








काया�लयीन कम�चार� वृदं

नाव �श�ण पदनाम

�ी पदेंरकर मकंूुद महादेव B.Com , G. D. C.& A काया�लयीन अधी�क

�ीमती जाधव प�ुपा वसतं M. A. B Ed म�ुय �ल�पक

�ी जगताप कैलास
�वनायक

M.Sc. B.Ed व�र�ठ �ल�पक

�ी.आबंवकर सजंय बाळू H.S.C क�न�ठ �ल�पक

�ी पवार अशोक �ावण B.A . क�न�ठ �ल�पक

�ी पवार बाळकृ�ण
गणपत

B.A . �ंथालय प�रचर

�ी काळे सहदेव �सताराम S.S.C . �ंथालय प�रचर

�ी गायकवाड कुमार
गंगाराम

B.A.M. Lib �ंथालय प�रचर

�ी भगत सतीश शकंर H.S.C . �योगशाळा प�रचर

�ीमती देशमखु �श�पा
�वलास

M. A . �योगशाळा प�रचर

�ीमती क� गळे पौ�ण�मा
�व�णू

H.S.C . �योगशाळा प�रचर

�ी मेथा �वजय च�ंकांत B.Com G.D.C & A �योगशाळा प�रचर

�ी पवार सिुजत गंगाराम 9 th सेवक

�ी लाड पांडुरंग दाजी 8 th सेवक

�ी गायकवाड सौरभ
च�ंकांत

S.S.C . सेवक







�वेश���या

�वेश ���या

मुंबई �व�यापीठाने �दले�या �नयमावल�नसुार महा�व�यालयाची 2021- 22 क�रता �वेश ���या
खाल�ल �माणे असेल.

�थम वषा�त FY आ��स /कॉमस� /साय�स या वषा�त �वेश घेऊ इि�छणा�या �व�या�या�नी खाल� नमदू
केले�या �वेश स�मतीतील सद�यांची मोबाईलवर संपक� साधावा आ�ण �वेश ���येबाबत माग�दश�न
�यावे.

�वशषे मह�वाची सचूना- �थम वषा�ची �वेश ���या स�ु हो�याचा �दनांक आ�ण कालावधी या
संदभा�तील मा�हती महारा�� शासन आ�ण मुंबई �व�यापीठ यांनी �दले�या �नद�शानसुार
महा�व�यालया�या वेबसाईटवर अपलोड कर�यात येईल.�यासाठ� �व�या�या�नी वेबसाईटला वेळोवेळी
भेट देणे अ�यंत आव�यक आहे.

��वतीय आ�ण ततृीय वष� कला वा�ण�य व �व�ान SY and TY Arts, Commerce and

Science

�वेश कालावधी व अ�य मा�हतीसाठ� वेळोवेळी महा�व�यालया�या वेबसाईटला भेट �या

�वेश ���या स�ु हो�याचा �दनांक: �दनांक 1 जनू 2021

महा�व�यालयाने �व�या शाखा�नहाय / फॅक�ट� वाईज �वेश स�मती �थापन केल� आहे. सदर
स�मतीतील सद�यांची नावे आ�ण �यांचा मोबाईल �मांक यांचा तपशील खाल� नमदू केला आहे.

�थम / ��वतीय व ततृीय वषा�त / वगा�त �वेश घेऊ इि�छणा�या �व�या�या�नी �वेश घे�याक�रता
आप�या �व�याशाखेशी संबं�धत �वेश स�मतीतील �ा�यापकांशी मोबाईलवर संपक� साधनू �यां�या
माग�दश�नानसुार �वेश ���या / �वेश श�ुक इ�याद�ची मा�हती घेऊन आपला �वेश �नि�चत करावा.

सपंका�साठ� मोबाईल नबंर

�ी मकंुुद पदेंरकर ( महा�व�यालय अधी�क )
७२ ७६ ११ ५० ६८

महा�व�यालय �वेश स�मती

कला शाखा -- �ा डॉ नाथीराम राठोड -
९२ ७२ ५८५ ८१५



वा�ण�य शाखा -- �ा सजंय कसबे -
७८ ७५ ६५० ४०६

�व�ान शाखा -- �ा सनुील गवळी-
८८ ८८ ८६०  ८६१

�ी अशोक पवार (टेि�नकल कॉ�ड �नेटर )
९९ २१० ५५ ३५५

कृपया ल�ात ठेवा : -
�वेश स�मतीकडून �वेश �नि�चतीचा शरेा �वेश अजा�वर न�द�व�यानंतर �व�या�या�नी �व�यापीठ
अनदुान आयोग आ�ण सव��च �यायालय यांनी �दले�या �नद�शांनसुार पढेु नमदू केले�या
संकेत� थळावर / वेबसाईट सवर जाऊन अटँ� रॅ�गगं (रॅ�गगं �वरोधी )हमीप� ऑनलाईन प�धतीने
भरणे आव�यक आहे . सदर हमीप� भर�यानंतर �याबाबत येणारा मेसेज �कंवा फॉम� भर�याची
पीडीएफ �व�या�या�नी से�ह क�न ठेवावी आ�ण �याची ��टं आउट काया�लयाकड ेसादर करावी .
वेबसाइ�स - www.antiragging.in

