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VISION  

To impart quality higher education and inculcate social and 

ethical values among rural students to make them good, self-

reliant and capable Citizens of India. 

 

MISSION  

To achieve an all-round development of the students, we aim 

at encouraging creativity, self-employment, social service and 

aesthetic sense, conscientiousness along with the need of 

environment, sports and cultural proficiency and ideal citizenship 

so as to enable them to preserve the healthy democracy in the 

country. 

 

GOAL AND OBJECTIVES  

The Institution is committed for: 

 To help students to develop in-depth knowledge in selected 

area of study. 

 To open the students to the social realities with a view to 

make him/her a responsible citizen.  

 To ensure and inculcate perfect discipline in terms of 

regularity, sincerity and punctuality amongst the students 

so that they contribute to the society and nation as most 

responsible and respectable citizens. 

 To provide a platform to the students, by giving them an 

opportunity to face all the challenges of the competitive 

world, with utmost utilization of their potential in sports, 

athletics and other events 
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जकसान जवद्याप्रसारक संस्थेचे, 

हकसान कला, वाहिज्य, व हवज्ञान मिाहवद्यालय, 

पारोळा जि.िळगाव. 

उत्ति मिािाष्ट्र हवद्यापीठ जळगाव संलग्न 

महाजवद्यालयात प्रवेश घणेाऱ्या सवव जवद्याथी - जवद्याजथवनींचे हाजदवक स्वागत......! 

 शेतकरी,कष्टकरी सामान्य पररजस्थतीतील मलुा- मलुींची तालकु्याच्या जिकाणी 

जशक्षणाची सोय व्हावी हा उदात्त जवचार िेऊन कै.आमदार आप्पासो. भास्करराव रािाराम 

पाटील. यांनी जकसान जवद्या प्रसारक संस्थेची स्थापना करून १९७६ साली तालकु्यातील पजहले 

महाजवद्यालय सरुु केले. 

 “दुरितांचे हतहमि जावो! हवश्व स्वधमक सूयक पािो !!”  हा जवचार घेऊन संस्थेचे अध्यक्ष 

आण्णासो डॉ. सतीश भास्करराव पाटील (आमदार, पारोळा-एरंडोल मतदारसंघ) यांच्या कुशल 

नेततृ्वाखाली व मागवदशवना खाली महाजवद्यालयाची यशस्वी वाटचाल सरुू आह.े 

    महाजवद्यालयात कला, वाजणज्य व जवज्ञान शाखा असनू जस्कल बेस  B. Voc. 

(Software Development.), B. Voc. (Soil and Water Conservation) ह े

व्यवसायजभमखु पदवी अभ्यासक्रम शैक्षजणक वर्व २०१४-१५ पासनू सरुु झालेले आहते. 

 महाजवद्यालयाची प्रशस्त इमारत, समदृ्धगं्रथालय, ससुज्ि प्रयोग शाळा NCC,NSS 

दणेारे उपक्रम व उच्च जवद्याजवभजूर्त प्राध्यापकांचे मागवदशवन तमु्हास लाभणार आह.ेअश्या 

महाजवद्यालयात तमु्ही प्रवेश घेत आहात. 

 महाजवद्यालयाची ४० वर्ाांची वाटचाल तमु्हा सारख्या गणुवान,चाररत्र्यवान,उज्वल 

स्वप्ने बघणाऱ्या जवद्यार्थयाांमळेु भरभक्कम आजण सवुणव झळाळीची िरली माजहती पत्रक जनट 

वाचनू व समिवनू घ्या व आपल्या संग्रही िेवा. 

२०१६-२०१७ या शैक्षजणक वर्ावसािी तमु्हा सवाांना शभुेच्छा ! 

धन्यवाद !                                        

  डॉ.वाय.व्िी.पाटील.     

         प्राचायव  

              जकसान कला,वाजणज्य, व जवज्ञान महाजवद्यालय ,पारोळा  
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जकसान जवद्याप्रसारक संस्थेचे, 

हकसान कला, वाहिज्य, व हवज्ञान मिाहवद्यालय, 

पारोळा जि.िळगाव. 
 

मिाहवद्यालयाची वैहशषे्ट 

 १९७६ या वष्री जवशेर् परवानमीन ेसरुु झालेले पारोळा तालुक्यातील पजहले महाजवद्यालय. 

 उत्तर महाराष्ट्र जवद्यापीि, िळगाव- कायम संलाग्रता प्राप्त महाजवद्यालय 

 य.ुिी.सी २(f) व १२ (B) मान्यता प्राप्त  

 B. Voc. -U.G.C.-NSDC मार्व त जवद्यार्थयाांना जस्कल बेस जशक्षणाची सजुवधा  

 उमवी िळगाव मान्यता प्राप्त भगूोल व रसायनशाश्र संशोधन प्रयोगशाळा  

 जनकोप शकै्षजणक वातावरण,व्यासंगी,तज्ञ व अनभुवसंपन्न व उच्चजशजक्षत प्राध्यापक वगव  

 समदृ्ध गं्रथालय, वाचण कक्ष सजुवधा उपलब्ध  

 राष्ट्रीय छात्रसेना (NSS),राष्टीय सेवा योिना (NSS), जवध्याथी कल्याण जवभाग यवुतीसभा व शकै्षजणक वातावरण उच्च 

राखण्यासािी जवजवध मंडळाद्वारे उपक्रम . 

 जवजवध क्षते्रातील तज्ञ व्यक्तींचे व्याखानाच ेजवद्यार्थयाांचा सवाांजगन जवकासासािी उपक्रम  

 क्रीडा , जवजवध स्पधाव , ‘जकसानीय’, च्या व स्नेहसंमलेनाच्या माध्यमातून जवध्यार्थयाांच्या कलागणुांना प्रोत्साहन व वाव. 

