
�शवाई �श�ण �सारक मडंळ, महाड संच�लत
सुदंरराव मोरे कला, वा�ण�य व �व�ान महा�व�यालय

पोलादपरू  --- रायगड
(मुबंई �व�यापीठाशी कायम सलंि�नत आ�ण बी �ेड सह नॅक ततृीय
अ�ध�वीकृती व मानांकन �ा�त महा�व�यालय )

�वेश सचूना -2021-22

�थम, ��वतीय आ�ण ततृीय वष� कला, वा�ण�य व �व�ान वगा�चे �वेश  स�ु आहेत
महा�व�यालयाची व�ैश��ये

● लॉकडाऊन कालावधीत �व�या�या�चे श�ै�णक नकुसान टाळ�यासाठ� ऑनलाइन
प�धतीचा वापर क�न अ�ययन अ�यापन ���या

● उ�कृ�ट �नकालाची सात�यपणू� परंपरा
● उ�च�व�या�वभ�ूषत आ�ण अनभुवसपं�न �ा�यापक वग�
● �नसग�र�य प�रसरातील ससु�ज इमारत
● सम�ृध �ंथालय,वाचनक�,�व�ान �योगशाळा, सगंणकक� व ��डांगण स�ुवधा
● महाड, �बरवाडी आ�ण वरंध येथनू महा�व�यालयात ये�या-जा�यासाठ� महारा��

एसट� महामडंळा�या सहकाया�ने �व�या�या�साठ� �वशषे सवलतीम�ये बस सेवा
उपल�ध

● महारा�� व क� � शासना�या सव� �कॉलर�श�स, �� �श�स आ�ण अ�य आ�थ�क
सहा�य योजना उपल�ध

● नोकर� �यवसायाक�रता अ�धक स�म हो�यासाठ� �व�या�या�ना �नय�मत कोस�स
�य�त�र�त �पोकन इंि�लश, बे�सक अकाउं�टगं ( GST - Tally सह )पस�नॅ�लट�
ड�ेहलपम�ट,इ�याद� मा�यता�ा�त स�ट��फकेट कोस�सचा लाभ घे�याची सधंी

● बजाज �फ�सव� या नामां�कत कंपनी�या �वशषे सहकाया�ने स�ट��फकेट �ो�ाम इन
बँ�कंग फायना�स अडँ इ�शरु�स कोस� (CPBFI) ऑनलाईन आ�ण ऑफलाईन
प�धती�वारे उपल�ध असणारे रायगड िज��यातील एकमेव महा�व�यालय

● �व�या�या�ना �व�वध �कार�या �पधा� पर��ा आ�ण नोकर�-�यवसायासाठ�
माग�दश�न

● रासेयो, ��डा,आजीवन अ�ययन, म�हला �वकास क�,सां�कृ�तक �वभाग यां�या
उप�मां�वारे �व�या�या��या सवा�गीण �वकासासाठ� सात�यपणू� �य�न



�थम वष� कला, वा�ण�य व �व�ान �वेश ���या

�थम वष� ऑनलाईन �वेश पवू� नाव न�दणी स�ुवधा महा�व�यालयात उपल�ध
आहे.

सदर �वेश ���येची अ�ंतम मदुत �दनांक 14 ऑग�ट 2021 असनू
�व�या�या�नी लवकरात लवकर �वेश ���या पणू� करावी

अ�धक मा�हतीसाठ� सपंक�  �मण�वनी

�ी मकंुुद पदेंरकर (अधी�क) - 9421166068 / 7276115068

�ी कुमार गायकवाड ( �वेश ���या स�मती सद�य ) -
8087228985

First Year Arts, Commerce and Science Admission link
http://mum.digitaluniversity.ac

अ�धक मा�हती आ�ण सपंक� मोबाईल �मांक इ�याद�साठ� महा�व�यालया�या
www.sudarraomorecollege.com या वेबसाईटला भेट देऊन �वेश सचूना
आ�ण महा�व�यालयाचे मा�हतीप�क वाचावे.
आजच आपला �वेश �नि�चत क�न उ�वल भ�व�याकड ेवाटचाल स�ु करा !

�वागतो�सकु
�ाचाय� डॉ द�पक रावेरकर
आ�ण
सव� �श�क आ�ण �श�केतर कम�चार�
सुदंरराव मोरे महा�व�यालय, पोलादपरू - रायगड

http://mum.digitaluniversity.ac
http://www.sudarraomorecollege.com