www.amanmovement.org

�वशषे मह�वाचे--��येक �व�या�या�ने व �यां�या पालकांनी महा�व�यालयाची �वेश ���या आ�ण
अ�य सव� मह�वा�या सचूनांसाठ� महा�व�यालया�या www.sundarraomorecollege.com या
वेबसाईटला वेळोवेळी भेट देणे अ�यंत आव�यक आहे. तसेच, वेबसाईटवर �दलेले महा�व�यालयाचे
मा�हतीप�क/Prospectus ( 2021 -22) व अ�य सचूना वाचणे अ�यंत आव�यक आहे.सदर
वेबसाईटला �नय�मतपणे भेट न �द�यास, आपणास यो�य �या सचूना वेळेवर �मळणार नाह�त आ�ण
�यामळेु �व�या�या�चे श�ै�णक नकुसान होऊ शकते याची कृपया सवा�नी न�द �यावी

महा�व�यालया�या ��वतीय व ततृीय वषा��या अ�यापनाचे कामकाज मुंबई �व�यापीठा�या
आदेशानसुार ऑनलाइन �कंवा ऑफलाइन प�धतीने �दनांक 14 जनू 2021 पासनू स�ु होणार
अस�यामळेु �व�या�या�नी आपला �वेश �व�रत �नि�चत करावा व �यासाठ� वर नमदू केले�या �वेश
स�मतीतील सद�यांशी संपक�  साधनू �यांचे माग�दश�न �यावे.

�थमवष� कला, वा�ण�य व �व�ान वगा�त �वेश घेणा�या �व�या�या�साठ� मह�वपणू� सचूना

�वेश अजा�सोबत काय जोडावे / अपलोड करावे
*उ�ीण� झाले�या मागील पर��ेची गणुप�ाची स�य�त
*शाळा सोड�याचा दाखला- मळु �त
* �वेशासाठ� इ . १२ वी गणुप�काची स�य�त �पे�लगं पडताळ�यासाठ� जोडणे / अपलोड करणे आव�यक आहे
. I

*दोन आयड�ट�ट� काड� सोईज फोटो
* फ� सवलत / �श�यव�ृीसाठ� जातीचा दाखला - �त

http://www.antiragging.in
http://www.amanmovement.org
http://www.sundarraomorecollege.com


* शाळा सोड�याचा दाखला , गणुप�क , जातीचा दाखला वगरेै�या ��येक� १० झरेॉ�स �ती काढून �वत : कडे
ठेवा�यात . नतंर गरज पड�यास तमु�या कागदप�ांची झरेॉ�स �त महा�व�यालया�या रेकॉड�मधनू देता येणार
नाह� .
*�थम वषा�चा �वेश हा ता�परु�या �व�पाचा असतो . व तो ऑनलाईन प�दतीने �यावा लागतो . पढेु मुबंई
�व�यापीठाकडून �वेश मा�य होईल त�ेहाच �वेश कायम झाला असे समजावे . काह� वेळा या मा�यता ���येस
आठ ते दहा म�ह�यांपे�ा अ�धक कालावधी जातो व एखा�या �व�या�या�चा �वेश �व�यापीठाने मा�यता न
�द�याने र�द होतो . �यावेळी �व�या�या�चे वष� वाया गेले तर �यास महा�व�यालय जबाबदार राहणार नाह� . या
सदंभा�त �व�यापीठा�या एनरोलम�ट फॉम� भ�न दे�याची व कागदप�े जोड�याची जबाबदार� �व�या�या�ने
�यावी .
*�वेश अज� �द�यानतंर नेमनू �दले�या मदुतीत फ� सवलत व �श�यव�ृीचा अज� कागदप�ांची पतु�ता क�न
काया�लयात �दला पा�हजे .�याबाबतची मा�हती महा�व�यालया�या वेबसाईटवर �दल� जाईल .