 ससुाज्ञ प्रयोगशाळा , संगणक कक्ष व स्पधावपरीक्षा मागवदशवन कें द्र  

 राज्याशाश्र तसेच कें द्र शाशानाकडून  जमळनाऱ्या जशवष्ट्यवतृ्ती व सवलतींचा लाभ U.G.C जदल्लीच्या योिनांचा जवद्यार्थयाांना 

सरळ लाभ. 

 सामान्यज्ञान , स्पधाांमध्ये , परीक्षा मागवदर्ाांची सजुवधा उपलब्ध . 

 अल्पउत्पन गटातील जवध्यार्थयाांसािी मोर्त पसु्तकपेढी सजुवधा उपलब्ध . 

 अल्पउत्पन गटातील जवध्यार्थयाांसािी मोर्त पास सवलत . 

 कामाव व जशकवा योिना  

 राष्ट्रीय महामागव ६ व महाजवद्यालयातील नवीन प्रशस्त इमारत  

 महाजवद्यालयात जतन्ही शाखांमध्ये पदवीपयांतचा जशक्षणाची सजुवधा  

 जवद्यार्थयाांसािी इटंरनेट व संगणक , ई-सजुवधा , झेरॉक्स ई.सजुवधा. 

 जवध्याथी ग्राहक भांडार –महाजवद्यालयाच्या आवारातच जवद्यार्थयाांना सवव प्रकारे शैक्षजणक साजहत्य स्वस्त दारात उपलब्ध 

करून दणे ेसािी ग्राहक भांडारची व्यवस्था  
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जकसान महाजवद्यालय जशकजवले िाणारे जवजवध अभ्यासक्रम व जवर्य 

 कला  शाखा  

१) प्रथम वर्क कला F.Y.B.A.SEM. I / II (60+40 pattern) 
 

अ .क्र.  जवर्य 

 Semester-I Semester-II 

  1  Compulsory English-I Compulsory English-II 

  2  

  मरािी वाड्मयीन प्रकार – 

     कथा / कजवता – I 

        जकंवा  

  मरािी उपयोजित  - I 

मरािी वाड्मयीन प्रकार – 

     कथा / कजवता – I 

        जकंवा  

  मरािी उपयोजित  - I 

  3  जहदंी – I  जहदंी – II  

  4  अथवशास्त्र – I  अथवशास्त्र – II  

  5  राज्यशास्त्र – I  राज्यशास्त्र – II  

  6  इजतहास – I  इजतहास – II  

  7  भगूोल – I  भगूोल – II  

  8  Optional English – I Optional English – II 

  9  पयाववरण अभ्यास (सत्कीचा ) 

 

हवर्य हनवड –  

१. Compulsory English – सत्कीचा जवर्य  

२. मरािी, जहदंी, Optional English  या पैकी कोणत्याही दोन भार्ा  

३. अथवशास्त्र, राज्याशास्त्र, इजतहास, भगूोल,यापैकी कोणत्याही तीन जवर्य घ्यावे  

४. पयाववरण अभ्यास सत्कीचा जवर्य 
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2) हव्दतीय वर्क कला S.Y.B.A.SES. III / II 

अ .क्र.  जवर्य 
१ 

२ 

३ 

४ 

5 

6 

7 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

 

CENG-231 Compulsory English -I  

MAR-231 a) Wangmaya prakarcha abbhayas-kadmbari 

MAR-231 b) Upoyojeet Marathi-I 

MAR-232 Madhyayugin Marathi Gadhya Wangmaya  Prakaracha  

MAR-233 Aravachin Marathi Wangmayacha  Itihas  (1818-1920-I) 

HIN-231 Samanya Hindi-I 

HIN-232 Kavya shasthra –I 

HIN-233 Uppanyas,Natak Yevam Vyang – I 

ECO-231 Indian Economy Since 1980-I 

ECO-232 Advance Macro-Economice-I 

ECO-233 Advance macro – Economics-I 

POL-231 a) Indian Plilitical Thought- I 

POL-232 Modern Political Ideologies – I 

POL-233 Political development and  administration of maharastra –I 

HIS-231 Rise of Maharashtra power (1630-1674) 

HIS-232 a) Economics Geography 

HIS-233 Histrory of ancient India (3000B.C-400B.C) 

GG-231 a) Ecoonomics Geography  

GG-232 b) Fandamentals of Geography of tourism 

ENG-231 Introduction to the study of English Lit.& Language I 

ENG-232 16
th

 and 17
th

 century English literature-I 

ENG-232 18
th

 and 19
th

 century English literature-I 

General Knowledge (Compulsory) 

टीप :-१) मारािी,जहदंी,इगं्रिी,इजतहास,राज्यशास्त्र,अथवशास्त्र,भगुोल,या पैकी १ स्पेशल जवर्य 

अ कोणतेही २ जवर्य िनरल सािी जनवडावे.  

 

३)तृतीय वर्क कला T.Y.B.A.SEM. V / VI 

 

१)मरािी            २) इगं्रिी          ३) जहदंी             ४)अथवशास्त्र              

५)  राज्यशास्त्र     ६)इजतहास        7)  भगूोल.  
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    F. Y. B. Sc. SEM: I/II (60 + 40) पटॅिक 

प्रथम वर्क बी. एससी.   

