिासकीय शवभाग.
४) सशु वधायत व
ु समृद्ध वगा खोल्या.
५) भव्य सांस्कृ शतक सभागृह.
६) श्रीमती कस्तरु बाई परणमल लाहोटी इनडोअर स्टेशडयम
७) ससु ज्ि व्यायाम िाळा
८) ४०० मीटर रनीग रॅक
९) शवशवध खेळाचे मैदाने
१०) राष्ट्रीय सेवा योिना
११) स्पधाा परीक्षा मागादिान कें द्र
१२) सशु वधायत व
ु अभ्याशसका
१३) संिोधन प्रयोगिाळा
१४) संगणक प्रयोगिाळा
१५) इटं रनेट व वायफाय सशु वधा
१६) मशहलासं ाठी स्वतत्रं बैठक व्यवस्था
१७) प्रिस्त वाहनतळ
१८) िद्ध
ु शपण्याचे पाणी.
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हशक्षके त्तर कमगचारी
१)

श्री िी. पी. उबाळे

प्र.कायाालय अशधक्षक

२)

श्री व्ही. एम. मोगरे

मख्ु य शलशपक

३)

श्री आर. बी. रणशदवे

वररष्ठ शलशपक

४)

श्री एच.एस. शहबारे

ग्रथं ालय शलशपक

५)

श्री िी. व्ही. गोरे

कशनष्ठ शलशपक

६)

श्री पी. एस. िोिी

कशनष्ठ शलशपक

७)

श्री डी. एन. काकडे

कशनष्ठ शलशपक

८)

श्री बी. ए. नखाते

प्रयोगिाळा पररचर

९)

श्री डी. एस. रे डेवाड

प्रयोगिाळा पररचर

१०) श्री एस. एम. धमु ाळ

प्रयोगिाळा पररचर

११) श्री एस. िी. मारे वाड

सेवक

१२) श्री एम. एस. दायमा

सेवक

१३) श्री व्ही. एस. गडंु ाळे

सेवक

१४) श्री आर.एच. भाले

सेवक
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कै . कटारीया पाररतोशषक शवतरण कायाक्रमात
मागादिान करतांना न्यायाधीि
मा. श्री. आनं द मडंु े व
व्यासपीठावर उपशस्थत प्राचाया व संस्थाचालक

१५ ऑगष्ट २०१९ रोिी वृक्षारोपण
करतानं ा सस्ं थेचे पदाशधकारी,
कमाचारी व शवद्याथी

के .के .एम.महाशवद्यालय व िैन कॉम्पयटर
यांयाया संयत व
ु शवद्यमाने आयोशित
“Training Program in Computer Proficiency”

या कायाक्रमाचे प्रास्ताशवक करतांना
प्राचायाडॉ. भास्कर मडंु े,व्यासपीठावर
उपशस्थत सस्ं थेचे पदाशधकारी
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रा.से.यो. शिबीर मोिे सावगं ी येथेशवद्यार्थयाांना प्रमाणपत्र
शवतरण करतांना संस्थेचे कोषाध्यक्ष मा. श्री. रामचंद्रराव
कत्रवु ार,सशचव मा. श्री. बालशकिनिी चांडक,सदस्य
मा. श्री. शवियकुमार दलाल, मा. श्री. शदलीपकुमारिी
शहबारे , महाशवद्यालयाचे प्राचाया व गटशवस्तार अशधकारी
रनमाळे साहेब

१५ ऑगष्ट २०१९ रोिी शभत्तीपत्रकाचे शवमोचन
करतांना सस्ं थेचेसशचव मा. श्री. बालशकिनिी चांडक,
कोषाध्यक्ष मा. श्री. रामचंद्रराव कत्रवु ार, उपाध्यक्ष . मा. श्री.
द्वारकादासिी लड्डा, सदस्य मा. श्री. शदलीपकुमारिी
शहबारे ,मा. श्री डॉ. अनतं कुमार कत्रवु ार महाशवद्यालयाचे प्राचाया
डॉ. भास्कर मंडु े व उपप्राचाया तुकाराम मंडु े

रा.से.यो. तफे परग्रस्तांसाठी मदत फे री काढतांना
महाशवद्यालयातील शवद्याथी व शवद्याशथानी

