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भशावलद्मारमाच्मा वॊगणक कषाभधून ऑनराईन प्रलेळ अजण प्राप्त शोतीर. प्रलेळ अजाणभध्मे

वलण भाहशती मोग्म ल

काऱजीऩल
ण बरून त्माची प्रत प्रलेळ खिडकी भध्मे जभा कयाले. वोफत पॉभण पी रु.100 बयल्माचे चरान अवाले.
ू क
३

पक्त प्रलेळ खिडकीलय वादय केरेरेच प्रलेळ अजण स्वलकायरे जातीर. त्मावाठी प्रलेळ अजण िभाॊक हदरा जाईर.

४

प्रलेळ अजाणची छाननी करुन प्रलेळ ननस्चचत कयण्मावाठी नोटीव फोडणलय मादी रालण्मात मेईर.

५

पक्त मादी भध्मे नाॊल अवरेल्मा वलद्मार्थमाांनाच प्रलेळ हदरा जाईर.

६

वलद्मार्थमाांनी आऩरा मादीतीर िभाॊक ऩाशून वोफत जोडालमाचे वलण कागदऩत्ाॊचे दोन वॊच तमाय कयाले. त्माऩैकी एक वॊच
काऊटय िभाॊक 5 लय जभा करुन प्रलेळ अजण फयोफय अवल्माची िात्ी कयाली.

७

वॊफॊधीत प्रलेळ अजण काऊटय िभाॊक 3 लरुन वाषाॊक्रकत करुन घ्माला.

८

वाॊषाॊक्रकत केरेल्मा प्रलेळ अजाणलय प्राचामाांची वशी घेऊन प्रलेळ अजण काऊॊटय िभाॊक 1 लय जभा कयाला. ल तेथून पी वाठीचे
चरान घेऊन ननधाणरयत केरेरी पी फॉकेत जभा कयाली.

९

पी चा बयणा केल्माची एक प्रत काऊॊटय िभाॊक 2 लय जभा करुन योर नॊफय घ्माले. योर नॊफय प्राप्त झारे अवेर तयच
आऩरा प्रलेळ ननस्चचत झारेरा आशे अवे वभजरे जाईर.

१०

योर नॊफय प्राप्त झारेनॊतय काऊॊटय िभाॊक 4 लय आऩरे शळष्मलत्ृ ती फाफतचे पॉभण ल इतय भाहशती प्राप्त करुन घ्माली. जे
वलद्माथी शळष्मलत्ृ ती मोजनेत फवत नाशीत त्माॊना वलण पी बयणे आलचमक आशे .

११

काऊॊटय िभाॊक 4 लरुन शळष्मलत्ृ ती फाफतचे िभाॊक प्राप्त करुन घेऊन ग्रॊथारमात नाॊल नोंदणीवाठी अजण कयाले ल अजण
तऩावून घ्मालेत.

प्रलेळाकरयता वलणवाधायण आलचमक कागदऩत्े

(वलण अभ्माविभाकरयता ) :

.
१)

ळाऱा वोडल्माचा दािरा ल त्माच्मा दोन छामाॊक्रकत प्रती

२)

प्रलेळ अजाणलय अरीकडच्मा काऱातीर ऩावऩोटण आकायाचा यॊ गीत पोटो चचकटलाला.

३)

प्रलेळ घेताना भागीर लऴाणच्मा वलण प्रमत्नाच्मा गुणऩरिकत्काॊच्मा दोन छामाॊक्रकत प्रती अजाणफयोफय जोडाव्मात .

४)

इमत्ता १२ ली चे भूऱ प्रभाणऩत् ल भूऱ गुणऩरिकत्का आखण वोफत प्रत्मेकी दोन छामाॊक्रकत प्रती अजाणफयोफय जोडाव्मात.

( पक्त प्रथभ लऴण , लाखणज्म आखण वलसान करयता )
५) भुॊफई वलद्माऩीठाळी वॊरस्ग्नत अवरेल्मा भशावलद्मारमाभधून प्रलेळ घेणाऱ्मा वलध्मार्थमाांवाठी

ना शयकत प्रभाणऩत्

चारू ळैषखणक

लऴाणचे आलचमक याशीर. वोफत दोन छामाॊक्रकत प्रती द्माव्मात. तवेच डडस्जटर टी.वी. क्रकॊ ला टी. वी. वाठीचा अजण आलचमक आशे .
६) भागावलगीम वलद्मार्थमाांनी जातीचा दािरा, जात लैध्मता प्रभाणऩत् ल उत्ऩन्नाचा दािरा जोडाला.
४) ऩात्ता प्रभाणऩत् : इतय वलद्माऩीठे आखण वीफीएववी,एनआमओएव / इतय याज्माच्मा फोडाणतीर उभेदलायाॊकरयता.
इतय वलद्माऩीठे वलद्मार्थमाांवाठी ल इतय याज्मातीर फायाली फोडण , वीफीएववी, एनआमओएव .

वलद्मार्थमाांवाठी भुॊफई

वलद्माऩीठाव्मनतरयक्त इतय वलद्माथी तवेच इतय याज्मातीर फायाली फोडण ,वीफीएववी,एनआमओएव .डी.एड. ल एभ. एव. फी. टी. इ.
भधून उस्त्तणण झारेल्मा वलद्मार्थमाॊना ऩुढीर प्रलेळाऩल
ू ी ऩात्ता प्रभाणऩत् भुॊफई वलद्माऩीठाकडीर आलचमक आशे . त्मावाठी लेगऱा पॉभण
बयणे आलचमक आशे . अळा वलद्मार्थमाॊनी प्रलेळ अजण घेतल्मानॊतय अवथामी ऩात्ता प्रभाणऩत्ावाठी अजण कयाला.

याज्माफाशे य 12 ली ऩाव क्रकॊला इतय वलद्माऩीठातीर वलद्मार्थमाांच्मा प्रलेळावाठी ऩात्ता प्रभाणऩत्ाशळलाम वलद्मार्थमाणव भशावलद्मारमीन
कोणत्माशी अभ्माविभाभध्मे प्रलेळ शभऱणाय नाशी. ऩात्ता प्रभाणऩत्ावाठी आलचमक अवणायी कागदऩत्े : (वलण कागदऩत्े वाॊषाक्रकत ल दोन
प्रतीत अवालीत .)
१) फायाली ल त्मानॊतयच्मा वलण प्रभाणऩत्ाच्मा भूऱ ल दोन छामाप्रती .
२) शळषणात िॊड अवल्माव त्माचे प्रभाणऩत्.
३) वथानाॊतय

अवल्माव वतराॊतय प्रभाणऩत्.

४) इ. १२ ली चे कागदऩत्ाॊची पेय तऩावणी केल्माचे ऩत् वॊफॊचधत फोडण / वलद्माऩीठाकडून झाल्मा शळलाम
प्रलेळ ननस्चचती शोणाय नाशी माची नोंद घ्माली.