अ.न हवर्य 

 Semester – I/II 

1 

2 

3 

Botany I 

Botany II 

Botany  Practical 

4 

5 

6 

Chemistry I 

Chemistry II 

Chemistry  Practical 

7 

8 

9 

Geography I 

Geography II 

Geography Practical 

10 

11 

12 

Computer I 

Computer II 

Computer Practical 

13 

14 

15 

Mathematics I 

Mathematics II 

Mathematics  Practical 

16 

17 

18 

Physics I 

Physics II 

Physics Practical 

19 

20 

21 

Zoology I 

Zoology II 

Zoology Practical 

23 Environment Studies (Compulsory) 

 वरील Botany, Chemistry, Geography, Computer, Mathematics, Physics, Zoology  

ह्याजवर्यापैकी कुिलेही चाि हवर्य जनवडाव े    

 A Group:  Computer, Mathematics, Physics,Chemistry 

 B Group: Botany, Chemistry, Geography,Physics  

 Computer Science  जवर्यासािी इ.१२ वी ला गजणत जवर्य घऊेन उतीणव असण ेआवश्यक आह.े 

 F.Y.B.Sc/ F. Y. B. Voc. सािीचे प्रवशे ह े१२वी जवज्ञान च्या गणुवत्तनेसुार मरेीट जलस्ट प्रमाण ेदणे्यात 

येतील. 

 प्रवेशाबाबत सवक अहधकाि मा.प्राचायक ह्ांना िाितील 
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हव्दतीय वर्क हवज्ञान S. Y. B. Sc. या वगाकसाठी 

 A Group सािी प्रथम वर्व जवज्ञान या वगावत घेतलेल्या जवर्यापैजक कोणतेही ३ जवर्य तसेच 

मरािी जकंवा इगं्रिी यापैकी कोणताही १ जवर्य असे एकून ४ जवर्य जनवडावे. 

जकंवा 

B Group सािी प्रथम वर्व जवज्ञान या वगावत घतेलेल्या जवर्यापैकी कोणतेही ३ जवर्य तसेच 

मरािी जकंवा इगं्रिी या कोणताही १ जवर्य असे एकून ४ जवर्य जनवडाव.े 
 

 

३) तृतीय वर्क हवज्ञान T.Y.B.Sc. या वगाकसाठी 

१)  िसायनशास्त्र            २) प्रािीशास्त्र            ३) संगिक शास्त्र 

यापैकी कोितेिी १ स्पेशल हवर्य घेता येईल. 

 

वाहिज्य व व्यवस्थापन शाखा  

प्रथम वर्क वाहिज्य F.Y.B.COM. 60+40 Pattern   

Sr 

No. 
Semester-I 

Sr 

No. 
Semester-II 

 1 ENGLISH FOR BUSINESS  1 ENGLISH FOR BUSINESS  

 2 MARATHI/HINDI   2 MARATHI /HINDI 

 3 MICRO ECONOMICS   3 MICRO ECONOMICS 

 4 FINANCIAL & COST ACCOUNTING  4 FINANCIAL & COST ACCORDING 

 5 COMPUTING  SKILLS    5  COMPUTING SKILLS  

 6 

MODERN OFFICE MANAGEMENT    

                        OR 

CO-OPERATIVE LOW & MICRO 

FINANCE  

 6 

 MODERN OFFICE  MANAGEMENT  

                        OR 

 CO-OPERATIVE  LOW & MICRO 

FINANCE 

 7 

PRINCIPLE & PRACTICES OF BANKING  

                       OR 

MARKETING & ADVERTISING 

                      OR 

GEOGRAPHY OF TRADE AND 

TRANSPORT   

 

 7 

PRINCIPLE & PRACTICES OF BANKING  

                       OR 

MARKETING & ADVERTISING 

                       OR 

GEOGRAPHY OF TRADE AND 

TRANSPORT  

    8      ENVIRONMENT STUDIES (COMPULSORY) 
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हव्दतीय वर्क वाहिज्य S.Y.B.COM. 60+40 Pattern 

Sr 

No. 
Semester-I 

Sr 

No. 
Semester-II 

 R 

ON 
Ss setseme   Rm

ON 
Ss setsem II 

 1 Micro Economics   1 Micro Economics  

 2  Business and Tax Law  2 Business and Tax Law 

 3 Business Management  3 Business Management 

 4 Corporate Accounting & Cost   4 Corporate Accounting & Cost 

 5 Computing Management  5 Computing Management 

 6 Business Entrepreneurship 
                   OR 
  Consumer Protection and  
Business Ethics  

 6 Business Entrepreneurship   
                   OR 
  Consumer Protection and 
Business Ethics  

 7 Modern Banking  and  
Financial System 
              OR 
Retail Management  

 7 Modern Banking and 
Financial System 
                  OR 
Retail Management 

   8 General Knowledge 

 

तृतीय वर्क वाहिज्य T.Y.B.MOS. 66+ 46 Pattern 

Sr 
No. 

Semester-I 
Sr 

No. 
Semester-II 

1 Indian Economics Scenario   1 Indian Economics Scenario 

2 
Principles & Practices of  
Auditing 

2 
Principles & Practices of 
Auditing 

3 Income Tax. 3 Soft Skills Development 

4 Human Resource Management 4 Human Resource Management 

5 
Modern Management  
Techniques 

5 
Modern Management 
Techniques 

6 Advanced Accounting I 6 Advanced Accounting I 

7 Advanced Accounting II 7 Advanced Accounting II 
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F.Y.B.VOC. SEM: I/II (60 + 40) पॅटिक 

प्रथम वर्क बी.व्िोक 

अ.न हवर्य 

 Soil and Water Conservation Software Development 

 Semester – I/II Semester – I/II 

1 

2 

3 

Botany I 

Botany II 

Botany  Practical 

Computer I 

Computer II 

Computer Practical 

4 

5 

6 

chemistry I 

chemistry II 

chemistry  Practical 

Mathematics I 

Mathematics II 

Mathematics  Practical 

7 

8 

9 

Geography I 

Geography II 

Geography Practical 

Physics I 

Physics II 

Physics Practical 

10 SWC I SD I 

11 SWC PRACTICAL I SD PRACTICAL I 

12 SWC PRACTICAL II SD PRACTICAL II 

13 Environment Studies (Compulsory) 

 F.Y.B.Voc.Soil and Water Conservation जकंवा Software development मधील कुिलीही एक 

ब्ांचची जनवड करावी, त्यामधील सवव जवर्य वरील तक्त्यात जदलेले आहते chemistry, Botany, 

Geography, Physics, Mathematics, Computer ह े

 F.Y.B.sc. चेच असतील.र्क्त SWC जकंवा SD स्कील चे असतील. 