आनं द नगरी २०२० चे उदघाटन करतांना
प्राचाया व प्राध्यापक वृदं
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‘यवु ाित वी’ वाशषाक स्नेहसमं ेलन २०२० याया बक्षीस
शवतरण कायाक्रमासाठी उपशस्थत प्रमख
ु पाहुणे
मा.श्री. के िव खशटंग(कवी) यांचे स्वागत करताना
संस्थेचे अध्यक्ष मा. श्री. शवियकुमारिी कत्रवु ार,
सदस्य मा. श्री. शवियकुमार दलाल, महाशवद्यालयाचे
प्राचाया डॉ. भास्कर मंडु े

‘यवु ाित वी’ वाशषाक स्नेहसमं ेलन २०२० चा आनंद
घेतांना महाशवद्यालयातील शवद्याथी

‘ड’ झोन आतं रशवद्यापीठीय मैदानी
स्पधेचे उदघाटन करताना

‘यवु ाित वी’ वाशषाक स्नेहसंमेलन २०२० समारोप
कायाक्रमात राष्ट्रीय व आंतरशवद्यापीठीय खेळाडंना
बॅग वाटप करतांना
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मिाहवद्यालयामार्ागत देण्यात येणारी पाररतोहषके
१२ वीची परीक्षा एकाच प्रयतनात पास होणारे व पदवी वगाात ३ वषाापेक्षा िास्त कालावधी न
लागणारे शवद्याथीच खालील पाररतोशषकासाठी पात्र समिण्यात येतील.
अ.ि.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५

वगग
१२ कला
१२ कला
१२ कला
१२ कला
१२ कला
१२ कला
१२ कला
१२ कला
१२ कला
१२ कला
१२ कला
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ शवज्ञान
१२ वी क.वा.शव.
१२ वी क.वा.शव.
१२ वी क.वा.शव.
१२ वी क.वा.शव.
१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वी क.वा.शव.
१२ वी क.वा.शव.
१२ वी क.वा.शव.

हवषय
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
इग्रं िी शवषयात सवा प्रथम
इशतहास शवषयात सवा प्रथम
राज्यिास्त्र शवषयात सवा प्रथम
राज्यिास्त्र शवषयात सवा प्रथम

सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम (समाििास्त्र वगळन)

मल
ु ीतन सवा प्रथम
मल
ु ातन सवा प्रथम
िीविास्त्र शवषयात सवा प्रथम
िीविास्त्र शवषयात सवाप्रथम
इग्रं िी शवषयात सवा प्रथम
गशणत शवषयात सवाप्रथम
गशणत शवषयात सवा प्रथम
गशणत शवषयात सवा प्रथम
PCM गटातन सवाप्रथम
िीविास्त्र गटातन सवाप्रथम
शपकिास्त्र शवषयात सवाप्रथम

पाररतोहषक दात्याचे नाव
कै .चंपालालिी कटारीया
प्रा. एन,िी. पडं ीत
श्री. गणेि कुमावत
श्री. रािेि सतवधर
सौ. शविया समदाणी
कै . चंपालालिी कटारीया
श्री. गोपाळकृ ष्ट्ण सुयाकांत बंडेवार

प्रा. एम. डी. मोळे
डॉ. आनदं कत्रवु ार
कै .बी.पी. परु ी
श्री. शवियकुमारिी काला
श्री. एन. बी. कुलकणी
डॉ. एस.एल. डमढेरे
डॉ. रे खा ाबडा
डॉ. रािकुमार लड्डा
डॉ. स्वपनील वट्टमवार
श्री. शवठ्ठल सोपानराव गंडु ाळे
प्रा. ए.एस. घगु े
श्री. गोपाळकृ ष्ट्ण सुयाकांत बंडेवार

श्री. महादेव शिवापपा पानदारे
डॉ. नंदशकिोर काबरा
डॉ. नंदशकिोर काबरा
डॉ. शविय तोष्ट्णीवाल
श्री. ए. एस. घगु े
प्रा. एम. डी, मोळे
सौ. शहबारे ियश्री सहु ास
सौ. िोभा वसंतराव आमले
प्रा. बी. के . टेकाळे
प्रा. व्ही.एन. आमले
श्री. शवनोद गणपतसा ढालकरी
डॉ. ज्ञानेश्वर रामशकिनसा चेवले