प्रलेळ भाहशती:१ )

भशायाष्र ळावन, भॊफ
ु ई वलद्माऩीठ माॊच्मा ननमभानुवाय आखण भा. उच्चन्मामारमाच्मा

अधीन याशून जात प्रलगाणनुवाय गुणलत्ता धायक वलद्मार्थमाांना ऩहशरी, दव
ु यी ल अॊनतभ
फॊधन याशीर आखण हदरेल्मा ननधाणरयत लेऱेनॊतय प्रलेळाचा

अटीनव
ु ाय तवेच लेऱोलेऱी शोणाऱ्मा फदराॊच्मा

गुणलत्ता मादीनुवाय प्रलेळ हदरा जाईर. त्मावाठी लेऱेचे

शक्क याशणाय नाशी.

२ ) वलद्मार्थमाॊनी ऩूणण बयरेरा प्रलेळ अजण हदरेल्मा भुदतीत िारीर कागदऩत्ाॊच्मा पक्त छामाॊक्रकत प्रती जोडून वादय कयाला ल त्माची
ऩोशच घ्माली. ज्मा वलद्मार्थमाांचे अजण प्राप्त शोतीर त्माॊचीच नाॊले गुणलत्ता मादीवाठी ग्राह्म अवतीर.
अ ) ळाऱा वोडल्माचा दािरा
आ) एव.एव.वी. गण
ु ऩरिकत्का .
इ) एच.एच.वी.

गुणऩरिकत्का .

इ) जातीचे प्रभाणऩत् ,लैधता प्रभाणऩत् .
उ) उत्ऩनाचा दािरा इत्मादी कागदऩत्ाॊच्मा छामाॊक्रकत प्रती जोडाव्मात .
ऊ) प्रलेळअजाणलय हदरेल्मा ळेलटच्मा तायिेनॊतय मेणाये प्रलेळअजण वलीकायरे जाणाय नाशीत.
ए ) प्रलेळावाठी ऩहशरी गण
ु लत्ता मादी प्रशवद्ध केरी जाईर .त्मात हदरेल्मा तायिेऩमांत ती मादी ग्राह्म

अवेर. हदरेल्मा तायिेनॊतय

गण
ु लत्ता मादीत नाल अवन
ू शी प्रलेळ घेतरा नवेर तय त्माव प्रलेळाची गयज नाशी अवे वभजन
ू दव
ु यी गण
ु लत्ता मादी प्रशवद्ध
केरी जाईर.
ऐ ) प्रलेळावाठी दव
ु यी गुणलत्ता मादी प्रशवद्ध केरी जाईर. त्मात हदरेल्मा तायिेऩमणन्त ती मादी ग्राह्म अवेर. हदरेल्मा

तायिेनॊतय

गुणलत्ता मादीत नाल अवूनशी प्रलेळ घेतरा नाशी तय त्माव प्रलेळाची गयज नाशी अवे वभजून अॊनतभ ल ळेलटची गुणलत्ता मादी प्रशवद्ध केरी
जाईर.
ओ ) प्रलेळावाठी अॊनतभ ल

ळेलटची गुणलत्ता मादी प्रशवद्ध केरी जाईर. त्मात हदरेल्मा तायिेऩमांत ती मादी ग्राह्म अवेर हदरेल्मा तायिेनॊतय

गुणलत्ता मादीत नाल अवून प्रलेळ घेतरा नाशी तय त्माव प्रलेळाची गयज नाशी अवे वभजण्मात मेईर. त्मानॊतय प्रलेळ प्रक्रिमा वॊऩुष्टात मेईर.
औ ) प्रलेळावाठी रयक्त जागा अवतीर आखण भुॊफई वलद्माऩीठाने प्रलेळावाठीची लेऱ लाढलून हदल्माव उलणरयत वलद्मार्थमाांचा वलचाय केरा जाईर.
प्रलेळावाठी ननमभ ल अटी
१.

:-

जे वलद्माथी प्रलेळावाठी ऩात् अवतीर त्मा वलद्मार्थमाांनी आऩल्मा ऩारकाॊवभलेत ल उल्रेिरेल्मा प्रभाणऩत्ाच्मा वाॊषाक्रकत केरेल्मा प्रतीवश

प्राचामाांना बेटाले. प्राचामाणनी वशी केल्मानॊतय भशावलद्मारमाची ननधाणरयत पी तात्काऱ बयाली ल आऩरा प्रलेळ ननस्चचत कयाला.
२. ह़िलतीम

ल तत
ृ ीम लऴाणच्मा वलद्मार्थमाॊनी आऩरी भागीर वत्ननशाम ऩयीषेच्मा गुणऩरिकत्केची

वाॊषाक्रकत केरेरी छामाॊक्रकत

प्रत द्माली .

३.कोणताशी प्रलेळ प्रलेळशभती ल प्राचामण माॊच्मा भान्मतेशळलाम तवेच भशावलद्मारमाच्मा आलचमक त्मा प्रलेळ ळुल्काशळलाम ग्राह्म धयरा जाणाय
नाशी.
४. भशायाष्र याज्मा व्मनतरयक्त केंद्रळाशवत प्रदे ळ ल इतय याज्मातीर वलद्मार्थमाांना प्रलेळाच्मा लेऱी ऩूणण पी बयाली रागेर.
५.मा भशावलद्मारमाने हदरेल्मा प्रलेळ पक्त एक ळैषखणक लऴाणइतकाच भमाणहदत अवून ऩुढीर लऴाणवाठी नलीन प्रलेळ घ्माला रागेर.

६. भशायाष्र याज्म उच्च भाध्मशभक शळषण भॊडऱाची एच.एव.वी. उस्त्तणण नवरेल्मा कोणत्माशी वलद्मार्थमाणरा प्रलेळ घेण्मावाठी भॊफ
ु ई
वलद्माऩीठाचे प्रोस्व्शजनर ऩात्ता प्रभाणऩत् प्राप्त कयणे फॊधनकायक याशीर. त्माशळलाम त्माचा प्रलेळ ग्राह्म धयरा जाणाय नाशी.
७. वलसान ळािेत ऩी.वी.एभ. मा ग्रुऩवाठी प्रलेळ घेणाऱ्मा वलद्मार्थमाणने इमत्ता १२ ली भध्मे गखणत शा वलऴम घेतरेरा अवणे अननलामण आशे .
८. प्रलेळ घेतरेल्मा वलद्मार्थमाणव आऩरा प्रलेळ यद्द कयालमाचा अवल्माव एक आठलडा अगोदय
९. भशावलद्मारमात
केरी जाईर.१०

प्रलेळ

रेिी अजण कयाला रागेर .

