
द्वैवार्षिक अहवाल
सेट िंग अप स्कालरशिप
सेल्स: एचइएएसपी

२०१९ - २०२०
( डिसेंबर २०१९ - मे २०२० )

यथू ड्रीमसि फाउिं ििेन
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अनुक्रमणिका
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अ.क्र र्वषय पषृ्ठ
क्रमािंक

तपिील

1 प्रकल्प वर्णन: एचइएएसपी ३-९ कार्णक्रमाची संक्षिप्त वर्णन आणर् सहा महहन्र्ानंतर
कार्णक्रमाची स्थिती

2 आभार १० आमच्र्ा भागीदारांचे आभार करीत आहे . 

3 ववषर्ननहार् सत्राची र्ादी ११ सामंजथर् करारात सादर केलेल्र्ा सत्रांचे तपशील

4 सत्र अमंलबजावर्ी तपशील १२ कार्णक्रमाचे अमंलबजावर्ी एकत्रत्रत माहहती पत्रक

5 सत्रांची माहहती व
(सत्रानुसार तपशीलांचे वर्णन)

१३-३७ पुढील तपशील - मुख्र् लि / कौशल्र्, उद्देश, 

ननष्पत्ती,  ननष्पत्तीपत्रक,   ननष्पत्ती चचत्र,े ननरीिर्
आणर् आव्हाने

6 ववद्र्ािीचे अभभप्रार् ३८-४० आमच्र्ासह ववद्र्ार्थर्ाांनी सामानर्क केलेल्र्ा अभभप्रार्

7 बेसलाइन आणर् एण्डलाइन
ववश्लेषर्

४१-४८ बेसलाइन आणर् एण्डलाइन ववश्लेषर्

8 सत्र संपल्र्ानंतर केलेल्र्ा
कामाचे वर्णन
(फेब्रुवारी ते मे २०२०)

४९-६० पुढील तपशील - मुख्र् लि / कौशल्र्, उद्देश, 

तपशील, ननष्पत्ती

9 पुढील ववनंत्र्ा आणर् कारवा 
र्ोग्र्

६१ भववष्र्ातील कृती र्ोग्र् आणर् भशफारसी

10 जोडपत्र ६२ ववद्र्ािीर्ांच्र्ा प्रोफा ल कागदपत्र,े शाळाननहार् सत्र
उपस्थिती व नमुना मनोवैज्ञाननक चाचर्ी अहवाल.



प्रकल्प वििन: प्रकल्पाची गरज
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जगभरातील वंचचत समुदार्ांसाठी ववशेषकरून भशिर् हे ववकासाच्र्ा साधन
म्हर्ून महत्वाचे आहे. उच्च भशिर्, व्र्स्ततगत आणर् सामुदानर्क ववकासासाठी
कौशल्र् वाढववरे् आणर् व्र्ावसानर्क आणर् सामास्जक हालचालीसाठी नवीन ज्ञान
ननभमणतीशी जवळून जोडले गेले आहे. ददैुवाने, उच्च भशिर्ासाठी कमी प्रवेश
असलेल्र्ा गटांचा भारतात लोकसंख्रे्चा एक मोठा ववभाग बनतो. एसटी, एससी,
ओबीसी, महहला (ववशेषत: ग्रामीर् िेत्रातील), मुस्थलम, श्रभमक आणर् (सामास्जक /
धाभमणक / लैंचगक स्थिती) काही सामास्जक गटांपर्ांत भारतात उच्च भशिर्ासाठी
कमी प्रवेश त्र्ांच्र्ा आचिणक ववकासाच्र्ा संधींचा वापकरण्र्ासाठी त्र्ांच्र्ा मानवी
िमता ववथतार आणर् शेवटी त्र्ांना वंचचत ठेवण्र्ात आले आहे. आचिणक
असमानता एक प्रमुख थत्रोत म्हर्ून उच्च प्रमार्ात असमान प्रवेश प्राप्त होतो.
आपली उच्च भशिर् व्र्वथिा हे सवाणत त्रासदार्क वैभशष््र् आहे.
आचिणक असमानतांचा एक प्रमुख थत्रोत म्हर्ून उच्च भशिर्ात असमान प्रमार्ात
प्रवेश भमळतो. आमच्र्ा उच्च भशिर् व्र्वथिेतील हे सवाणत त्रासदार्क वैभशष््र्
आहे.

उच्च भशिर्ात प्रवेश घेण्र्ापासून फतत गरीब आणर् गररबांच्र्ा दरम्र्ान नव्हे
तर जानत, जातीर्, धाभमणक आणर् लैंचगक असमानतचे्र्ा कारर्ांमुळे हदसून रे्ते.
आचिणक घटकांभशवार्, जानत, जातीर् आणर् धाभमणक भलगंाच्र्ा संदभाणत असलेले
सामास्जक समथर्ा देखील उच्च भशिर्ासाठी कमी प्रवेशासाठी महत्वाचा घटक
आहे.

महाराष्रा बाबतीत, उच्च भशिर्ामध्रे् एकूर् नामांकन प्रमार् (जी आर)
प्रभाववत करर्ारे मुख्र् घटक असे आहेत:-
● जानत आणर् उच्च भशिर्ात प्रवेशः २००७-०८मध्रे् एकूर्च पातळीवर जी आर

२३% होत.े परंतु जी आर उच्च जातीसाठी (२९%) त्र्ानंतर एससीसाठी २२%,

ओबीसीसाठी १८% आणर् एसटीसाठी ९% होता. थपष्टपरे्, एसटी इतर
सामास्जक गटांपेिा खूप मागे आहेत.

● उच्च भशिर्ासाठी भमळकत आणर् प्रवेश उत्पन्न आणर् उच्च भशिर् प्रवेश
- भमळकत आणर् नोंदर्ी दर दरम्र्ान घननष्ठ संबंध आहे. जी आर शीषण
उत्पन्नात बॅ्रकेटमध्रे् 46% होता आणर् आर्कर गटातील घट र्ामुळे ते कमी
झाले. पहहल्र्ा शीषण दोन उत्पन्न गटांसाठी ४६% आणर् २५% च्र्ा तुलनेत,

जी आर तळाशी दोन उत्पन्न गटांसाठी केवळ ६% आणर् ११% आहे,

जेरे्करून उत्पन्न आणर् उच्च भशिर्ामध्रे् थपष्ट वववादाचा संबंध दशणववला
जातो.
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र्ा दोन्ही घटकांमुळे महाराष्रातील कमकुवत वगाणमध्रे् गरै-नोंदर्ी आणर् ड्रॉप-
आउट करण्र्ास प्रवतृ्त होत.े पररर्ामी, फारच कमी मुले उच्च माध्र्भमक
भशिर्ापर्ांत हटकतात. महाराष्र सरकारच्र्ा मते "भशिर् संथिांमधील अनुसूचचत
जमाती (एसटी) मुले" र्ा ववषर्ावरील ठारे् स्जल््र्ातील प्रत्रे्क १०० एसटी
ववद्र्ार्थर्ाांपैकी फतत १९ पैकी थपष्ट मानक X, ७ थपष्ट मानक बारावी आणर्
फतत २ ववद्र्ािी महाववद्र्ालर्ात प्रवेश करतात. जे उच्च माध्र्भमक थपष्ट
करण्र्ासाठी व्र्वथिावपत करतात त्र्ांच्र्ापैकी बहुतकेजर् देखील र्ासह संघषण
करतात:
● ननधीचा अभाव: भशिर् खूप महाग होत असल्र्ाने बहुतके ववद्र्ार्थर्ाांना

प्रािभमक आणर् मध्र्म थतरावर भशिर् भमळवण्र्ासाठी शहर आणर् शहरे
रे्िे थिलांतर करावे लागते जेरे्करून त्र्ांचे आचिणक नुकसान होत.े

● योग्य मागिदििनाची कमतरता: बर्ाणचदा सामास्जक-आचिणक पाश्वणभूमीतील
ववद्र्ार्थर्ाांना त्र्ांचे भशिर् सुरू ठेवण्र्ात र्ोग्र् समिणन नसत,े अगदी
प्रवेशाच्र्ा त्रबदंपूासून ते पूर्ण होण्र्ाच्र्ा त्रबदंपूर्ांत

● पे्ररिा आणि आकािंक्षा कमी होिे: बहुसंख्र् वंचचत गट ववशेषकरून एसटी
ग्रामीर् भागामध्रे् राहतात आणर् म्हर्ूनच 'चांगल्र्ा' भशिर्ापासून वंचचत
राहतात, ज्र्ात उच्च भशिर् फतत शहरी भागात उपलब्ध आहे. शहरी,
आधुननक प्रदशणनाची कमतरता त्र्ांना अनोळखी आणर् अनेक मूलभूत
गोष्टींकडे दलुणि करते जे पे्ररर्ा आणर् आकांिासाठी महत्वाचे आहेत.

● घरी परत शिक्षिावर अनावश्यक अभाव: घरगुती प्रर्ोजनांसाठी
ववद्र्ार्थर्ाांना आवश्र्क असलेल्र्ा सेवांच्र्ा अनुपस्थितीमुळे, भशिर्ाच्र्ा
वातावरर्ाची कमतरता आणर् भशकण्र्ाच्र्ा साहहत्र्ाची कमतरता जबाबदार
काही महत्वाचे घटक आहेत.

The aim of the ‘Higher Education Access Support Program’
(HEASP), is therefore, to improve the Ashramshala students’
access to higher education after school.



प्रकल्प वििन: योजनेचे उद्देि / ध्येय
हायर एजुकेिन एक्सेस सपो ि प्रोग्राम र्ाप्रकल्पाचे मुख हेतू ववद्र्ार्थर्ाांनांचे उच्च
भशिर् घेण्र्ापासून रोखर्ार्र्ा सवण घटकांन सामील करून घेरे्, त्र्ांना उच्च
भशिर् घेण्र्ास प्रोत्साहन देरे् आणर् त्रीथतरीर् एकास्त्मक दृष्टीकोन ववद्र्ार्थर्ाांना
प्रशासकीर्, वैर्स्ततक, शैिणर्क आणर् सामास्जक अडिळे दरू करण्र्ास सिम
कररे् .

❏ प्रकल्पाचे ध्येय:
प्रकल्पाचे मुख्र् उद्देश ववद्र्ार्थर्ाांना कररर्र मागणदशणन, जीवन कौशल्र्
ववकास आणर् भशष्र्वतृ्ती जागतृी प्रदान कररे् हा आहे, जेरे्करून
ववद्र्ार्थर्ाांना त्र्ांचे थवत:चे कौशल्र्, व्र्ावसानर्क थवारथरे् जार्ून घेता
रे् ल व ते र्ोग्र् कारकीदण ननवडण्र्ासाठी, आचिणक अडिळे कमी करण्र्ासाठी
सिम होतील आणर् उच्च भशिर्ाच्र्ा मागाणवर र्शथवी होतील व देशाच्र्ा
सामास्जक-आचिणक आणर् सांथकृनतक दृस्ष्टकोनातून ववकासाची वाटचाल
हो ल.

❏ प्रकल्पाचा उद्देि:
● सामास्जक-आचिणक स्थितीमुळे उच्च शैिणर्क संधी नाकारल्र्ा जार्ार

नाहीत
● लस्यर्त लाभािी तरुर् आपल्र्ा कररअर बद्दल र्ोग्र् ननर्णर् घेतील
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❏ हस्तक्षेपाचे स्वरूप
➢ कररअर मागणदशणन, भशष्र्वतृ्ती मागणदशणन आणर् जीवन कौशल्र्

समिणन
❏ भौगोशलक के्षत्र

➢ आहदवासी ववकास ववभागाच्र्ा एक प्रकल्प प्रदेशात प्रकल्प
राबववला जात आहे.
● एकास्त्मक आहदवासी ववकास प्रकल्प, पेर्

❏ लक्ष्य लोकसिंख्या
प्रकल्पाच्र्ा लस्यर्त लाभार्थर्ाांमध्रे् पेर् एकास्त्मक

आहदवासी ववकास प्रकल्पातील आश्रमशाळां व वसनतगहृातंील 12 वी
(लाइफ स्थकल्स, कररअर काउस्न्सभलगं अँड थकॉलरभशप सपोटण) आणर् 10
वी (फतत कररअर काउस्न्सभलगं - मनोवैज्ञाननक चाचर्ी) च्र्ा
ववद्र्ार्थर्ाांचा समावेश आहे.

❏ प्रकल्प घ क आणि उपक्रम:
र्ा प्रकल्पाचा हेतू ववद्र्ार्थर्ाांना उच्च भशिर् घेण्र्ापासून रोखर्ार्र्ा

सवण घटकांचे शमन करून त्र्ांना उच्च भशिर् घेण्र्ास प्रोत्साहन देरे्
आहे.. हा त्रीथतरीर् एकास्त्मक दृष्टीकोन ववद्र्ार्थर्ाांना प्रशासकीर्,
वैर्स्ततक, शैिणर्क आणर् सामास्जक अडिळे दरू करण्र्ास सिम करतो.

वार्डीएफचे लयर् महाराष्र सरकार आणर् आहदवासी ववभागाच्र्ा
सहकार्ाणने भागीदारी करुन पुढील गोष्टी साध्र् कररे् आहे. ववद्र्ार्थर्ाांना
उच्च भशिर्ात रे्र्ार्र्ा आचिणक अडचर्ी, र्ोग्र् मागणदशणनाचा अभाव,
पे्ररर्ा आणर् आकांिाचा अभाव र्ा अडचर्ीचा प्रनतकार करण्र्ासाठी ही
त्रत्रथतरीर् दृस्ष्टकोन प्रर्ाली आहे.
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1.जीवन कौिल्य प्रनतबद्धता (१२ वी साठी)
ववद्र्ार्थर्ाांची पे्ररर्ा सुधारण्र्ासाठी आणर् शैिणर्क दबाव, सामास्जक

कलंक, जातीर्ता, व अधोगतीचा सामना करण्र्ास त्र्ांना सिम बनववरे्
आणर् उच्च भशिर् घेर्ारा समुदार् घटक तर्ार कररे्. आणर्,
ववद्र्ार्थर्ाांकररता त्र्ांची आकांिा थतर आणर् जागनतक दृस्ष्टकोन
वाढववण्र्ासाठी हा कार्णक्रम आहे.

हेतू: ववद्र्ार्थर्ाांची पे्ररर्ा आणर् आकांिा पातळी सुधारण्र्ासाठी

1.कररअर समपुदेिन प्रनतबद्धता (१२ वी व १० र्व या दोन्ही
वगाांसाठी)

कररअर असेसमेंट टेथटद्वारे परफॉभमांग आ्णस, सार्न्स, सोशल
सार्न्स इत्र्ादी ववववध प्रकारच्र्ा प्रवाहांमधून ववद्र्ार्थर्ाांना अभ्र्ासक्रम
ओळखण्र्ास व ननवडण्र्ास ववद्र्ार्थर्ाांना मदत कररे्. सहाय्र्क टीम
शैिणर्क वषाणच्र्ा सुरूवातीपासून ववद्र्ार्थर्ाांना मागणदशणन करेल आणर्
त्र्ानंतर वषणभर त्र्ांना पाठपुरावा करेल.
हेतू: ववद्र्ार्थर्ाांना कररअरची माहहती देण्र्ास सिम बनववरे्

1.3. शिष्यवतृ्ती जागरूकता (१० वी, १२ वी साठी)
ववद्र्ार्थर्ाांना उच्च भशिर्ात रे्र्ार्र्ा आचिणक अडिळे कमी

करण्र्ासाठी आम्ही ववद्र्ार्थर्ाांना भशष्र्वतृ्ती र्ोजना च्र्ा संदभाणत तंतोतंत
माहीती आणर् जागरूकता समिणन पुरववतो, ज्र्ामध्रे् आम्ही ववद्र्ार्थर्ाांना
व रु्वकांना भशष्र्वतृ्ती कशी शोधावी व अजण कसा करावा र्ासाठीचे
मागणदशणन व माहहती पुरववतो आणर् त्र्ांना भशष्र्वतृ्ती र्ोजनांचा लाभ
भमळण्र्ाची शतर्ता वाढवी र्ासाठी मागण प्रशथत करतो.
हेतू: ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा शैिणर्क व आचिणक अडचर्ी दरू करण्र्ासाठी

7



❏ फील्ि अिंमलबजाविी कायिसिंघ
➢ खुशाल सुिार, प्रोग्राम भलडर वार्डीएफ
➢ रामथवरूप मंडल, प्रोग्राम भलडर वार्डीएफ
➢ रमर् टेकाळे, प्रोग्राम भलडर वार्डीएफ

❏ कें द्रीय समथिन कायिसिंघ
➢ सौरभ मेहरोत्रा, कार्णक्रम संचालक
➢ मनीष शमाण, कार्णक्रम प्रमुख
➢ श्रीमोर्ी दास, डडझाइन मॅनेजर
➢ ररतुपर्ाण दास, ऑपरेशन्स मॅनेजर
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प्रकल्प वििन : एचइएएसपी स्स्थती २०१९-
२०२० (१२ आश्रमिाला आणि १० वसतीगहृ)

● एकूर् सत्र अंमलात आले : ०८

● समाववष्ट ववद्र्ार्थर्ाांची एकूर् संख्र्ा : ८०९

● पीओ पेनच्र्ा १२ आश्रमशाळा व १० वसनतगहृात
मनोवैज्ञाननक चाचर्ी करण्र्ात आले ज्र्ामध्रे् १२
वी व १० वीच्र्ा दोन्ही ववद्र्ार्थर्ाांचा समावेश आहे.

● बारावीच्र्ा 4 आश्रमशाळा आणर् 10 वसतीगहृात
मध्रे् जीवन कौशल्र्ाची सवण सत्रे र्शथवीररत्र्ा पूर्ण
झाली.

● १२ आश्रमशाळा व १० वसनतगहृात भशष्र्वतृ्ती
जागरूकता सत्र करण्र्ात आले ज्र्ामध्रे् १२ वी व
१० वीच्र्ा दोन्ही ववद्र्ार्थर्ाांचा समावेश होते.

● कररअर मूल्र्ांकन अहवाल र्शथवीररत्र्ा १२ वी
आणर् १० वीच्र्ा ववद्र्ार्थर्ाांचे तर्ार केले.
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आभार

रू्ि ड्रीमसण फाऊंडशेनच्र्ा वतीने आम्ही पुढील
गोष्टींबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्र्तत करू इस्च्ित
आहोत:

● आहदवासी ववकास ववभाग, महाराष्र,

● आरु्तत कार्ाणलर् (आहदवासी ववकास ववभाग,
नाभशक),

● अपर आरु्तत कार्ाणलर्, ठारे्,
● प्रकल्प कार्ाणलर्, पेर्,
● पीओ पेनमधील १२ वी व १० वीच्र्ा आश्रमशाळांचे

मुख्र्ाध्र्ापक, भशिक आणर् शाळा कमणचारी,
● पीओ पेनमधील १० वसतीगहृाचे अधीिक आणर्

वसतीगहृ कमणचारी,
● इंटथतले वेंचसण, आमचे कररअर असेसमेंट भागीदार,
● आणर् रू्ि ड्रीमसण फाऊंडशेन फील्ड टीम.
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र्वषयननहाय सत्राची यादी

11

सत्र सत्राचे नाव उद्दीष् े सत्राची वेळ

पूवि सत्र बेसलाइन आणर् पररचर् बेसलाइन चाचर्ी घेर् आणर् पररचर् करून घेरे्. २ ते ३ तास

सत्र 1 माझे ध्रे्र्, माझा हेतू

(ध्रे्र् ठरववरे् / हेतू
सामानर्करर् कररे्)

ववद्र्ािी त्र्ांच्र्ा वैर्स्ततक कररर्रच्र्ा ननवडी
सामानर्क करण्र्ास सिम होतील

एखादा व्र्वसार् ननवडण्र्ामागील कारर् सामानर्क
करू शकतील

माहहती-आधाररत कारकीदण ननवड करण्र्ासाठी
र्ोजनेला मसुदा तर्ार करतील. 

२ ते ३ तास

सत्र 2 मनोवैज्ञाननक चाचर्ी ववद्र्ािी त्र्ांच्र्ा व्र्स्ततमत्वाचे मूल्र्ांकन
करण्र्ासाठी चाचर्ी पूर्ण करतील

४ तास

सत्र 3 माझे सुपरथटासण

(व्र्वसार्ांववषर्ीच्र्ा
किा)

ववद्र्ािी 3 नवीन व्र्वसार् ओळखतील

ववद्र्ािी 2 व्र्वसार्ामध्रे् जाण्र्ा साठीच्र्ा मागाांचे
वर्णन करतील

ववद्र्ािी त्र्ांच्र्ा आवडीच्र्ा सुमारे 1 प्रोफेशन
कार्ाणस्न्वत करण्र्ासाठी सहर्ोग करतील

२ ते ३ तास

सत्र 4 २ ते ३ तास

सत्र 5 माझे आकांिा आणर्
र्ोजना

(वैर्स्ततक कारकीदण
र्ोजना बनववरे्)

कररअरच्र्ा ननवडींशी संरेणखत असलेल्र्ा रूचीची िेत्रे
ववद्र्ािी ओळखतील

ववद्र्ार्थर्ाांना कोर्ते कररअर / व्र्वसार् करार्चा
आहे ते शोधनू काढतील

ववद्र्ािी त्र्ांच्र्ा ननवडी मागील काररे् सामानर्क
करतील

२ ते ३ तास

सत्र 6 माझे आचिणक अडिळे
आणर् ननराकररे्

(भशष्र्वतृ्तीबद्दल
जागरूकता)

सहाय्र् घेण्र्ासाठी ववद्र्ािी भशष्र्वतृ्तीची संसाधने
ओळखतील

ववद्र्ािी भशष्र्वतृ्तीमध्रे् प्रवेश करण्र्ाच्र्ा सुलभतेची
तुलना करतील

२ ते ३ तास

पोस् सत्र गट समुपदेशन - प्रवेश
व प्रक्रक्रर्ा व
महाववद्र्ालर्ांची
माहहती

एन्डला न आर्ोस्जत कररे्

ववद्र्ार्थर्ाांना प्रवेश प्रक्रक्ररे्ची माहहती हदली जा ल
ज्र्ामुळे त्र्ांना प्रवेश प्रक्रक्रर्ा अचधक सुलभ हो ल

२ ते ३ तास



सत्र अिंमलबजाविी तपिील
सत्र सत्राचे नाव वगि एकूि सहभागी

पवूि सत्र बेसलाइन आणर् पररचर् १२ वी २०२

सत्र 1
माझे ध्रे्र्, माझा हेतू

(ध्रे्र् ठरववरे् / हेतू सामानर्करर् कररे्)
१२ वी २३३

सत्र 2
मनोवजै्ञाननक चाचर्ी १२ वी २१९

मनोवजै्ञाननक चाचर्ी १० वी ४४७

सत्र 3
माझे सपुरथटासण -१

(व्र्वसार्ांववषर्ीच्र्ा किा)
१२ वी १६४

सत्र 4
माझे सपुरथटासण -२

(व्र्वसार्ांववषर्ीच्र्ा किा)
१२ वी १८५

सत्र 5
माझे आकांिा आणर् र्ोजना

(वरै्स्ततक कारकीदण र्ोजना बनववरे्)
१२ वी २४०

सत्र 6

माझे आचिणक अडिळे आणर् ननराकररे्

(भशष्र्वतृ्तीबद्दल जागरूकता) 
१२ वी २३५

माझे आचिणक अडिळे आणर् ननराकररे्

(भशष्र्वतृ्तीबद्दल जागरूकता)
१० वी ३८७

पोस् 
सत्र

गट समपुदेशन - प्रवेश व प्रक्रक्रर्ा व
महाववद्र्ालर्ांची माहहती १२ वी २२२

12
*जोडपत्र २. शाळाननहार् सत्र उपस्थिती पहा



सत्रािंची माटहती व
(सत्रानुसार तपिीलािंचे

वििन)
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पूवि सत्र - बेसलाइन आणि पररचय

मुख्य लक्ष / कौिल्य: थवतः ओळख आणर् ववश्लेषर्ात्मक िमता

उद्देि:

● कररअर जागरूकता आणर् जीवन कौशल्र्ांच्र्ा संदभाणत ववद्र्ार्थर्ाांची
सद्र्स्थिती समजून घेरे्.

● सत्रामध्रे् ववचाराचें आदानप्रदान आणर् पुढील सत्रात भशिर्साठी
ववद्र्ार्थर्ाांना सुर्ोग्र् वातावरर् तर्ार कररे्

● ववद्र्ार्थर्ाांना कार्णक्रमाची अचधक आणर् चांगली समजूत होण्र्ास मदत
कररे्.

ननष्पत्ती:

➢ त्र्ा हदवशी सवण उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांसह बेसलाइन मूल्र्ांकन केले गेले.
➢ एखाद्र्ा क्रक्रर्ाकलाप दरम्र्ान स्व्हज्रु्अल पद्धती क्रकंवा प्रनतमा

वापरण्र्ास सांचगतले असता ववद्र्ार्थर्ाांनी प्रनतसाद देरे् सुरू केले.

ननष्पत्तीपत्रक:

● उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांची एकूर् संख्र्ा: २०२
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी बेसलाइन मूल्र्ांकन परीिा आणर् पररचर् हदले.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी त्र्ांचे प्रारूप 1 ननर्ोजन पूर्ण केले.
● कार्ाणस्न्वत झालेल्र्ा एकूर् तासांची संख्र्ा: ४४
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ननष्पत्ती चचत्रे :

15

2

3

4

1

पाथरजआश्रमिाळा वरसईआश्रमिाळा

माझा स्वप्न - आश्रमिाळा सानेगाव

माझा स्वप्न - मलुीिंचे वसतीगहृ पनवेल



ननरीक्षि आणि आव्हाने:

● सत्रात भाग घेताना ववद्र्ार्थर्ाांनी सुरुवातीला लाजाळू आणर् संकोचशील वतृ्ती
व्र्तत केले.

● स्व्हडीओ आणर् चचत्र वापरून सत्र ओळख करुन हदली असतांना त्र्ांना वर्णन
करण्र्ास सांचगतले असता काही ववद्र्ार्थर्ाांनी चांगली प्रनतक्रक्रर्ा हदली.

● प्रत्रे्क शाळेत आणर् वसनतगहृात कमी उपस्थिती ही एक समथर्ा होती कारर्
ववद्र्ािी खेळासाठी क्रकंवा इतर काही कार्णक्रमांसाठी गेले होत.े

● सत्रासाठी शाळेतून एक ननस्श्चत वेळ भमळवरे् हे देखील मोठी आव्हान होते अनेक
ववषर्ांच्र्ा भशिकांना अभ्र्ासक्रम पूर्ण करण्र्ासाठी वेळ आवश्र्क होता व सत्रास
वेळ गेल्र्ास अभ्र्ासक्रम मागे राहतो असे त्र्ांचे म्हर्रे् होत.े

● बहुतके ववद्र्ािी गोंधळून गेले होते क्रकंवा त्र्ांना कोर्त्र्ा प्रकारचे कररर्र घ्र्ार्चे
आहे र्ाची िोडीशी ही कल्पना नव्हती.
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सत्र १ - माझे ध्येय आणि माझा हेतू
(ध्येय ठरर्विे / हेतू सामानयकरि

करिे)
मुख्य लक्ष / कौिल्य: शैिणर्क आणर् कररअर ध्रे्र् आणर् गंभीर ववचार
करण्र्ाची िमता

उद्देि:
● ववद्र्ार्थर्ाांना थवत: ची जार्ीव होण्र्ासाठी मदत कररे्
● ववद्र्ार्थर्ाांना त्र्ांचे ध्रे्र् आणर् दीघणकालीन कररअरचे उद्दीष्टे

ओळखण्र्ात मदत कररे्
● ववद्र्ार्थर्ाांना त्र्ांची लयरे्, आवडी आणर् उत्कटतेला त्र्ांच्र्ा लयर्ांसह

जोडण्र्ात मदत कररे्.

ननष्पत्ती:
➢ बर्र्ाच ववद्र्ार्थर्ाांना त्र्ांच्र्ा आवडी, नावडी, सामर्थर्ण व कमकुवतपर्ा

सांगण्र्ात सिम केले.
➢ बरेच ववद्र्ािी कररर्रच्र्ा संधींसह त्र्ांची सामर्थर्ण आणर् आवडी कनेतट

करण्र्ात सिम झाले.
➢ बर्र्ाच ववद्र्ार्थर्ाांनी मोठ्र्ा संख्रे्ने सक्रक्रर्परे् भाग घेतला.

ननष्पत्तीपत्रक:
● उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांची एकूर् संख्र्ा: २३३
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी थवोट (SWOT) ववश्लेषर् पूर्ण केले.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी थमाटण प्लॅननगं टेम्प्लेट वापरुन ननर्ोजन पूर्ण केले.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी कररअरच्र्ा ननर्ोजनाची पहहली आवतृ्ती मसुदा केले.
● कार्ाणस्न्वत झालेल्र्ा एकूर् तासांची संख्र्ा: ४८
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1

ननष्पत्ती चचत्रे :

आश्रमिाळा भालीवािी स्वोत र्वश्लेषि- आश्रमिाळा पाथरज

स्वोत र्वश्लेषि - आश्रमिाळा सानेगाव ध्येय सोिू नको - मलुीिंचे वसतीगहृ पनवेल

मलुीिंचे वसनतगहृ नेरळ मलुीिंचे वसतीगहृ सधुागि पाली



ननरीक्षि आणि आव्हाने:

● क्रक्रर्ाकल्प मध्रे् भाग घेताना काही ववद्र्ािी अजूनही लाजाळू आणर्
संकोचशील होत.े

● अनेक ववद्र्ार्थर्ाांना कररअरची उद्दीष्टे सामानर्क करण्र्ास सांचगतले
असता आत्मववश्वास कमी पडतो.

● बरेच ववद्र्ािी त्र्ांच्र्ा कररर्रच्र्ा उद्दीष्टांबद्दल पूर्णपरे् अनभभज्ञ होत.े
● बर्र्ाच शाळा व वसनतगहृांमध्रे् कमी उपस्थिती ही समथर्ा कार्म

राहहली आहे.
● भाभलवाडी आश्रमशाळेत सत्र साठी वेळ ननस्श्चत करण्र्ाच्र्ा संदभाणत

मुख्र्ध्र्ापक र्ांचे सहकार्ण कमी होत.े
● वसनतगहृांमध्रे् अभ्र्ास बोडाणसारख्र्ा पार्ाभूत सुववधांच्र्ा अभावामुळे सत्रे

घेरे् कठीर् झाले.



सत्र २ - मनोवैज्ञाननक चाचिी

मुख्य लक्ष / कौिल्य: कररअर ननवडी आणर् सामास्जक-भावननक कौशल्रे्

उद्देि:

● ववद्र्ार्थर्ाांना त्र्ांचे थवारथर्, शैिणर्क सामर्थर्ण, वैर्स्ततक व्र्स्ततमत्व
प्रकार समजून घेण्र्ासाठी आणर् र्ोग्र् कारकीदीच्र्ा संधीचे र्ोजना/ मॅवपगं
समजण्र्ास सिम कररे्.

● कररअर असेसमेंट टेथटद्वारे परफॉभमांग आ्णस, सार्न्स, सोशल सार्न्स
इत्र्ादी अनेक प्रकारच्र्ा उच्च भशिर्ाच्र्ा ववववध प्रवाहांमधून
ववद्र्ार्थर्ाांना त्र्ांच्र्ा आवडीचे अभ्र्ासक्रम ओळखण्र्ास मदत कररे्.

● ववद्र्ार्थर्ाांना कररअरची माहहती देण्र्ास सिम बनववण्र्ासाठी आणर्
वैकस्ल्पक कारकीदीचा सवाणत चागंला पर्ाणर् ववचारात घेण्र्ासाठी सिम
कररे्.

ननष्पत्ती:

➢ १२ आश्रमशाळा आणर् १० वसतीगहृमध्रे् 10 वी व 12 वी वगाणसोबत
सोबतमानसशाथत्रीर् / कररअर मूल्र्ांकन परीिा र्शथवीररत्र्ा पूर्ण झाली.

ननष्पत्तीपत्रक:

● उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांची एकूर् संख्र्ा: ६६६.
● कार्ाणस्न्वत झालेल्र्ा एकूर् तासांची संख्र्ा: ११०
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ननष्पत्ती चचत्रे :

पाथरजआश्रमिाळा :10 वी व 12वी

आश्रमिाळा वरसई 10 वी व 12 वी

आश्रमिाळा सानेगाव आश्रमिाळा भालीवािी



ननष्पत्ती चचत्रे :

आश्रमिाळा साई

मलुािंचे वसतीगहृ सधुागि पाली

आश्रमिाळा कोलघर

मलुीिंचे वसतीगहृ पनवेल

आश्रमिाळा सावरसई



ननरीक्षि आणि आव्हाने:

● ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेल्र्ा वेळ 3 तासांपेिा जाथत वेळ घेतला आणर् सुमारे 5
तासात चाचर्ी पूर्ण केली.

● ववद्र्ािी प्रिमच ओएमआर शीट वापरत असल्र्ाने, ते समजण्र्ास त्र्ांना
बराच वेळ लागला.

● परीिेच्र्ा वेळी बरेच ववद्र्ािी अथवथि होत,े कारर् त्र्ांना दीघणकाळापर्ांत
तार्ून बसण्र्ाची सवर् नव्हती.

● मागील सत्रांप्रमारे्च कमी हजेरी हा आर्खी एक मुद्दा होता.



सत्र ३आणि ४ - माझे सुपरस् ासि - १
आणि २

(व्यवसायािंर्वषयीच्या कथा)
मुख्य लक्ष / कौिल्य: नवीन व्र्वसार् ओळख, कररअर ननवडी, सामास्जक-
भावननक कौशल्रे् आणर् संवाद.

उद्देि:

● केस थटडीच्र्ा माध्र्मातून ववद्र्ार्थर्ाांना वेगवेगळ्र्ा व्र्वसार्ांबद्दल
भशकण्र्ासाठी सिम कररे्

● ववभशष्ट व्र्वसार्/कररअर वर आधाररत रोल मॉडले द्वारे कररअर (किा /
प्रकरर्ांच्र्ा अभ्र्ासाद्वारे) ओळख करून वैर्स्ततक ध्रे्र् ननस्श्चत
करण्र्ात ववद्र्ार्थर्ाांचे समिणन कररे्.

● कररअरची ननवड करताना त्र्ांनी थवत: च्र्ा आरु्ष्र्ासह त्र्ांनी वाचलेल्र्ा
किांमधून नेततृ्वगुर्ांची ओळख पटवण्र्ास आणर् त्र्ांना कनेतट करण्र्ात
मदत कररे्.

ननष्पत्ती:

➢ बहुतके ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेली असा नमेंट पूर्ण केली.

➢ महात्मा गांधी आणर् बाबासाहेब आबेंडकर र्ांच्र्ासारख्र्ा प्रभसद्ध
व्र्ततींमध्रे्च नव्हे तर त्र्ांचे पालक आणर् भशिक र्ांच्र्ातील रोल मॉडले
ओळखण्र्ात बरेच ववद्र्ािी सिम होत.े

ननष्पत्तीपत्रक:

● माझे सुपरथटासण - १ उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांची एकूर् संख्र्ा: १६४.
● माझे सुपरथटासण - २ उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांची एकूर् संख्र्ा: १८५.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी व्र्वसार्ांववषर्ीच्र्ा किा वाचली आणर् प्रश्नांची उत्तरे

हदली.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी व्र्वसार्ांववषर्ीच्र्ा किा टेम्प्लेट भरले.
● कार्ाणस्न्वत झालेल्र्ा एकूर् तासांची संख्र्ा: ९९
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ननष्पत्ती चचत्रे :

व्यवसायािंर्वषयीच्या कथा  ेम्पप्ले - आश्रमिाळा वरसई

असाईनमें - मलुीिंचे वसतीगहृ पेि

आश्रमिाळा सानेगाव

मलुीिंचे वस्तीगहृ सधुागि पाली

मलुािंचे वसतीगहृ महाि मलुािंचे वसतीगहृ कजित



ननरीक्षि आणि आव्हाने:

● मागील सत्रांपेिा बर्र्ाच ववद्र्ार्थर्ाांनी वैर्स्ततकररत्र्ा बोलण्र्ाचा प्रर्त्न
केला.

● ववद्र्ार्थर्ाांचा आत्मववश्वास जाथत होता.
● भालीवडी आश्रमशाळेत सत्राची वेळ भमळण्र्ाचे पूवीचे आव्हान कार्म राहहले

नतिे मुख्र्ाध्र्ापक उपलब्ध नव्हते आणर् आमचे प्रोग्राम भलडर ठरलेल्र्ा
हदवशी सत्र घेऊ शकले नाही.

● हॉथटेल मधील काही ववद्र्ािी सत्रास उपस्थिती राहण्र्ास नकार देतात.
● हॉथटेल मध्रे् सत्र घेण्र्ास ववद्र्ार्थर्ाांचा वेळ भमळार्ला खूप अडचर् रे्ते

कारर् हदवसभर ववद्र्ािी हॉथटेल मध्रे् नसतात व शननवारी रवववारी
उपस्थिती कमी असत.े

● रे्र्ार्र्ा परीिांमुळे काही शाळा व वसनतगहृांमध्रे् कमी उपस्थितीचा मुद्दा
कार्म राहहले.



सत्र 5 - माझे आकािंक्षाआणि योजना
(वैयस्क्तककारकीदि योजना बनर्विे)
मुख्य लक्ष / कौिल्य: कररअर ननवडी, कररअर ननर्ोजन, सामास्जक-भावननक
कौशल्रे् आणर् संज्ञानात्मक िमता

उद्देि:
● कररअरसाठी ननर्ोजन चौकट उपलब्ध कररे्
● नततकाच रोमांचक वैकस्ल्पक कररअर पर्ाणर्ाची र्ोजना तर्ार करण्र्ासाठी

ववद्र्ार्थर्ाांना सिम कररे्
● त्र्ांच्र्ा आवडी आणर् कौशल्र्ांसह कररअरची मॅवपगं कररे्
● अल्प मुदतीची आणर् दीघण मुदतीच्र्ा ननर्ोजनाचा चौकट तर्ार कररे्.

ननष्पत्ती:

➢ ववद्र्ािी त्र्ांचे कररअर पर्ाणर् ओळखण्र्ात सिम झाले आणर् त्र्ांच्र्ा
आवडी आणर् कौशल्र्ांबद्दल भलहहले.

➢ त्र्ांच्र्ा कारकीदीसाठी अल्प मुदतीच्र्ा आणर् दीघण मुदतीच्र्ा
ननर्ोजनाबद्दल त्र्ांना समजले.

➢ त्र्ांचा अभ्र्ासक्रम, कॉलेज आणर् कररअरसाठी पदवी ओळखली.
➢ त्र्ांच्र्ा कमतरता, अडचर्ी र्ावर मात करण्र्ासाठी ची िमता आणर्

त्र्ांच्र्ावर भववष्र्ात मदत करर्ारी भशष्र्वतृ्तीची संधी ओळखली.
➢ ववद्र्ार्थर्ांचे पहहले लयर् क्रकंवा ध्रे्य्र् म्हर्जेच 12 वी ची टतकेवारी

त्र्ांनी ननस्श्चत केली.
ननष्पत्तीपत्रक:
● उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांची एकूर् संख्र्ा: २४०.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी कररअरसाठी ननर्ोजन पूर्ण केले.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी आवडी आणर् कौशल्र्ांसह कररअरची मॅवपगं पूर्ण

केले.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी अल्प मुदतीची आणर् दीघण मुदतीच्र्ा ननर्ोजनाचा

चौकट तर्ार केले.
● कार्ाणस्न्वत झालेल्र्ा एकूर् तासांची संख्र्ा: ४७
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ननष्पत्ती चचत्रे :

कररअर ननयोजन - आश्रमिाळा वरसई

मलुािंचे वसतीगहृ पेिमलुािंचे वसतीगहृ कजित

सत्रािंची माटहती - आश्रमिाळा सानेगाव

मलुीिंचे वसतीगहृ पनवले



ननष्पत्ती चचत्रे :

मलुािंचे वसतीगहृ महाि



ननरीक्षि आणि आव्हाने:

● सवण ववद्र्ार्थर्ाांनी ररकॉल आणर् आ स-बे्रकर क्रकरे्त आत्म ववश्वासाने भाग
घेतला.

● ववद्र्ार्थर्ाांनी त्र्ांच्र्ा कररअरच्र्ा पर्ाणर्ांसह त्र्ांची आवड आणर् कौशल्र्ांची
ननवड केली.

● सवण ववद्र्ार्थर्ाांनी त्र्ांच्र्ा कारकीदीसाठी त्र्ांचे अल्पकालीन आणर्
दीघणकालीन ननर्ोजन केले.

● ववद्र्ार्थर्ाांनी दीघण मुदतीच्र्ा र्ोजना तर्ार केल्र्ा आणर् चार क्रकंवा पाच
वषाणनंतरची तारीख ननवडली गेली र्ा तारखेचापुवी त्र्ांना त्र्ांचे थवप्न /
ध्रे्र् पूर्ण करार्चे ठरवले.

● ववद्र्ार्थर्ाांनी अल्प मुदतीच्र्ा र्ोजना तर्ार केल्र्ा आणर् त्र्ांच्र्ा
कारकीदीची पदवी, कररअरची पदवी, 12 वी चे टतकेवारी, त्र्ांची
कमतरता, भशष्र्वतृ्तीची संधी आणर् अडिळे र्ाबद्दल ववचार करून भलहले.

● ववद्र्ािी वसनतगहृांमध्रे् कमी उपस्थिती होती.



सत्र 6 - माझेआचथिक अिथळेआणि
ननराकरिे

(शिष्यवतृ्तीबद्दलजागरूकता) 
मुख्य लक्ष / कौिल्य: आचिणक सािरता, ननर्णर् घेरे्, गंभीर ववचार कररे् आणर्
समथर्ा सोडवरे् िमता.

उद्देि:
● वैर्स्ततक जबाबदारी समजून घेरे् आणर् ध्रे्र् / थवप्न / हेतू साध्र्

करण्र्ाच्र्ा मागाणत रे्र्ारे अडिळे व्र्वथिावपत करण्र्ाचे मागण भशकरे्.
● आचिणक ननर्ोजन समजून, व्र्वथिावपत कररे् आणर् माहहती पवूणक ननर्णर्

घेरे्
● आचिणक समथर्ा क्रकंवा अडिळे ओळखरे्
● भशष्र्वतृ्तीद्वारे आचिणक समथरे्चे ननराकरर् कररे्.

ननष्पत्ती:
➢ सवण ववद्र्ार्थर्ाांनी त्र्ांची आचिणक समथर्ा ओळखली आणर् वगाणत

सामानर्क केले.
➢ सवण ववद्र्ार्थर्ाांकडे डीबीटी ब्रोशर आणर् भशष्र्वतृ्ती भरण्र्ासाठी प्रक्रक्ररे्चे

कागदपत्रे आहेत जे त्र्ांना भववष्र्ात भशष्र्वतृ्ती फोमण भरण्र्ास मदत
करतील.

➢ ववद्र्ार्थर्ाांना सावणजननक आणर् खासगी भशष्र्वतृ्ती मधील फरक समजला.
➢ ववद्र्ार्थर्ाांना mahadbtmahait.gov.in र्ा वेबसाइटवर फॉमण कसा

भरार्चा हे समजले.

ननष्पत्तीपत्रक:
● उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांची एकूर् संख्र्ा: ६२२.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी कररअरसाठी आचिणक समथर्ा क्रकंवा अडिळे ओळखुर्

ननर्ोजन पूर्ण केले.
● 100% सवण ववद्र्ार्थर्ाांकडे डीबीटी ब्रोशर आणर् भशष्र्वतृ्ती भरण्र्ासाठी

प्रक्रक्ररे्चे कागदपत्रे हदले.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांना सावणजननक आणर् खासगी भशष्र्वतृ्ती मधील फरक

समजला. mahadbtmahait.gov.in र्ा वेबसाइटवर फॉमण कसा भरार्चा हे
समजले.

● कार्ाणस्न्वत झालेल्र्ा एकूर् तासांची संख्र्ा: ४५
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ननष्पत्ती चचत्रे :

32

2

3

मलुािंचे वसतीगहृ महाि मलुीिंचे वसतीगहृ सधुागि पाली

आश्रमिाळा सानेगाव

आश्रमिाळा वरसई मलुीिंचे वसतीगहृ पेि



ननष्पत्ती चचत्रे :

33

2

3

आश्रमिाळा साई

आश्रमिाळा कोलघर

मलुीिंचे वसतीगहृ पनवेल मलुािंचे वसतीगहृ पेि



ननरीक्षि आणि आव्हाने:

● सवण ववद्र्ार्थर्ाांनी ररकॉल आणर् आइस- बे्रकर क्रक्ररे्त आत्म ववश्वासाने
सहभाग घेतला आणर् वगाणत आपल्र्ा भावना आणर् सत्र तपशील सामानर्क
केला. १२ वीच्र्ा ववद्र्ार्थर्ाांचा आत्मववश्वास होता आणर् दहावी तील काही
ववद्र्ािी लाजाळू होत.े

● महाववद्र्ालर् भशिर्ामधील कॉलेज फी, पुथतके, शहराबाहेरचे भाड,े
अन्न व इतर खचण र्ासारख्र्ा अडिळ्र्ांना ते ओळखण्र्ास सिम होते.
त्र्ांना समजले क्रक जीवनामध्रे् पैशाला महत्व क्रकती आहे.

● ववध्र्ार्थर्ाांना त्र्ांना भशष्र्वतृ्ती बद्दल िोडसेे ज्ञान आहे परंतु त्र्ांना
भशष्र्वतृ्ती प्रक्रक्रर्ा व फॉमण भरण्र्ासाठीची माहहती नाही.

● काही ववद्र्ार्थर्ाणना भशष्र्वतृ्ती फॉमण साठी आवश्र्क असलेल्र्ा कागदपत्रांचा
माहहती होती.

● ववध्र्ार्थर्ाांना खासगी भशष्र्वतृ्ती बद्दल काहीही माहहती नव्हती.
● ववद्र्ार्थर्ाांची वसनतगहृांमध्रे् कमी उपस्थिती होती.



पोस् सत्र - ग समुपदेिन - प्रवेि व
प्रक्रक्रया व महार्वद्यालयािंची माटहती

(एिंिलाईन)
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मुख्य लक्ष / कौिल्य: ननर्णर् घेरे्, गंभीर ववचार कररे्, ववश्लेषर्ात्मक
िमता आणर् समथर्ा सोडवरे् िमता.

उद्देि:
● कररअर जागरुकता, जीवन कौशल्रे् आणर् भशष्र्वतृ्ती जागरुकता

र्ांच्र्ाशी संबंचधत ववद्र्ार्थर्ाांची सध्र्स्थिती समजून घेरे्.
● भशिर्, ववत्त इत्र्ादींतील शंका व समथर्ा दरू कररे्.

ननष्पत्ती:
➢ त्र्ा हदवशी सवण उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांसह एंडलाइन मूल्र्ांकन केले.

ननष्पत्तीपत्रक:
● उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांची एकूर् संख्र्ा: २२२.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी एंडलाइन मूल्र्ांकन परीिा हदली.
● 100% ववद्र्ार्थर्ाांनी कररअर, भशिर्ा संबंचधत आपल्र्ा समथर्ा वगाणत

सामानर्क केल्र्ा आणर् प्रश्न सोडवण्र्ासाठी सवण ववद्र्ार्थर्ाांचा बरोबर
सहभाग होता.

● कार्ाणस्न्वत झालेल्र्ा एकूर् तासांची संख्र्ा: ३३
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ननष्पत्ती चचत्रे :

मलुािंचे वसतीगहृ महाि

आश्रमिाळा वरसई

मलुािंचे वसतीगहृ पेिमलुीिंचे वसतीगहृ पनवेल



ननरीक्षि आणि आव्हाने:

● त्र्ा हदवशी उपस्थित ववद्र्ार्थर्ाांसह अंनतम मूल्र्ांकन आर्ोस्जत केले आणर्
पूर्ण झालेल्र्ा बेस लाइन मूल्र्ांकन च्र्ा तुलनेत कमी वेळ घेतला.

● अडचर्ी आणर् शंका ननराकरर्ात ववद्र्ार्थर्ाांचा सहभाग खूपच चांगला होता
आणर् वगाणत चचतंा सामानर्क केली.

● मागील सत्रांप्रमारे्च कमी हजेरी हा आर्खी एक मुद्दा होता.
● ववद्र्ार्थर्ाांद्वारे वगाणमध्रे् अभभप्रार् सामानर्क केला.
● ववद्र्ार्थर्ाांनी त्र्ांचे थवप्न / लयर् / उद्दीष्ट साध्र् करण्र्ासाठी पे्रररत

होत.े



र्वद्यार्थयाांचा अशभप्राय
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बेसलाइनआणि एण्िलाइन
र्वश्लेषि
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बेसलाइन आणि एण्िलाइन र्वश्लेषि

उद्देि:

● ववद्र्ार्थर्ाांना त्र्ांच्र्ा कररर्रसंबंचधत माहहतीपूर्ण ननर्णर् घेण्र्ास सिम
करण्र्ासाठी, ववद्र्ार्थर्ाांना थवत: ची जागरूकता, कररअर जागरूकता,
भशष्र्वतृ्ती जागरूकता इत्र्ादी कौशल्र्ांनी सुसज्ज करण्र्ाबरोबर
ववद्र्ार्थर्ाांचे सामास्जक-भावननक कौशल्र् ववकभसत कररे्.

● बेसलाइन आणर् एंडलाइनद्वारे कररअर जागरूकता आणर् जीवन
कौशल्र्ांच्र्ा संदभाणत ववद्र्ार्थर्ाांची सद्र्स्थिती समजून घेरे्.

तपिील:

➢ बेसलाइन आणर् एंडलाइन सत्रात ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा सामास्जक-भावननक आणर्
ताक्रकण क ववचारांच्र्ा कौशल्र्ांवर आधाररत एक आधारभूत प्रश्नावली
समाववष्ट होती. र्ामधून आम्हाला ववद्र्ार्थर्ाांना जे ववभशष्ट समिणन
प्रदान करार्चे आहे ते करण्र्ात ही प्रश्नावली मदत केली ज्र्ामुळे त्र्ांचा
पार्ा समजेल आणर् आम्ही त्र्ांना कररअरची र्ोग्र् माहहती हदली ज्र्ामुळे
ते अजण करु शकतील.

➢ बेसलाइन आणर् एंडलाइनमध्रे् एकूर् 202 आणर् 222 ववद्र्ार्थर्ाांनी भाग
घेतला.

➢ ववद्र्ार्थर्ाांना बेसलाइन आणर् एंडलाइनमध्रे् समाववष्ट असलेल्र्ा
कौशल्र्ानुसार पररस्थिती समजली आणर् त्र्ा पररस्थितीनुसार पुढील कार्ण
आणर् सत्रांची र्ोजना आखली.

➢ कौशल्र्ानुसार घेतलेल्र्ा सत्राचा तपशील पषृ्ठ क्रमांक १३ ते ३७ र्ा
पषृ्ठात देण्र्ात आला आहे. कौशल्र्ानुसार बेसलाइन आणर् एंडलाइनची
माहहती पुढे हदली गेली आहे.
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कौशल्र्ानुसार बेसलाइन आणर् एंडलाइनचे ववश्लेषर् :

ननििय घेिे:
ननर्णर् घेरे् ही समथर्ा सोडवण्र्ाची प्रक्रक्रर्ा आहे, ननर्णर् घेताना समथरे्च्र्ा
संभाव्र् ननराकरर्ाची ननवड कररे् समाववष्ट असते. बहुतके ववद्र्ािी
कररअरच्र्ा वेगवेगळ्र्ा मागाांबद्दल अथपष्ट आणर् अननस्श्चत होते जेरे्करून
बारावी उत्तीर्ण झाल्र्ानंतर त्र्ांना पाठपुरावा करार्ला हवा.

बेसलाइन आणर् एंड लाइन मध्रे् खालील हदलेल्र्ा प्रश्नांचा समावेश होता.

● माझ्र्ाकडे बारावी भशिर् पूर्ण झाल्र्ावर महाववद्र्ालर् क्रकंवा
व्र्ावसानर्क संथिेत जाण्र्ासाठी मी ववचार केले आहे?

● मी थवतः 11 वी वगाणची शाखा (आटणस,् सार्न्स, कॉमसण  .) ननवडली,
माझ्र्ावर पालकांचा क्रकंवा ज्रे्ष्ठांचा कोर्ताही पूवण प्रभाव नव्हता?
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ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेल्र्ा उत्तराचे ववश्लेषर् केल्र्ावर बेसलाइन आणर् एंडला नमध्रे्
18.03 टतके सकारात्मक फरक हदसून आला.

बेसला नमध्रे् उपस्थित असलेल्र्ा एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 76.82 टतके ननर्णर्
घेण्र्ास सिम होते आणर् सवण सत्र संपल्र्ानंतर एंडला न उपस्थित एकूर्
ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 94.85 टतके ननर्णर् घेण्र्ास सिम होत.े

स्वत: ची जागरूकता :
पहहल्र्ा सत्रातही हा कार्णक्रम सुरू झाला तवे्हा असे हदसून आले की बर्र्ाच
ववद्र्ार्थर्ाांना थवतःबद्दल; त्र्ांची िमता, सद्र् पररस्थिती आणर् दैनंहदन
जीवनावर पररर्ाम करर्ारे समथर्ा बद्दल माहहती नव्हती.

बेसलाइन आणर् एंड लाइन मध्रे् खालील हदलेल्र्ा प्रश्नांचा समावेश होता.

● मला माहहत आहे की मला कोर्त्र्ा कॉलेजमध्रे् प्रवेश घ्र्ार्चा आहे?
● मला माझे आदशण / थवप्नातील नोकरी / कररअर माहहत आहे?
● माझ्र्ा आरु्ष्र्ात एक आदशण आहे ज्र्ाने मला माझ्र्ा कररअरसाठी पे्रररत

केले?
● आदशण नोकरी/ थवप्नातील नोकरी ही माझी थवतःची ववचार आहे त्र्ावर

माझे पालक क्रकंवा इतर कोर्ताही प्रभाव नाही?
● माझे थवप्न साकार करण्र्ासाठीच्र्ा प्रवासाची मला जार्ीव आहे?
● मला माहहत आहे की माझ्र्ा वैर्स्ततक आवडीच्र्ा जोरावर मला

थवतःसाठी कोर्ते कररर्र बनवार्चे आहे?

ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेल्र्ा उत्तराचे ववश्लेषर् केल्र्ावर बेसलाइन आणर् एंडला नमध्रे्
35.00 टतके सकारात्मक फरक हदसून आला.
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बेसलाइन एंडला न फरक

76.82% 94.85%
18.03%

बेसलाइन एंडला न फरक

57.34% 92.35% 35.00%



बेसला नमध्रे् उपस्थित असलेल्र्ा एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 57.34 टतके
ववद्र्ार्थर्ाांना थवतः बद्दल माहहती होती आणर् सवण सत्र संपल्र्ानंतर एंडला न
उपस्थित एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 92.35 टतके ववद्र्ार्थर्ाांना थवतः बद्दल माहहती
होती.

कररअर जागरूकता:
कररअर जागरूकता मध्रे्, आम्ही केस थटडीच्र्ा माध्र्मातून ववद्र्ार्थर्ाांना
अनेक कररअरबद्दल जागरूक केले.

बेसलाइन आणर् एंड लाइन मध्रे् खालील हदलेल्र्ा प्रश्नांचा समावेश होता.

● माझ्र्ा कररअरववषर्ी माझ्र्ाकडे थपष्ट र्ोजना आहेत?
● मला ज्र्ा कॉलेजमध्रे् प्रवेश घ्र्ार्चा आहे ते कॉलेज मला माझ्र्ा

कररअरसाठी मदत करेल?
● मी क्रकमान 5 व्र्वसार्ांची नावे देऊ शकतो (जसे की टीचचगं, फामाणभसथट,

एग्रीकॅलचररथट इ.), ज्र्ाचे मला थपष्ट ज्ञान आहे?
● मी 5 व्र्वसार्ात जाण्र्ासाठी आवश्र्क असलेले उच्च भशिर् आणर् इतर

कौशल्रे् / प्रभशिर् र्ांचे वर्णन करू शकतो (माहहत असल्र्ास)?
● मी कमीतकमी त्र्ा 2 व्र्वसार् साठी आवश्र्क असलेले उच्च भशिर्

आणर् इतर कौशल्रे् / प्रभशिर् र्ांचे वर्णन करू शकतो (माहहत
असल्र्ास)?

● मला करार्चे असलेल्र्ा कामासाठी/कररअर साठी मला कोर्त्र्ा प्रकारचे
(कॉलेज, रेंननग थकूल) भशिर् आवश्र्क आहे हे मला माहहती आहे?

● मला कररअरचे काही वैकस्ल्पक पर्ाणर् देखील माहहत आहेत जे मला र्ोग्र्
प्रकारे बसतील?

● माझ्र्ा अल्पकालीन कररअरच्र्ा र्ोजना मला माहहत आहेत?
● मला माझ्र्ा दीघणकालीन कररअर र्ोजना माहहत आहेत?

ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेल्र्ा उत्तराचे ववश्लेषर् केल्र्ावर बेसलाइन आणर् एंडला नमध्रे्
57.79 टतके सकारात्मक फरक हदसून आला.

45

बेसलाइन एंडला न फरक

23.33% 81.12% 57.79%



बेसला नमध्रे् उपस्थित असलेल्र्ा एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 23.33 टतके
ववद्र्ार्थर्ाांना कररर्र बद्दल माहहत होते आणर् सवण सत्र संपल्र्ानंतर एंडला न
उपस्थित एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 81.22 टतके कररर्र बद्दल ननर्णर् घेण्र्ास
सिम होत.े

आचथिक साक्षरता:
आचिणक सािरता मध्रे्, आम्ही केस थटडीच्र्ा माध्र्मातून ववद्र्ार्थर्ाांना
आचिणक सािरता बद्दल जागरूक केले.

बेसलाइन आणर् एंड लाइन मध्रे् खालील हदलेल्र्ा प्रश्नांचा समावेश होता.

● चालू व / क्रकंवा बचत खाते उघडण्र्ासाठी मला कोर्ती प्रक्रक्रर्ाची
आवश्र्कता आहे हे मला माहहत आहे?

● माझ्र्ाकडे चालू आणर् / क्रकंवा बचत खाते आहे?
● मला माझे भशिर् / भववष्र्ातील नोकरी संबंचधत प्रभशिर्ासाठी बचत

करण्र्ाची आवश्र्कता आहे?
● माझ्र्ाकडे आधीपासून माझ्र्ासाठी बचत करर्ारी एखादी व्र्तती आहे?
● मला माहहत आहे की मला उच्च भशिर्ासाठी बचत करावी लागेल

ज्र्ासाठी मी तर्ार आहे?

ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेल्र्ा उत्तराचे ववश्लेषर् केल्र्ावर बेसलाइन आणर् एंडला नमध्रे्
26.31 टतके सकारात्मक फरक हदसून आला.

बेसला नमध्रे् उपस्थित असलेल्र्ा एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 62.53 टतके
ववद्र्ार्थर्ाांना आचिणक सािरता बद्दल माहहत होते आणर् सवण सत्र संपल्र्ानंतर
एंडला न उपस्थित एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 88.84 टतके आचिणक सािरता बद्दल
ननर्णर् घेण्र्ास सिम होत.े

46

बेसलाइन एंडला न फरक

62.53% 88.84% 26.31%



शिष्यवतृ्ती जागरूकता :
भशष्र्वतृ्ती जागरूकता मध्रे्, आम्ही केस थटडीच्र्ा माध्र्मातून ववद्र्ार्थर्ाांना
आचिणक सािरता बद्दल जागरूक केले.

बेसलाइन आणर् एंड लाइन मध्रे् खालील हदलेल्र्ा प्रश्नांचा समावेश होता.

● माझ्र्ा उच्च भशिर्ासाठी मी भमळवू शकर्ार्र्ा भशष्र्वतृ्ती र्ोजना मला
माहहत आहेत?

● माझ्र्ाकडे थकॉलरभशप फॉमणची अचूक माहहती आहे?
● ऑनला न फॉमण कसा भरार्चा आणर् भशष्र्वतृ्तीसाठी अजण कसा करावा हे

मला माहहत आहे?
● माझ्र्ाकडे थकॉलरभशप प्रवेश आणर् माहहतीसाठी एक समिणन प्रर्ाली क्रकंवा

लोक आहेत जे मला अजण भरण्र्ास आणर् अजण करण्र्ात मदत करू
शकतील?

ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेल्र्ा उत्तराचे ववश्लेषर् केल्र्ावर बेसलाइन आणर् एंडला नमध्रे्
55.78 टतके सकारात्मक फरक हदसून आला.

बेसला नमध्रे् उपस्थित असलेल्र्ा एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 24.90 टतके
ववद्र्ार्थर्ाांना भशष्र्वतृ्ती बद्दल माहहत होते आणर् सवण सत्र संपल्र्ानंतर एंडला न
उपस्थित एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 80.69 टतके ववद्र्ार्थर्ाांना भशष्र्वतृ्ती बद्दल
माहहत होत.े

िमेो आणि सामान्य माटहती :
डमेो आणर् सामान्र् माहहती मध्रे्, आम्ही ववद्र्ार्थर्ाांना कागदपत्रे आणर् आचिणक
मदद बद्दल जागरूक केले.

बेसलाइन आणर् एंड लाइन मध्रे् खालील हदलेल्र्ा प्रश्नांचा समावेश होता.

● शाळा क्रकंवा कामासाठी आवश्र्क असलेली कागदपत्रे कशी भमळवार्ची हे
मला माहहत आहे, जसे की माझे आधार काडण, जन्म प्रमार्पत्र आणर् माझ्र्ा
ननवासथिानाचा पुरावा?

● माझे भशिर् क्रकंवा प्रभशिर् पूर्ण करण्र्ासाठी आचिणक मदत कशी शोधावी हे
मला माहहत आहे? 47

बेसलाइन एंडला न फरक

24.90% 80.69% 55.78%



ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेल्र्ा उत्तराचे ववश्लेषर् केल्र्ावर बेसलाइन आणर् एंडला नमध्रे्
43.42 टतके सकारात्मक फरक हदसून आला.

बेसला नमध्रे् उपस्थित असलेल्र्ा एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 45.21 टतके
ववद्र्ार्थर्ाांना कागदपत्रे आणर् आचिणक मदद बद्दल माहहत होते आणर् सवण सत्र
संपल्र्ानंतर एंडला न उपस्थित एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 88.63 टतके ववद्र्ार्थर्ाांना
कागदपत्रे आणर् आचिणक मदद बद्दल माहहत होत.े

भावननक बुद्चधमता :
एखाद्र्ाचे भावननक कल्र्ार् कार् होते आणर् वैर्स्ततकररत्र्ा आणर्
व्र्ावसानर्कररत्र्ा एखाद्र्ाच्र्ा वाढीवर आणर् ववकासावर त्र्ाचा कसा पररर्ाम
होतो र्ाबद्दल बहुतके ववद्र्ार्थर्ाांना माहहती नव्हती.

बेसलाइन आणर् एंड लाइन मध्रे् खालील हदलेल्र्ा प्रश्नांचा समावेश होता.

● मला असे वाटते की मी ज्र्ा पद्धतीने आरु्ष्र् जगत आहे त्र्ावर मला
अभभमान आहे?

● मला असे वाटते की मी माझ्र्ा आरु्ष्र्ाच्र्ा पुढील टप्प्र्ासाठी तर्ार आहे
कारर् मला माझ्र्ाबद्दल आत्मववश्वास वाटतो?

ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेल्र्ा उत्तराचे ववश्लेषर् केल्र्ावर बेसलाइन आणर् एंडला नमध्रे्
22.15 टतके सकारात्मक फरक हदसून आला.

बेसला नमध्रे् उपस्थित असलेल्र्ा एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 71.84 टतके
ववद्र्ार्थर्ाांना भावननक बुद्चधमता बद्दल माहहत होते आणर् सवण सत्र
संपल्र्ानंतर एंडला न उपस्थित एकूर् ववद्र्ार्थर्ाांपैकी 93.99 टतके ववद्र्ार्थर्ाांना
भावननक बुद्चधमता बद्दल माहहत होत.े
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सत्र सिंपल्या निंतर केलेल्या
कामाचे वििन

(फेब्रुवारी ते मे २०२०)
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कायि १ - िा ा एन्री

50

उद्देि:
● ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा प्रोफाइभलगंसाठी १२ वी वगाणतील ववद्र्ार्थर्ाांचे डटेा एन्री

कररे्.
● ववद्र्ािी प्रोफाइभलगंमध्रे् ववद्र्ार्थर्ाांना कररअर, अभ्र्ासक्रम आणर्

महाववद्र्ालर् ननवडण्र्ास मदत हो ल.