पाररतोहषकाचे नाव
श्रीमती कोंडाबाई कचरूसेठ कटारीया
कै . गंगाधरराव पाटील
कै . िकंु तलाबाई कचरुलाल कुमावत
कै . आसाराम यादवराव सतवधर
कै . राधाबाई समदाणी
श्रीमती कोंडाबाई काचरुिेठ कटारीया
कै . सयु ाकांत प्रल्हादराव बंडेवार
कै . देशवदासराव देवराव मोळे
कै . शललावतीबाई नारायणराव कत्रवु ार
कै . सखारामिी गोपाळराविी नखाते
कै . नथीबाई नंदकिोरिी काला
कै . रे वताबाई बळीरामपतं कामखेडकर
श्री. लक्ष्मणराव ज्ञानोबाराव डमढेरे
कै . डॉ. िांतीलालिी ाबडा
कै . गुलाबचंद बन्सीलाल लड्डा
कै . प्रल्हाद गोपाळराव वट्टमवार
कै . आिा मारोतराव डुबे परळी वै.
कै . सल
ु ोचनाबाई रामराव इघारे
कै . सयु ाकातं प्रल्हादराव बंडेवार
कै .शकरण रावसाहेब पानदारे
स्व. श्रीशकिंिी काबरा
कै . श्रीशकिनिी काबरा
कै . पंिालालिी शिवनारायणिी तोष्ट्णीवाल

कै . िंकरराव नागोिी घगु े
कै . देशवदासराव देवराव मोळे
ह.भ.प. बाबदु ेव िोिी महाराि
कै . कलावतीबाई हनमु ंतराव आमले
कै . काशिनाथ महारुद्रआपपा टेकाळे
कै . नारायणराव शनवृत्तीराव आमले
कै . गणपतसा बळीरामसा ढालकरी
कै . रामशकिन नारायणराव चेवले
भौशतकिास्त्र शवषयात सवा प्रथम अॅड. शदगंबरराव उत्तमराव बारटक्के
श्रीमती गीताबाई बाळािी बारटक्के
रसायनिास्र शवषयात सवा प्रथम श्री. डी.बी. चव्हाण
श्रीमती कौसल्याबाई बापराव चव्हाण
शहदं ी शवषयात सवाप्र थम
प्रा. ए.िी. सोळंके
कै . तुळसाबाई घनिामराव सोळंके
शहदं ी शवषयात सवा प्रथम
श्री. धनंिय कुलकणी रे णापरकर कै . दत्तोपंत कुलकणी रे णापरकर
भाषा शवषयात सवा प्रथम
श्री. आनदं रामिी मत्रं ी
श्रीमती िानकीबाई मत्रं ी
इग्रं िी शवषयात सवा प्रथम
प्रा. ए. एम. कापसे
कै . मारोतराव सोनािी कापसे हत्तलवाडीकर
सवा प्रथम
कै .चंपालालिी कटारीया
श्रीमती कोंडाबाई कचरूिेठ कटारीया
सवा प्रथम
श्री. प्रकाि करपे
कै . सभु द्राबाई हररभाऊ करपे
सवा प्रथम
श्री. अिोक देिमाने
कै . कलावतीबाई शवश्वनाथ देिमाने
सवा प्रथम
श्री. रामशनवासिी मंत्री
श्री. बंकटलालिी मंत्री
श्री. गोपाळकृ ष्ट्ण सुयाकांत बंडेवार कै . सयु ाकांत प्रल्हादराव बंडेवार
सवा प्रथम
मल
ीत
न
सवा
प्रथम
श्री. सतयनारायणिी मत्रं ी
कै . उषा सतयनारायणिी मत्रं ी
ु
इग्रं िी शवषयात सवा प्रथम
श्री. सख
कै . बािीराव शभकािी रोडे
ु देवराव बािीराव रोडे
मल
कै . एकनाथराव मारोतराव सपाटे शवटेकर
ु ीतन सवा प्रथम खल
ु ा प्रवगा सपाटे ज्वेलसा , मानवत

रक्कम
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१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वाशणज्य
१२ वी क.वा.
१२ वी क.वा.
१२ वी क.वा.शव.
१२ वी क.वा.शव.
XII MCVC
XII MCVC
XII MCVC
XII MCVC
XII MCVC
XII MCVC
XII MCVC
XII MCVC
XII MCVC
XII MCVC
XII MCVC
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Com.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.A.,B.Com,B.Sc
B.Sc.