घेतल्मानॊतय प्रलेळ यद्द कयालमाचा अवल्माव ऩहशल्मा १० हदलवात प्रलेळ यद्द केल्माव एकूण पीच्मा ७५% पी ऩयत

ते २० हदलवात प्रलेळ यद्द केल्माव ५०% पी ऩयत केरी जाईर. २० ते ३० हदलवात प्रलेळ यद्द केल्माव २५ % पी ऩयत केरी

जाईर . एक भहशन्मानॊतय प्रलेळ यद्द केल्माव कोणत्माशी प्रकायची पी ऩयत शभऱणाय नाशी.
१०. शळष्मलत्ृ तीत ऩात् अवणाऱ्मा वलद्मार्थमाांनी जातीचा भूऱ दािरा, जात ऩडताऱणी झाल्माचा भूऱ दािरा, उत्ऩन्नाचे भूऱ प्रभाणऩत्
कामाणरमात दािलून शळष्मलत्ृ तीचा लगण वादय कयणे फॊधनकायक याशीर . तवे न केल्माव

तो वलद्माथी वॊऩूणण लऴाणची पी वलत्च बयणाय आशे

अवे वभजरे जाईर.
११. नलीन धोयणानुवाय आधाय काडणची झेयॉक्व

जोडणे अननलामण आशे .

१२. भशावलद्मारमात प्रलेळ घेतरेल्मा वलध्मार्थमाणरा कोणताशी एक वॊगणक अभ्माविभ तवेच NUSSD चे कौळल्माचधस्ष्टत अभ्माविभ ऩण
ू ण
कयणे अननलामण आशे .
१३. वलद्मार्थमाणने एकदा ननलडरेरे वलऴम नॊतय कोणत्माशी ऩरयस्वथतीत फदरता मेणाय नाशी त्माभुऱे आऩरे वलऴम वलचायऩूलक
ण ननलडालेत .
१४. ज्मा वलद्मार्थमाणरा / वलद्माचथणनीरा भागीर ऩयीषेत वलाणत जावत गुण प्राप्त अवतीर त्माच वलद्मार्थमाांना लगणप्रनतननधी

म्शणून ननलडरेरे

जाईर. माॊत ळावनाकडून नवलन फदर झाल्माव त्माऩभाणे फदर केरा जाईर.
१५. भशावलद्मारमातीर वनेशवॊभेरनात , फक्षषव वलतयण वभायॊ बात,वलातॊत्हदन कामणिभात ल प्रजावत्ताकहदन कामणिभात वलद्मार्थमाांची शजेयी
अननलामण आशे .
१६.भशावलद्मारमाभापणत एक-हदलवीम ळैषखणक

वशरीवाठी ऩयलानगी हदरी जाईर . एका हदलवाऩेषा अचधक हदलव ळैषखणक वशरीचे

आमोजन केरे तय अळा वशरीवाठी पक्त ये ल्लेने प्रलाव कयणे फॊधनकायक अवेर.
१७. प्रलेळ दे ण्माच्मा ल नाकायण्माचा वलणवली अचधकाय प्राचामाांकडे यािील याशीर.
१८. ज्मा वलद्मार्थमाांच्मा

लमाची १८ लऴे ऩूणण झारेरी अवतीर त्मा वलद्मार्थमाांना भतदान नाल नोंदणी अजण बयणे अनीलामण आशे .

१९. भशावलद्मारम ऩरयवयात भोफाईर लाऩयण्माव ऩयलानगी नाशी .
वलद्माथी प्रलेळ षभता :अनद
ु ाननत -

एप.लाम.फी.ए.१२०

एव.लाम.फी.ए. १२०

टी.लाम.फी.ए.१२०

वलना अनुदाननत -

एप.लाम.फी.ए.१२०

एव.लाम.फी.ए. १२०

टी.लाम.फी.ए.१२०

अनुदाननत -

एप.लाम.फी.कॉभ.१२०

एव.लाम.फी.कॉभ.१२०

टी.लाम.फी.कॉभ.१२०

वलना अनुदाननत -

एप.लाम.फी.एववी.१२०

एव.लाम.फी.एववी.१२०

टी.लाम.फी.एववी.१२०

वलणवाधायण ननमभ-

-

भशावलद्मारमीन अध्माऩनाची लेऱ वकाऱी ८.३० ते २.३० अवेर ल कामाणरमीन काभाची वलद्मार्थमाांवाठी लेऱ वकाऱी ११ ते ५ अवेर.

-

ळाॊतता यािाली ल भशावलद्मारमाची शळवत ऩाऱाली.

-

प्रत्मेक वलद्मार्थमाणकडे वलत् चा पोटो अवणाये ल प्राचामाांची वशी अवणाये ओऱिऩत् अवणे आलचमक आशे .
भशावलद्मारमाच्मा अचधकाय भॊडऱारा शे ओऱिऩत् केव्शाशी आखण कुठे शी दािवलणे अननलामण याशीर.

-

प्रत्मेक वलद्मार्थमाणव भशावलद्मारमाने ननमोजन केरेल्मा लेऱाऩत्काप्रभाणे ताशवका , ट्मुटोरयअर , प्रोजेक्ट ,ऩरयवॊलाद

ऩयीषेरा शजय याशणे अननलामण आशे .

-

भशावलद्मारमाच्मा लेऱाऩत्कात ठयवलरेल्मा ताशवका आखण ळैषखणक उऩिभात कभीतकभी ८०% शजेयी अननलामण
आशे . वदयच्मा उऩस्वथतीचा आधायालय रेिी ऩयीषेव ऩयलानगी शभऱणाय आशे .

आखण तोंडी ल रेिी

- भशावलद्मारमीन

लगाणत अध्ममन कयताॊना क्रकॊ ला आलायात क्रपयताना आऩल्माभुऱे इतय लगाणतीर वलद्मार्थमाांना

कोणताशी त्ाव शोणाय नाशी माची काऱजी घ्माली .

- ज्मा

वलद्मार्थमाांना एिादे प्रभाणऩत् क्रकॊ ला शळपायव क्रकॊ ला कागदऩत्ालय प्राचामाांची वशी शली

अवेर तय त्मावाठी

कामाणरमात रेिी अजण कयणे आलचमक आशे .

- वलण

ऩारक ल वलद्माथी माॊना प्राचामाांना बेटण्मावाठीची लेऱ वकाऱी १२ ते १.३० अळी आशे वलद्मार्थमाांनी लगण

चारू अवताॊना क्रकॊ ला कोणताशी कामणिभ चारू अवताॊना कामाणरमात मेऊ नमे. प्रथभ लगाणतीर अध्ममन क्रकॊ ला
कामणिभाची वाॊगता कयाली ल नॊतयच कामाणरमात माले.

- कोणत्माशी

वलद्मार्थमाणरा आचथणक वोमी-वुवलधा ळावनाच्मा , वलद्माऩीठाच्मा ल वॊवथेच्मा ननमभ ल अटीनुवाय

हदल्मा जातीर .

- भशावलद्मारमीन

व्मलवथाऩन ल शळवत माॊचा बॊग शोईर अवे कोणतेशी काभ / कृत्म वलद्मार्थमाणने

भशावलद्मारमात क्रकॊ ला भशावलद्मारमाच्मा आलायात करू नमे.

- प्राचामाणच्मा

ऩयलानगी शळलाम कोणत्माशी वलद्मार्थमाणने वशरीवाठी क्रकॊ ला इतय काभावाठी लगणणी क्रकॊ ला ऩैवे

जभा करू नमे. तवे केल्माव तो गैयप्रकाय वभजण्मात मेईर ल ननमभाप्रभाणे त्माॊच्मालय कामणलाशी शोईर.