तपिील:
ववद्र्ार्थर्ाांचे प्रोफाइल तर्ार करण्र्ासाठी बारावीच्र्ा ववद्र्ार्थर्ाांची डटेा एंरी
केली आहे सदर माहहतीत सत्रा दरम्र्ान ववद्र्ार्थर्ाांनी आमच्र्ासोबत वगाणत
सामानर्क केलेले नाव, वगण, प्रवाह (थरीम), मोबाइल नंबर आणर् कारकीदण चा
समावेश आहे.
वरस , सानेगाव, पािरज, भालेवाडी आश्रमशाळा र्ा चार बारावीच्र्ा
आश्रमशाळांच्र्ा आणर् मुलींचे वसतीगहृ पनवेल, मुलींचे वसतीगहृ पेन, मुलांचे
वसतीगहृ पेन, मुलांचे वसतीगहृ कजणत, मुलांचे वसतीगहृ नेरळ, मुलींचे
वसतीगहृ नेरळ, मुलींचे वसतीगहृ सुधागड पाली, मुलांचे वसतीगहृ सुधागड
पाली, मुलांचे वसतीगहृ महाड व मुलांचे वसतीगहृ रत्नाचगरी अशा दहा
वसतीगहृचे ववद्र्ार्थर्ाांचा डटेा प्रववष्ट केला आहे.
आम्ही जगातील बातम्र्ा ननर्भमतपरे् वाचतो, कोववड समथरे्ची खबरदारी
घेउर्, होळीपासूनच आम्ही घरी काम करण्र्ाच्र्ा सूचना हदल्र्ा आहेत.

ननष्पत्ती:
➢ आश्रमशाळा व वसतीगहृाच्र्ा 12 वी मधील ववद्र्ार्थर्ाांचे डाटा एंरी

र्शथवीररत्र्ा पूर्ण झाली.



कायि २ - मनोवैज्ञाननक चाचिी अहवाल
तयार करिे
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उद्देि:
● ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा मनोवैज्ञाननक चाचण्र्ांचे अहवाल तर्ार कररे्.
● मनोवैज्ञाननक चाचण्र्ांचे ववश्लेषर् कररे् आणर् ववद्र्ार्थर्ाांना सवोत्तम

कररअरची भशफारस कररे्.
● भववष्र्ात ववद्र्ार्थर्ाांसाठी सवाणत चागंले कार् आहे आणर् त्र्ांना चाचर्ी

कशी मदत करेल हे जार्ून घेण्र्ासाठी मनोवैज्ञाननक चाचण्र्ांचे
तपशीलवार ववश्लेषर् कररे्.

तपिील:
● दहावी आणर् बारावीच्र्ा ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा मनोवैज्ञाननक चाचण्र्ांचे अहवाल

तर्ार केले.
● र्ात मनोवैज्ञाननक चाचर्ी द्वारे देण्र्ात आलेल्र्ा ववद्र्ार्थर्ाांची संपूर्ण

माहहती समाववष्ट आहे जसे थवत:चा शोध, सवोत्कृष्ट र्ोग्र् कारकीदण,
शैली आणर् धोरर् र्ा दोन्ही गोष्टी भशकरे्, थव-ववकास आराखडा, प्रगती
र्ोजना, तपशीलवार प्रोफाइल, आणर् कररर्र पि.

● थवत:चा शोध मध्रे् कौशल्र्, गुर्, सामर्थर्ण, मर्ाणदा आणर् आवड र्ा
मुद्र्ांचा समाववष्ट आहे.

● सवोत्कृष्ट र्ोग्र् कारकीदण मध्रे् भशफारस केलेले भववष्र्ातील सवोत्कृष्ट
कारकीदण व त्र्ाची हदशा समाववष्ट आहे.

● शैली आणर् धोरर् र्ा दोन्ही गोष्टी भशकरे् मध्रे् भशिर् पध्दनत, ववचार
शैली, भशिर् वातावरर् समाववष्ट आहे.

● थव-ववकास आराखडा मध्रे् आपल्र्ा कोशल्र् संगोपन, आपल्र्ा सामर्थर्ण,
आणर् वाढवा समाववष्ट आहे.
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● तपशीलवार प्रोफाइल मध्रे् संज्ञात्मक बुद्चधमता, व्र्स्ततमत्व, भावननक
बुद्चधमता, सामास्जक बुद्चधमता, पे्ररर्ा आणर् थवारथर् समाववष्ट आहे.

● कररर्र पि मध्रे् कररअरसाठीचे मागण, महाववद्र्ालरे् आणर् कंपन्र्ा र्ा
गोष्टी समाववष्ट आहे.

● र्ा अहवालात 39 पषृ्ठे आहेत.

ननष्पत्ती:
➢ आश्रमशाळा व वसतीगहृ मध्रे् 12 वी आणर् 10 वी ववद्र्ािीर्ांचे

मनोवैज्ञाननक चाचर्ी अहवाल र्शथवीररत्र्ा तर्ार झाले.
➢ जोडपत्र ३. नमुना मनोवैज्ञाननक चाचर्ी अहवाल पहा.



कायि ३ - प्रोफाईल तयार करिे
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उद्देि:
● ववद्र्ार्थर्ाांचे प्रोफाइल तर्ार कररे्.
● हे ववद्र्ार्थर्ाांना सुचववलेले आणर् भशफारस केलेले कररर्र समजण्र्ास

मदत करेल.
● हे ववद्र्ार्थर्ाांना सुचववलेले आणर् भशफारस केलेले जवळपासच्र्ा

महाववद्र्ालर्ाची नावे समजण्र्ास मदत करेल.

तपिील:
● शासकीर् आश्रमशाळा व वसतीगहृातून १२ वीच्र्ा ववद्र्ार्थर्ाांचे प्रोफाइल

तर्ार केले.
● ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा र्ा प्रोफाइलमध्रे् ववद्र्ार्थर्ाांची मूलभूत माहहती, सुचववलेले

कररअर आणर् भशफारस केलेल्र्ा कररअरचा समावेश आहे.
● ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा मूलभूत माहहतीमध्रे् ववद्र्ार्थर्ाांचे नाव, वगण, प्रवाह,

मोबाइल नंबर, शाळा / वसतीगहृाचे नाव समाववष्ट आहे.
● सुचववलेले कररअरचे माहहती मध्रे् कररअरचे नाव, कोसणचे नाव,

जवळपासचे कॉलेजचे नाव समाववष्ट आहे. ववद्र्ार्थर्ाांकडून हदलेल्र्ा
आकडवेारीनुसार कररअर सुचववले आहे.

● भशफारस केलेल्र्ा कररअरचे माहहती मध्रे् कररअरचे नाव, कोसणचे नाव,
जवळपासचे कॉलेजचे नाव समाववष्ट आहे. मनोवैज्ञाननक चाचर्ी द्वारे
ववद्र्ार्थर्ाांनी हदलेल्र्ा आकडवेारीनुसार कररअरची भशफारस केली आहे.

ननष्पत्ती:
➢ आश्रमशाळा व वसतीगहृ मध्रे् 12 वी ववद्र्ािीर्ांचे प्रोक्रफभलगं

र्शथवीररत्र्ा पूर्ण झाली.
➢ जोडपत्र १. ववद्र्ािीर्ांच्र्ा प्रोफा ल कागदपत्रे पहा.



कायि ४ - प्रोफाइल रूपािंतररत करिे.
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उद्देि:
● ववद्र्ार्थर्ाांचे प्रोफाइल तर्ार कररे्.
● हे ववद्र्ार्थर्ाांना सुचववलेले आणर् भशफारस केलेले कररर्र समजण्र्ास

मदत करेल.
● हे ववद्र्ार्थर्ाांना सुचववलेले आणर् भशफारस केलेले जवळपासच्र्ा

महाववद्र्ालर्ाची नावे समजण्र्ास मदत करेल.

तपिील:
● शासकीर् आश्रमशाळा व वसतीगहृातून व सत्रा दरम्र्ान भमळवलेल्र्ा

माहहती नुसार १२ वीच्र्ा ववद्र्ार्थर्ाांचे प्रोफाइल एतसेल फा लमध्रे् तर्ार
केले.

● ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा र्ा प्रोफाइलमध्रे् ववद्र्ार्थर्ाांची मूलभूत माहहती, सुचववलेले
कररअर आणर् भशफारस केलेल्र्ा कररअरचा समावेश आहे हे सवण एका
एतसेल फा ल मध्रे् तर्ार केले गेले आहे.

● एतसेल फा लमधील प्रत्रे्क ववद्र्ार्थर्ाणचे प्रोफाइल वडण फा लमध्रे्
थवतंत्रपरे् तर्ार केले गेले आहे.

● प्रत्रे्क ववद्र्ाचिणचे वडण फाइल मध्रे् ववद्र्ार्थर्ाांची मूलभूत माहहती,
सुचववलेले कररअर आणर् भशफारस केलेल्र्ा कररअरचा सह हटप समावेश
आहे हे.

● प्रत्रे्क ववद्र्ाचिणसाठी तर्ार केलेली वडण फा ल पीडीएफ फाइलमध्रे्
रूपांतररत केली गेली आहे.

ननष्पत्ती:
➢ आश्रमशाळा व वसतीगहृ मध्रे् 12 वी चे प्रत्रे्क ववद्र्ािीर्ांचे प्रोक्रफभलगं

र्शथवीररत्र्ा पूर्ण झाली.



कायि ५ - प्रोफाइल र्प्रिं करिे.
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उद्देि: 
● प्रोफाइल वप्रटं करण्र्ासाठी ववके्रते शोधरे्.
● प्रत्रे्क ववद्र्ािींचे प्रोफाइल आणर् मनोवैज्ञाननक चाचर्ी अहवाल वप्रटं

कररे्

तपिील:
● ववद्र्ार्थर्ाांचे प्रोफाइल वप्रटं करण्र्ासाठी नाभशक मध्रे् ववके्रते शोधले गेले

आहे.
● सवण ववके्रत्र्ांनी लॉकडाउनमध्रे् मुद्रर् करण्र्ास नकार हदला आहे,

ज्र्ामुळे आम्ही आता ववद्र्ािी प्रोफाइल वप्रहंटगं करण्र्ास असमिण
आहोत.

ननष्पत्ती:
➢ लॉकडाऊन मुळे आश्रमशाळा व वसतीगहृाच्र्ा 10 वी व 12 वी मधील

ववद्र्ार्थर्ाांचे प्रोफाइल आणर् अहवाल वप्रहंटगं पूर्ण झाली नाही.



कायि ६ - र्वद्यार्थयािना कॉल करिे व
कॉल द्वारे प्रोफाइलआणिअहवालािंची

स्पष् ीकरि देिे.
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उद्देि: 
● ववद्र्ार्थर्ाांना कॉल कररे् आणर् त्र्ांच्र्ा कररर्र संबंचधत समथर्ा

सोडववरे् आणर् त्र्ांना उच्च भशिर्ासाठी पे्रररत कररे्.
● ववद्र्ार्थर्ाांना कॉल करून प्रोफाइल व मनोवैज्ञाननक चाचर्ी अहवालात

हदलेल्र्ा कररअरबद्दल माहहती देरे्.
● ववद्र्ार्थर्ाांना कररअरसह सवाणत जवळचे कॉलेज आणर् कोसण र्ाबद्दल

माहहती देरे्.
● ववद्र्ार्थर्ाांना भववष्र्ात त्र्ांना कार् करार्चे आहे आणर् त्र्ांचे कार्

ननर्ोजन आहे र्ाववषर्ी माहहती घेरे्.
तपिील:
● कॉभलगंची पहहली फेरी सुरू झाली ज्र्ामध्रे् वरसा , सानेगाव, पिराज

आश्रमशाळा व कजणत, नेरळ, महाड बॉ ज वसनतगहृातील १२ वीचे
ववद्र्ार्थर्ाांना कॉल करण्र्ात आले.

● ववद्र्ार्थर्ाांशी बोलताना आम्ही त्र्ांना त्र्ांच्र्ा आवडीनुसार कोसण आणर्
कॉलेजववषर्ी माहहती हदली. तसेच मनोवैज्ञाननक चाचर्ी अहवालात
हदलेल्र्ा कररअर, कॉलेज, आणर् कोसेस बद्दल माहहती हह देण्र्ात आली.

● आम्ही ववद्र्ार्थर्ाणना पैसे / फी, मागणदशणन, महाववद्र्ालर्, वसनतगहृ
आणर् ननवासथिानाची समथर्ा, व कोरोना ववषार्ूमुळे भशिर्ावरती
झालेला पररर्ाम व आचिणक अडचर्ी इत्र्ादी अनेक समथर्ांचा सामना
करावा लागला आहे. आम्ही र्ा समथर्ा ववद्र्ािीन कडून कॉल करून
समजून त्र्ांच्र्ावरती ननराकरर्ांबद्दल त्र्ा ववद्र्ार्थर्ाांशी चचाण
करण्र्ात आल्र्ा व आम्ही त्र्ांना र्ा कार्णक्रम माफण त उच्च
भशिर्ासाठी पे्रररत केले.
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● आम्ही त्र्ांच्र्ा व्हॉ्सएप नंबर,  मेल आर्डीसह काही माहहती प्राप्त
करीत आहोत, उच्च भशिर् आणर् पाठ्र्क्रमांववषर्ी त्र्ांच्र्ा र्ोजना कार्
आहेत, त्र्ासंबंधी संघषण कार् आहे आणर् कोर्तीही समथर्ा नाही.

● आम्ही ३ आश्रमशाळा आणर् ३ वसनतगहृांमधील एकूर् १४७ ववद्र्ार्थर्ाांना
कॉल केला, त्र्ापैकी ४५ ववद्र्ार्थर्ाांसह क्रकंवा त्र्ांच्र्ा कुटंुबातील सदथर्ांशी
चचाण झाली. त्र्ा ४५ ववद्र्ार्थर्ाांपैकी ३८ ववद्र्ार्थर्ाांना उच्च भशिर् घ्र्ार्चे
आहे. ६ ववद्र्ार्थर्ाांववषर्ी कोर्तीही माहहती भमळाली नाही, कारर् त्र्ांनी
त्र्ांच्र्ा कुटंुबातील सदथर्ांचा मोबा ल नंबर हदला होता आणर् त्र्ांना
कोर्तीही माहहती नव्हती आणर् 1 ववद्र्ार्थर्ाणच्र्ा कुटंूत्रबर्ांनी सांचगतले की
ती पुढे अभ्र्ास करर्ार नाही. एका कॉलमध्रे् 15 भमननटांपेिा जाथत वेळ
लागतो.

● त्र्ा १४७ ववद्र्ार्थर्ाांपैकी ८८ ववद्र्ार्थर्ाांना जसे फोन स्थवच ऑफ, नेटवकण
बाहेर, नंबर अस्थतत्त्वात नाही इत्र्ादीमुळे कॉल केले गेले नाही. त्र्ा ८८
ववद्र्ार्थर्ाांना २-३ वेळा कॉल करण्र्ाचा प्रर्त्न केला होता. ८ ववद्र्ार्थर्ाांचे
कोर्तहेी फोन नंबर उपलब्ध नाहीत आणर् ६ ववद्र्ार्थर्ाांचे फोन नंबर
चुकीचे आहेत.

ननष्पत्ती:
➢ ववद्र्ार्थर्ाांना कररअरशी संबंचधत समथरे्स मदत केली आणर् कररअर,

कॉलेज आणर् कोसणशी संबंचधत माहहती हदली.
➢ प्रोफाइल व मनोवैज्ञाननक चाचर्ी अहवालात हदलेल्र्ा कररअरबद्दल

माहहती हदली आणर् ववद्र्ार्थर्ाांना कररअरसह सवाणत जवळचे कॉलेज
आणर् कोसण र्ाबद्दल माहहती हदली.

➢ ववद्र्ार्थर्ाांकडून कररअरशी संबंचधत डटेा व व्हॉ्सअॅप नंबर घेण्र्ात आला.
त्र्ाचा अहवाल काही ववद्र्ार्थर्ाांना व्हॉ्सअॅपच्र्ा माध्र्मातून पाठववण्र्ात
आला. वरस आश्रमशाळांच्र्ा मुलांच्र्ा व्हॉ्सअॅप ग्रुपमध्रे् सवण मुलाचें
मनोवैज्ञाननक चाचार्ी र्ांचे अहवाल शेअर केले गेले आहेत. (पुढील पषृ्ठ
चचत्रे पहा).
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चचत्रे :

आश्रमिाळा वरसई



कायि ७ - र्वद्याथीयािंना कॉर्वि-१९
कॉरोना वायरस बद्दलमाटहती देिे.
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उद्देि: 
● कोववड 19 कोरोनाव्हार्रस ववरूद्ध लढण्र्ासाठी ववद्र्ार्थर्ाांना आणर्

त्र्ांच्र्ा कुटंुत्रबर्ांना जागरूक कररे्.
● कोरोना वार्रसपासून बचाव करण्र्ासाठी उपार् सांगरे्.

तपिील:
● ववद्र्ार्थर्ाांना कॉल करून त्र्ांना कोरोना वाइरसबद्दल माहहती हदली.
● तो कसा पसरतो:

COVID-19 होण्र्ास कारर्ीभूत असलेल्र्ा व्हार्रसचे संक्रमर् मुख्र्त:
एखादी संक्रभमत व्र्तती खोकल्र्ास, भशकंल्र्ास बाहेर पडर्ार्र्ा सूयम
द्रवत्रबदंूंद्वारे क्रकंवा त्र्ा व्र्ततीच्र्ा श्वासोच्िवासाद्वारे होत.े हे िेंब खूप
जड असल्र्ाने ते हवेत न राहता लगेच जमीनीवर क्रकंवा पषृ्ठभागावंर
पडतात.
आपर् COVID-19 झालेल्र्ा एखाद्र्ा व्र्ततीच्र्ा जवळ गेल्र्ास
श्वासोच्िवासाद्वारे क्रकंवा व्हार्रस असलेल्र्ा दवूषत पषृ्ठभागाला थपशण
करून आपले डोळे, नाक क्रकंवा तोंडाला थपशण केल्र्ास आपल्र्ाला संसगण
होऊ शकतो.

● लिरे्:
अचधक सामान्र् लिरे्: ताप, कोरडा खोकला, िकवा.
कमी सामान्र् लिरे्: ठर्का व वेदना होरे्, घसा खवखवरे्, जुलाब होरे्,
डोळे लाल होरे्, डोकेदखुी, चव क्रकंवा गंध न कळरे्, त्वचेवर पुरळ रे्रे्
क्रकंवा हाताच्र्ा बोटांवर क्रकंवा पार्ांच्र्ा बोटांवर डाग रे्रे्.
गंभीर लिरे्: श्वास घेण्र्ात त्रास होरे् क्रकंवा श्वास लागरे्, िातीत दखुरे्
क्रकंवा दबाव रे्रे्, बोलता न रे्रे् क्रकंवा हालचाल करता न रे्रे्.
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आपल्र्ामध्रे् गंभीर लिरे् हदसत असल्र्ास त्वररत वैद्र्कीर् मदत घ्र्ा.
आपल्र्ा डॉतटरांना क्रकंवा आरोग्र् कें द्रास भेट देण्र्ापूवी नेहमीच कॉल करा.
ज्र्ा लोकांमध्रे् सौम्र् लिरे् हदसत आहेत अशा अन्र्िा ननरोगी असलेल्र्ा
लोकांनी घरीच उपचार करावेत.
एखाद्र्ा व्र्ततीस व्हार्रसची लागर् झाल्र्ास त्र्ा व्र्ततीमध्रे् लिरे् हदसून
रे्ण्र्ासाठी सरासरी 5-6 हदवस लागतात, असे असले तरीही र्ास सुमारे 14
हदवस देखील लागू शकतात.
● COVID-19 चा प्रसार प्रनतबंचधत करण्र्ासाठी:

○ आपले हात वारंवार थवच्ि करा. साबर् आणर् पार्ी क्रकंवा
अल्कोहोल-आधाररत हॅंड रब वापरा.

○ खोकला क्रकंवा भशकं रे्र्ार्र्ा कोर्त्र्ाही व्र्ततीपासून सुरक्षित अंतर
ठेवा.

○ आपल्र्ा डोळ्र्ांना, नाकाला क्रकंवा तोंडाला थपशण करु नका.
○ आपर् खोकल्र्ास क्रकंवा भशकंत असल्र्ास आपले नाक आणर् तोंड

आपल्र्ा दमुडलेल्र्ा कोपराने क्रकंवा हटश्रू्ने झाकून टाका.
○ आपल्र्ाला अथवथि वाटत असल्र्ास घरी रहा.
○ आपल्र्ाला ताप, खोकला आणर् श्वास घेण्र्ात त्रास होत असेल तर

वैद्र्कीर् सल्ला घ्र्ा.
○ आपल्र्ा थिाननक आरोग्र् प्राचधकरर्ाच्र्ा ननदेशांचे अनुसरर् करा.

ननष्पत्ती:
➢ कोववड 19 कोरोनाव्हार्रस ववरूद्ध लढण्र्ासाठी कॉल करून ४५

ववद्र्ार्थर्ाांना आणर् त्र्ांच्र्ा कुटंुत्रबर्ांना जागरूक केले.  
➢ कोरोना वार्रसपासून बचाव करण्र्ासाठी उपार्, लिर् आणर् तो कसा

पसरतो हे सांचगतले.



पुढील र्वनिंत्याआणिकारवाईयोग्य

● आमचा कार्यक्रम टीम विद्यार्थर्ाांना विष्र्ितृ्ती संबंवित वचतंचेा सामना करण्र्ास

आवि र्ोग्र् कररर्रच्र्ा मार्ायिर वनियर् घेण्र्ास मदत करण्र्ासाठी विद्यार्थर्ाांसह

एसएमएस आवि फोन कॉलद्वारे जनजार्तृी करीत आहोत.

● विद्यार्थर्ाांना मदत करण्र्ासाठी आम्ही तर्ाचं्र्ािी फोन ि एसएमएसद्वारे संपकय

साित आहोत आवि मदतीसह आम्ही तर्ानंा कोरोना िार्रसब्ल जार्रूकही

करत आहोत.

● मे २०२० पर्ांत अर्यसंकल्प उपर्ोर् प्रमािपत्र सादर करीत आहोत आवि

कार्यक्रम सरुळीत सरुू ठेिण्सार्ाठी कृपर्ा पढुील हप्ता लिकरात लिकर द्या.

● कोरोनाव्हार्रसमळेु आतापर्ांत विद्यार्थर्ाांचा अहिाल वप्रटं झाले नाही आवि तो

सिय अहिाल वप्रटं करण्र्ासाठी अर्यसंकल्प एक मोठा भार् लार्तो, तर्ामळेु

आता आम्हाला पढुच्र्ा हप्ततर्ाची खपू र्रज आह.े
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जोिपत्र :

१. र्वद्याथीयािंच्या प्रोफाईलकागदपत्रे
२. िाळाननहाय सत्र उपस्स्थती
३. नमुना मनोवैज्ञाननक चाचिी
अहवाल
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१. र्वद्याथीयािंच्या
प्रोफाईलकागदपत्रे
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Sr. 

No.

Name (As 

in School 

Register)

Stream School Class Contact 

No.

Recomme

nded 

Career 1 

(A2E)

Recommended College 1 

(A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 1)

Recomme

nded 

Career 2 

(A2E)

Recommended College 2 

(A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 2)

43 गलुाब 

तम्ब्ड्या 
दरवाड़ा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ - ग्राफिक्स 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑि बबजनसे एडं 

ररसर्च - [IBSAR], नवी मुबंई 

2. छत्रपतत शशवजी महाराज 

यतूनवशसचटी - [CSMU], नवी मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपतत शशवजी महाराज 

यतूनवशसचटी - [CSMU], नवी मुबंई
4. परं्वटी कॉलेज ऑफ़ मनैजेमेंट 

एडं कंप्यटूर साइंस - [PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 वी उत्तीर्च झाल्यावर, 

तमु्ब्हाला खालीलपकैी 
कोर्त्याही 
महाववद्यालयातनू पदवी 
शमळवावी लागेल आणर् 

बी.सी.ए मधील बॅर्लसचमध्ये 

परू्च पदवी घ्यावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

परिोशमांग 

आटच
1.भारत कॉलेज ऑि लशलत 

कला व ससं्कृती, मुबंई
2. लशलत कला महावद्यालय, 

परभर्ी
3. पद्मभषू.ड्र.क्ांततवीर 

नागनाथ अण्र्ा नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, सांगली
4. साववत्रीबाई िुले परेु् 

ववद्यापीठ, परेु्

>बारावी परीक्षा परू्च 
केल्यानतंर, गे्रजुएशन पदवी 
परू्च कररे्, अथाचत पदवीधर 
पदवी फकंवा खाली नमदू 

केलेल्या महाववद्यालयातील 

मास्टसच डडग्री देखील परू्च करू 

शकतील.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

44 प्रशमला 
ट्रटटकारी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ - पत्रकाररता 1. मोहनलाल रायर्दं महेता 
कॉलेज ऑि कॉमसच, ट्रदवाळी मााँ 
ववज्ञान महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायर्दं महेता, ठारे्
2. साठे कॉलेज, अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम र् ेपत्रकाररता व 

मास कम्ब्यतुनकेशन कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा परू्च 
केल्यानतंर, खाली ट्रदलेल्या 
ववशशष्ट महाववद्यालयांमध्ये 

उपलडध असल्याप्रमारे्, 

आपल्याला पत्रकाररता फकंवा 
मास कम्ब्यतुनकेशन्समध्ये  / 

पदवी पदवी परू्च करावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकर् ज्ञानपीठ, कजचत 

कला, ववज्ञान व वाणर्ज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती चर्तंामणर् 

ट्रटपर्ीस कला व वाणर्ज्य 

महाववद्यालय, कजचत
3. खालापरू तालकुा शशक्षर् 

प्रसारक मडंळार्े खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल कला, 
ववज्ञान व वाणर्ज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले कला, ववज्ञान 

आणर् वाणर्ज्य महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षर् महषी दादासाहेब 

शलमये कॉलेज, पनवले

कला ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी परीक्षा परू्च 
केल्यानतंर, आपल्याला 
कोर्त्याही तनयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू पदवी (बीए) 

परू्च करावी लागेल आणर् 

त्यानतंर येथे नमदू 

केल्याप्रमारे् लॉ कॉलेजमध्ये 

प्रवशे करण्यासाठी सीएलएटी 
(Common Law Admission 

Test, CLAT) न्क्लयर कराव े

लागेल.

>मग बीए एलएलबी (BA 

LLB) परू्च करा जे 3 वषाांर्ा 
अभ्यासक्म आहे.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क



45 पनूम 

तकुाराम राधे
ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ - मडेडशसन 1. तरेर्ा मडेडकल कॉलेज, ठारे्
2. डॉ उल्हास पाटील मडेडकल 

कॉलेज, परेु्
3. डॉ.डी.वाय. पाटील मडेडकल 

कॉलेज, ठारे्
4. श्रीमती. काशीबाई नवले 

मडेडकल कॉलेज, परेु्
5. राजीव गांधी मडेडकल कॉलेज, 

ठारे्

>बारावी परीक्षा उत्तीर्च 
झाल्यावर एनईईटी (The 

National Eligibility cum 

Entrance Test or NEET) 

कॅ्क करा.
 >एनईईटीच्या आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयांमध्ये प्रवशे 

घ्या.
 >मग एमबीबीएस 

(Bachelor's in Medicine 

and Bachelor's in Surgery, 

MBBS) परू्च करा आणर् 

आपल्या पररर्ामांवर आणर् 

तनवडीवर आधाररत आर्खी 
स्पशेलायझशेन करा.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

लाइि 

साइंस ररसर्च
1. एससीएएससी-एसआयईएस 

कॉलेज ऑि आट्चस सायन्स अाँड 

कॉमसच, मुबंई
2. आयएमआर - व्यवस्थापन व 

सशंोधन ससं्था परेु्
3. केबीसीएसी-केबी कला व 

वाणर्ज्य महाववद्यालय, ठारे्
4. एससीएसीएस-सदेंश कॉलेज 

ऑि आट्चस कॉमसच अाँड सायन्स 

मुबंई
5. व्हीएमसीएक्सएस-वदें 

मातरम कला व वाणर्ज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय, ठारे्

>12 वी परीक्षा परू्च केल्यानतंर 
(प्राधान्यक्म परंतु कलांसाठी 
मयाचट्रदत नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोर्त्याही 
महाववद्यालयातनू गे्रजुएशन  

पदवी परू्च करा.
>पदवी प्राप्त केल्यानतंर 
आर्खी दोन वषाचनतंर पदवी 
पदवी परू्च कररे् आवश्यक 

आहे. मग आपल्याला एनईटी 
(Nationl Entrance Test, 

NET) पास करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या तनवडीच्या 
कोर्त्याही ववषयामध्ये 

पीएर्डी / सशंोधनासाठी अजच 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

46 रवीना राजू कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ - परिोशमांग 

आटच
1.भारत कॉलेज ऑि लशलत कला 
व ससं्कृती, मुबंई
2. लशलत कला महावद्यालय, 

परभर्ी
3. पद्मभषू.ड्र.क्ांततवीर नागनाथ 

अण्र्ा नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, सांगली
4. साववत्रीबाई िुले परेु् 

ववद्यापीठ, परेु्

>बारावी परीक्षा परू्च 
केल्यानतंर, गे्रजुएशन पदवी 
परू्च कररे्, अथाचत पदवीधर 
पदवी फकंवा खाली नमदू 

केलेल्या महाववद्यालयातील 

मास्टसच डडग्री देखील परू्च 
करू शकतील.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

िॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय आयटीआय, 

(आट्रदवासी), कजचत, न्ज: रायगड
2. शासकीय आयटीआय, लोअर 
परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), मांडवी, न्ज: 

मुबंई शहर

>12 वी परीक्षा परू्च 
केल्यानतंर, आपल्याला 
सरकारी आयटीआय 

महाववद्यालयात प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली नमदू 

केल्याप्रमारे्) आणर् प्रमार्न 

अभ्यासक्म परू्च करा.

>फकंवा महाववद्यालयाद्वारे 

देऊ केल्याप्रमारे् आपर् काही 
डडप्लोमा कोसच देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसातयक 

शशक्षर् शलु्क 

पनुववचतरर्
2. 

व्यावसातयक 

शशक्षर् 

देखभाल भत्ता"

47 प्रततभा 
खांडवी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ - सोशल 

सायन्ससे 

ररसर्च

1. के.एस.डी.आर.सी.डी.देशमखु 

वाणर्ज्य व सौ.के.जी. तमहने 
कला महाववद्यालय रोहा
2. खालापरू तालकुा शशक्षर् 

प्रसारक मडंळार्े खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल कला, ववज्ञान 

व वाणर्ज्य महाववद्यालय
3. महात्मा िुले कला, ववज्ञान 

आणर् वाणर्ज्य महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षर् महषी दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षर् प्रसारक 

मडंळार्े महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणर्ज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा परू्च 
केल्यानतंर (प्राधान्यक्म 

परंतु कलांसाठी मयाचट्रदत 

नाही), खाली नमदू केलेल्या 
कोर्त्याही 
महाववद्यालयातनू गे्रजुएशन 

 पदवी परू्च करा.

>पदवी प्राप्त केल्यानतंर 
आर्खी दोन वषाचनतंर पदवी 
पदवी परू्च कररे् आवश्यक 

आहे. मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl Entrance 

Test, NET) पास करावी 
लागेल जी आपल्याला 
आपल्या तनवडीच्या 
कोर्त्याही ववषयामध्ये 

पीएर्डी / सशंोधनासाठी अजच 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकर् ज्ञानपीठ, कजचत 

कला, ववज्ञान व वाणर्ज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती चर्तंामणर् 

ट्रटपर्ीस कला व वाणर्ज्य 

महाववद्यालय, कजचत
3. खालापरू तालकुा शशक्षर् 

प्रसारक मडंळार्े खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल कला, 
ववज्ञान व वाणर्ज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले कला, ववज्ञान 

आणर् वाणर्ज्य महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षर् महषी दादासाहेब 

शलमये कॉलेज, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी परीक्षा परू्च 
केल्यानतंर, आपल्याला 
कोर्त्याही तनयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू पदवी (बीए) 

परू्च करावी लागेल आणर् 

त्यानतंर येथे नमदू 

केल्याप्रमारे् लॉ कॉलेजमध्ये 

प्रवशे करण्यासाठी सीएलएटी 
(Common Law Admission 

Test, CLAT) न्क्लयर कराव े

लागेल.

>मग बीए एलएलबी (BA 

LLB) परू्च करा जे 3 वषाांर्ा 
अभ्यासक्म आहे.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क



48 आरती नाथा 
ट्रहले

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ - मडेडशसन 1. तरेर्ा मडेडकल कॉलेज, ठारे्
2. डॉ उल्हास पाटील मडेडकल 

कॉलेज, परेु्
3. डॉ.डी.वाय. पाटील मडेडकल 

कॉलेज, ठारे्
4. श्रीमती. काशीबाई नवले 

मडेडकल कॉलेज, परेु्
5. राजीव गांधी मडेडकल कॉलेज, 

ठारे्

>बारावी परीक्षा उत्तीर्च 
झाल्यावर एनईईटी (The 

National Eligibility cum 

Entrance Test or NEET) 

कॅ्क करा.
 >एनईईटीच्या आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयांमध्ये प्रवशे 

घ्या.
 >मग एमबीबीएस 

(Bachelor's in Medicine 

and Bachelor's in Surgery, 

MBBS) परू्च करा आणर् 

आपल्या पररर्ामांवर आणर् 

तनवडीवर आधाररत आर्खी 
स्पशेलायझशेन करा.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

लाइि 

साइंस ररसर्च
1. एससीएएससी-एसआयईएस 

कॉलेज ऑि आट्चस सायन्स अाँड 

कॉमसच, मुबंई
2. आयएमआर - व्यवस्थापन व 

सशंोधन ससं्था परेु्
3. केबीसीएसी-केबी कला व 

वाणर्ज्य महाववद्यालय, ठारे्
4. एससीएसीएस-सदेंश कॉलेज 

ऑि आट्चस कॉमसच अाँड सायन्स 

मुबंई
5. व्हीएमसीएक्सएस-वदें 

मातरम कला व वाणर्ज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय, ठारे्

>12 वी परीक्षा परू्च केल्यानतंर 
(प्राधान्यक्म परंतु कलांसाठी 
मयाचट्रदत नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोर्त्याही 
महाववद्यालयातनू गे्रजुएशन  

पदवी परू्च करा.

>पदवी प्राप्त केल्यानतंर 
आर्खी दोन वषाचनतंर पदवी 
पदवी परू्च कररे् आवश्यक 

आहे. मग आपल्याला एनईटी 
(Nationl Entrance Test, 

NET) पास करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या तनवडीच्या 
कोर्त्याही ववषयामध्ये 

पीएर्डी / सशंोधनासाठी अजच 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

49 पजूा धमच 
गवरी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ - सोशल 

सायन्ससे 

ररसर्च

1. के.एस.डी.आर.सी.डी.देशमखु 

वाणर्ज्य व सौ.के.जी. तमहने 
कला महाववद्यालय रोहा
2. खालापरू तालकुा शशक्षर् 

प्रसारक मडंळार्े खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल कला, ववज्ञान 

व वाणर्ज्य महाववद्यालय
3. महात्मा िुले कला, ववज्ञान 

आणर् वाणर्ज्य महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षर् महषी दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षर् प्रसारक 

मडंळार्े महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणर्ज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा परू्च 
केल्यानतंर (प्राधान्यक्म 

परंतु कलांसाठी मयाचट्रदत 

नाही), खाली नमदू केलेल्या 
कोर्त्याही 
महाववद्यालयातनू गे्रजुएशन 

 पदवी परू्च करा.
>पदवी प्राप्त केल्यानतंर 
आर्खी दोन वषाचनतंर पदवी 
पदवी परू्च कररे् आवश्यक 

आहे. मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl Entrance 

Test, NET) पास करावी 
लागेल जी आपल्याला 
आपल्या तनवडीच्या 
कोर्त्याही ववषयामध्ये 

पीएर्डी / सशंोधनासाठी अजच 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क

परिोशमांग 

आटच
1.भारत कॉलेज ऑि लशलत 

कला व ससं्कृती, मुबंई
2. लशलत कला महावद्यालय, 

परभर्ी
3. पद्मभषू.ड्र.क्ांततवीर 

नागनाथ अण्र्ा नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, सांगली
4. साववत्रीबाई िुले परेु् 

ववद्यापीठ, परेु्

>बारावी परीक्षा परू्च 
केल्यानतंर, गे्रजुएशन पदवी 
परू्च कररे्, अथाचत पदवीधर 
पदवी फकंवा खाली नमदू 

केलेल्या महाववद्यालयातील 

मास्टसच डडग्री देखील परू्च करू 

शकतील.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षर् 

शलु्क आणर् 

परीक्षा शलु्क
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1 नीता 
बाळू 

आसवले

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7796872983 शशक्षक नरेळ बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवाय ी 
असल्यास) ककिं वा 
बी ए B.Ed (र्र 
तमु्हाला 
माध्यशमक शाळा 
शशकवाय ी असले 

तर) करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण पणूज 
करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणूज झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा पास 

व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेर्साठी
1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

डडफेन्स गे्ररु्एशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोणत्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3.रे्.एस.एम.कॉलेर्,

 अशलबाग-रायगड.

4. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भिे द्या 
रे् ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमु ी 12 वी 
परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करावी लागेल.

>पदवी पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्थत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 
सरकारी नागरी 
सवेा परीके्षसाठी  
भिे द्या रे् 

ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



2 यनशा 
कान्हू 

खडके

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9209575561 डॉक्िर पणेु एम बी बी 
एस

1. तरेणा मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
2. डॉ उल्हास 

पािील मडेडकल 

कॉलेर्, पणेु
3. डॉ.डी.वाय. 

पािील मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
4. श्रीमती. 
काशीबाई नवले 

मडेडकल कॉलेर्, 

पणेु
5. रार्ीव गािंधी 
मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, 

MBBS) पणूज करा 
आणण आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

मडेडशसन 1. तरेणा मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
2. डॉ उल्हास पािील 

मडेडकल कॉलेर्, पणेु
3. डॉ.डी.वाय. पािील 

मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे
4. श्रीमती. काशीबाई 

नवले मडेडकल 

कॉलेर्, पणेु
5. रार्ीव गािंधी 
मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग 

एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, 

MBBS) पणूज करा 
आणण आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

लाइफ 

साइिंस 

ररस ज

1. एससीएएससी -
एसआयईएस कॉलेर् 

ऑफ आर्टजस सायन्स 

अडँ कॉमसज, मुिंबई
2. आयएमआर - 

व्यवस्थापन व 

सिंशोधन सिंस्था पणेु
3. केबीसीएसी -केबी 
कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, ठाणे
4. एससीएसीएस -

सिंदेश कॉलेर् ऑफ 

आर्टजस कॉमसज अडँ 

सायन्स मुिंबई
5. व्हीएमसीएक्सएस -

विंदे मातरम कला व 

वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, ठाणे

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी मयाजटदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी पणूज 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईिी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल र्ी 
आपल्याला आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये पीए डी 
/ सिंशोधनासाठी  अर्ज 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



3 शारदा 
मिंरु्ळा 
शभका 
गाविंडा

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 8888403253 शशक्षक कर्जत डी एड, बी 
फामाज

1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवाय ी 
असल्यास) ककिं वा 
बी ए B.Ed (र्र 
तमु्हाला 
माध्यशमक शाळा 
शशकवाय ी असले 

तर) करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण पणूज 
करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणूज झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा पास 

व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेर्साठी
1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

मडेडशसन 1. तरेणा मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
2. डॉ उल्हास पािील 

मडेडकल कॉलेर्, पणेु
3. डॉ.डी.वाय. पािील 

मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे
4. श्रीमती. काशीबाई 

नवले मडेडकल 

कॉलेर्, पणेु
5. रार्ीव गािंधी 
मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग 

एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, 

MBBS) पणूज करा 
आणण आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

लाइफ 

साइिंस 

ररस ज

1. एससीएएससी -
एसआयईएस कॉलेर् 

ऑफ आर्टजस सायन्स 

अडँ कॉमसज, मुिंबई
2. आयएमआर - 

व्यवस्थापन व 

सिंशोधन सिंस्था पणेु
3. केबीसीएसी -केबी 
कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, ठाणे
4. एससीएसीएस -

सिंदेश कॉलेर् ऑफ 

आर्टजस कॉमसज अडँ 

सायन्स मुिंबई
5. व्हीएमसीएक्सएस -

विंदे मातरम कला व 

वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, ठाणे

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी मयाजटदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी पणूज 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईिी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल र्ी 
आपल्याला आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये पीए डी 
/ सिंशोधनासाठी  अर्ज 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



4 पल्लवी 
शशवार्ी 
कडाली

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9226237254 पोलीस नरेळ बी एस सी 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे




>तमु ी 12 वी 
परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करावी लागेल.

>पदवी पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्थत रहावे 
लागेल.

 डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.
>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



5 मनीर्षा 
प्रकाश 

पवार

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7666046053 शतेकरी कर्जत एग्रीकल् 
र

1. यशविंतराव 

 व्हाण महाराष्ि 

मकु्त ववद्यापीठ, 

नाशशक
2. कृर्षी तिंत्र 

ववद्यालय, 

मालेगाव, 

मळेुगाव, ता. 
तालकुा, स्र्ल्हा 
नाशशक,

3. कृर्षी 
महाववद्यालय, 

शशवार्ीनगर, पणेु
4. रार्गड 

ज्ञानपीठ े 
अनिंतराव धोपािे 

कृर्षी तिंत्र यनकेतन, 

भोर, पणेु
5. कृर्षी 
महाववद्यालय, 

सरळगाव ता. 
मरुबाड

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर,  
प्रवशेासाठी कॉमन 

एिंिन्स िेस्ि  

(CET) करावा 
लागेल.

>त्यानिंतर 
तमु्हाला 3 वर्षाज ा 
पदव्यतु्तर पदवी 
शमळवणायाज  
शतेीमध्ये ऍचग्र. 

पतूजता करावी 
लागेल.

1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.
>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

6 वशैाली 
पािंडुरिंग 

काविंडी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7276694954 होम 

गाडज
कर्जत बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए
>तमु ी 12 वी 
परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करावी लागेल.

>पदवी पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्थत रहावे 
लागेल.

1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहनलाल 

राय िंद महेता 
कॉलेर् ऑफ कॉमसज, 
टदवाळी माँ ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल राय िंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेर्, 

अिंधेरी, मुिंबई
3. एमर्ीएम   े

पत्रकाररता व मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेर्, औरिंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
खाली टदलेल्या 
ववशशष्ि 

महाववद्यालयािंम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणूज करावी लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



7 गौरी 
भाग सपुे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9552506757 फैशन 

डडज़ाइन
र

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई 

शहर

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इिंस्िीिूर्टस ऑफ 

बबर्नसे एिंड ररस ज - 
[IBSAR], नवी मुिंबई 

2. छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
3. स्कूल ऑफ़ 

किं प्यिूर साइिंस, 

छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
4. पिं विी कॉलेर् 

ऑफ़ मनैरे्मेंि एिंड 

किं प्यिूर साइिंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इिंस्िीिूर्टस, मुिंबई

>12 वी उत्तीणज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅ लसजमध्ये पणूज 
पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

8 उशमजला 
नामदेव 

ढोंगे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7517011986 नसज कर्जत नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.
>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



9 रेश्मा 
अनिंत 

दामसे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9373306993 आय िी 
आय

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, पणे, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
3. शासकीय 

आयिीआय, 

पनवले, स्र्: 

रायगड
4. रयत शशक्षण 

सिंस्थान प्रयतस्ष्ठत 

औद्योचगक 

प्रशशक्षण सिंस्था 
नवाडे ता. पनवले 

स्र्ल्हा: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण 

2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

परफोशमांग 

आिज
1.भारत कॉलेर् 

ऑफ लशलत कला व 

सिंस्कृती, मुिंबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, 

परभणी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर 

नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सािंगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करणे, अथाजत 

पदवीधर पदवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्िसज डडग्री 
देखील पणूज करू 

शकतील.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

10 मिंरू् 

कािंता 
पुिंडशलक 

पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9168098961 शशक्षक कर्जत बी ए, बी 
एड

1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवाय ी 
असल्यास) ककिं वा 
बी ए B.Ed (र्र 
तमु्हाला 
माध्यशमक शाळा 
शशकवाय ी असले 

तर) करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण पणूज 
करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणूज झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा पास 

व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेर्साठी
1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

परफोशमांग 

आिज
1.भारत कॉलेर् 

ऑफ लशलत कला व 

सिंस्कृती, मुिंबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, 

परभणी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर 

नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सािंगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करणे, अथाजत 

पदवीधर पदवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्िसज डडग्री 
देखील पणूज करू 

शकतील.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



11 नीता 
सिंतोर्ष 

सािंबरी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7620981795 फैशन 

डडज़ाइन
र

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई 

शहर

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.
>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



12 विंदना 
ववमल 

इिंद 

आसवले

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9130252405 फैशन 

डडज़ाइन
र

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई 

शहर

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.
>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



13 अिंककता 
ववनायक
 इष्िे

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7038539872 नसज नरेळ नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

मडेडशसन 1. तरेणा मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
2. डॉ उल्हास पािील 

मडेडकल कॉलेर्, पणेु
3. डॉ.डी.वाय. पािील 

मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे
4. श्रीमती. काशीबाई 

नवले मडेडकल 

कॉलेर्, पणेु
5. रार्ीव गािंधी 
मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 >मग 

एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, 

MBBS) पणूज करा 
आणण आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

लाइफ 

साइिंस 

ररस ज

1. एससीएएससी -
एसआयईएस कॉलेर् 

ऑफ आर्टजस सायन्स 

अडँ कॉमसज, मुिंबई
2. आयएमआर - 

व्यवस्थापन व 

सिंशोधन सिंस्था पणेु
3. केबीसीएसी -केबी 
कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, ठाणे
4. एससीएसीएस -

सिंदेश कॉलेर् ऑफ 

आर्टजस कॉमसज अडँ 

सायन्स मुिंबई
5. व्हीएमसीएक्सएस -

विंदे मातरम कला व 

वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, ठाणे

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी मयाजटदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी पणूज 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईिी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल र्ी 
आपल्याला आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये पीए डी 
/ सिंशोधनासाठी  अर्ज 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



14 परू्ा 
ववठ्ठल 

थोरात

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7057756625 आय िी 
आय

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, पणे, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
3. शासकीय 

आयिीआय, 

पनवले, स्र्: 

रायगड
4. रयत शशक्षण 

सिंस्थान प्रयतस्ष्ठत 

औद्योचगक 

प्रशशक्षण सिंस्था 
नवाडे ता. पनवले 

स्र्ल्हा: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण 

2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल राय िंद 

महेता कॉलेर् ऑफ 

कॉमसज, टदवाळी माँ 
ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल राय िंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेर्, 

अिंधेरी, मुिंबई
3. एमर्ीएम   े

पत्रकाररता व मास 

कम्ययुनकेशन कॉलेर्, 

औरिंगाबाद

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, खाली 
टदलेल्या ववशशष्ि 

महाववद्यालयािंमध्ये  

उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्ययुनकेशन्समध्ये 

 / पदवी पदवी पणूज 
करावी लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

15 दाशमनी 
मारुती 
पाटदर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7517061396 नसज कर्जत नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहनलाल 

राय िंद महेता 
कॉलेर् ऑफ कॉमसज, 
टदवाळी माँ ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल राय िंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेर्, 

अिंधेरी, मुिंबई
3. एमर्ीएम   े

पत्रकाररता व मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेर्, औरिंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
खाली टदलेल्या 
ववशशष्ि 

महाववद्यालयािंम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणूज करावी लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



16 करुणा 
बाळू 

भोते

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9146362936 सोशल 

वकज
लातरु बी एस 

डब्ल्यू
1. महात्मा 
बसवशे्वर  

महाववद्यालय, 

लातरू
कॉलेर् ऑफ 

सोशल वकज , 
2. यनमजला 
यनकेतन,   जगेि, 

मुिंबई

>12 वी ी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातील
 बीएसडब्ल्यू 
आणण / ककिं वा 
एमएसडब्ल्यू 
मध्ये पदवी 3 

ककिं वा 5 वर्षे उत्तीणज 
होणे आवश्यक 

आहे.

>यानिंतर आपण 

एनर्ीओ (NGO) 

ककिं वा इतर 
सिंस्थािंसोबत  काम 

करू शकता, तस े 

शशक्षण घेत 

असताना अशा 
सिंस्थािंसह 

प्रशशक्षण घेऊ 

शकता.

1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इिंस्िीिूर्टस ऑफ 

बबर्नसे एिंड ररस ज - 
[IBSAR], नवी मुिंबई 

2. छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
3. स्कूल ऑफ़ 

किं प्यिूर साइिंस, 

छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
4. पिं विी कॉलेर् 

ऑफ़ मनैरे्मेंि एिंड 

किं प्यिूर साइिंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इिंस्िीिूर्टस, मुिंबई

>12 वी उत्तीणज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅ लसजमध्ये पणूज 
पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल राय िंद 

महेता कॉलेर् ऑफ 

कॉमसज, टदवाळी माँ 
ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल राय िंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेर्, 

अिंधेरी, मुिंबई
3. एमर्ीएम   े

पत्रकाररता व मास 

कम्ययुनकेशन कॉलेर्, 

औरिंगाबाद

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, खाली 
टदलेल्या ववशशष्ि 

महाववद्यालयािंमध्ये  

उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्ययुनकेशन्समध्ये 

 / पदवी पदवी पणूज 
करावी लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

17 अिंककता 
मारुती 
पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 8805242507 नसज नरेळ नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इिंस्िीिूर्टस ऑफ 

बबर्नसे एिंड ररस ज - 
[IBSAR], नवी मुिंबई 

2. छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
3. स्कूल ऑफ़ 

किं प्यिूर साइिंस, 

छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
4. पिं विी कॉलेर् 

ऑफ़ मनैरे्मेंि एिंड 

किं प्यिूर साइिंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इिंस्िीिूर्टस, मुिंबई

>12 वी उत्तीणज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅ लसजमध्ये पणूज 
पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



18 रशसका 
छगन 

बािंगर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 8830543229 नसज नरेळ नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इिंस्िीिूर्टस ऑफ 

बबर्नसे एिंड ररस ज - 
[IBSAR], नवी मुिंबई 

2. छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
3. स्कूल ऑफ़ 

किं प्यिूर साइिंस, 

छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
4. पिं विी कॉलेर् 

ऑफ़ मनैरे्मेंि एिंड 

किं प्यिूर साइिंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इिंस्िीिूर्टस, मुिंबई

>12 वी उत्तीणज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅ लसजमध्ये पणूज 
पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

19 सोनाली 
पािंधार्ी 
साबळे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7350532163 पोलीस पणेु बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए
>तमु ी 12 वी 
परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करावी लागेल.

>पदवी पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्थत रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इिंस्िीिूर्टस ऑफ 

बबर्नसे एिंड ररस ज - 
[IBSAR], नवी मुिंबई 

2. छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
3. स्कूल ऑफ़ 

किं प्यिूर साइिंस, 

छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
4. पिं विी कॉलेर् 

ऑफ़ मनैरे्मेंि एिंड 

किं प्यिूर साइिंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इिंस्िीिूर्टस, मुिंबई

>12 वी उत्तीणज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅ लसजमध्ये पणूज 
पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



20 रुच का 
मारुती 
दरवाडा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 8793620296 पोलीस नरेळ बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए
>तमु ी 12 वी 
परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करावी लागेल.

>पदवी पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्थत रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



21 छाया 
काळूराम
 गवारी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9373844751 नसज नरेळ नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

शसववल 

सववजससे
1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3.  ािंगु काना ठाकूर 
कला वाणणज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय 

न्य ूपनवले.

4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले, रायगड
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले

>तमु ी 12 वी 
परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी पणूज 
करावी लागेल.

>पदवी पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा 
पास करावी लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



22 प्रशमला 
पािंडू 

सािंबरी

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7066949728 डॉक्िर पणेु बी डी एस 1. तरेणा डेंिल 

कॉलेर्, ठाणे
2. शसिंहगड डेंिल 

कॉलेर् व 

हॉस्स्पिल, पणेु
3. भारतीय 

ववद्यापीठ 

ययुनव्ह. दिंत 

महाववद्यालय, पणेु
4. भारती 
ववद्यापीठ डेंिल 

कॉलेर्, ठाणे
5. डी वाय पािील 

डेंिल स्कूल, पणेु

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग बी डी एस 

पणूज करा आणण 

आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

मडेडशसन 1. तरेणा मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
2. डॉ उल्हास पािील 

मडेडकल कॉलेर्, पणेु
3. डॉ.डी.वाय. पािील 

मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे
4. श्रीमती. काशीबाई 

नवले मडेडकल 

कॉलेर्, पणेु
5. रार्ीव गािंधी 
मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 >मग 

एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, 

MBBS) पणूज करा 
आणण आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

लाइफ 

साइिंस 

ररस ज

1. एससीएएससी -
एसआयईएस कॉलेर् 

ऑफ आर्टजस सायन्स 

अडँ कॉमसज, मुिंबई
2. आयएमआर - 

व्यवस्थापन व 

सिंशोधन सिंस्था पणेु
3. केबीसीएसी -केबी 
कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, ठाणे
4. एससीएसीएस -

सिंदेश कॉलेर् ऑफ 

आर्टजस कॉमसज अडँ 

सायन्स मुिंबई
5. व्हीएमसीएक्सएस -

विंदे मातरम कला व 

वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, ठाणे

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी मयाजटदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी पणूज 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईिी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल र्ी 
आपल्याला आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये पीए डी 
/ सिंशोधनासाठी  अर्ज 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



23 हर्षजला 
मधकुर 
वपरकड

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9373960647 इिंस्र्यन
यर

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, पणे, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
3. शासकीय 

आयिीआय, 

पनवले, स्र्: 

रायगड
4. रयत शशक्षण 

सिंस्थान प्रयतस्ष्ठत 

औद्योचगक 

प्रशशक्षण सिंस्था 
नवाडे ता. पनवले 

स्र्ल्हा: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण 

2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

24 पनूम 

केरुनाथ 

बािंगरे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 8308262615 पोलीस पनवले बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए
>तमु ी 12 वी 
परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करावी लागेल.

>पदवी पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्थत रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

परफोशमांग 

आिज
1.भारत कॉलेर् 

ऑफ लशलत कला व 

सिंस्कृती, मुिंबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, 

परभणी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर 

नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सािंगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करणे, अथाजत 

पदवीधर पदवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्िसज डडग्री 
देखील पणूज करू 

शकतील.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



25 मिंटदरा 
र्गन 

ढोले

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7741046261 शशक्षक कर्जत बी ए, बी 
एड

1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवाय ी 
असल्यास) ककिं वा 
बी ए B.Ed (र्र 
तमु्हाला 
माध्यशमक शाळा 
शशकवाय ी असले 

तर) करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण पणूज 
करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणूज झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा पास 

व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेर्साठी
1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इिंस्िीिूर्टस ऑफ 

बबर्नसे एिंड ररस ज - 
[IBSAR], नवी मुिंबई 

2. छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
3. स्कूल ऑफ़ 

किं प्यिूर साइिंस, 

छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
4. पिं विी कॉलेर् 

ऑफ़ मनैरे्मेंि एिंड 

किं प्यिूर साइिंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इिंस्िीिूर्टस, मुिंबई

>12 वी उत्तीणज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅ लसजमध्ये पणूज 
पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

परफोशमां
ग आिज

1.भारत कॉलेर् ऑफ 

लशलत कला व 

सिंस्कृती, मुिंबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, परभणी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर 

नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सािंगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
गे्ररु्एशन पदवी पणूज 
करणे, अथाजत 

पदवीधर पदवी ककिं वा 
खाली नमदू केलेल्या 
महाववद्यालयातील  

मास्िसज डडग्री देखील 

पणूज करू शकतील.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

26 लक्ष्मी 
 िंदर 
यनरगडुे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 8983324235 ब्यटूिशश
यन

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, पणे, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
3. शासकीय 

आयिीआय, 

खालापरू, स्र्: 

रायगड
4. शासकीय 

आयिीआय, 

अशलबाग, स्र्: 

रायगड
5. शासकीय 

आयिीआय, 

पनवले, स्र्: 

रायगड
6. रयत शशक्षण 

सिंस्थान प्रयतस्ष्ठत 

औद्योचगक 

प्रशशक्षण सिंस्था 
नवाडे ता. पनवले 

स्र्ल्हा: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इिंस्िीिूर्टस ऑफ 

बबर्नसे एिंड ररस ज - 
[IBSAR], नवी मुिंबई 

2. छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
3. स्कूल ऑफ़ 

किं प्यिूर साइिंस, 

छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
4. पिं विी कॉलेर् 

ऑफ़ मनैरे्मेंि एिंड 

किं प्यिूर साइिंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इिंस्िीिूर्टस, मुिंबई

>12 वी उत्तीणज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅ लसजमध्ये पणूज 
पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



27 मनीर्षा 
गोवविंद 

वपरकड

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7558301719 इिंस्र्यन
यर

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, पणे, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
3. शासकीय 

आयिीआय, 

पनवले, स्र्: 

रायगड
4. रयत शशक्षण 

सिंस्थान प्रयतस्ष्ठत 

औद्योचगक 

प्रशशक्षण सिंस्था 
नवाडे ता. पनवले 

स्र्ल्हा: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण 

2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



28 प्रशमला 
हरर 
पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7262074804 फैशन 

डडज़ाइन
र

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई 

शहर

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल 

आणण त्यानिंतर 
येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

स्क्लयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB) पणूज करा रे् 

3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



29 यनककता 
नामदेव 

पाटदर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7741080412 ब्यटूिशश
यन

कर्जत आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय, पणे, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), 
कर्जत, स्र्: रायगड
3. शासकीय 

आयिीआय, 

खालापरू, स्र्: 

रायगड
4. शासकीय 

आयिीआय, 

अशलबाग, स्र्: 

रायगड
5. शासकीय 

आयिीआय, 

पनवले, स्र्: 

रायगड
6. रयत शशक्षण 

सिंस्थान प्रयतस्ष्ठत 

औद्योचगक 

प्रशशक्षण सिंस्था 
नवाडे ता. पनवले 

स्र्ल्हा: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूज 
करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इिंस्िीिूर्टस ऑफ 

बबर्नसे एिंड ररस ज - 
[IBSAR], नवी मुिंबई 

2. छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
3. स्कूल ऑफ़ 

किं प्यिूर साइिंस, 

छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
4. पिं विी कॉलेर् 

ऑफ़ मनैरे्मेंि एिंड 

किं प्यिूर साइिंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इिंस्िीिूर्टस, मुिंबई

>12 वी उत्तीणज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅ लसजमध्ये पणूज 
पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

परफोशमां
ग आिज

1.भारत कॉलेर् ऑफ 

लशलत कला व 

सिंस्कृती, मुिंबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, परभणी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर 

नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सािंगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
गे्ररु्एशन पदवी पणूज 
करणे, अथाजत 

पदवीधर पदवी ककिं वा 
खाली नमदू केलेल्या 
महाववद्यालयातील  

मास्िसज डडग्री देखील 

पणूज करू शकतील.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

30 सपना 
तकुाराम
 

अचगवाले

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7057058557 नसज कर्जत नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहनलाल 

राय िंद महेता 
कॉलेर् ऑफ कॉमसज, 
टदवाळी माँ ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल राय िंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेर्, 

अिंधेरी, मुिंबई
3. एमर्ीएम   े

पत्रकाररता व मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेर्, औरिंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
खाली टदलेल्या 
ववशशष्ि 

महाववद्यालयािंम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणूज करावी लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



32 रार्श्री 
रघनुाथ 

खडके

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9623081966 पदवी पणे बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे




>12 व्या परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शशक्षण पणूज 
करावे लागेल

 डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

परफोशमांग 

आिज
1.भारत कॉलेर् 

ऑफ लशलत कला व 

सिंस्कृती, मुिंबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, 

परभणी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर 

नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सािंगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करणे, अथाजत 

पदवीधर पदवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्िसज डडग्री 
देखील पणूज करू 

शकतील.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

33 वर्षाज 
भाऊ 

पीरकड

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7276803893 नसज नरेळ नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

शसववल 

सववजससे
1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3.  ािंगु काना ठाकूर 
कला वाणणज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय 

न्य ूपनवले.

4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले, रायगड
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले

>तमु ी 12 वी 
परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी पणूज 
करावी लागेल.

>पदवी पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा 
पास करावी लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



34 कववता 
महाद ू

पीरकड

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 8329518313 नसज नरेळ नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

35 ववशाखा 
सिंतोर्ष 

असवले

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7350485043 पोलीस कर्जत बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए
>तमु ी 12 वी 
परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करावी लागेल.

>पदवी पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्थत रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

परफोशमांग 

आिज
1.भारत कॉलेर् 

ऑफ लशलत कला व 

सिंस्कृती, मुिंबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, 

परभणी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर 

नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सािंगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करणे, अथाजत 

पदवीधर पदवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्िसज डडग्री 
देखील पणूज करू 

शकतील.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



36 भगवती 
शिंकर 
पारधी

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7350193687  डॉक्िर पणेु एम बी बी 
एस

1. तरेणा मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
2. डॉ उल्हास 

पािील मडेडकल 

कॉलेर्, पणेु
3. डॉ.डी.वाय. 

पािील मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
4. श्रीमती. 
काशीबाई नवले 

मडेडकल कॉलेर्, 

पणेु
5. रार्ीव गािंधी 
मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, 

MBBS) पणूज करा 
आणण आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

मडेडशसन 1. तरेणा मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
2. डॉ उल्हास पािील 

मडेडकल कॉलेर्, पणेु
3. डॉ.डी.वाय. पािील 

मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे
4. श्रीमती. काशीबाई 

नवले मडेडकल 

कॉलेर्, पणेु
5. रार्ीव गािंधी 
मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग 

एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, 

MBBS) पणूज करा 
आणण आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

लाइफ 

साइिंस 

ररस ज

1. एससीएएससी -
एसआयईएस कॉलेर् 

ऑफ आर्टजस सायन्स 

अडँ कॉमसज, मुिंबई
2. आयएमआर - 

व्यवस्थापन व 

सिंशोधन सिंस्था पणेु
3. केबीसीएसी -केबी 
कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, ठाणे
4. एससीएसीएस -

सिंदेश कॉलेर् ऑफ 

आर्टजस कॉमसज अडँ 

सायन्स मुिंबई
5. व्हीएमसीएक्सएस -

विंदे मातरम कला व 

वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, ठाणे

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी मयाजटदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी पणूज 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईिी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल र्ी 
आपल्याला आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये पीए डी 
/ सिंशोधनासाठी  अर्ज 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



37 अवपजता 
शशवार्ी 
गवारी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9022906335 नसज नरेळ नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



38 सोनाली 
शिंकर 
मोरमोर

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9822823401 नसज पणेु नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

मडेडशसन 1. तरेणा मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
2. डॉ उल्हास पािील 

मडेडकल कॉलेर्, पणेु
3. डॉ.डी.वाय. पािील 

मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे
4. श्रीमती. काशीबाई 

नवले मडेडकल 

कॉलेर्, पणेु
5. रार्ीव गािंधी 
मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग 

एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, 

MBBS) पणूज करा 
आणण आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

लाइफ 

साइिंस 

ररस ज

1. एससीएएससी -
एसआयईएस कॉलेर् 

ऑफ आर्टजस सायन्स 

अडँ कॉमसज, मुिंबई
2. आयएमआर - 

व्यवस्थापन व 

सिंशोधन सिंस्था पणेु
3. केबीसीएसी -केबी 
कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, ठाणे
4. एससीएसीएस -

सिंदेश कॉलेर् ऑफ 

आर्टजस कॉमसज अडँ 

सायन्स मुिंबई
5. व्हीएमसीएक्सएस -

विंदे मातरम कला व 

वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, ठाणे

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी मयाजटदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी पणूज 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईिी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल र्ी 
आपल्याला आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये पीए डी 
/ सिंशोधनासाठी  अर्ज 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



39 शािंता 
रामदास 

लाडके

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9922987850 कफस्र्यो
 

थेरावप
स्ि

पनवले एम बी बी 
एस

1. तरेना 
कफस्र्ओथेरॅफी 
कॉलेर्- नरेूळ, 

नवी मुिंबई
2. सिं तेी 
इस्स्िर्टयिू फॉर 
ऑथोपडेडक्स अडँ 

ररहॅबबशलिेशन 

कॉलेर् ऑफ 

कफस्र्ओथेरपी, पणेु
3. टिळक 

महाराष्ि 

ववद्यापीठ, 

कफशशओथेरपी, पणेु
4. डॉ डी. वाय. 