इग्रं िी शवषयात सवा प्रथम
सशचवाची कायापद्धती सवा प्रथम
वाशण.संघटन शवषयात सवा प्रथम
पुस्त.व लेखा. शवषयात सवा प्रथम
पुस्त.व लेखा. शवषयात सवा प्रथम
पस्ु त.व लेखा. शवषयात सवा प्रथम

अथािास्त्र शवषयात सवा प्रथम
अथािास्त्र शवषयात सवा प्रथम
अथािास्त्र शवषयात सवा प्रथम
सवा प्रथम अन.ु िाती मल
ु ीतन
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
शहदं ी शवषयात सवा प्रथम
पायाभत अभ्यासक्रम
मराठी शवषयात सवा प्रथम
इग्रं िी शवषयात सवा प्रथम
इग्रं िी शवषयात सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
उयाच लेखाकामा व अक
ं े क्षण सवा प्रथम

Busi.Com. सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
मशहला सवा प्रथम
मल
ु ीतन सवा प्रथम
रसायनिास्त्र शवषयात सवा प्रथम

प्रा. एम. डी. मोळे
श्री. रामेश्वर गुलाबचंद भराशडया
श्री. शवियकुमार दलाल
श्री. शब्रिमोहन पसु ारामिी िमाा
सौ. लक्ष्मी पांडे
प्रा.एस.एन. पाटील
प्रा. के .बी. पाटोळे
श्री. बालािी आश्रोबा गिमल
श्री. बालशकिनिी चांडक
श्री. राहुल बळीराम रणशदवे

कै .देशवदासराव देवराव मोळे
कै गोरिाबाई गुलाबचंदिी भराशडया
कै . गीताबाई भैयाराम दलाल
कै . पसु ारामिी हरररामिी िमाा
कै . अंबादास रामचंद्रराव पांडे
कै . नरहरी यिवंतराव पाटील
कै . मगं ेि दत्तात्रय पाटोळे
कै .आश्रोबा पाटील गिमल डासाळकर
कै . पन्नालाल गोपल
ु ालिी चांडक
कै . मंगलताई बळीराम रणशदवे
श्री. बालािी रािाराम उपलंचवे ार कै . प्रेमालाबाई रािाराम उपलच
ं ेवार
एम.सी.व्ही.सी. स्टाफ
कै . सखारामिी गोपाळराविी नखाते
श्री बालशकिन शवश्वनाथ वट्टमवार कै .शवश्वनाथ लक्ष्मणराव वट्टमवार
श्री. रािेि देशवदासराव िोिी
कै . देशवदासराव नारायणराव िोिी
श्री. ज्ञानेश्वर मोरे
कै . गीताबाई सटवािी मोरे
कै . अॅड. शदलीप इदं ाणी
कै . शिवप्रसाद इदं ाणी
श्री. गोपाळकृ ष्ट्ण सयु ाकांत बडं ेवार कै . सयु ाकांत प्रल्हादराव बंडेवार
श्री. खाडं ेकर रािाराम दािीबा कै . श्रीमती कलाबाई बनगर
प्रा. पठाण एस.िे.
प्राचाया भी.रा. आरबाड
श्री. गिानन प्रभाकरराव अंबेकर कै . अशहल्यादेवी रंगराव अंबेकर
श्री. खाडं ेकर रािाराम दािीबा कै . सौ.. शनलाबाई दािीबा खाडं ेकर
प्रा.एम.डी. मोळे
कै . देशवदासराव देवराव मोळे
कै . चंपालालिी कटारीया
श्रीमती कोंडाबाई कचरूिेठ कटारीया
कै . सेठ रतनलालिी काबरा
कै . सेठ रतनलालिी काबरा
अॅड. सतीिराव बारहाते
कै . नागोराव रामराव बारहाते
श्री. वासदु ेव संतराम वट्टमवार कै . संतराम गोपाळराव वट्टमवार
डॉ. श्री. द्वारकादासिी लड्डा
कै . के िरबाई बन्सीलाल लड्डा
प्रा. डॉ. बी.एस. शगते
कै . सौ. सतयभामाबाई सोपानराव शगते
डॉ. योगेि नंदकुमार कामखेडकर