- भशावलद्मारमीन

वॊऩत्ती क्रकॊ ला भारभत्ता माची काऱजी प्रत्मेक वलद्मार्थमाणने घेतरी ऩाहशजे ल त्माचप्रभाणे भशावलद्मारमात जफाफदायीने

लागरे ऩाहशजे.

- वलद्मार्थमाांची

लवतू शयवलल्माव भशावलद्मारम जफाफदाय याशणाय नाशी.तवेच ज्मा कोणाराशी भशावलद्मारमात

वाऩडरी तय ती त्माने ताफडतोफ भशावलद्मारमाच्मा काउॊ टयलय

- एिाद्मा

क्रकॊ ला आलायात एिादी लवतू

जभा कयाली .

प्रकयणाचा ननकार ननमभात फवत नवेर तय मोग्म - अमोग्मतेचा ननणणम शा वलणवली प्राचामण दे तीर ल तो वलाणनी भान्म कयणे

फॊधनकायक याशीर.

- वलण वलद्मार्थमाांनी वच
ू ना परक ननमशभत ऩशाले. वच
ु ना परकालय रालरेल्मा वूचनाॊचे ऩारन कयाले.
आचथणक ववु लधा-१. आचथणकदृष्ट्मा भागावरेरे वलद्माथी ल ज्माचे लावऴणक उत्ऩन्न दोन रािाऩेषा कभी आशे अळा वलद्मार्थमाांना याज्मवयकायकडून पी वलरत
शभऱे र.ऩयॊ तु तवे आलेदनऩत् ल वॊऩूणण आलचमक कागदऩत्ाॊची ऩूतत
ण ा ल आलचमक प्राचधकयणाची शळपायव आलेदनऩत्ालय / वोफत अवणे
आलचमक आशे त्माच प्रभाणे आलेदनऩत् हदरेल्मा भुदतीत कामाणरमात जभा केरे ऩाहशजे.
२.बायत वयकायची भागावलगीम वलद्मार्थमाांवाठी भॎहरकेत्तय शळष्मलत्ृ ती मोजना भशावलद्मारमाकडून याफवलरी जाते. त्मानुवाय ज्मा वलद्मार्थमाांना
मा मोजनेचा राब प्राप्त शोतो त्माॊनी आऩरे आलेदनऩत् ल त्मालय वषभ अचधकाऱ्माॊच्मा शळपायवी तवेच वोफत जोडालमाची वलण कागदऩत्े
माॊवश आलेदनऩत् ननधाणरयत केरेल्मा लेऱेत कामाणरमात जभा कयणे फॊधनकायक आशे .मा मोजनेअॊतगणत एव.वी. , एन.टी , एव.टी. , एव .फी वी.,
ओ .फी.वी. मा लगणलायीतीर वलद्मार्थमाांना राब घेता मेईर. भात् शळष्मलत्ृ ती पॉभण बयल्मालय अभ्माविभ ऩूणण न केल्माव शळष्मलत्ृ तीची वॊऩुणण
यक्कभ लवूर केरी जाईर.
३. केंद्र वयकायची याज्मळावनाभापणत याफवलरी जाणायी अल्ऩवॊखमाॊक

शळष्मलत्ृ ती मोजना भशावलद्मारमाकडून याफवलरी जाते.त्मानुवाय ज्मा

वलद्मार्थमाांना मा मोजनेचा राब प्राप्त शोतो त्माॊनी आऩरे आलेदनऩत् ल त्मालय वषभ अचधकाऱ्माॊच्मा शळपायवी तवेच वोफत जोडालमाची वलण
कागदऩत्े मावश आलेदनऩत् ननधाणरयत केरेल्मा लेऱेत कामाणरमात जभा कयणे फॊधनकायक आशे . मा मोजनेअॊतगणत भस्ु वरभ, फौद्ध, ऩायळी, जैन
मा प्रलगाणतीर वलद्मार्थमाांना राब घेता मेईर. त्मावाठी उत्ऩन्नाची भमाणदा आशे .तवेच लेऱोलेऱी शोणाऱ्मा वध
ु ायणाॊभधीर अटीशी
वलद्मार्थमाांवाठी इतय वुवलधा :-

* वलद्मार्थमाांवाठी रुऩमे दोन रािाॊऩमणन्त गटवलभा मोजना.

रागू याशतीर .

* अनव
ु चू चत जाती ल अनव
ु चू चत जभाती मा प्रलगाणत भोडणाऱ्मा वलद्मार्थमाांवाठी ऩव
ु तक ऩेढी मोजना.
* वलवलध वऩधाण ऩयीषाॊवाठी वभुऩदे ळन ल भागणदळणन.
*गयीफ वलद्मार्थमाांवाठी ळैषखणक ळुल्कात वलरत तवेच वलनाभूल्म लह्मा आखण ऩुवतके .
*ळुल्क आकारून वॊगणक शळषण, प्रशळषण, प्रभाणऩत् कोवेव .
* एक रािऩेष कभी उत्ऩन्न गट अवरेल्मा अनुवूचचत जभाती प्रलगाणतीर वलद्मार्थमाांना भुॊफई वलद्माऩीठाकडीर आचथणक भदत शळष्मलत्ृ ती.
आहदलावी प्रगती भॊडऱ, तरावयी
वोवामटी यस्जवरे ळन कामदा १९६० नव
ु ाय वोवामटी यस्जवटय अवन
ू यस्जवटय ि.फॉम्फे / ८/१९६१ (ठाणे) हदनाॊक ३ ऑक्टोफय १९६१ आशे . तवेच वालणजननक
वलचलवत व्मलवथा अचधननमभ १९५० नुवाय वॊवथा नोंदणीकृत आशे. नोंदणी ि. E-१०५२-ठाणे हदनाॊक २१/०५/१९९० आशे . भा. कॉम्रेड एर. एव. कोभ माॊच्मा
िॊफीयनेतत्ृ लातन
ू ननभाणण झारेरी शी वॊवथा आशे . भा. एर. एव. कोभ माॊनी कॉम्रेड ळाभयाल ऩरुऱे कय ल कॉम्रेड गोदालयी ऩरुऱे कय माॊच्मा प्रेयणेतन
ू

मा बागातीर आहदलावी ल गोयगयीफ वलद्मार्थमाांवाठी उच्च शळषणाची वुवलधा उऩरब्ध व्शाली म्शणून भावलद्मारमाची प्रथभ उधला मेथे वथाऩना
केरी. तारुक्मातीर वलण गालातीर वलध्माथाणना वोमीचे व्शाले मावाठी तरावयी मेथे भध्मलती हठकाणी कॉम्रेड गोदालयी ळाभयाल ऩरुऱे कय
भशावलद्मारम वथराॊतयीत केरे. तरावयी मेथे भुरा-भुरीॊचे लवनतगश
ृ , उधला मेथे भाध्मशभक ळाऱा, लवा मेथे भाध्मशभक आश्रभळाऱा , कोचाई
मेथे आश्रभळाऱा, तरावयी ल उधला मेथे कननष्ठ भशावलद्मारम, आळागड मेथे भाध्मशभक वलद्मारम, लायलाडा ल लेलजी