पाटिल ववद्यापीठ, 

ठाणे येथील 

कफस्र्ओथेरपी 
ववभाग 

5. डीपीओर् निे 

कॉलेर् ऑफ 

कफस्र्ओथेरॅफी, 
ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग 

कफशशओथेरपी पणूज 
करा आणण 

आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

मडेडशसन 1. तरेणा मडेडकल 

कॉलेर्, ठाणे
2. डॉ उल्हास पािील 

मडेडकल कॉलेर्, पणेु
3. डॉ.डी.वाय. पािील 

मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे
4. श्रीमती. काशीबाई 

नवले मडेडकल 

कॉलेर्, पणेु
5. रार्ीव गािंधी 
मडेडकल कॉलेर्, 

ठाणे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणज झाल्यावर 

एनईईिी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईिीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयािंम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग 

एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, 

MBBS) पणूज करा 
आणण आपल्या 
पररणामािंवर  आणण 

यनवडीवर 

आधाररत आणखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

लाइफ 

साइिंस 

ररस ज

1. एससीएएससी -
एसआयईएस कॉलेर् 

ऑफ आर्टजस सायन्स 

अडँ कॉमसज, मुिंबई
2. आयएमआर - 

व्यवस्थापन व 

सिंशोधन सिंस्था पणेु
3. केबीसीएसी -केबी 
कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, ठाणे
4. एससीएसीएस -

सिंदेश कॉलेर् ऑफ 

आर्टजस कॉमसज अडँ 

सायन्स मुिंबई
5. व्हीएमसीएक्सएस -

विंदे मातरम कला व 

वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, ठाणे

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी मयाजटदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी पणूज 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईिी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल र्ी 
आपल्याला आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये पीए डी 
/ सिंशोधनासाठी  अर्ज 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



40 अिंर्ली 
अशोक 

लाडके

ववज्ञान शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9673636521 नसज नरेळ नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररस ज

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.र्ी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मिंडळा े 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 
कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर 
(प्राधान्यक्रम परिंतु 
कलािंसाठी 
मयाजटदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन  पदवी 
पणूज करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 
आणखी दोन 

वर्षाजनिंतर पदवी 
पदवी पणूज करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल र्ी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीए डी / 
सिंशोधनासाठी  
अर्ज करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
च िंतामणण टिपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कर्जत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मिंडळा े खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला 
कोणत्याही यनयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पदवी (बीए) पणूज 
करावी लागेल आणण 

त्यानिंतर येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेर्मध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्क्लयर 
करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणूज करा 
रे् 3 वर्षाां ा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

41 सवुणाज 
सिंर्य 

हािंडे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9527393807 नसज कर्जत नशसांग 1. एमर्ीएम 

इस्न्स्िर्टयिू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुिंबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेर्, नवी मुिंबई
3. डॉ. एपीरे् 

अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाव 

र्नरल नशसांग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी स्व्हस्पिेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षाज े 
प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

परफोशमांग 

आिज
1.भारत कॉलेर् 

ऑफ लशलत कला व 

सिंस्कृती, मुिंबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, 

परभणी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर 

नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सािंगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
गे्ररु्एशन पदवी 
पणूज करणे, अथाजत 

पदवीधर पदवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्िसज डडग्री 
देखील पणूज करू 

शकतील.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आटदवासी), कर्जत, 

स्र्: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 
परळ, स्र्: मुिंबई शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल्पसिंख्याक), 

मािंडवी, स्र्: मुिंबई शहर

>12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
आपल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूज करा.

>ककिं वा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसज 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुववजतरण
2. 

व्यावसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



42 कररश्मा 
पािंडुरिंग 

पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 7350229620 शशक्षक कर्जत बी ए, बी 
एड

1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती 
च िंतामणण 

टिपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कर्जत
4. डॉ. पतिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस   े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेर्, 

पणे

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूज केल्यानिंतर, 
येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवाय ी 
असल्यास) ककिं वा 
बी ए B.Ed (र्र 
तमु्हाला 
माध्यशमक शाळा 
शशकवाय ी असले 

तर) करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण पणूज 
करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणूज झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा पास 

व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री 
कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेर्साठी
1. व्यावसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इिंस्िीिूर्टस ऑफ 

बबर्नसे एिंड ररस ज - 
[IBSAR], नवी मुिंबई 

2. छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
3. स्कूल ऑफ़ 

किं प्यिूर साइिंस, 

छत्रपयत शशवर्ी 
महारार् ययूनवशसजिी -
 [CSMU], नवी मुिंबई
4. पिं विी कॉलेर् 

ऑफ़ मनैरे्मेंि एिंड 

किं प्यिूर साइिंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इिंस्िीिूर्टस, मुिंबई

>12 वी उत्तीणज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅ लसजमध्ये पणूज 
पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

परफोशमां
ग आिज

1.भारत कॉलेर् ऑफ 

लशलत कला व 

सिंस्कृती, मुिंबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, परभणी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर 

नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सािंगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा पणूज 
केल्यानिंतर, 
गे्ररु्एशन पदवी पणूज 
करणे, अथाजत 

पदवीधर पदवी ककिं वा 
खाली नमदू केलेल्या 
महाववद्यालयातील  

मास्िसज डडग्री देखील 

पणूज करू शकतील.

1. पोस्ि 

मॅटिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. 

आटदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



Sr. No. Name (As 

in School 

Register)

Stream School Class Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)

College 

Choice/s

(As Per 

Student)

College 

Course 

Choice/s

(As Per 

Student)

Suggestions YDF 

(College)

Suggestions  YDF

(Course)

Suggestions 

YDF

(Scholarships)

31 रुपाली 
सनुील 

कोकाटे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
भालेवाडी

१२ 9921441646 नसस कर्सत नर्सिंग 1. एमर्ीएम इन्स्टटट्यटू 

ऑफ हेल्थ साय्ससे, नवी 
मुुंबई.

2. भारती ववद्यापीठ, 

नर्सिंग कॉलेर्, नवी मुुंबई
3. डॉ. एपीरे् अब्दलु कलाम 

कॉलेर् ऑफ पॅरामडेडकल 

अडँ हेल्थ साय्स, पणे
4. माणगाव र्नरल नर्सिंग 

कॉलेर्
5.श्री डीडी न्सहहटपटेु टकूल 

ऑफ नर्सिंग ्य ूपनवले

नर्सिंग -

नर्सिंगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in Nursing) 

करू शकता, रे् 3.5 वर्षे 
ककुं वा 2 वर्षासचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम करत 

असल्यास:

1. हयावसाययक 

र्शक्षण शलु्क 

पनुववसतरण
2. हयावसाययक 

र्शक्षण देखभाल 

भत्ता
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ss
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ge 
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ent)

Suggestions 

YDF (College)

Suggestio
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(Course)

Suggestion

s YDF
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ps)
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Career 1 

(A2E)

Recommended 

 College 1 

(A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 1)

Recomm

ended 

Career 2 

(A2E)

Recommend

ed College 2 

(A2E)

Recomem

ded 

(Course 2)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 2)

2

तकुाराम 

पढंरीनाथ 

सांबरी

वाणिज्य आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

कर्जत

12 9067266438

बैंक 

मनेरे्र
कोकि 

ज्ञानपीठ
बी 
कॉम

1. आयबीएसएआर  

कॉलेर् वाणिज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय , 

कर्जत, रायगड
2. कोकि ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणिज्य 

महाववद्यालय .

3. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दिपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय , कर्जत
4. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
5. महात्मा 
एज्यकेुशन 

सोसायिीचे वपल्लई 

एचओसी कॉलेर् 

ऑफ आर्टजस, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य, 

एचओसीएल 

शकै्षणिक कॅम्पस 

खालापरू

खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्याल
यातनू 

कमीत कमी 
बी कॉम 

पिवी घेतली 
पादहरे्.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 
1 सरकारी 
शशष्यवतृ्ती 
योर्नचेा लाभ 

घेण्यास पात्र 

आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: 

पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

एकाउंर्टस 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. चांगु काना 
ठाकूर कला 
वाणिज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय  

नवीन पनवले.

3. वपल्लई कला, 
वाणिज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

पनवले
4. रमशे ठाकूर 
कॉमसज अडँ 

सायसस कॉलेर्, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
6. श्री. डी. डी. 
न्हहस्पिेु सायसस, 

कॉमसज अडँ 

मॅनरे्मेंि, पनवले

खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 कमीत कमी बी 
कॉम पिवी घेतली 
पादहरे्.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 
1 सरकारी 
शशष्यवतृ्ती 
योर्नचेा लाभ 

घेण्यास पात्र 

आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: 

पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

ग्राफफक्स 

डडझाइन
1. इंस्िीिूर्टस 

ऑफ बबर्नसे 

एडं ररसचज - 
[IBSAR], नवी 
मुबंई 

2. छत्रपतत 

शशवर्ी महारार् 

यतूनवशसजिी - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यिूर साइंस, 

छत्रपतत शशवर्ी 
महारार् 

यतूनवशसजिी - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
4. पचंविी 
कॉलेर् ऑफ़ 

मनैरे्मेंि एडं 

कंप्यिूर साइंस -

 [PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु 

ऑफ़ 

इंस्िीिूर्टस, मुबंई

>12 वी 
उत्तीिज 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्याल
यातनू पिवी 
शमळवावी 
लागेल 

आणि 

बी.सी.ए 

मधील 

बॅचलसजमध्ये 

पिूज पिवी 
घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ि 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क
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मयरू हसू 
पीरकड

वाणिज्य आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

कर्जत

12 7038038464

सी ए कोकि 

ज्ञानपीठ
बी 
कॉम

1. आयबीएसएआर  

कॉलेर् वाणिज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय , 

कर्जत, रायगड
2. कोकि ज्ञानपीठ, 

कर्जत कला, ववज्ञान 

व वाणिज्य 

महाववद्यालय .

3. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दिपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय , कर्जत
4. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
5. महात्मा 
एज्यकेुशन 

सोसायिीचे वपल्लई 

एचओसी कॉलेर् 

ऑफ आर्टजस, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य, 

एचओसीएल 

शकै्षणिक कॅम्पस 

खालापरू

खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्याल
यातनू 

कमीत कमी 
बी कॉम 

पिवी घेतली 
पादहरे्.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 
1 सरकारी 
शशष्यवतृ्ती 
योर्नचेा लाभ 

घेण्यास पात्र 

आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: 

पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

एकाउंर्टस 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कर्जत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. चांगु काना 
ठाकूर कला 
वाणिज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय  

नवीन पनवले.

3. वपल्लई कला, 
वाणिज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

पनवले
4. रमशे ठाकूर 
कॉमसज अडँ 

सायसस कॉलेर्, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेर्, पनवले
6. श्री. डी. डी. 
न्हहस्पिेु सायसस, 

कॉमसज अडँ 

मॅनरे्मेंि, पनवले

खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 कमीत कमी बी 
कॉम पिवी घेतली 
पादहरे्.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 
1 सरकारी 
शशष्यवतृ्ती 
योर्नचेा लाभ 

घेण्यास पात्र 

आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: 

पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

फाइनेंस 1. चांगु काना 
ठाकूर कला 
वाणिज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय  

नवीन पनवले.

2. एल.एस. 

रहार्ा कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

अधेंरी
3. लाला 
लार्पत्राई 

कॉलेर् ऑफ 

कॉमसज अडँ 

इकोनॉशमक, 

मुबंई
4. महर्षी 
ियानिं कला 
ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

मुबंई
5. मलुुडं कॉलेर् 

ऑफ कॉमसज, 
कुलाज

खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्याल
यातनू 

कमीत कमी  
पिवी घेतली 
पादहरे्.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 
1 सरकारी 
शशष्यवतृ्ती 
योर्नचेा लाभ 

घेण्यास पात्र 

आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: 

पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क
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in School 
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Stream School Class Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)

College Choice/s

(As Per Student)
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Choice/s

(As Per Student)

Suggestions YDF

(Scholarships)

1

कृष्णा हीरू 

पजुारी
व्यावसाययक 

कोसस
आदिवासी मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ कजसत

12 9075191671

शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. आयबीएसएआर  कॉलेज वाणणज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय , कजसत, रायगड
2. कोकण ज्ञानपीठ, कजसत कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय .

3. मातोश्री समुती चचांतामणण दिपणीस 

कला व वाणणज्य महाववद्यालय , कजसत
4. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक 

मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय
5. महात्मा एज्यकेुशन सोसायिीचे वपल्लई 

एचओसी कॉलेज ऑफ आर्टसस, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य, एचओसीएल शकै्षणणक 

कॅम्पस खालापरू

खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी पिवी घेतली 
पादहजे.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 1 

सरकारी शशष्यवतृ्ती 
योजनचेा लाभ 

घेण्यास पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: पोस्ि 

मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

4

ववजय 

बाळचांद्र साांबरी
आदिवासी मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ कजसत

12 9921227689

शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. आयबीएसएआर  कॉलेज वाणणज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय , कजसत, रायगड
2. कोकण ज्ञानपीठ, कजसत कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय .

3. मातोश्री समुती चचांतामणण दिपणीस 

कला व वाणणज्य महाववद्यालय , कजसत
4. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक 

मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय
5. महात्मा एज्यकेुशन सोसायिीचे वपल्लई 

एचओसी कॉलेज ऑफ आर्टसस, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य, एचओसीएल शकै्षणणक 

कॅम्पस खालापरू

खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी पिवी घेतली 
पादहजे.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 1 

सरकारी शशष्यवतृ्ती 
योजनचेा लाभ 

घेण्यास पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: पोस्ि 

मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क
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अरुण नागेश 

दहांिोरा
आदिवासी मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ कजसत

12 9121980894

शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. आयबीएसएआर  कॉलेज वाणणज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय , कजसत, रायगड
2. कोकण ज्ञानपीठ, कजसत कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय .

3. मातोश्री समुती चचांतामणण दिपणीस 

कला व वाणणज्य महाववद्यालय , कजसत
4. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक 

मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय
5. महात्मा एज्यकेुशन सोसायिीचे वपल्लई 

एचओसी कॉलेज ऑफ आर्टसस, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य, एचओसीएल शकै्षणणक 

कॅम्पस खालापरू

खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी पिवी घेतली 
पादहजे.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 1 

सरकारी शशष्यवतृ्ती 
योजनचेा लाभ 

घेण्यास पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: पोस्ि 

मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

6

श्रीयनवास 

सयूसकाांत 

वाडीकर

आदिवासी मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ कजसत

12

- शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. आयबीएसएआर  कॉलेज वाणणज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय , कजसत, रायगड
2. कोकण ज्ञानपीठ, कजसत कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय .

3. मातोश्री समुती चचांतामणण दिपणीस 

कला व वाणणज्य महाववद्यालय , कजसत
4. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक 

मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय
5. महात्मा एज्यकेुशन सोसायिीचे वपल्लई 

एचओसी कॉलेज ऑफ आर्टसस, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य, एचओसीएल शकै्षणणक 

कॅम्पस खालापरू

खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी पिवी घेतली 
पादहजे.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 1 

सरकारी शशष्यवतृ्ती 
योजनचेा लाभ 

घेण्यास पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: पोस्ि 

मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



Sr. 

No.

Name 

(As in 

School 

Register

)

Stream School Class Contact 

 No.

Recom

mended 

 Career 

1 (A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 1)

Recom

mende

d 

Career 

2 (A2E)

Recommended 

 College 2 

(A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 2)

13 सरुेंद्र भस्म कला आदिवासी 
मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ - सोशल 

सायन्ससे 

ररसचच

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िेश
मखु वाणिज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मांडळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय , पनवले
शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मांडळाचे महाड़ 

सनु्िरराव मोरे कला, 
वाणिज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा पिूच 
केल्यानांतर 

(प्राधान्यक्रम परांतु 
कलाांसाठी मयाचदित 

नाही), खाली नमिू 

केलेल्या कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पिवी पिूच 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानांतर आिखी 
िोन वर्षाचनांतर पिवी 
पिवी पिूच करिे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईटी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोित्याही 
ववर्षयामध्ये पीएचडी / 
सांशोधनासाठी  अजच 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

वकाळात 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजचत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय .

2. मातोश्री समुती 
चचांतामणि 

दटपिीस कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय , 

कजचत
3. खालापरू 

तालकुा शशक्षि 

प्रसारक मांडळाचे 
खोपोली मनु्न्सपल 

कौन्न्सल कला, 
ववज्ञान व वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय , 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब  शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पिूच 
केल्यानांतर, 

आपल्याला 
कोित्याही ननयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पिवी (बीए) पिूच 
करावी लागेल आणि 

त्यानांतर येथे नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए एलएलबी 
(BA LLB) पिूच करा 
जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क



Sr. 

No.
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in School 
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Strea

m

School Cla

ss

Contact No. Caree

r 

Choic
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Recomemded 
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nded 
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ip 1)
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Career 

2 (A2E)
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College 2 (A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recomm

ended 

(Scholars

hip 2)

1 धनाजी हंबीर वाणिज्य आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 7262821176 पोलीस महाड बी कॉम 1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालयातील
,  महाड
2. दहरवल 

एज्यकेुशन ट्रस्टचे 
सगंिक ववज्ञान व 

मादहती ततं्रज्ञान 

महाववद्यालय, 

महाड - रायगड
3. लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूण 
करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंवा 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

एकाउंट्स 1. डॉ. पतगंराव किम 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. जे.बी.सवतं 

एज्यकेुशन 

सोसायटीची  - 
ततखभंाई मथेा 
वाणिज्य 

महाववद्यालय - 

रायगड
3. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
शिेश वाणिज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महाववद्यालय 

रोहा
4. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेनचे कला, 
वाणिज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
5. मािगांव वररष्ठ 

कला महाववद्यालय, 

ववज्ञान आणि 

वाणिज्य. मािगाव
6. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेज, पने

खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी बी 
कॉम पिवी घेतली 
पादहजे.

तमु्ही 
खालील 

शशष्यवतृ्ती 
पकैी 1 

सरकारी 
शशष्यवतृ्ती 
योजनचेा 
लाभ घेण्यास 

पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: 

पोस्ट मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मजुससपल कौजससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याही 
तनयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पिवी (बीए) पिूण 
करावी लागेल 

आणि त्यानतंर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) जललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB) पिूण करा जे 

3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



2 केशव पारधी कला आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 8554058446 शशक्षक महाड बी ए 1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

2. 

महाववद्यालयातील
,  महाड 

लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड
3. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेज, 

पिे
5. सरकार 

ज्यतुनयर कॉलेज 

ऑफ एज्यकेुशन, 

मािगाव, रायगड
6. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासनाच्या शशक्षि 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पनवले

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पिूण केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक शाळा 
शशकवायची 
असल्यास) 

ककंवा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पिवी शशक्षि 

पिूण करावे 
लागेल व नतंर 

B. ed करता 
येईल व B. ed 

पिूण झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हावे 
लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसातय
क शशक्षि 

शलु्क 

पनुववणतरि
2. 

व्यावसातय
क शशक्षि 

िेखभाल 

भत्ता

डडफेसस गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोित्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराव किम 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान 

व वाणिज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी 
पिूण करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंवा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहनलाल रायचिं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, दिवाळी मााँ 
ववज्ञान महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचिं 

महेता, ठािे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यतुनकेशन कॉलेज, 

औरंगाबाि

>12 वी परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर, खाली 
दिलेल्या ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमािे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यतुनकेशससम
ध्ये  / पिवी पिवी 
पिूण करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



3 लक्ष्मन जाधव कला आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 9284828390 पोलीस महाड बी ए 1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

2. 

महाववद्यालयातील
,  महाड 

लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड
3. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेज, 

पिे
5. सरकार 

ज्यतुनयर कॉलेज 

ऑफ एज्यकेुशन, 

मािगाव, रायगड
6. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासनाच्या शशक्षि 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पनवले




>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूण 
करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंवा 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

 डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

डडफेसस गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोित्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराव किम 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान 

व वाणिज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी 
पिूण करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंवा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मजुससपल कौजससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याही 
तनयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पिवी (बीए) पिूण 
करावी लागेल 

आणि त्यानतंर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) जललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB) पिूण करा जे 

3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



4 बबलू  पवार कला आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 7769945423 पोलीस महाड बी ए 1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

2. 

महाववद्यालयातील
,  महाड 

लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड
3. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेज, 

पिे
5. सरकार 

ज्यतुनयर कॉलेज 

ऑफ एज्यकेुशन, 

मािगाव, रायगड
6. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासनाच्या शशक्षि 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पनवले




>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूण 
करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंवा 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

 डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

डडफेसस गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोित्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराव किम 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान 

व वाणिज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी 
पिूण करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंवा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण - 
[IBSAR], नवी मुबंई 

2. छत्रपतत शशवजी 
महाराज यतूनवशसणटी - 
[CSMU], नवी मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ कंप्यटूर 

साइंस, छत्रपतत 

शशवजी महाराज 

यतूनवशसणटी - 
[CSMU], नवी मुबंई
4. पचंवटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 वी उत्तीिण 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

पिवी शमळवावी 
लागेल आणि 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पिूण 
पिवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



6 महेश पारधी कला आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 7821090057 पोलीस महाड बी ए 1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

2. 

महाववद्यालयातील
,  महाड 

लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड
3. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेज, 

पिे
5. सरकार 

ज्यतुनयर कॉलेज 

ऑफ एज्यकेुशन, 

मािगाव, रायगड
6. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासनाच्या शशक्षि 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पनवले




>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूण 
करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंवा 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

 डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

डडफेसस गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोित्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराव किम 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान 

व वाणिज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी 
पिूण करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंवा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहनलाल रायचिं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, दिवाळी मााँ 
ववज्ञान महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचिं 

महेता, ठािे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यतुनकेशन कॉलेज, 

औरंगाबाि

>12 वी परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर, खाली 
दिलेल्या ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमािे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यतुनकेशससम
ध्ये  / पिवी पिवी 
पिूण करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



7 धनीश तनरगडुे ववज्ञान आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 7261983503 आय पी 
एस

महाड बी एस 

सी
1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

2. 

महाववद्यालयातील
,  महाड 

लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड
3. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेज, 

पिे
5. सरकार 

ज्यतुनयर कॉलेज 

ऑफ एज्यकेुशन, 

मािगाव, रायगड
6. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासनाच्या शशक्षि 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पनवले




>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूण 
करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंवा 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

 डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

सॉफ्टवरे 

इंजीतनय
ररगं 

आणि 

आईटी

1. सरस्वती 
एज्यकेुशन सोसायटी, 
यािवराव तासगावकर  

अशभयांबत्रकी व 

ततं्रज्ञान ससं्था, कजणत
2. कोकि ज्ञानपीठ 

अशभयांबत्रकी 
महाववद्यालय, कजणत
3. सरस्वती 
एज्यकेुशन सोसायटी, 
यािवराव तासगावकर  

अशभयांबत्रकी व 

व्यवस्थापन 

महाववद्यालय, 

नसरापरू, चिंई, कजणत
4. लीला एज्यकेुशन 

सोसायटी, जी.व्ही. 
आचायण इंजस्टट्यटू 

ऑफ अशभयांबत्रकी व 

ततं्रज्ञान, शलेू, कजणत
5. दिलकप ररसचण 
इजसस्टट्यटू ऑफ 

इंजीतनयररगं अाँड 

मॅनजेमेंट स्टडीज, 

ममिापरू, पोस्ट-

नरेल, ता. कजणत, 

मुबंई
6. जी.एम.विेक 

इजसस्टट्यटू ऑफ 

टेलनॉलॉजी, ताला, 
रायगड.

>12 वी ववज्ञान 

पिूण केल्यानतंर, 

पढुीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयांम
ध्ये प्रवशे घ्या जी 
अशभयांबत्रकी पिवी 
(Engineering 

Degree) 4 वर्षाणची 
असले.

>आपल्याला 
एकतर सीएस, 

सगंिक ववज्ञान 

(Computer 

Science, CS)  

ककंवा आयटी, 
मादहती ततं्रज्ञान 

(Information 

Technology, IT) 

अभ्यासक्रम 

तनवडिे आवश्यक 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

कोर 

इंजीतनयररं
ग

1. सरस्वती 
एज्यकेुशन सोसायटी, 
यािवराव तासगावकर  

अशभयांबत्रकी व 

ततं्रज्ञान ससं्था, कजणत
2. कोकि ज्ञानपीठ 

अशभयांबत्रकी 
महाववद्यालय, कजणत
3. सरस्वती 
एज्यकेुशन सोसायटी, 
यािवराव तासगावकर  

अशभयांबत्रकी व 

व्यवस्थापन 

महाववद्यालय, 

नसरापरू, चिंई, कजणत
4. लीला एज्यकेुशन 

सोसायटी, जी.व्ही. 
आचायण इंजस्टट्यटू 

ऑफ अशभयांबत्रकी व 

ततं्रज्ञान, शलेू, कजणत
5. दिलकप ररसचण 
इजसस्टट्यटू ऑफ 

इंजीतनयररगं अाँड 

मॅनजेमेंट स्टडीज, 

ममिापरू, पोस्ट-नरेल, 

ता. कजणत, मुबंई
6. जी.एम.विेक 

इजसस्टट्यटू ऑफ 

टेलनॉलॉजी, ताला, 
रायगड.

>12 वी ववज्ञान 

पिूण केल्यानतंर, 

पढुीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयांम
ध्ये प्रवशे घ्या जी 
अशभयांबत्रकी पिवी 
(Engineering 

Degree) 4 वर्षाणची 
असले.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



8 सचचन जी शशड कला आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 7875549716 शतेकरी महाड बी ए 1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

2. 

महाववद्यालयातील
,  महाड 

लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड
3. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेज, 

पिे
5. सरकार 

ज्यतुनयर कॉलेज 

ऑफ एज्यकेुशन, 

मािगाव, रायगड
6. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासनाच्या शशक्षि 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पनवले




>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूण 
करावी लागेल.

 डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

डडफेसस गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोित्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराव किम 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान 

व वाणिज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी 
पिूण करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंवा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहनलाल रायचिं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, दिवाळी मााँ 
ववज्ञान महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचिं 

महेता, ठािे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यतुनकेशन कॉलेज, 

औरंगाबाि

>12 वी परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर, खाली 
दिलेल्या ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमािे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यतुनकेशससम
ध्ये  / पिवी पिवी 
पिूण करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



9 राकेश डोके ववज्ञान आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 7066904274 पोलीस महाड बी एस 

सी
1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला 
महाववद्यालयातील
 ववज्ञान आणि 

वाणिज्य, महाड
2. लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड
3. मािगाव 

वररष्ठ कला 
महाववद्यालय, 

ववज्ञान. & कॉम. 

मािगाव
4. मािगाव 

तालकुा एज्यकेुशन 

सोसायटीच्या  डोशी 
वाककल कला व 

जी.सी.य.ूबी. 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय




>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूण 
करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंवा 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

 डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

लाइफ 

साइंस 

ररसचण

1. एससीएएससी -
एसआयईएस कॉलेज 

ऑफ आट्णस सायसस 

अाँड कॉमसण, मुबंई
2. आयएमआर - 

व्यवस्थापन व 

सशंोधन ससं्था पिेु
3. केबीसीएसी -केबी 
कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, ठािे
4. एससीएसीएस -

सिेंश कॉलेज ऑफ 

आट्णस कॉमसण अाँड 

सायसस मुबंई
5. व्हीएमसीएलसएस -

विें मातरम कला व 

वाणिज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, ठािे

>12 वी परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

(प्राधासयक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणदित 

नाही), खाली नमिू 

केलेल्या 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पिवी 
पिूण करा.
>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वर्षाणनतंर पिवी 
पिवी पिूण करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
तनवडीच्या 
कोित्याही 
ववर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी  अजण 
करण्यास पात्र 

ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

मडेडशसन 1. तरेिा मडेडकल 

कॉलेज, ठािे
2. डॉ उल्हास पाटील 

मडेडकल कॉलेज, पिेु
3. डॉ.डी.वाय. पाटील 

मडेडकल कॉलेज, ठािे
4. श्रीमती. काशीबाई 

नवले मडेडकल कॉलेज, 

पिेु
5. राजीव गांधी 
मडेडकल कॉलेज, ठािे

>बारावी परीक्षा 
उत्तीिण झाल्यावर 

एनईईटी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईटीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयांम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, MBBS) 

पिूण करा आणि 

आपल्या 
पररिामांवर  आणि 

तनवडीवर 

आधाररत आिखी 
स्पशेलायझशेन 

करा.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



10 मोहन निंिेव 

शशड
वाणिज्य आदिवासी 

मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 9923892313 शासकी
य 

अचधका
री

महाड बी कॉम 1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालयातील
,  महाड
2. दहरवल 

एज्यकेुशन ट्रस्टचे 
सगंिक ववज्ञान व 

मादहती ततं्रज्ञान 

महाववद्यालय, 

महाड - रायगड
3. लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूण 
करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंवा 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

डडफेसस गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोित्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराव किम 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान 

व वाणिज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी 
पिूण करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंवा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

एकाउंट्स 1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालयातील ,  

महाड
2. दहरवल एज्यकेुशन 

ट्रस्टचे सगंिक 

ववज्ञान व मादहती 
ततं्रज्ञान 

महाववद्यालय, महाड - 

रायगड
3. लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, महाड

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी 
पिूण करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

11 दहतशे भष्मा कला आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 8551852189 इंजजतन
यर

महाड डडप्लो
मा

1. शासकीय 

पॉशलटेजलनक, पने
2. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर टेक. 

यतुनव्हशसणटी, 
इजसस्टट्यटू ऑफ 

पटे्रोकेशमकल 

अशभयांबत्रकी, 
लोनरेे, रायगड
3. भारतीय शशक्षि 

/ सोशल चॅररटेबल 

ट्रस्ट, शठे श्री 
ओटरमल शरे्षमल 

परमार कॉलेज 

ऑफ डडप्लोमा, 
रायगड
4. श्रीमती. गीता 
डी. तटकरे 

पॉशलटेजलनक, 

गोव, कोलाड

>12 वी परीक्षा 
पिूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
खाली नमिू 

केलेल्या 
कोित्याही 
महाववद्यालयात
 नोंििी करावी 
लागेल आणि 

पॉशलटेजलनकम
ध्ये पिव्यतु्तर 

पिवी 4 वर्षे पिूण 
करावी लागेल.

>ककंवा आपि 

पॉशलटेजलनकम
ध्ये डडप्लोमा 
िेखील पिूण करू 

शकता, जे 

त्याच 

महाववद्यालया
तील 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

ग्राकफलस
 डडझाइन

1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण - 
[IBSAR], नवी मुबंई 

2. छत्रपतत शशवजी 
महाराज यतूनवशसणटी - 
[CSMU], नवी मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपतत शशवजी 
महाराज यतूनवशसणटी - 
[CSMU], नवी मुबंई
4. पचंवटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 वी उत्तीिण 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

पिवी शमळवावी 
लागेल आणि 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पिूण 
पिवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

परफोशमांग 

आट्णस
1.भारत कॉलेज ऑफ 

लशलत कला व 

ससं्कृती, मुबंई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, परभिी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रांततवीर 

नागनाथ अण्िा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सांगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पिेु ववद्यापीठ, पिेु

>बारावी परीक्षा 
पिूण केल्यानतंर, 

गे्रजुएशन पिवी 
पिूण करिे, अथाणत 

पिवीधर पिवी 
ककंवा खाली नमिू 

केलेल्या 
महाववद्यालयातील
 मास्टसण डडग्री 
िेखील पिूण करू 

शकतील.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



12 सचचन िगुाणगी 
हंबीर

कला आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

महाड

१२ 7066516673 मनेजेर महाड बी ए 1. डॉ. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

2. 

महाववद्यालयातील
,  महाड 

लोकववकास 

सामाजजक ससं्था, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य महाड, 

महाड
3. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े

एएससी कॉलेज, 

पिे
5. सरकार 

ज्यतुनयर कॉलेज 

ऑफ एज्यकेुशन, 

मािगाव, रायगड
6. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासनाच्या शशक्षि 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पनवले




>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूण 
करावी लागेल.

 डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

डडफेसस गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोित्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराव किम 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान 

व वाणिज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी 
पिूण करावी लागेल.

>पिवी पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंवा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपजस्थत रहावे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मजुससपल कौजससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पिूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याही 
तनयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पिवी (बीए) पिूण 
करावी लागेल 

आणि त्यानतंर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) जललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB) पिूण करा जे 

3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क



Sr. No. Name (As 

in School 

Register)

Stream School Class Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)

College 

Choice/s

(As Per 

Student)

College 

Course 

Choice/s

(As Per 

Student)

Suggestions YDF 

(College)

Suggestions  YDF

(Course)

Suggestions YDF

(Scholarships)

5 विजय 

हिरामण डोके
- आहििासी 

मलुाांचे 
शासकीय 

िसतीगिृ 

मिाड

१२ 8806615887 िोटल मनेजेर मिाड - 1. मिात्मा गाांधी 
विद्या मांहिर 

इांस्टटट्यटू ऑफ िॉटेल 

मॅनजेमेंट अडँ केटररांग 

टेक्नॉलॉजी, नाशशक
2. मिाराष्ट्र राज्य 

िॉटेल मॅनजेमेंट अडँ 

केटररांग टेक्नॉलॉजी, 
पणेु
3. आयटीएम 

इस््टटट्यटू ऑफ 

िॉटेल मॅनजेमेंट अडँ 

केटररांग टेक्नॉलॉजी, 
निी मुांबई

> 12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर, आपण पििी घेऊ 

शकता, जो खाजगी ककां िा 
सरकारी मिाविद्यालयातनू  3 

िर्ाणचा कोसण आिे, बॅचलर ऑफ 

एच.एम.सी.टी. िॉटेल 

व्यिटथापन आणण केटररांग 

टेक्नॉलॉजी एचएससी पोटट 

करा. सरकारी 
मिाविद्यालयाांसाठी , 
आपल्याला कॉमन एांरा्स 

टेटट (सीईटी) नामक एांरी 
परीक्षा िेणे आिश्यक आिे.

 

> ककां िा तमु्िी डडप्लोमा कोसण 
करू शकता, जे 2 िर्ाांचे आिे, 

एच.एम.सी.टी. डडप्लोमा इन 

िॉटेल व्यिटथापन आणण 

केटररांग टेक्नॉलॉजी. आपण 

खाजगी ककां िा सरकारी 
मिाविद्यालयातनू  छः 
महि्याांपासनू प्रमाणन 

अभ्यासक्रम िेखील करू शकता.

पििीसाठी :
1. पोटट मॅहरक 

शशष्ट्यितृ्ती योजना
2. आहििासी 
विद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रमाांसाठी :
1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण िेखभाल भत्ता
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3 जयेश 

दत्ता ठोंबरे
वाणिज्य आददवासी 

मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 7887562097 होटल 

मनैजेमेंट
- होटल 

मनैजेमेंट
1. महात्मा 
गाांधी ववद्या 
मांददर 

इांस्टटट्यटू 

ऑफ हॉटेल 

मॅनजेमेंट अडँ 

केटररांग 

टेक्नॉलॉजी, 
नाशशक
2. महाराष्ट्र 

राज्य हॉटेल 

मॅनजेमेंट अडँ 

केटररांग 

टेक्नॉलॉजी, 
पिेु
3. आयटीएम 

इस््टटट्यटू 

ऑफ हॉटेल 

मॅनजेमेंट अडँ 

केटररांग 

टेक्नॉलॉजी, 
नवी मुांबई

> 12 वी परीक्षा पिूण 
केल्यानांतर, आपि 

पदवी घेऊ शकता, जो 
खाजगी ककां वा 
सरकारी 
महाववद्यालयातनू  3 

वर्ाणचा कोसण आहे, 

बॅचलर ऑफ 

एच.एम.सी.टी. हॉटेल 

व्यवटथापन आणि 

केटररांग टेक्नॉलॉजी 
एचएससी पोटट करा. 
सरकारी 
महाववद्यालयाांसाठी , 
आपल्याला कॉमन 

एांरा्स टेटट (सीईटी) 
नामक एांरी परीक्षा 
देिे आवश्यक आहे.

> ककां वा तमु्ही 
डडप्लोमा कोसण करू 

शकता, जे 2 वर्ाांचे 
आहे, एच.एम.सी.टी. 
डडप्लोमा इन हॉटेल 

व्यवटथापन आणि 

केटररांग टेक्नॉलॉजी. 
आपि खाजगी ककां वा 
सरकारी 
महाववद्यालयातनू  

छः मदह्याांपासनू  

प्रमािन अभ्यासक्रम 

देखील करू शकता.

पदवीसाठी:
1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. आददवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रमाांसा
ठी:
1. 

व्यावसाययक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववणतरि
2. 

व्यावसाययक 

शशक्षि 

देखभाल भत्ता

सोशल 

साय्ससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

वाणिज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मांडळाचे खोपोली 
मसु््सपल कौस््सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महर्ी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मांडळाचे 
महाड़ सु् दरराव 

मोरे कला, 
वाणिज्य व ववज्ञान 

(वररष्ट्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पिूण केल्यानांतर 

(प्राधा्यक्रम 

परांतु कलाांसाठी 
मयाणददत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन  

पदवी पिूण करा.
>पदवी प्राप्त 

केल्यानांतर 

आिखी दोन 

वर्ाणनांतर पदवी 
पदवी पिूण करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance 

Test, NET) 

पास करावी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
यनवडीच्या 
कोित्याही 
ववर्यामध्ये 

पीएचडी / 
सांशोधनासाठी 
अजण करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आददवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचांतामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मांडळाचे खोपोली 
मसु््सपल कौस््सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्ी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी परीक्षा 
पिूण केल्यानांतर, 

आपल्याला 
कोित्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातू
न पदवी (बीए) 

पिूण करावी 
लागेल आणि 

त्यानांतर येथे 

नमदू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common 

Law 

Admission 

Test, CLAT) 

स्क्लयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पिूण करा 
जे 3 वर्ाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आददवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क



4 जयेंद्र 

हररचांद्र 

लोहकरे

ववज्ञान आददवासी 
मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 7498376004 पायलट - - 1. महाराष्ट्र 

एववएशन 

अकादमी, मुांबई
2. इांडडयन 

एववएशन 

अकादमी, मुांबई

कमशशणयल पायलट 

शलएसेंस
- कोर 

इांजीयनय
ररांग

1. सरटवती 
एज्यकेुशन 

सोसायटी, 
यादवराव 

तासगावकर 

अशभयाांत्रत्रकी व 

तांत्रज्ञान सांटथा, 
कजणत
2. कोकि ज्ञानपीठ 

अशभयाांत्रत्रकी 
महाववद्यालय, 

कजणत
3. सरटवती 
एज्यकेुशन 

सोसायटी, 
यादवराव 

तासगावकर 

अशभयाांत्रत्रकी व 

व्यवटथापन 

महाववद्यालय, 

नसरापरू, चांदई, 

कजणत
4. लीला 
एज्यकेुशन 

सोसायटी, जी.व्ही. 
आचायण इांस्टटट्यटू 

ऑफ अशभयाांत्रत्रकी 
व तांत्रज्ञान, शलेू, 
कजणत
5. ददलकप ररसचण 
इस््टटट्यटू ऑफ 

इांजीयनयररांग अडँ 

मॅनजेमेंट टटडीज, 

>12 वी ववज्ञान 

पिूण केल्यानांतर, 

पढुीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयाांम
ध्ये प्रवशे घ्या जी 
अशभयाांत्रत्रकी 
पदवी 
(Engineering 

Degree) 4 

वर्ाणची असले.

1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आददवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

सॉफ्टवरे 

इांजीयनयररां
ग आणि 

आईटी

1. सरटवती 
एज्यकेुशन 

सोसायटी, 
यादवराव 

तासगावकर 

अशभयाांत्रत्रकी व 

तांत्रज्ञान सांटथा, 
कजणत
2. कोकि ज्ञानपीठ 

अशभयाांत्रत्रकी 
महाववद्यालय, 

कजणत
3. सरटवती 
एज्यकेुशन 

सोसायटी, 
यादवराव 

तासगावकर 

अशभयाांत्रत्रकी व 

व्यवटथापन 

महाववद्यालय, 

नसरापरू, चांदई, 

कजणत
4. लीला 
एज्यकेुशन 

सोसायटी, जी.व्ही. 
आचायण इांस्टटट्यटू 

ऑफ अशभयाांत्रत्रकी 
व तांत्रज्ञान, शलेू, 
कजणत
5. ददलकप ररसचण 
इस््टटट्यटू ऑफ 

इांजीयनयररांग अडँ 

मॅनजेमेंट टटडीज, 

>12 वी ववज्ञान 

पिूण केल्यानांतर, 

पढुीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयाांम
ध्ये प्रवशे घ्या 
जी अशभयाांत्रत्रकी 
पदवी 
(Engineering 

Degree) 4 

वर्ाणची असले.

>आपल्याला 
एकतर सीएस, 

सांगिक ववज्ञान 

(Computer 

Science, CS)  

ककां वा आयटी, 
मादहती तांत्रज्ञान 

(Information 

Technology, 

IT) अभ्यासक्रम 

यनवडिे 

आवश्यक आहे.

1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आददवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क



7 रोहन 

लक्ष्मि 

केवारी

कला आददवासी 
मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 7517514774 पोलीस - बी ए 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, 
ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा 
फुले कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय,

 पॅनवले
3. मातोश्री 
समुती 
चचांतामणि 

दटपिीस कला 
व वाणिज्य 

महाववद्यालय,

 कजणत
4. डॉ. 
पतांगराव 

कदम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय,

 पिे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी 
कॉलेज, पिे

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदवी पिूण 
करावी लागेल.

>पदवी पिूण 
केल्यानांतर, 

आपल्याला 
टपधाणत्मक परीक्षा 
ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी उपस्टथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. आददवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

डडफे्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोित्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतांगराव 

कदम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षि महर्ी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानांतर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानांतर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदवी पिूण करावी 
लागेल.

>पदवी पिूण 
केल्यानांतर, 

आपल्याला 
टपधाणत्मक 

परीक्षा ककां वा 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी 
उपस्टथत रहावे 
लागेल.

>त्यानांतर 

सरकारी नागरी 
सवेा परीके्षसाठी 
भटे द्या जे 

ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आददवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचांतामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मांडळाचे खोपोली 
मसु््सपल कौस््सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्ी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले

कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी परीक्षा 
पिूण केल्यानांतर, 

आपल्याला 
कोित्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातू
न पदवी (बीए) 

पिूण करावी 
लागेल आणि 

त्यानांतर येथे 

नमदू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common 

Law 

Admission 

Test, CLAT) 

स्क्लयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पिूण करा 
जे 3 वर्ाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आददवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क



9 सरेुश 

गरुुनाथ 

पाडीर

कला आददवासी 
मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 9164134809 आमी - बी ए 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, 
ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा 
फुले कला, 
ववज्ञान आणि 

वाणिज्य 

महाववद्यालय,

 पॅनवले
3. मातोश्री 
समुती 
चचांतामणि 

दटपिीस कला 
व वाणिज्य 

महाववद्यालय,

 कजणत
4. डॉ. 
पतांगराव 

कदम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय,

 पिे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी 
कॉलेज, पिे

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदवी पिूण 
करावी लागेल.

>पदवी पिूण 
केल्यानांतर, 

आपल्याला 
टपधाणत्मक परीक्षा 
ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी उपस्टथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. आददवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

डडफे्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोित्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतांगराव 

कदम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

5. शशक्षि महर्ी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानांतर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिूण 
केल्यानांतर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदवी पिूण करावी 
लागेल.

>पदवी पिूण 
केल्यानांतर, 

आपल्याला 
टपधाणत्मक 

परीक्षा ककां वा 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी 
उपस्टथत रहावे 
लागेल.

>त्यानांतर 

सरकारी नागरी 
सवेा परीके्षसाठी 
भटे द्या जे 

ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आददवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचांद महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, ददवाळी माँ 
ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचांद 

महेता, ठािे
2. साठे कॉलेज, 

अांधेरी, मुांबई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेज, औरांगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पिूण केल्यानांतर, 

खाली ददलेल्या 
ववशशष्ट्ट 

महाववद्यालयाांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमािे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककां वा 
मास 

कम्ययुनकेश्सम
ध्ये  / पदवी 
पदवी पिूण करावी 
लागेल.

1. पोटट 

मॅदरक 

शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आददवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क



Sr. No. Name (As 

in School 

Register)

Stream School Class Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)

College Choice/s

(As Per Student)

College Course 

Choice/s

(As Per Student)

Suggestions YDF

(Scholarships)

1 गणेश मकुुुं द 

कोकाटे
वाणणज्य आददवासी 

मलुाुंचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 7058060807 शिक्षक, प्राध्यापक, 

शिक्षण कें द्र इत्यादि

1. कोकण ज्ञानपीठ, कर्जत कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती चचुंतामणण 

दटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कर्जत
4. डॉ. पतुंगराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने े

एएससी कॉलेर्, पणे

खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी पदवी 
घेतली पादहरे्.

तमु्ही खालील शशष्यवतृ्ती पकैी 1 

सरकारी शशष्यवतृ्ती योर्नचेा 
लाभ घेण्यास पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: आददवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा शलु्क

6 कल्पशे बाबू 
अचगवाले

ववज्ञान आददवासी 
मलुाुंचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ - शिक्षक, प्राध्यापक, 

शिक्षण कें द्र इत्यादि

1. कोकण ज्ञानपीठ, कर्जत कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती चचुंतामणण 

दटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कर्जत
4. डॉ. पतुंगराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने े

एएससी कॉलेर्, पणे

खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी पदवी 
घेतली पादहरे्.

तमु्ही खालील शशष्यवतृ्ती पकैी 1 

सरकारी शशष्यवतृ्ती योर्नचेा 
लाभ घेण्यास पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: आददवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा शलु्क



8 रारे्श 

बळीराम पारधी
कला आददवासी 

मलुाुंचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 7263801582 शिक्षक, प्राध्यापक, 

शिक्षण कें द्र इत्यादि

1. कोकण ज्ञानपीठ, कर्जत कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती चचुंतामणण 

दटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कर्जत
4. डॉ. पतुंगराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने े

एएससी कॉलेर्, पणे

खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी पदवी 
घेतली पादहरे्.

तमु्ही खालील शशष्यवतृ्ती पकैी 1 

सरकारी शशष्यवतृ्ती योर्नचेा 
लाभ घेण्यास पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: आददवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा शलु्क

11 शखेर सनुील 

ब्रम्हाडे
ववज्ञान आददवासी 

मलुाुंचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 8605412454 शिक्षक, प्राध्यापक, 

शिक्षण कें द्र इत्यादि

1. कोकण ज्ञानपीठ, कर्जत कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती चचुंतामणण 

दटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कर्जत
4. डॉ. पतुंगराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने े

एएससी कॉलेर्, पणे

खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी पदवी 
घेतली पादहरे्.

तमु्ही खालील शशष्यवतृ्ती पकैी 1 

सरकारी शशष्यवतृ्ती योर्नचेा 
लाभ घेण्यास पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: आददवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा शलु्क



Sr. 

No.

Name 

(As in 

School 

Register)

Strea

m

School Class Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)

College 

Choice/s

(As Per 

Student)

College 

 

Course 

Choice/

s

(As Per 

Suggestions YDF (College) Suggestions  YDF

(Course)

Suggestions YDF

(Scholarships)

2 जय वसतं 

लोहकरे
ववज्ञान आदिवासी 

मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 7030795034 नसस - बी एस 

सी नर्सिंग
1. एमजीएम इन्स्टिट्यिू ऑफ हेल्थ 

साय्ससे, नवी मुबंई.

2. भारती ववद्यापीठ, नर्सिंग कॉलेज, नवी 
मुबंई
3. डॉ. एपीजे अब्िलु कलाम कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अडँ हेल्थ साय्स, पणे
4. माणगाव जनरल नर्सिंग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सहहटपिेु टकूल ऑफ नर्सिंग ्य ू

पनवले

नर्सिंग -

नर्सिंगमध्ये डडप्लोमा (Diploma 

in Nursing) करू शकता, जे 3.5 

वर्षे ककंवा 2 वर्षासचे प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम करत 

असल्यास:

1. हयावसाययक 

र्शक्षण शलु्क 

पनुववसतरण
2. हयावसाययक 

र्शक्षण िेखभाल भत्ता

5 केतन तातू 
अगगवाले

ववज्ञान आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 9921891062 डॉक्िर - एम एस 1. एसिीआर मडेडकल कॉलेज, 

आबंजेोगाई, बीड
2. डॉ. वशैपंायन ममेोररयल शासकीय 

वदै्यकीय महाववद्यालय , सोलापरू

>बारावी परीक्षा उत्तीणस झाल्यावर 

एनईईिी (The National 

Eligibility cum Entrance 

Test or NEET) कॅ्रक करा.
 >एनईईिीच्या आधारावर 

वदै्यकीय महाववद्यालयांमध्ये  

प्रवशे घ्या.
 >मग एम एस  पणूस करा आणण 

आपल्या पररणामांवर  आणण 

यनवडीवर आधाररत आणखी 
टपशेलायझशेन  करा.

1. पोटि मॅदिक 

र्शष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयािंसाठी  
र्शक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

10 सरूज 

चदं्रकांत 

बांगरे

ववज्ञान आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 8378033439 र्शक्षक/पोलीस
/आमी

- बी एस सी 1. खालापरू तालकुा र्शक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली मनु्स्सपल कौन्स्सल 

कला, ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय
2. कोकण ज्ञानपीठ, कजसत कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य महाववद्यालय .

3. महात्मा एज्यकेुशन सोसायिीचे 
वपल्लई एचओसी कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य महाववद्यालय , एचओसीएल 

शकै्षणणक पररसर, कजसत
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने ेएएससी 
कॉलेज, पने

खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  कमीत कमी 
पिवी घेतली पादहजे.

1. पोटि मॅदिक 

र्शष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयािंसाठी  
र्शक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



Sr. 

 

No

.

Name 

(As in 

School 

Register)

Strea

m

School Cla

ss

Contact No. Career 

Choice

/s 

(As 

Per 

Studen

t)

College 

Choice/

s

(As Per 

Student

)

Colleg

e 

Course 

 

Choice

/s

(As 

Per 

Studen

t)

Suggestions 

 YDF 

(College)

Suggestions  

YDF

(Course)

Suggestion

s YDF

(Scholarshi

ps)

Recom

mende

d 

Career 

 1 

(A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 1)

Recom

mende

d 

Career 

2 (A2E)

Recommended 

College 2 (A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recommend

ed 

(Scholarship 

2)

2 वर्षा 
तषनषजी 
हेमषडे

कलष आदिवष
सी 
मलु ींचे  
शषसकीय 

वसतीगहृ
 नरेळ

१२ 9130592904 पोल स कजात बी ए 1. कोकण 

ज्ञषनपीठ, 

कजात कलष, 
ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय.

2. महषत्मष 
फुले कलष, 
ववज्ञषन आणण 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

पॅनवले
3. मषतोश्री 
समुती 
चचींतषमणण 

दिपणीस कलष 
व वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

कजात
4. पीईएस च े

भषऊसषहेब  नने े

एएससी 
कॉलेज, पणे




>तमुची 12 वी 
पर क्षष पणूा 
केल्यषनींतर तमु्हषलष 
खषल लपकैी  
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषतनू  

गे्रजुएशन पिवी पणूा 
करषवी लषगेल.

>पिवी पणूा 
केल्यषनींतर, 

आपल्यषलष 
स्पर्षात्मक पर क्षष 
ककीं वष नषगर  सवेष 
पर के्षसषठी  उपस्स्ित 

रहषवे लषगेल.

 डडग्री 
कॉलेजसषठी
1. पोस्ि 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसष
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षष शलु्क

डडफेन्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खषल ल पकैी 
कोणत्यषह  एकष 
महषववद्यषलयषतनू :

1. डॉ. पतींगरषव 

किम कलष व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय, पणे
2. पीईएस च े

भषऊसषहेब  नने े 

कलष, ववज्ञषन आणण 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबषग-रषयगड.

4. कोकण 

ज्ञषनपीठ, कजात 

कलष, ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय.

5. शशक्षण महर्ी 
िषिषसषहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यषनींतर सरकषर  
नषगर  सवेष 
पर के्षसषठी  भिे द्यष 
जे ऑनलषइन 

उपलब्र् आहे

>तमुची 12 वी 
पर क्षष पणूा 
केल्यषनींतर 

तमु्हषलष 
खषल लपकैी  
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषतनू
 गे्रजुएशन पिवी 
पणूा करषवी 
लषगेल.

>पिवी पणूा 
केल्यषनींतर, 

आपल्यषलष 
स्पर्षात्मक 

पर क्षष ककीं वष 
नषगर  सवेष 
पर के्षसषठी  
उपस्स्ित रहषवे 
लषगेल.

>त्यषनींतर 

सरकषर  नषगर  
सवेष पर के्षसषठी  
भिे द्यष जे 

ऑनलषइन 

उपलब्र् आहे

1. पोस्ि 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसषठी
 शशक्षण शलु्क 

आणण पर क्षष 
शलु्क

सोशल 

सषयन्ससे
 ररसचा

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वषणणज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहने कलष 
महषववद्यषलय रोहष
2. खषलषपरू तषलकुष 
शशक्षण प्रसषरक 

मींडळषचे खोपोल  
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कलष, ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय
3. महषत्मष फुले 

कलष, ववज्ञषन 

आणण वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

पनवले
शशक्षण महर्ी 
िषिषसषहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवषई शशक्षण 

प्रसषरक मींडळषचे 
महषड़ सनु्िररषव 

मोरे कलष, वषणणज्य 

व ववज्ञषन (वररष्ठ) 

महषववद्यषलय

>12 वी पर क्षष 
पणूा केल्यषनींतर 

(प्रषर्षन्यक्रम 

परींतु कलषींसषठी 
मयषादित नषह ), 
खषल  नमिू 

केलेल्यष 
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषतू
न गे्रजुएशन  

पिवी पणूा करष.
>पिवी प्रषप्त 

केल्यषनींतर 

आणखी िोन 

वर्षानींतर पिवी 
पिवी पणूा करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्यषलष 
एनईि  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पषस 

करषवी लषगेल जी 
आपल्यषलष 
आपल्यष 
ननवडीच्यष 
कोणत्यषह  
ववर्यषमध्ये 

पीएचडी / 
सींशोर्नषसषठी  
अजा करण्यषस 

पषत्र ठरेल.

1. पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसषठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण पर क्षष 
शलु्क



4 सवुणषा 
अनींत 

पषरर्ी

कलष आदिवष
सी 
मलु ींचे  
शषसकीय 

वसतीगहृ
 नरेळ

१२ 9767502714 पोल स कजात बी ए 1. कोकण 

ज्ञषनपीठ, 

कजात कलष, 
ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय.

2. महषत्मष 
फुले कलष, 
ववज्ञषन आणण 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

पॅनवले
3. मषतोश्री 
समुती 
चचींतषमणण 

दिपणीस कलष 
व वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

कजात
4. पीईएस च े

भषऊसषहेब  नने े

एएससी 
कॉलेज, पणे




>तमुची 12 वी 
पर क्षष पणूा 
केल्यषनींतर तमु्हषलष 
खषल लपकैी  
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषतनू  

गे्रजुएशन पिवी पणूा 
करषवी लषगेल.

>पिवी पणूा 
केल्यषनींतर, 

आपल्यषलष 
स्पर्षात्मक पर क्षष 
ककीं वष नषगर  सवेष 
पर के्षसषठी  उपस्स्ित 

रहषवे लषगेल.

 डडग्री 
कॉलेजसषठी
1. पोस्ि 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसष
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षष शलु्क

डडफेन्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खषल ल पकैी 
कोणत्यषह  एकष 
महषववद्यषलयषतनू :

1. डॉ. पतींगरषव 

किम कलष व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय, पणे
2. पीईएस च े

भषऊसषहेब  नने े 

कलष, ववज्ञषन आणण 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबषग-रषयगड.

4. कोकण 

ज्ञषनपीठ, कजात 

कलष, ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय.

5. शशक्षण महर्ी 
िषिषसषहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यषनींतर सरकषर  
नषगर  सवेष 
पर के्षसषठी  भिे द्यष 
जे ऑनलषइन 

उपलब्र् आहे

>तमुची 12 वी 
पर क्षष पणूा 
केल्यषनींतर 

तमु्हषलष 
खषल लपकैी  
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषतनू
 गे्रजुएशन पिवी 
पणूा करषवी 
लषगेल.

>पिवी पणूा 
केल्यषनींतर, 

आपल्यषलष 
स्पर्षात्मक 

पर क्षष ककीं वष 
नषगर  सवेष 
पर के्षसषठी  
उपस्स्ित रहषवे 
लषगेल.

>त्यषनींतर 

सरकषर  नषगर  
सवेष पर के्षसषठी  
भिे द्यष जे 

ऑनलषइन 

उपलब्र् आहे

1. पोस्ि 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसषठी
 शशक्षण शलु्क 

आणण पर क्षष 
शलु्क

सोशल 

सषयन्ससे
 ररसचा

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वषणणज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहने कलष 
महषववद्यषलय रोहष
2. खषलषपरू तषलकुष 
शशक्षण प्रसषरक 

मींडळषचे खोपोल  
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कलष, ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय
3. महषत्मष फुले 

कलष, ववज्ञषन 

आणण वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

पनवले
शशक्षण महर्ी 
िषिषसषहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवषई शशक्षण 

प्रसषरक मींडळषचे 
महषड़ सनु्िररषव 

मोरे कलष, वषणणज्य 

व ववज्ञषन (वररष्ठ) 

महषववद्यषलय

>12 वी पर क्षष 
पणूा केल्यषनींतर 

(प्रषर्षन्यक्रम 

परींतु कलषींसषठी 
मयषादित नषह ), 
खषल  नमिू 

केलेल्यष 
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषतू
न गे्रजुएशन  

पिवी पणूा करष.
>पिवी प्रषप्त 

केल्यषनींतर 

आणखी िोन 

वर्षानींतर पिवी 
पिवी पणूा करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्यषलष 
एनईि  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पषस 

करषवी लषगेल जी 
आपल्यषलष 
आपल्यष 
ननवडीच्यष 
कोणत्यषह  
ववर्यषमध्ये 

पीएचडी / 
सींशोर्नषसषठी  
अजा करण्यषस 

पषत्र ठरेल.

1. पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसषठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण पर क्षष 
शलु्क



5 सोनल 

रषमिषस 

बषींगरे

ववज्ञषन आदिवष
सी 
मलु ींचे  
शषसकीय 

वसतीगहृ
 नरेळ

१२ 9270812535 होिल 

मनैजेमेंि
- - 1. महषत्मष 

गषींर्ी ववद्यष 
मींदिर 

इींस्स्िट्यिू 

ऑफ हॉिेल 

मॅनजेमेंि अडँ 

केिररींग 

िेक्नॉलॉजी, 
नषशशक
2. महषरषष्ि 

रषज्य हॉिेल 

मॅनजेमेंि अडँ 

केिररींग 

िेक्नॉलॉजी, पणेु
3. आयि एम 

इस्न्स्िट्यिू 

ऑफ हॉिेल 

मॅनजेमेंि अडँ 

केिररींग 

िेक्नॉलॉजी, 
नवी मुींबई

> 12 वी पर क्षष पणूा 
केल्यषनींतर, आपण 

पिवी घेऊ शकतष, 
जो खषजगी ककीं वष 
सरकषर  
महषववद्यषलयषतनू  3 

वर्षाचष कोसा आहे, 

बॅचलर ऑफ 

एच.एम.सी.ि . 
हॉिेल व्यवस्िषपन 

आणण केिररींग 

िेक्नॉलॉजी 
एचएससी पोस्ि 

करष. सरकषर  
महषववद्यषलयषींसषठी , 
आपल्यषलष कॉमन 

एींिषन्स िेस्ि 

(सीईि ) नषमक एींि  
पर क्षष िेणे आवश्यक 

आहे.

 

> ककीं वष तमु्ह  
डडप्लोमष कोसा करू 

शकतष, जे 2 वर्षांचे 
आहे, एच.एम.सी.ि . 
डडप्लोमष इन हॉिेल 

व्यवस्िषपन आणण 

केिररींग िेक्नॉलॉजी. 
आपण खषजगी ककीं वष 
सरकषर  
महषववद्यषलयषतनू  

छः मदहन्यषींपषसनू 

प्रमषणन अभ्यषसक्रम 

पिवीसषठी :
1. पोस्ि 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसष
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षष शलु्क

डडप्लोमष 
अभ्यषसक्रमषीं
सषठी:
1. 

व्यषवसषनयक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववातरण
2. 

व्यषवसषनयक 

शशक्षण 

िेखभषल भत्तष

कोर 

इींजीननय
ररींग

1. सरस्वती 
एज्यकेुशन 

सोसषयि , 
यषिवरषव 

तषसगषवकर  

अशभयषींत्रत्रकी व 

तींत्रज्ञषन सींस्िष, 
कजात
2. कोकण ज्ञषनपीठ 

अशभयषींत्रत्रकी 
महषववद्यषलय, 

कजात
3. सरस्वती 
एज्यकेुशन 

सोसषयि , 
यषिवरषव 

तषसगषवकर  

अशभयषींत्रत्रकी व 

व्यवस्िषपन 

महषववद्यषलय, 

नसरषपरू, चींिई, 

कजात
4. ल लष 
एज्यकेुशन 

सोसषयि , जी.व्ह . 
आचषया इींस्स्िट्यिू 

ऑफ अशभयषींत्रत्रकी 
व तींत्रज्ञषन, शलेू, 
कजात
5. दिलकप ररसचा 
इस्न्स्िट्यिू ऑफ 

इींजीननयररींग अडँ 

मॅनजेमेंि स्िडीज, 

>12 वी ववज्ञषन 

पणूा केल्यषनींतर, 

पढु लपकैी 
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषींम
ध्ये प्रवशे घ्यष जी 
अशभयषींत्रत्रकी 
पिवी 
(Engineering 

Degree) 4 

वर्षाची असले.

1. पोस्ि 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसषठी
 शशक्षण शलु्क 

आणण पर क्षष 
शलु्क

सॉफ्िवरे 

इींजीननय
ररींग 

आणण 

आईि 

1. सरस्वती 
एज्यकेुशन 

सोसषयि , 
यषिवरषव 

तषसगषवकर  

अशभयषींत्रत्रकी व 

तींत्रज्ञषन सींस्िष, 
कजात
2. कोकण ज्ञषनपीठ 

अशभयषींत्रत्रकी 
महषववद्यषलय, 

कजात
3. सरस्वती 
एज्यकेुशन 

सोसषयि , 
यषिवरषव 

तषसगषवकर  

अशभयषींत्रत्रकी व 

व्यवस्िषपन 

महषववद्यषलय, 

नसरषपरू, चींिई, 

कजात
4. ल लष 
एज्यकेुशन 

सोसषयि , जी.व्ह . 
आचषया इींस्स्िट्यिू 

ऑफ अशभयषींत्रत्रकी 
व तींत्रज्ञषन, शलेू, 
कजात
5. दिलकप ररसचा 
इस्न्स्िट्यिू ऑफ 

इींजीननयररींग अडँ 

मॅनजेमेंि स्िडीज, 

>12 वी ववज्ञषन 

पणूा केल्यषनींतर, 

पढु लपकैी 
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषींम
ध्ये प्रवशे घ्यष जी 
अशभयषींत्रत्रकी 
पिवी 
(Engineering 

Degree) 4 

वर्षाची असले.