   Software Development जवर्यासािी इ.१२ वी ला गजणत जवर्य घेऊन उतीणव असण े

आवश्यक आह.े 

 F.Y.B.Sc/F.Y.B.voc. सािीचे प्रवशे ह े१२वी जवज्ञान च्या गणुवत्तनेसुार मरेीट जलस्ट प्रमाण ेदणे्यात येतील. 

 प्रवेशाबाबत सवक अहधकाि मा.प्राचायक ह्ांना िाितील 
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S.Y.B.VOC. SEM: III/IV (60 + 40) पॅटिक 

हितीय वर्क बी.व्िोक 

अ.न हवर्य 

 Soil and Water Conservation Software Development 

 Semester – III/IV Semester – III/IV 

1 

2 

3 

Botany I 

Botany II 

Botany  Practical 

Computer I 

Computer II 

Computer Practical 

4 

5 

6 

chemistry I 

chemistry II 

chemistry  Practical 

Mathematics I 

Mathematics II 

Mathematics  Practical 

7 

8 

9 

Geography I 

Geography II 

Geography Practical 

Physics I 

Physics II 

Physics Practical 

10 SWC I SD I 

11 SWC PRACTICAL I SD PRACTICAL I 

12 SWC PRACTICAL ii SD PRACTICAL II 

13 Marathi / English (Compulsory) 

14 General /  Knowledge (Compulsory) 

 सवव जवर्य वरील तक्त्यात जदलेले आहते chemistry, Botany, Geography, Physics, 

Mathematics, Computer ह ेS.Y B.Sc. चेच असतील . र्क्त SWC जकवा SD चे ह ेजवर्य जस्कल 

चे असतील. 

 Soil and Water Conservation सािी प्रवशे घ्यावयाचा असेल तर chemistry (सक्तीचा) 

Botany जकंवा Geography ह्यापैकी एक, अश्या दोन जवर्यांची जनवड करावी. 

 िर Software Development सािी प्रवेश घ्यावयाचा असेल तर Computer (सक्तीचा ) 

Physics जकंवा Mathematics ह्यापैकी एक, अश्या दोन जवर्यांची जनवड करावी. 

 Software Development जवर्यासािी इ.१२ वी ला गजणत जवर्य घेऊन उतीणव असणे 

आवश्यक आह.े 
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T.Y.B.VOC SEM: V/VI (60+40 PATERN) 

तृतीय वर्क बी.व्िोक 

अ.क्र हवर्य 

 Soil and water conservation                          Semester-V 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Introduction To Micro Irrigation Systems 

Miner Irrigation And Command Area Development  

Fundamentals Of Surveying And Leveling  

Salt Management In Irrigated Agriculture  

Atmospheric Temperature 

Communication, Adoption And Diffusion Of Technology 

Micro Irrigation System And Design  

Command Area Development  

Surveying And Leveling For Watershed 

अ.क्र हवर्य 

 Soil and water conservation                          Semester-VI 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Concept of watershed management  

Principle of gulley control structure 

Sedimentation from watershed 

Atmospheric moisture 

Well foundation 

Rainfall distribution, Measurement and Analysis 

Watershed planning and management  

Soil conservation structures 

Measurement of sedimentation 
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T.Y.B.VOC SEM: V/VI (60+40 PATERN) 

तृतीय वर्क बी.व्िोक 

अ.क्र                        हवर्य  

 Software Development                  Semester-V 

1 

2   

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 System Analysis and Design –I 

Java Programming I 

Database Management System I 

Introduction to .Net Frameworks and  .Net C# 

Overview of Operating System 

Python 

Lab on Java Programming I 

Lab On Python 

Lab on Linux Operating System 

अ.क्र                        हवर्य  

 Software Development                  Semester-VI 

10 

11   

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

System analysis and design –II 

Java programming –II 

Database management system –II 

ASP.NET USING C#.NET 

Mobile computing (Android) 

Computing networking  

Lab on java programming –II 

Lab on ASP.NET using C# programming II 

Lab on SQL  
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जशष्ट्यवतृ्ती 

 सवव जशष्ट्यवतृ्ती धारक व फ्रीजशप  जवध्याथी प्रवशे घतेल्यानंतर १५ जदवसात आत सेन्रल बँक ओड इजंडया 

,पारोळा शाखा जकवा  ज्या बँकेत कोर बँजकंग सजुवधा असेल अश्या बँकेत स्वतचे खाते उघडाव.े 

 जवद्याथी ग्राहक भांडार येथनू जशष्ट्यवतृ्ती अिव घऊेन तो  सवुाच अक्षरात भराव. 

 सदर भरलेल्या अिावसोबत खाली जदलेले कागत पत्राच्या सत्य प्रती िोडाव्या आजण 

i. शाळा महाजवद्यालय सोडल्याचा दाखला  

ii. १० चे गणुपत्रक सत्यप्रत  

iii. १२ चे गणुपत्रक सत्यप्रत  

iv. िातीचा दाखला सत्यप्रत  

v. उत्पन्नाचा दाखला सत्यप्रत  

vi. बँक पासबकु सत्यप्रत  

vii. आधार काडावची सत्यप्रत  

 सदर अिावसोबत िोडलेले कागतपत्र महाजवद्यालयातील जशष्ट्यवतृ्ती जवभाग मार्व त तपासनू घ्यावा 

 सदर अिव महाजवद्यालयातील ई-सजुवधा मार्व त ओनलाईन भरावा  

 ओनलाईन भरलेला अिावची जप्रंट व जशष्ट्यवतृ्ती अिव व इतर सवव कागत पतर सजहत महाजवद्यालयातील 

जशष्ट्यवतृ्ती जवभागात िमा करावा . 