मेथे भाध्मशभक

वलद्मारम अळा ळैषखणक ळािा वुरु शोऊन वॊवथेचा लटलष
ृ शोत आशे .
वॊवथेचे ळैषखणक उऩिभ :
उच्च शळषण :

कॉम्रेड गोदालयी ळाभयाल ऩरुऱे कय करा, लाखणज्म आखण वलसान भशावलद्मारम ,तरावयी
करा ळािा : वथाऩना २२ जून १९९४ भुॊफई वलद्माऩीठ वॊरग्न नॎक कडून
लाखणज्म वलद्माळािा :
वलसान वलद्माळािा

वॊगणक शळषण

:

:

' फी' श्रेणी भानाॊक्रकत

वथाऩना १७ जुरै २०१०
३ ऑगवट २०११

भशावलद्मारमीन वलध्मार्थमाांना वॊगणकीम शळषण शभऱाले म्शणून वॊवथेने कॉम्रेड गोदालयी ळाभयाल
ऩरुऱे कय करा , लाखणज्म

ल

वलसान भशावलद्मारमातीर वलण वलध्मार्थमाांवाठी वॊगणक शळषण

त्माचफयोफय वॊगणक प्रभाणऩत् अभ्माविभ वुरु कयण्मात आरे आशे त. त्मावाठी २५ वॊगणकवॊच ल
ननमशभत वलद्दुत ऩुयलठा अवरेरी वलतॊत् वॊगणक प्रमोगळाऱा उऩरब्ध करून हदरेरी आशे .
वन २०१४-१५ मा लऴाांऩावून कोणताशी एक वॊगणक प्रशळषण कोवण वलद्मार्थमाांना अननलामण केरा आशे .
भुक्त उच्च शळषण :

ऩरयवयातीर उच्चशळषणाऩावून उऩेक्षषत अवरेल्मा वलद्मार्थमाांनाशी उच्च शळषण शभऱाले म्शणून
मळलॊतयाल चव्शाण भुक्त वलद्माऩीठ, नाशवक माॊचेकडीर फी. ए ./ फी.कॉभ. शे ऩदली अभ्माविभ
तय फी. शरफ. शा तय ऩदव्मुत्तय अभ्माविभ कॉम्रेड गोदालयी ळाभयाल ऩरुऱे कय भशावलद्मारम , तरावयी
मेथे वुरु कयण्मात आरेरा आशे .

योजगाय ल:

मा बागातीर वलद्मार्थमाांना योजगाय ल वलमॊयोजगाय आखण नोकयीच्मा वॊधी उऩरब्ध शोण्मावाठी

वलमॊयोजगाय केंद्र

कॉम्रेड गोदालयी ळाभयाल ऩरुऱे कय भशावलद्मारम तरावयी मेथीर ग्रॊथारमात वलण वऩधाण ऩयीषेवाठी
रागणायी ऩुवतके , वॊदबण ग्रॊथ ल वलवलध प्रकायची भाशवके / ऩाक्षषके उऩरब्ध करून दे ण्मात मेतात.
त्माचप्रभाणे अनुबली भागणदळणक उऩरब्ध करून हदरे जातात . योजगाय ल वलमॊयोजगायावाठी वॊऩकण केंद्र
वथाऩन करून ऩरयवयातीर औद्मोचगक षेत्ाभध्मे काभगाय/कायागीय/ कभणचायी / ऩोरीव ल तत्वभ
जागेवाठी भशावलदमारमातन
ू बायतीप्रक्रकमा केरी जाते. वलमॊयोजगायाच्मा वॊधीवाठी मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्र

भक्
े डीर अॊगणलाडी/फारलाडी वेवलका प्रभाणऩत् अभ्माविभ तवेच फचतगट
ु त वलद्माऩीठ , नाशळक माॊचक
वलमॊवेलक / वलमॊवेवलका प्रभाणऩत् अभ्माविभ अवे उऩमुक्त अभ्माविभ भशावलद्मारमातून चारवलरे जातात.
भशावलदमारमातीर वलवलध

१. ऩयीषा वलबाग
२. याष्टीम

वेला मोजना वलबाग

३. वाॊवकृनतक वलबाग
४. स्जभिाना ल िीडा वलबाग
५. वऩधाण ऩायीषा भागणदळणन ल वभुऩदे ळन वलबाग
६. भहशरा वलकाव कष
७. मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्र भुक्त वलद्माऩीठ , अभ्मावकेंद्र
८. वॊगणक शळषण ल प्रशळषण केंद्र

दृस्ष्टकोन
आहदलावी ल दारयद्र्म ये ऴेिारीर वलद्मार्थमाांचा उच्च शळषावॊफॊधी तवेच त्माॊची गण
ु लत्ता
लाढवलण्मावाठी वलळेऴ भौशरक वेला ल औऩचारयक भाहशती दे णे.

शभळन
१. तरावयी ल ऩॊचिोळीतीर गयजू

,दारयद्र्म ये ऴि
े ारीर आहदलावी वलध्मार्थमाांच्मा शळषणावॊफॊधी वलळेऴ कामण कयणे.

२. आहदलावी वभाज ल वभाजाची प्रगती मावाठी प्रमत्न करून बौनतक ववु लधाॊची उऩरब्धता करून दे णे.
३. वलद्मार्थमाांभध्मे शळवत, लक्तळीयऩणा, प्राभाखणकऩणा, दै नॊहदन उऩस्वथती मा फाफतीतीर उच्च ल नैनतक तत्लाचे अलरॊफन
कयणे ल त्माॊच्मा भनालय रिकफॊफलणे .
४. वलद्मार्थमाांवाठी अभ्मावेत्तय उऩिभ याफवलणे उदा. वाॊवकृनतक , िीडा ल याष्टीम वेला

मोजना वलबागाभापणत

त्माॊच्मा व्मस्क्तभत्लावाठीचा वलाणगीण वलकाव वाधने .
५. वलद्मार्थमाांच्मा वप्ु त गण
ु ाॊना लाल शभऱाला ल वऩधाणत्भक मग
ु ाभध्मे आव्शान वलीकायता माले मावाठी त्माॊना वलवलध
वॊधीची जाणील ल उऩरब्धता करून दे णे.

ध्मेम
१. करा, लाखणज्म, वलसान, भाहशती ल तॊत्सान

तवेच कौळल्माचधस्ष्टत अभ्माविभाची वॊधी उऩरब्ध करून दे णे.

२. आहदलावी वलध्मार्थमाांना कामभ नोकयी शभऱाली मावाठी ळावकीम वेलावॊफॊधीच्मा वऩधाणत्भक ऩयीषेफाफत वभऩ
ु दे ळन कयणे.
३. भशावलद्मारमातीर आजी ल भाजी वलद्मार्थमाांना तवेच इतय वलण तरुणाॊना योजगायाची वॊधी उऩरब्ध करून दे ण्मावाठी भदत
ल प्रमत्न कयणे.
४. आहदलावी ल दारयद्र्म ये ऴेिारीर वभाजाची उन्नती व्शाली मावाठी केंद्र वयकाय ल भशायाष्र ळावनाच्मा अवरेल्मा वुवलधाॊवॊफॊधी
जाणील करून दे णे ल मा मोजनेतून राब शभऱलून दे ण्मावाठी प्रमत्न कयणे.
५. वलध्माथी, शळषक, कभणचायी, वॊवथा व्मलवथाऩन ल इतय वलण वभाजाची प्रगती व्शाली ल याष्रबक्ती ननभाणण व्शाली मावाठी
भोराचे मोगदान दे णे.