>आपल्यषलष 
एकतर सीएस, 

सींगणक ववज्ञषन 

(Computer 

Science, CS)  

ककीं वष आयि , 
मषदहती तींत्रज्ञषन 

(Information 

Technology, 

IT) अभ्यषसक्रम 

ननवडणे 

आवश्यक आहे.

1. पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसषठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण पर क्षष 
शलु्क



6 कोमल 

भषस्कर 

हेमषडे

वषणण
ज्य

आदिवष
सी 
मलु ींचे  
शषसकीय 

वसतीगहृ
 नरेळ

१२ 7038909677 सी ए बिलषपरु बी कॉम 1. 

आयबीएसएआर
 कॉलेज 

वषणणज्य व 

ववज्ञषन 

महषववद्यषलय, 

कजात, रषयगड
2. कोकण 

ज्ञषनपीठ, 

कजात कलष, 
ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय.

3. मषतोश्री 
समुती 
चचींतषमणण 

दिपणीस कलष 
व वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

कजात
4. खषलषपरू 

तषलकुष शशक्षण 

प्रसषरक 

मींडळषचे 
खोपोल  
मसु्न्सपल 

कौस्न्सल कलष, 
ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय
5. महषत्मष 
एज्यकेुशन 

सोसषयि चे 

खषल लपकैी  
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषतनू  

कमीत कमी बी कॉम 

पिवी घेतल  पषदहजे.

तमु्ह  खषल ल 

शशष्यवतृ्ती 
पकैी 1 

सरकषर  
शशष्यवतृ्ती 
योजनचेष लषभ 

घेण्यषस पषत्र 

आहषत.

शशष्यवतृ्ती 1: 

पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसष
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षष शलु्क

सोशल 

सषयन्से
स ररसचा

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वषणणज्य 

व सौ.के.जी. तमहने 
कलष महषववद्यषलय 

रोहष
2. खषलषपरू तषलकुष 
शशक्षण प्रसषरक 

मींडळषचे खोपोल  
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कलष, ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय
3. महषत्मष फुले 

कलष, ववज्ञषन आणण 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

पनवले
शशक्षण महर्ी 
िषिषसषहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवषई शशक्षण 

प्रसषरक मींडळषचे 
महषड़ सनु्िररषव 

मोरे कलष, वषणणज्य 

व ववज्ञषन (वररष्ठ) 

महषववद्यषलय

>12 वी पर क्षष 
पणूा केल्यषनींतर 

(प्रषर्षन्यक्रम 

परींतु कलषींसषठी 
मयषादित नषह ), 
खषल  नमिू 

केलेल्यष 
कोणत्यषह  
महषववद्यषलयषतनू
 गे्रजुएशन  पिवी 
पणूा करष.
>पिवी प्रषप्त 

केल्यषनींतर 

आणखी िोन 

वर्षानींतर पिवी 
पिवी पणूा करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्यषलष 
एनईि  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पषस 

करषवी लषगेल जी 
आपल्यषलष 
आपल्यष 
ननवडीच्यष 
कोणत्यषह  
ववर्यषमध्ये 

पीएचडी / 
सींशोर्नषसषठी  
अजा करण्यषस 

पषत्र ठरेल.

1. पोस्ि 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसषठी
 शशक्षण शलु्क 

आणण पर क्षष 
शलु्क

वकषळषत 1. कोकण 

ज्ञषनपीठ, कजात 

कलष, ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय.

2. मषतोश्री समुती 
चचींतषमणण दिपणीस 

कलष व वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

कजात
3. खषलषपरू तषलकुष 
शशक्षण प्रसषरक 

मींडळषचे खोपोल  
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कलष, ववज्ञषन व 

वषणणज्य 

महषववद्यषलय
4. महषत्मष फुले 

कलष, ववज्ञषन 

आणण वषणणज्य 

महषववद्यषलय, 

पनवले
5. शशक्षण महर्ी 
िषिषसषहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कलष 
ववद्यषर्थयषांसषठी :
>12 वी पर क्षष 
पणूा केल्यषनींतर, 

आपल्यषलष 
कोणत्यषह  
ननयशमत डडग्री 
महषववद्यषलयषतू
न पिवी (बीए) 

पणूा करषवी 
लषगेल आणण 

त्यषनींतर येिे 

नमिू 

केल्यषप्रमषणे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रवशे 

करण्यषसषठी 
सीएलएि  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

स्क्लयर करषवे 
लषगेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB) पणूा करष जे 

3 वर्षांचष 
अभ्यषसक्रम आहे.

1. पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजनष
2. आदिवषसी 
ववद्यषर्थयषांसषठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण पर क्षष 
शलु्क



Sr. 

No.

Name (As 

in School 

Register)

Stream School Class Contact No. Career 

Choice/s 

 

(As Per 

Student)

Colleg

e 

Choice

/s

(As 

Per 

Studen

t)

College 

Course 

Choice/

s

(As Per 

Student

)

Suggestions YDF (College) Suggestions  YDF

(Course)

Suggestions YDF

(Scholarships)

1 माधरुी मोहन 

दरवाडा
कला आददवासी 

मलुीींचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 9552877092 पोलीस कर्जत बी ए 1. कोकण ज्ञानपीठ, कर्जत कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅनवले
3. मातोश्री समुती चचींतामणण 

दिपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कर्जत
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने े

एएससी कॉलेर्, पणे




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूज 
केल्यानींतर तमु्हाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातनू  

गे्ररु्एशन पदवी पणूज करावी लागेल.

>पदवी पणूज केल्यानींतर, आपल्याला 
स्पधाजत्मक परीक्षा ककीं वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपस्स्ित रहावे लागेल.

 डडग्री कॉलेर्साठी
1. पोस्ि मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योर्ना
2. आददवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

3 माया महाद ू

पाडीर
वाणणज्य आददवासी 

मलुीींचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

नरेळ

१२ 9673600473 अकाउींिेंि कर्जत बी कॉम 1. आयबीएसएआर  कॉलेर् 

वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय , कर्जत, रायगड
2. कोकण ज्ञानपीठ, कर्जत कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय .

3. मातोश्री समुती चचींतामणण 

दिपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कर्जत
4. खालापरू तालकुा शशक्षण 

प्रसारक मींडळाचे खोपोली 
मसु्ससपल कौस्ससल कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य महाववद्यालय
5. महात्मा एज्यकेुशन 

सोसायिीचे वपल्लई एचओसी 
कॉलेर् ऑफ आर्टजस, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य, एचओसीएल 

शकै्षणणक कॅम्पस खालापरू

खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  कमीत कमी बी 
कॉम पदवी घेतली पादहरे्.

तमु्ही खालील 

शशष्यवतृ्ती पकैी 1 

सरकारी शशष्यवतृ्ती 
योर्नचेा लाभ 

घेण्यास पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: पोस्ि 

मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योर्ना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आददवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



Sr. 

 

No

.

Name 

(As 

in 

Scho

ol 

Regis

ter)

Stre

am

School Cl

as

s

Contact No. Caree

r 

Choic

e/s 

(As 

Per 

Stude

nt)

Colleg

e 

Choice

/s

(As 

Per 

Studen

t)

Colleg

e 

Cours

e 

Choice

/s

(As 

Per 

Stude

nt)

Suggestions 

YDF (College)

Suggestions  

YDF

(Course)

Suggestion

s YDF

(Scholarshi

ps)

Recom

mende

d 

Career 

1 (A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recommen

ded 

(Scholarsh

ip 1)

Recomm

ended 

Career 

2 (A2E)

Recommended 

College 2 (A2E)

Recomemde

d 

(Course 2)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 2)

1 रंजना 
शकंर 

पारधी

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 8691976157 पोस्ट 

ऑफिस
1. चांगु काना 
ठाकूर कला 
वाणिज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय 

नवीन पनवले.

2. कमलगौर  दहरू 

पाट ल शशक्षि 

ससं्थेचे सद्गरुु 

वामनबाबा कॉमसस 
अडँ सायन्स 

कॉलेज तळोजा 
रायगड
3. महात्मा िुले 

आर्टसस, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले 

जजल्हा.रायगड
4. राहुल शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
सत्याग्रह 

महाववद्यालय, 

सपारक भवन, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
6. सद्गरुू 

वामनबाबा कॉमसस 
अडँ सायन्स 

कॉलेज तळोजा




>तमुची 12 वी 
पर क्षा पिूस 
केल्यानतंर तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोित्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पिूस 
करावी लागेल.

>पिवी पिूस 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधासत्मक पर क्षा 
फकंवा नागर  सवेा 
पर के्षसाठी  उपजस्थत 

रहावे लागेल.

 डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि पर क्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे
 ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वाणिज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहने कला 
महाववद्यालय रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, वाणिज्य 

व ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मयासदित नाह ), 
खाल  नमिू 

केलेल्या 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन  

पिवी पिूस करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वर्षासनतंर पिवी 
पिवी पिूस करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईट  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीच्या 
कोित्याह  
ववर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी  
अजस करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजसत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजसत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातू
न पिवी (बीए) 

पिूस करावी 
लागेल आणि 

त्यानतंर येथे 

नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common 

Law 

Admission 

Test, CLAT) 

जललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पिूस करा 
जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क



3 प्रिाल  
पांडू वारे

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 9049828106 ब्यटू  
पारलर

आय ट  
आय

1. शासकीय 

आयट आय, पिे, 

जज: रायगड
2. शासकीय 

आयट आय, 

(आदिवासी), 
कजसत, जज: रायगड
3. शासकीय 

आयट आय, 

खालापरू, जज: 

रायगड
4. शासकीय 

आयट आय, 

अशलबाग, जज: 

रायगड
5. शासकीय 

आयट आय, 

पनवले, जज: 

रायगड
6. रयत शशक्षि 

ससं्थान प्रनतजष्ठत 

औद्योचगक 

प्रशशक्षि ससं्था 
नवाडे ता. पनवले 

जजल्हा: रायगड

>12 वी पर क्षा पिूस 
केल्यानतंर, 

आपल्याला सरकार  
आयट आय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाल  नमिू 

केल्याप्रमािे) आणि 

प्रमािन अभ्यासक्रम 

पिूस करा.

>फकंवा 
महाववद्यालयाद्वारे  

िेऊ केल्याप्रमािे 

आपि काह  
डडप्लोमा कोसस िेखील 

करू शकता.

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता"

सोशल 

सायन्ससे
 ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वाणिज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहने कला 
महाववद्यालय रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, वाणिज्य 

व ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मयासदित नाह ), 
खाल  नमिू 

केलेल्या 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन  

पिवी पिूस करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वर्षासनतंर पिवी 
पिवी पिूस करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईट  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीच्या 
कोित्याह  
ववर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी  
अजस करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजसत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजसत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातू
न पिवी (बीए) 

पिूस करावी 
लागेल आणि 

त्यानतंर येथे 

नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common 

Law 

Admission 

Test, CLAT) 

जललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पिूस करा 
जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क



4 िौडा 
गीता 
नवश्या

ववज्ञा
न

आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 9960421026 वकील 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजसत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि 

दटपिीस कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजसत
3. खालापरू 

तालकुा शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
खोपोल  मजुन्सपल 

कौजन्सल कला, 
ववज्ञान व वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी पर क्षा पिूस 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याह  ननयशमत 

डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पिवी (बीए) पिूस 
करावी लागेल आणि 

त्यानतंर येथे नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) जललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी 
(BA LLB) पिूस करा 
जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि पर क्षा 
शलु्क

सॉफ्टवरे 

इंजीननय
ररगं 

आणि 

आईट 

1. सरस्वती 
एज्यकेुशन 

सोसायट , 
यािवराव 

तासगावकर 

अशभयांत्रत्रकी व 

ततं्रज्ञान ससं्था, 
कजसत
2. कोकि ज्ञानपीठ 

अशभयांत्रत्रकी 
महाववद्यालय, 

कजसत
3. सरस्वती 
एज्यकेुशन 

सोसायट , 
यािवराव 

तासगावकर 

अशभयांत्रत्रकी व 

व्यवस्थापन 

महाववद्यालय, 

नसरापरू, चिंई, 

कजसत
4. ल ला 
एज्यकेुशन 

सोसायट , जी.व्ह . 
आचायस इंजस्टर्टयटू 

ऑि अशभयांत्रत्रकी 
व ततं्रज्ञान, शलेू, 
कजसत
5. दिलकप ररसचस 
इजन्स्टर्टयटू ऑि 

इंजीननयररगं अडँ 

मॅनजेमेंट स्टडीज, 

>12 वी ववज्ञान 

पिूस केल्यानतंर, 

पढु लपकैी 
कोित्याह  
महाववद्यालयांम
ध्ये प्रवशे घ्या जी 
अशभयांत्रत्रकी 
पिवी 
(Engineering 

Degree) 4 

वर्षासची असले.

>आपल्याला 
एकतर सीएस, 

सगंिक ववज्ञान 

(Computer 

Science, CS)  

फकंवा आयट , 
मादहती ततं्रज्ञान 

(Information 

Technology, 

IT) अभ्यासक्रम 

ननवडिे 

आवश्यक आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

कोर 

इंजीननयररं
ग

1. सरस्वती 
एज्यकेुशन 

सोसायट , 
यािवराव 

तासगावकर 

अशभयांत्रत्रकी व 

ततं्रज्ञान ससं्था, 
कजसत
2. कोकि ज्ञानपीठ 

अशभयांत्रत्रकी 
महाववद्यालय, 

कजसत
3. सरस्वती 
एज्यकेुशन 

सोसायट , 
यािवराव 

तासगावकर 

अशभयांत्रत्रकी व 

व्यवस्थापन 

महाववद्यालय, 

नसरापरू, चिंई, 

कजसत
4. ल ला 
एज्यकेुशन 

सोसायट , जी.व्ह . 
आचायस इंजस्टर्टयटू 

ऑि अशभयांत्रत्रकी 
व ततं्रज्ञान, शलेू, 
कजसत
5. दिलकप ररसचस 
इजन्स्टर्टयटू ऑि 

इंजीननयररगं अडँ 

मॅनजेमेंट स्टडीज, 

>12 वी ववज्ञान 

पिूस केल्यानतंर, 

पढु लपकैी 
कोित्याह  
महाववद्यालयांम
ध्ये प्रवशे घ्या 
जी अशभयांत्रत्रकी 
पिवी 
(Engineering 

Degree) 4 

वर्षासची असले.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क



5 साधना 
ववष्िू 

वथास

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 9324768406 नसस पनवले नशसांग 1. एमजीएम 

इजन्स्टर्टयटू ऑि 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑि 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पिे
4. मािगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी जव्हस्पटेु 

स्कूल ऑि नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्ष े

फकंवा 2 वर्षासचे 
प्रोग्राम आहे.

आपि 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता

सोशल 

सायन्ससे
 ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वाणिज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहने कला 
महाववद्यालय रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, वाणिज्य 

व ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मयासदित नाह ), 
खाल  नमिू 

केलेल्या 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन  

पिवी पिूस करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वर्षासनतंर पिवी 
पिवी पिूस करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईट  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीच्या 
कोित्याह  
ववर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी  
अजस करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

शसववल 

सववसससे
1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजसत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजसत
3. चांगु काना 
ठाकूर कला 
वाणिज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय न्य ू

पनवले.

4. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले, रायगड
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले

>तमुची 12 वी 
पर क्षा पिूस 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पिवी पिूस 
करावी लागेल.

>पिवी पिूस 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधासत्मक 

पर क्षा पास 

करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क



6 रुपाल  
गिेश 

वरखडे

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 9152502895 नतृ्य वतसक 

कॉलेज 

वसई

बी ए 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजसत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि 

दटपिीस कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजसत
3. खालापरू 

तालकुा शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
खोपोल  मजुन्सपल 

कौजन्सल कला, 
ववज्ञान व वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
6. वतसक कॉलेज, 

वसई




>तमुची 12 वी 
पर क्षा पिूस 
केल्यानतंर तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोित्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पिूस 
करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि पर क्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे
 ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वाणिज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहने कला 
महाववद्यालय रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, वाणिज्य 

व ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मयासदित नाह ), 
खाल  नमिू 

केलेल्या 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन  

पिवी पिूस करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वर्षासनतंर पिवी 
पिवी पिूस करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईट  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीच्या 
कोित्याह  
ववर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी  
अजस करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

परिोशमांग 

आर्टसस
1.भारत कॉलेज 

ऑि लशलत कला 
व ससं्कृती, मुबंई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, 

परभिी
3. 

पद्मभरू्ष.ड्र.क्रांनतवी
र नागनाथ अण्िा 
नायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 

सांगल 
4. साववत्रीबाई िुले 

पिेु ववद्यापीठ, पिेु

>बारावी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

गे्रजुएशन पिवी 
पिूस करिे, 

अथासत पिवीधर 

पिवी फकंवा 
खाल  नमिू 

केलेल्या 
महाववद्यालया
तील मास्टसस 
डडग्री िेखील 

पिूस करू 

शकतील.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क



7 शशमसला
 

सीतारा
म 

कावड

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 9325934136 नसस पनवले नशसांग 1. एमजीएम 

इजन्स्टर्टयटू ऑि 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑि 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पिे
4. मािगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी जव्हस्पटेु 

स्कूल ऑि नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्ष े

फकंवा 2 वर्षासचे 
प्रोग्राम आहे.

आपि 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता

सोशल 

सायन्ससे
 ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वाणिज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहने कला 
महाववद्यालय रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, वाणिज्य 

व ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मयासदित नाह ), 
खाल  नमिू 

केलेल्या 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन  

पिवी पिूस करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वर्षासनतंर पिवी 
पिवी पिूस करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईट  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीच्या 
कोित्याह  
ववर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी  
अजस करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजसत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजसत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले

कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातू
न पिवी (बीए) 

पिूस करावी 
लागेल आणि 

त्यानतंर येथे 

नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common 

Law 

Admission 

Test, CLAT) 

जललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पिूस करा 
जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क



8 ननफकता
 ववष्िू 

कामडी

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 8879602296 नसस पनवले नशसांग 1. एमजीएम 

इजन्स्टर्टयटू ऑि 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑि 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पिे
4. मािगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी जव्हस्पटेु 

स्कूल ऑि नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्ष े

फकंवा 2 वर्षासचे 
प्रोग्राम आहे.

आपि 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता

ग्राफिलस 

डडझाइन
1. इंस्ट टूर्टस ऑि 

त्रबजनसे एडं ररसचस -
 [IBSAR], नवी 
मुबंई 

2. छत्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशससट  - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशससट  - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
4. पचंवट  कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. ह रे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्ट टूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीिस 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न पिवी 
शमळवावी लागेल 

आणि बी.सी.ए 

मधील 

बॅचलससमध्ये पिूस 
पिवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

िैशन 

डडजाईन
1. शासकीय 

आयट आय, 

(आदिवासी), 
कजसत, जज: रायगड
2. शासकीय 

आयट आय, लोअर 

परळ, जज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयट आय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, जज: मुबंई 

शहर

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकार  
आयट आय 

महाववद्यालयात
 प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाल  
नमिू 

केल्याप्रमािे) 

आणि प्रमािन 

अभ्यासक्रम 

पिूस करा.

>फकंवा 
महाववद्यालया
द्वारे िेऊ 

केल्याप्रमािे 

आपि काह  
डडप्लोमा कोसस 
िेखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता"

9 पूनम 

ववनाय
क 

गाववत

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 8657387230 नसस पनवले नशसांग 1. एमजीएम 

इजन्स्टर्टयटू ऑि 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑि 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पिे
4. मािगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी जव्हस्पटेु 

स्कूल ऑि नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्ष े

फकंवा 2 वर्षासचे 
प्रोग्राम आहे.

आपि 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता

ग्राफिलस 

डडझाइन
1. इंस्ट टूर्टस ऑि 

त्रबजनसे एडं ररसचस -
 [IBSAR], नवी 
मुबंई 

2. छत्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशससट  - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशससट  - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
4. पचंवट  कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. ह रे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्ट टूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीिस 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न पिवी 
शमळवावी लागेल 

आणि बी.सी.ए 

मधील 

बॅचलससमध्ये पिूस 
पिवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

िैशन 

डडजाईन
1. शासकीय 

आयट आय, 

(आदिवासी), 
कजसत, जज: रायगड
2. शासकीय 

आयट आय, लोअर 

परळ, जज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयट आय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, जज: मुबंई 

शहर

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकार  
आयट आय 

महाववद्यालयात
 प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाल  
नमिू 

केल्याप्रमािे) 

आणि प्रमािन 

अभ्यासक्रम 

पिूस करा.

>फकंवा 
महाववद्यालया
द्वारे िेऊ 

केल्याप्रमािे 

आपि काह  
डडप्लोमा कोसस 
िेखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता"



10 कववता 
लक्ष्मि
 वाजे

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 7769901059 नसस पनवले नशसांग 1. एमजीएम 

इजन्स्टर्टयटू ऑि 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑि 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पिे
4. मािगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी जव्हस्पटेु 

स्कूल ऑि नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्ष े

फकंवा 2 वर्षासचे 
प्रोग्राम आहे.

आपि 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता

सोशल 

सायन्ससे
 ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वाणिज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहने कला 
महाववद्यालय रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, वाणिज्य 

व ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मयासदित नाह ), 
खाल  नमिू 

केलेल्या 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन  

पिवी पिूस करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वर्षासनतंर पिवी 
पिवी पिूस करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईट  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीच्या 
कोित्याह  
ववर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी  
अजस करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजसत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजसत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातू
न पिवी (बीए) 

पिूस करावी 
लागेल आणि 

त्यानतंर येथे 

नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common 

Law 

Admission 

Test, CLAT) 

जललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पिूस करा 
जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क



11 वैभव 

सभुार्ष 

हडल

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 8657273509 नसस पनवले नशसांग 1. एमजीएम 

इजन्स्टर्टयटू ऑि 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑि 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पिे
4. मािगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी जव्हस्पटेु 

स्कूल ऑि नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्ष े

फकंवा 2 वर्षासचे 
प्रोग्राम आहे.

आपि 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता

ग्राफिलस 

डडझाइन
1. इंस्ट टूर्टस ऑि 

त्रबजनसे एडं ररसचस -
 [IBSAR], नवी 
मुबंई 

2. छत्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशससट  - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशससट  - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
4. पचंवट  कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. ह रे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्ट टूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीिस 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न पिवी 
शमळवावी लागेल 

आणि बी.सी.ए 

मधील 

बॅचलससमध्ये पिूस 
पिवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

िैशन 

डडजाईन
1. शासकीय 

आयट आय, 

(आदिवासी), 
कजसत, जज: रायगड
2. शासकीय 

आयट आय, लोअर 

परळ, जज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयट आय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, जज: मुबंई 

शहर

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकार  
आयट आय 

महाववद्यालयात
 प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाल  
नमिू 

केल्याप्रमािे) 

आणि प्रमािन 

अभ्यासक्रम 

पिूस करा.

>फकंवा 
महाववद्यालया
द्वारे िेऊ 

केल्याप्रमािे 

आपि काह  
डडप्लोमा कोसस 
िेखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता"



12 अजूं 

ववष्िू 

ढेगड

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 8657273496 नसस वसई नशसांग 1. एमजीएम 

इजन्स्टर्टयटू ऑि 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑि 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पिे
4. मािगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी जव्हस्पटेु 

स्कूल ऑि नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्ष े

फकंवा 2 वर्षासचे 
प्रोग्राम आहे.

आपि 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता

सोशल 

सायन्ससे
 ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशमखु वाणिज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहने कला 
महाववद्यालय रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, वाणिज्य 

व ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मयासदित नाह ), 
खाल  नमिू 

केलेल्या 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएशन  

पिवी पिूस करा.
>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वर्षासनतंर पिवी 
पिवी पिूस करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईट  (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीच्या 
कोित्याह  
ववर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी  
अजस करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजसत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजसत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले

कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातू
न पिवी (बीए) 

पिूस करावी 
लागेल आणि 

त्यानतंर येथे 

नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common 

Law 

Admission 

Test, CLAT) 

जललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पिूस करा 
जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क



13 गायत्री 
मनोज 

वीर

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 7620027003 कूक पनवले 1. महात्मा गांधी 
ववद्या मदंिर 

इंजस्टर्टयटू ऑि 

हॉटेल मॅनजेमेंट 

अडँ केटररगं 

टेलनॉलॉजी, 
नाशशक
2. महाराष्ि राज्य 

हॉटेल मॅनजेमेंट 

अडँ केटररगं 

टेलनॉलॉजी, पिेु
3. आयट एम 

इजन्स्टर्टयटू ऑि 

हॉटेल मॅनजेमेंट 

अडँ केटररगं 

टेलनॉलॉजी, नवी 
मुबंई

> 12 वी पर क्षा पिूस 
केल्यानतंर, आपि 

पिवी घेऊ शकता, जो 
खाजगी फकंवा 
सरकार  
महाववद्यालयातनू  3 

वर्षासचा कोसस आहे, 

बॅचलर ऑि 

एच.एम.सी.ट . हॉटेल 

व्यवस्थापन आणि 

केटररगं टेलनॉलॉजी 
एचएससी पोस्ट करा. 
सरकार  
महाववद्यालयांसाठी , 
आपल्याला कॉमन 

एिंान्स टेस्ट (सीईट ) 
नामक एिं  पर क्षा 
िेिे आवश्यक आहे.

> फकंवा तमु्ह  
डडप्लोमा कोसस करू 

शकता, जे 2 वर्षाांचे 
आहे, एच.एम.सी.ट . 
डडप्लोमा इन हॉटेल 

व्यवस्थापन आणि 

केटररगं टेलनॉलॉजी. 
आपि खाजगी फकंवा 
सरकार  
महाववद्यालयातनू  

छः मदहन्यांपासनू 

प्रमािन अभ्यासक्रम 

िेखील करू शकता.

पिवीसाठी:
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि पर क्षा 
शलु्क

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रमांसा
ठी:
1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता

ग्राफिलस 

डडझाइन
1. इंस्ट टूर्टस ऑि 

त्रबजनसे एडं ररसचस -
 [IBSAR], नवी 
मुबंई 

2. छत्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशससट  - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशससट  - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
4. पचंवट  कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. ह रे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्ट टूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीिस 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोित्याह  
महाववद्यालयातू
न पिवी 
शमळवावी लागेल 

आणि बी.सी.ए 

मधील 

बॅचलससमध्ये पिूस 
पिवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

िैशन 

डडजाईन
1. शासकीय 

आयट आय, 

(आदिवासी), 
कजसत, जज: रायगड
2. शासकीय 

आयट आय, लोअर 

परळ, जज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयट आय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, जज: मुबंई 

शहर

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकार  
आयट आय 

महाववद्यालयात
 प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाल  
नमिू 

केल्याप्रमािे) 

आणि प्रमािन 

अभ्यासक्रम 

पिूस करा.

>फकंवा 
महाववद्यालया
द्वारे िेऊ 

केल्याप्रमािे 

आपि काह  
डडप्लोमा कोसस 
िेखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता"



15 िगुास 
कमलु 
घटेु

कला आदिवासी
 मलु ंचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 9137152797 नसस पनवले नशसांग 1. एमजीएम 

इजन्स्टर्टयटू ऑि 

हेल्थ सायन्ससे, 

नवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑि 

पॅरामडेडकल अडँ 

हेल्थ सायन्स, पिे
4. मािगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी जव्हस्पटेु 

स्कूल ऑि नशसांग 

न्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्ष े

फकंवा 2 वर्षासचे 
प्रोग्राम आहे.

आपि 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि शलु्क 

पनुववसतरि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल भत्ता

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल 

रायचिं महेता 
कॉलेज ऑि 

कॉमसस, दिवाळी माँ 
ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचिं 

महेता, ठािे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंर , मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुनकेशन 

कॉलेज, औरंगाबाि

>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

खाल  दिलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमािे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता फकंवा 
मास 

कम्यनुनकेशन्सम
ध्ये  / पिवी 
पिवी पिूस करावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क

वकाळात 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजसत 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणि दटपिीस 

कला व वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजसत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षि प्रसारक 

मडंळाचे खोपोल  
मजुन्सपल कौजन्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
4. महात्मा िुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
5. शशक्षि महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी पर क्षा 
पिूस केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोित्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातू
न पिवी (बीए) 

पिूस करावी 
लागेल आणि 

त्यानतंर येथे 

नमिू 

केल्याप्रमािे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common 

Law 

Admission 

Test, CLAT) 

जललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पिूस करा 
जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

पर क्षा शलु्क



Sr. 

No.

Name 

(As in 

School 

Register)

Stream School Cla

ss

Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)

College Choice/s

(As Per Student)

College Course 

Choice/s

(As Per Student)

Suggestions 

YDF

(Scholarships)

2 ममता 
चौधरी

विज्ञान आदििासी 
मलुीींचे  
शासकीय 

िसतीगहृ 

पनिले

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. चाींगु काना ठाकूर कला िाणणज्य ि विज्ञान महाविद्यालय  

निीन पनिले.

2. कमलगौरी दहरू पाटील शशक्षण सींस्थेचे सद्गरुु िामनबाबा  
कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा रायगड
3. महात्मा फुले आर्टसस, विज्ञान आणण िाणणज्य महाविद्यालय , 

पॅनिले जजल्हा.रायगड
4. राहुल शशक्षण प्रसारक मींडळाचे सत्याग्रह महाविद्यालय , 

सपारक भिन, पनिले
5. शशक्षण महर्षी िािासाहेब शलमये कॉलेज, पनिले
6. सद्गरुू िामनबाबा  कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा




>तमुची 12 िी परीक्षा पणूस 
केल्यानींतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पििी पणूस करािी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यितृ्ती योजना
2. आदििासी 
विद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

16 अजविनी 
राम िारे

कला आदििासी 
मलुीींचे  
शासकीय 

िसतीगहृ 

पनिले

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. चाींगु काना ठाकूर कला िाणणज्य ि विज्ञान महाविद्यालय  

निीन पनिले.

2. कमलगौरी दहरू पाटील शशक्षण सींस्थेचे सद्गरुु िामनबाबा  
कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा रायगड
3. महात्मा फुले आर्टसस, विज्ञान आणण िाणणज्य महाविद्यालय , 

पॅनिले जजल्हा.रायगड
4. राहुल शशक्षण प्रसारक मींडळाचे सत्याग्रह महाविद्यालय , 

सपारक भिन, पनिले
5. शशक्षण महर्षी िािासाहेब शलमये कॉलेज, पनिले
6. सद्गरुू िामनबाबा  कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा




>तमुची 12 िी परीक्षा पणूस 
केल्यानींतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पििी पणूस करािी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यितृ्ती योजना
2. आदििासी 
विद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

17 सविता 
कैलास 

शळेके

कला आदििासी 
मलुीींचे  
शासकीय 

िसतीगहृ 

पनिले

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. चाींगु काना ठाकूर कला िाणणज्य ि विज्ञान महाविद्यालय  

निीन पनिले.

2. कमलगौरी दहरू पाटील शशक्षण सींस्थेचे सद्गरुु िामनबाबा  
कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा रायगड
3. महात्मा फुले आर्टसस, विज्ञान आणण िाणणज्य महाविद्यालय , 

पॅनिले जजल्हा.रायगड
4. राहुल शशक्षण प्रसारक मींडळाचे सत्याग्रह महाविद्यालय , 

सपारक भिन, पनिले
5. शशक्षण महर्षी िािासाहेब शलमये कॉलेज, पनिले
6. सद्गरुू िामनबाबा  कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा




>तमुची 12 िी परीक्षा पणूस 
केल्यानींतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पििी पणूस करािी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यितृ्ती योजना
2. आदििासी 
विद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



18 सखू गोविींि 

शळेके
कला आदििासी 

मलुीींचे  
शासकीय 

िसतीगहृ 

पनिले

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. चाींगु काना ठाकूर कला िाणणज्य ि विज्ञान महाविद्यालय  

निीन पनिले.

2. कमलगौरी दहरू पाटील शशक्षण सींस्थेचे सद्गरुु िामनबाबा  
कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा रायगड
3. महात्मा फुले आर्टसस, विज्ञान आणण िाणणज्य महाविद्यालय , 

पॅनिले जजल्हा.रायगड
4. राहुल शशक्षण प्रसारक मींडळाचे सत्याग्रह महाविद्यालय , 

सपारक भिन, पनिले
5. शशक्षण महर्षी िािासाहेब शलमये कॉलेज, पनिले
6. सद्गरुू िामनबाबा  कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा




>तमुची 12 िी परीक्षा पणूस 
केल्यानींतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पििी पणूस करािी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यितृ्ती योजना
2. आदििासी 
विद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



Sr. 

No.

Name 

(As in 

School 

Register)

Stream School Class Contact No.

Career 

Choice/s 

 

(As Per 

Student)

Colleg

e 

Choice

/s

(As 

Per 

Studen

t)

College 

Course 

Choice/s

(As Per 

Student)

Suggestions YDF 

(College)

Suggestions  

  YDF

(Course)

Suggestions 

YDF

(Scholarship

s)

14 भारती 
चाांगु चौधरी

कला आदिवासी 
मलुीांचे  
शासकीय 

वसतीगहृ 

पनवले

१२ 7039255689 फॅशन 

डिझायनर
- - 1. शासकीय आयटीआय, 

(आदिवासी), कर्जत, जर्: 

रायगि
2. शासकीय आयटीआय, 

लोअर परळ, जर्: मुांबई शहर
3. शासकीय आयटीआय, 

(अल्पसांख्याक), माांिवी, 
जर्: मुांबई शहर

>12 वी परीक्षा परू्ज 
केल्यानांतर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमिू 

केल्याप्रमारे्) 

आणर् प्रमार्न 

अभ्यासक्रम परू्ज 
करा.

>ककां वा 
महाववद्यालयाद्वा
रे िेऊ केल्याप्रमारे् 

आपर् काही 
डिप्लोमा कोसज 
िेखील करू शकता.

1. व्यावसाययक 

शशक्षर् शलु्क 

पनुववजतरर्
2. व्यावसाययक 

शशक्षर् िेखभाल 

भत्ता"



Sr. 

 

No

.

Name 

(As in 

School 

Registe

r)

Strea

m

School Cla

ss

Contact No. Care

er 

Choi

ce/s 

(As 

Per 

Stud

ent)

Colleg

e 

Choic

e/s

(As 

Per 

Stude

nt)

Colle

ge 

Cour

se 

Choi

ce/s

(As 

Per 

Stud

ent)

Suggestions 

YDF (College)

Suggestions  

 YDF

(Course)

Suggestions 

YDF

(Scholarship

s)

Recom

mended 

Career 

1 (A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recomme

nded 

(Scholars

hip 1)

Recom

mended 

 Career 

2 (A2E)

Recommended 

College 2 (A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recommend

ed 

(Scholarship 

 2)

1 योगेश 

लक्ष्मण 

तळपे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 8390022254 प्राध्या
पक

पणेु बी.एड,

 एम ए
1. भारतरत्न डॉ 
बाबासाहेब 

आबंडेकर 

महाविद्यालय, पणेु
2. बाबासाहेब 

आबंडेकर िाणणज्य 

ि एम. व्ही. आर. 
शशदें कला 
महाविद्यालय, पणेु
3. खडकी 
एज्यकेुशन 

सोसायटी टीकाराम 

जगन्नाथ कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

महाविद्यालय, पणेु
4. एम.ए.एस. 

आबासाहेब गरिारे 

कॉलेज, पणेु
5. पांडुरंग शामराि 

मळुगािकर 

विशाल शशक्षण 

अध्यापक 

महाविद्यालय, पणेु
6. श्री शशिाजी 
मराठा सोसायटी 
पणेु अध्याय 

महाविद्यालय, पणेु

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाविद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक शाळा 
शशकिायची 
असल्यास) 

ककंिा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकिायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदिी शशक्षण 

पणूण करािे 
लागेल ि नतंर 

B. ed करता 
येईल ि B. ed 

पणूण झाल्यािर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हािे 
लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.

>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



3 प्रिीण 

अरुण 

मचेकर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9370904708 प्राध्या
पक

पणेु बी.एड,

 एम ए
1. भारतरत्न डॉ 
बाबासाहेब 

आबंडेकर 

महाविद्यालय, पणेु
2. बाबासाहेब 

आबंडेकर िाणणज्य 

ि एम. व्ही. आर. 
शशदें कला 
महाविद्यालय, पणेु
3. खडकी 
एज्यकेुशन 

सोसायटी टीकाराम 

जगन्नाथ कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

महाविद्यालय, पणेु
4. एम.ए.एस. 

आबासाहेब गरिारे 

कॉलेज, पणेु
5. पांडुरंग शामराि 

मळुगािकर 

विशाल शशक्षण 

अध्यापक 

महाविद्यालय, पणेु
6. श्री शशिाजी 
मराठा सोसायटी 
पणेु अध्याय 

महाविद्यालय, पणेु

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाविद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक शाळा 
शशकिायची 
असल्यास) 

ककंिा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकिायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदिी शशक्षण 

पणूण करािे 
लागेल ि नतंर 

B. ed करता 
येईल ि B. ed 

पणूण झाल्यािर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हािे 
लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचदं महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, ट्रदिाळी मााँ 
विज्ञान 

महाविद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता ि मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेज, औरंगाबाद

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर, खाली 
ट्रदलेल्या विशशष्ट 

महाविद्यालयांमध्ये
 उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंिा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदिी पदिी 
पणूण करािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण - 
[IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू
 पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी 
लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



4 विशाल 

दत्ता काठे
कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7030058690 पोली
स

मुबंई बी ए 1. सरकार 

महाराष्ि इस्माईल 

यसुफू कला, 
विज्ञान ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

अधेंरी, मुबंई
2. सरकार 

महाराष्ट 

एन्ल्फन्स्टन 

कॉलेज, मुबंई
3. भिन्स कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
4. जी.एन.खलसा 
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

मुबंई
5. जय ट्रहदं 

कॉलेज, मुबंई

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचदं महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, ट्रदिाळी मााँ 
विज्ञान 

महाविद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता ि मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेज, औरंगाबाद

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर, खाली 
ट्रदलेल्या विशशष्ट 

महाविद्यालयांमध्ये
 उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंिा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदिी पदिी 
पणूण करािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण - 
[IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू
 पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी 
लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

6 अमोल 

िासदेुि 

भगत

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 8552076763 प्राध्या
पक

बदलापु
र

बी.एड,

 एम ए
1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाविद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक शाळा 
शशकिायची 
असल्यास) 

ककंिा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकिायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदिी शशक्षण 

पणूण करािे 
लागेल ि नतंर 

B. ed करता 
येईल ि B. ed 

पणूण झाल्यािर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हािे 
लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचदं महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, ट्रदिाळी मााँ 
विज्ञान 

महाविद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता ि मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेज, औरंगाबाद

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर, खाली 
ट्रदलेल्या विशशष्ट 

महाविद्यालयांमध्ये
 उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंिा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदिी पदिी 
पणूण करािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण - 
[IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू
 पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी 
लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



7 राहुल 

बट्रहरम 

दरिाडा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9373906450 प्राध्या
पक

कजणत बी.एड,

 एम ए
1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाविद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक शाळा 
शशकिायची 
असल्यास) 

ककंिा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकिायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदिी शशक्षण 

पणूण करािे 
लागेल ि नतंर 

B. ed करता 
येईल ि B. ed 

पणूण झाल्यािर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हािे 
लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

डडफेन्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोणत्याही एका 
महाविद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदिी 
पणूण करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंिा नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



15 िभैि 

केशि 

पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9767462807 / 

8379934989

स्पोटण
मने

पणेु/मुबं
ई

बी ए 1. भारतरत्न डॉ 
बाबासाहेब 

आबंडेकर 

महाविद्यालय, पणेु
2. बाबासाहेब 

आबंडेकर िाणणज्य 

ि एम. व्ही. आर. 
शशदें कला 
महाविद्यालय, पणेु
3. खडकी 
एज्यकेुशन 

सोसायटी टीकाराम 

जगन्नाथ कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

महाविद्यालय, पणेु
4. सरकार 

महाराष्ि इस्माईल 

यसुफू कला, 
विज्ञान ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

अधेंरी, मुबंई
5. सरकार 

महाराष्ट 

एन्ल्फन्स्टन 

कॉलेज, मुबंई

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

पढुीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न तमु्हाला 
कोणत्याही 
पदिीधराने 
नोंदणी करािी 
लागेल.

>स्पोट्णस 

विभागाच्या 
अतंगणत आपण 

त्या 
महाविद्यालयात
 नोंदणी करािी 
लागेल, विशशष्ट 

खेळासाठी 
आपण पढेु जाऊ 

इन्च्छत आहात.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डडफेन्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोणत्याही एका 
महाविद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदिी 
पणूण करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंिा नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल 

रायचदं महेता 
कॉलेज ऑफ कॉमसण, 
ट्रदिाळी मााँ विज्ञान 

महाविद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता ि मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेज, औरंगाबाद

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

खाली ट्रदलेल्या 
विशशष्ट 

महाविद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंिा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदिी पदिी 
पणूण करािी लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



17 कुमार 

ट्रदनकर 

पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 8379934989 आमी पनिले बी ए, 

एम ए
1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3. चांगु काना 
ठाकूर कला 
िाणणज्य ि विज्ञान 

महाविद्यालय  न्यू 
पनिले.

4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले, रायगड
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डडफेन्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोणत्याही एका 
महाविद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदिी 
पणूण करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंिा नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

शसविल 

सविणससे
1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. चांगु काना ठाकूर 
कला िाणणज्य ि 

विज्ञान 

महाविद्यालय  न्यू 
पनिले.

4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले, रायगड
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले

>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू
 गे्रजुएशन पदिी 
पणूण करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
पास करािी 
लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



18 उमशे 

िसतं 

बांगारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7517661412 / 

9552505471

शशक्ष
क

पनिले बी ए, 

बी एड
1. चांगु काना 
ठाकूर कला 
िाणणज्य ि विज्ञान 

महाविद्यालय  न्यू 
पनिले.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले, रायगड
3. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. सरकार 

महाराष्ि 

शासनाच्या शशक्षण 

महाविद्यालय  

(सीटीई), पनिले
5. आरएसपीएमचे 
सत्याग्रह शशक्षण 

महाविद्यालय, 

पनिले

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाविद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक शाळा 
शशकिायची 
असल्यास) 

ककंिा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकिायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदिी शशक्षण 

पणूण करािे 
लागेल ि नतंर 

B. ed करता 
येईल ि B. ed 

पणूण झाल्यािर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हािे 
लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

डडफेन्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोणत्याही एका 
महाविद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदिी 
पणूण करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंिा नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



20 रमशे 

हनमुत 

बांगारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7721853289 / 

8975018661

पोली
स

कजणत बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डडफेन्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोणत्याही एका 
महाविद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदिी 
पणूण करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंिा नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल 

रायचदं महेता 
कॉलेज ऑफ कॉमसण, 
ट्रदिाळी मााँ विज्ञान 

महाविद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता ि मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेज, औरंगाबाद

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

खाली ट्रदलेल्या 
विशशष्ट 

महाविद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंिा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदिी पदिी 
पणूण करािी लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



21 समीर 

सीताराम 

बांगारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7620924237 / 

8975489481

आय 

पी एस
पनिले,

 पणेु
बी ए 1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3. चांगु काना 
ठाकूर कला 
िाणणज्य ि विज्ञान 

महाविद्यालय  न्यू 
पनिले.

4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले, रायगड
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डडफेन्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोणत्याही एका 
महाविद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदिी 
पणूण करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंिा नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल 

रायचदं महेता 
कॉलेज ऑफ कॉमसण, 
ट्रदिाळी मााँ विज्ञान 

महाविद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता ि मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेज, औरंगाबाद

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

खाली ट्रदलेल्या 
विशशष्ट 

महाविद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंिा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदिी पदिी 
पणूण करािी लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



22 मनोज 

काशशनाथ
 ट्रहडंोले

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7741922316 आमी पनिले बी ए 1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3. चांगु काना 
ठाकूर कला 
िाणणज्य ि विज्ञान 

महाविद्यालय  न्यू 
पनिले.

4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले, रायगड
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.

>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल 

रायचदं महेता 
कॉलेज ऑफ कॉमसण, 
ट्रदिाळी मााँ विज्ञान 

महाविद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता ि मास 

कम्ययुनकेशन 

कॉलेज, औरंगाबाद

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

खाली ट्रदलेल्या 
विशशष्ट 

महाविद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंिा 
मास 

कम्ययुनकेशन्सम
ध्ये  / पदिी पदिी 
पणूण करािी लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



27 महेश 

नारायण 

यनगुणडा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7057071362 शशक्ष
क

कजणत बी ए, 

बी एड
1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाविद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक शाळा 
शशकिायची 
असल्यास) 

ककंिा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकिायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदिी शशक्षण 

पणूण करािे 
लागेल ि नतंर 

B. ed करता 
येईल ि B. ed 

पणूण झाल्यािर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हािे 
लागेल.

बी ए, बी. एड. 

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



28 कैलास 

बाळू सराई
कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9604193011 - - - - - - सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण - 
[IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू
 पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी 
लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



30 पनूम 

हरीचदं्र 

भिारी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9764588913 नसण कजणत डडप्लो
मा

1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), 
कजणत, न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालयाद्िारे
 देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू शकता.

1. 

व्यािसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुविणतरण
2. 

व्यािसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण - 
[IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज ययूनिशसणटी 
- [CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू
 पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी 
लागेल.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



31 ज्योती 
कृष्णा 
गाटे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 8655885563 नसण कजणत डडप्लो
मा

1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



32 पजूा 
भास्कर 

सराई

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7620757268 फैशन 

डडजाई
नर

कजणत आय 

टी 
आय

1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), 
कजणत, न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात
 प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम 

पणूण करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



33 सविता 
दत्त ूपादीर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7666581246 नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), कजणत, 

न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण 

देखभाल भत्ता"

34 माया 
मनोहर 

केिारी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9112485565 नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), कजणत, 

न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण 

देखभाल भत्ता"



35 अरुणा 
हरर पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7774071464 नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



36 उर्षा 
रामदास 

भोकटे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9604754595 पोली
स

कजणत बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



37 प्रणाली 
प्रकाश 

कोकटे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 8080468879 नसण नरेळ डडप्लो
मा

1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), कजणत, 

न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण 

देखभाल भत्ता"



39 ममता 
सरेुश 

शशगंटे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7498371951 आय 

पी एस
कजणत बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले

कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



40 आरती 
सतंोर्ष 

जोशी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9209133370 ब्यटूी 
पालणर

कजणत आय 

टी 
आय

- >12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात
 प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम 

पणूण करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), 
कजणत, न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालयाद्िारे
 देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू शकता.

1. 

व्यािसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुविणतरण
2. 

व्यािसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



41 शिेतंा 
कृष्णा 
बांगारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ - नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



42 योचगता 
भारत 

बगंारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7776954761 नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



43 मोयनका 
यशितं 

डोंगरे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9850839055 शशिण
 काम

कजणत आय 

टी 
आय

1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), 
कजणत, न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात
 प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम 

पणूण करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), कजणत, 

न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण 

देखभाल भत्ता"



44 जयमाला 
भास्कर 

चोखटे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7350115106 / 

7350193875

पोली
स

कजणत बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

डडफेन्स गे्रजुएशन  डडग्री 
खालील पकैी 
कोणत्याही एका 
महाविद्यालयातनू :

1. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे 

द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदिी 
पणूण करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककंिा नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



45 रेश्मा 
काशशनाथ
 ट्रहदंोला

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7741922316 पोली
स

कजणत बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), कजणत, 

न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण 

देखभाल भत्ता"



46 नमणदा 
पांडुरंग 

मेंगल

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9067462254 पोली
स

कजणत बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



47 शशल्पा 
कृष्णा 
बांगारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9146736193 नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



48 माया 
तकुाराम 

ढोले

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9209434076 फैशन 

डडजाई
नर

कजणत आय 

टी 
आय

1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), 
कजणत, न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात
 प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम 

पणूण करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), कजणत, 

न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण 

देखभाल भत्ता"



49 सिुणाण 
राधो 
बांगारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9765609911 / 

9270130574

फैशन 

डडजाई
नर

कजणत आय 

टी 
आय

1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), 
कजणत, न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात
 प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम 

पणूण करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता"

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), 
कजणत, न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालयाद्िारे
 देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू शकता.

1. 

व्यािसाययक
 शशक्षण 

शलु्क 

पनुविणतरण
2. 

व्यािसाययक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले

कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



50 शिेतंी 
लहु 

दरिाडा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 8080044360 / 

9689317391

नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



51 अमीर्षा 
सभंाजी 
पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 7066129371 आय 

पी एस
कजणत बी ए 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पॅनिले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

ट्रटपणीस कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
4. डॉ. पतगंराि 

कदम कला ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए
>तमुची 12 िी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातू
न गे्रजुएशन 

पदिी पणूण 
करािी लागेल.

>पदिी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंिा 
नागरी सिेा 
परीके्षसाठी 
उपन्स्थत रहािे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), कजणत, 

न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण 

देखभाल भत्ता"

52 जयितंी 
विठ्ठल 

पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9075586352 नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), कजणत, 

न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण 

देखभाल भत्ता"



53 नदंा 
परशरुाम 

िारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9307539168 नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

ग्राकफलस 

डडझाइन
1. इंस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एडं ररसचण 
- [IBSAR], निी 
मुबंई 

2. छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपयत शशिजी 
महाराज 

ययूनिशसणटी - 
[CSMU], निी 
मुबंई
4. पचंिटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूट्स, मुबंई

>12 िी उत्तीणण 
झाल्यािर, तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

पदिी शमळिािी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पदिी घ्यािी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आट्रदिासी), कजणत, 

न्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, न्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडिी, न्ज: मुबंई 

शहर

>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाविद्यालयात  

प्रिशे घ्यािा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककंिा 
महाविद्यालया
द्िारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोसण 
देखील करू 

शकता.

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण 

देखभाल भत्ता"



54 सपना 
केशि 

पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा
 पाथरज

१२ 9823758614 नसण नरेळ नशसांग 1. एमजीएम 

इन्न्स्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायन्ससे, 

निी मुबंई.

2. भारती 
विद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, निी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायन्स, पणे
4. माणगाि 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

न्यू पनिले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

िर्षे ककंिा 2 

िर्षाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यािसाययक 

शशक्षण शलु्क 

पनुविणतरण
2. व्यािसाययक 

शशक्षण देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशमखु 

िाणणज्य ि 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाविद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान 

आणण िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले
4. शशिाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराि 

मोरे कला, 
िाणणज्य ि विज्ञान 

(िररष्ठ) 

महाविद्यालय

>12 िी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मयाणट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाविद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पदिी 
पणूण करा.
>पदिी प्राप्त 

केल्यानतंर आणखी 
दोन िर्षाणनतंर पदिी 
पदिी पणूण करणे 

आिश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करािी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या यनिडीच्या 
कोणत्याही 
विर्षयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदिासी 
विद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

िकाळात 1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजणत कला, विज्ञान 

ि िाणणज्य 

महाविद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचतंामणण ट्रटपणीस 

कला ि िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

कजणत
3. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, विज्ञान ि 

िाणणज्य 

महाविद्यालय
4. महात्मा फुले 

कला, विज्ञान आणण 

िाणणज्य 

महाविद्यालय, 

पनिले
5. शशक्षण महर्षी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनिले




कला 
विद्यार्थयाांसाठी:
>12 िी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर, 

आपल्याला 
कोणत्याही 
यनयशमत डडग्री 
महाविद्यालयातनू
 पदिी (बीए) पणूण 
करािी लागेल 

आणण त्यानतंर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रिशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी 
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करािे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 िर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅट्रिक 

शशष्यितृ्ती 
योजना
2. आट्रदिासी 
विद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



Sr. 

No.

Name 

(As in 

School 

Register

)

Strea

m

School Cla

ss

Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)
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(Scholarships)

2 कैलास 

वसतं 

खांडवी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9373067419 मकेैनिकल पणेु आय टी आय 1. शासकीय आयटीआय, पणेु, 

जज: पणेु
2. एसटी जोसफेची खासगी 
औद्योगगक प्रशशक्षण ससं्था, 
हवलेी, ता. हवलेी, जजल्हा: पणेु
3. शासकीय औद्योगगक प्रशशक्षण 

ससं्था, औधं पणेु, जज. पणेु

>12 वी परीक्षा पणूण केल्याितंर, 

आपल्याला सरकारी आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली िमदू केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणि अभ्यासक्रम पणूण करा.

>ककंवा महाववद्यालयाद्वारे  देऊ 

केल्याप्रमाणे आपण काही डडप्लोमा 
कोसण देखील करू शकता.

1. व्यावसानयक 

शशक्षण शलु्क 

पिुववणतरण 

2. व्यावसानयक 

शशक्षण देखभाल भत्ता

5 अमोल 

सीताराम 

काठे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 7038722435 आय ए एस कल्याण बी ए 1. बी के बबलाण कला ववज्ञाि व 

वाणणज्य महाववद्यालय , कल्याण
2. डीएसपीएम  के. व्ही. पेंढारकर 

कला, ववज्ञाि आणण वाणणज्य 

डोजबबली कॉलेज
3. प्रगती कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , डोंबबवली (पवूण)
4. राष्ट्रीय शशक्षण ससं्था, स्वामी 
वववकेािदं िाईट कॉलेज ऑफ 

आर्टणस अडँ कॉमसण
5. के एम अग्रवाल कॉलेज, 

कल्याण

बी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्याितंर तबुहाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणूण करावी लागेल.

>पदवी पणूण केल्याितंर, आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

बी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

8 राजेंद्र 

सामाकाठे
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9579179856 पोलीस घोडगेाँव बी ए 1. अण्णासाहेब आवटे 

महाववद्यालय , मचंर
2. बी.डी.काळे महाववद्यालय  

घोडगेाव
3. दत्तात्रय गोववदंराव वळसे 
पाटील कॉलेज, पारगाव टेरफे 

अवसरी बी.के.

बी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्याितंर तबुहाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणूण करावी लागेल.

>पदवी पणूण केल्याितंर, आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

बी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



9 गरुुिाथ 

मधकुर 

सोंगल

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9370896267 शशक्षक मरुबाड बी ए 1. जिसवेा शशक्षण मडंळाचे जयदं्र 

पवार कला, वाणणज्य व ववज्ञाि 

महाववद्यालय , अ.टोकवडे, 
ता.मरुबाड,

2. आर.के. ववद्या प्रसारक मडंल 

कला, वाणणज्य व ववज्ञाि 

महाववद्यालय  सरळगाव
3. शांतारामभाऊ  घोलप कला, 
वाणणज्य व गोतीरामभाऊ  पवार 

ववज्ञाि महाववद्यालय , शशवले
4. कला महाववद्यालय , वाणणज्य 

व ववज्ञाि महाववद्यालय , मरुबाड

बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा पणूण केल्याितंर, 

येथे उल्लेख केलेल्या 
महाववद्यालयातिू  डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवायची असल्यास) ककंवा 
बी ए B.Ed (जर तबुहाला माध्यशमक 

शाळा शशकवायची असले तर) 
करण्यासाठी तबुहला आधी पदवी 
शशक्षण पणूण करावे लागेल व ितंर B. 

ed करता येईल व B. ed पणूण 
झाल्यावर TET शशक्षक पात्रता 
परीक्षा पास व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसानयक 

शशक्षण शलु्क 

पिुववणतरण
2. व्यावसानयक 

शशक्षण देखभाल भत्ता

10 राहुल 

िामदेव 

खडंावी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 7887768374 मकेैनिकल पणेु आय टी आय 1. शासकीय आयटीआय, पणेु, 

जज: पणेु
2. एसटी जोसफेची खासगी 
औद्योगगक प्रशशक्षण ससं्था, 
हवलेी, ता. हवलेी, जजल्हा: पणेु
3. शासकीय औद्योगगक प्रशशक्षण 

ससं्था, औधं पणेु, जज. पणेु

>12 वी परीक्षा पणूण केल्याितंर, 

आपल्याला सरकारी आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली िमदू केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणि अभ्यासक्रम पणूण करा.

>ककंवा महाववद्यालयाद्वारे  देऊ 

केल्याप्रमाणे आपण काही डडप्लोमा 
कोसण देखील करू शकता.

1. व्यावसानयक 

शशक्षण शलु्क 

पिुववणतरण 

2. व्यावसानयक 

शशक्षण देखभाल भत्ता

11 राहुल 

मारुती शेंडे
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9689791468 पोलीस मुबंई बी ए 1. सरकार महाराष्ट्र इस्माईल 

यसुफू कला, ववज्ञाि व वाणणज्य 

महाववद्यालय , अधेंरी, मुबंई
2. सरकार महाराष्ट्ट एजल्फन्सस्टि 

कॉलेज, मुबंई
3. भवन्सस कॉलेज, अधेंरी, मुबंई
4. जी.एि.खलसा कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

मुबंई
5. जय ट्रहदं कॉलेज, मुबंई

बी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्याितंर तबुहाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणूण करावी लागेल.

>पदवी पणूण केल्याितंर, आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

बी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



12 ट्रदपक 

लक्ष्मण 

पादीर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9021176188 पोलीस मुबंई बी ए 1. सरकार महाराष्ट्र इस्माईल 

यसुफू कला, ववज्ञाि व वाणणज्य 

महाववद्यालय , अधेंरी, मुबंई
2. सरकार महाराष्ट्ट एजल्फन्सस्टि 

कॉलेज, मुबंई
3. भवन्सस कॉलेज, अधेंरी, मुबंई
4. जी.एि.खलसा कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

मुबंई
5. जय ट्रहदं कॉलेज, मुबंई

बी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्याितंर तबुहाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणूण करावी लागेल.

>पदवी पणूण केल्याितंर, आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

बी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

13 ववलास 

महाद ू

खडंावी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9011071659 शशक्षक मुबंई बी ए, बी एड 1. सरकार महाराष्ट्र इस्माईल 

यसुफू कला, ववज्ञाि व वाणणज्य 

महाववद्यालय , अधेंरी, मुबंई
2. सरकार महाराष्ट्ट एजल्फन्सस्टि 

कॉलेज, मुबंई
3. भवन्सस कॉलेज, अधेंरी, मुबंई
4. जी.एि.खलसा कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

मुबंई
5. जय ट्रहदं कॉलेज, मुबंई

बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा पणूण केल्याितंर, 

येथे उल्लेख केलेल्या 
महाववद्यालयातिू  डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवायची असल्यास) ककंवा 
बी ए B.Ed (जर तबुहाला माध्यशमक 

शाळा शशकवायची असले तर) 
करण्यासाठी तबुहला आधी पदवी 
शशक्षण पणूण करावे लागेल व ितंर B. 

ed करता येईल व B. ed पणूण 
झाल्यावर TET शशक्षक पात्रता 
परीक्षा पास व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसानयक 

शशक्षण शलु्क 

पिुववणतरण
2. व्यावसानयक 

शशक्षण देखभाल भत्ता



14 उदय दत्त ू

ठोंबरे
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 7796242371 शशक्षक मुबंई बी ए, बी एड 1. सरकार महाराष्ट्र इस्माईल 

यसुफू कला, ववज्ञाि व वाणणज्य 

महाववद्यालय , अधेंरी, मुबंई
2. सरकार महाराष्ट्ट एजल्फन्सस्टि 

कॉलेज, मुबंई
3. भवन्सस कॉलेज, अधेंरी, मुबंई
4. जी.एि.खलसा कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

मुबंई
5. जय ट्रहदं कॉलेज, मुबंई

बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा पणूण केल्याितंर, 

येथे उल्लेख केलेल्या 
महाववद्यालयातिू  डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवायची असल्यास) ककंवा 
बी ए B.Ed (जर तबुहाला माध्यशमक 

शाळा शशकवायची असले तर) 
करण्यासाठी तबुहला आधी पदवी 
शशक्षण पणूण करावे लागेल व ितंर B. 

ed करता येईल व B. ed पणूण 
झाल्यावर TET शशक्षक पात्रता 
परीक्षा पास व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसानयक 

शशक्षण शलु्क 

पिुववणतरण
2. व्यावसानयक 

शशक्षण देखभाल भत्ता

16 अजय 

जिादणि 

कांबडी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9011453781 / 

7820893933

पोलीस कजणत बी ए 1. कोकण ज्ञािपीठ, कजणत कला, 
ववज्ञाि व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅिवले
3. मातोश्री समुती गचतंामणण 

ट्रटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कजणत
4. डॉ. पतगंराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब ििे े

एएससी कॉलेज, पणे

बी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्याितंर तबुहाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणूण करावी लागेल.

>पदवी पणूण केल्याितंर, आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

बी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



19 प्रशाद 

महाद ू

पादीर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 8007367253 / 

9359122351

आमी पिवले बी ए 1. डॉ. पतगंराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ििे े 

कला, ववज्ञाि आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
3. चांगु कािा ठाकूर कला 
वाणणज्य व ववज्ञाि महाववद्यालय  

न्सय ूपिवले.

4. महात्मा फुले कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅिवले, रायगड
5. शशक्षण महर्षी दादासाहेब 

शलमये कॉलेज, पिवले

बी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्याितंर तबुहाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणूण करावी लागेल.

>पदवी पणूण केल्याितंर, आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

बी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

23 ववकास 

अकुंश सपुे
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9172413548 पोलीस कजणत बी ए 1. कोकण ज्ञािपीठ, कजणत कला, 
ववज्ञाि व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅिवले
3. मातोश्री समुती गचतंामणण 

ट्रटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कजणत
4. डॉ. पतगंराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब ििे े

एएससी कॉलेज, पणे

बी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्याितंर तबुहाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणूण करावी लागेल.

>पदवी पणूण केल्याितंर, आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

बी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



24 मिोज 

वाल्कू 

केवारी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9146235612 शशक्षक कजणत बी ए, बी एड 1. कोकण ज्ञािपीठ, कजणत कला, 
ववज्ञाि व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅिवले
3. मातोश्री समुती गचतंामणण 

ट्रटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कजणत
4. डॉ. पतगंराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब ििे े

एएससी कॉलेज, पणे

बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा पणूण केल्याितंर, 

येथे उल्लेख केलेल्या 
महाववद्यालयातिू  डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवायची असल्यास) ककंवा 
बी ए B.Ed (जर तबुहाला माध्यशमक 

शाळा शशकवायची असले तर) 
करण्यासाठी तबुहला आधी पदवी 
शशक्षण पणूण करावे लागेल व ितंर B. 

ed करता येईल व B. ed पणूण 
झाल्यावर TET शशक्षक पात्रता 
परीक्षा पास व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसानयक 

शशक्षण शलु्क 

पिुववणतरण
2. व्यावसानयक 

शशक्षण देखभाल भत्ता

25 योगेश 

सतंोर्ष रेंगडे
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9529294223 पोलीस कजणत बी ए 1. कोकण ज्ञािपीठ, कजणत कला, 
ववज्ञाि व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅिवले
3. मातोश्री समुती गचतंामणण 

ट्रटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कजणत
4. डॉ. पतगंराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब ििे े

एएससी कॉलेज, पणे

बी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्याितंर तबुहाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणूण करावी लागेल.

>पदवी पणूण केल्याितंर, आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

बी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



26 महेंद्र 

परशरुाम 

खडंावी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 9075693706 पोलीस कजणत बी ए 1. कोकण ज्ञािपीठ, कजणत कला, 
ववज्ञाि व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅिवले
3. मातोश्री समुती गचतंामणण 

ट्रटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कजणत
4. डॉ. पतगंराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब ििे े

एएससी कॉलेज, पणे

बी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्याितंर तबुहाला खालीलपकैी 
कोणत्याही महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणूण करावी लागेल.

>पदवी पणूण केल्याितंर, आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

बी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

29 महेश 

पांडुरंग 

भला

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 8007743316 शशक्षक कजणत बी ए, बी एड 1. कोकण ज्ञािपीठ, कजणत कला, 
ववज्ञाि व वाणणज्य महाववद्यालय .