*�वेशासबंधंी काह� शकंा / अडचणी अस�यास काया�लयाकडील �शास�कय कम�चार� , �ाचाय� व �ा�यापक
�याचे �नराकरण करतील .

महा�व�यालयात ये�या--जा�या सदंभा�त �व�याथ� आ�ण पालकांसाठ� अ�यतं
मह�वाची सचूना*

● Covid-19 या साथरोगा�या दसु�या लाटे�या �ादभुा�वामळेु �व�याथ� आ�ण
पालकांनी शासनाने वेळोवेळी लागू केले�या लॉकडाऊन/ �नब�ध / अनलॉक
इ�याद�ं�या �नयमांचे पालन करणे आव�यक आहे.

महा�व�यालयात उपि�थत राहताना खाल�ल �नयमांचे पालन करणे आव�यक
आहे

● महा�व�यालया�या आवारात मा�क वापरणे बधंनकारक आहे .

● covid-19 या साथ रोगासदंभा�त पवू�द�ता �हणनू महा�व�यालयात क� �
सरकार आ�ण महारा�� शासनाने वेळोवेळी �दले�या �नद�शानसुार जी
काय�प�धती व �नयमावल� राबव�यात येईल �याचे पालन महा�व�यालयात
येणा�या �व�याथ�, पालक आ�ण अ�य अ�यागत यांनी करणे आव�यक आहे .

● महा�व�यालया�या काया�लयात आ�ण अ�य इमारती�या भागात �वेश
कर�यापवू� �वतःचे हात सॅनेटाईज क�न घेणे व थम�ल �कॅ�नगं करणे आव�यक
आहे .

● महा�व�यालयात कोण�याह� �वभागात गद� क� नये .याबाबतीत �फिजकल
�ड�टं�सगं�या ( शा�रर�क दरू�व )�नयमांचे काटेकोरपणे पालन करावे .

● आपणास परवानगी �मळा�यानतंरच काया�लय मा �ाचाय�,काया�लय अधी�क
अथवा अ�य कम�चार� यां�या क�ात �वेश करावा.



● या सदंभा�त भारत सरकार, महारा�� शासन आ�ण मुबंई �व�यापीठ यां�याकडून
वेळोवेळी येणा�या अ�य सचूनांचे पालन करणे महा�व�यालयात येणा�या
��येक �य�तीसाठ� बधंनकारक असेल .

● �व�या�या�नी व पालकांनी मा�हती प�क वाचाणे व �यातील �नयम , अट� ,

अ�या�म , तपशील , इ�याद�ंची मा�हती क�न घेणे गरजेचे आहे .

अ�ययन -अ�यापन   आ�ण काया�लयीन कामकाजाची वेळ

covid-19 �या पा�व�भमूीवर महा�व�यालया�या श�ै�णक वष�२०२१ -२२ चे वा�ष�क
�नयोजन आ�ण श�ै�णक स� या सदंभा�त महा�व�यालया�या वेबसाईटवर वेळोवेळी
अ�ययावत मा�हती �द�श�त कर�यात येईल .

सव�साधारणपणे महा�व�यालयासाठ� अ�यापन आ�ण काया�लयीन कामकाजा�या वेळा
खाल�ल �माणे असतात याची न�द �यावी

अ�यापन आ�ण �ा�य��क यांची वेळ (र�ववार आ�ण अ�य शासक�य स�ु�या सोडून )

रोज सकाळी आठ पासनू पढेु -

covid-19 �या पा�व�भमूीवर क� � सरकार,महारा�� शासन आ�ण मुबंई �व�यापीठ
यांनी वेळोवेळी �दले�या �नद�शानसुार अ�ययन -अ�यापनाचे कामकाज ऑनलाइन
प�धतीने कर�यात येईल याबाबत अ�ययावत मा�हती वेबसाइटवर उपल�ध असेल
�व�या�या�नी वेळोवेळी वेबसाईटला भेट �यावी .

काया�लयीन कामकाजाची वेळ -
सोमवार त ेश�ुवार आ�ण प�हला व �तसरा श�नवार -सकाळी ९ . ००त ेद ु१ .३०
दपुार� -२ .०० त े४ .३०
��येक र�ववार व दसुरा आ�ण चौथा श�नवार आ�ण अ�य शासक�यस�ु�यां�या �दवशी
काया�लयीन कामकाज होणार नाह� याची न�द �यावी .













































मुंबई �व�यापीठाकडून वेळोवेळी �ा�त होणा�या सचूनांनसुार श�ुक रचनेम�ये
बदल होऊ शकतो याची कृपया पालक व �व�या�या�नी न�द �यावी.





।