हशष्ट्यवृत्ती बाबत  मित्वाच्या सूचना 

 सदर जवद्यार्थयावन बँकेत खाते उघडून पासबकुाची सत्यप्रत िोडली नाही जकंवा खाते उघडून जशष्ट्यवतृ्ती अिव 

भरला नाही अश्या जवद्यार्थयावल्यला  जशष्ट्यवतृ्ती जमळणार नाही . 

 सवव ई ब सी सवलत धारक जवद्यार्थयाांनी अिावसोबत आपला ई ब सी सवलतीचा अिव भरणे भांधानकारक 

असेल ि ेजवद्याथी ई ब सी जशष्ट्वतृ्ती व फ्रीजससप्चा अिव भरणार नाहीत अशा जवद्यार्थयाांना महाजवद्यालयाची 

ट्यशुन र्ी रक्कम रुपये ८००/ भारावी लागले ह्याची नोंद घ्यावी  

 सवव प्रवजेशत जवद्यार्थयाांनी आपली प्रवशे पावती ,mजशष्ट्यवतृ्ती /फ्रीजशप जकवा ई ब सी सवलत अिव िमा 

केल्याची पोच वर्वभर जकवा महाजवद्यालयीन जशक्षण पणूव होई पयांत सांभाळून िेवण ेअव्व्र्क आह े 

 ई ब सी सवलत व्यजतररक्त सवव अिव ओनलाईन भरण्याची व्यवस्था महाजवद्यालयात केलेली आहते 

बोनार्ाईड, कॅरेक्टर सजटवजर्कीट  महाजवद्यालयात जमळण्याची सोय आह े 
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जशस्तीचे जनयम 

1. कॉलेि चाल ूअसेल अश्या प्रत्येक जदवशी जवद्यार्थयानी लेक्चसव, टयटूोपररयल, प्राक्टीकॅल्स व एन.सी.सी /   

पी.टी. परेडसला वळेापत्रकाप्रमाण ेउपजस्तत राजहलेच पाजहि.े 

2. कॉलेिच्या सतू्रबद्ध शासनव्यवस्थेत व जशस्तीत कोणाही जवद्यार्थयाने कॉल्लेगमेध्ये अगर कॉलेि बाहरे हस्तक्षेप 

करू नये .तसेच प्राचायाांचा पवूव परवानगीजशवाय कॉलेिात अगर कोणतीही संस्था सरुु करू नये. व कोणीही 

व्यक्तीस सभते भार्ण करावयास बोलाव ूनये . 

3. रािकीय बाबतीत कोणत्याही जवद्यार्थयाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भाग घतेा येणार नाही . तसचे सरकार जवरोधी 

अशा कोणत्याही चळवळीत प्रत्यक्ष भाग घेता येणार नाही. 

4. कॉलेिच्या आवारात तंबाख ू, गटुखा, मादक पदाथव –पेय इत्यादी सेवनास बंदी आह.े मुबंई पोलीस अजधजनयम 

अन्वये जशक्षा व दडं होऊ शकतो . 

5. दररोि महाजवद्यालयात येताना जवद्याथी िरवनू जदलेल्या गणवशेात याव े(बधुवार जशवाय) 

6. जवद्याथी/जवद्याथीचा गणवशे नीटनेटका , पणूव व जशस्तमान्य असावा . 

7. ताजसका चाल ूअसतांना व्हरांड्यात ये-िा करण्यास सक्त मनाई आह.े 

8. महाजवद्यालयात वगावत व सभेच्या जिकाणी तसेच आवारात मोजबल्के र्ोनेचा वापर करता येणार नाही . 

9. कॉलेिच्या स्थावर जमळकतीची जवद्यार्थयाजन योय य िोपासन करावी . जतला सवु्यवजस्थत िेवण्यात मदत करावी 

अशी अपेक्षा आह.े कॉलेि इमारतीच्या दरवािावर ओरखडने,र्जनवचर  मोडतोड करण ेइ. गोष्टी जशस्ताबाह्य 

आहते . 

10. प्रत्त्येक जवद्यार्थयाला ओळखपत्र जदले िाईल .सदर ओळखपत्र जवद्यार्थयाने नेहमी स्वतािवळ बाळगाव ेआजण 

माजगतले तेव्हा तपसायला द्याव े .कॉलेि आवारात प्रवशे करत्यावळेेस जवद्यार्थयािवळ ओळखपत्र असणे 

आवश्यक आह.े 

11. कॉलेि आवारात येतांना ओळखपत्र नेहमी सोबत िेवाव.े 

12. सवव प्रकाराच्या सचूना नोटीसबोडववर लावण्यात येतात. नोटीस बोडववर सचूना नेहमी वाचाव्यात. सचूना न 

वाचल्यामळेु होणायाव पररणामास जवद्याथी िबादार राहील . 
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13. ि ेजवद्याथी दसुयाव गावाहून ये-िा करतात त्यांना एस.टी सवलत पास हवी आह ेअशांनी आपल्या गावांचा पत्ता 

प्रवशे अिाववर टाकण ेआवश्यक आह.े त्याजशवाय पास जमळणर नाही. 

14. आपणास प्रवशे जदलेल्या तकुडीतच बसाव े.अन्य वगावत बसणारा जवद्याथी जशक्षेस पात्र राहील  

15. सवव प्रकारच्या र्ी मदुतीत भराव्या अन्यथा उजशरा भरल्यास दडं अकरावा लागले. 