2. महात्मा फुले कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅिवले
3. मातोश्री समुती गचतंामणण 

ट्रटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कजणत
4. डॉ. पतगंराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
5. पीईएस च ेभाऊसाहेब ििे े

एएससी कॉलेज, पणे

बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा पणूण केल्याितंर, 

येथे उल्लेख केलेल्या 
महाववद्यालयातिू  डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवायची असल्यास) ककंवा 
बी ए B.Ed (जर तबुहाला माध्यशमक 

शाळा शशकवायची असले तर) 
करण्यासाठी तबुहला आधी पदवी 
शशक्षण पणूण करावे लागेल व ितंर B. 

ed करता येईल व B. ed पणूण 
झाल्यावर TET शशक्षक पात्रता 
परीक्षा पास व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅट्ररक 

शशष्ट्यवतृ्ती योजिा
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क
डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसानयक 

शशक्षण शलु्क 

पिुववणतरण
2. व्यावसानयक 

शशक्षण देखभाल भत्ता

38 सीमा 
यशवतं 

ढोंगे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
पाथरज

१२ 8806670903 फैशि डडजाईिर कजणत आय टी आय 1. शासकीय आयटीआय, 

(आट्रदवासी), कजणत, जज: रायगड
2. शासकीय आयटीआय, लोअर 

परळ, जज: मुबंई शहर
3. शासकीय आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), मांडवी, जज: मुबंई 

शहर

>12 वी परीक्षा पणूण केल्याितंर, 

आपल्याला सरकारी आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली िमदू केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणि अभ्यासक्रम पणूण करा.

>ककंवा महाववद्यालयाद्वारे  देऊ 

केल्याप्रमाणे आपण काही डडप्लोमा 
कोसण देखील करू शकता.

1. व्यावसानयक 

शशक्षण शलु्क 

पिुववणतरण
2. व्यावसानयक 

शशक्षण देखभाल भत्ता"
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14 रमशे 

बालाजी 
सतुक

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7769912991 डिफेन्स गे्रजुएशन  डिग्री खालील 

पकैी कोणत्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. िॉ. पतांगराव किम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब 

नने े कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य महाववद्यालय , 

पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, 

अललबाग-रायगि.

4. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशन सोसायटीचे 
कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. 
अललबाग
5. लशक्षण महषी 
िािासाहेब ललमये कॉलेज, 

पनवले
त्यानांतर सरकारी नागरी 
सवेा परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पणूण 
करावी लागेल.

>पिवी पणूण 
केल्यानांतर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक परीक्षा 
ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपस्स्ित 

रहावे लागेल.

>त्यानांतर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅदिक 

लशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 लशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

ग्राकफक्स 

डिझाइन
1. इांस्टीटूट्स ऑफ 

बबजनसे एांि ररसचण 
- [IBSAR], नवी 
मुांबई 

2. छत्रपतत लशवजी 
महाराज 

यतूनवलसणटी - 
[CSMU], नवी 
मुांबई
3. स्कूल ऑफ़ 

कां प्यटूर साइांस, 

छत्रपतत लशवजी 
महाराज 

यतूनवलसणटी - 
[CSMU], नवी 
मुांबई
4. पांचवटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एांि 

कां प्यटूर साइांस - 

[PCMCS],  

नालशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इांस्टीटूट्स, मुांबई

>12 वी उत्तीणण 
झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोणत्याही 
महाववद्यालया
तनू पिवी 
लमळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये 

पणूण पिवी 
घ्यावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

लशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 लशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क



Sr. 

No.

Name (As 

in School 

Register)

Stream School Class Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)

College Choice/s

(As Per Student)

College Course Choice/s

(As Per Student)

Suggestions YDF

(Scholarships)

2 एकनाथ 

नरेश 

वाघमारे

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

5 ककशोर 

काशशनाथ 

ननरगडुे

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

6 ककशन 

चांद्रकाांत 

काश्ते

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

8 कैलास 

महाि ू

फासाळे

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क



10 सांतोष 

कमलाकर 

मेंगल

कला आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 8329200036 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

11 पाांडुरांग 

गणपत 

पारधी

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

12 सांतोष 

चांद्रकाांत 

भगत

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 9067095760 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

16 कैलास हरर 
हांबीर

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

17 सचचन 

नामिेव िौरे
- आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क



18 रमशे रामा 
वारगडुा

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

19 राजन 

िामोिर 

शशांगवा

कला आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 9689375403 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

23 सनुील 

िामोिर 

बाांगरे

कला आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 7083840207 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

24 राजू चाांगु 
उगडा

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 9834146850 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

25 नागेश मालू 
ठाकरे

कला आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 7448182096 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क



26 मनोहर 

पाांडुरांग 

मेंगल

कला आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 9307961948 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

27 लशलत 

ववठोबा हांबीर
- आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

28 ववलास 

गोववांि पवार
- आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

29 नारायण 

जोमा लेंडे
- आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

30 न्जतशे रामा 
लेंडी

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क



32 िीपक 

ढाक्या 
गडखळ

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

33 सागर मालू 
पारधी

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

34 अनांत लहु 

ननगुणडा
कला आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 7038415417 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

35 रवीांद्र 

नामिेव 

फासाळे

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

36 सरेुश िेहू 

थोंबरा
- आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क



37 दहरामण 

राधो बांगारा
- आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 7083319537 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

38 नागेश 

वामन वीर
- आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

40 सांजय मांगल 

अघाना
- आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

41 ववशाल 

बामा वाघ
- आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

42 येशरुाम 

कमलाकर 

हांबीर

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क



43 राहुल ित्ता 
शशि

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

44 ियानांि 

रघनुाथ 

भस्मा

- आदिवासी 
मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ - शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क

47 कैलास 

वामन िौरे
कला आदिवासी 

मलुाांचे   
शासकीय 

वसतीगहृ पणे

१२ 7620022452 शशक्षक, 

प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र 

इत्यादि

1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुशन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन 

पिवी पणूण करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण परीक्षा शलु्क



Sr. 

No.

Name 

(As in 

School 

Register

)

Strea

m

School Cla

ss

Contact No. Career 

Choice/

s 

(As Per 

Student)

College 

Choice/

s

(As Per 

Student

)

College 

Course 

Choice/

s

(As Per 

Student)

Suggestions YDF (College) Suggestions  YDF

(Course)

Suggestions YDF

(Scholarships)

1 कैलास 

काशिनाथ 

केवारी

- आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 983449381 बिज़नसमे
न

पनवले िी ए 1. चाांगु काना ठाकूर कला वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यालय  नवीन 

पनवले.

2. कमलगौरी दहरू पाटील शिक्षण सांस्थेचे सद्गरुु वामनिािा  
कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा रायगड
3. महात्मा फुले आर्टसस, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅनवले जजल्हा.रायगड
4. राहुल शिक्षण प्रसारक मांडळाचे सत्याग्रह महाववद्यालय , 

सपारक भवन, पनवले
5. शिक्षण महर्षी िािासाहेि शलमये कॉलेज, पनवले
6. सद्गरुू वामनिािा  कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएिन पिवी पणूस 
करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क

3 सागर 

नामिेव 

लेंडी

कला आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7517417258 शिक्षक रत्नागगरी िी ए 1. भारत शिक्षण मांडळाचे कला, वाणणज्य, ववज्ञान वररष्ठ 

महाववद्यालय , रत्नागगरी
2. नवननमासण शिक्षण सांस्था एस पी हेगिटेी कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय , शमरजोळे, कुां वरिाव, ता. रत्नागगरी
3. आर.पी.गोगेट कला व ववज्ञान महाववद्यालय  आणण आर.व्ही. 
जोगळेकर वाणणज्य महाववद्यालय , रत्नागगरी
4. श्री साई अननरुद्ध एज्यकेुिन सोसायटीचे  डी.जे. सामांत वररष्ठ 

कला महाववद्यालय , वाणणज्य व ववज्ञान, रत्नागगरी
5. श्रशमक ककसान सवेा सशमती सांचशलत लोकनतेे िामरावजी  पजेे 

कला वाणणज्य व ववज्ञान, रत्नागगरी
6. सरकार महाराष्ि िासनाच्या  शिक्षण महाववद्यालय , रत्नागगरी
7. जजल्हा िकै्षणणक ननरांतर व्यावसानयक ववकास सांस्था, रत्नागगरी

िी ए, िी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा पणूस केल्यानांतर, येथे 

उल्लेख केलेल्या महाववद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथशमक िाळा शिकवायची 
असल्यास) ककां वा िी ए B.Ed (जर 
तमु्हाला माध्यशमक िाळा शिकवायची 
असले तर) करण्यासाठी  तमु्हला आधी 
पिवी शिक्षण पणूस करावे लागेल व नांतर 
B. ed करता येईल व B. ed पणूस 
झाल्यावर TET शिक्षक पात्रता परीक्षा 
पास व्हावे लागेल.

िी ए, िी. एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क
डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसानयक शिक्षण 

िलु्क पनुववसतरण
2. व्यावसानयक शिक्षण 

िेखभाल भत्ता

4 सांजय 

रामा हांिीर
कला आदिवासी 

मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7620646278 बिज़नसमे
न

पनवले िी ए 1. चाांगु काना ठाकूर कला वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यालय  नवीन 

पनवले.

2. कमलगौरी दहरू पाटील शिक्षण सांस्थेचे सद्गरुु वामनिािा  
कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा रायगड
3. महात्मा फुले आर्टसस, ववज्ञान आणण वाणणज्य महाववद्यालय , 

पॅनवले जजल्हा.रायगड
4. राहुल शिक्षण प्रसारक मांडळाचे सत्याग्रह महाववद्यालय , 

सपारक भवन, पनवले
5. शिक्षण महर्षी िािासाहेि शलमये कॉलेज, पनवले
6. सद्गरुू वामनिािा  कॉमसस अडँ सायन्स कॉलेज तळोजा




>तमुची 12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएिन पिवी पणूस 
करावी लागेल.

 डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क



7 हररचांद्र 

हररभाऊ 

िौरे

कला आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9146453490 पोलीस कजसत िी ए 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेि ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
3. आरएसपीएमचे  सत्याग्रह शिक्षण महाववद्यालय , पनवले
4. कोकण ज्ञानपीठ, कजसत कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय .

5. मातोश्री समुती गचांतामणण दटपणीस कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , कजसत

िी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएिन पिवी पणूस 
करावी लागेल.

>पिवी पणूस केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधासत्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

िी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क

9 चांद्रकाांत 

कमलाकर
 शिांगवा

- आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 8999699772 पोलीस उरण िी ए 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेि ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
3. आरएसपीएमचे  सत्याग्रह शिक्षण महाववद्यालय , पनवले
4. कोकण ज्ञानपीठ, उरण कॉमसस अडँ आर्टसस कॉलेज
5. वीर वाजेकर ए.एस.सी. कॉलेज फुां ड,े उरण

िी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएिन पिवी पणूस 
करावी लागेल.

>पिवी पणूस केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधासत्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

िी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क

15 नामिेव 

यिवांत 

िमुणे

- आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 91581886712 कां प्यटूर नागोठणे आय टी 
आय

1. िासकीय आयटीआय, नागोठाणे, जज: रायगड
2. िासकीय आयटीआय, पनवले, जज: रायगड
3. िासकीय आयटीआय, माणगाव, जज: रायगड
4. िासकीय आयटीआय, (आदिवासी), कजसत, जज: रायगड
5. िासकीय आयटीआय, ताला, जज: रायगड

>12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर, 

आपल्याला सरकारी आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रविे घ्यावा लागेल 

(खाली नमिू केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम पणूस करा.

>ककां वा महाववद्यालयाद्वारे  िेऊ 

केल्याप्रमाणे आपण काही डडप्लोमा 
कोसस िेखील करू िकता.

1. व्यावसानयक शिक्षण 

िलु्क पनुववसतरण 

2. व्यावसानयक शिक्षण 

िेखभाल भत्ता



20 नामिेव 

हरी 
वप ांगला

कला आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7719063364 पोलीस पणे िी ए 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेि ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलिाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुिन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय , वरे्षवी, ता. अशलिाग
5. खालापरू तालकुा शिक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मजुन्सपल 

कौजन्सल कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य

िी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएिन पिवी पणूस 
करावी लागेल.

>पिवी पणूस केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधासत्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

िी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क

21 दिलीप 

भाग्य 

हांिीर

ववज्ञान आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9767183411 पोलीस मुांिई िी एस सी 1. सरकार महाराष्ि इस्माईल यसुफू कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , मुांिई
2. सरकार महाराष्िातील  एजल्फन्स्टन कॉलेज, मुांिई
3. चाांगु काना ठाकूर कला वाणणज्य व ववज्ञान महाववद्यालय  नवीन 

पनवले
4. महात्मा फुले कला, ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय , पनवले
5. शिक्षण महर्षी िािासाहेि शलमये कॉलेज, पनवले

>तमुची 12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएिन पिवी पणूस 
करावी लागेल.

>पिवी पणूस केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधासत्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क

22 श्याम 

नारायण 

खाांडवी

कला आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9921167702 सोिल 

वकस
ठाणे िी एस 

डब्यु
1. कॉलेज ऑफ सोिल वकस , ननमसला ननकेतन, चचसगेट, मुांिई
2. ववजेंद्र कािरा समाजकायास  महाववद्यालय , औरांगािाि
3. यिवांतराव चव्हाण स्कूल ऑफ़ सामाजजक कायस, सातारा

>12 वीची परीक्षा पणूस केल्यानांतर, 

खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातील  िीएसडब्ल्यू आणण 

/ ककां वा एमएसडब्ल्यू मध्ये पिवी 3 

ककां वा 5 वर्षे उत्तीणस होणे आवश्यक आहे.

>यानांतर आपण एनजीओ (NGO) 

ककां वा इतर सांस्थाांसोित काम करू 

िकता, तसचे शिक्षण घेत असताना 
अिा सांस्थाांसह प्रशिक्षण घेऊ िकता.

1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क



31 महेंद्र 

िांकर माांगे
- आदिवासी 

मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9373846413 पोलीस पणे िी ए 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेि ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलिाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुिन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय , वरे्षवी, ता. अशलिाग
5. खालापरू तालकुा शिक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मजुन्सपल 

कौजन्सल कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य

िी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएिन पिवी पणूस 
करावी लागेल.

>पिवी पणूस केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधासत्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

िी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क

39 रमिे हरी 
भस्मा

- आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9022987964 पोलीस पणे िी ए 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेि ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलिाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुिन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय , वरे्षवी, ता. अशलिाग
5. खालापरू तालकुा शिक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मजुन्सपल 

कौजन्सल कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य

िी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएिन पिवी पणूस 
करावी लागेल.

>पिवी पणूस केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधासत्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

िी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क

46 िीपक 

गोरया 
पवार

- आदिवासी 
मलुाांचे   
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7378724214 पोलीस पणे िी ए 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेि ननेे  कला, ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, अशलिाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाटील एज्यकेुिन सोसायटीचे  कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय , वरे्षवी, ता. अशलिाग
5. खालापरू तालकुा शिक्षण प्रसारक मांडळाचे खोपोली मजुन्सपल 

कौजन्सल कॉलेज ऑफ कला, ववज्ञान व वाणणज्य

िी ए
>तमुची 12 वी परीक्षा पणूस केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोणत्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएिन पिवी पणूस 
करावी लागेल.

>पिवी पणूस केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधासत्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपजस्थत रहावे लागेल.

िी ए डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शिक्षण 

िलु्क आणण परीक्षा िलु्क



Sr. 

No.

Name 

(As in 

School 

Register

)

Stream School Cla

ss

Contact No. Recom

mended 

 Career 

1 (A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

 

(Course 1)

Recommend

ed 

(Scholarship 

1)

Recomm

ended 

Career 2 

(A2E)

Recommended 

College 2 (A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recommend

ed 

(Scholarship 

 2)

3 ममता 
वामन 

अघाना

कला आदिवासी 
मलु ींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7821920286 ग्राफिक्स 

डिझाइन
1. इींस्ट टूट्स ऑि 

बिजनसे एींि रिसचच - 
[IBSAR], नवी मुींिई 

2. छत्रपतत शशवजी 
महािाज यतूनवशसचट  - 
[CSMU], नवी मुींिई
3. स्कूल ऑफ़ 

कीं प्यटूि साइींस, 

छत्रपतत शशवजी 
महािाज यतूनवशसचट  - 
[CSMU], नवी मुींिई
4. पींचवट  कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एींि 

कीं प्यटूि साइींस - 

[PCMCS],  नाशशक 

5. ह िे ग्रपु ऑफ़ 

इींस्ट टूट्स, मुींिई

>12 वी उत्तीणच 
झाल्यावि, 

तमु्हाला 
खाल लपकैी  
कोणत्याह  
महाववद्यालयातू
न पिवी 
शमळवावी लागेल 

आणण िी.सी.ए 

मधील 

िॅचलसचमध्ये 

पणूच पिवी 
घ्यावी लागेल.

1. पोस्ट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क 

आणण पि क्षा 
शलु्क

िॅशन डिझाइन1. शासकीय 

आयट आय, 

(आदिवासी), कजचत, 

जज: िायगि
2. शासकीय 

आयट आय, लोअि 

पिळ, जज: मुींिई शहि
3. शासकीय 

आयट आय, 

(अल्पसींख्याक), 

माींिवी, जज: मुींिई 

शहि

>12 वी पि क्षा पणूच 
केल्यानींति, 

आपल्याला सिकाि  
आयट आय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाल  नमिू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

पणूच किा.

>फकीं वा 
महाववद्यालयाद्वािे  

िेऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काह  डिप्लोमा 
कोसच िेखील करू 

शकता.

1. व्यावसातयक 

शशक्षण शलु्क 

पनुववचतिण
2. व्यावसातयक 

शशक्षण 

िेखभाल भत्ता"



Sr. 

No.

Name 

(As in 

School 

Registe

r)

Strea

m

School Cla

ss

Contact No. Career 

 

Choic

e/s 

(As 

Per 

Stude

nt)

College 

Choice/

s

(As Per 

Student

)

Colleg

e 

Cours

e 

Choic

e/s

(As 

Per 

Stude

nt)

Suggestions 

YDF (College)

Suggestions  

 YDF

(Course)

Suggestio

ns YDF

(Scholars

hips)

Recom

mende

d 

Career 

1 (A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recomme

nded 

(Scholars

hip 1)

Recom

mende

d 

Career 

2 (A2E)

Recommende

d College 2 

(A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recomme

nded 

(Scholars

hip 2)

1 मनीषा 
काशिनाथ
 पारधी

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 8805464368 पोल स पणे बी ए 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य

बी ए
>तमुची 12 वी 
पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएिन 

पिवी पणूण 
करावी लागेल.

>पिवी पणूण 
केल्यानींतर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

पर क्षा ककीं वा 
नागर  सवेा 
पर के्षसाठी 
उपन्स्थत रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

सोिल 

सायसससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
िमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शिवाई शिक्षण 

प्रसारक मींडळाचे महाड़ 

ससुिरराव मोरे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

(प्राधासयक्रम परींतु 
कलाींसाठी मयाणदित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन  पिवी पणूण 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वषाणनींतर पिवी 
पिवी पणूण करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोणत्याह  
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सींिोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल 

रायचींि महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, दिवाळी 
मााँ ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल 

रायचींि महेता, 
ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अींधेर , मुींबई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व 

मास 

कम्यनुनकेिन 

कॉलेज, 

औरींगाबाि

>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

खाल  दिलेल्या 
ववशिष्ट 

महाववद्यालयाींम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककीं वा 
मास 

कम्यनुनकेिससम
ध्ये  / पिवी पिवी 
पणूण करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



2 हींबीर 

ननमणला 
रघनुाथ

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9527096307 आमी पणे बी ए 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य

बी ए
>तमुची 12 वी 
पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएिन 

पिवी पणूण 
करावी लागेल.

>पिवी पणूण 
केल्यानींतर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

पर क्षा ककीं वा 
नागर  सवेा 
पर के्षसाठी 
उपन्स्थत रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

सोिल 

सायसससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
िमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शिवाई शिक्षण 

प्रसारक मींडळाचे महाड़ 

ससुिरराव मोरे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

(प्राधासयक्रम परींतु 
कलाींसाठी मयाणदित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन  पिवी पणूण 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वषाणनींतर पिवी 
पिवी पणूण करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोणत्याह  
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सींिोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

फॅिन 

डडझाइन
1. िासकीय 

आयट आय, 

(आदिवासी), 
कजणत, न्ज: 

रायगड
2. िासकीय 

आयट आय, 

लोअर परळ, न्ज: 

मुींबई िहर
3. िासकीय 

आयट आय, 

(अल्पसींख्याक), 

माींडवी, न्ज: 

मुींबई िहर

>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

आपल्याला 
सरकार  
आयट आय 

महाववद्यालयात  

प्रविे घ्यावा 
लागेल (खाल  
नमिू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम पणूण 
करा.

>ककीं वा 
महाववद्यालया
द्वारे िेऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काह  
डडप्लोमा कोसण 
िेखील करू 

िकता.

1. 

व्यावसानयक
 शिक्षण 

िलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानयक
 शिक्षण 

िेखभाल 

भत्ता"



4 आनींि  
पाडू शिि

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9923034579 शिक्षक भाऊसाहेब
 ननेे 
कॉलेज 

पणे

बी ए 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. सरकार 

महाराष्ि 

िासनाच्या शिक्षण 

महाववद्यालय  

(सीट ई), पनवले
5. नवजीवन 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे शिक्षण 

व सींिोधन 

महाववद्यालय, 

मालेगाव, िदहवल , 
ता. कजणत

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक िाळा 
शिकवायची 
असल्यास) 

ककीं वा बी ए 

B.Ed (जर 

तमु्हाला 
माध्यशमक 

िाळा 
शिकवायची 
असले तर) 

करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पिवी शिक्षण 

पणूण करावे 
लागेल व नींतर 

B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणूण झाल्यावर 

TET शिक्षक 

पात्रता पर क्षा 
पास व्हावे 
लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िेखभाल भत्ता

सोिल 

सायसससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
िमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शिवाई शिक्षण 

प्रसारक मींडळाचे महाड़ 

ससुिरराव मोरे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

(प्राधासयक्रम परींतु 
कलाींसाठी मयाणदित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन  पिवी पणूण 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वषाणनींतर पिवी 
पिवी पणूण करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोणत्याह  
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सींिोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉले
ज, अशलबाग-

रायगड.

4. प्रभाकर 

पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे 
कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब 

शलमये कॉलेज, 

पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू
 पिवी (बीए) पणूण 
करावी लागेल 

आणण त्यानींतर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रविे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



5 सचुचता 
यिवींत 

िौरे

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9011793476 नसण पणे नशसांग 1. एमजीएम 

इन्सस्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायसससे, 

नवी मुींबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुींबई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायसस, पणे
4. माणगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

सयू पनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

िकता, जे 3.5 

वषे ककीं वा 2 

वषाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िेखभाल भत्ता

सोिल 

सायसससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
िमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शिवाई शिक्षण 

प्रसारक मींडळाचे महाड़ 

ससुिरराव मोरे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

(प्राधासयक्रम परींतु 
कलाींसाठी मयाणदित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन  पिवी पणूण 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वषाणनींतर पिवी 
पिवी पणूण करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोणत्याह  
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सींिोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉले
ज, अशलबाग-

रायगड.

4. प्रभाकर 

पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे 
कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब 

शलमये कॉलेज, 

पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू
 पिवी (बीए) पणूण 
करावी लागेल 

आणण त्यानींतर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रविे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



6 सींजना 
सींतोष 

वाघमारे

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9975862996 वकील भाऊसाहेब
 ननेे 
कॉलेज 

पणे

बी ए 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातू
न पिवी (बीए) 

पणूण करावी 
लागेल आणण 

त्यानींतर येथे 

नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये 

प्रविे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common 

Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

ग्राकफलस
 डडझाइन

1. इींस्ट टूट्स ऑफ 

बबजनसे एींड ररसचण - 
[IBSAR], नवी मुींबई 

2. छत्रपनत शिवजी 
महाराज यनूनवशसणट  - 
[CSMU], नवी मुींबई
3. स्कूल ऑफ़ कीं प्यटूर 

साइींस, छत्रपनत 

शिवजी महाराज 

यनूनवशसणट  - 
[CSMU], नवी मुींबई
4. पींचवट  कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एींड 

कीं प्यटूर साइींस - 

[PCMCS],  नाशिक 

5. ह रे ग्रपु ऑफ़ 

इींस्ट टूट्स, मुींबई

>12 वी उत्तीणण 
झाल्यावर, तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

पिवी शमळवावी 
लागेल आणण बी.सी.ए 

मधील बॅचलसणमध्ये 

पणूण पिवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल 

रायचींि महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, दिवाळी 
मााँ ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल 

रायचींि महेता, 
ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अींधेर , मुींबई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व 

मास 

कम्यनुनकेिन 

कॉलेज, 

औरींगाबाि

>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

खाल  दिलेल्या 
ववशिष्ट 

महाववद्यालयाींम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककीं वा 
मास 

कम्यनुनकेिससम
ध्ये  / पिवी पिवी 
पणूण करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



7 गीता 
धमण 
अघाना

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7057475523 नसण पणे नशसांग 1. एमजीएम 

इन्सस्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायसससे, 

नवी मुींबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुींबई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायसस, पणे
4. माणगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

सयू पनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

िकता, जे 3.5 

वषे ककीं वा 2 

वषाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िेखभाल भत्ता

डडफेसस गे्रजुएिन  डडग्री 
खाल ल पकैी 
कोणत्याह  एका 
महाववद्यालयातनू :

1. डॉ. पतींगराव किम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाट ल 

एज्यकेुिन सोसायट चे 
कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, वषेवी, 
ता. अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
त्यानींतर सरकार  
नागर  सवेा पर के्षसाठी 
भटे द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

>तमुची 12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर 

तमु्हाला खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन पिवी पणूण 
करावी लागेल.

>पिवी पणूण 
केल्यानींतर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक पर क्षा 
ककीं वा नागर  सवेा 
पर के्षसाठी उपन्स्थत 

रहावे लागेल.

>त्यानींतर सरकार  
नागर  सवेा 
पर के्षसाठी भटे द्या जे 

ऑनलाइन उपलब्ध 

आहे

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

पफोशमांग 

आट्णस
1.भारत कॉलेज 

ऑफ लशलत 

कला व सींस्कृती, 
मुींबई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, 

परभणी
3. 

पद्मभषू.ड्र.क्राींनत
वीर नागनाथ 

अण्णा नायकवडी 
कला 
महाववद्यालय  

झरे, साींगल 
4. साववत्रीबाई 

फुले पणेु 

ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

गे्रजुएिन पिवी 
पणूण करणे, अथाणत 

पिवीधर पिवी 
ककीं वा खाल  नमिू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्टसण डडग्री 
िेखील पणूण करू 

िकतील.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



8 जागतृी 
राजू 

बाींगरे

वाणण
ज्य

आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7720910365 शिक्षक भाऊसाहेब
 ननेे 
कॉलेज 

पणे

बी कॉम 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. सरकार 

महाराष्ि 

िासनाच्या शिक्षण 

महाववद्यालय  

(सीट ई), पनवले
5. नवजीवन 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे शिक्षण 

व सींिोधन 

महाववद्यालय, 

मालेगाव, िदहवल , 
ता. कजणत

बी कॉम/बी ए, 

बी एड, डी एड
>12 व्या पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक िाळा 
शिकवायची 
असल्यास) 

ककीं वा बी 
कॉम/बी ए 

B.Ed (जर 

तमु्हाला 
माध्यशमक 

िाळा 
शिकवायची 
असले तर) 

करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पिवी शिक्षण 

पणूण करावे 
लागेल व नींतर 

B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणूण झाल्यावर 

TET शिक्षक 

पात्रता पर क्षा 
पास व्हावे 
लागेल.

बी कॉम/बी 
ए, बी. एड. 

डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िेखभाल भत्ता

फाइनेंस 1. चाींगु काना ठाकूर 

कला वाणणज्य व 

ववज्ञान महाववद्यालय  

नवीन पनवले.

2. एल.एस. रहाजा 
कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, अींधेर 
3. लाला लाजपत्राई 

कॉलेज ऑफ कॉमसण 
अाँड इकोनॉशमक, मुींबई
4. महषी ियानींि कला 
ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय, मुींबई
5. मलुुींड कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, कुलाण

खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी  पिवी 
घेतल  पादहजे.

तमु्ह  
खाल ल 

शिष्यवतृ्ती 
पकैी 1 

सरकार  
शिष्यवतृ्ती 
योजनचेा 
लाभ 

घेण्यास पात्र 

आहात.

शिष्यवतृ्ती 
1: पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
शिष्यवतृ्ती 
2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉले
ज, अशलबाग-

रायगड.

4. प्रभाकर 

पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे 
कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब 

शलमये कॉलेज, 

पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू
 पिवी (बीए) पणूण 
करावी लागेल 

आणण त्यानींतर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रविे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



9 प्राजलता 
लक्ष्मण 

ननगुणडा

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 8329273091 शिक्षक भाऊसाहेब
 ननेे 
कॉलेज 

पणे

बी ए 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजणत 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
4. सरकार 

महाराष्ि 

िासनाच्या शिक्षण 

महाववद्यालय  

(सीट ई), पनवले
5. नवजीवन 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे शिक्षण 

व सींिोधन 

महाववद्यालय, 

मालेगाव, िदहवल , 
ता. कजणत

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातू
न डी.एड 

(प्राथशमक िाळा 
शिकवायची 
असल्यास) 

ककीं वा बी ए 

B.Ed (जर 

तमु्हाला 
माध्यशमक 

िाळा 
शिकवायची 
असले तर) 

करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पिवी शिक्षण 

पणूण करावे 
लागेल व नींतर 

B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणूण झाल्यावर 

TET शिक्षक 

पात्रता पर क्षा 
पास व्हावे 
लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िेखभाल भत्ता

सोिल 

सायसससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
िमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शिवाई शिक्षण 

प्रसारक मींडळाचे महाड़ 

ससुिरराव मोरे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

(प्राधासयक्रम परींतु 
कलाींसाठी मयाणदित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन  पिवी पणूण 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वषाणनींतर पिवी 
पिवी पणूण करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोणत्याह  
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सींिोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉले
ज, अशलबाग-

रायगड.

4. प्रभाकर 

पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे 
कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब 

शलमये कॉलेज, 

पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू
 पिवी (बीए) पणूण 
करावी लागेल 

आणण त्यानींतर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रविे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



10 कववता 
पाींडुरींग 

थोंबरे

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7499862611 पोल स भाऊसाहेब
 ननेे 
कॉलेज 

पणे

बी ए 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

4. प्रभाकर पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. अशलबाग
5. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कॉलेज ऑफ कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य

बी ए
>तमुची 12 वी 
पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातू
न गे्रजुएिन 

पिवी पणूण 
करावी लागेल.

>पिवी पणूण 
केल्यानींतर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक 

पर क्षा ककीं वा 
नागर  सवेा 
पर के्षसाठी 
उपन्स्थत रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

सोिल 

सायसससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
िमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शिवाई शिक्षण 

प्रसारक मींडळाचे महाड़ 

ससुिरराव मोरे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

(प्राधासयक्रम परींतु 
कलाींसाठी मयाणदित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन  पिवी पणूण 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वषाणनींतर पिवी 
पिवी पणूण करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोणत्याह  
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सींिोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

डडफेसस गे्रजुएिन  डडग्री 
खाल ल पकैी 
कोणत्याह  एका 
महाववद्यालयातू
न:

1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉले
ज, अशलबाग-

रायगड.

4. प्रभाकर 

पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे 
कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब 

शलमये कॉलेज, 

पनवले

>तमुची 12 वी 
पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू
 गे्रजुएिन पिवी 
पणूण करावी लागेल.

>पिवी पणूण 
केल्यानींतर, 

आपल्याला 
स्पधाणत्मक पर क्षा 
ककीं वा नागर  सवेा 
पर के्षसाठी 
उपन्स्थत रहावे 
लागेल.

>त्यानींतर 

सरकार  नागर  
सवेा पर के्षसाठी 
भटे द्या जे 

ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



11 वषाण पाींडु 

मोड
कला आदिवासी

 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 9359454511 नसण पणे नशसांग 1. एमजीएम 

इन्सस्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायसससे, 

नवी मुींबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुींबई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायसस, पणे
4. माणगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

सयू पनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

िकता, जे 3.5 

वषे ककीं वा 2 

वषाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िेखभाल भत्ता

सोिल 

सायसससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
िमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शिवाई शिक्षण 

प्रसारक मींडळाचे महाड़ 

ससुिरराव मोरे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

(प्राधासयक्रम परींतु 
कलाींसाठी मयाणदित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन  पिवी पणूण 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वषाणनींतर पिवी 
पिवी पणूण करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोणत्याह  
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सींिोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉले
ज, अशलबाग-

रायगड.

4. प्रभाकर 

पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे 
कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब 

शलमये कॉलेज, 

पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू
 पिवी (बीए) पणूण 
करावी लागेल 

आणण त्यानींतर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रविे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



12 सनुीता 
नामिेव 

लोभी

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 8007591542 नसण पणे नशसांग 1. एमजीएम 

इन्सस्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायसससे, 

नवी मुींबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुींबई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायसस, पणे
4. माणगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

सयू पनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

िकता, जे 3.5 

वषे ककीं वा 2 

वषाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िेखभाल भत्ता

सोिल 

सायसससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
िमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शिवाई शिक्षण 

प्रसारक मींडळाचे महाड़ 

ससुिरराव मोरे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

(प्राधासयक्रम परींतु 
कलाींसाठी मयाणदित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन  पिवी पणूण 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वषाणनींतर पिवी 
पिवी पणूण करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोणत्याह  
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सींिोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉले
ज, अशलबाग-

रायगड.

4. प्रभाकर 

पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे 
कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब 

शलमये कॉलेज, 

पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू
 पिवी (बीए) पणूण 
करावी लागेल 

आणण त्यानींतर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रविे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



13 पजूा 
सकु्र्या 
वाघ

कला आदिवासी
 मलु ींचे 
िासकीय 

वसतीगहृ 

पणे

१२ 7798301398 नसण पणे नशसांग 1. एमजीएम 

इन्सस्टट्यटू ऑफ 

हेल्थ सायसससे, 

नवी मुींबई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, नशसांग 

कॉलेज, नवी मुींबई
3. डॉ. एपीजे 

अब्िलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्थ सायसस, पणे
4. माणगाव 

जनरल नशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी न्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ नशसांग 

सयू पनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

िकता, जे 3.5 

वषे ककीं वा 2 

वषाणचे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानयक 

शिक्षण 

िेखभाल भत्ता

सोिल 

सायसससे
 ररसचण

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िे
िमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शिक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मनु्ससपल कौन्ससल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पनवले
शिक्षण महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शिवाई शिक्षण 

प्रसारक मींडळाचे महाड़ 

ससुिरराव मोरे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

(वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणूण 
केल्यानींतर 

(प्राधासयक्रम परींतु 
कलाींसाठी मयाणदित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएिन  पिवी पणूण 
करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वषाणनींतर पिवी 
पिवी पणूण करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या कोणत्याह  
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सींिोधनासाठी अजण 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे  
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पणे
3.  

जे.एस.एम.कॉले
ज, अशलबाग-

रायगड.

4. प्रभाकर 

पाट ल 

एज्यकेुिन 

सोसायट चे 
कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
5. शिक्षण महषी 
िािासाहेब 

शलमये कॉलेज, 

पनवले




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा 
पणूण केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू
 पिवी (बीए) पणूण 
करावी लागेल 

आणण त्यानींतर 

येथे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रविे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणूण करा जे 

3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शिष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शिक्षण 

िलु्क आणण 

पर क्षा िलु्क



Sr. 

No.

Name 

(As in 

Schoo

l 

Regist

er)

Strea

m

School Cl

as

s

Contact No. Caree

r 

Choic

e/s 

(As 

Per 

College 

 

Choice/

s

(As Per 

Student

Colle

ge 

Cour

se 

Choic

e/s

Suggestions YDF 

(College)

Suggestions  

YDF

(Course)

Suggesti

ons YDF

(Scholars

hips)

Recommen

ded 

Career 1 

(A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recommend

ed 

(Scholarship 

1)

Recommen

ded 

Career 2 

(A2E)

Recommended 

College 2 (A2E)

Recomemde

d 

(Course 2)

Recomm

ended 

(Scholar

ship 2)

1 वसावे 
दिनकर 

इरमा

ववज्ञान आदिवासी
 मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

रत्नागगरी

१२ 9420562264 डॉक्टर रत्नागगरी एम बी 
बी एस

1. बी.के.एल. 

वाळवलकर  ग्रामीण 

वदै्यकीय 

महाववद्यालय, 

गचपळूण
2. गँ्रट मडेडकल 

कॉलेज व सर जे.जे 

ग्रपु ऑफ हॉस्पपटल, 

मुांबई
3. लोकमान्य दटळक 

म्यनुनससपल मडेडकल 

कॉलेज एांड जनरल 

हॉस्पपटल सायन, मुांबई
4. कृष्णा इांस्पटट्यटू 

ऑफ मडेडकल 

सायन्ससे, कराड 

सातारा
5. राजश्री छत्रपती 
शाहू महाराज 

शासकीय मडेडकल 

कॉलेज, करवीर, 

कोल्हापरू

>बारावी परीक्षा 
उत्तीणण झाल्यावर 

एनईईटी (The 

National 

Eligibility cum 

Entrance Test 

or NEET) कॅ्रक 

करा.
 

 >एनईईटीच्या 
आधारावर 

वदै्यकीय 

महाववद्यालयाांम
ध्ये प्रवशे घ्या.
 

 >मग एमबीबीएस  

(Bachelor's in 

Medicine and 

Bachelor's in 

Surgery, MBBS) 

पणूण करा आणण 

आपल्या 
पररणामाांवर  आणण 

ननवडीवर आधाररत 

आणखी 
पपशेलायझशेन 

करा.

1. पोपट 

मॅदिक 

सशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
सशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क

सॉफ्टवअेर 

असियाांत्रत्रकी 
आणण आयटी

1. होप फाउांडशेन अडँ 

ररसचण सेंटरची 
फफनोलेक्स अकॅडमी 
ऑफ मॅनजेमेंट एण्ड 

टेक्नॉलॉजी, रत्नागगरी
2. राजेंद्र माने 
असियाांत्रत्रकी व 

तांत्रज्ञान अांबव िेरूख, 

सांगमशे्वर
3. शासकीय 

असियाांत्रत्रकी 
महाववद्यालय, 

कराड, सातारा
4. ित्ताजीराव किम 

टेस्क्नकल एज्यकेुशन 

सोसायटीची  
वपत्रोद्योग व 

असियाांत्रत्रकी सांपथा, 
इचलकरांजी, कोल्हापरू
5. डीवाय पाटील 

असियाांत्रत्रकी व 

तांत्रज्ञान 

महाववद्यालय, 

कोल्हापरू

>12 वी ववज्ञान पणूण 
केल्यानांतर, 

पढुीलपकैी 
कोणत्याही 
महाववद्यालयाांमध्ये  

प्रवशे घ्या जी 
असियाांत्रत्रकी पिवी 
(Engineering 

Degree) 4 वर्ाणची 
असले.

>आपल्याला एकतर 

सीएस, सांगणक 

ववज्ञान (Computer 

Science, CS)  

फकां वा आयटी, 
मादहती तांत्रज्ञान 

(Information 

Technology, IT) 

अभ्यासक्रम ननवडणे 

आवश्यक आहे.

1. पोपट मॅदिक 

सशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
सशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

कोर 

इांजीननयररांग
1. होप फाउांडशेन 

अडँ ररसचण सेंटरची 
फफनोलेक्स 

अकॅडमी ऑफ 

मॅनजेमेंट एण्ड 

टेक्नॉलॉजी, 
रत्नागगरी
2. राजेंद्र माने 
असियाांत्रत्रकी व 

तांत्रज्ञान अांबव 

िेरूख, सांगमशे्वर
3. शासकीय 

असियाांत्रत्रकी 
महाववद्यालय, 

कराड, सातारा
4. ित्ताजीराव किम 

टेस्क्नकल 

एज्यकेुशन 

सोसायटीची  
वपत्रोद्योग व 

असियाांत्रत्रकी 
सांपथा, 
इचलकरांजी, 
कोल्हापरू
5. डीवाय पाटील 

असियाांत्रत्रकी व 

तांत्रज्ञान 

महाववद्यालय, 

कोल्हापरू

>12 वी ववज्ञान 

पणूण केल्यानांतर, 

पढुीलपकैी 
कोणत्याही 
महाववद्यालयाांम
ध्ये प्रवशे घ्या 
जी असियाांत्रत्रकी 
पिवी 
(Engineering 

Degree) 4 

वर्ाणची असले.

1. पोपट 

मॅदिक 

सशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
सशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



2 िीपक 

जाळू 

वडावी

कला आदिवासी
 मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

रत्नागगरी

१२ 9325495265 सशक्षक रत्नागगरी बी ए 1. िारत सशक्षण 

मांडळाचे कला, 
वाणणज्य, ववज्ञान 

वररष्ठ महाववद्यालय, 

रत्नागगरी
2. नवननमाणण सशक्षण 

सांपथेचे एस पी 
हेगशटेी कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

समरजोळे, कुां वरबाव, 

ता. रत्नागगरी
3. आर.पी.गोगेट कला 
व ववज्ञान 

महाववद्यालय  आणण 

आर.व्ही. जोगळेकर 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

रत्नागगरी
4. श्री साई अननरुद्ध 

एज्यकेुशन 

सोसायटीचे डी.जे. 

सामांत वररष्ठ कला 
महाववद्यालय, 

वाणणज्य व ववज्ञान, 

रत्नागगरी.
5. श्रसमक फकसान 

सवेा ससमती सांचसलत 

लोकनतेे शामरावजी  
पजेे कला वाणणज्य व 

ववज्ञान, रत्नागगरी.

बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा 
पणूण केल्यानांतर, 

येथे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथसमक 

शाळा सशकवायची 
असल्यास) फकां वा 
बी ए B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यसमक शाळा 
सशकवायची असले 

तर) करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पिवी सशक्षण पणूण 
करावे लागेल व 

नांतर B. ed करता 
येईल व B. ed पणूण 
झाल्यावर TET 

सशक्षक पात्रता 
परीक्षा पास व्हावे 
लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोपट 

मॅदिक 

सशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
सशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसानय
क सशक्षण 

शलु्क 

पनुववणतरण
2. 

व्यावसानय
क सशक्षण 

िेखिाल 

ित्ता

ग्राफफक्स 

डडझाइन
1. इांपटीटूट्स ऑफ 

त्रबजनसे एांड ररसचण - 
[IBSAR], नवी मुांबई 

2. छत्रपनत सशवजी 
महाराज यनूनवससणटी - 
[CSMU], नवी मुांबई
3. पकूल ऑफ़ 

कां प्यटूर साइांस, 

छत्रपनत सशवजी 
महाराज यनूनवससणटी - 
[CSMU], नवी मुांबई
4. पांचवटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एांड 

कां प्यटूर साइांस - 

[PCMCS],  नासशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इांपटीटूट्स, मुांबई

>12 वी उत्तीणण 
झाल्यावर, तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

पिवी समळवावी 
लागेल आणण 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसणमध्ये पणूण 
पिवी घ्यावी लागेल.

1. पोपट मॅदिक 

सशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
सशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचांि महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, दिवाळी माँ 
ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचांि 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अांधेरी, मुांबई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुनकेशन 

कॉलेज, औरांगाबाि

>12 वी परीक्षा 
पणूण केल्यानांतर, 

खाली दिलेल्या 
ववसशष्ट 

महाववद्यालयाांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता फकां वा 
मास 

कम्यनुनकेशन्स
मध्ये  / पिवी 
पिवी पणूण 
करावी लागेल.

1. पोपट 

मॅदिक 

सशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
सशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



3 यवुराज 

कैलास 

वालावी

कला आदिवासी
 मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

रत्नागगरी

१२ 8379974760 कृर्ी अगधकारीरत्नागगरी बी ए 1. कां िला वविाग, 

प्रनतष्ठान ससमती, 
सांकेत तांत्र कृवर् 

ननकेतन, कां डाळा, 
तालकुा - कां िला, 
स्जल्हा - सातारा
2. रांगराव माने 
चॅररटेबल िपट सशरोळ 

सांचसलत कृर्ी तांत्र 

ननकेतन, वाघोरी, ता. 
कराड, सातारा at - 

वाघोरी, तालकुा - 
कराड, स्जल्हे - सातारा
3. राजगड ज्ञानपीठचे 
अनांतराव धोपाते कृर्ी 
तांत्र ननकेतन, िोर, 

पणेु येथे - िोर, स्जल्हा 
- पणेु
4. कृर्ी तांत्र 

ववद्यालय, माांजरी, 
शते तालकुा हवलेी, 
स्जल्हा पणेु माांजरी, 
शते तालकुा हवलेी, 
स्जल्हा पणेु
5. ववद्यालय माांजरी 
फामण, तालकुा हवलेी, 

>12 वी परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर,  

प्रवशेासाठी कॉमन 

एांिन्स टेपट  

(CET) करावा 
लागेल.

>त्यानांतर तमु्हाला 
3 वर्ाणचा पिव्यतु्तर 

पिवी समळवणायाण  
शतेीमध्ये 

(एग्रीकल्चर) पतूणता 
करावी लागेल.

1. पोपट 

मॅदिक 

सशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
सशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क

डडफेन्स 1. िारत सशक्षण 

मांडळाचे कला, 
वाणणज्य, ववज्ञान 

वररष्ठ 

महाववद्यालय, 

रत्नागगरी
2. नवननमाणण सशक्षण 

सांपथेचे एस पी 
हेगशटेी कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

समरजोळे, कुां वरबाव, 

ता. रत्नागगरी
3. आर.पी.गोगेट 

कला व ववज्ञान 

महाववद्यालय आणण 

आर.व्ही. जोगळेकर 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

रत्नागगरी
4. श्री साई अननरुद्ध 

एज्यकेुशन 

सोसायटीचे डी.जे. 

सामांत वररष्ठ कला 
महाववद्यालय, 

वाणणज्य व ववज्ञान, 

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणूण 
केल्यानांतर तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पणूण 
करावी लागेल.

>पिवी पणूण 
केल्यानांतर, 

आपल्याला 
पपधाणत्मक परीक्षा 
फकां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपस्पथत 

रहावे लागेल.

>त्यानांतर सरकारी 
नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  िटे द्या 
जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोपट मॅदिक 

सशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  
सशक्षण शलु्क 

आणण परीक्षा 
शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचांि महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसण, दिवाळी माँ 
ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचांि 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अांधेरी, मुांबई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुनकेशन 

कॉलेज, औरांगाबाि

>12 वी परीक्षा 
पणूण केल्यानांतर, 

खाली दिलेल्या 
ववसशष्ट 

महाववद्यालयाांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता फकां वा 
मास 

कम्यनुनकेशन्स
मध्ये  / पिवी 
पिवी पणूण 
करावी लागेल.

1. पोपट 

मॅदिक 

सशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
सशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



Sr. 

 

No

.

Name 

(As in 

School 

 

Regist

er)

Stre

am

School Cla

ss

Contact No. Career 

Choice/

s 

(As Per 

Student

)

College 

Choice/

s

(As Per 

Student

)

College 

Course 

Choice/

s

(As Per 

Student)

Suggestions 

YDF (College)

Suggestions  

 YDF

(Course)

Suggestio

ns YDF

(Scholars

hips)

Recom

mended 

 Career 

1 (A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recomme

nded 

(Scholars

hip 1)

Recom

mende

d 

Career 

2 (A2E)

Recommended 

College 2 (A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recomm

ended 

(Scholars

hip 2)

1 निवतृ्ती 
यशवतं 

पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9284477142 कंपिी 
जोब/मिेे
जर

िागोठणे बी ए 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशदेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, 

पणे
5. तटकरे 

चॅररटेबल ट्रस्टची 
कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा

>कला सह 12 

वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

महाववद्यालयांम
धिू हदल्या 
जाणाया् 
कोणत्याही 
ववषयात पदवी 
पदवी, बॅचलर 

इि आट्स 

(बीए) पणू् 
करण्यासाठी 
कोणत्याही 
महाववद्यालयात
 प्रवशे घ्यावा 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डडफेन्स 1. डॉ. पतगंराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, मदुत 

आणण पोस्ट कोलाड 

(चचचंवली), ता. रोहा

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा 
ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

>त्याितंर 

सरकारी िागरी 
सवेा परीके्षसाठी  
भटे द्या जे 

ऑिलाइि 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा

कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



2 महेश 

गणपत 

शशद

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9022574109 मकेेनिकॅ
ल

अलीबाग आय टी 
आय

1. शासकीय 

आयटीआय, 

िागोठाणे, स्ज: 

रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, 

अशलबाग, स्ज: 

रायगड
3. शासकीय 

आयटीआय, पणे, 

स्ज: रायगड
4. शासकीय 

आयटीआय, 

पिवले, स्ज: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात
 प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
िमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम 

पणू् करा.

>ककंवा 
महाववद्यालया
द्वारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोस् 
देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण 

2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

डडफेन्स 1. डॉ. पतगंराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, मदुत 

आणण पोस्ट कोलाड 

(चचचंवली), ता. रोहा

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा 
ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

>त्याितंर 

सरकारी िागरी 
सवेा परीके्षसाठी  
भटे द्या जे 

ऑिलाइि 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा

कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क

3 सरेुश 

जि ुशशद
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 7378018328 मकेेनिकॅ
ल/वले्डर

पिवले आय टी 
आय

1.  शासकीय 

आयटीआय, 

पिवले, स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, 

िागोठाणे, स्ज: 

रायगड
3. शासकीय 

आयटीआय, 

अशलबाग, स्ज: 

रायगड
4. शासकीय 

आयटीआय, पणे, 

स्ज: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात
 प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
िमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम 

पणू् करा.
>ककंवा 
महाववद्यालया
द्वारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोस् 
देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण 

2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहिलाल रायचदं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, हदवाळी मााँ 
ववज्ञाि 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुिकेशि कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

खाली हदलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यनुिकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणू् करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशि 

डडझाइि
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आहदवासी), कजत्, 

स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, स्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, स्ज: मुबंई 

शहर

>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रवशे 

घ्यावा लागेल (खाली 
िमदू केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम पणू् करा.
>ककंवा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही डडप्लोमा 
कोस् देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



4 सतीश 

धम् लेंदी
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9370309187 पोलीस अलीबाग बी ए 1. 

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

2. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे कला, 
ववज्ञाि व वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
3. लोकमान्य 

शशक्षण प्रसारक 

मडंळे कला 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

वररष्ठ 

महाववद्यालय 

चोंधी ककहीम, 

अशलबाग

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातू
ि गे्रजुएशि 

पदवी पणू् 
करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक 

परीक्षा ककंवा 
िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डडफेन्स 1. डॉ. पतगंराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, मदुत 

आणण पोस्ट कोलाड 

(चचचंवली), ता. रोहा

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा 
ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

>त्याितंर 

सरकारी िागरी 
सवेा परीके्षसाठी  
भटे द्या जे 

ऑिलाइि 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

शसववल 

सववस्से
1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा

>तमुची 12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर 

तमु्हाला खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि पदवी पणू् 
करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला स्पधा्त्मक 

परीक्षा पास करावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



5 कृष्णा 
कमल्या 
सतूक

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ No Number शशक्षक रोहा बी ए 1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशदेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहिे कला 
महाववद्यालय रोहा
2. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
3. तटकरे 

चॅररटेबल ट्रस्टची 
कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा
4. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे शशक्षण 

महाववद्यालय, 

गोकुळेश्वर 

महंदराजवळ, वषेवी 
तलाव, वषे
5. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासिाच्या शशक्षण 

महाववद्यालय 

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

येिे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातू
ि डी.एड 

(प्रािशमक शाळा 
शशकवायची 
असल्यास) 

ककंवा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण 

पणू् करावे 
लागेल व ितंर 

B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणू् झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हावे 
लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहिलाल रायचदं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, हदवाळी मााँ 
ववज्ञाि 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुिकेशि कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

खाली हदलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यनुिकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणू् करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशि 

डडझाइि
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आहदवासी), कजत्, 

स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, स्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, स्ज: मुबंई 

शहर

>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रवशे 

घ्यावा लागेल (खाली 
िमदू केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम पणू् करा.

>ककंवा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही डडप्लोमा 
कोस् देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



6 ववलास 

गोमा 
गडखल

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 7378618328 होमगाड् बी ए 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशदेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, 

पणे
5. तटकरे 

चॅररटेबल ट्रस्टची 
कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातू
ि गे्रजुएशि 

पदवी पणू् 
करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक 

परीक्षा ककंवा 
िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मया्हदत िाही), 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि  पदवी 
पणू् करा.
>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर 

आणखी दोि 

वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एिईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
निवडीच्या 
कोणत्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  
अज् करण्यास 

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



7 प्रकाश 

भागोजी 
लोभी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ डडफेन्स 1. डॉ. पतगंराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, मदुत 

आणण पोस्ट कोलाड 

(चचचंवली), ता. रोहा

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा 
ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

>त्याितंर 

सरकारी िागरी 
सवेा परीके्षसाठी  
भटे द्या जे 

ऑिलाइि 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा

कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क

8 रवींद्र 

मधु 
लोभी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9527992621 इलेलट्रीकॅ
ल

अलीबाग आय टी 
आय

1.  शासकीय 

आयटीआय, 

पिवले, स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, 

िागोठाणे, स्ज: 

रायगड
3. शासकीय 

आयटीआय, 

अशलबाग, स्ज: 

रायगड
4. शासकीय 

आयटीआय, पणे, 

स्ज: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात
 प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
िमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम 

पणू् करा.

>ककंवा 
महाववद्यालया
द्वारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोस् 
देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण 

2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

डडफेन्स 1. डॉ. पतगंराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, मदुत 

आणण पोस्ट कोलाड 

(चचचंवली), ता. रोहा

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा 
ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

>त्याितंर 

सरकारी िागरी 
सवेा परीके्षसाठी  
भटे द्या जे 

ऑिलाइि 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



9 हेमतं 

यसरुाम 

हंबीर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 8975517589 पोलीस रोहा बी ए 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशदेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, 

पणे
5. तटकरे 

चॅररटेबल ट्रस्टची 
कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातू
ि गे्रजुएशि 

पदवी पणू् 
करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक 

परीक्षा ककंवा 
िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डडफेन्स 1. डॉ. पतगंराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, मदुत 

आणण पोस्ट कोलाड 

(चचचंवली), ता. रोहा

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा 
ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

>त्याितंर 

सरकारी िागरी 
सवेा परीके्षसाठी  
भटे द्या जे 

ऑिलाइि 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

ग्राकफलस
 डडझाइि

1. इंस्टीटूर्टस ऑफ 

बबजिसे एडं ररसच् - 
[IBSAR], िवी मुबंई 

2. छत्रपनत शशवजी 
महाराज यनूिवशसट्ी - 
[CSMU], िवी मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपनत शशवजी 
महाराज यनूिवशसट्ी - 
[CSMU], िवी मुबंई
4. पचंवटी कॉलेज 

ऑफ़ मिैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  िाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीण् 
झाल्यावर, तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण बी.सी.ए 

मधील बॅचलसम्ध्ये 

पणू् पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



10 मिोज 

चाह्या 
हंबीर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 7620623119 पोलीस कजत् बी ए 1. कोकण 

ज्ञािपीठ, कजत् 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅिवले
3. मातोश्री समुती 
चचतंामणण 

हटपणीस कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कजत्
4. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातू
ि गे्रजुएशि 

पदवी पणू् 
करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक 

परीक्षा ककंवा 
िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पफोशमांग 

आर््टस
1.भारत कॉलेज ऑफ 

लशलत कला व 

ससं्कृती, मुबंई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, परभणी
3. 

पद्मभषू.ड्र.क्रांनतवीर 

िागिाि अण्णा 
िायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सांगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करणे, अिा्त 

पदवीधर पदवी 
ककंवा खाली िमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्टस् डडग्री 
देखील पणू् करू 

शकतील.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

ग्राकफलस
 डडझाइि

1. इंस्टीटूर्टस ऑफ 

बबजिसे एडं ररसच् - 
[IBSAR], िवी मुबंई 

2. छत्रपनत शशवजी 
महाराज यनूिवशसट्ी - 
[CSMU], िवी मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपनत शशवजी 
महाराज यनूिवशसट्ी - 
[CSMU], िवी मुबंई
4. पचंवटी कॉलेज 

ऑफ़ मिैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  िाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीण् 
झाल्यावर, तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण बी.सी.ए 

मधील बॅचलसम्ध्ये 

पणू् पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



11 मोरेश्वर  

राम 

निगुड्े

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 8806550297 मोटर 

मकेेनिकॅ
ल

िागोठणे आय टी 
आय

1.  शासकीय 

आयटीआय, 

पिवले, स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, 

िागोठाणे, स्ज: 

रायगड
3. शासकीय 

आयटीआय, 

अशलबाग, स्ज: 

रायगड
4. शासकीय 

आयटीआय, पणे, 

स्ज: रायगड

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात
 प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
िमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम 

पणू् करा.

>ककंवा 
महाववद्यालया
द्वारे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोस् 
देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण 

2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहिलाल रायचदं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, हदवाळी मााँ 
ववज्ञाि 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुिकेशि कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

खाली हदलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यनुिकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणू् करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

सोशल 

सायन्से
स ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मया्हदत 

िाही), खाली िमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि  पदवी पणू् 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर आणखी 
दोि वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एिईटी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
निवडीच्या कोणत्याही 
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  अज् 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



12 कैलास 

राम 

हंबीर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 8007417867 शशक्षक महाड बी ए 1. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला 
महाववद्यालयातील
 डॉ. ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य, महाड
2. लोकववकास 

सामास्जक ससं्िा, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य. महाड
3. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशदेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहिे कला 
महाववद्यालय रोहा
4. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे शशक्षण 

महाववद्यालय, 

गोकुळेश्वर 

महंदराजवळ, वषेवी 
तलाव, वषे
5. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासिाच्या शशक्षण 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पिवले

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

येिे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातू
ि डी.एड 

(प्रािशमक शाळा 
शशकवायची 
असल्यास) 

ककंवा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण 

पणू् करावे 
लागेल व ितंर 

B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणू् झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हावे 
लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

डडफेन्स 1. डॉ. पतगंराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, मदुत 

आणण पोस्ट कोलाड 

(चचचंवली), ता. रोहा

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा 
ककंवा िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

>त्याितंर 

सरकारी िागरी 
सवेा परीके्षसाठी  
भटे द्या जे 

ऑिलाइि 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



13 गणेश 

ज्ञािशे्वर 

हंबीर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9011778869 शासकीय 

िोकरी
सधुागड 

पाली
बी ए 1. शठे 

जे.एि.पालीवाला  
वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कला व ववज्ञाि 

महाववद्यालय 

पाली.
2. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
3. तटकरे 

चॅररटेबल ट्रस्टची 
कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा
4. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
5. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, 

पणे

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातू
ि गे्रजुएशि 

पदवी पणू् 
करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक 

परीक्षा ककंवा 
िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पफोशमांग 

आर््टस
1.भारत कॉलेज ऑफ 

लशलत कला व 

ससं्कृती, मुबंई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, परभणी
3. 

पद्मभषू.ड्र.क्रांनतवीर 

िागिाि अण्णा 
िायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सांगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करणे, अिा्त 

पदवीधर पदवी 
ककंवा खाली िमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्टस् डडग्री 
देखील पणू् करू 

शकतील.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

ग्राकफलस
 डडझाइि

1. इंस्टीटूर्टस ऑफ 

बबजिसे एडं ररसच् - 
[IBSAR], िवी मुबंई 

2. छत्रपनत शशवजी 
महाराज यनूिवशसट्ी - 
[CSMU], िवी मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपनत शशवजी 
महाराज यनूिवशसट्ी - 
[CSMU], िवी मुबंई
4. पचंवटी कॉलेज 

ऑफ़ मिैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  िाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीण् 
झाल्यावर, तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण बी.सी.ए 

मधील बॅचलसम्ध्ये 

पणू् पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



14 िरेंद्र 

चदं्रकांत 

उघड़ा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 8805000216 कॉम्पटुर 

इंस्जिरे
िागोठणे/

रोहा
डडप्लोमा 1. भारतीय शशक्षण 

/ सोशल चॅररटेबल 

ट्रस्ट, शठे श्री 
ओटरमल शषेमल 

परमार कॉलेज 

ऑफ डडप्लोमा, 
रायगड
2. श्रीमती. गीता 
डी. तटकरे 

पॉशलटेस्लिक गोवे, 
कोलाड, रायगड
3. शासकीय 

पॉशलटेस्लिक, पणे
4. जवाहर 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे 
अण्णासाहेब 

चडुामि पाटील 

अशभयांबत्रकी, 
खारघर, िवी मुबंई
5. महात्मा 
एज्यकेुशि 

सोसायटीची  
वपल्लई 

पॉशलटेस्लिक, 

िवीि पिवले

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

आपल्याला 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयात
 िोंदणी करावी 
लागेल आणण 

पॉशलटेस्लिकम
ध्ये पदव्यतु्तर 

पदवी 4 वषे पणू् 
करावी लागेल.

>ककंवा आपण 

पॉशलटेस्लिकम
ध्ये डडप्लोमा 
देखील पणू् करू 

शकता, जे त्याच 

महाववद्यालया
तील 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मया्हदत िाही), 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि  पदवी 
पणू् करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर 

आणखी दोि 

वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एिईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
निवडीच्या 
कोणत्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  
अज् करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



15 रूपशे 

राम 

पारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 7666893168 सोफ्टवअे
र इंस्जिरे

िागोठणे डडप्लोमा 1. भारतीय शशक्षण 

/ सोशल चॅररटेबल 

ट्रस्ट, शठे श्री 
ओटरमल शषेमल 

परमार कॉलेज 

ऑफ डडप्लोमा, 
रायगड
2. श्रीमती. गीता 
डी. तटकरे 

पॉशलटेस्लिक गोवे, 
कोलाड, रायगड
3. शासकीय 

पॉशलटेस्लिक, पणे
4. जवाहर 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे 
अण्णासाहेब 

चडुामि पाटील 

अशभयांबत्रकी, 
खारघर, िवी मुबंई
5. महात्मा 
एज्यकेुशि 

सोसायटीची  
वपल्लई 

पॉशलटेस्लिक, 

िवीि पिवले

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

आपल्याला 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयात
 िोंदणी करावी 
लागेल आणण 

पॉशलटेस्लिकम
ध्ये पदव्यतु्तर 

पदवी 4 वषे पणू् 
करावी लागेल.

>ककंवा आपण 

पॉशलटेस्लिकम
ध्ये डडप्लोमा 
देखील पणू् करू 

शकता, जे त्याच 

महाववद्यालया
तील 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मया्हदत िाही), 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि  पदवी 
पणू् करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर 

आणखी दोि 

वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एिईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
निवडीच्या 
कोणत्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  
अज् करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क

16 जीतू 
पांडुरंग 

पजुारी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 7378618328 Shipai 

(शशपाई)

अलीबाग बी ए 1. 

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

2. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे कला, 
ववज्ञाि व वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
3. लोकमान्य 

शशक्षण प्रसारक 

मडंळे कला 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

वररष्ठ 

महाववद्यालय 

चोंधी ककहीम, 

अशलबाग

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातू
ि गे्रजुएशि 

पदवी पणू् 
करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक 

परीक्षा ककंवा 
िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पफोशमांग 

आर््टस
1.भारत कॉलेज ऑफ 

लशलत कला व 

ससं्कृती, मुबंई
2. लशलत कला 
महावद्यालय, परभणी
3. 