श्री. नंदकुमार बळीरामपंत कुलकणी कामखेडकर

श्री. सरु े िचंद्र काबरा
श्री. िैलेि काबरा
प्राचाया डॉ. शिवािी दळणर
श्री. अिोक धरणीधर खारकर
कु. प्रीती प्रकाि डुब्बेवार
प्रा. एस.आर. राठी

कै . िगु लशकिोर काबरा
कै . सेठ िगन्नाथिी काबरा
कै . शवठ्ठलराव दादा दळणर
कै . धरणीधर भिु ंगराव खारकर
कै . प्रकािराव नारायणराव डुब्बेवार
कै . राधाशकिनिी शगररधारीलालिी राठी
कै . सयु ाकांत प्रल्हादराव बंडेवार
कै . प्रल्हादराव गोपळराव वट्टमवार
कै . िेवतं ाबाई बािीराव रोडे
श्रीमती कोंडाबाई कचरूिेठ कटारीया
कै . सेठ रतनलालिी काबरा
कै . के िरबाई बन्सीलाल लड्डा
कै . नदं शकिोर हररभाऊ उदावतं
कै . घनिाम तुकारम सोळंके
कै . बालािी लाड
कै . शवठ्ठलराव दादा दळणर

श्री. गोपाळकृ ष्ट्ण सुयाकांत बंडेवार

श्री. सधु ाकरराव वट्टमवार
श्री. सख
ु देवराव बािीराव रोडे
कै . चंपालालिी कटारीया
कै . सेठ रतनलालिी काबरा
डॉ. श्री. द्वारकादासिी लड्डा
श्री. नागनाथ हररभाऊ उदावतं
डॉ. लहू सोळंके
डॉ. अंकुि लाड
प्राचाया डॉ. शिवािी दळणर
डॉ. योगेि नंदकुमार कामखेडकर
श्री. गोपाळकृ ष्ट्ण सुयाकांत बंडेवार
डॉ. योगेि नंदकुमार कामखेडकर

श्रीमती िैलिा नंदकुमार कुलकणी कामखेडकर

श्री. वसंत िाधव आंबेगावकर
श्री. सनु ील मंिु ािी धमु ाळ

श्री. नामदेवराव िाधव पाटील आंबेगावकर

कै . सयु ाकांत प्रल्हादराव बंडेवार
कै . शवमलबाई बळीरामपंत कामखेडकर
श्री. मंिु ािी मारोतराव धमु ाळ
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भौशतकिास्त्र शवषयात सवा प्रथम

िीविास्त्र शवषयात सवा प्रथम
िीविास्त्र शवषयात सवा प्रथम
िीविास्त्र शवषयात सवा प्रथम
वनस्पतीिास्त्र शवषयात सवा प्रथम

प्राणीिास्त्र शवषयात सवा प्रथम
प्राणीिास्त्र शवषयात सवा प्रथम
संगणकिास्त्र शवषयात सवा प्रथम

सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
सवा प्रथम
इशतहास शवषयात सवा प्रथम
इग्रं िी शवषयात सवा प्रथम
इग्रं िी शवषयात सवा प्रथम
मल
ु ीतन सवा प्रथम
मल
ु ीतन सवा प्रथम
मल
ु ीतन सवा प्रथम
अथािास्त्र शवषयात सवा प्रथम
अथािास्त्र शवषयात सवा प्रथम
राज्यिास्त्र शवषयात मुलीतन सवा प्रथम

शहदं ी (ऐशया क) शवषयात सवाप्रथम

राज्यिास्त्र शवषयात सवा प्रथम
राज्यिास्त्र शवषयात सवा प्रथम
राज्यिास्त्र शवषयात सवा प्रथम
मराठी शवषयात सवा प्रथम
मराठी शवषयात सवा प्रथम
मराठी शवषयात सवा प्रथम
मराठी शवषयात सवा प्रथम
मराठी शवषयात सवा प्रथम
मल
ु ीतन सवा प्रथम