16. जवद्यार्थयाने कॉलेि सोडतांना लेखी अिव जदल्याजशवाय त्याचे नाव रजिस्टर मधनू कमी करण्यात येणार 

नाही.आजण िो परेंत त्याचे नाव कॉलेि रजिस्टर मध्ये आह ेतोपरेंत त्याच्या नावावर र्ी आकारली िात असते.                                                                                                                                                                                                      

17. जवद्यार्थयानी आपले वाहन सायकल स्टडवरच लावावे कॉल्लेि आवारात आपली वाहने दसुरी कडे लाऊ 

नये.वाहने आपल्या िबाबदारीवर लावाव ेव त्याला उत्तम दज्यावचे कुलपू लावाव.े 

18. मा.उच्चन्यायालय भारतसरकार यांचे आदशेान्वये व जवद्यापीि उच्च अयोदनआयोग यांचे पत्र 

क्र.एर्/आर/२००६ (सी.पी.पी) जद.४माचव २००८ च्या परीपात्राकावरून एखाद्या जवद्यार्थयाने शकै्षजणक संस्थेत 

प्रवशे घतेल्यानंतर एखद्या जवद्यार्थयावच्या संदभावत राजगंग घडलेली आह े असे मा.प्राचायवसो.यांच्या लक्षात 

आल्यास रगीन्ग संदभावत संधीत जवद्यार्थयावचा खलुासा समाधानकारक नसल्यास सदर जवद्यार्थयावचा प्रवशे रद्द 

करण्याचा जकंवा बाहरे घालजवण्याचा अजधकार प्राचायव /संस्थेचा राहील याची नोंद घ्यावी. 
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 ग्रंथालय सजुवधा  

1. ओळखपत्र असल्याजशवाय ग्रंथालयात प्रवशे जमळणार नाही. 

2. घरी पसु्तके हवी असल्यास १०० रुपये डीपोझीट कायावलयात भराव ेव ती पावती ग्रंथालयाकडे सादर करावी. 

3. जनधावररत वळेेत पसु्तक परत करावी. 

 

 सत्र मंिरू होण्याचे जनयम  

1. जवद्यार्थयाांची प्रत्येक सत्रातील प्रत्येक जवर्याची हिरेी कमीत कमी ८०% असली पाजहि.े 

2. चाचणी पररक्षा,स्वाध्याय पररक्षा यांना बसने सक्तीचे आह.े 

3. संबजधत जवद्याथावची प्रगती व जनकाल समाधानकारक नसेल/हिरेी कमी असेल तर पररक्षा र्ॉमव भरता येणार         

नाही. पररक्षा र्ॉमव परत बोलावला िाईल. व होणाऱ्या शकै्षजणक नकुसानीस जवद्याथी स्वतााः िबाबदार राहील . 

4. शारीररक जशक्षण/एन.सी.सी/एन.एस.एस आजदनंा उपजस्थत आवश्यक आह.े 

 

 सत्र पारीक्षा जनयमावली  

1. प्रत्येक सत्राची अतंगवत चाचणी पररक्षा दणे ेबंधनकारक आह.ेअन्यथा सत्र नामिंरू होईल. 

2. सत्र परीके्षसािी येतांना सवाांनी ओळखपत्र व हॉलजतकीट प्राचायाांच्या स्वाक्षरी सह आणणे आवश्यक आह.े 

3. पररक्षा गहृात भ्रमणध्वनी आणण्यास सक्त मनाई. 

4. पररक्षा गहृात पेपरच्या जनधावररत वळेेपेक्षा १० जमजनट आधी उपजस्थत आवश्यक. 

5. पररक्षा गहृात कोणत्याही प्रकारचे गरैवतवन केल्यास कारवाई करण्यात येईल. 

 

 

 



 17 

 प्रवेश अिावसोबत िोडण्याची कागदपत्रे  

1. १० वी गणुपत्रक १ सत्यप्रत र्क्त F.Y सािी  

2. १२ वी चे गणुपत्रक (मळू+सत्यप्रती) र्क्त F.Y सािी. 

3. शाळा सोडल्याचा दाखला (मळू+२ सत्यप्रती) 

4. िातीचा दाखला (सत्यप्रती) मागास वगीय जवद्याथाांसािी . 

5. पात्रता अिव (F.Y.B.A./B.Com./Bsc./B.Voc)सािी  

6. र्ी मार्ीचा अिव  

7. र्ोटो-पासपोटव २  

8. फ्री स्कॉलरजशप अिव (SC/ST/OBC) जवद्याथाांसािी (र्ी सवलत अिव सदर केल्याची पोच 

घ्यावी) 

9. गॅप असल्यास गॅप प सजटवजर्केट डुप्लीकेट L.C/T.C.वर प्रवेश जमळणार नाही  

10. आधार काडवची सत्यप्रत  
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जवद्यार्थयाांसािी उत्तर महाराष्ट्र जवद्यापीि द्वारा राबवल्या िाणाऱ्या 

जवजवध योिना  

 कमकवीि भाऊिाव पाटील कमवा व हशका योजना 

कमववीर भाऊराव पाटील कमवा व जशका जह पदवी व पदव्यतुर जशक्षण घेणाऱ्या जवद्यार्थयाांसािी आह.े 

तसेच आजथवकदृष््टया दबुवलघटक  होतकरू व गरि ूजवध्यार्थयाांच्या उच्च  जशक्षणासािी जह योिना आह.े या 

योिनेचा उद्दशे स्वावलंबनाने जवद्यार्थयावला श्रमाची आवड जनमावण करणे, श्रमाची प्रजतष्ठा वाढवणे, 

स्वयंरोिगारासािी जवद्यार्थयाांना प्रवतृ्त करणे आदी मुख्य उद्दशे  योिनेत आहते.  योिनेत जवध्यार्थयावने 

अध्ययनाच्या वेळेव्यजतररक्त जकमान तीन तास काम करणे अपेजक्षत आह.े या योिनेद्वारे जवध्यार्थयाांना 

आजथवक लाभ जमळतो . 
 