पद्मभषू.ड्र.क्रांनतवीर 

िागिाि अण्णा 
िायकवडी कला 
महाववद्यालय झरे, 
सांगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

गे्रजुएशि पदवी 
पणू् करणे, अिा्त 

पदवीधर पदवी 
ककंवा खाली िमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयाती
ल मास्टस् डडग्री 
देखील पणू् करू 

शकतील.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

ग्राकफलस
 डडझाइि

1. इंस्टीटूर्टस ऑफ 

बबजिसे एडं ररसच् - 
[IBSAR], िवी मुबंई 

2. छत्रपनत शशवजी 
महाराज यनूिवशसट्ी - 
[CSMU], िवी मुबंई
3. स्कूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

छत्रपनत शशवजी 
महाराज यनूिवशसट्ी - 
[CSMU], िवी मुबंई
4. पचंवटी कॉलेज 

ऑफ़ मिैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  िाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंस्टीटूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीण् 
झाल्यावर, तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू  

पदवी शमळवावी 
लागेल आणण बी.सी.ए 

मधील बॅचलसम्ध्ये 

पणू् पदवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



17 तकुाराम 

दामू 
बगंारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9022574109 शसववल 

इंस्जिरे
िागोठणे/

रोहा
डडप्लोमा 1. भारतीय शशक्षण 

/ सोशल चॅररटेबल 

ट्रस्ट, शठे श्री 
ओटरमल शषेमल 

परमार कॉलेज 

ऑफ डडप्लोमा, 
रायगड
2. श्रीमती. गीता 
डी. तटकरे 

पॉशलटेस्लिक गोवे, 
कोलाड, रायगड
3. शासकीय 

पॉशलटेस्लिक, पणे
4. सरस्वती 
एज्यकेुशि 

सोसायटी, रे वरेा 
इस्न्स्टर्टयटू ऑफ 

टेलिॉलॉजी, 
खारघर, िवी मुबंई
5. महात्मा 
एज्यकेुशि 

सोसायटीची  
वपल्लई 

पॉशलटेस्लिक, 

िवीि पिवले

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

आपल्याला 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयात
 िोंदणी करावी 
लागेल आणण 

पॉशलटेस्लिकम
ध्ये पदव्यतु्तर 

पदवी 4 वषे पणू् 
करावी लागेल.

>ककंवा आपण 

पॉशलटेस्लिकम
ध्ये डडप्लोमा 
देखील पणू् करू 

शकता, जे त्याच 

महाववद्यालया
तील 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मया्हदत िाही), 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि  पदवी 
पणू् करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर 

आणखी दोि 

वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एिईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
निवडीच्या 
कोणत्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  
अज् करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



18 पजूा 
िारायण 

शशद

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 7264035424 िस् पणे िशसांग 1. एमजीएम 

इस्न्स्टर्टयटू ऑफ 

हेल्ि सायन्ससे, 

िवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, िशसांग 

कॉलेज, िवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्ि सायन्स, पणे
4. माणगाव 

जिरल िशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी स्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ िशसांग 

न्य ूपिवले

िशसांग -

िशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

वषे ककंवा 2 

वषा्चे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मया्हदत िाही), 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि  पदवी 
पणू् करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर 

आणखी दोि 

वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एिईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
निवडीच्या 
कोणत्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  
अज् करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क

19 पावत्ी 
मधकुर 

लोभी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9527992621 पोलीस अलीबाग बी ए 1. 

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अशलबाग-रायगड.

2. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे कला, 
ववज्ञाि व वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

वषेवी, ता. 
अशलबाग
3. लोकमान्य 

शशक्षण प्रसारक 

मडंळे कला 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

वररष्ठ 

महाववद्यालय 

चोंधी ककहीम, 

अशलबाग

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातू
ि गे्रजुएशि 

पदवी पणू् 
करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक 

परीक्षा ककंवा 
िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहिलाल रायचदं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, हदवाळी मााँ 
ववज्ञाि 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुिकेशि कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

खाली हदलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यनुिकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणू् करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशि 

डडझाइि
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आहदवासी), कजत्, 

स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, स्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, स्ज: मुबंई 

शहर

>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रवशे 

घ्यावा लागेल (खाली 
िमदू केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम पणू् करा.

>ककंवा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही डडप्लोमा 
कोस् देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



20 सीता 
दामोदर 

गडखल

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9764484926 िस् पणे िशसांग 1. एमजीएम 

इस्न्स्टर्टयटू ऑफ 

हेल्ि सायन्ससे, 

िवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, िशसांग 

कॉलेज, िवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्ि सायन्स, पणे
4. माणगाव 

जिरल िशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी स्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ िशसांग 

न्य ूपिवले

िशसांग -

िशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

वषे ककंवा 2 

वषा्चे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहिलाल रायचदं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, हदवाळी मााँ 
ववज्ञाि 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुिकेशि कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

खाली हदलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यनुिकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणू् करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशि 

डडझाइि
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आहदवासी), कजत्, 

स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, स्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, स्ज: मुबंई 

शहर

>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रवशे 

घ्यावा लागेल (खाली 
िमदू केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम पणू् करा.

>ककंवा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही डडप्लोमा 
कोस् देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

21 वशैाली 
लक्ष्मण 

घतुे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9637319193 िस् पणे िशसांग 1. एमजीएम 

इस्न्स्टर्टयटू ऑफ 

हेल्ि सायन्ससे, 

िवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, िशसांग 

कॉलेज, िवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्ि सायन्स, पणे
4. माणगाव 

जिरल िशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी स्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ िशसांग 

न्य ूपिवले

िशसांग -

िशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

वषे ककंवा 2 

वषा्चे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

फॅशि 

डडझाइि
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आहदवासी), कजत्, 

स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, स्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, स्ज: मुबंई शहर

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
िमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम पणू् 
करा.

>ककंवा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोस् 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



22 ज्योनत 

िरेश 

वपगंला

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 8007798344 शशक्षक पणे बी ए 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े 

कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
3. आरएसपीएमचे  
सत्याग्रह शशक्षण 

महाववद्यालय, 

पिवले
4. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासिाच्या शशक्षण 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पिवले
5. िवजीवि 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे शशक्षण 

व सशंोधि 

महाववद्यालय, 

मालेगाव, दहहवली, 
ता. कजत्

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

येिे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातू
ि डी.एड 

(प्रािशमक शाळा 
शशकवायची 
असल्यास) 

ककंवा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण 

पणू् करावे 
लागेल व ितंर 

B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणू् झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हावे 
लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मया्हदत िाही), 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि  पदवी 
पणू् करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर 

आणखी दोि 

वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एिईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
निवडीच्या 
कोणत्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  
अज् करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



23 चतेिा 
जिाद्ि 

घटेू

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 8805129871 िस् पणे िशसांग 1. एमजीएम 

इस्न्स्टर्टयटू ऑफ 

हेल्ि सायन्ससे, 

िवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, िशसांग 

कॉलेज, िवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्ि सायन्स, पणे
4. माणगाव 

जिरल िशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी स्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ िशसांग 

न्य ूपिवले

िशसांग -

िशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

वषे ककंवा 2 

वषा्चे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहिलाल रायचदं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, हदवाळी मााँ 
ववज्ञाि 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुिकेशि कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

खाली हदलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यनुिकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणू् करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

सोशल 

सायन्से
स ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मया्हदत 

िाही), खाली िमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि  पदवी पणू् 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर आणखी 
दोि वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एिईटी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
निवडीच्या कोणत्याही 
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  अज् 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क

24 अस्श्विी 
अबंाजी 
वपगंला

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 7030343696 िस् पणे िशसांग 1. एमजीएम 

इस्न्स्टर्टयटू ऑफ 

हेल्ि सायन्ससे, 

िवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, िशसांग 

कॉलेज, िवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्ि सायन्स, पणे
4. माणगाव 

जिरल िशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी स्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ िशसांग 

न्य ूपिवले

िशसांग -

िशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

वषे ककंवा 2 

वषा्चे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहिलाल रायचदं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, हदवाळी मााँ 
ववज्ञाि 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुिकेशि कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

खाली हदलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यनुिकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणू् करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशि 

डडझाइि
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आहदवासी), कजत्, 

स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, स्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, स्ज: मुबंई 

शहर

>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रवशे 

घ्यावा लागेल (खाली 
िमदू केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम पणू् करा.

>ककंवा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही डडप्लोमा 
कोस् देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



25 धिश्री 
लक्ष्मण 

हंबीर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 7264088146 शशक्षक महाड बी ए 1. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला 
महाववद्यालयातील
 डॉ. ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य, महाड
2. लोकववकास 

सामास्जक ससं्िा, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य. महाड
3. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशदेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहिे कला 
महाववद्यालय रोहा
4. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे शशक्षण 

महाववद्यालय, 

गोकुळेश्वर 

महंदराजवळ, वषेवी 
तलाव, वषे
5. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासिाच्या शशक्षण 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पिवले

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

येिे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातू
ि डी.एड 

(प्रािशमक शाळा 
शशकवायची 
असल्यास) 

ककंवा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण 

पणू् करावे 
लागेल व ितंर 

B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणू् झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हावे 
लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

फॅशि 

डडझाइि
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आहदवासी), कजत्, 

स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, स्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, स्ज: मुबंई शहर

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
िमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम पणू् 
करा.

>ककंवा 
महाववद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आपण काही 
डडप्लोमा कोस् 
देखील करू शकता.

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



26 सोिाली 
प्रकाश 

कशटे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9273641318 िस् अलीबाग िशसांग 1. एमजीएम 

इस्न्स्टर्टयटू ऑफ 

हेल्ि सायन्ससे, 

िवी मुबंई.

2. भारती 
ववद्यापीठ, िशसांग 

कॉलेज, िवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे 

अब्दलु कलाम 

कॉलेज ऑफ 

पॅरामडेडकल अाँड 

हेल्ि सायन्स, पणे
4. माणगाव 

जिरल िशसांग 

कॉलेज
5.श्री डीडी स्व्हस्पटेु 

स्कूल ऑफ िशसांग 

न्य ूपिवले

िशसांग -

िशसांगमध्ये 

डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 

वषे ककंवा 2 

वषा्चे प्रोग्राम 

आहे.

आपण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

पत्रकाररता 1. मोहिलाल रायचदं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, हदवाळी मााँ 
ववज्ञाि 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुिकेशि कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

खाली हदलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यनुिकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणू् करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

सोशल 

सायन्से
स ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी मया्हदत 

िाही), खाली िमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू  

गे्रजुएशि  पदवी पणू् 
करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर आणखी 
दोि वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एिईटी 
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
निवडीच्या कोणत्याही 
ववषयामध्ये पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  अज् 
करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



27 ज्योनत 

पांडुरंग 

पजुारी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 7887556342 शशक्षक महाड बी ए 1. बाबासाहेब  

आबंडेकर कला 
महाववद्यालयातील
 डॉ. ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य, महाड
2. लोकववकास 

सामास्जक ससं्िा, 
एम.एम. जगताप 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य. महाड
3. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशदेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी. 
तमहिे कला 
महाववद्यालय रोहा
4. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे शशक्षण 

महाववद्यालय, 

गोकुळेश्वर 

महंदराजवळ, वषेवी 
तलाव, वषे
5. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासिाच्या शशक्षण 

महाववद्यालय 

(सीटीई), पिवले

बी ए, बी एड, डी 
एड
>12 व्या परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

येिे उल्लेख 

केलेल्या 
महाववद्यालयातू
ि डी.एड 

(प्रािशमक शाळा 
शशकवायची 
असल्यास) 

ककंवा बी ए 

B.Ed (जर 
तमु्हाला 
माध्यशमक 

शाळा 
शशकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी 
तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण 

पणू् करावे 
लागेल व ितंर 

B. ed करता 
येईल व B. ed 

पणू् झाल्यावर 

TET शशक्षक 

पात्रता परीक्षा 
पास व्हावे 
लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानयक
 शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.दे
शमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहिे 
कला महाववद्यालय 

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली 
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञाि व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, 
ववज्ञाि आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पिवले
शशक्षण महषी 
दादासाहेब शलमये 

कॉलेज, पिवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्दरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञाि (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर 

(प्राधान्यक्रम 

परंतु कलांसाठी 
मया्हदत िाही), 
खाली िमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महाववद्यालयातिू
 गे्रजुएशि  पदवी 
पणू् करा.

>पदवी प्राप्त 

केल्याितंर 

आणखी दोि 

वषा्ितंर पदवी 
पदवी पणू् करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एिईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
निवडीच्या 
कोणत्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधिासाठी  
अज् करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतगंराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
देशदेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, धतव-

रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब  ििे े

एएससी कॉलेज, पणे
5. तटकरे चॅररटेबल 

ट्रस्टची कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला कोणत्याही 
नियशमत डडग्री 
महाववद्यालयातिू  

पदवी (बीए) पणू् 
करावी लागेल आणण 

त्याितंर येिे िमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएटी  (Common 

Law Admission 

Test, CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी  
(BA LLB) पणू् करा 
जे 3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

परीक्षा 
शलु्क



28 अस्श्विी 
राम 

निगुण्

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
सािगेाव

१२ 9145274215 शशक्षक सधुागड 

पाली
बी ए 1. शठे 

जे.एि.पालीवाला  
वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

कला व ववज्ञाि 

महाववद्यालय 

पाली.
2. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेिचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञाि 

महहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
3. तटकरे 

चॅररटेबल ट्रस्टची 
कला, ववज्ञाि 

आणण वाणणज्य, 

मदुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचचंवली), 
ता. रोहा
4. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशि 

सोसायटीचे शशक्षण 

महाववद्यालय, 

गोकुळेश्वर 

महंदराजवळ, वषेवी 
तलाव, वषे
5. सरकार 

महाराष्ट्र 

शासिाच्या शशक्षण 

महाववद्यालय 

बी ए
>तमुची 12 वी 
परीक्षा पणू् 
केल्याितंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातू
ि गे्रजुएशि 

पदवी पणू् 
करावी लागेल.

>पदवी पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक 

परीक्षा ककंवा 
िागरी सवेा 
परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पत्रकाररता 1. मोहिलाल रायचदं 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, हदवाळी मााँ 
ववज्ञाि 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचदं 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अधेंरी, मुबंई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुिकेशि कॉलेज, 

औरंगाबाद

>12 वी परीक्षा 
पणू् केल्याितंर, 

खाली हदलेल्या 
ववशशष्ट 

महाववद्यालयांम
ध्ये उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककंवा 
मास 

कम्यनुिकेशन्सम
ध्ये  / पदवी पदवी 
पणू् करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅहट्रक 

शशष्यवतृ्ती 
योजिा
2. 

आहदवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

फॅशि 

डडझाइि
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आहदवासी), कजत्, 

स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, स्ज: मुबंई शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, स्ज: मुबंई 

शहर

>12 वी परीक्षा पणू् 
केल्याितंर, 

आपल्याला सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  प्रवशे 

घ्यावा लागेल (खाली 
िमदू केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणि 

अभ्यासक्रम पणू् करा.

>ककंवा 
महाववद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आपण काही डडप्लोमा 
कोस् देखील करू 

शकता.

1. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

शलु्क 

पिुववत्रण
2. 

व्यावसानय
क शशक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



Sr. 

No.

Name 

(As in 

School 

Registe

r)

Stream School Cla

ss

Contact No. Career 

Choice

/s 

(As 

Per 

Studen

t)

Colleg

e 

Choic

e/s

(As 

Per 

Stude

nt)

Coll

ege 

Cour

se 

Choi

ce/s

(As 

Per 

Stud

ent)

Suggestions 

YDF (College)

Suggestions  

YDF

(Course)

Suggestions 

YDF

(Scholarship

s)

Recom

mended 

Career 

1 (A2E)

Recommended 

 College 1 

(A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recomm

ended 

(Scholars

hip 1)

Recom

mende

d 

Career 

2 (A2E)

Recommended 

College 2 (A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recomme

nded 

(Scholarsh

ip 2)

1 सजंय 

तकुाराम 

वाघमारे

कला आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 8493829790 वन 

अधधका
री

सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशिेश वाणिज्य व 

सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेनचे कला, 
वाणिज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे 

जे.एन.पालीवाला 
वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कला व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाली.

>12 वी परीक्षा 
पिू ्केल्यानतंर, 

आपल्याला खाली 
नमिू केलेल्या 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

पिव्यतु्तर पिवी 
पिू ्करावी लागेल.

>पिव्यतु्तर शशक्षि 

पिू ्केल्यानतंर 

तमु्हाला सरकारी 
सवेा परीके्षसाठी 
उपस्थित रहावे 
लागेल, ववशषेत: 

आपि ज्या 
कोसच्ा पाठपरुावा 
करायचा आहे 

त्याचा अभ्यास 

करा. आपि ज्या 
परीक्षांना अज ्करू 

इस्छिता त्यांचे 
फॉम ्हे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहेत जे 

आपल्याला 
वळेोवळेी तपासिी 
करिे आवश्यक 

आहे.

1. पोथट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.िेशमखु 

वाणिज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू 

तालकुा शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
खोपोली मसु्न्सपल 

कौस्न्सल कला, 
ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, 
वाणिज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पिू ्केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी 
मया्दित नाही), 
खाली नमिू 

केलेल्या 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 गे्रजुएशन  पिवी 
पिू ्करा.
>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वषा्नतंर पिवी 
पिवी पिू ्करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीछया 
कोित्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी 
अज ्करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोथट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयटीआय, 

(आदिवासी), 
कजत्, स्ज: रायगड
2. शासकीय 

आयटीआय, लोअर 

परळ, स्ज: मुबंई 

शहर
3. शासकीय 

आयटीआय, 

(अल्पसखं्याक), 

मांडवी, स्ज: मुबंई 

शहर

>12 वी परीक्षा 
पिू ्केल्यानतंर, 

आपल्याला 
सरकारी 
आयटीआय 

महाववद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमिू 

केल्याप्रमािे) 

आणि प्रमािन 

अभ्यासक्रम पिू ्

करा.

>ककंवा 
महाववद्यालयाद्वा
रे िेऊ 

केल्याप्रमािे 

आपि काही 
डडप्लोमा कोस ्

िेखील करू शकता.

1. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

शलु्क 

पनुववत्रि
2. 

व्यावसानयक 

शशक्षि 

िेखभाल 

भत्ता"



3 रोहन 

शलबंागी 
गटेु

वाणिज्य आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 7769994854 बँक 

मनेजेर
सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशिेश वाणिज्य व 

सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेनचे कला, 
वाणिज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे 

जे.एन.पालीवाला 
वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कला व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाली.

>वाणिज्य ककंवा 
ववज्ञान या 
ववषयावरील  12 वी 
परीक्षा पिू ्

केल्यानतंर, खाली 
नमिू केलेल्या 
खालीलपकैी एका 
महाववद्यालयातील
 वाणिज्य पिवी 
पिू ्करा.
>तमु्हाला 
वाणिज्य पिवी 
(बी. कॉम) सह 

पिवी पिू ्करावी 
लागेल, जे 3 वषाांचे 
आहे, जेिे तमु्हाला 
ऑनसस्ाठी ववशषे 

ववषय म्हिून 

अकाउंटन्सी घेिे 

आवश्यक आहे.

>मग पढुील काही 
ववशशष्टता आहेत.

1. पोथट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.िेशमखु 

वाणिज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू 

तालकुा शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
खोपोली मसु्न्सपल 

कौस्न्सल कला, 
ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, 
वाणिज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पिू ्केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी 
मया्दित नाही), 
खाली नमिू 

केलेल्या 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 गे्रजुएशन  पिवी 
पिू ्करा.
>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वषा्नतंर पिवी 
पिवी पिू ्करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीछया 
कोित्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी 
अज ्करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोथट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

एकाउंर्टस 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजत् 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. चांगु काना 
ठाकूर कला 
वाणिज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय  

नवीन पनवले.

3. वपल्लई कला, 
वाणिज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

पनवले
4. रमशे ठाकूर 
कॉमस् अडँ 

सायन्स कॉलेज, 

पनवले
5. शशक्षि महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
6. श्री. डी. डी. 
स्व्हथपटेु सायन्स, 

कॉमस् अडँ 

मॅनजेमेंट, पनवले

खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 कमीत कमी बी 
कॉम पिवी घेतली 
पादहजे.

तमु्ही 
खालील 

शशष्यवतृ्ती 
पकैी 1 

सरकारी 
शशष्यवतृ्ती 
योजनचेा 
लाभ घेण्यास 

पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 1: 

पोथट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
शशष्यवतृ्ती 2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क



7 ककशोर 

काशशनाि
 शशड

कला आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 9028518034 पोलीस सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशिेश वाणिज्य व 

सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेनचे कला, 
वाणिज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे 

जे.एन.पालीवाला 
वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कला व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाली.




>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिू ्

केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी 
पिू ्करावी लागेल.

>पिवी पिू ्

केल्यानतंर, 

आपल्याला 
थपधा्त्मक परीक्षा 
ककंवा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी 
उपस्थित रहावे 
लागेल.

डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोथट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

डडफें स 1. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पिे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.िेशिेश 

वाणिज्य व 

सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेनचे कला, 
वाणिज्य व 

ववज्ञान मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पिे
5. शठे 

जे.एन.पालीवाला 
वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कला व ववज्ञान 

महाववद्यालय  

पाली.

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिू ्

केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 गे्रजुएशन पिवी 
पिू ्करावी लागेल.

>पिवी पिू ्

केल्यानतंर, 

आपल्याला 
थपधा्त्मक परीक्षा 
ककंवा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी 
उपस्थित रहावे 
लागेल.

>त्यानतंर 

सरकारी नागरी 
सवेा परीके्षसाठी 
भटे द्या जे 

ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोथट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इंथटीटूर्टस ऑफ 

बबजनसे एडं ररसच् 
- [IBSAR], नवी 
मुबंई 

2. ित्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशसट्ी - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
3. थकूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

ित्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशसट्ी - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
4. पचंवटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंथटीटूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीि ्

झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 पिवी शमळवावी 
लागेल आणि 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसम्ध्ये पिू ्

पिवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोथट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क



9 सधचन 

ववष्िू 

वाघमारे

वाणिज्य आदिवासी 
मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 8007225004 अकाउंटेंट सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशिेश वाणिज्य व 

सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेनचे कला, 
वाणिज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे 

जे.एन.पालीवाला 
वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कला व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाली.

>वाणिज्य ककंवा 
ववज्ञान या 
ववषयावरील  12 वी 
परीक्षा पिू ्

केल्यानतंर, खाली 
नमिू केलेल्या 
खालीलपकैी एका 
महाववद्यालयातील
 वाणिज्य पिवी 
पिू ्करा.
>तमु्हाला 
वाणिज्य पिवी 
(बी. कॉम) सह 

पिवी पिू ्करावी 
लागेल, जे 3 वषाांचे 
आहे, जेिे तमु्हाला 
ऑनसस्ाठी ववशषे 

ववषय म्हिून 

अकाउंटन्सी घेिे 

आवश्यक आहे.

>मग पढुील काही 
ववशशष्टता आहेत.

1. पोथट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

एकाउंर्टस 1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजत् 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. चांगु काना 
ठाकूर कला 
वाणिज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय  

नवीन पनवले.

3. वपल्लई कला, 
वाणिज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

पनवले
4. रमशे ठाकूर 
कॉमस् अडँ 

सायन्स कॉलेज, 

पनवले
5. शशक्षि महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
6. श्री. डी. डी. 
स्व्हथपटेु सायन्स, 

कॉमस् अडँ 

मॅनजेमेंट, पनवले

खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 कमीत कमी बी 
कॉम पिवी घेतली 
पादहजे.

तमु्ही 
खालील 

शशष्यवतृ्ती 
पकैी 1 

सरकारी 
शशष्यवतृ्ती 
योजनचेा 
लाभ 

घेण्यास 

पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 
1: पोथट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
शशष्यवतृ्ती 
2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

शसववल 

सववस्से
1. कोकि 

ज्ञानपीठ, कजत् 

कला, ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
धचतंामणि 

दटपिीस कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कजत्
3. चांगु काना 
ठाकूर कला 
वाणिज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय  न्यू 
पनवले.

4. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले, रायगड
5. शशक्षि महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले

>तमुची 12 वी 
परीक्षा पिू ्

केल्यानतंर 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 गे्रजुएशन पिवी 
पिू ्करावी लागेल.

>पिवी पिू ्

केल्यानतंर, 

आपल्याला 
थपधा्त्मक परीक्षा 
पास करावी 
लागेल.

1. पोथट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क



11 जाशलिंर 

कुमा डोके
वाणिज्य आदिवासी 

मलुांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 7378147078 बबज़नस
मने

सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतगंराव 

किम कला व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय, पिे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.िेशिेश वाणिज्य व 

सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊंडशेनचे कला, 
वाणिज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे 

जे.एन.पालीवाला 
वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

कला व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाली.

>वाणिज्य ककंवा 
ववज्ञान या 
ववषयावरील  12 वी 
परीक्षा पिू ्

केल्यानतंर, खाली 
नमिू केलेल्या 
खालीलपकैी एका 
महाववद्यालयातील
 वाणिज्य पिवी 
पिू ्करा.
>तमु्हाला 
वाणिज्य पिवी 
(बी. कॉम) सह 

पिवी पिू ्करावी 
लागेल, जे 3 वषाांचे 
आहे, जेिे तमु्हाला 
ऑनसस्ाठी ववशषे 

ववषय म्हिून 

अकाउंटन्सी घेिे 

आवश्यक आहे.

>मग पढुील काही 
ववशशष्टता आहेत.

1. पोथट मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी 
शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

सोशल 

सायन्ससे 

ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.िेशमखु 

वाणिज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू 

तालकुा शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
खोपोली मसु्न्सपल 

कौस्न्सल कला, 
ववज्ञान व 

वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान 

आणि वाणिज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षि महषी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि 

प्रसारक मडंळाचे 
महाड़ सनु्िरराव 

मोरे कला, 
वाणिज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा 
पिू ्केल्यानतंर 

(प्राधान्यक्रम परंतु 
कलांसाठी 
मया्दित नाही), 
खाली नमिू 

केलेल्या 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 गे्रजुएशन  पिवी 
पिू ्करा.
>पिवी प्राप्त 

केल्यानतंर 

आिखी िोन 

वषा्नतंर पिवी 
पिवी पिू ्करिे 

आवश्यक आहे. 

मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl 

Entrance Test, 

NET) पास करावी 
लागेल जी 
आपल्याला 
आपल्या 
ननवडीछया 
कोित्याही 
ववषयामध्ये 

पीएचडी / 
सशंोधनासाठी 
अज ्करण्यास 

पात्र ठरेल.

1. पोथट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षि 

शलु्क 

आणि 

परीक्षा 
शलु्क

ग्राकफक्स 

डडझाइन
1. इंथटीटूर्टस ऑफ 

बबजनसे एडं ररसच् 
- [IBSAR], नवी 
मुबंई 

2. ित्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशसट्ी - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
3. थकूल ऑफ़ 

कंप्यटूर साइंस, 

ित्रपनत शशवजी 
महाराज 

यनूनवशसट्ी - 
[CSMU], नवी 
मुबंई
4. पचंवटी कॉलेज 

ऑफ़ मनैजेमेंट एडं 

कंप्यटूर साइंस - 

[PCMCS],  

नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ 

इंथटीटूर्टस, मुबंई

>12 वी उत्तीि ्

झाल्यावर, 

तमु्हाला 
खालीलपकैी 
कोित्याही 
महाववद्यालयातनू
 पिवी शमळवावी 
लागेल आणि 

बी.सी.ए मधील 

बॅचलसम्ध्ये पिू ्

पिवी घ्यावी 
लागेल.

1. पोथट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षि 

शलु्क आणि 

परीक्षा शलु्क



Sr. No. Name 

(As in 

School 

Registe

r)

Stream School Cla

ss

Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)

College 

Choice/

s
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Student

)

Colleg

e 

Course 

 

Choice

/s

(As 

Per 

Studen

t)

Suggestions YDF (College) Suggestions  YDF

(Course)

Suggestions YDF

(Scholarships)

2 धनशे 

रामा वारा
- आदिवासी 

मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 9146559210 पोलीस सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणिज्य महाववद्यालय , पिे

2. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश वाणिज्य व सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फाऊां डशेनचे कला, वाणिज्य व ववज्ञान मदहला 
महाववद्यालय , धतव-रोहा
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब  ननेे एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे जे.एन.पालीवाला  वाणिज्य महाववद्यालय , कला व 

ववज्ञान महाववद्यालय  पाली.




>तमुची 12 वी परीक्षा पिू् केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोित्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन पिवी पिू् 
करावी लागेल.

>पिवी पिू् केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपस्स्ित रहावे लागेल.

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षि 

शलु्क आणि परीक्षा शलु्क

4 िशन् 

िगुा्गी 
शशमगवा

वाणिज्य आदिवासी 
मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 8983437542 बँक मनेजेर सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणिज्य महाववद्यालय , पिे

2. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश वाणिज्य व सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फाऊां डशेनचे कला, वाणिज्य व ववज्ञान मदहला 
महाववद्यालय , धतव-रोहा
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब  ननेे एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे जे.एन.पालीवाला  वाणिज्य महाववद्यालय , कला व 

ववज्ञान महाववद्यालय  पाली.

>वाणिज्य ककां वा ववज्ञान या ववषयावरील  

12 वी परीक्षा पिू् केल्यानांतर, खाली 
नमिू केलेल्या खालीलपकैी  एका 
महाववद्यालयातील  वाणिज्य पिवी पिू् 
करा.
>तमु्हाला वाणिज्य पिवी (बी. कॉम) सह 

पिवी पिू् करावी लागेल, जे 3 वषाांचे 
आहे, जेिे तमु्हाला ऑनसस्ाठी ववशषे 

ववषय म्हिून अकाउांटन्सी घेिे आवश्यक 

आहे.

>मग पढुील काही ववशशष्टता आहेत.

1. पोस्ट मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षि 

शलु्क आणि परीक्षा शलु्क

5 आशशष 

खेलू हांबीर
- आदिवासी 

मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 9921716593 इांस्जनरे सधुागड 

पाली
- 1. शासकीय पॉशलटेस्ननक, पने

2. भारतीय शशक्षि / सोशल चॅररटेबल िस्ट, शठे श्री ओटरमल 

शषेमल परमार कॉलेज ऑफ डडप्लोमा, रोहा
3. श्रीमती. गीता डी. तटकरे पॉशलटेस्ननक गोव, कोलाड, रोहा

>12 वी परीक्षा पिू् केल्यानांतर, 

आपल्याला खाली नमिू केलेल्या 
कोित्याही  महाववद्यालयात  नोंििी 
करावी लागेल आणि पॉशलटेस्ननकमध्ये  

पिव्यतु्तर पिवी 4 वषे पिू् करावी लागेल.

>ककां वा आपि पॉशलटेस्ननकमध्ये  

डडप्लोमा िेखील पिू् करू शकता, जे 

त्याच महाववद्यालयातील  3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षि 

शलु्क आणि परीक्षा शलु्क



6 सांजय 

काशशनाि
 हांबीर

- आदिवासी 
मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 9158287161 बबज़नसमने सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणिज्य महाववद्यालय , पिे

2. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश वाणिज्य व सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फाऊां डशेनचे कला, वाणिज्य व ववज्ञान मदहला 
महाववद्यालय , धतव-रोहा
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब  ननेे एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे जे.एन.पालीवाला  वाणिज्य महाववद्यालय , कला व 

ववज्ञान महाववद्यालय  पाली.

>कला, वाणिज्य ककां वा ववज्ञान या 
ववषयावरील  12 वी परीक्षा पिू् 
केल्यानांतर, खाली नमिू केलेल्या 
खालीलपकैी  एका महाववद्यालयातील  

पिवी पिू् करा.

1. पोस्ट मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षि 

शलु्क आणि परीक्षा शलु्क

8 मकुुां ि 

चचमा 
वरगडुे

- आदिवासी 
मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 7887560764 इांस्जनरे सधुागड 

पाली
- 1. शासकीय पॉशलटेस्ननक, पने

2. भारतीय शशक्षि / सोशल चॅररटेबल िस्ट, शठे श्री ओटरमल 

शषेमल परमार कॉलेज ऑफ डडप्लोमा, रोहा
3. श्रीमती. गीता डी. तटकरे पॉशलटेस्ननक गोव, कोलाड, रोहा

>12 वी परीक्षा पिू् केल्यानांतर, 

आपल्याला खाली नमिू केलेल्या 
कोित्याही  महाववद्यालयात  नोंििी 
करावी लागेल आणि पॉशलटेस्ननकमध्ये  

पिव्यतु्तर पिवी 4 वषे पिू् करावी लागेल.

>ककां वा आपि पॉशलटेस्ननकमध्ये  

डडप्लोमा िेखील पिू् करू शकता, जे 

त्याच महाववद्यालयातील  3 वषाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षि 

शलु्क आणि परीक्षा शलु्क

10 प्रभाकर 

भाग्य 

हांबीर

- आदिवासी 
मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 9823615201 नलक् सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणिज्य महाववद्यालय , पिे

2. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश वाणिज्य व सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फाऊां डशेनचे कला, वाणिज्य व ववज्ञान मदहला 
महाववद्यालय , धतव-रोहा
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब  ननेे एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे जे.एन.पालीवाला  वाणिज्य महाववद्यालय , कला व 

ववज्ञान महाववद्यालय  पाली.




>तमुची 12 वी परीक्षा पिू् केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोित्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन पिवी पिू् 
करावी लागेल.

>पिवी पिू् केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपस्स्ित रहावे लागेल.

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षि 

शलु्क आणि परीक्षा शलु्क

12 सांतोष 

उमशे 

हांबीर

- आदिवासी 
मलुाांचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाली

१२ 7066648436 पोलीस सधुागड 

पाली
- 1. डॉ. पतांगराव किम कला व वाणिज्य महाववद्यालय , पिे

2. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश वाणिज्य व सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फाऊां डशेनचे कला, वाणिज्य व ववज्ञान मदहला 
महाववद्यालय , धतव-रोहा
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब  ननेे एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे जे.एन.पालीवाला  वाणिज्य महाववद्यालय , कला व 

ववज्ञान महाववद्यालय  पाली.




>तमुची 12 वी परीक्षा पिू् केल्यानांतर 

तमु्हाला खालीलपकैी  कोित्याही  
महाववद्यालयातनू  गे्रजुएशन पिवी पिू् 
करावी लागेल.

>पिवी पिू् केल्यानांतर, आपल्याला 
स्पधा्त्मक परीक्षा ककां वा नागरी सवेा 
परीके्षसाठी  उपस्स्ित रहावे लागेल.

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षि 

शलु्क आणि परीक्षा शलु्क
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School Cl
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7 सोनाली 
जामु 
वारगडुे

कला आदिवासी 
मुलीींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सुधागड 

पाली

१२ - सोशल 

सायन्ससे
 ररसचच

1. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशमखु 

वाणिज्य व सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा शशक्षि प्रसारक 

मींडळाचे खोपोली मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, ववज्ञान व वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, ववज्ञान आणि 

वाणिज्य महाववद्यालय , पनवले
शशक्षि महर्षी िािासाहेब  शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि प्रसारक मींडळाचे 
महाड़ सनु्िरराव मोरे कला, वाणिज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा पिूच केल्यानींतर 

(प्राधान्यक्रम परींतु कलाींसाठी 
मयाचदित नाही), खाली नमिू केलेल्या 
कोित्याही  महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पिवी पिूच करा.

>पिवी प्राप्त केल्यानींतर आिखी 
िोन वर्षाचनींतर पिवी पिवी पिूच करिे 

आवश्यक आहे. मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl Entrance Test, 

NET) पास करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या ननवडीच्या 
कोित्याही  ववर्षयामध्ये पीएचडी / 
सींशोधनासाठी  अजच करण्यास पात्र 

ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव किम कला व 

वाणिज्य महाववद्यालय , पिे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश 

वाणिज्य व सौ.के.जी.तम्हिे 

आर्टचस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फाऊीं डशेनचे 
कला, वाणिज्य व ववज्ञान 

मदहला महाववद्यालय , धतव-

रोहा
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब  ननेे 
एएससी कॉलेज, पिे
5. तटकरे चॅररटेबल िस्टची 
कला, ववज्ञान आणि वाणिज्य, 

मिुत आणि पोस्ट कोलाड 

(चचींचवली), ता. रोहा

कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पिूच 
केल्यानींतर, आपल्याला 
कोित्याही  ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  पिवी (बीए) 

पिूच करावी लागेल आणि 

त्यानींतर येथे नमिू 

केल्याप्रमािे  लॉ कॉलेजमध्ये 

प्रवशे करण्यासाठी सीएलएटी  
(Common Law Admission 

Test, CLAT) न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए एलएलबी (BA 

LLB) पिूच करा जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

8 चींपी 
हररचींद्र 

शशि

कला आदिवासी 
मुलीींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सुधागड 

पाली

१२ - सोशल 

सायन्ससे
 ररसचच

1. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशमखु 

वाणिज्य व सौ.के.जी. तमहने कला 
महाववद्यालय  रोहा
2. खालापरू तालकुा शशक्षि प्रसारक 

मींडळाचे खोपोली मनु्न्सपल कौन्न्सल 

कला, ववज्ञान व वाणिज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले कला, ववज्ञान आणि 

वाणिज्य महाववद्यालय , पनवले
शशक्षि महर्षी िािासाहेब  शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षि प्रसारक मींडळाचे 
महाड़ सनु्िरराव मोरे कला, वाणिज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) महाववद्यालय

>12 वी परीक्षा पिूच केल्यानींतर 

(प्राधान्यक्रम परींतु कलाींसाठी 
मयाचदित नाही), खाली नमिू केलेल्या 
कोित्याही  महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पिवी पिूच करा.

>पिवी प्राप्त केल्यानींतर आिखी 
िोन वर्षाचनींतर पिवी पिवी पिूच करिे 

आवश्यक आहे. मग आपल्याला 
एनईटी (Nationl Entrance Test, 

NET) पास करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या ननवडीच्या 
कोित्याही  ववर्षयामध्ये पीएचडी / 
सींशोधनासाठी  अजच करण्यास पात्र 

ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव किम कला व 

वाणिज्य महाववद्यालय , पिे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश 

वाणिज्य व सौ.के.जी.तम्हिे 

आर्टचस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फाऊीं डशेनचे 
कला, वाणिज्य व ववज्ञान 

मदहला महाववद्यालय , धतव-

रोहा
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब  ननेे 
एएससी कॉलेज, पिे
5. तटकरे चॅररटेबल िस्टची 
कला, ववज्ञान आणि वाणिज्य, 

मिुत आणि पोस्ट कोलाड 

(चचींचवली), ता. रोहा




कला ववद्यार्थयाांसाठी :
>12 वी परीक्षा पिूच 
केल्यानींतर, आपल्याला 
कोित्याही  ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  पिवी (बीए) 

पिूच करावी लागेल आणि 

त्यानींतर येथे नमिू 

केल्याप्रमािे  लॉ कॉलेजमध्ये 

प्रवशे करण्यासाठी सीएलएटी  
(Common Law Admission 

Test, CLAT) न्ललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए एलएलबी (BA 

LLB) पिूच करा जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क



9 मींजुरी 
परशराम
 वारगडुे

कला आदिवासी 
मुलीींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सुधागड 

पाली

१२ - ग्राफफलस 

डडझाइन
1. इींस्टीटूर्टस ऑफ बबजनसे एींड ररसचच -
 [IBSAR], नवी मुींबई 

2. छत्रपनत शशवजी महाराज 

यनूनवशसचटी - [CSMU], नवी मुींबई
3. स्कूल ऑफ़ कीं प्यटूर साइींस, छत्रपनत 

शशवजी महाराज यनूनवशसचटी - 
[CSMU], नवी मुींबई
4. पींचवटी कॉलेज ऑफ़ मनैजेमेंट एींड 

कीं प्यटूर साइींस - [PCMCS],  नाशशक 

5. हीरे ग्रपु ऑफ़ इींस्टीटूर्टस, मुींबई

>12 वी उत्तीिच झाल्यावर, तमु्हाला 
खालीलपकैी  कोित्याही  
महाववद्यालयातनू  पिवी शमळवावी 
लागेल आणि बी.सी.ए मधील 

बॅचलसचमध्ये पिूच पिवी घ्यावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल रायचींि महेता 
कॉलेज ऑफ कॉमसच, दिवाळी 
मााँ ववज्ञान महाववद्यालय , 

अमतृलाल रायचींि महेता, ठािे
2. साठे कॉलेज, अींधेरी, मुींबई
3. एमजीएम च ेपत्रकाररता व 

मास कम्यनुनकेशन कॉलेज, 

औरींगाबाि

>12 वी परीक्षा पिूच 
केल्यानींतर, खाली दिलेल्या 
ववशशष्ट महाववद्यालयाींमध्ये  

उपलब्ध असल्याप्रमािे , 

आपल्याला पत्रकाररता फकीं वा 
मास कम्यनुनकेशन्समध्ये   / 

पिवी पिवी पिूच करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी
 शशक्षि शलु्क 

आणि परीक्षा 
शलु्क
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2 रवीना 
लक्ष्मण 

मगेल

कला आदिवा
सी 
मलु ींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ
 सधुागड 

पाल 

१२ 7066145763 पोल स - बी ए 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
िेशिेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊीं डशेनचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पणे
5. शठे 

जे.एन.पाल वाला 
वाणणज्य 

महाववद्यालय, कला 
व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाल .




>तमुची 12 वी 
पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पणू ्

करावी लागेल.

>पिवी पणू ्

केल्यानींतर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक पर क्षा 
ककीं वा नागर  सवेा 
पर के्षसाठी 
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

सोशल 

सायन्ससे
 ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
िेशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महाववद्यालय  

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मींडळाचे 
महाड़ सनु्िरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर 

(प्राधान्यक्रम परींतु 
कलाींसाठी मया्दित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पिवी पणू ्

करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वर्षा्नींतर पिवी 
पिवी पणू ्करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या 
कोणत्याह  
ववर्षयामध्ये पीएचडी 
/ सींशोधनासाठी अज ्

करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल 

रायचींि महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, दिवाळी मााँ 
ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचींि 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अींधेर , मुींबई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुनकेशन 

कॉलेज, औरींगाबाि

>12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर, खाल  
दिलेल्या ववशशष्ट 

महाववद्यालयाींमध्ये
 उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककीं वा 
मास 

कम्यनुनकेशन्समध्ये
  / पिवी पिवी पणू ्

करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

पर क्षा शलु्क



3 सींजीवीन 

सोनू शशि
कला आदिवा

सी 
मलु ींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ
 सधुागड 

पाल 

१२ 9130734056 वकील - बी ए 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
िेशिेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊीं डशेनचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पणे
5. शठे 

जे.एन.पाल वाला 
वाणणज्य 

महाववद्यालय, कला 
व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाल .

कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पिवी (बीए) पणू ्

करावी लागेल आणण 

त्यानींतर येिे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए एलएलबी 
(BA LLB) पणू ्करा 
जे 3 वर्षाांचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

पत्रकारर
ता

1. मोहनलाल रायचींि 

महेता कॉलेज ऑफ 

कॉमस्, दिवाळी मााँ 
ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

अमतृलाल रायचींि 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अींधेर , मुींबई
3. एमजीएम च े

पत्रकाररता व मास 

कम्यनुनकेशन 

कॉलेज, औरींगाबाि

>12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर, खाल  
दिलेल्या ववशशष्ट 

महाववद्यालयाींमध्ये  

उपलब्ध 

असल्याप्रमाणे, 

आपल्याला 
पत्रकाररता ककीं वा 
मास 

कम्यनुनकेशन्समध्ये  

 / पिवी पिवी पणू ्

करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.िेशिेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊीं डशेनचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे
5. तटकरे 

चॅररटेबल िस्टची 
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य, 

मिुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचींचवल ), 
ता. रोहा




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पिवी (बीए) पणू ्

करावी लागेल आणण 

त्यानींतर येिे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणू ्करा जे 3 

वर्षाांचा अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

पर क्षा शलु्क

4 सररता 
रामा 
मेंगल

कला आदिवा
सी 
मलु ींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ
 सधुागड 

पाल 

१२ 8806985579 पोल स - बी ए 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
िेशिेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊीं डशेनचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पणे
5. शठे 

जे.एन.पाल वाला 
वाणणज्य 

महाववद्यालय, कला 
व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाल .




>तमुची 12 वी 
पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पणू ्

करावी लागेल.

>पिवी पणू ्

केल्यानींतर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक पर क्षा 
ककीं वा नागर  सवेा 
पर के्षसाठी 
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

सोशल 

सायन्ससे
 ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
िेशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महाववद्यालय  

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मींडळाचे 
महाड़ सनु्िरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर 

(प्राधान्यक्रम परींतु 
कलाींसाठी मया्दित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पिवी पणू ्

करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वर्षा्नींतर पिवी 
पिवी पणू ्करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या 
कोणत्याह  
ववर्षयामध्ये पीएचडी 
/ सींशोधनासाठी अज ्

करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.िेशिेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊीं डशेनचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे
5. तटकरे 

चॅररटेबल िस्टची 
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य, 

मिुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचींचवल ), 
ता. रोहा




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पिवी (बीए) पणू ्

करावी लागेल आणण 

त्यानींतर येिे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणू ्करा जे 3 

वर्षाांचा अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

पर क्षा शलु्क



5 सोनाल  
कमलाकर
 िरोिा

वाणणज्य आदिवा
सी 
मलु ींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ
 सधुागड 

पाल 

१२ 9158365665 पोल स - बी कॉम 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
िेशिेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊीं डशेनचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पणे
5. शठे 

जे.एन.पाल वाला 
वाणणज्य 

महाववद्यालय, कला 
व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाल .




>तमुची 12 वी 
पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पणू ्

करावी लागेल.

>पिवी पणू ्

केल्यानींतर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक पर क्षा 
ककीं वा नागर  सवेा 
पर के्षसाठी 
उपस्स्ित रहावे 
लागेल.

डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

शसववल 

सववस्से
1. कोकण ज्ञानपीठ, 

कजत् कला, ववज्ञान 

व वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. मातोश्री समुती 
चचींतामणण दटपणीस 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय, कजत्
3. चाींगु काना ठाकूर 

कला वाणणज्य व 

ववज्ञान 

महाववद्यालय  न्यू 
पनवले.

4. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पॅनवले, रायगड
5. शशक्षण महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले

>तमुची 12 वी 
पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पणू ्

करावी लागेल.

>पिवी पणू ्

केल्यानींतर, 

आपल्याला 
स्पधा्त्मक पर क्षा 
पास करावी लागेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

वकाळात 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.िेशिेश वाणणज्य 

व सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊीं डशेनचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, 

पणे
5. तटकरे 

चॅररटेबल िस्टची 
कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य, 

मिुत आणण पोस्ट 

कोलाड (चचींचवल ), 
ता. रोहा




कला 
ववद्यार्थयाांसाठी:
>12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर, 

आपल्याला 
कोणत्याह  
ननयशमत डडग्री 
महाववद्यालयातनू  

पिवी (बीए) पणू ्

करावी लागेल आणण 

त्यानींतर येिे नमिू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएट  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) स्ललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी (BA 

LLB) पणू ्करा जे 3 

वर्षाांचा अभ्यासक्रम 

आहे.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

पर क्षा शलु्क

6 वरृ्षाल  
चींद्रकाींत 

वारगडुे

वाणणज्य आदिवा
सी 
मलु ींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ
 सधुागड 

पाल 

१२ 7775848164 बाँक 

कमच्ार 
- बी कॉम 1. डॉ. पतींगराव 

किम कला व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
िेशिेश वाणणज्य व 

सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे 

फाऊीं डशेनचे कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

मदहला 
महाववद्यालय, 

धतव-रोहा
4. पीईएस च े

भाऊसाहेब ननेे 
एएससी कॉलेज, पणे
5. शठे 

जे.एन.पाल वाला 
वाणणज्य 

महाववद्यालय, कला 
व ववज्ञान 

महाववद्यालय  पाल .




>तमुची 12 वी 
पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर तमु्हाला 
खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पणू ्

करावी लागेल.

डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

सोशल 

सायन्ससे
 ररसच्

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.
िेशमखु वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महाववद्यालय  

रोहा
2. खालापरू तालकुा 
शशक्षण प्रसारक 

मींडळाचे खोपोल  
मसु्न्सपल कौस्न्सल 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय
3. महात्मा फुले 

कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महाववद्यालय, 

पनवले
शशक्षण महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
4. शशवाई शशक्षण 

प्रसारक मींडळाचे 
महाड़ सनु्िरराव मोरे 

कला, वाणणज्य व 

ववज्ञान (वररष्ठ) 

महाववद्यालय

>12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर 

(प्राधान्यक्रम परींतु 
कलाींसाठी मया्दित 

नाह ), खाल  नमिू 

केलेल्या कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन  पिवी पणू ्

करा.

>पिवी प्राप्त 

केल्यानींतर आणखी 
िोन वर्षा्नींतर पिवी 
पिवी पणू ्करणे 

आवश्यक आहे. मग 

आपल्याला एनईट  
(Nationl Entrance 

Test, NET) पास 

करावी लागेल जी 
आपल्याला आपल्या 
ननवडीच्या 
कोणत्याह  
ववर्षयामध्ये पीएचडी 
/ सींशोधनासाठी अज ्

करण्यास पात्र ठरेल.

1. पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी शशक्षण 

शलु्क आणण 

पर क्षा शलु्क

एकाउींर्टस 1. कोकण 

ज्ञानपीठ, कजत् 

कला, ववज्ञान व 

वाणणज्य 

महाववद्यालय.

2. चाींगु काना 
ठाकूर कला 
वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय  

नवीन पनवले.

3. वपल्लई कला, 
वाणणज्य व ववज्ञान 

महाववद्यालय, 

पनवले
4. रमशे ठाकूर 

कॉमस् अाँड 

सायन्स कॉलेज, 

पनवले
5. शशक्षण महर्षी 
िािासाहेब शलमये 

कॉलेज, पनवले
6. श्री. डी. डी. 
स्हहस्पटेु सायन्स, 

कॉमस् अाँड 

मॅनजेमेंट, पनवले

खाल लपकैी 
कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

कमीत कमी बी 
कॉम पिवी घेतल  
पादहजे.

तमु्ह  
खाल ल 

शशष्यवतृ्ती 
पकैी 1 

सरकार  
शशष्यवतृ्ती 
योजनचेा 
लाभ 

घेण्यास 

पात्र आहात.

शशष्यवतृ्ती 
1: पोस्ट 

मॅदिक 

शशष्यवतृ्ती 
योजना
शशष्यवतृ्ती 
2: 

आदिवासी 
ववद्यार्थयाां
साठी 
शशक्षण 

शलु्क 

आणण 

पर क्षा शलु्क



Sr. 

No.

Name (As in 

School 

Register)

Stream School Class Contact No. Career Choice/s 

(As Per Student)

College Choice/s

(As Per Student)

College Course 

Choice/s

(As Per Student)

Suggestions YDF

(Scholarships)

10 गीता वाल्या 
वारगडुे

कला आदिवासी मलु ींचे 
शासकीय 

वसतीगहृ सधुागड 

पाल 

१२ - शशक्षक, प्राध्यापक, 

शशक्षण कें द्र इत्यादि
1. डॉ. पतींगराव किम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. 

के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश 

वाणणज्य व सौ.के.जी.तम्हणे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फाऊीं डशेनचे 
कला, वाणणज्य व ववज्ञान 

मदहला महाववद्यालय , धतव-

रोहा
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने े

एएससी कॉलेज, पणे
5. शठे जे.एन.पाल वाला  
वाणणज्य महाववद्यालय , कला 
व ववज्ञान महाववद्यालय  

पाल .




>तमुची 12 वी पर क्षा पणू ्

केल्यानींतर तमु्हाला 
खाल लपकैी  कोणत्याह  
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पिवी पणू ्करावी 
लागेल.

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षण 

शलु्क आणण पर क्षा शलु्क



Sr. 

No.

Name (As 

in School 

Register)

Stream School Class Contact No. Career 

Choice/s 

(As Per 

Student)

College 

Choice/s

(As Per 

Student)

College 

Course 

Choice/s

(As Per 

Student)

Suggestions YDF 

(College)

Suggestions  YDF

(Course)

Suggestions YDF

(Scholarships)

1 दिव्या 
निंिेव हंबीर

वाणिज्य आदिवासी 
मलु ंचे 
शासकीय 

वसतीगहृ 

सधुागड 

पाल 

१२ 7066843368 शशक्षक - बी कॉम 1. डॉ. पतगंराव किम कला व 

वाणिज्य महाववद्यालय , पिे
2. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश 

वाणिज्य व सौ.के.जी.तम्हिे 

आर््टस कॉलेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फाऊंडशेनचे 
कला, वाणिज्य व ववज्ञान 

मदहला महाववद्यालय , धतव-

रोहा
4. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने े

एएससी कॉलेज, पिे
5. शठे जे.एन.पाल वाला  
वाणिज्य महाववद्यालय , कला 
व ववज्ञान महाववद्यालय  पाल .

बी कॉम/बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या पर क्षा पिू ्केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवायची असल्यास) ककंवा 
बी कॉम/बी ए B.Ed (जर तमु्हाला 
माध्यशमक शाळा शशकवायची असले 

तर) करण्यासाठी तमु्हला आधी 
पिवी शशक्षि पिू् करावे लागेल व 

नतंर B. ed करता येईल व B. ed 

पिू ्झाल्यावर TET शशक्षक पात्रता 
पर क्षा पास व्हावे लागेल.

बी कॉम/बी ए, बी. एड. 

डडग्री कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅदिक शशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आदिवासी 
ववद्यार्थयाांसाठी  शशक्षि 

शलु्क आणि पर क्षा शलु्क

डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसाययक शशक्षि 

शलु्क पनुववत्रि
2. व्यावसाययक शशक्षि 

िेखभाल भत्ता



Sr. 

No.

Name (As 

in School 

Register)

Strea

m

School Clas

s

Conta

ct No.

Reco

mmen

ded 

Caree

r 1 

(A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 1)

Recom

mended 

 Career 

2 (A2E)

Recommended 

College 2 (A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recommen

ded 

(Scholarshi

p 2)

24 मगंल्या 
राघ्या जाधव

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ - डिफेन्स गे्रजुएशन  डिग्री खालील 

पकैी कोणत्याही एका 
महाववद्यालयातनू :

1. िॉ. पतगंराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब 

नने े कला, ववज्ञान आणण 

वाणणज्य महाववद्यालय , 

पणे
3.  जे.एस.एम.कॉलेज, 

अललबाग-रायगि.

4. प्रभाकर पाटील 

एज्यकेुशन सोसायटीचे 
कला, ववज्ञान व वाणणज्य 

महाववद्यालय , वषेवी, ता. 
अललबाग
5. लशक्षण महषी 
दादासाहेब ललमये कॉलेज, 

पनवले
त्यानतंर सरकारी नागरी 
सवेा परीके्षसाठी  भटे द्या 
जे ऑनलाइन उपलब्ध 

आहे

>तमुची 12 वी परीक्षा 
पणूण केल्यानतंर 

तमु्हाला खालीलपकैी  
कोणत्याही 
महाववद्यालयातनू  

गे्रजुएशन पदवी पणूण 
करावी लागेल.

>पदवी पणूण 
केल्यानतंर, 

आपल्याला स्पधाणत्मक 

परीक्षा ककंवा नागरी 
सवेा परीके्षसाठी  
उपस्स्ित रहावे लागेल.

>त्यानतंर सरकारी 
नागरी सवेा परीके्षसाठी  
भटे द्या जे ऑनलाइन 

उपलब्ध आहे

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

लशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी लशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क

पफोलमांग 

आर्टणस
1.भारत कॉलेज ऑफ 

लललत कला व 

ससं्कृती, मुबंई
2. लललत कला 
महावद्यालय , 

परभणी
3. 

पद्मभषू.ड्र.क्ांततवीर 

नागनाि अण्णा 
नायकविी कला 
महाववद्यालय  झरे, 
सांगली
4. साववत्रीबाई  फुले 

पणेु ववद्यापीठ, पणेु

>बारावी परीक्षा पणूण 
केल्यानतंर, 

गे्रजुएशन पदवी पणूण 
करणे, अिाणत 

पदवीधर पदवी 
ककंवा खाली नमदू 

केलेल्या 
महाववद्यालयातील  

मास्टसण डिग्री देखील 

पणूण करू शकतील.

1. पोस्ट 

मॅट्रिक 

लशष्यवतृ्ती 
योजना
2. आट्रदवासी 
ववद्यार्थयाांसा
ठी लशक्षण 

शलु्क आणण 

परीक्षा शलु्क



Sr. 

 

No

.

Name 

(As in 

School 

Registe

r)

Strea

m

School Cl

as

s

Contact No. Caree

r 

Choic

e/s 

(As 

Per 

Stude

nt)

Colleg

e 

Choice

/s

(As 

Per 

Studen

t)

Colleg

e 

Cours

e 

Choice

/s

(As 

Per 

Studen

t)

Suggestions YDF 

(College)

Suggestions  

YDF

(Course)

Suggestio

ns YDF

(Scholars

hips)

Recomm

ended 

Career 1 

(A2E)

Recommended 

College 1 (A2E)

Recomemded 

(Course 1)

Recomme

nded 

(Scholars

hip 1)

Recomm

ended 

Career 2 

(A2E)

Recommended 

College 2 (A2E)

Recomemded 

(Course 2)

Recomme

nded 

(Scholars

hip 2)

1 राजश्री 
धाया 
प िंगळा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7588859941 नसस अलीबाग नर्सिंग 1. एमजीएम 

इन्स्टिट्यिू ऑफ 

हेल्थ साय्ससे, नवी 
म िंबई.

2. भारती पवद्या ीठ, 

नर्सिंग कॉलेज, नवी 
म िंबई
3. डॉ. ए ीजे अब्द ल 

कलाम कॉलेज ऑफ 

 ॅरामडेडकल अडँ हेल्थ 

साय्स,  णे
4. माणगाव जनरल 

नर्सिंग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सहहट  िे 

टकूल ऑफ नर्सिंग 

्य ू नवले

नर्सिंग -

नर्सिंगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षासचे प्रोग्राम 

आहे.

आ ण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 त्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचिंद महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसस, ट्रदवाळी माँ 
पवज्ञान 

महापवद्यालय, 

अमतृलाल रायचिंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अिंधेरी, म िंबई
3. एमजीएम च े

 त्रकाररता व मास 

कम्य यनकेशन 

कॉलेज, औरिंगाबाद

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, खाली 
ट्रदलेल्या पवर्शष्ि 

महापवद्यालयािंमध्ये
 उ लब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आ ल्याला 
 त्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्य यनकेश्सम
ध्ये  /  दवी  दवी 
 णूस करावी लागेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



2 ट्रद ाली 
गोपविंद 

भाला

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 8806043963 नसस  णे नर्सिंग 1. एमजीएम 

इन्स्टिट्यिू ऑफ 

हेल्थ साय्ससे, नवी 
म िंबई.

2. भारती पवद्या ीठ, 

नर्सिंग कॉलेज, नवी 
म िंबई
3. डॉ. ए ीजे अब्द ल 

कलाम कॉलेज ऑफ 

 ॅरामडेडकल अडँ हेल्थ 

साय्स,  णे
4. माणगाव जनरल 

नर्सिंग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सहहट  िे 

टकूल ऑफ नर्सिंग 

्य ू नवले

नर्सिंग -

नर्सिंगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षासचे प्रोग्राम 

आहे.

आ ण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

 फोर्मिंग 

आट्सस
1.भारत कॉलेज 

ऑफ लर्लत कला 
व सिंटकृती, म िंबई
2. लर्लत कला 
महावद्यालय, 

 रभणी
3. 

 द्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवी
र नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महापवद्यालय झरे, 
सािंगली
4. सापवत्रीबाई  फ ले 

  णे पवद्या ीठ,   णे

>बारावी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर, 

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करणे, अथासत 

 दवीधर  दवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महापवद्यालयाती
ल माटिसस डडग्री 
देखील  णूस करू 

शकतील.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आट्रदवासी), कजसत, 

न्सज: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 

 रळ, न्सज: म िंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल् सिंख्याक), 

मािंडवी, न्सज: म िंबई 

शहर

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महापवद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम  णूस 
करा.

>ककिं वा 
महापवद्यालयाद्वारे
 देऊ केल्याप्रमाणे 

आ ण काही 
डडप्लोमा कोसस 
देखील करू शकता.

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

3 लर्लता 
अनिंत 

वारग डे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7066497789 नसस  णे नर्सिंग 1. एमजीएम 

इन्स्टिट्यिू ऑफ 

हेल्थ साय्ससे, नवी 
म िंबई.

2. भारती पवद्या ीठ, 

नर्सिंग कॉलेज, नवी 
म िंबई
3. डॉ. ए ीजे अब्द ल 

कलाम कॉलेज ऑफ 

 ॅरामडेडकल अडँ हेल्थ 

साय्स,  णे
4. माणगाव जनरल 

नर्सिंग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सहहट  िे 

टकूल ऑफ नर्सिंग 

्य ू नवले

नर्सिंग -

नर्सिंगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षासचे प्रोग्राम 

आहे.

आ ण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आट्रदवासी), 
कजसत, न्सज: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 

 रळ, न्सज: म िंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल् सिंख्याक), 

मािंडवी, न्सज: म िंबई 

शहर

>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महापवद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम  णूस 
करा.

>ककिं वा 
महापवद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आ ण काही 
डडप्लोमा कोसस 
देखील करू शकता.

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



5 रोशनी 
बामा 
भाला

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9049664425 नसस अलीबाग नर्सिंग 1. एमजीएम 

इन्स्टिट्यिू ऑफ 

हेल्थ साय्ससे, नवी 
म िंबई.

2. भारती पवद्या ीठ, 

नर्सिंग कॉलेज, नवी 
म िंबई
3. डॉ. ए ीजे अब्द ल 

कलाम कॉलेज ऑफ 

 ॅरामडेडकल अडँ हेल्थ 

साय्स,  णे
4. माणगाव जनरल 

नर्सिंग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सहहट  िे 

टकूल ऑफ नर्सिंग 

्य ू नवले

नर्सिंग -

नर्सिंगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षासचे प्रोग्राम 

आहे.

आ ण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



6 यनता 
जनादसन 

मडेे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9049025873  ोलीस अलीबाग बी ए 1. जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

2. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, वरे्षवी, 
ता. अर्लबाग
3. लोकमा्य र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळे कला 
वाणणज्य व पवज्ञान 

वररष्ठ महापवद्यालय 

चोंधी ककहीम

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



7 भारती 
राम 

स तक

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 8149321849 नसस अलीबाग नर्सिंग 1. एमजीएम 

इन्स्टिट्यिू ऑफ 

हेल्थ साय्ससे, नवी 
म िंबई.

2. भारती पवद्या ीठ, 

नर्सिंग कॉलेज, नवी 
म िंबई
3. डॉ. ए ीजे अब्द ल 

कलाम कॉलेज ऑफ 

 ॅरामडेडकल अडँ हेल्थ 

साय्स,  णे
4. माणगाव जनरल 

नर्सिंग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सहहट  िे 

टकूल ऑफ नर्सिंग 

्य ू नवले

नर्सिंग -

नर्सिंगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षासचे प्रोग्राम 

आहे.

आ ण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

वकाळात 1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले




कला 
पवद्यार्थयािंसाठी :
>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
कोणत्याही 
यनयर्मत डडग्री 
महापवद्यालयातनू  

 दवी (बीए)  णूस 
करावी लागेल 

आणण त्यानिंतर येथे 

नमदू केल्याप्रमाणे 

लॉ कॉलेजमध्ये 

प्रवशे करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) न्सललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB)  णूस करा जे 

3 वर्षािंचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



9 अज सन 

मालू 
 ारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9022137766  ोलीस रोहा बी ए 1. केईएस. डॉ. सी.डी. 
देशम ख वाणणज्य व 

सौ के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय
2. एम. बी. मोरे 

फाऊिं डशेनचे कला, 
वाणणज्य व पवज्ञान 

मट्रहला 
महापवद्यालय, धतव-

रोहा
3. तिकरे चॅररिेबल 

िटिची कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य, 

कोलाड (चचिंचवली), 
ता. रोहा

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

वकाळात 1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले




कला 
पवद्यार्थयािंसाठी :
>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
कोणत्याही 
यनयर्मत डडग्री 
महापवद्यालयातनू  

 दवी (बीए)  णूस 
करावी लागेल 

आणण त्यानिंतर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्सललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB)  णूस करा जे 

3 वर्षािंचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



10 रवी बाळू 

यनरग डा
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7768829981 गायक 

/ 

 ोलीस

 नवले बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3. चािंग  काना ठाकूर 

कला वाणणज्य व 

पवज्ञान महापवद्यालय 

्य ू नवले.

4. महात्मा फ ले कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 ॅनवले, रायगड
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



11 अनिंता 
माया 
वाघमारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7507810237  ोलीस  णे बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 फोर्मिंग 

आट्सस
1.भारत कॉलेज 

ऑफ लर्लत कला व 

सिंटकृती, म िंबई
2. लर्लत कला 
महावद्यालय, 

 रभणी
3. 