बवलष्मालय दृस्ष्टषेऩ
* वलद्माथाांवाठी अनतरयक्त लगण ल कभणचाऱ्माॊवाठी ननलाववथाने माॊनी मुक्त अवणायी भशावलद्मारमीन इभायत.
* भाहशती ल तॊत्सान ल वॊगणकळावत् ऩदली शळषण वरु
ु कयणे.
*

व्मलवथाऩन ळावत्ाचे (Self Finance Courses) वलवलध अभ्माविभ नव्माने वुरु कयणे.

*

वॊगणक शळषणाचे वुरु अवरेरे अल्ऩकारीन शळषण कामभ कयणे.

*

अल्ऩभुदतीचे वलवलध कौळल्माचधस्ष्टत अभ्माविभ ननमशभत कयणे.

*

इॊस्ग्रळ स्वऩक्रकॊ ग कोवण वुरु कयणे.

*

बाऴेची प्रमोगळाऱा तमाय कयणे.

* लाखणज्म ळािेवाठी प्रमोगळाऱा तमाय कयणे.
*

वलसान ळािेतीर ऩदव्मत्ु तय ऩदली.

अभ्माविभ
=

करा ळािेतीर वनातक ऩदली

(तीन लऴाणचा एकास्त्भक अभ्माविभ )

B.A. Three Years integrated Degree Course

=

लाखणज्म ळािेतीर वनातक ऩदली

=

वलसान ळािेतीर वनातक ऩदली

(तीन लऴाणचा एकास्त्भक अभ्माविभ )

B.Sc. Three Years integrated Degree Course

=

करा ळािेतीर ऩदव्मुत्तय ऩदली

(दोन

M.A. Two Years integrated Degree Course

=

लाखणज्म ळािेची ऩदव्मुत्तय ऩदली

=

मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्र भक्
ु त वलद्माऩीठाचे केंद्र

=

लायरी चचत्करा प्रभाणऩत् अभ्माविभ

(तीन लऴाणचा एकास्त्भक अभ्माविभ ) B.Com. Three Years integrated Degree Course
लऴाणचा अभ्माविभ )

(दोन

लऴाणचा अभ्माविभ )

M.Com. Two Years integrated Degree Course
M.A., B.Lib., B.A., B.Com.,

ग्रॊथारम वलबाग
तरावयी मेथीर कॉम्रेड गोदालयी ळाभयाल ऩरुऱे कय करा, लाखणज्म ल वलसान भशावलद्मारम शे ऩॊचिोवऴत
आशे . भशावलद्मारमाने वतत गुणलत्तेची काव

प्रशवद्ध

धयल्माने अल्ऩालधीतच भशावलद्मारम नालारूऩारा आरे . भशावलद्मारमाने

वतत

ननकाराची

ऩयॊ ऩया उज्लर ठे लरी आशे . त्मावाठी वलद्मार्थमाांना आलचमक त्मा ळैषखणक वुवलधाॊच्मा दे लाण घेलाण प्रक्रिमेचा राब झारा आशे .
भशावलद्मारमीन ग्रॊथारम शे िारीर ऩाच तत्लालय आधारयत आशे .
१

ऩव
ु तके / ग्रॊथ शे लाचण्मावाठी आशे त.

२

प्रत्मेक लाचकाचे ते ऩुवतक आशे .

३

प्रत्मेक ऩुवतकारा लाचक शभऱारा ऩाहशजे.

४

लाचकाचा लेऱ लाचरा ऩाहशजे.

५

आऩरे ग्रॊथारम शे एक अळी वॊघटना आशे ज्माभध्मे वलद्मार्थमाांच्मा नैनतक ल फौवद्धक लाढीची भशत्लऩूणण
बूशभका

फजालरी जाते .

वलाांच्मा वोमीवाठी ग्रॊथारम शे दव
ु ऱ्मा भजल्मालय अवन
ू कामाणरमीन लेऱेत आठ ताव िर
ु े अवते . ग्रॊथारमाचे काभकाज वयु ऱीत
चाराले मावाठी प्राचामाणच्मा नेतत्ृ लािारी वल्रागाय वशभती वथाऩन कयण्मात आरेरी आशे , शी वशभती वॊऩूणण ग्रॊथारम काभकाजावॊफॊधी काभ
ऩाशते. वलद्माथी ल कभणचाऱ्माॊवाठी ग्रॊथारमीन ननमभाॊचा काटे कोयऩणे लाऩय केरा जातो.ग्रॊथारमाच्मा काभकाजावाठी हदनदशळणका वूचना
परकालय रालरेरी आशे . लाचकाॊना आऩल्मा
घेण्मावाठी ऩुवतकाॊच्मा

ग्रॊथारमीन वॊऩत्तीच्मा भाहशतीवाठी ल भागावलगीम वलद्मार्थमाांना ऩुवतक ऩेढी मोजनेचा राब

प्रदळणनाचे आमोजन केरे जाते.

ग्रॊथारमाभध्मे ऩुवतकाॊची यचना शी ड्मूई

डेशवभर क्राशवक्रपकेळन

मा ळावत्ीम लगीकयणानुवाय केरेरी आशे . तवेच प्रत्मेक

ऩव
ु तकारा अनि
ु भ शा - मा ऩध्दतीनव
ु ाय दे ण्मात आरा आशे . शी ऩद्धत जगबय वलणत् प्रभाखणत भानरी जाते. पाईल्व ल यस्जवटय माॊच्मा

माद्मा व्मलस्वथत

अनुिभे बयरेल्मा आशे त. प्रत्मेक ळैषखणक लऴाणच्मा ळेलटी ग्रॊथारमाभध्मे जभा ऩव
ु तकाॊची ऩडताऱणी केरी जाते. गयजेनव
ु ाय

ग्रॊथारमीन कभणचाऱ्माॊना काभे लाटून हदरी जातात . ग्रॊथऩारारा वलत् रा अद्मालत सान शभऱलण्मावाठी ऩरयवॊलाद