 सािस कायकशाळा  

जवध्यार्थयाांना साहसीवतृ्ती जनमावण होनेजवर्यी या कायवशाळेत प्रजशक्षण व मागवदशवन जदले िाते . संकटाना 

धैयावने सामोरे िाने मागव काढणे, मदत करणे, जगयावरोहण, रोपवे, पलू भांडणी, रस्ता  दरुुस्ती, जदशा ओक्ष, 

आकाश जनरीक्षण, आत्मसंरक्षण  व प्रजतकार आजण जनसगव सहल असे जवजवध उपक्रम राबजवण्यात येत 

असतात . प्रत्येक महाजवध्यातील 1 जवध्याथी आजण 1 जवध्याजथवनी या कायवशाळेत सहभागी होऊ शकतात. 
 

 डॉ.बाबासािेब आबेंडकि वसहतगृि हवद्याथी सिायता योजना 

जवद्यापीिाच्या शैक्षजणक प्रशाळा अथवा जवभागामध्ये पदवी पदव््यतुर अभ्यासक्रमासािी जनयजमत प्रवेजशत 

व  जवद्यापीिाच्या वसजतगहृात जनवाजसत जवद्यार्थयाांपैकी िे आजथवक दृष््टया कमकुवत असल्यास होतकरू 

जवद्याथाांना आजथवकसहाय्य उपलब्ध करून दणे्याच्या दृष्टीने डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर वसजतगहृ जवद्याथी 

सहाय्यता योिना कायावजन्वत करण्यात आली आह.े 
 

 उमहव संचाहलत चािक्यस्पधाक पिीक्षा 

जवद्याथाांमधील स्पधाव परीक्षा कौशल्य वजृद्धगत करण्यासािी व पवुवतयारीसािी महाजवद्यालयीन 

जवद्याथाांसािी जवद्यापीि स्तरावर चाणक्य  स्पधाव एकाच जदवशी आयोजित करण्यात येते .प्रत्येक 

महाजवद्यालयीन ह ेपरीक्ष्य कें द्र ओ.५० पेक्स्या िास्त परीक्षाथी असल्यास महाजवद्यालयांना पवूवतयारीसािी 

स्पधाव परीक्षा पसु्तकांसािी अनदुान दणे्यात येते .उत्तीणव जवद्याथाांना प्रजशस्तपत्र दणे्यात येईल स्थाजनक 

महाजवद्यालयातील जवद्याथी कल्याण अजधकारी ह े या उपक्रमाचे प्रमखु 

असतील.तलािी,पी,एस,आय,.तहसीलदार उ पदांसािीच्या स्पधाव परीक्षेची तयारी या उपक्रमाद्वारे होईल .

सदर परीक्षेसािी महजवद्यलयीन जकतीही जवद्याथी सहभागी होऊ शकतात. 
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 उ.म.हव.हवद्याथी दत्तक योजना  

जवद्यापीि जवभागातील जवजवध प्रशाळा व शैक्षजणक जवभाग यातील जशक्षण घेणाऱ्या गरि ूव होतकरू 

जवद्याथाांसािी जवद्याथी कल्याण जवभागाच्या वतीने शैक्षजणक वर्व २०११-२०१२पासनू उ.म.जव .जवद्याथी 

दत्तक योिना सरुु करण्यात आली आह े.त्यासािी १० जवद्याथी १० जवद्याजथवनी यांना या योिनेचा लाभ 

दणे्यात येतो. 
 

 हवध्याथी संशोधन योजना  :-  

संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासािी   , संशोधक  जवद्याथी आजथवक अडचणीमळेु मागे राहू नये या सािी  

संशोधन जवध्यार्थयाांसािी जवद्याजपिाद्वारे भरीव आजथवक  तरतदू करण्यात आली आहे   . जवद्याजपिाच े 

जवभाग व संल्ग्रीत  महाजवद्यालयाचे यांचेसािी संशोधन  जवकास योिना आहे   . जवद्याथी कल्याण  

जवभाग अंतगवत जवध्याथी संशोधन प्रोत्साहन योिना  , म.कुलगरुू प्रोयोजित जवशेर् संशोधन योिना  

जवज्ञान व तंत्रज्ञान जवर्यास जवशेर्  कायव  करणाऱ्या जवध्याथीस िी.एच रायसोनी यांचे सौिन्यान े 

तीन संशोधन जवध्यार्थयावस रु ७००० /- ते १०,००० /- पयांत प्रजतमाह संशोधन जशष्ट्यवतृ्ती जदली िाते  .  
 

 सांस्कृहतक गुि कायकशाळा आयोजन  :-  

जवद्यार्थयाना गायन ,वाचन ,वादन ,नाट्य ,सतू्रसंचालन कायवशाळा या क्षेत्रातील नव्या संकल्पना  , तंत्रज्ञान 

अवगत व्हावे त्यांची सांस्कृजतक  क्षेत्रातील प्रगती व्हावी यासािी कायवशाळा आयोिन जवद्यापीि स्तरावर 

जवद्याथी कल्याण जवभाग करते  .  
 

 युवती सभा कायकशाळा  :-  

जवध्याथी कल्याण जवभागामार्व त जनयजमत जशक्षण घेणाऱ्या  जवध्यारीजनकररता महाजवद्यालयीन  सत्तरावर 

जवशेर् स्वरूपाच्या उपक्रमाचे आयोिन  करणेकररता यवुती सभा अंतगवत स्वयंजसध्दा  – अजभयान व 

जवद्याजथवनी व्याक्तीम्सत्व जवकास कायवशाळा आयोजित करण्यात येते   . प्रत्येक कायवशाळेत  

महाजवद्यालयातील ५० जवद्याजथवनी सहभागी होव ूशकतात  .  
 