 द्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर
 नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महापवद्यालय झरे, 
सािंगली
4. सापवत्रीबाई  फ ले 

  णे पवद्या ीठ,   णे

>बारावी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करणे, अथासत 

 दवीधर  दवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महापवद्यालयातील  

माटिसस डडग्री 
देखील  णूस करू 

शकतील.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



12 करण 

गोपविंद 

वीर

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7264898153 मॅकेयन
कल

खो ोली डडप्लोमा 1. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे बी.एल. 

 ािील  ॉर्लिेन्सलनक, 

खो ोली, न्सज.रायगड
2. महात्मा 
एज्य केशन सोसायिी, 
प ल्लई एचओसी 
 ॉर्लिेन्सलनक, रसायनी
3. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन सोसायिी, 
 ॉर्लिेन्सलनक, रायगड

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला खाली 
नमदू केलेल्या 
कोणत्याही 
महापवद्यालयात  

नोंदणी करावी लागेल 

आणण 

 ॉर्लिेन्सलनकमध्ये 

 दहय त्तर  दवी 4 वर्षे 
 णूस करावी लागेल.

>ककिं वा आ ण 

 ॉर्लिेन्सलनकमध्ये 

डडप्लोमा देखील  णूस 
करू शकता, जे त्याच 

महापवद्यालयातील  3 

वर्षािंचा अभ्यासक्रम 

आहे.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 फोर्मिंग 

आट्सस
1.भारत कॉलेज 

ऑफ लर्लत कला व 

सिंटकृती, म िंबई
2. लर्लत कला 
महावद्यालय, 

 रभणी
3. 

 द्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर
 नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महापवद्यालय झरे, 
सािंगली
4. सापवत्रीबाई  फ ले 

  णे पवद्या ीठ,   णे

>बारावी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करणे, अथासत 

 दवीधर  दवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महापवद्यालयातील  

माटिसस डडग्री 
देखील  णूस करू 

शकतील.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

13 मनोहर 

खिंडू ठोंबरे
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 8329957444  ोलीस  णे बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आट्रदवासी), 
कजसत, न्सज: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 

 रळ, न्सज: म िंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल् सिंख्याक), 

मािंडवी, न्सज: म िंबई 

शहर

>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महापवद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम  णूस 
करा.

>ककिं वा 
महापवद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आ ण काही 
डडप्लोमा कोसस 
देखील करू शकता.

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

 त्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचिंद महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसस, ट्रदवाळी माँ 
पवज्ञान 

महापवद्यालय, 

अमतृलाल रायचिंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अिंधेरी, म िंबई
3. एमजीएम च े

 त्रकाररता व मास 

कम्य यनकेशन 

कॉलेज, औरिंगाबाद

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, खाली 
ट्रदलेल्या पवर्शष्ि 

महापवद्यालयािंमध्ये
 उ लब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आ ल्याला 
 त्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्य यनकेश्सम
ध्ये  /  दवी  दवी 
 णूस करावी लागेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



14 सिंदेश 

दामू र्शद
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 8459654831 इलेन्सलि
कल

 नवले आय िी 
आय

1. शासकीय 

आयिीआय,  नवले, 

न्सज: रायगड
2. रयत र्शक्षण 

सिंटथानची प्रायहहेि 

इिंडन्सटियल िेयनिंग 

इिंन्सटिट्यिू नवाडे ता. 
 ॅनवले

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला सरकारी 
आयिीआय 

महापवद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) आणण 

प्रमाणन अभ्यासक्रम 

 णूस करा.

>ककिं वा 
महापवद्यालयाद्वारे  

देऊ केल्याप्रमाणे 

आ ण काही 
डडप्लोमा कोसस देखील 

करू शकता.

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण 

2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशम ख 

वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महापवद्यालय रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, 
वाणणज्य व पवज्ञान 

(वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी 
मयासट्रदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 

आणखी दोन 

वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  
अजस करण्यास 

 ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 त्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचिंद महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसस, ट्रदवाळी माँ 
पवज्ञान 

महापवद्यालय, 

अमतृलाल रायचिंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अिंधेरी, म िंबई
3. एमजीएम च े

 त्रकाररता व मास 

कम्य यनकेशन 

कॉलेज, औरिंगाबाद

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, खाली 
ट्रदलेल्या पवर्शष्ि 

महापवद्यालयािंमध्ये
 उ लब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आ ल्याला 
 त्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्य यनकेश्सम
ध्ये  /  दवी  दवी 
 णूस करावी लागेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



15 मारुती 
हरर 
अघाना

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7517033913 र्शक्षक  नवले बी ए 1. चािंग  काना ठाकूर 

कला वाणणज्य व 

पवज्ञान महापवद्यालय 

्य ू नवले.

2. महात्मा फ ले कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 ॅनवले, रायगड
3. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. सरकार महाराष्ि 

शासनाच्या र्शक्षण 

महापवद्यालय 

(सीिीई),  नवले
5. आरएस ीएमचे  
सत्याग्रह र्शक्षण 

महापवद्यालय,  नवले

बी ए, बी एड, डी एड
>12 हया  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, येथे 

उल्लेख केलेल्या 
महापवद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असल्यास) ककिं वा बी 
ए B.Ed (जर 
त म्हाला माध्यर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी त म्हला 
आधी  दवी र्शक्षण 

 णूस करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed  णूस 
झाल्यावर TET 

र्शक्षक  ात्रता  रीक्षा 
 ास हहावे लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशम ख 

वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महापवद्यालय रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, 
वाणणज्य व पवज्ञान 

(वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी 
मयासट्रदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 

आणखी दोन 

वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  
अजस करण्यास 

 ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 त्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचिंद महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसस, ट्रदवाळी माँ 
पवज्ञान 

महापवद्यालय, 

अमतृलाल रायचिंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अिंधेरी, म िंबई
3. एमजीएम च े

 त्रकाररता व मास 

कम्य यनकेशन 

कॉलेज, औरिंगाबाद

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, खाली 
ट्रदलेल्या पवर्शष्ि 

महापवद्यालयािंमध्ये
 उ लब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आ ल्याला 
 त्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्य यनकेश्सम
ध्ये  /  दवी  दवी 
 णूस करावी लागेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



16 ज्योयत 

कृष्ण 

स तक

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 8007011512 नसस अलीबाग नर्सिंग 1. एमजीएम 

इन्स्टिट्यिू ऑफ 

हेल्थ साय्ससे, नवी 
म िंबई.

2. भारती पवद्या ीठ, 

नर्सिंग कॉलेज, नवी 
म िंबई
3. डॉ. ए ीजे अब्द ल 

कलाम कॉलेज ऑफ 

 ॅरामडेडकल अडँ हेल्थ 

साय्स,  णे
4. माणगाव जनरल 

नर्सिंग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सहहट  िे 

टकूल ऑफ नर्सिंग 

्य ू नवले

नर्सिंग -

नर्सिंगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षासचे प्रोग्राम 

आहे.

आ ण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



17 कार्शनाथ
 अिंबो 
र्शिंगवा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9767288909 चचत्रक
ला 
र्शक्षक

म िंबई- 

सीएसिी
एम

कला 1. के.के. वाघ र्शक्षण 

सिंटथा कमसवीर 

काकसाहेब वाघ 

कॉलेज ऑफ लर्लत 

कला
2. अर्भनव कला 
महापवद्यालय, 

यतलक रोड   णे
3. भारत कॉलेज ऑफ 

लर्लत कला व 

सिंटकृती, म िंबई

बारावी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करणे, अथासत 

 दवीधर  दवी ककिं वा 
खाली नमदू केलेल्या 
महापवद्यालयातील  

माटिसस डडग्री देखील 

 णूस करू शकतील.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

वकाळात 1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले




कला 
पवद्यार्थयािंसाठी :
>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
कोणत्याही 
यनयर्मत डडग्री 
महापवद्यालयातनू  

 दवी (बीए)  णूस 
करावी लागेल 

आणण त्यानिंतर येथे 

नमदू केल्याप्रमाणे 

लॉ कॉलेजमध्ये 

प्रवशे करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) न्सललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB)  णूस करा जे 

3 वर्षािंचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



18 भरत 

लाहू 

 ारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9359569110 र्शक्षक  णे बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3. आरएस ीएमचे  
सत्याग्रह र्शक्षण 

महापवद्यालय,  नवले
4. सरकार महाराष्ि 

शासनाच्या र्शक्षण 

महापवद्यालय 

(सीिीई),  नवले
5. नवजीवन 

एज्य केशन 

सोसायिीचे र्शक्षण व 

सिंशोधन 

महापवद्यालय, 

मालेगाव, दट्रहवली, 
ता. कजसत

बी ए, बी एड, डी एड
>12 हया  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, येथे 

उल्लेख केलेल्या 
महापवद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असल्यास) ककिं वा बी 
ए B.Ed (जर 
त म्हाला माध्यर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी त म्हला 
आधी  दवी र्शक्षण 

 णूस करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed  णूस 
झाल्यावर TET 

र्शक्षक  ात्रता  रीक्षा 
 ास हहावे लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

वकाळात 1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले




कला 
पवद्यार्थयािंसाठी :
>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
कोणत्याही 
यनयर्मत डडग्री 
महापवद्यालयातनू  

 दवी (बीए)  णूस 
करावी लागेल 

आणण त्यानिंतर 

येथे नमदू 

केल्याप्रमाणे लॉ 
कॉलेजमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission 

Test, CLAT) 

न्सललयर करावे 
लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB)  णूस करा जे 

3 वर्षािंचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



19 वामन 

चािंग्या 
यनग सडा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9022608783 र्शक्षक  णे बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3. आरएस ीएमचे  
सत्याग्रह र्शक्षण 

महापवद्यालय,  नवले
4. सरकार महाराष्ि 

शासनाच्या र्शक्षण 

महापवद्यालय 

(सीिीई),  नवले
5. नवजीवन 

एज्य केशन 

सोसायिीचे र्शक्षण व 

सिंशोधन 

महापवद्यालय, 

मालेगाव, दट्रहवली, 
ता. कजसत

बी ए, बी एड, डी एड
>12 हया  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, येथे 

उल्लेख केलेल्या 
महापवद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असल्यास) ककिं वा बी 
ए B.Ed (जर 
त म्हाला माध्यर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी त म्हला 
आधी  दवी र्शक्षण 

 णूस करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed  णूस 
झाल्यावर TET 

र्शक्षक  ात्रता  रीक्षा 
 ास हहावे लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आट्रदवासी), कजसत, 

न्सज: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 

 रळ, न्सज: म िंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल् सिंख्याक), 

मािंडवी, न्सज: म िंबई 

शहर

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महापवद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम  णूस 
करा.

>ककिं वा 
महापवद्यालयाद्वारे
 देऊ केल्याप्रमाणे 

आ ण काही 
डडप्लोमा कोसस 
देखील करू शकता.

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



20 राह ल 

लक्ष्मण 

वाघ

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9359162257  ोलीस  णे/ न
वले/अली
बाग/ना
गोठणे

बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, वरे्षवी, 
ता. अर्लबाग
5. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कॉलेज ऑफ कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आट्रदवासी), कजसत, 

न्सज: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 

 रळ, न्सज: म िंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल् सिंख्याक), 

मािंडवी, न्सज: म िंबई 

शहर

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महापवद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा लागेल 

(खाली नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम  णूस 
करा.

>ककिं वा 
महापवद्यालयाद्वारे
 देऊ केल्याप्रमाणे 

आ ण काही 
डडप्लोमा कोसस 
देखील करू शकता.

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल 

भत्ता"



23 चिंद्रकािंत 

ब धाजी 
खािंडवी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7507129536 कबड्डी
 प्लयेर

 णे बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, वरे्षवी, 
ता. अर्लबाग
5. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कॉलेज ऑफ कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य

बी ए बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आट्रदवासी), 
कजसत, न्सज: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 

 रळ, न्सज: म िंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल् सिंख्याक), 

मािंडवी, न्सज: म िंबई 

शहर

>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महापवद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम  णूस 
करा.

>ककिं वा 
महापवद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आ ण काही 
डडप्लोमा कोसस 
देखील करू शकता.

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

25 राह ल 

धमस उघाडे
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 8530021557 र्शक्षक कजसत/ े
ण/ नवे
ल

बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3. आरएस ीएमचे  
सत्याग्रह र्शक्षण 

महापवद्यालय,  नवले
4. सरकार महाराष्ि 

शासनाच्या र्शक्षण 

महापवद्यालय 

(सीिीई),  नवले
5. नवजीवन 

एज्य केशन 

सोसायिीचे र्शक्षण व 

सिंशोधन 

महापवद्यालय, 

मालेगाव, दट्रहवली, 
ता. कजसत

बी ए, बी एड, डी एड
>12 हया  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, येथे 

उल्लेख केलेल्या 
महापवद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असल्यास) ककिं वा बी 
ए B.Ed (जर 
त म्हाला माध्यर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी त म्हला 
आधी  दवी र्शक्षण 

 णूस करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed  णूस 
झाल्यावर TET 

र्शक्षक  ात्रता  रीक्षा 
 ास हहावे लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आट्रदवासी), 
कजसत, न्सज: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 

 रळ, न्सज: म िंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल् सिंख्याक), 

मािंडवी, न्सज: म िंबई 

शहर

>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महापवद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम  णूस 
करा.

>ककिं वा 
महापवद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आ ण काही 
डडप्लोमा कोसस 
देखील करू शकता.

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

 त्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचिंद महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसस, ट्रदवाळी माँ 
पवज्ञान 

महापवद्यालय, 

अमतृलाल रायचिंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अिंधेरी, म िंबई
3. एमजीएम च े

 त्रकाररता व मास 

कम्य यनकेशन 

कॉलेज, औरिंगाबाद

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, खाली 
ट्रदलेल्या पवर्शष्ि 

महापवद्यालयािंमध्ये
 उ लब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आ ल्याला 
 त्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्य यनकेश्सम
ध्ये  /  दवी  दवी 
 णूस करावी लागेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



26 केशव 

नाग्या 
बिंगारा

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7620332325  ोलीस  णे/ न
वले/अली
बाग/ना
गोठणे

बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, वरे्षवी, 
ता. अर्लबाग
5. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कॉलेज ऑफ कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



27 अर्मत 

रामकृष्ण 

वाघमारे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7821048244  ोलीस  णे बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



28 रवीिंद्र 

एकनाथ 

मेंगल

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 8329205995 मॅकेयन
कल

खो ोली डडप्लोमा 1. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे बी.एल. 

 ािील  ॉर्लिेन्सलनक, 

खो ोली, न्सज.रायगड
2. महात्मा 
एज्य केशन सोसायिी, 
प ल्लई एचओसी 
 ॉर्लिेन्सलनक, रसायनी
3. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन सोसायिी, 
 ॉर्लिेन्सलनक, रायगड

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला खाली 
नमदू केलेल्या 
कोणत्याही 
महापवद्यालयात  

नोंदणी करावी लागेल 

आणण 

 ॉर्लिेन्सलनकमध्ये 

 दहय त्तर  दवी 4 वर्षे 
 णूस करावी लागेल.

>ककिं वा आ ण 

 ॉर्लिेन्सलनकमध्ये 

डडप्लोमा देखील  णूस 
करू शकता, जे त्याच 

महापवद्यालयातील  3 

वर्षािंचा अभ्यासक्रम 

आहे.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.
डी.देशम ख 

वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला 
महापवद्यालय रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, 
वाणणज्य व पवज्ञान 

(वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी 
मयासट्रदत नाही), 
खाली नमदू 

केलेल्या 
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर 

आणखी दोन 

वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या 
यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  
अजस करण्यास 

 ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

वकाळात 1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले




कला 
पवद्यार्थयािंसाठी :
>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
कोणत्याही 
यनयर्मत डडग्री 
महापवद्यालयातनू  

 दवी (बीए)  णूस 
करावी लागेल 

आणण त्यानिंतर येथे 

नमदू केल्याप्रमाणे 

लॉ कॉलेजमध्ये 

प्रवशे करण्यासाठी 
सीएलएिी  
(Common Law 

Admission Test, 

CLAT) न्सललयर 

करावे लागेल.

>मग बीए 

एलएलबी  (BA 

LLB)  णूस करा जे 

3 वर्षािंचा 
अभ्यासक्रम आहे.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



29 ट्रद क 

देवजी 
 ारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 7083501909 र्शक्षक  नवले बी ए 1. चािंग  काना ठाकूर 

कला वाणणज्य व 

पवज्ञान महापवद्यालय 

्य ू नवले.

2. महात्मा फ ले कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 ॅनवले, रायगड
3. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. सरकार महाराष्ि 

शासनाच्या र्शक्षण 

महापवद्यालय 

(सीिीई),  नवले
5. आरएस ीएमचे  
सत्याग्रह र्शक्षण 

महापवद्यालय,  नवले

बी ए, बी एड, डी एड
>12 हया  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, येथे 

उल्लेख केलेल्या 
महापवद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असल्यास) ककिं वा बी 
ए B.Ed (जर 
त म्हाला माध्यर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी त म्हला 
आधी  दवी र्शक्षण 

 णूस करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed  णूस 
झाल्यावर TET 

र्शक्षक  ात्रता  रीक्षा 
 ास हहावे लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 फोर्मिंग 

आट्सस
1.भारत कॉलेज 

ऑफ लर्लत कला व 

सिंटकृती, म िंबई
2. लर्लत कला 
महावद्यालय, 

 रभणी
3. 

 द्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर
 नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महापवद्यालय झरे, 
सािंगली
4. सापवत्रीबाई  फ ले 

  णे पवद्या ीठ,   णे

>बारावी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करणे, अथासत 

 दवीधर  दवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महापवद्यालयातील  

माटिसस डडग्री 
देखील  णूस करू 

शकतील.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



31 प्रकाश 

नागेश 

 ारधी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 8847799074 Shipai

(र्श ाई
)

म िंबई/अ
लीबाग/

खो ोली/
 णे

बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, वरे्षवी, 
ता. अर्लबाग
5. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कॉलेज ऑफ कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य

बी ए बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 फोर्मिंग 

आट्सस
1.भारत कॉलेज 

ऑफ लर्लत कला व 

सिंटकृती, म िंबई
2. लर्लत कला 
महावद्यालय, 

 रभणी
3. 

 द्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर
 नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महापवद्यालय झरे, 
सािंगली
4. सापवत्रीबाई  फ ले 

  णे पवद्या ीठ,   णे

>बारावी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करणे, अथासत 

 दवीधर  दवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महापवद्यालयातील  

माटिसस डडग्री 
देखील  णूस करू 

शकतील.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



32 अमोल 

गिंगाराम 

गडाखळ

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9764183448 र्शक्षक अलीबाग बी ए 1. जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

2. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, वरे्षवी 
येथे, ता. अर्लबाग
3. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे र्शक्षण 

महापवद्यालय, 

गोक ळेश्वर 

मिंट्रदराजवळ, वरे्षवी 
तलाव, वरे्षवी
4. लोकमा्य र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळे कला 
वाणणज्य व पवज्ञान 

वररष्ठ महापवद्यालय 

चोंधी ककहीम

बी ए, बी एड, डी एड
>12 हया  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, येथे 

उल्लेख केलेल्या 
महापवद्यालयातनू  

डी.एड (प्राथर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असल्यास) ककिं वा बी 
ए B.Ed (जर 
त म्हाला माध्यर्मक 

शाळा र्शकवायची 
असले तर) 
करण्यासाठी त म्हला 
आधी  दवी र्शक्षण 

 णूस करावे लागेल व 

निंतर B. ed करता 
येईल व B. ed  णूस 
झाल्यावर TET 

र्शक्षक  ात्रता  रीक्षा 
 ास हहावे लागेल.

बी ए, बी. 
एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

डी.एड. 

कॉलेजसाठी
1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

सोशल 

साय्ससे 

ररसचस

1. 

के.एस.डी.आर.सी.डी
.देशम ख वाणणज्य व 

सौ.के.जी. तमहने 
कला महापवद्यालय 

रोहा
2. खाला रू ताल का 
र्शक्षण प्रसारक 

मिंडळाचे खो ोली 
म न्स्स ल कौन्स्सल 

कला, पवज्ञान व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय
3. महात्मा फ ले 

कला, पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

 नवले
र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
4. र्शवाई र्शक्षण 

प्रसारक मिंडळाचे 
महाड़ स ् दरराव 

मोरे कला, वाणणज्य 

व पवज्ञान (वररष्ठ) 

महापवद्यालय

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

(प्राधा्यक्रम  रिंत  
कलािंसाठी मयासट्रदत 

नाही), खाली नमदू 

केलेल्या कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन   दवी 
 णूस करा.

> दवी प्राप्त 

केल्यानिंतर आणखी 
दोन वर्षासनिंतर  दवी 
 दवी  णूस करणे 

आवश्यक आहे. 

मग आ ल्याला 
एनईिी (Nationl 

Entrance Test, 

NET)  ास करावी 
लागेल जी 
आ ल्याला 
आ ल्या यनवडीच्या 
कोणत्याही 
पवर्षयामध्ये 

 ीएचडी / 
सिंशोधनासाठी  अजस 
करण्यास  ात्र ठरेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



33 दशसना 
बरलया 
 वार

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9405688305 नसस अलीबाग नर्सिंग 1. एमजीएम 

इन्स्टिट्यिू ऑफ 

हेल्थ साय्ससे, नवी 
म िंबई.

2. भारती पवद्या ीठ, 

नर्सिंग कॉलेज, नवी 
म िंबई
3. डॉ. ए ीजे अब्द ल 

कलाम कॉलेज ऑफ 

 ॅरामडेडकल अडँ हेल्थ 

साय्स,  णे
4. माणगाव जनरल 

नर्सिंग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सहहट  िे 

टकूल ऑफ नर्सिंग 

्य ू नवले

नर्सिंग -

नर्सिंगमध्ये डडप्लोमा 
(Diploma in 

Nursing) करू 

शकता, जे 3.5 वर्षे 
ककिं वा 2 वर्षासचे प्रोग्राम 

आहे.

आ ण 

डडप्लोमा 
अभ्यासक्रम 

करत 

असल्यास:

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल भत्ता

डडफे्स गे्रज एशन  डडग्री 
खालील  कैी 
कोणत्याही एका 
महापवद्यालयातनू :

1. डॉ.  तिंगराव 

कदम कला व 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े 

कला, पवज्ञान 

आणण वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  

जे.एस.एम.कॉलेज, 

अर्लबाग-रायगड.

4. प्रभाकर  ािील 

एज्य केशन 

सोसायिीचे कला, 
पवज्ञान व वाणणज्य 

महापवद्यालय, 

वरे्षवी, ता. अर्लबाग
5. र्शक्षण महर्षी 
दादासाहेब र्लमये 

कॉलेज,  नवले
त्यानिंतर सरकारी 
नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  भिे 

द्या जे ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर 

त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  
उ न्सटथत रहावे 
लागेल.

>त्यानिंतर 

सरकारी नागरी 
सवेा  रीके्षसाठी  
भिे द्या जे 

ऑनलाइन 

उ लब्ध आहे

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 फोर्मिंग 

आट्सस
1.भारत कॉलेज 

ऑफ लर्लत कला व 

सिंटकृती, म िंबई
2. लर्लत कला 
महावद्यालय, 

 रभणी
3. 

 द्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर
 नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महापवद्यालय झरे, 
सािंगली
4. सापवत्रीबाई  फ ले 

  णे पवद्या ीठ,   णे

>बारावी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करणे, अथासत 

 दवीधर  दवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महापवद्यालयातील  

माटिसस डडग्री 
देखील  णूस करू 

शकतील.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

34 प्रट्रद  

राया 
वारग डे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9307875244  ोलीस स धागड 

 ाली
बी ए 1. शठे 

जे.एन. ालीवाला  
वाणणज्य 

महापवद्यालय, कला 
व पवज्ञान 

महापवद्यालय  ाली.
2. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
3.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

फॅशन 

डडझाइन
1. शासकीय 

आयिीआय, 

(आट्रदवासी), 
कजसत, न्सज: रायगड
2. शासकीय 

आयिीआय, लोअर 

 रळ, न्सज: म िंबई 

शहर
3. शासकीय 

आयिीआय, 

(अल् सिंख्याक), 

मािंडवी, न्सज: म िंबई 

शहर

>12 वी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
सरकारी 
आयिीआय 

महापवद्यालयात  

प्रवशे घ्यावा 
लागेल (खाली 
नमदू 

केल्याप्रमाणे) 

आणण प्रमाणन 

अभ्यासक्रम  णूस 
करा.

>ककिं वा 
महापवद्यालयाद्वा
रे देऊ 

केल्याप्रमाणे 

आ ण काही 
डडप्लोमा कोसस 
देखील करू शकता.

1. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

श ल्क 

  नपवसतरण
2. 

हयावसाययक 

र्शक्षण 

देखभाल 

भत्ता"

 फोर्मिंग 

आट्सस
1.भारत कॉलेज 

ऑफ लर्लत कला व 

सिंटकृती, म िंबई
2. लर्लत कला 
महावद्यालय, 

 रभणी
3. 

 द्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवीर
 नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महापवद्यालय झरे, 
सािंगली
4. सापवत्रीबाई  फ ले 

  णे पवद्या ीठ,   णे

>बारावी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, 

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करणे, अथासत 

 दवीधर  दवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महापवद्यालयातील  

माटिसस डडग्री 
देखील  णूस करू 

शकतील.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



35 ट्रदली  

नामदेव 

यनरग डे

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9823591875  ोलीस  णे बी ए 1. डॉ.  तिंगराव कदम 

कला व वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे
2.  ीईएस च े

भाऊसाहेब  नने े कला, 
पवज्ञान आणण 

वाणणज्य 

महापवद्यालय,  णे

बी ए
>त मची 12 वी 
 रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर त म्हाला 
खालील कैी  
कोणत्याही 
महापवद्यालयातनू  

गे्रज एशन  दवी  णूस 
करावी लागेल.

> दवी  णूस 
केल्यानिंतर, 

आ ल्याला 
ट धासत्मक  रीक्षा 
ककिं वा नागरी सवेा 
 रीके्षसाठी  उ न्सटथत 

रहावे लागेल.

बी ए डडग्री 
कॉलेजसाठी
1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 फोर्मिंग 

आट्सस
1.भारत कॉलेज 

ऑफ लर्लत कला 
व सिंटकृती, म िंबई
2. लर्लत कला 
महावद्यालय, 

 रभणी
3. 

 द्मभरू्ष.ड्र.क्रािंयतवी
र नागनाथ अण्णा 
नायकवडी कला 
महापवद्यालय झरे, 
सािंगली
4. सापवत्रीबाई  फ ले 

  णे पवद्या ीठ,   णे

>बारावी  रीक्षा 
 णूस केल्यानिंतर, 

गे्रज एशन  दवी 
 णूस करणे, अथासत 

 दवीधर  दवी 
ककिं वा खाली नमदू 

केलेल्या 
महापवद्यालयाती
ल माटिसस डडग्री 
देखील  णूस करू 

शकतील.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क

 त्रकाररता 1. मोहनलाल 

रायचिंद महेता 
कॉलेज ऑफ 

कॉमसस, ट्रदवाळी माँ 
पवज्ञान 

महापवद्यालय, 

अमतृलाल रायचिंद 

महेता, ठाणे
2. साठे कॉलेज, 

अिंधेरी, म िंबई
3. एमजीएम च े

 त्रकाररता व मास 

कम्य यनकेशन 

कॉलेज, औरिंगाबाद

>12 वी  रीक्षा  णूस 
केल्यानिंतर, खाली 
ट्रदलेल्या पवर्शष्ि 

महापवद्यालयािंमध्ये
 उ लब्ध 

असल्याप्रमाणे , 

आ ल्याला 
 त्रकाररता ककिं वा 
मास 

कम्य यनकेश्सम
ध्ये  /  दवी  दवी 
 णूस करावी लागेल.

1.  ोटि 

मॅट्रिक 

र्शष्यवतृ्ती 
योजना
2. 

आट्रदवासी 
पवद्यार्थयािंसा
ठी र्शक्षण 

श ल्क आणण 

 रीक्षा श ल्क



Sr. 

 

No

.

Name 

(As in 

School 

Register

)

Strea

m

School Class Contact No. Caree

r 

Choic

e/s 

(As 

Per 

Stude

nt)

College 

Choice/

s

(As Per 

Student)

College 

Course 

Choice/s

(As Per 

Student)

Suggestions YDF (College) Suggestions  YDF

(Course)

Suggestions YDF

(Scholarships)

4 मगेंश 

रावजी डोरे
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 93736796783 शशक्षक पणे/नागो
ठणे/कजजत

बी ए 1. डॉ. पतगंराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने े कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
3. कोकण ज्ञानपीठ, कजजत कला, 
ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालय
4. सरकार महाराष्ट्र शासनाच्या 
शशक्षण महाववद्यालय  (सीटीई), 

पनवले
5. नवजीवन एज्यकेुशन सोसायटीचे 
शशक्षण व सशंोधन महाववद्यालय , 

मालेगाव, दहहवली, ता. कजजत

बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा पणूज केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवायची असल्यास) ककंवा 
बी ए B.Ed (जर तमु्हाला 
माध्यशमक शाळा शशकवायची असले 

तर) करण्यासाठी तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण पणूज करावे लागेल व 

नतंर B. ed करता येईल व B. ed 

पणूज झाल्यावर TET शशक्षक पात्रता 
परीक्षा पास व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅहरक शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. आहदवासी ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसाययक शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक शशक्षण 

देखभाल भत्ता

8 अयनता 
राम पवार

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9049811728 नसज पणे नशसांग 1. एमजीएम इन्स्स्टट्यटू ऑफ हेल्थ 

साय्ससे, नवी मुबंई.

2. भारती ववद्यापीठ, नशसांग कॉलेज, 

नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे अब्दलु कलाम कॉलेज 

ऑफ पॅरामडेडकल अडँ हेल्थ साय्स, 

पणे
4. माणगाव जनरल नशसांग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सव्हस्पटेु स्कूल ऑफ 

नशसांग ्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा (Diploma in 

Nursing) करू शकता, जे 3.5 वर्षे 
ककंवा 2 वर्षाजचे प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक शशक्षण 

देखभाल भत्ता



21 खेलू बाबू 
हहराव

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 8766913389 शशक्षक केएमसी 
कॉलेज 

खोपोली

बी ए 1. खालापरू तालकुा शशक्षण प्रसारक 

मडंळाचे खोपोली मनु्स्सपल कौन्स्सल 

कॉलेज ऑफ आट्जस, साय्स अडँ 

कॉम
2. महात्मा एज्यकेुशन सोसायटीचे 
वपल्लई एचओसी कला, ववज्ञान 

आणण वाणणज्य महाववद्यालय
3. महात्मा एज्यकेुशन सोसायटीचे 
वपल्लई एचओसी कॉलेज ऑफ 

एज्यकेुशन अडँ ररसचज

बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा पणूज केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवायची असल्यास) ककंवा 
बी ए B.Ed (जर तमु्हाला 
माध्यशमक शाळा शशकवायची असले 

तर) करण्यासाठी तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण पणूज करावे लागेल व 

नतंर B. ed करता येईल व B. ed 

पणूज झाल्यावर TET शशक्षक पात्रता 
परीक्षा पास व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅहरक शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. आहदवासी ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसाययक शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक शशक्षण 

देखभाल भत्ता
22 ज्योत्सना 

जा्य वीर
कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 2143685765 नसज अलीबाग नशसांग 1. एमजीएम इन्स्स्टट्यटू ऑफ हेल्थ 

साय्ससे, नवी मुबंई.

2. भारती ववद्यापीठ, नशसांग कॉलेज, 

नवी मुबंई
3. डॉ. एपीजे अब्दलु कलाम कॉलेज 

ऑफ पॅरामडेडकल अडँ हेल्थ साय्स, 

पणे
4. माणगाव जनरल नशसांग कॉलेज
5.श्री डीडी न्सव्हस्पटेु स्कूल ऑफ 

नशसांग ्य ूपनवले

नशसांग -

नशसांगमध्ये डडप्लोमा (Diploma in 

Nursing) करू शकता, जे 3.5 वर्षे 
ककंवा 2 वर्षाजचे प्रोग्राम आहे.

आपण डडप्लोमा अभ्यासक्रम 

करत असल्यास:

1. व्यावसाययक शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक शशक्षण 

देखभाल भत्ता

30 बुधाजी 
राम चौधरी

कला शासकीय 

आश्रमशाळा 
वरसई

१२ 9022014727 शशक्षक पणे बी ए 1. डॉ. पतगंराव कदम कला व 

वाणणज्य महाववद्यालय , पणे
2. पीईएस च ेभाऊसाहेब नने े कला, 
ववज्ञान आणण वाणणज्य 

महाववद्यालय , पणे
3. आरएसपीएमचे  सत्याग्रह शशक्षण 

महाववद्यालय , पनवले
4. सरकार महाराष्ट्र शासनाच्या 
शशक्षण महाववद्यालय  (सीटीई), 

पनवले
5. नवजीवन एज्यकेुशन सोसायटीचे 
शशक्षण व सशंोधन महाववद्यालय , 

मालेगाव, दहहवली, ता. कजजत

बी ए, बी एड, डी एड
>12 व्या परीक्षा पणूज केल्यानतंर, 

येथे उल्लेख केलेल्या 
महाववद्यालयातनू  डी.एड (प्राथशमक 

शाळा शशकवायची असल्यास) ककंवा 
बी ए B.Ed (जर तमु्हाला 
माध्यशमक शाळा शशकवायची असले 

तर) करण्यासाठी तमु्हला आधी 
पदवी शशक्षण पणूज करावे लागेल व 

नतंर B. ed करता येईल व B. ed 

पणूज झाल्यावर TET शशक्षक पात्रता 
परीक्षा पास व्हावे लागेल.

बी ए, बी. एड. डडग्री 
कॉलेजसाठी
1. पोस्ट मॅहरक शशष्ट्यवतृ्ती 
योजना
2. आहदवासी ववद्यार्थयाांसाठी  
शशक्षण शलु्क आणण परीक्षा 
शलु्क

डी.एड. कॉलेजसाठी
1. व्यावसाययक शशक्षण शलु्क 

पनुववजतरण
2. व्यावसाययक शशक्षण 

देखभाल भत्ता



२. िाळाननहाय सत्र
उपस्स्थती
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३. नमुना मनोवैज्ञाननक
चाचिी अहवाल

65



Youth Dreamers Foundation Report

 नाव: हेमंत यसुराम हंबीर
 वर्: 12

 शाखा: कला
 शाळा: शासकीय आश्रमशाळा सानेराव
 संपक् क्रमांक: 8975517589

हेमंत यसुराम हंबीर ने सांगिततलेेल्या माहहतीनुसार ननवडी, कररयर आणि आकांक्ांवर आधाररत, यश 
ममळववणयासाठठ सल्लेा येथे हिलेेलेा आहे.

 वैयक्तक ननवडी: 

●     महतवकांका/सवप्न/कररअर (वयवसाय): पोलेीस
●     कोस्: बी ए
●     कॉलेज: रोहा
 सांगरतलया रेलेलया आकांका आणआ वैयक्तक ननवडीकडे पाहनन,हेमंत यसुराम हंबीरसाठी योगय सनचना 
येथे आहेत. 

■    कररअर: पोलेीस
■   कोस्:

बी ए
>तुमची 12 वी परीक्ा प िू केल्यानंतर तुम्हालेा खालेीलेपैकी कोितयाही महाववदयालेयात न 
ग्ेजुएशन पिवी प िू करावी लेातेले.

>पिवी प िू केल्यानंतर, आपल्यालेा सपधाूतमक परीक्ा ककंवा नातरी सेवा परीक्ेसाठठ उपस्सथत 
रहावे लेातेले.

■   कॉलेज:

1. डॉ. पतंतराव किम कलेा व वाणिजय महाववदयालेय, पेि
2. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश वाणिजय व सस.के.जी.तम्हिे आरूस कॉलेेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फााऊंंडेशनचे कलेा, वाणिजय व ववजान महहलेा महाववदयालेय, धतव-रोहा
4. पीईएस चे भााऊंसाहेब नेन ेएएससी कॉलेेज, पेि
5. तटकरे चॅररटेबले ट्रसटची कलेा, ववजान आणि वाणिजय, मुित आणि पोसट कोलेाड 
(गिचंचवलेी), ता. रोहा

■   शशषयववती: 
बी ए डडग्ी कॉलेेजसाठठ



1. पोसट मॅहट्रक मशषयवत््ी योजना
2. आहिवासी ववदयारयाथ्यांसाठठ मशक्ि शुल्क आणि परीक्ा शुल्क

जर हेमंत यसुराम हंबीर सवतंत वयस्यतमत्व आणि क्मतांनुसार योग्यय असलेेल्या इतर कररयर पयाूयांचा 
ववचार करत असेले तर येथे पुढीले पयाूयी कररयरची मशफाारस केलेी आह,े जयाचे तपशीले 
AIM2EXCEL(कररअर म ल्यांकन) अहवालेात  उपलेबध आह.े 

 शशफारसी: 

●    कररअर(पया्य) 1: डडफेानस
●    कॉलेज (पया्य) 1:

1. डॉ. पतंतराव किम कलेा व वाणिजय महाववदयालेय, पेि
2. के.एस.डी.आर.सी.डी.िेशिेश वाणिजय व सस.के.जी.तम्हिे आरूस कॉलेेज, रोहा
3. एम. बी. मोरे फााऊंंडेशनचे कलेा, वाणिजय व ववजान महहलेा महाववदयालेय, धतव-रोहा
4. पीईएस चे भााऊंसाहेब नेन ेएएससी कॉलेेज, पेि
5. तटकरे चॅररटेबले ट्रसटची कलेा, ववजान आणि वाणिजय, मुित आणि पोसट कोलेाड 
(गिचंचवलेी), ता. रोहा

●    कोस ्(पया्य) 1:

>तुमची 12 वी परीक्ा प िू केल्यानंतर तुम्हालेा खालेीलेपैकी कोितयाही महाववदयालेयात न 
ग्ेजुएशन पिवी प िू करावी लेातेले.

>पिवी प िू केल्यानंतर, आपल्यालेा सपधाूतमक परीक्ा ककंवा नातरी सेवा परीक्ेसाठठ उपस्सथत 
रहावे लेातेले.

>तयानंतर सरकारी नातरी सेवा परीक्ेसाठठ भाेट दया जे ऑनलेाइन उपलेबध आहे
●    तुमचयासाठी खाललल शशषयववती उपलबल आहेत:

1. पोसट मॅहट्रक मशषयवत््ी योजना
2. आहिवासी ववदयारयाथ्यांसाठठ मशक्ि शुल्क आणि परीक्ा शुल्क

●    कररअर(पया्य) 2: ग्ाकफायस डडझाइन
●    कॉलेज (पया्य) 2:

1. इंसटीट रस ऑफा बबजनेस एंड ररसचू - [IBSAR], नवी मुंबई 
2. छतपनत मशवजी महाराज य ननवमसूटी - [CSMU], नवी मुंबई
3. सक ले ऑफ़ कंप्य टर साइंस, छतपनत मशवजी महाराज य ननवमसूटी - [CSMU], नवी मुंबई
4. पंचवटी कॉलेेज ऑफ़ मैनेजमंट एंड कंप्य टर साइंस - [PCMCS],  नामशक 
5. हीरे ग्ुप ऑफ़ इंसटीट रस, मुंबई 



 ●    कोस् (पया्य) 2:

>12 वी उत्ीिू झाल्यावर, तुम्हालेा खालेीलेपैकी कोितयाही महाववदयालेयात न पिवी ममळवावी 
लेातेले आणि बी.सी.ए मधीले बॅचलेसूमधये प िू पिवी घ्यावी लेातेले.

●    तुमचयासाठी खाललल शशषयववती उपलबल आहेत:

1. पोसट मॅहट्रक मशषयवत््ी योजना
2. आहिवासी ववदयारयाथ्यांसाठठ मशक्ि शुल्क आणि परीक्ा शुल्क

 

 ( याबाबत अगिधक तपशीले अहवालेा मधय ेममळेले )

  AIM2Excel सारांश टलप:  अहवालेाचया आत तीन ववमशषट क्ेतांचे ववसतत् ववशलेेषि केलेे तेलेे आह.े हे 
आपल्यालेा एक ननिाूयक सारांश िेईले -  
 ● आपल्या आवडीचे क्ेत   
 ● आपलेी कसशल्ये / शयती तसेच सुधारणयाचे क्ेत   
 ● कररअर ननवड आणि संबंगिधत महाववदयालेये
 अहवालेाचा मुखय हेत  आपल्यालेा सवत: लेा समज न घेेणयास आणि पयाूय ननवड करणयास मित करिे
आहे जे िीघेूकाळापयथ्यांत कररयरसाठठ मित सुननस्शचत करेले. सव: ओळख, भाावननक स्सथती आणि आपल्या
क्मतेनुसार मशफाारस करणयात आलेेल्या कररयर अगिधक चांतल्या प्रकारे समज न घेेणयासाठठ अहवालेाकडे
अगिधक लेक् दया.

टलप : 
 ●   एका वेळी, फ्त एक शशषयववती शमळवता येईल. अथा्त, आपआ केवळ एका वयावसानयक अभ्यासक्रम 
(जो पदवी अभ्यासक्रम आह)े कर शकता आणआ शशषयववती केवळ तयाकररता लारन आह ेअन्यथा ती 
उपलबल नाहल. 
 ●   महाडीबीटल वेबसाइटवर उपलबल असलेलया शशषयववती आणआ महाविवद्यालयाचया यादलनुसार नमनद 
महाविवद्यालये ननवडलल रेलेलल आहेत. इतर महाविवद्यालयचया यादल आपलयाला 
https://mahadbtmahait.gov.in/  वरन डाउनलोड करता येईल व तुमहाला हवया असलेलया तुमचया 
केत्ातील शशषयववती मान्यता पाप्त महाविवद्यालयाची ननवड करता येईल.  
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��तावना

डॉ. बेन बन��टाईन हे एक पुर�कार िवजेते
कामिगरी मनोिचिक�सक आहेत. �श यवुर टे��ट
अ�ंझायटी: हाऊ टु बी काम, को��फडंट अँड
फोक��ड ऑन एनी टे�ट, तसेच टी�स गाईड टु
स�सेस, आिण पालकांसाठी �ट� े�सेड आऊट! या
सव��कृ� खप असले�या पु�तकांचे ते लेखक
आहेत. डॉ�टर बी आंतररा�� ीय पातळीवर भाषणे
देतात तसेच काय�शाळा आयो�जत करतात. ते
आिण �यांची प�नी �यांचा वेळ उ�र कॅ�लफोिन�या
आिण दि�ण तिमळनाडू या िठकाणी वाटून देतात.

ही ��तावना �लहीयला िमळणे हा मा�यासाठी एक स�मान आहे 

 

गेली 45 वष� मी मनोिचिक�सक आिण िश�क �हणून काम करत आहे. मी “कामिगरी �िश�क” �हणून
ओळखला जातो आिण िव�ाथ�, खेळाडू, �यावसाियक, आरो�य �े�ातील �यावसाियक, पालक, िश�क,

रगंमचंावरील कलाकार, तसेच अनेक नावाजले�या लोकांसोबत, �यांना �यांची सव��च कामिगरी कर�यास
मदत कर�यासाठी �यां�यासोबत काम करतो . मी तीन पु�तकांचे लेखन केले असून आिण यू.एस. आिण
कॅनडा सरकारकडून मोठे पुर�कार �ा� झालेले आहेत. 

 

एम 2 ए�सेल मू�यांकन करणे अितशय मह�वाचे आहे. स�याचे िव�ाथ� वेगवेग�या िवषयांचा अ�यास आिण
इतर उप�म यात बुडून गेलेले आहेत आिण �यां�या मुलांनी कोण�या मागा�ने जावे याब�ल पालक ग�धळून
गेलेले आहेत. एम2ए�सेल पा�यां�या उपजत �मता आिण कल ल�ात आणून देते �यामुळे यो�य िनण�य
घे�यास मदत होते, जे पा�यां�या �मता आिण कल या�या अनुषगंाने घेतले अस�याने �यांना उ�ेजन िमळून
ते �याकडे ल� के���त क�न यश�वी होऊ शकतात. एम2ए�सेल तातडी�या ��नाचे उ�र देते: कोणते
िवषय आिण उप�म मा�या पा�यासाठी सवा�त अ�धक चांगले आहेत? कोण�या कारिकद�त �याला िकंवा
ितला सवा�त अ�धक यश �ा� कर�याची सं�ध आहे? 

 

या �क�पाला सहा�य कर�यासाठी मी वयैि�क�र�या �े�रत झालेलो आहे. याचा मोठा उपयोग मी त�ण
असताना मला आिण मा�या पालकांना झाला असता. मी डॉ�टर बनावे अशी मा�या पालकांची इ�छा होती,
पण मा�यासाठी अयो�य असणार् या िवषयांम�ये मी अपयशी ठरलो. मा�यासाठी सव��म काय आहे हे
कळ�यासाठी िक�येक वष� जावी लागली. एक मनोिचिक�सक �हणून मा�या ��णां�या बाबतीत घडले�या
अशा िक�येक वाईट घटनांचा मी सा�ीदार आहे. एआयएम ही �ि�या लहान करते, आिण िव�ाथ� आिण
पालकांना, िकतीतरी लवकर �ीमतं आिण यश�वी आय�ुय �ा� करायची संधी िमळवून देते. 

 

एम2ए�सेल पालकांकडे �यां�या मुलां�या �गतीमधील सि�य सहकारी या नजरनेे पहाते, जे �यां�या अपे�ा
आिण �यां�या मुलां�या अपे�ा जाणून घे�यासाठी आिण �यांचे �यव�थापन कर�यासाठी वेळ देतात.

एम2ए�सेलमधील माग�दश�क, पालकांकडून मुलां�या मागील काळातील शालेय तसेच इतर �े�ामधील
कामिगरीिवषयी मािहती घेऊन �यां�या वयैि�क गरजेनुसार बनिवलेला, आिण कृती�वण िवकास योजना
तयार करतात. 

 

मला खा�ी आहे, क� तु�हीसु�ा एम2ए�सेल�या िवचारांनी, काळजी घे�या�या प�तीने, आिण दरू��ीने
मा�याइतकेच �भािवत �हाल. या दरूगामी सेवाचा वापर क�न तु�ही, तुमचा तसेच �यापे�ा अ�धक तुम�या
मुलांचा मोठा फायदा क�न देत आहात. या�यात केवळ भारतातच न�हे, तर जगभरातच ��स�ी
िमळिव�याची �मता आहे.

डॉ. बेन बन��टाईन 

कामिगरी मनोिचिक�सक 

पीएचडी, उपयो�जत मानसशा�, यूिनव�स�टी ऑफ टोरांटो



काय�प�ती
तुम�या पा�या�या �मता आिण 21 �या शतकातील जीवन कौश�ये ओलखाने आवशयक असणा�या जगाम�ये आपले �वागत आहे. एम2ए�सेल�या
मिहतीपूण� कारक�द� िनयोजन आिण �गत कौश�ये िवकास काय��मा�या मदतीने तुम�या पा�याला सतत वाढत जाणार् या �पध�ला त�ड दे�यासाठी आिण
मौ�यवान जीवन कौश�ये िशक�यासाठी �वृ� करा. आ�ही आमचा मालक�ह�क असलेले अलगोरीदम वाप�न कारिकद�िवषयी स�े देतो, जे मूळ आिण
�यापक करीअर �ोफाइलवर आधा�रत असतात. ही क�रयर �ोफाइ�स ��येक कारिकद�त 20 पे�ा अ�धक वषा�चा अनुभव असले�या �यावसाियकां�या
तपशीलवार मुलाखती घेऊन तयार कर�यात आलेली आहेत. एम2ए�सेल�या अि�तीय मू�यांकन प�तीने आिण वयैि�क माग�दश�न स�ां�ार ेआपण आप�या
पा�याला भिव�यासाठी तयार क� शकता, आिण �याला यश�वी जीवनशलैी�या �वासावर पाठव�याची तयारी क� शकता.







�वत:चा शोध

.

.

.

आवड
डेटासह काय� कर�यासाठी हेमतं आवडी.

कौश�य

उ�कृ� काय�रत �मरणश��

�यव��थत शा��दक �ान

Details in pages 8-11.

गुण

माफक प�तशीर

Details in pages 12-14.

साम�या�चा

माफक सामा�जक �ान

माफक सामा�जक ��ीकोन

माफक भावना�धान आकलन��ी

Details in pages 15-23.

मया�दा

कमी सामा�जक तक�

मया�िदत भावना�धान �ान

मया�िदत अपेि�त �ेरणा

Details in pages 15-23.
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सव��कृ� यो�य कारक�द�
यश�वी भारतीय �यावसाियकां�या कारिकद��या सव� मागा�शी हेमतं चे �ोफाइल जुळले आहे. एम2ए�सेल संशोधकांनी मूळ व िव�तृत �ोफाइल तयार कर�यासाठी 20+

वष� एकि�त अनुभव असले�या �यावसाियकां�या सखोल मुलाखती घेत�या. हेमतं साठी 3 सव��कृ� यो�य कारिकद�चा माग� शोध�यास हे आ�हाला स�म बनवते.तसेच
��येक कारिकद��या मागा�साठी, �याने कोण�या िवषयावर ल� क� ि�त करावे आिण फाव�या वेळेत काया�चा कसा पाठपुरावा करावा हे आ�ही ओळखले आहे. हे माग� 10

+ 2 मधील िवषयाशी जुळत नस�यामुळे काही कारिकद�चे माग� आप�या वत�मान िवषय / अ�यास �े�ाशी िवसंगत वाटतात.

संर�ण दल

िवषय

भाषा

गिणत

भौितकशा�

 

छंद

बजंी ज��पगं अँड �काय डाय��हगं
यासारखे साहसी खेळ

िगया�रोहण

नमूना कार/िवमान बांधणी

�ािफक िडझाईन

िवषय

संगणक िव�ान/आयटी

अथ�शा�

�यवसाय अ�यास/वािण�य

 

छंद

िच�कला, रखेािच�े

िच�पट तयार / संपादन, अँिनमेशन
करणे

कथाकथन

फॅशन िडझाइिनगं

िवषय

अथ�शा�

�यवसाय अ�यास/वािण�य

गिणत

 

छंद

बाह��या बनिवणे

िच�कला, रखेािच�े

िच�पट तयार / संपादन, अँिनमेशन
करणे
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शलैी आिण धोरण या दो�ही गो�ी िशकणे

िश�ण 

प�ित

िवचार शलैी

िश�ण 

वातावरण

शा��दक िदसणा�या

�पांतरण वेगळा माग�

श�ैिणक �यवहारीक

�ाधा�य
�प� म�यम नाही म�यम �प�

...

 

िश�ण प�ित
�प�पणे िदसणा�या  

- .

�ाधा�य
हेमतं ला आकृती, नकाशे, रखेांकन, �लो चाट� इ�यादी गो�ी 'पाह�न' जा�तीत
जा�त मािहती िमळवणे आवडते. श�दान ं ऐवजी बाण, वतु�ळ आिण हायराक�
सारखी िच�हे आिण खणुा वापरणे �याला मह�वाचे वाटते. तो ब�याच �माणात
आराखडे, गाळले�या जागा, नमुने, आकार आिण वेगवेगळे साचे वापरतो . तो
पटकन गो��ची क�पना क� शकतो आिण �याला रचना व समतोलपणाची
चांगली समाज आहे. तो व�तू आिण माणसातील सू�म सा�य व फरक सहज
ओळखू शकतो.

स�ा
पाह�न िशक�या�या प�तीत हेमतं ला मदत �हावी �हणून, सुचव�यात येते िक
�याने नो�स त�े, आकृती आिण आलेखांम�ये �पांत�रत क�न एक श�ैिणक
साचा तयार करावा. �वतःची बु�ी वाप�न �यांनी परत पान� तयार करावीत.

िच�हे आिण अ�ा�रांचा श�द तयार कर�यात उपयोग होईल. �शांना श�दात
बदल�याचा सराव के�याने अ�यासात वृ�ी होईल. तथािप हे ल�ात �या िक
पारपं�रक शाळेत त�डी िशकवले जाते, �यामुळे त�डी सूचनांवर अ�धक भर
देतात आिण िव�ाथ�लाल परी�ेत त�डी उ�र देणे �म�ा� असते. �हणून, ज�ट
��या�मक पसंतीने हेमतं ची गरैसोय होऊ शकतो.
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िवचार शलैी
�ाधा�य नाही   

- .

�ाधा�य
हेमतं कडे जगाचा अनुभव िकंवा मािहतीचा उपयोग कर�याची ठरािवक प�त
नाही आहे. आकंुचन िव�� �सरणाचे फ़ायदे आिण तो�ांची तुलना; �या�या
शलैीत प�र��तती सामावून घे�याची �मता आहे. िवषय िशकत असताना,
पटकन �या�या यो�य उ�रा पय�त पोच�यास मह�व िदले जात नाही. अवघड
��न सोडव�यासाठी, तो �वतःच �प�ीकरण देणे िकंवा िम�ांची बुि�म�ा
वापरणे पसंत करतो.. परी�े�या वेळी, हेमतं ला ��नपि�केत एका पे�ा जा�त
उ�र असले�या ��नांची िकंवा मोठं उ�र असले�या ��नांची पवा� नसते.

स�ा
िश�ण शलैीची प�त आपण िकती छान िशकतो याच वण�न करतो नाही. तर
आपण कसे िशकतो �ाची �प� देतो. हेमतं �या वयाचे बरचे जण ं तीनही
पात�यांवर �प� �ाधा�य देत नाहीत.हेमतं हातात असले�या कामा �माणे
िवचार क�न पािहजे �या शलैीचा वापर क� शकतो.उदाहरणाथ�, �क�पाचा
िवषय िनवडताना हेमतं ने िविवध पया�य शोधावेत.तसेच चाचणी परी�े साठी
�यांनी उजळणीचा पया�य िनवडावा आिण तोच वापरावा.

 

िश�ण वातावरण
�ाधा�य नाही   

- .

�ाधा�य
हेमतं ने िशक�यासाठी सभोवताल�या गो�ीला िकंवा पया�वरणला �ाधा�य िदलेले
नाही. आंकुचन िव�� �सरणाचे फ़ायदे आिण तो�ांची तुलना; �या�या शलैीत
प�र��थतीशी सामावून घे�याची �मता आहे. तो घरात िशकत आहे क� बाहेर
िशकत आहे याची �याला फार िचंता नाही. अ�यासासाठी आप�या खोलीत
जा�त वेळ बसण ंपसंत करतो नाही , पण मह�वा�या कामा�या वेळी तो अपवाद
�हणून थांबतो. हे प�रमाण, हेमतं रोज�या रोज कसा िशकतो �ावर मह�वपूण�
भूिमका बजावत नाही.

स�ा
हे ल�ात �या िक कुठलीही शलैी एकमेकांपे�ा चांग�या िकंवा वाईट नाही आहे,

�या फ� वेग�या आहेत.आपण कोण�याही शलैीत िशकू शकतो, आप�या
पसंतीचा �या�याशी काही संबधं येत नाही. हेमतं िशक�या�या वतरणय लविचक
अस�याने, कामासाठी �या धोरणांची आव�यकता आहे �याचा वापर करावा.
�योगशाळा हेमतं ने आधी सव� मािहतीचे िव�लेषण कर�याचा �य�न करावा.
�क�प अवलोकनासाठी हेमतं नेउि��े सांगून सुरवात करावी.
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िवकास आराखडा

जरीही आपण आप�या मया�दा जा�त ल�ात ठेवत असलो, तरीही आपण आप�या साम�या�वर काम करतो-! िमहाली �क�झ�टिमहा�यी
�हणूनच, हेमतं �या िठकाणी आधीच चांगले काम करीत आहे, �या �े�ांम�ये �याने वाढ करावी अशी आमची इ�छा आहे. तसेच, हेमतं ने �या�या �मता
ओळख�यात अडचणी येतील अशाच मया�दांवर काम करावे असे आ�हाला वाटते. हेमतं म�ये बदल आिण अपेि�त प�रणाम घडवून आण�यासाठी
आपणास �यामधील ��येक िवभागांसाठी खाली धोरणे तयार केलेली आढळतील. या िशफारसी, मा�यता�ा�, सकारा�मक, �यवहाय�, आिण लागू
कर�यास श�य या 4पी त�वांवर आधा�रत आहेत. एम-टु-ए�सेल काय��माकडून असले�या तुम�या अपे�ांनुसार, आमचे स�ागार हेमतं सुधारणा
आराख�ावर काम कर�यासाठी योजना तयार करतील.

कौश�य

 

काय�रत �मरणश��
कमी म�यम उ�च   

असा स�ा दे�यात येतो िक, हेमतं ला अशा काया�त अडकवून ठेवा िक �या मुले �याची काय�रत �मरणश��
वाढ�यास मदत होईल. उदाहरणाथ� लांब आकडे िकंवा सं�यांचा मोठा अनु�म आठव�याचा सराव �मरणश��
वाप�न करणे आव�यक आहे. �याला अशा संधीना सामोर ेजावे लागेल िक �याने �याची काय�रत �मरणश��
वापरली जाईल उदाहरणाथ�, बुि�बळ आहे असा खेळ आहे �ात �जकं�यासाठी पुढील चाल अवलबंून असते,हे
�मृतीत ठेवता येते.लोकांशी बोल�याने आिण वादिववादात हेमतं ने काय�रत �मरणश��चा वापर के�याने ती
वाढेल आिण यिु�वादात �याचा �भावी वापर करता येईल.

 

शा��दक �ान
कमी म�यम उ�च  

स�ा दे�यात येतो िक हेमतं ला �याच मूळ शा��दक �ान मांड�याची ि�याशीलता आिण संधीत गुतंवून ठेवणे
गरजेचे आहे. यामुळे हेमतं चा श�ैिणक आ�मिव�वास आिण जीवनातील इ�र गो�ीत यश वाढेल. उदाहरणाथ�
�या�या श�द सं�हासाठी आिण मत �य� कर�यासाठी वाचन आिण लेखनाची संधी �ा. �याला नवीन श�द
शोध�यासाठी आिण आकलनासाठी श�दकोश व �ानकोश आिण �ॉसवड� सारखे खेळ देऊन �ो�साहीत केले
पािहजे. हे �याचे कौश�य वाढवेल िशवाय चच�तही उपयोग होईल आिण इतर जीवन कौश�य म�ये मदत होईल.

- .

- .
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साम�य�

 

सामा�जक �ान
कमी म�यम उ�च   

भाविनक �ानाचे उ�च गुण असणे खरोखर हेमतं साठी एक �कारची संप�ी आहे. �याने सव� भावनां�या अथा�ची एक
डायरी ठेवली पािहजे. हेमतं �ल�खत िकंवा त�डी संभाषण क�न श�द भावना �य� क� शकतो. कोण�याही
प�र��थतीत तो िवचार, भावना आिण कृती �लह�न ठेवू शकतो . उदा. केस नावासाठी हेमतं गेले असेल तर िविवध
िवचार, भावना आिण कृती ल�ात �या. 'वाह, आ�चय�कारक िदसतो' असा जर िवचार आहे तर भावना आनिंदत आहे
परतंु जर िवचार असेल तर 'अर ेदेवा! हे भयकंर आहे! ', मग भावना ितर�काराची होईल. हेमतं ने ल�ात ठेवावे क�
िवचार, भावना आिण ि�या एकमेकांशी जोडलेली आहेत.

 

सामा�जक ��ीकोन
कमी म�यम उ�च   

हेमतं हेतू आिण �ेरणा अचूकपणे ओळखू शकतो िह खूप �शसंनीय गो� आहे. दसुरी�या मनात डोकावून पािह�याने
�याना काय वाटते हे कळायला मदत होईल. एखा�ा िवशी� भावनेची ती�ता बघ�यासाठी हेमतं ला �यां�या मनाचा
कल पाहणे चालू ठेवा. या कौश�याची छानणी कर�यासाठी हेमतं ने एक रोजिनशी �लहावी िक �या म�ये आठव�ा
भरात �याने जे�हा ऐकव�या भावना असताना �याने िकती वेळ भावना लेब�लगं करायला आिण ओळख�यात यश�वी
झाला. कारण हेमतं �यवहारा�या िट�गर आिण वागणकु�चे नमुने समज�यासाठी जागृत आहे, �िति�या च� पासून कधी
बाहेर जायचे ते �याला ठाऊक आहे.

 

भावना�मक ��ीकोन
कमी म�यम उ�च   

हेमतं भावनांना अचूकपणे जाणू शकतो.हे �शसंनीय आहे.एखा�ा�या भावना समजून घेत�याब�ल �याचा िवषयी
सहानुभूती िनमा�ण कर�यात कशी मदत होते हे समजून घेतले पािहजे.एखा�ा िविश� भावना ती�तेचे मू�यांकन
कर�यासाठी मूड मीटर वापरणे सु� ठेवा. या कौश�याची परी�ण कर�यासाठी, हेमतं जु�या एखा�ा िविश� भावना
ती�तेचे मू�यांकन कर�यासाठी मूड मीटर वापरणे सु� ठेवा. या कौश�याचे परी�ण कर�यासाठी, हेमतं जु�या भावना
यो�य�र�या ओळखायला आिण िश�का मोत�ब कर�यास गे�या आठव�ात िकती वेळा यश�वी झाला आहे याचे
मू�यांकन कर�यासाठी एक कसब लागते. कारण हेमतं ब�ल �यवहाराचे िनयम आिण नमुने समजून घे�यास सावधिगरी
बाळग�याचे कारण आहे, कारण �याला �ा �िति�या च�ातून कधी बाहेर पडायचे आहे हे मािहत आहे.

- .

- .

- .
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मया�दा

 

सामा�जक तक�
कमी म�यम उ�च   

हेमतं ने आप�या कौश�यांम�ये सुधारणा केली तर सामा�जक तका�चे �योजन कर�यात मदत होईल आिण
भूतकाळातील काही प�र��थती अयो�य रीतीने का हाताळले�या गे�या आहेत �याची उ�र े�ा. कोणती प�र��थती
चांग�या �कार ेता�यात ठेवली गेली आिण कोणती नाही यावर िनयिमतपणे बारकाईने ल� ठेवणे गरजेचे आहे. िवचार,
भावना आिण कृती याचा सरळ िवचार के�याने हेमतं कसा �ितसाद देऊ शकेल हे समजणे सोपे जाईल. हेमतं चे
संभाषण पूण� होताना िच� �याला मदत करले आिण �याला आपले भाषण पूण� करावे लागेल. हे �य��शः िकंवा
गटाबरोबर केले जाऊ शकतो आिण हे चूक आहे िक बरोबर याला काहीही उ�र नाही.

 

भावना�मक �ान
कमी म�यम उ�च   

भावना�मक �ाना�या �े�ाम�ये हेमतं ची आव�यकता आहे. भाविनक श�दकोशसह तयार असणे हे हेमतं ला समजते
आिण ते �य� के�यानतंर प�र��थती चांग�या �कार े समजू शकतो. भावनांम�ये गो�ी िदले�या असतात, �हणून
भावनांना िश�का मोत�ब कर�यासाठी हेमतं ने िशकावे लागेल. भाविनक प�दती ओळख�यामुळे वत�न आिण भावना
जोड�यात आप�याला मदत होते.आप�याला हे समजले पािहजे क�, हेमतं तणावपूण� �णांमधून िदशा दाखिव�यासाठी
िविवध श�यतांब�ल िवचार क� शकतो. नतंर �या�या िकंवा इतर लोकां�या भावनांवर होणा�या कोण�याही
प�र��थती�या प�रणामांपूव� हेमतं िवचार क� शकतो . भावना ओळखून वागणे आिण मा�य करणे तसेच भाविनक
�ितकार टाळ�यासाठी आिण यो�य रीतीने वाग�यासाठी हेमतं मदत करले.

 

अपे�ा
कमी म�यम उ�च  

सात�याने �ेरणा घे�यासाठी, हेमतं ला �येयाचे लहान लहान भागात िवभाजन केल ंपािहजे. �येय चालना (िटकाऊ,

मोज�यायो�य, �ा� कर�यायो�य, वा�तववादी आिण वेळेची बधंन असलेले) देणार े असले पािहजेत. �येयाची न�द
के�यास �याचे अनुकरण करायला सोपे जाईल. उदाहरणाथ� समजा एखा�ाला �ाइटात चांगले गुण िमळवायला सम�या
येत असेल तर, �याला संक�पना समजली आहे िक नाही हे पिह�यांदा शोधुन काढले पािहजे. ठरलेला सव� आिण मू�य
मापनासाठी एक वेळाप�क तयार करा.एकदा �यात पूण�पणे तरबेज झालात िक सं�या वाढावा. �येय सा�य
कर�यासाठी अडथळे शोधणे देखील मह�वाचे आहे.

