शिवाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, महाड संचलित
सद
ंु रराव मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
पोलादपरू --- रायगड
(मब
ंु ई विद्यापीठाशी कायम संलग्नित आणि बी ग्रेड सह नॅक तत
ृ ीय
अधिस्वीकृती व मानांकन प्राप्त महाविद्यालय )

प्रवेश सच
ू ना -2021-22
प्रथम, द्वितीय आणि तत
ु आहे त
ृ ीय वर्ष कला, वाणिज्य व विज्ञान वर्गांचे प्रवेश सरू
महाविद्यालयाची वैशिष्ट्ये
● लॉकडाऊन कालावधीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नक
ु सान टाळण्यासाठी ऑनलाइन
पद्धतीचा वापर करून अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया
● उत्कृष्ट निकालाची सातत्यपर्ण
ू परं परा
● उच्चविद्याविभषि
ू त आणि अनभ
ु वसंपन्न प्राध्यापक वर्ग
● निसर्गरम्य परिसरातील सस
ु ज्ज इमारत
● समद्
ु धा
ृ ध ग्रंथालय,वाचनकक्ष,विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणककक्ष व क्रीडांगण सवि
● महाड, बिरवाडी आणि वरं ध येथन
ू महाविद्यालयात येण्या-जाण्यासाठी महाराष्ट्र
एसटी महामंडळाच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलतीमध्ये बस सेवा
उपलब्ध
● महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या सर्व स्कॉलरशिप्स, फ्री शिप्स आणि अन्य आर्थिक
सहाय्य योजना उपलब्ध
● नोकरी व्यवसायाकरिता अधिक सक्षम होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नियमित कोर्सेस
व्यतिरिक्त स्पोकन इंग्लिश, बेसिक अकाउं टिंग ( GST - Tally सह )पर्सनॅलिटी
डेव्हलपमें ट,इत्यादी मान्यताप्राप्त सर्टिफिकेट कोर्सेसचा लाभ घेण्याची संधी
● बजाज फिन्सर्व या नामांकित कंपनीच्या विशेष सहकार्याने सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन
बँकिंग फायनान्स अँड इन्शरु न्स कोर्स (CPBFI) ऑनलाईन आणि ऑफलाईन
पद्धतीद्वारे उपलब्ध असणारे रायगड जिल्ह्यातील एकमेव महाविद्यालय
● विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा आणि नोकरी-व्यवसायासाठी
मार्गदर्शन
● रासेयो, क्रीडा,आजीवन अध्ययन, महिला विकास कक्ष,सांस्कृतिक विभाग यांच्या
उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्यपर्ण
ू प्रयत्न

प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य व विज्ञान प्रवेश प्रक्रिया
प्रथम वर्ष ऑनलाईन प्रवेश पर्व
ू नाव नोंदणी सवि
ु धा महाविद्यालयात उपलब्ध
आहे .
सदर प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम मद
ु त दिनांक 14 ऑगस्ट 2021 असन
ू
विद्यार्थ्यांनी लवकरात लवकर प्रवेश प्रक्रिया पर्ण
ू करावी
अधिक माहितीसाठी संपर्क भ्रमणध्वनी
श्री मक
ु ंु द पंदेरकर (अधीक्षक) - 9421166068 / 7276115068
श्री कुमार गायकवाड ( प्रवेश प्रक्रिया समिती सदस्य ) 8087228985
First Year Arts, Commerce and Science Admission link
http://mum.digitaluniversity.ac
अधिक माहिती आणि संपर्क मोबाईल क्रमांक इत्यादीसाठी महाविद्यालयाच्या
www.sudarraomorecollege.com या वेबसाईटला भेट दे ऊन प्रवेश सच
ू ना
आणि महाविद्यालयाचे माहितीपत्रक वाचावे.
आजच आपला प्रवेश निश्चित करून उज्वल भविष्याकडे वाटचाल सरू
ु करा !
स्वागतोत्सक
ु

प्राचार्य डॉ दीपक रावेरकर

आणि
सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी
सद
ंु रराव मोरे महाविद्यालय, पोलादपरू - रायगड