कामणळाऱा माॊच्मा

भाध्मभातून वॊधी हदरी जाते.
ग्रॊथारम शे वॊऩूणऩ
ण णे वॊगणकीकृत

केरेरे आशे . ग्रॊथारमाच्मा दै नॊहदन काभात गती माली मावाठी वोर वलाफ्टलेअय

िये दी केरेरे अवून

वलद्माऩीठ अनुदान आमोगाच्मा वलमॊचशरत बाग आशे .
ग्रॊथारमाचे वथऱ - ग्रॊथारम शे भशावलद्मारमाच्मा इभायतीच्मा उत्तय ऩल
ू ण हदळेरा दव
ु या भजल्मालय अवन
ू त्माचे षेत्पऱ २०००
वले. पू. आशे ग्रॊथवॊग्रश मोजना प्रत्मेक ळैषखणक लऴाणच्मा वरु
ु लातीरा वलऴम शळषकाॊनी ल वलबागप्रभि
ु ाॊकडून ऩव
ु तके ननमतकाशरकाॊची भागणी
मादी ल आलचमकतेनूवाय भागवलरी जाते.त्मानॊतय शी मादी ग्रॊथारम वशभतीवभोय भान्मतेवाठी भाॊडण्मात मेते ल त्माव भान्मता घेण्मात मेत.े
शी भान्मता शभऱाल्मानॊतय ऩुन्शा एकदा ग्रॊथारमात ती ऩुवतके नवल्माची िात्ी केरी जाते ल भागणीनुवाय प्रकाळक ल रेिकाॊच्मा ऩुवतकाॊची
िये दी केरी जाते .
ऩुवतके वलद्मार्थमाांना दे तानाच ननमभ

:-

= ऩव
ु तके फदरताॊना लगाणलाय हदलव ल लेऱेचे फॊधन ऩाऱरे जाते .
= ऩव
ु तकातीर काडाणलय नोंद शी ग्रॊथारम कयीर, वलद्मार्थमाणने ऩव
ु तकातीर काडाणलयीर कोणत्माशी ऩरयस्वथतीत नोंद करू नमे.
=

वलद्मार्थमाणने ऩुवतके काऱजीऩूलक
ण शाताऱालीत, ऩुवतकाभध्मे कोणतेशी चचत्े यॊ गलू नमे अथला ऩेनाने क्रकॊ ला ऩेस्न्वरीने िुणा करू नमे .

=

वलद्मार्थमाणनी पोटो हदल्माशळलाम त्मारा ग्रॊथारम काडण हदरे जाणाय नाशी .

= ग्रॊथारम काडण शयवलल्माव काडाणची यक्कभ लवूर करून नलीन काडण दे ण्मात मेईर.
=

प्रत्मेक ऩुवतक वात हदलवाच्मा आत जभा कयाले त्माऩेषा उशळय झाल्माव प्रत्मेक हदलवारा रु. २/- माप्रभाणे दॊ ड आकायारा जाईर.

= वलद्मार्थमाांनी ऩव
ु तके घेताॊना नीट ऩडताऱून ऩाशाले. ते जय पाटरेरे क्रकॊ ला ऩानाची कभतयता अवरेरे क्रकॊ ला
त्मातीर ऩाने पाडरेरी अवतीर तय ती रगेचच ग्रॊथारमाच्मा ननदळणनाव आणाली.

= ऩुवतके जभा कयताॊना ती तऩावून घेतरी जातीर . ते जय पाटरेरे क्रकॊ ला ऩानाची कभतयता अवरेरे क्रकॊ ला
त्मातीर ऩाने पाडरेरी अवतीर तय ननमभाप्रभाणे दॊ ड कयण्मात मेईर अथला वॊऩूणण ऩुवतकाची यक्कभशी
लवर
ू कयण्मात मेईर.

= जय वलद्मार्थमाांकडून ऩुवतक शयवलरे अवेर तय त्मा ऩुवतकाची ऩूणण यक्कभ लवूर कयण्मात मेईर .
= लाचन कषात िारीर ऩव
ु तके शी ओऱिऩत्ालय दे ण्मात मेतीर शी ऩव
ु तके घयी लाचण्मावाठी दे ण्मात मेणाय नाशी
१. वॊदबण ऩव
ु तके

२. दशु भणऱ ऩव
ु तके

३. प्रचनऩरिकत्का वॊच

४. भाशवके

५. वऩधाण ऩयीषेवाठीची ऩुवतके

6. कभी प्रती अवरेरे ल जावत भागणी अवरेरे ऩुवतक

= प्रत्मेक वलद्मार्थमाणने ग्रॊथारमाचे ननमभ ल लेऱोलेऱी झारेरे फदर ऩाऱणे फॊधनकायक आशे .
= जो ऩमणत ग्रॊथारमातीर वॊऩूणण ऩुवतके जभा केरेरे नवतीर तोऩमणत वलद्मार्थमाणव वलद्मार्थमाणव ऩयीषेचे शॉर नतकीट क्रकॊ ला ननकार हदरा
जाणाय नाशी.

= ग्रॊथारमात ळाॊतता ऩाऱाली.
= वलद्मार्थमाणने ग्रॊथारमात प्रलेळ कयताॊना आऩल्मावोफत ऩादत्ाणे, छत्ी, काठी, फॎग, ये नकोट, तेरकट ऩदाथण, ऩाऱील प्राणी याशणाय नाशीत माची
काऱजी घ्माली त्मावाठी ग्रॊथारमाफाशे य प्राऩटीरूभ अवून तेथे आऩण ती आऩल्मा जफाफदायीत ठे लाली.

= प्रत्मेक वलद्मार्थमाणने ई-भेर आम.डी.प्रलेळ घेतल
े ेऱी ग्रॊथारमाव द्माला.
वेला ल वलवलध उऩिभ :अभ्मावकष / लाचनकष
ऩव
ु तके

काऊॊटय

/ ननमतकाशरके दे लाण - घेलाण काऊॊटय

भागणीनुवाय ऩुवतकाॊचा ळोध
ताब्मात घेतरेल्मा ल भागणी अवरेल्मा ऩुवतकाॊची मादी
ऩुवतके घयी लाचण्मावाठी दे णाये काऊॊटय

वॊदबण वलबाग :वॊदबाणवाठी आलचमक अवरेरी ऩुवतके, ग्रॊथ ल ग्रॊथेतय वाहशत्म ननमभाप्रभाणे ल उऩरब्धतेनुवाय हदरे जातीर.
चारू घडाभोडीची भाहशती :वलऴमावॊदबाणतीर ल अगदी ताजी अद्मालत भाहशती प्रथभ प्राध्माऩकाॊना हदरी जाते. त्माॊच्मा भापणत वलद्मार्थमाांना हदरी जाते ल शी
भाहशती नोटीव फोडणलयशी रालण्मात मेते . त्मा शळलाम वलद्मार्थमाांना शली अवरेरी भाहशती लेऱेनुवाय उऩरब्ध करून दे ण्मात मेत.े
ग्रॊथारमातीर उऩिभ :
१. ऩव
ु तक ऩेढी मोजना -

मा मोजनेअॊतगणत भागावलगीम वलद्मार्थमाांना ऩव
ु तके ऩयु वलरी जातात. शी ऩव
ु तके त्माॊना लऴणबय घयी लाचण्मावाठी

हदरी जातात. वाधायणऩणे शी वलण ऩुवतके शी अभ्माविभाची अवतात .
२. ऩुवतक प्रदळणन -

ग्रॊथारमाभापणत प्रत्मेक लऴी ऩुवतकाॊचे प्रदळणन बयवलरे जाते.