श्री. शदगंबर सटवािी रे डेवाड
प्रा. डॉ. एन.एन. काळे
श्री. एस.एस. परु ाशणक
श्री. एस.एस. परु ाशणक
सौ. उषा नारायणराव काळे
श्री. गणेि शवठ्ठलराव गोरे
श्री. शवठ्ठल सोपानराव गंडु ाळे
िैन कॉम्पयटु सा,मानवत
कै . चंपालालिी कटारीया
कै . सेठ रतनलालिी काबरा
श्री. गोशवदं मारोतराव भाकरे
डॉ. एन.बी. दगड
श्री. उदावंत बंध
डॉ. श्री. द्वारकादासिी लड्डा
प्रा. ए.एस. नलावडे

कै . सटवािी महाद रे डेवाड
कै . नामदेवराव रामराव काळे
कै . गंगाबाई िंकरराव परु ाशणक
कै . गंगाबाई िक
ं रराव परु ाशणक
कै . हररबाई नामदेवराव काळे
कै . कलावतीबाई आश्रोबा गोरे
कै . सोपानराव बपपािी गंडु ाळे
कै . हरीश्चंद्र दगडोबा कचरूसेठ कटारीया
श्रीमती कोंडाबाई कचरूिेठ कटारीया
कै . सेठ रतनलालिी काबरा
श्री. भाकरे पाररतोशषक
मातोश्री भागीरथीबाई भवानसा दगड
श्री. सयु ाकांत हररभाऊ उदावंत
कै . के िरबाई बन्सीलाल लड्डा
कै . िंकरराव आनंदराव नलावडे
डॉ. योगेि नंदकुमार कामखेडकर
कै . बळीरामपंत नारायणराव कामखेडकर
अॅड. सरु े ि बारहाते
कै . उत्तमराव शििािी बारहाते
श्री. शनतीन कत्रवु ार
कै . बापराव गोशवदं राव कत्रवु ार
प्राचाया डॉ. शिवािी दळणर
कै . शवठ्ठलराव दादा दळणर
डॉ. योगेि नदं कुमार कामखेडकर
कै . पंडीतराव दामोधरराव बाभळगावकर
श्री. गोपाळकृ ष्ट्ण सुयाकांत बंडेवार कै . सयु ाकातं प्रल्हादराव बंडेवार
श्री. बन्सी सोपान भावसार
कै . भामाबाई सोपानराव भावसार
डॉ. सभु ाष शिंदे
िॉन डन पररतोशषक इग्रं िी शवभाग
डॉ. दगु ेि रवंदे
कै . सौ. मंदाबाई भाऊसाहेब रवंदे
श्री. संिय हररभाऊ हारकळ
कै . हररभाऊ आपपासाहेब हारकळ
प्रा. श्रीमती सुशनता कुकडे
कै . साखराबाई शतपपा अनंतवाल
डॉ. योगेि नदं कुमार कामखेडकर
कै . रमाबाई पंडीतराव बाभळगावकर
श्री. रामचद्रं राव कत्रवु ार
कै . मथरु ाबाई शत्रबं कराव कत्रवु ार
अथािास्त्र शवभाग
प्राचाया भी.रा. आरबाड
डॉ. पी.एस. लांडगे
शिवराम धाकलु लांडगे
प्रा.डॉ. सौ.िारदा संिय हारकळ
श्रीमती िेवतं ाबाई आपपासाहेब हारकळ
प्रा. ए,एस. नलावडे
कै . सभु द्राबाई िंकरराव नलावडे
डॉ. पी.एस. लांडगे
सौ. बाबाई शिवराम लांडगे
प्रा. श्रीमती सुशनता कुकडे
कै . संतराम मसािी कुकडे
प्रा. डॉ. साहेब खदं ारे
श्रीमती दगडबाई रामराव खदं ारे
प्रा. शवनायक प्रभाकरराव िाधव कै . नागोराव बाबुराव िाधव
श्री. सहु ास हरीषकुमार शहबारे
कै . रामभाऊ मक
ु ंु दराव शहबारे
डॉ. गौरी प्रकाि मेदककर
कै . डॉ. प्रकाि हनमु तं राव मेदककर
श्री. शिवािी गणपतराव मारे वाड
कै . रुक्मीनबाई गणपतराव मारे वाड
श्री. बालािी आश्रोबा गिमल कै . कौसल्याबाई रामशकिनिी करवा
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