 एकलव्य हवद्याधन योजना  :-  

 एकलव्य जवद्याधन किव योिनाही पदवी व पदव्यतुर जशक्षण घेणाऱ्या जवद्यार्थयावसािी आहे  . योिनेत 

जवद्यार्थयाांना जशक्ष्णासािी येणाऱ्या खचावच्या ७० % रक्कम किव स्वरुपात  आवश्यक त्या कागतपात्र्याच्या 

पतूवतेनंतर बँकेद्वारे उपलब्ध होते .जशक्षण किावसािी व्यािाचा दर द.सा.द.शे.११ % टक्के असेल .जशक्षण 

कालावधीमधील खचावच्या व्यािाची रक्कम जवद्यापीि काय्लावयाद्वारे अदा केली िाते  . ज्या जवद्याध्यावस 

प्रवेजशत काळात शासकीय   / जनमशासकीय  / सहकारी संस्था   / बांका यांच्या कडून कोणतेही जवद्यावेतन   /

जशष्ट्यवतृ्ती जमळत नसेल  , असाच जवध्याथी या योिनेचा लाभ घेण्यासािी पात्र राहील  .  
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 म.कुलगुरू वेद्यकीय हनधी योजना  :-  

जवध्याथी सामजुहक सरुक्षा योिन े जशवाय अपघाती  / नैसरजग्रक मतृ्य ू झाल्यास रु .५००० /- मतृ  

जवध्याथीच्या पालकास मा .कुलगरुू वैदकीय जनधीतून दणे्यात येतील , प्रवेजशत जवध्याथवस एखादा गंभीर 

आिार अपघाताने िखमी झाल्यास उपचारासािी योय य त्या कागदपत्र्यांची खातरिमा करून सहाय्य 

करण्यात येते   . 

 

टीप :- या सवव योिण्याची माजहती उत्तर महाराष्ट्र जवद्यापीि.च्या http://www.nmu.ac.in संकेत स्थळावर 

उपलब्ध आह े. जवद्याथी सहाय्यता कें द्र संपकव  नंबर ०२५७ – २२५८४१८ आह े

mailto:sfc@nmuj.digitaluniversity.ac.inअसा आह े. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

http://www.nmu.ac.in/
mailto:sfc@nmuj.digitaluniversity.ac.in
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हकसान कला  , वाहिज्य व हवज्ञान मिाहवद्याल पािोळा व उत्ति मििाष्ट्र हवद्यापीठ जळगाव 

यांच्या कडून मान्यता प्राप्त 

 

"Certificate Course in Business Communication Skill in English” 

 

जवद्यापीि अनदुान आयोग  , नवी जदल्ली यांच्या कडील अनदुानातून उत्तर महाराष्ट्र जवद्यापीि िळगाव व 

इगं्रिी जवभाग ,जकसान कला ,वाजणज्य ,व जवज्ञान महाजवद्यालय पारोळा यांच्या संयकु्त जवद्यमाने एका 

वर्ावचा सजटवजर्क कोसव शैकक्षजणक वर्व २०१३-२०१४ पासनू सरुु करण्यात आला आह.े 

F.Y.B.A/B.COM./B.SC./B.VOC वर्ावतील जवद्याथी पदवी परीक्ष ेसोबतच वरील अभ्यासक्रमास 

प्रवेश घेऊ शकतील. 

 पात्रता  :- १२ वी पास   , उत्तर महराष्ट्र जवद्यापीिांतगवत प्रवेजशत जवद्याथी  

 फी  :- जवद्यापीि जनयमानसुार   

 कालावधी  :- एक वर्व   

 पिीक्षा   :- वाजर्वक अभ्यासक्रम यशजवरीत्या पणूव करणाऱ्या जवद्यार्थयांना जवद्यापीिाकडून प्रमाणपत्र 

दणे्यात येईल. 

 

  संपकक    

प्रा .एम .बी .बाहवस्कि 

इगं्रिी जवभाग 
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हकसान कला  , वाहिज्य व हवज्ञान मिाहवद्याल पािोळा व उत्ति मििाष्ट्र हवद्यापीठ जळगाव 

यांच्या कडून मान्यता प्राप्त 

B. Voc. (Software Development) (५० जागा) 

B. Voc. (Soil and Water Conservation) (५० जागा) 

 

जवद्यापीि अनदुान आयोग( यिुीसी) नवी  जदल्ही यांच्या कडील  अनदुानातनू उत्तर महाराष्ट्र जवद्यापीि 

िळगाव संलय न जकसान कला  , वाजणज्य व जवज्ञान महाजवद्यालय पारोळा येथे ३ वर्व कालावधीचा B.VOC 

पदवी जशक्षणक्रम शैक्षजणक वर्व २०१४-१५ पाऊन सरुु करण्यात आला आह े 

 प्रवेश पात्रता  :-   १२ जव पास जकवा समक्ष (कमीत कमी)  

 कालावधी  :- ३ वर् ेपदवी 

 फी :- जवद्यापीि जनयमानसुार 

 पिीक्षा  :- सत्रापाध्तीन े 

वैहशष््टये  – प्रस्ततु जशक्षणक्रम हा व्यवसायजभमखु असल्यान ेनोकरी जकवा उद्योग व्यवसायासािी सवुणव 

संधी  . जशक्षांनक्रमाशी संभजदत  उद्योग िगताशी प्रथाजपत करार असल्यामळेु कॅम्पस प्लेसमेंट सजुवधा. 

तसेच  प्रत्येक वर्व पास झाल्यास NSDC, SSC, NSQF  लेवल सजटवर्ीकेट जमळेल  .  

  संपकक    

श्री. जनतीन एन  . पाटील 

 सोफ्टवेअर डेव्हलोपमेंट  

 

श्री. अजनरुद्ध  एम  . दवेरे 

 सोयील अॅडं  वाटर कंिरवेशन  
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धन्यवाद!!! 

Thank You !!! 