३. वलदमार्थमाांच्मा वूचना वलीकायणे वूचना :-

ग्रॊथारम आलेदन ऩत्

वलदमाथी शा भुखम लाचक अवल्माने त्माच्मा प्रत्मेक वूचना ग्रॊथारमात वलीकायल्मा जातात.

( Membership form ) प्रलेळ घेताना त्लरयत जभा कयाला. अन्मथा प्रलेळ प्रक्रिमा ऩूणण शोणाय नाशी .
वॊचारक भॊडऱ

भा. र. शळ. कोभ
अध्मष

भा. फी. व्शी. भाॊगात

भा. डी. एभ. लाघदडा

वचचल

भा. एर. फी. धनगय
वॊचारक

वशवचचल

भा. आय. के. कुऱ्शाडा

वॊचाशरका

भा. व्शी. जे .दोडीमा

वॊचारक

वॊचारक

भा. के. एभ. वयु ती

वौ. शे भरता कोभ

भा. व्शी. जे . धाडगा
वॊचारक

भा. एव. एर. कोभ

वॊचारक

वॊचारक

भशावलद्मारमीन व्मलवथाऩन वशभती
भा. डॉ. एभ. आम. ऩटे र

भा. ए. फी. नालेकय

भा. एच. टी. गोंहदमा (

)

कामणयत प्राध्माऩकलगण
प्रा.डॉ.फी.ए.याजऩूत - प्राचामण
प्रा.गभे ए. एव .
याज्मळावत् वलबाग

प्रा.भाऱलदकय ऩी. एभ.
अथणळावत् वलबाग

प्रा.शळिये जी.लाम.
भयाठी वलबाग

प्रा.लाकडे डी. एव
इॊग्रजी वलबाग

प्रा.गोतीव फी. ई.

प्रा.ए. ई. फोडे

ऩामाबूत अभ्माविभ

इॊग्रजी वलबाग

प्रा. डॉ. भाने व्शी. ए.

प्रा.डॉ.तुकायाभ ये ड्डी

यवामनळावत्

यवामनळावत्

वलबाग

प्रा. डॉ. के. एच. भाऱी
प्राणीळावत् वलबाग

वलबाग

प्रा.सानेचलय भौऱे
गखणत वलबाग

प्रा.शटकय रयतेळ

प्रा.हदऩक धाॊगडा

बौनतकळावत् वलबाग

गखणत वलबाग

प्रा.ऩलाय आय .एन.
इनतशाव वलबाग

प्रा.वाऱले एन. एव.
लाखणज्म वलबाग

प्रा. फी. डी. शभयऩगाय
भयाठी वलबाग

प्रा. डॉ. वलद्मालती ये ड्डी
यवामनळावत् वलबाग

प्रा.डॉ.जान्शली आये कय
लनवऩतीळावत् वलबाग

प्रा.लऴाण वाऱॊु िे
भानवळावत् वलबाग

प्रा.शोन. ए .के.
ग्रॊथऩार

प्रा.रयतेळ यामचना
अकाउन्टन्वी वलबाग

प्रा. याभेचलय शॊ फडे
अथणळावत् वलबाग

प्रा.डॉ.याऊत वचचन
लनवऩतीळावत् वलबाग

प्रा.अननकेत धालये
बौनतकळावत् वलबाग

प्रा.वुताय प्रवाद
रिकफजनेव रॉ

शळषकेत्तय कभणचायी
श्री.ळेि एभ. आम

श्री.गामकलाड आय. एव
कननष्ठ

श्री.फयप एभ. आय.
ग्रॊथारम ऩरयचय
श्री. बोमे के. के.
प्रमोगळाऱा ऩरयचय
श्री.भनोज वुयेळ भुऱ्शा
प्रमोगळाऱा

वशा्मक

शरवऩक

श्री. आय. फी. गीते
कामाणरमीन कभणचायी
श्री. कारात के. एर.
प्रमोगळाऱा ऩरयचय
श्री वागयशवॊग याजऩूत
प्रमोगळाऱा ऩरयचय

श्री. दौडा जे. ए.
कामाणरमीन कभणचायी
श्री.झये कय एव.एभ
कामाणरमीन कभणचायी

कामाणरमीन कभणचायी
श्री. ऩाटीर जे.एभ.
कामाणरमीन कभणचायी

श्री.िेडकय के. एभ

श्री.वलजम भॊडर

कामाणरमीन कभणचायी

कामाणरमीन कभणचायी

श्री.याजेळ बुयकूड
प्रमोगळाऱा

वलजम िुरात
कामाणरमीन कभणचायी

श्री.िटाणे एन. फी.

ऩयरयचय

वौ.दीऩा बुयकूड
कामाणरमीन कभणचायी

आयती घोरऩ
कामाणरमीन कभणचायी

COLLEGE PROFILE
About COM. GODAVARI SHAMRAO PARULEKAR COLLEGE OF ARTS, COMMERCE & SCIENCE, TALASARI
The realization of our greatest social worker com. Godavari Shamrao Parulekar's dream to see Tribal zone as a centre of excellence
in education was initiated by our Hon. Chairman Com. L. S. Kom with the establishment of com. G. S. P. College of Arts, Commerce
and science , Talasari in the year 1994. The very name of college reminds us of com. Godavari Parulekar who devoted her life for the
holistic Upliftment of tribal and to bring them into the mainstream of development. Earlier college building was located there at
Udhawa but for the easy convenience of the Tribal students coming from all direction to receive education. The Hon. President has
been a ceaseless source of inspiration for us whereas principal Dr. B. A. Rajput is nurturing the very college with all his capacities. The
college is also a recipient of the prestigious 'Best College Award' for the year 2014-2015 of the University of Mumbai.

Its objective is to bring tribal's into mainstream and core for their entire progress and Development. in this college today all
the faculties including Arts, commerce and science are being taught for the academic conveniences of tribal students living
nearby Talasari. As is mentioned earlier, the very intention behind opening this college was to impart qualitative education and
to offer valuable service in the field of education to all with a special focus on tribal and BPL students. Its mission was to attain
communal and social development through developing infrastructural facilities of the institution , to inculcate the values of
discipline, regularity, sincerity and punctuality amongst students so as to make them better citizen. It is also striving hart to
make all round development of the personality of students through extracurricular activities, and finally to make aware the
students of opportunities available and challenger to be faced in the competitive world so as to make full utilize of their
potentials the college is having well planned campus affiliated to university of Mumbai and was re - accredited with grade "B"
in 2012. The college has centralized library equipped with rich and versatile collection of books and well qualified and
experienced faculty members. The college has run national university students skill Development (NUSSD) Courses and career
Guidance and counseling programmes by professional Experts. TO impart knowledge to the semi - educated students college is
running the centre of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik. The college has also won NSS Best unit
award. It is a great Honor for the college as our Principal Dr. B. A. Rajput received an 'Indian Leadership Award for Education
excellence' in2014 by all India Achievers Foundation, Delhi. The College has started Post Graduation in M.A History and M.COM.
since2013-14 The three storied elegant building of the college gives evidence of its grandeur and ever increasing hunger of
knowledge.