- .

- .

- .
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सं�ाना�मक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च

वण�न

एकूण आकलन बुि�मते म�ये अनुभवातून सहजपणे िशक�याची �मता,
आसपास�या वातावरणाशी जुळवून घे�याची �मता, जिटल सम�या
सोडवणे आिण िनण�य घे�याची �मता असा �मतांचा संच असतो. याचे
कारण �हणजे आपण शा��दक आिण ��यमान तपिशलाची िनरी�णे क�न
तपशीलवार मािहती गोळा कर�यासाठी, सं�यासह न�या सम�या
साठिव�यास व आप�या डो�यात मािहती आिण �याचे �मरण ठेव�यासाठी
आपली सम� आकलन बुि�म�ा वापरतो .एकूण आकलन बुि�म�ेव�न
कामातल ंयश आिण शाळेतील कामिगरी याचा अदंाज बांधता येतो.

�ाधा�य

हेमतं चे एकूण सीआय म�ये चांगले गुण िमळिवले आहेत याचा अथ� ते
अनुभवातून सहजपणे िशकू शकतो, आसपास�या वातावरणाशी जुळवून
घे�यास, जिटल सम�या सोडिव�यास आिण िनण�य घे�यात गुतंवून घेऊ
शकतो तो िविवध चरण असलेली मो�ा िवभाजनाची गिणते सहजतेने
सोडवू शकतो, मोठीवा�ये आिण प�र�छेद �लह� शकतो,भूिमती, गिणत आिण
इतर िकचकट �े�ातील गिणता�या संक�पना समाजात तो चाट�, नकाशे
आिण �लूि�ंट सहजतेने वाचू शकतो आिण आव�यक मािहती िमळवू
शकतो.ते सहजपणे दसुरी भाषा देखील िशकू शकतो.
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कमी म�यम उ�च

शा��दक
सं�ाना�मक
बुि�म�ा

िदसणा�या
सं�ाना�मक
बुि�म�ा

 

शा��दक सं�ाना�मक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
शा��दक आकलन बुि�म�ा हा �मतांचा संच आहे, �यामुळे �य�� तपशीलवार
आिण मु�ेसूद काय��म समजावून सांगू शकतो, त�डी सम�यांचे िनराकरण क�
शकतो आिण बोलले�या वा�यांचे तपशील आिण श�द ल�ात ठेऊ
शकतो.त�डाचे उ�चार िकंवा लेखी तपशील समजून घे�यासाठी �य��ला त�डी
सूचना आिण घोषणांवर ल� क� ि�त करणे ज�रीचे आहे. �य��ला बोलले�या
आिण �लिहले�या संदेशातील सु�म अथ� समजून घे�यास व दसुरहेी अथ�
समजून घे�यास मदत करते. त�डी बोलले�या गो�ी आिण संक�पना ल�ात
ठेव�यात मदत करते हे ल�ात �या.

�ाधा�य
हेमतं ला शा��दक �ानासाठी कमी गुण आहेत. याचा अथ� �याला श�दांचा अथ�
समजणे आिण यो�य श�दां�या अथा�नुसार वापर करणे िवचार आिण क�पना
मांडणे अवघड जाते, या संदभा�त �याला मदतीची आव�यकता आहे. हेमतं ला
एका िविश� संदभा�साठी यो�य िवचार आिण क�पना �य� करणे �ासदायक
वाटते. �हणी, वा��चार, वा�ये सामाजणे कठीण जाते आिण दसुरी भाषा
िशक�यासाठी दसु�याची मदत लागेल. �याला पया�वरणाशी �भावीपणे संवाद
साध�यासाठी मदतीची आव�यकता आहे.

 

िदसणा�या सं�ाना�मक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
पाह�याची आकलन बुि�मता आप�याला आप�या मनाला बाहेर�या जगाची
का�पिनक िच�े तयार कर�याची �मता देते. जलवाहतुक��या आकाशा संबधंी
सम�या, वेगवेग�या �ी�ीकोनातून िक�वा जागेतून व�तूचंी क�पना,िकंवा
प�रसरातील व माणसातील सू�म तपशील पाह�यासाठी िह फार मह�वाची
आहे.उदाहरणाथ�, कोणी प�ा िवचार�यास, आपण क�पना क�न सांगतो
िक�वा आपण कर एखा�ा ठरािवक जागी लावताना मान�सक ���ा तक�
बांधतो.

�ाधा�य
हेमतं ने या प�रमाणात मा�यमम गुण िमळिवले आहे याचा अथ� असा िक आताच
फ�यावरचा िकंवा पु�तकातला बघून �लह�न काढलेला मजकूर �याला आठवतो
आिण तो ल�ात ठेऊ शकतो. तो डे�क, लॉकर िकंवा घरात�या खोलीत व�तू
�यव��थत मांडू ठेवू शकतो, हे �याला सुसंघिटत कर�यास मदत करते.

�थािनक / ��य िनण�य घे�यात हो ह�शार आहे.परतंु भूिमती, गिणत आिण इतर
िकचकट �े�ातील गिणता�या संक�पना समज�यासाठी बरीच धडपड करावी
लागते.चाट�, नकाशे आिण �लूि�ंट वाचून आिण आव�यक मािहती िमळव�यात
�याला अडचण येते.
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कमी म�यम उ�च

काय�रत
�मरणश��

काय�कारण
�मता

शा��दक
�ान

 

काय�रत �मरणश��
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
काय�रत �मरणश��, तणाव खाली काम करणे आिण िवच�लत प�र��थती म�ये
ल� क� ि�त कर�यासाठी एका�तेची मह�वपूण� भूिमका पार पाडते.तसेच गिणत व
वाचन सारखे वेगवेगळे िवषय तसेच जु�या संक�पना व नवीन क�पना या सव�
वेगवेग�या िवषयांची सुसंगत जोडणी करणे िह मह�वाचे असते. सूचनांचे पालन
करणे ,आव�यकते नुसार पुरशेी मािहती पुरव�यासाठी ल�ात ठेवणे, संभाषण
आिण ले�चर�या दर�यान मािहती ल�ात ठेवणे व �ितसाद देणे या साठी
काय�रत �मरणश�� मह�वाची आहे. उदाहरणाथ�, िश�क िशकवताना नो�स
घेणे िकंवा फोन नबंर �लिह�याआधी ल�ात ठेवणे.

�ाधा�य
हेमतं ची उ�च काय�रत �मरणश�� दाखवत आहे, याचा अथ� क� तो केवळ
पािहलेली िकंवा ऐकलेली मािहती तो आ�मसात करतो आिण ल�ात ठेवतो,
आिण पिह�या पायरीनतंर सूचनांचे पालन करतो. अवघड ि�येत हेमतं
पायया��या जागा बरोबर ल�ात ठेवतो, तसेच िनबधं �लिहताना तो मोठी वा�य
आिण प�र�छेद �लह� शकतो. हेमतं गिणताम�ये खूप चांगले काम क� शकतो,
कारण मो�ा िवभाजनासार�या, �यात ब�याच पाय�या आहेत असे गिणतातील
िहशोब सोडव�याची �याची उ�च �मता आहे.

 

काय�कारण �मता
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
काय�कारण �मता �हणजे अनुभवाचा फायदा न घेता नवीन मािहती गोळा
कर�याची म�दचूी �मता. नकाशे व भूिमतीतले आकार या सार�या रखेािच�ांचे
व िडझाइन दश�िवणारी िच�े यांचे अथ� समजून घे�यासाठी काय�कारण �मता
ज�री असते.सव� मािहती उपल�ध नसतानाही सम�या सोडवणे मह�वाचे
असते, काय�कारण �मतेमुळे सम�यांवर तोडगा काढ�यासाठी ��य व शा��दक
नमुने समजून घेता येतात आिण अडचण�वर माग� काढता येतो. कृपया ल�ात
�या, क� काय�कारण �मतेला काय�रत �मरणश��ची गरज असते, परतंु काय�रत
�मरणश�� �हणजेच काय�कारण �मता नसते.

�ाधा�य
हेमतं ला या प�रमाणात म�यम म�यम गुण िमळवले आहेत �याचा अथ� तो
नवीन संक�पना ओळखू शकतो, तयार क� शकतो, समजून घेऊ शकतो
आिण नमु�यांमधील संबधं ओळखू शकतो. हेमतं िदले�या मािहतीतील संदभ�
आिण नमु�य मधील संबधं ओळख�यात ह�शार आहे आिण नवीन प�र��थती िह
मािहती वापर�याची �याची �मता आहे. हेमतं ला नवीन क�पना तयार
कर�यात आिण जिटल ��न सोडव�यात, तसेच सम�येचे िक�वा कारवाईचे
प�रणाम समजून घेणे कठीण वाटते.गिणताचे आकलन आिण गिणत कर�यासाठी
आव�यक प�रमािणक तक�  करणे हेमतं साठी देखील कठीण आहे.
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शा��दक �ान
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
श�दांचे अथ� पटकन ल�ात ये�याचे कौश�य शा��दक �ानात असते आिण
श�दाचे अथ� समजून घेऊन िवचार आिण क�पना मांडता येतात. िविश�
संदभा�साठी यो�य श�द वापरणे देखील मह�वाचे असते.उदाहरणाथ� ए�स�या
लसीचा शोध लावला नाही, तर शोधली. वा�ये, �हणी वाक�चार आिण. साठी
शा��दक �ान मह�वाचे आहे.यामुळे आप�याला वेगवेग�या प�र��थती म�ये
वेगवेग�या गो�ी समजू शकतो. शा��दक �ान हे श�ैिणक कामिगरीशीही
िनगिडत असते, वाचना पे�ा ते वेगळे असते आिण यात �यावहा�रक �ानही
समािव� असते.

�ाधा�य
हेमतं ला शा��दक �ानासाठी म�यम गुण आहेत. याचा अथ� �याला श�दांचा
अथ� सहज समजतो आिण यो�य श�दां�या अथा�नुसार वापर क�न िवचार आिण
क�पना मांडू शकतो. हेमतं कडे एका िविश� संदभा�साठी यो�य िवचार आिण
क�पना �य� कर�याची �मता आहे, तथािप �हणी, वा��चार, वा�ये यासाठी
�याला मदतीची ज�री भासते. हेमतं ला दसुरी भाषा िशक�यात अडचण येऊ
शकतो. हेमतं पु�तकातील अवघड मजकूर समजून घे�यात अडचणी येऊ
शकतो . �याला पया�वरणाशी �भावीपणे संवाद साध�यासाठी मदतीची
आव�यकता आहे.
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�यि�म�व

वण�न

�यि�म�व �हणजे एखा�ा �य���या भावना, िवचारधारा आिण वागणकु�चे नमुने याचे एक�ीकरण, या गुणधमा�चा संच तुलनेने ��थर असतो.
बुि�म�े�या िव��, कोण�याही विैश��ावर उ�च �कोअर असणे चांगले मानले जात नाही आिण कमी �कोअर खराब �हणून पािहले जात नाही
खर ं�हणजे मोजमापा�या कोण�याही टोकाकडे झुकणार ेगुणांकन �हणजे, मतदानात वण�न केलेले गुण �या �य���या वाग�यात �कषा�ने िदसून
येतात. गुणधमा�म�ये प�र��थती नुसार चांगले िक�वा वाईट प�रणाम होत असतात.
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अतंमु�ख �पधा��मक अिनयिं�त कडक मनाची कमी

उ�च

म�यम

कमी

उ�च

म�यम

कमी

िववादा�पद सहकाया��मकता काय�  निैतकता अनुभवाची
मु�ता

भाविनक
�यथा

बिहमु�ख �वत: िनयिं�तसहकाय�  देणारा �ामक उच◌्च

 

िववादा�पद
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
िववादा�पद गुण असलेली लोकाण सात�याने लोकां�या समोर िकंवा बरोबर
राह�यास, लोकांचं ल� वेधून घे�यास आवडते आिण सामा�जक संबधं
वाढव�यात आिण कायम राख�यासाठी श�� खच� करतात . िववादा�पद गुण
उ�च असलेली लोकं खबंीर, मनिमळाऊ आिण सि�य असतात. कमी गुण
असलेली लोकं शांत, लाजाळू आिण िभड�त असतात.बिहमु�ख चांगले आिण
अतंमु�ख वाईट हे ओळखणे सोपे आहे.बिहमु�ख �य�� जरी चांगले काम ंकरतं
असले तरी, अ�यतं उ�च गुण असले�या �य�� एकाक� काम कर�यासाठी
धडपडतात आिण दसु�यांचे ल� वेध�याची �वृ�ी असते. अतंमु�ख �य�� शांत
असतात पण अिवचारी नसतात .

�ाधा�य
हेमतं ने िववादा�पदतेचे म�यम गुण असे दश�वतात क� �याचे अतंमु�ख �हायचे
िक बिहमु�ख �हायचे असे काही �ाधा�य ठरलेले नसते बाहेर�या प�र��थतीस तो
�ाधा�य देत नाही. हेमतं ला जु�या ओळखी�या लोकांम�ये िवचार मांडणे सोपे
जाते, परतंु नवीन वरगा मीट� ा�समोर िवकर पटना कण� कठीण जाते. जे�हा हेमतं
बराच वेळ एकटा घालवतो , ते�हा �याला थक�यासारखे होते, असंतु� वाटते ,

बाहेर फेक�यागे�या सारखे वाटते आिण इतर लोकांकडून उ�ेजन व उप�म
शोधू लागतो . हेमतं ला काय� चालू असलेले खूप आवडते. एखा�ा संभाषणात
अधीरता वाढ�या पासून रोख�यासाठी, हेमतं ने मनन कर�यासाठी �वतःला
वेळ दे�यास िशकावे. हेमतंएकलक��ा िक�वा बबडब�ा िह नाही. तो इटंन�
बरोबरिह आनदंात वेळ घालवतो आिण एकटा असतानाही. �ा गुणाचा हेमतं
�या रोज�या जीवनात फारसा काही फरक पडत नाही.

 

सहकाया��मकता
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
जी �य�� सहकाया�ने, िन�वाथ� भावनेने काम करते तो एक सहकाया��मकतेच
नमुना असतो . सहकाया��मकता जा�त �माणात असले�या लोकांना
िन�वाथ�,िव�वासू, िवन� आिण सहकाय� करणार े�हणून ओळखले जाते. कमी
�माणात असले�या लोकांना संशयी, गिव�� आिण �पधा��मक समजले जाते.

तु�ही जर सहकाया��मकता म�ये कमी असणा�यांना वाईट �हणत असाल,

ल�ात ठेवा कमी गुण असले�या लोकांनाच प�र��थती �माणे �वत�ंपणे िनण�य
घेणे सोपे जाऊ शकतो.तथािप अगदी कमी गुण असले�या लोकांना सामावून
घेणे कठीण असते कारण ते वाद घालणार े आिण �याना इतरांना सामावून
घे�यात अडचणी येतात.

�ाधा�य
हेमतं ची सहमतीचा दजा� मा�यम आहे, िह लोकं पर��थती �माणे वागतात, ते
सहकाय� आिण �पधा� या दोनी म�ये कोण�या एकाला �ाधा�य देत नाहीत. हेमतं
घर�या बरोबर िक�वा िम�ां बरोबर सहकाया�ने वागू शकेल, तर नवीन लोकांशी
�याची वागणूक �पधा��मक िक�वा उलटही असू शकेल. हेमतं दसुरीकड�या
गरजांम�ये सहानभूती दाखवेल पण इतरांसाठी �वतः �याग कर�याची इ�छा
नसते.हेमतं �या रोज�या जीवनात हे गुण फार काही मोठी भूिमका बजावत
नाही.
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काय� निैतकता
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
काय� निैतकता �हणजे एखा�ा �य��ची दरू��ी, जबाबदारीची समज आिण
कत��य.�या �य��चे काय� निैतकतेचे गुण उ�च असतात ते काय��म, िव�वासाह�
आिण सु�यव��थत असू शकतो. कमी गुण असले�या �य�� �वय�ंफूत�,
प�रवत�नशील आिण िहमंतवान असतात. तरीपण तु�ही उ�च गुण असले�यांना
चांगले �हणू शकता, पण ल�ात ठेवा उ�च गुण असलेली लोकं हेकेखोर आिण
ह�ी असू शकतो .अितशय कमी गुण असलेली लोकं बेभरवशी िकंवा मुठीत
असतात, असे िदसून आले आहे.

�ाधा�य
हेमतं म�यम काय� निैतकता प�रमाणात आहे, ते असे दश�वतात क� �यायपंूण�
आिण प�तशीर या दो�ही गो��ना �ाधा�य देईल असाही नाही, काही वेळ�या
प�र�थतीत तो मह�वही देत नाही.जे�हा हेमतं चा वाट जा�त असेल ते�हा तो
जा�त �यव��थत वागतो (उदाहरणाथ� परी�ा जवळ येतात ते�हा ), तो अनेक
िदवस अिनयो�जत जीवन जगू शकतो तसेच उलटप�ीही. हेमतं ब�याच �माणात
िव�वसनीय, �यव�थािपत आिण �वय-ंिनयिं�त आहे. हेमतं हा गुण जीवनात हे
फार मोठी भूिमका बजावत नाही.

 

अनुभवाची मु�ता
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
अनुभवाची मु�ता नेहेमीच एखा�ा �य��ला जगाचा अनुभव घे�या�या
मागा�िवषयी मािहती देते याला ब�याचदा मािहती �ि�या िकंवा िवचार शलैी
�हणतात. उ�च गुण असलेले लोकं उ�सुक, ख�ुया मनाचे आिण क�पना
करणार ेअसतात.कमी गुण असलेली लोकं �यावहा�रक, साधी रहाणी आिण हात
राखून वागणार े असतात. उ�च गुण असलेली लोक ख�ुया मनाची अस�याने
चांगली असतात आिण कमी गुण असलेली वाईट असतात असं आप�याला
�हणण ंसोप ंजात.ं तथािप कमी गुण असले�या लोकांना भूतकाळातील योजना
अमलात आणायला सोपे जाते.

�ाधा�य
हेमतं �या म�यम गुणांकाने दश�िवले आहे क� जगाचा िकंवा �या�या
िवचारसरणीचा अनुभव घे�याची �यांची शलैी सामा�य लोकं सारखीच आहे.

हेमतं कडे नवीन गो�� साठी �य�न कना�ची इ�छाश�� �या�या वया�या लोकां
पे�ा कमी आहे. हेमतं �याला एखा�ा गो�ीत रस असेल तर, तो
नवीनक�पनांसाठी �य�न करले. नाहीतर वपरले�या आिण चाचणी केले�या
प�तीवर अवलबंून राहील. हेमतं रोज�या कामात तो कासा वागतो यासाठी हा
गुण काहीच भूिमका बजावत नाही.

 

भाविनक �यथा
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
�या �य��ने �ासदायक, भयावह आिण असुरि�त जगाचा अनुभव घेतलेला
असतो तो भाविनक दःुखाचा नमुना असतो . जा�त गुण असलेले लोक संिचत,

िचंता��त आिण तणाव��त असतात.कमी गुण असलेली लोक शांत, �स�
आिण िनवांत असतात.भाविनक दःुखातील लोकांना वाईट �हणून पाहण ंसोपे
आहे,तरीही संशया�पद आिण अिवचारी लोकांना हाताळ�यात �भावी मदत
होते. तथािप अवघड प�र��थतीत कमी गुण असले�या लोकांम�ये �ेरणा कमी
िदसते.खर ं �हणजे श�ैिणक कामिगरीत कमी पडणा�या लोकांचा संबधं अगदी
कमी गुण असले�या भाविनक दःुखाशी येतो.

�ाधा�य
हेमतं चे भाविनक दःुख पातळीचे �माण हे दश�िवत आहे िक �याची भाविनक
�िति�याशीलता साधारण लोकांसारखीच आहे.िनराशाजनक आिण तणावपूण�
पॅ�र��टिटट �याला �ास होऊ शकतो, पण �यावर मात क�न बाहेर पड�याची
�या�याकडे �मता आहे. जे�हा काम िकंवा प�र�थती मािहतीतली असेल िकंवा
�या�या कोषातून बाहेर पड�याची गरज नसेल ते�हा हेमतं तो आनदंी आिण
शांत रहा�याची खूप श�यता असते. हेमतं �या रोज�या कामात याचा फारसा
�भाव पडत नाही.
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भाविनक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च

वण�न

भाविनक बुि�म�ा हा िशक�यायो�य आिण �िशि�त �मतांचा संच आहे,

भावना ओळखणे, समजून घेणे, िश�कामोत�ब करणे, �य� करणे आिण
िनयिं�त करणे या गो�� साठी �या आपण िवक�सत आिण �यात सुधारणा
क�न �य��स मदत क� शकतो. भाविनक ��या ह�शार �य�� भावनांना
�ाधा�य दे�यासाठी श�� �हणून वापरतो आिण �यामुळे अडचणी�या
काळात िनय�ण घेणे सोपे जाते. उदाहरणाथ� शाळे�या ि�केट टीम म�ये
िनवडला गेला नाही,तर �याने आपण कुठे कमी पडतोय �यावर काम
कर�यास सुरवात केली.

�ाधा�य

हेमतं �वतः आिण इतरां�या भावनांना समजूतदारपणाने समजून घेऊ श��
आिण �या िनयिं�त क� श�� तो भावनांना समजून घेतो आिण काही
�माणात �यावर िनय�ंण देखील ठेवतो आिण कधीकधी ि�य िकंवा अि�य
भावना �य� करताना �याचा िवरोध करतो.उदा. जर एखा�ा गो�ीची खूप
आवड असेल तर तो �याक�रता भाविनक भावना �य� �य� क� शकतो
तो आवडीब�ल काहीच करतो नाही कारण तो �या�माणे वागत नाही,
�याला तो काहीही कर�याची परवानगी देतो.जरी तो भावनांना समजू
िशलाली आिण �यावर िश�कामोत�ब केले, तरीही तो �यावर काही बोलू
इ��छत नाही �हणून आ�हानांना तो एक िविश�� िदशा दाखवतो यामुळे
तणाव तणावाची प�र��थती िनमा�ण कर�यास वाव िमळतो.
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भावना�मक ��ीकोन
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
भावना�मक ��ीकोन ही अशी �मता आहे जी आप�याला काय वाटत आहे
याक� सतत जाणीव क�न दे�यास मदत करते, िबन आवाजाचा संकेत �हणजे
शरीराची भाषा आिण हवभाव यांचे अथ� समज�याने एखा�ाची भावना काय
आहे हे समजते.जे�हा ट�क आपलकडे येत असतो ते�हा आपण आप�या
भावना�मक ��ीकोणाचा वापर क�न संवाद साधतो िक आप�याला फ� भीती
नाही भय सु�ा वाटतय. ही �मता सहानुभूतीशील हो�यास मदत करते आिण
�यामुळे िविश� प�र��थतीत इतरांना काय वाटते हे सु�ा समजते. भावना�मक
��ीकोन हा सव� भाविनक बुि�म�ा �मतांचा सवा�त मूलभूत घटक आहे.

�ाधा�य
हेमतं �वत: म�ये िविवध भावना�मक अव�था ओळख�यास तयार आहे.आनदं,

राग, अपे�ा, भीती इ. सार�या भावना �याला सहजपणे समजतात.ितचा मनात
िवचार आिण भावना यांना जोड�याची �मता असते आिण �हणून च इ��छत
प�रणाम िमळिव�यास तो �स� असतो. उदा. परी�ेत चांगले काम न के�यामुळे
िनराशा येणार होती ते�हा �याला समजले क� �याला पािहजे असलेले प�रणाम
िमळणार नाहीत तो एखा�ा�या भावनां �या बाबतीत अितशय खा�ीशीर असतो
आिण �याला पु�हा वचन िदले जाते क�, अशा �य��साठी अशी भावना मनात
येऊ शकतो जी �यां�या कामिगरीचे इ��छत प�रणाम िमळणार नाहीत.

भाविनक���ा बुि�मान असणे हे खूप मह�वाचे आहे.

 

भावना�मक �ान
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
�य��स भावनां�या भाषेचं अथ� समजणे �हणजे भावनांचे �ान. �वतः आिण
इतरांमधील भावना यो�य�र�या ओळखणे, समजून घेणे आिण िश�कामोत�ब
करणे �या �य��स जमते तो भावनांनी चालाख बनतो.ट� ािफक मुळे आपण
िच�पट गृहात वेळेत पोचू शकत नसू तर अशा वेळेस आपण भाविनक �ानाचा
वापर करतो. आप�याला भावनांना सामोर े जा�यासाठी भाविनक �ान तयार
कात�. उदाहरणाथ� जा मुलानां पालकांची बदली झा�यामुळे दसु�या महानगरात
जावं लागणार याची पिह�या पे�ा दसु�या वेळेस फारशी िचंता वाटत नाही.

�ाधा�य
हेमतं भावना ओळखून, �यावर िश�कामोत�ब क�न आिण अचूक मांडू शकतो
.�याला नेमके काय आिण कसे वाटते हे तो िन��चत सांगू शकतो. उदा.
धावताना तो अ�ंद वाटे म�ये पडतो आिण िम� �या�यावर हसतात, ते�हा
�याला वाटते क�, �याला दखुापतीमुळे यातना आिण लाज वाटते
आहे.प�र��थतीचे �यव�थापन कर�यासाठी आिण उिचत िनण�य घे�यासाठी तो
िवचार, भावना आिण कामे याची सांगड घाल�यास अवघड जाते.�याला
वेगवेग�या भावना आिण संवेदनांब�ल �वत: ची जाणीव नसते. तो �वतः�या
भावनांवर ताबा ठेऊ शकत नाही आिण दसु�यांना मा�य करायला लावतो.

16



 

भाविनक �यव�थापन
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
भाविनक �यव�थापन �हणजे �वतः आिण इतरां�या भावना समजून घेत�यावर
प�र��थती �भावीपणे हाताळ�यासाठी भावनांकडून िमळालेली मािहती (��येक
भावना मागे बु�ी) वापर�यास स�म असणे होय. आपण भावनांचे आकलन
के�यावर आिण समजून घेत�या वर भाविनक �यव�थापन �मता सि�य होते.

अडचणी�या प�र��थतीत वेगळा माग� शोधून यो�य माग� वापर�यासाठी भाविनक
�यव�थापन �मतेचा वापर करतो. जे�हा आप�याला नुकसान होते ते�हा
आप�याला �ेरणा दे�यासाठी भाविनक �यव�थापन मह�वपूण� असते.

�ाधा�य
हेमतं हा भावना समजून घेऊन �यावर िश�का मोत�ब क� शकतो आिण
अचूकपणे �याचा यो�य रीतीने वापर क� शकतो तो भावनांसह मह�व देतो
आिण �या भावनांचा माग�दश�क �हणून वापर करतो. तणाव�या प�र��थतीत
देखील तो सव�कृ� पया�य िनवड�यासाठी झगडत असतो . भावने�या तणावपूण�
प�र��थतीत आ�मिव�वास नसते आिण बह�त क�न प�र��थतीमुळे �वत: म�ये
सुधारणा करणे श�य नसते. उदा.आपण जे�हा आनदंी भावना अनुभवतो ते�हा
आपली प�र��थतीला सामोर ेजा�याची पूण� तरी असते पण जे�हा भावना दःुखद
असतात ते�हा रोलर-को�टर�या च�ात अडकतात आिण मागा�तून बाहेर
पडतात.
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सामा�जक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च

वण�न

एकूणच सामा�जक बुि�म�ा �हणजे �यां�या शा��दक आिण भावनां�या
संकेताव�न बाक��या लोकांचा हेतू आिण �ेरणा समजून घे�याची �मता,
एखा�ा िविश� सामा�जक प�र��थतीत लोकांची काय मन��थती असते हे
समजून घेत�यावर, इतर वेगवेग�या प�र��थतीत लोकांचा कसा �ितसाद
असेल याचा अदंाज आला पािहजे. सामा�जक बुि�म�ेमुळे िम�ांशी आिण
कुटंुिबयांशी घ� संबधं होऊ शकतो . सामा�जक बुि�म�ेम�ये प�र��थतीवर
ताबा िमळव�याची आिण संघष� �यव��थत पणे हाताळ�याची �मता देखील
असते. आपण सामा�जक बुि�म�ेचा वापर इतरांनी, आपण काय आहोत
िकंवा आप�या चुका मा�य कर�यासाठी करतो.

�ाधा�य

हेमतं कडे �या�या आवाजांचे संकेत , चेहेया�वरील भाव, भाषा आिण
वत�नाव�न इतर लोकांचे हेतू आिण �ेरणा समजून घे�याची समाधानकारक
�मता आहे. िदले�या सामा�जक प�र��थतीतील वेगवेग�या प�र��थतीत
लोकं कसा �ितसाद देतील याची �याला समाज आहे आिण तो एक
सम�येसाठी वेगवेगळं उपाय शोध�यात समथ� आहे. सामा�जक िववादात
यो�य उ�र िनवड�यास �याला झगडावे लागते.जे�हा वेगवेग�या सामा�जक
सेिटंग म�ये आव�यक व यो�य वेळी �ेरणा आिण हेतू �य� क� शकत
नाही. कठीण पर��थती म�ये �याला भावना ओळख�यासाठी आिण मािहती
क�न घे�यासाठी संघष� करावा लागते आिण अचानक उ�वले�या
प�र��थत�म�ये पािहजे तसे प�रणाम �ा� कर�यासाठी �याला अनेकदा
आ�हान िदले जाते.
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सामा�जक ��ीकोन
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
सामा�जक धारणा �हणजे �यां�या शा��दक आिण भावनां�या संकेताव�न
बाक��या लोकांचा हेतू आिण �ेरणा समजून घे�याची �मता, गरज पड�यास
�यांचे हेतू आिण �ेरणा अचूकपणे �य� कात�त. जे�हा तो दपुारचा डबा खात
असतो ते�हा �याचा िम� �याचा डबा वाटू इ��छत नाही, अशावेळी मुल ं�या�या
सामा�जक आकलनश��ची �मता वापरतात.हेतू आिण �ेरणा िकती संदभ�
आिण सं�कृतीवर अवलबंून असतात हे �दिश�त केले जाते, हे �प�पणे समजून
घे�यास स�म अस�याचे देखील िनिद�� करते. सामा�जक धारणा आिण
भाविनक आकलन �मता एकमेकांशी घ� जोडलेले आहेत.

�ाधा�य
हेमतं कडे �यां�या आवाजांचे संकेत, चेहेया�वरील भाव, भाषा आिण वत�ना�ारे
इतर लोकां�या हेतू आिण �ेरणा समजून घे�याची चांगली �मता आहे.जे�हा
गरज असेल ते�हा तो सहजपणे �याचे हेतू आिण �ेरणा यो�य�कार े �य� क�
शकतो. तो फस�या िकंवा खो�ा भावना ओळखू शकतो आिण �यास
अचूकपणे बगल देऊ शकतो. समाजाम�ये कशा�कार ेहेतू आिण �ेरणा �दिश�त
के�या जातात हे �याला �यव��थत समजते. आिण ब�याचदा प�पाती ��ी
असते. उदाहरणाथ� एअरलाई�स मधील कृला मा�या ब�ल काहीतरी वाटेल,

�हणूनच मी �या�याशी ��मतहा�य केले. लोकां�या �ि�कोनांचा आदर करणे
�याला आ�हान ंवाटते, पण लोकां�या बरोबर यो�य �रतीने काम क� शकतो.

 

सामा�जक �ान
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
सामा�जक �ान �हणजे आव�यक सामा�जक िनयम (िनयम व कायदे आिण
समाजाची अपे�ा) समजून घे�याची �मता होय. फ़ुटबाँल साम�यात खेळाडू
एकमेकांवर ओरडतात हे समजून घे�याची आपली सामा�जक आकलन �मता
वापरणे �हणजे िनयम. िविवध प�र��थतीतील लोक सामा�जक प�र��थतीत
कसा �ितसाद देतील हे समजून घे�याची �मता �या�यात असते. अप�या
शाळे�या �योगशाळेतील इटंरनेट सेवा बदं केली तर दोन िम� वेगवेग�या
प�तीने वागतील याची तुलना कर�यासाठी सामा�जक �ानाचा अपान वापर
करतो.

�ाधा�य
हेमतंला आव�यक सामा�जक िनयमांची (िनयम व कायदे आिण समाजाची
अपे�ा) वाजवी समज आहे.गुणंा�या आधारावर, इतर लोकांचे हेतू आिण �ेरणा
समजून घे�याची �या�याकडे �मता अस�याची श�यता आहे.परतंु िविश�
प�र��थत�म�ये तो कसा �ितसाद देईल हा अदंाज बांधणे आ�हाना�मक
आहे.िविवध सामा�जक सेिटं�जम�ये यो�य रीतीने वाग�यात अडचण येते. तो
कुठ�याही समुहाचा �वीकृत सद�य आहे, पण िम�ाम�ये �विचतच लोकि�य
होतो
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सामा�जक तक�
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
सामा�जक तक�  हे कौश�यांचा एक समूह आहे जे माणसास प�रिचत िक�वा
अप�रिचत लोकां�या समूहत सामावून जा�यात मदत करते. हे कौश�य
वेगवेग�या लोकां�या मनाचा कल समजून घे�यास, हेतूचें अनुमान बांध�यास,

चांगुलपणाची �शसंा कर�यास आिण िववादांचे िनराकरण कर�यास मदत करते.

अपन अप�या िम�ानां अप�या बरोबर शाळेत सामील क� घे�यासाठी िकंवा
दकुानदारही घासाघीस कर�यासाठी सामा�जक तारकांचा वापर करतो.
शोकजनक प�र��थतीतून बाहेर ये�यासाठी आ�ही आम�या सामा�जक तका�वर
अवलबंून असतो .

�ाधा�य
अिप�रिचत लोकां�या संगतीत �याला सुरि�त वाटत नाही. इतरां�या हेतूचा
आिण मनाचा कल समजून घेणे �याला आ�हाना�मक वाटते. तो दसुया�चा
चांगुलपणाचा आदर करतो आिण िववाद बाबतीत तो कौश�यात कमी पडतो .
आजूबाजू�या लोकां�या मनाचा कल तो पटकन ओळखतो आिण गो�ी पुढे
ने�यासाठी यो�य �ण पकडू शकत नाही. िववाद सोडवताना सव��म पया�यांचा
िवचार क� शकत नाही. तो �वतः�या िनण�य बदल साशकं असतो , �याने
काढलेले पया�य �िणक असू शकतो . संघषा��या बाबतीत तो िवचार न करता
िनण�य घेतो कारण �याचे प�रणाम काय होणार आहेत याचा तो िवचारच क�
शकत नाही. तो लगेच िनण�य देत अस�यामुळे प�र��थती िबघड�याची श�यता
असते. कारण सभोवताली असणा�या लोकां�या मनाचा कल समजून घेणे
आ�हाना�मक वाटत अस�यामुळे काही ठोस िनण�य घेणे अश�य होऊन बसते.

तो समुदायात �वतःला सामावून घेऊच शकत नाही. सामा�जक तक�  �े�ाम�ये
काम ंकरणे िन��चतपणे श�य आहे.
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�ेरणा

वण�न

�ेरणा ही एका �य��ची वागणूक िकंवा �याचा हेतू दाखवणारी �वभावाची वृ�ी आहे. पण िह जाणीव सवण� असतेच असे नाही. एखादी �य��
कोण�या गो�ीला जा�त �ाधा�य देते आिण आप�या उ�ेशाचा कसा पाठपुरावा करते हे �यामागची �ेरणा ठरवते. हयामुळे समान कौश�य
असले�या व�� म�ये च �ेरणा िनमा�ण होते �यांना खरोखरच िशक�याची इ�छा आहे.याचा अथ� असा होतो िक,एखा�ा �य���या �ेरणा
बदल�या तर �याचे कामाचे �व�प देखील बदलू शकतो.
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कमी म�यम उ�च

अपे�ा

कारक�व

वधैता

 

अपे�ा
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
अपेि�त �ेरणा �हणजे, जे काम िकंवा �येय सा�य करताना जे �य�न करावे
लागतात �यामुळे िदसणारा आ�मिव�वास. यश िकंवा �येय सा�य करताना
कठोर प�र�म िकंवा क� �यावे लागतात तरच आपले उि�� सा�य होते.उदा.
सिचन त�डुलकर ने जागितक िव�मा बरोबरच �वत:�या नावावर पण िव�म
न�दिवले आिण आपली सव��म फलदंाज बन�याची आंत�रक इ�छा पण सा�य
केली.कारण इथे यश िकंवा �येय �हणजे सतत �जकंणे नाही तर असाधारण
खेळ खेळणे आहे.

�ाधा�य
हेमतं ला �या�या �य�नांची खा�ी नसते आिण ठरवले�या कामात यश िमळेल
िक नाही यावरही िव�वास नसतो. आप�यात िन�प�ी कर�याची �मता आहे िक
नाही याब�लही तो साशकं आिण ग�धळलेला असतो . उदाहरणाथ� जर �याचं
वजन जा�त असेल आिण तो �याची ठरािवक वजन कमी करायची इ�छा असेल
तर �याने यो�य आहार घे�यास सुरवात करावी. दोन आठव�ांनी वजन कमी
होण ंअवघड वाटतयं तर तो सहजपणे सोडून देतो आिण �याचे ल� बदलते. तो
मोठी �येय घेतो आिण ती स�या करायचा �य�न करतो. जे�हा पािहजे ती
सफलता िमळत नाही ते�हा तो सोडून देतो.

 

कारक�व
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
�ेरणा कारक�व याचा अथ� असा होतो क�, एखा�ा िविश� कामात �या�या
सव��कृ� �मतेने काम कर�याब�ल जाग�क आिण त�पर असणे आिण �यात
आ�मिव�वास असणे आिण �यासाठी आप�याला एक पुर�कार �ा� करणे
गरजेचे आहे. �यासाठी �वत: शी �पधा� क�न कामाचे पया�य वाढिव�यासाठी
आिण काम सुधार�यासाठी काय �य�न करायला हवे आहेत हे जाणून घेणे
गरजेचे आहे.उदा.ि�केटचा खेळ खेळताना आप�याला पािहजे तो प�रणाम
िमळिव�यासाठी काही िविश� फट�यांचा सराव करणे आिण काही चांगले फटके
िशकणे आिण �याचा �या�माणे अ�यास करणे.

�ाधा�य
हेमतं चे असे मानणे आहे िक �या�याकडे समाधानकारक कौश�य आिण
काहीतरी िमळव�याची ��ीकोन आहे आिण जीवन हे ब�ीस िमळव�यासाठीच
आहे. अमंलबजावणीत बदल केला तर �याचा प�रणाम बदलू शकतो याची
�याला खा�ी नाही. तो कामिगरी वाधव�यासथी रणनीती कर�यात अपयशी
ठरतो आिण मग तो सोडून देतो. उदाहरणाथ�, समजा �याला वजन कमी
करायचे आहे, तर तो पिहले काही आठव�ात कमी झाले�या वजनाने खशु
होतो . जसं पुढे वजन कमी करण ंअवघड होत जात,ं हे उ�म वजन आहे असं
�हणून तो ते सोडून देतो.
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वधैता
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
धाडसाची �ेरणा तु�ही तुम�या कामा�या िनकालाबाबत आिण िमळणार् या
बि�साबाबत िकती �ज�ी आिण उ�सुक आहत याचे वण�न करते. आपले इ��छत
काय� साध�यासाठी, काम पूण� के�यावर िमळणार् या आंत�रक समाधानाची
पातळी जाणून घेणे मह�वाचे आहे. धाडसाची �ेरणा, एखादी गो� आपण �याचे
काहीही कौतुक होणार नसले तरीही का करतो, यावर �काश टाकते. उदा,
वगा�त ग�पा मारत बसलेले िम� आप�या धाडसा�या �ेरणे�या पातळीनुसार
आपण एखादे ल� सा�य क� शकलो तर �याचा आप�याला िकती आनदं होतो
�याची जाणीव क�न देतो. उदा, एखा�ा ��थतयश महािव�ालयात �वेश
िमळ�यास पा� ठरणे.

�ाधा�य
हेमतं चे गुण सांगतात िक तो िकती भाविनक आहे आिण �याला िकती �वार�य
आहे. �या�या मनातील तृ�ता �या�या बि�सा�या �माणात अबवलबंून असते .

शा�बासक� िकंवा ब�ीस असेल तरच तो काम करतो. उदाहरणाथ� तो िदले�या
िवषयात चांगला अ�यास करतो कारण �याला तो िवषय आवडतो आिण समजू
शकतो �हणून नाही तर �याला �यात चांगले गुण िमळवायचे असतात. तो पूण�
�य�न करतो कारण गुण �याला �ित�ा आिण कृत�ता िमळव�यात मदत
करतील. बि�से नसेल तर तो काम कर�यास फारसा इ�छुक नसते.
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वण�न

�वार�य याचा अथ� �हणजे एखा�ा िवचारांसह मना�या आवड�या / नाजूक
��थती आहे. �हणून, �य��ना �ाधा�य िदले�या �कारांम�ये फरक केला
जाऊ शकतो. बुि�म�े�या िव��, इतरांवरील एका �वार�या�या
�कारासाठी �ाधा�य चांगले िकंवा वाईट मानले जात नाही. �याऐवजी एका
�कारावर उ�च �कोअरचा अथ� असा होतो क� �या �कारचे ि�याकलाप
आिण वातावरण वयैि�क वत�नात िविश� असतील. तसेच, एखा�ा
ि�याकलापाम�ये �वार�य असणे हे �यापे�ा चांगले आहे.

�ाधा�य

लोक आिण डेटासह काय� कर�यासाठी हेमतं आवडते. डेटा सं�या, त�ये,

खाती, रकेॉड� आिण फायली होय. डेटा काया�त असमा�य �ि�यांचा
समावेश आहे जसे स�यता स�यािपत करणे, �सार करणे आिण / िकंवा
आयोजन करणे.
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�ेरणा
देणारा

वण�न
या �वार�य �े�ावरील हेमतं �या उ�च �कोअरव�न हे िदसून येते क�, तो
मह�वाकां�ी आिण �पधा��मक आहे, काम कर�यास आवडते आिण �याम�ये हे
चांगले आहे. साव�जिनक भाषेत तो सामा�यतः चांगला असतो आिण
�पॉटलाइटम�ये सहजतेने असतो. हेमतं ने नेतृ�व, श�� आिण ��थती शोधली
आिण �पधा��मक ि�याकलापांम�ये भाग घे�यास �वार�य आहे. पसैा आिण
राजकारणात रस दश�िव�याची �यांची खूपच श�यता आहे. तो इतरांना पािठंबा
दे�यासाठी इतरांना राजी कर�यासाठी �यांची मौ�खक कौश�ये वापरतो . तो
जोखीम घे�यास इ�छुक आहे, उ�ोजक िनसग� आहे आिण �क�प सु�
कर�यास आवडत आहे.

श�द वण�न करतात हेमतं
मह�वाकां�ी
आशावादी
�पधा��मक
समजूत काढणारा
मजेदार
साहसी
िव�वासू
खबंीर

 कता�

वण�न
व�तू आिण साहसी ि�याकलाप तयार करणे आिण �याचे िनराकरण करणे
आवडते. हेमतं बाहेर होणा�या आिण शारी�रक ि�याकलाप सामािव�ट
असणा�या कामाचा आनदं घेतो. �याना संगणक आिण संगणक नेटवक� सह
साधने आिण य�ंसाम�ीसह काय� करणे आवडते. काहीतरी खिंडत झा�यास, तो
िनराकरण कर�यासाठी पाठिव�याऐवजी तो �वत: ला िनराकरण कर�याचा
�य�न करले. �याला िवचार कर�याऐवजी कृतीम�ये रस आहे आिण अ�प�,

अ�य�ुम सम�यांकडे ठोस सम�या पसंत करतो. �याऐवजी लोक, अमूत�
क�पना आिण बया�च डेटासह वाग�याचे टाळतात.

श�द वण�न करतात हेमतं
िवन�
कठोर प�र�म करणारा
िव�वसनीय
साहसी
संवेदनशील
एथलेिटक
�यावहा�रक

 मदतनीस

वण�न
या �े�ातील हेमतं चे उ�च गुण हे दश�िवतात क�, तो इतरांची काळजी घेतो
आिण �याना माग�दश�न करतो.�याला अशी प�र��थतीत आवडते जेथे तो इतर
लोकांबरोबर काम क� शकेल आिण समाजाला मदत क� शकेल. जबाबदा�यां
आिण भावनांची चचा� क�न �याने सम�यांचे िनराकरण करणे पसंत केले तो
मानवी क�याणाब�ल िचंितत आहे आिण कामामुळे उ�सािहत आहे �यामुळे
�याला वयैि�क सम�या आिण म�य�थता दरू कर�यास अनुमती
िमळते.�याऐवजी मशीन िकंवा साधनांसह, आिण अित बौि�क िकंवा शारी�रक
काया�सह काय� करणाया� वयैि�क काया�पासून ते टाळले जातील.

श�द वण�न करतात हेमतं
दयाळू
काळजी घेणे
म�ैीपूण�
आनदंी
जबाबदार
मदतगार
उदार
संयमी
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कारक�द� पथ

संर�ण दल

ल�करी अ�धकारी होणे हे एक सवा�त आदरणीय कारक�द�पकै� एक आहे. याम�ये साहसी जीवन जगायला
िमळते, आिण तु�हाला काहीतरी असाधारण कर�याची संधी िमळते. ल�करात अस�यामुळे खूप चांग�या
सुिवधा �ा� होतात. परतंु देशाला �वतःपे�ा अ�धक मह�व दे�यासाठी मो�ा धयैा�ची आव�यकता असते.

याम�ये िविवध पदे आिण पा�ता असतात.

 

संर�ण अ�धकारी देशा�या संर�णासाठी सदवै त�पर असणे आव�यक आहे
ते शारी�रक आिण मान�सक�र�या अ�यतं कणखर, जबाबदार, िश�तब� आिण संघभावना
असणार ेअसणे आव�यक आहे.

�यां�यात लोकांम�ये िमसळायचे अितशय चांगले कौश�य असणे आव�यक आहे.

िवशेष कौश�ये जबाबदार् या आिण घे�यासाठी स�म असणे आव�यक आहे, उदा. अिभयांि�क�,
हवाई वाहतूक िनय�ंण, �िश�ण आिण �यव�थापन.

संर�ण कामांम�ये हाताखालील �य��चे �िश�ण, नेतृ�व याचा समावेश आहे.

 

फायदे  

नोकरीची सुरि�तता: एकदा तुमची िनवड झाली, क� तु�ही गभंीर�र�या जखमी झालात,

िकंवा तुम�यावरिश�तभगंाची कारवाई झाली, तरच तु�हाला कामाव�न काढून टाकले
जाते.

तु�हाला नवीन कौश�ये आ�मसात करायला िमळतात: ल�कर �यां�या सिैनकां�या
अखडं आिण अिवरत �िश�णावर भर देते.

तोटे  

वयापे�ा ह��ा नेहेमीच मोठा असतो : तुम�या वयानुसार तुमचा ह��ा नसतो, आिण
�यामुळे कदािचत तु�ही िनराश होऊ शकता.
तु�ही सोडून जाऊ शकत नाही: कामावर �जू होताना तु�हाला करारावर सही करायला
लागते, आिण करारात कबुल केले�या वषा�नुसार तु�हाला िततक� वष� पूण� करावी
लागतात.

 

भारतीय ल�करात कारक�द� कर�यासाठी, एनडीएची परी�ा उ�ीण� होणे आव�यक आहे (रा�� ीय संर�ण
�बो�धनी) आिण एनडीएम�ये �वेश िमळिव�यासाठी िव�ा�या�ने शा� शाखेतून 10+2 हा अ�यास�म
उ�ीण� केला असणे आव�यक आहे. एनडीए साठी फ� मुले च पा� आहेत, मुल� भारतीय ल�करात
दाखल हो�यासाठी पदवी �ा� के�यानतंर, एकि�त संर�ण सेवा परी�े�ार ेअज� क� शकतात .

व�ैक�य िश�ण घेणार् या िव�ा�या�साठी ल�कर एएफएमसी (आ�ड� फोस�स मेिडकल ए�झॅम) आयो�जत
करते, �यामधून मुले आिण मुली असे दोघेही भारतीय ल�करातील व�ैक�य सेवेत दाखल होऊ
शकतात .

�ान आिण कौश�ये

फायदे तोटे

िश�ण

नोकरी देणार् या �मुख
सं�था

इिंडयन आम�.

सव��कृ�
महािव�ालये

भारतातील
एनडीए

परदेशातील
कोणतेही महािव�ालय नाही
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कारक�द� पथ

�ािफक िडझाईन

�ािफक िडझाईन हे क�यिुनकेशन िडझाईन या नावाने सु�ा ओळखले जाते. �ािफक िदजाईनस� हे आभासी
संवाददाते असतात, जे हातांनी िकंवा संगणकाचा वापर क�न काही क�पनािच�े तयार करतात . ते
�यां�या क�पना �ाहकांना मािहती दे�यासाठी, �े�रत कर�यासाठी िकंवा �खळवून ठेव�यासाठी
�यां�यासोबत, आभासी आिण ��य� कले�ार ेसंवाद साधतात �याम�ये िच�े, श�द िकंवा �ािफ�सचा
समावेश असतो . �ािफक िडझाईनस� कला आिण त�ं�ान यांचा िमलाफ क�न उ�पादनाचे आराखडे,

लोगो आिण वेबसाई�ससाठी �ािफ�स तयार करतात. 

 

मो�ा �माणावर तांि�क �ान आिण सज�नशील मन यांचा िमलाफ असणे आव�यक.

ि�िमतीय क�पनािच�ासिहत संगणकाचे �ान आिण कॅड (क��यटुर एडेड िडझाईन) असणे गृहीत
आहे, कारण खपुसे काम �या�या मदतीने केले जाते
औ�ोिगक �ि�यांची, त�ं�ानाची,आिण मानकांची मािहती असणे सु�ा आव�यक  

-संवाद आिण �ाहक सेवा कौश�ये असणे आव�यक कारण उमेदवाराने �याचे/ितचे उ�पादन
िवकणे आव�यक.

 

फायदे  

सज�नशीलतेला वाव.

जे उ�पादन िकंवा मो�ा िडझाईन सं�थांम�ये काम करतात, �यांना काया�लयात
िनयिमत कामा�या वेळा.

तोटे  

हे �े� खूप �पधा��मक आहे, �याम�ये काम परदेशी पाठिवणे सु�ा श�य आहे
�ािफक िडझाईनचे �े� आ�थ�क �थयैा�वर अवलबंून आहे.

 

�ािफक िडझाईनर हो�यासाठी' लागणारी िकमान पा�ता ही सहसा िडझाईन (�ािफक) मधली पदवी (3
ते 4 वष�) ही आहे. िक�येक अ�यास�म पूण� कर�यासाठी िव�ा�या�ला पिह�या वष�, एका वषा�चा कला
आिण िडझाईनचा अ�यास�म पूण� करणे आव�यक आहे, उदा िडझाईन आिण �केिचंगची त�वे. पदवीचे
िश�ण सु� असताना, िव�ाथ� कामाचा पोट�फो�लओ तयार क� शकतात आिण �िश�णाथ� �हणून
काम क�न नोकरी िमळ�याची संधी वाढवू शकतात . आयआयटी मधील िडझाईन�या
अ�यास�मासाठी बारावीम�ये शा� आिण गिणत िवषय असणे आव�यक आहे, आिण उमेदवाराने
इय�ा बारावीम�ये िकमान 50% गुण �ा� करणे आव�यक आहे.

�ान आिण कौश�ये

फायदे तोटे

िश�ण

नोकरी देणार् या �मुख
सं�था

शेरमाएफ अँड िगसमर अँड
हवीव
लँडॉर
मेटा िडझाईन
द चेस

सव��कृ�
महािव�ालये

भारतातील
एनआयडी (नॅशनल
इ�ं�ट�टू ऑफ िडझाईन),

अहमदाबाद
इडं��ट�यल िडझाईन स�टर,
आयआयटी मुबंई
आयआयटीडीएम जबलपूर
इिंडयन �कूल ऑफ िडझाईन
अँड इनो�हेशन

परदेशातील
यूिनव�स�टी ऑफ स�ट�ल
लॅ�केशायर, इ�ंलडं
आ�टो यूिनव�स�टी �कूल
ऑफ आ�स�, िडझाईन अँड
आिक� टे�चर, िफनलडं
माब�ला िडझाईन अकादमी,
�पेन
स�टेिनयल कॉलेज, कॅनडा
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फॅशन िडझाइिनगं

फॅशन िडझाईन ही संरचना, कला�मकता आिण नसैिग�क स�दय� यांचा िमलाफ व� �वारणे आिण इतर
व�तु यां�यात करणारी एक कला आहे. िडझाईनस� फॅशन�या कलाचा अ�यास क�न तो �यांचा
�ाहकांपय�त पोहोचतात. �ाहकां�या �चीनुसार कापड बानिवणे, िकंवा �यात थोडासा बदल करणे, अशा
िविवध मागा�नी ते काम करत असतात. या कामासाठी उ�च दजा�ची सज�नशीलता आिण वेग�या मागा�ने
िवचार कर�या�या मनोवृ�ीची आव�यकता असते.

 

औपचा�रक �िश�णाबरोबरच, फॅशन िडझाईनरकडे सृजनशीलता, रगंसंगती, कापडाचे तपशील
आिण शलैी याब�ल मािहती अस�याची �मता असणे आव�यक आहे
िच�कला आिण संगणकावर काम कर�याचे कौश�य हे फॅशनचे आराखडे काढ�यासाठी आव�यक
आहेत, तसेच िशवणकामाची मािहती असणे हे उ�पादकाला िडझाईनची �ि�या समजावून
सांग�यासाठी आव�यक आहे
�रटेल िकंवा िव��चा अनुभव असले�या फॅशन िडझाईनस�ना िनयो��यांकडून �ाधा�य िदले जाते,

जे या �यवसायातील माक� िटंगसाठी आव�यक आहे
िडझाईनस� हे सतत िविवध औ�िगक �यवसाियकांसोबत काम करत असतात, �यामुळे संवादाचे
कौश�य असणे गरजेचे आहे.

 

फायदे  

तु�ही सहज�र�या तुम�या �वतःचा छोटा �यवसाय सु� क� शकता
केले�या कामामुळे फॅशन शो�या मा�यमातून ��स�ी िमळते

तोटे  

कामाचे अित�र� आिण खडतर तास
हे काम खूपच आ�हाना�मक आहे, आिण कटू िटकेमुळे आिण कामा�या ठरािवक
मुदती�या दडपणामुळे नरैा�य येऊ शकते.

 

फॅशन िडझाईनर हो�यासाठी फॅशन िडझाइिनगं मधील पदवी असणे आव�यक आहे. फॅशन िडझाइिनगं
मधील सह-पदवी अ�यास�म 2 वषा�चे असतात, �याम�ये िव�ा�या�ना �ाथिमक तांि�क िडझाईनची
कौश�ये, उदा. िशवणकाम, िशवण आिण �ाथिमक िडझाईनची कौश�ये िशकिवली जातात. बॅचलस�
िड�ी (बी.एससी इन फॅशन िडझाइिनगं) म�ये अ�धक खोलवर कारक�द�िवषयक माग�दश�न, तांि�क
आिण कला�मक आिण क�पना�मक अ�यासाची सांगड घातलेली असते. फॅशन िडझाइिनगं मधील
एम.एससी हा 2 वषा�चा पद�यो�र अ�यास�म आहे.

�ान आिण कौश�ये

फायदे तोटे

िश�ण

नोकरी देणार् या �मुख
सं�था

चॅनेल
जो�ज�ओ अरमानी
जो�ज�ओ अरमानी
सीके

सव��कृ�
महािव�ालये

भारतातील
नॅशनल इ���ट�टू ऑफ
फॅशन टे�नॉलॉंजी
(एनआयएफटी)
पल� अकादमी, िद�ी, जयपूर
�समबायो�सस इ�ं�ट�टू
ऑफ िडझाईन, पुणे
अॅिमटी यूिनव�स�टी, नोयडा

परदेशातील
पारस�स, द �यू �कूल फॉर
िडझाईन, �यू यॉक�
द फॅशन इ�ं�ट�टू ऑफ
टे�नोलोजी (एफआयटी),
�यू यॉक�
स�ट�ल स�ट मािट��स, लडंन
लडंन कॉलेज ऑफ फॅशन,

लडंन
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अ�वीकार करणे

या अहवालाचा सवा�नुमते असा अथ� लावला जातो िक,हेमतं �या गुणांचे होणार ेप�रणाम हे �या�या मान�सक-श�ैिणक मू�यांकनावर ठऱलेले असतात. हा अहवाल
मानसशा���या एका संघाने तयार केला आहे. �यांचा फ� हाच हेतू िक,हेमतं ब�ल मािहती देणे �यामुळे आपण �याला अ�धक अचूकतेने समजून घेऊ शकू. 

हा अहवाल 100% अचूक नाही, िकंवा ते पूण� मा�य करता येत नाही; सव�च मोजमापांम�ये काही �ुटी आहेत. तसेच, लोकांम�ये प�रवत�न होऊ शकतो.आप�या
िनदश�नास येईल िक,या अहवालातील िवधाने एकमेकांशी िमळती - जुळती नाहीत.�या वेळी हेमतं �या गुणांचे नेहमी पे�ा वेगळे िकंवा अनपेि�त एक�ीकरण असते
ते�हा असे घड�याची श�यता असते. 

हा अहवाल हेमतं ला शाळेत आिण आय�ुयात यश�वी कर�यासाठी मदत �हावी �हणून तयार केला आहे आिण िह मािहती मान�सक आरो�या�या मदतीसाठी वापरली
जाऊ नये. हे ल�ात घेऊन यो�य मािहती साठीच याचा वापर करा. हा अहवाल अ�यास आिण �या संब�ंधत िनण�य याचा िनधा�रक असा वापरता येणार नाही. आिण
हेमतं �या कामाचा अदंाज काढ�यासाठी या गुणांचा उपयोग काळजीपूव�क केला गेला पािहजे. 

हेमतं �या अहवालाचा संदभ� पालक, िश�क िकंवा स�ागार, यांना देताना �या�या गुणंा�या �माणे करावा. हे ल�ात ठेव�याची गरज आहे िक,हेमतं म�ये एका िविश�
�े�ात काम कर�यासाठी मया�दा असू शकतो .





Youth Dreamers Foundation Report

 नाव: लललता अनंत वारगुडे
 वग्: 12

 शाखा: कला 
 शाळा: शासकीय आश्रमशाळा वरसई
 संपक् क्रमांक: 7066497789

लललता अनंत वारगुड ेने सांगगतलेल्ा माहहिततीनुसार ननवडती, करर्र आणि आकांक्ांवर आधाररत, ्श 
लमळववण्ासाठठ सलला ्ेथे हिलेला आहिे.

 वैयक्तक ननवडी: 

●     महतवकांका/सवप्न/कररअर (वयवसाय): नस्
●     कोस्: नलस्सिंग
●     कॉलेज: पेि
 सांगगतलया गेलेलया आकांका आणआ वैयक्तक ननवडीकडे पाहनन,लललता अनंत वारगुडेसाठी योग्य सनचना
येथे आहेत. 

■    कररअर: नस्
■   कोस्:

नलस्सिंग -

नलस्सिंगमध्े डडपललोमा (Diploma in Nursing) कर शकता, जेे 3.5 वर् ककंवा 2 वरा्चे पलोग्ाम 
आहिे.

■   कॉलेज:

1. एमजेतीएम इन्स्टिट्ट्टि ऑफ हिेलथ सा््सेस, नवती मुंबई.

2. भारतती ववद्ापतीठ, नलस्सिंग क कॉलेजे, नवती मुंबई
3. ड कॉ. एपतीजेे अबिलु कलाम क कॉलेजे ऑफ पररामेडडकल अडड हिेलथ सा््स, पेि
4. मािगाव जेनरल नलस्सिंग क कॉलेजे
5.शती डतीडती न्हिसपु्ेटि सकट ल ऑफ नलस्सिंग ््ट पनवेल

■   लशषयववती: 
आपि डडपललोमा अभ्ासक्रम करत असल्ास:

1. ््ावसान्क लशक्ि शुलक पुनवव्तरि
2. ््ावसान्क लशक्ि िेखभाल भता



जेर लललता अनंत वारगुड ेसवतंत ््नयतमत्व आणि क्मतांनुसार ्लोग्य् असलेल्ा इतर करर्र प्ा््ांचा 
ववचार करत असेल तर ्ेथे पुढील प्ा््ती करर्रचती लशफारस केली आहि,े ज्ाचे तपशतील 
AIM2EXCEL(कररअर मटल्ांकन) अहिवालात  उपलबध आहि.े 

 लशफारसी: 

●    कररअर(पया्य) 1: फर शन डडझाइन
●    कॉलेज (पया्य) 1:

1. शासकी् आ््टिीआ्, (आहिवासती), कज्ेत, नजे: रा्गड
2. शासकी् आ््टिीआ्, ललोअर परळ, नजे: मुंबई शहिर
3. शासकी् आ््टिीआ्, (अलपसंख्ाक), मांडवती, नजे: मुंबई शहिर

●    कोस ्(पया्य) 1:

>12 वती परीक्ा पटि् केल्ानंतर, आपल्ाला सरकारी आ््टिीआ् महिाववद्ाल्ात पवेश घ्ावा 
लागेल (खाली नमटि केल्ापमािे) आणि पमािन अभ्ासक्रम पटि् करा.

>ककंवा महिाववद्ाल्ादवारे िेऊ केल्ापमािे आपि काहिी डडपललोमा कलोस् िेखतील कर शकता.
●    तुमचयासाठी खाललल लशषयववती उपलबल आहेत:

1. ््ावसान्क लशक्ि शुलक पुनवव्तरि
2. ््ावसान्क लशक्ि िेखभाल भता"

●    कररअर(पया्य) 2: सलोशल सा््सेस ररसच्
●    कॉलेज (पया्य) 2:

1. के.एस.डती.आर.सती.डती.िेशमुख वाणिज् व सस.के.जेती. तमहिन ेकला महिाववद्ाल् रलोहिा
2. खालापटर तालुका लशक्ि पसारक मंडळाचे खलोपलोली मुन्सपल कसन्सल कला, ववज्ान व 
वाणिज् महिाववद्ाल्
3. महिातमा फुले कला, ववज्ान आणि वाणिज् महिाववद्ाल्, पनवेल
लशक्ि महिरह िािासाहिेब ललम्े क कॉलेजे, पनवेल
4. लशवाई लशक्ि पसारक मंडळाचे महिाड़ सु्िरराव मलोरे कला, वाणिज् व ववज्ान (वररषठ) 

महिाववद्ाल्
 ●    कोस् (पया्य) 2:

>12 वती परीक्ा पटि् केल्ानंतर (पाधा््क्रम परंत ुकलांसाठठ म्ा्हित नाहिी), खाली नमटि 
केलेल्ा कलोित्ाहिी महिाववद्ाल्ातटन ग्ेजुेएशन  पिवती पटि् करा.

>पिवती पापत केल्ानंतर आिखती िलोन वरा्नंतर पिवती पिवती पटि् करिे आवश््क आहि.े मग 



आपल्ाला एनई्टिी (Nationl Entrance Test, NET) पास करावती लागेल जेती आपल्ाला आपल्ा
ननवडतीच्ा कलोित्ाहिी ववर्ामध् ेपतीएचडती / संशलोधनासाठठ अज्े करण्ास पात ठरेल.

●    तुमचयासाठी खाललल लशषयववती उपलबल आहेत:

1. पलोस्टि मरहट्रिक लशष्वत्ती ्लोजेना
2. आहिवासती ववद्ार्ा्सिंसाठठ लशक्ि शुलक आणि परीक्ा शुलक

 

 ( ्ाबाबत अगधक तपशतील अहिवाला मध् ेलमळेल )

  AIM2Excel सारांश टलप:  अहिवालाच्ा आत ततीन ववलशष्टि क्ेतांचे ववसतत् ववश्लेरि केले गेले आहि.े हिे 
आपल्ाला एक ननिा््क सारांश िेईल -  

 ● आपल्ा आवडतीचे क्ेत   
 ● आपली कसशल्े / शयतती तसेच सुधारण्ाचे क्ेत   
 ● कररअर ननवड आणि संबंगधत महिाववद्ाल्े
 अहिवालाचा मुख् हिेतट आपल्ाला सवत: ला समजेटन घेेण्ास आणि प्ा्् ननवड करण्ास मित करिे
आहिे जेे िीघे्काळाप््सिंत करर्रसाठठ मित सुनननश्चत करेल. सव: ओळख, भावननक नसथतती आणि आपल्ा
क्मतेनुसार लशफारस करण्ात आलेल्ा करर्र अगधक चांगल्ा पकारे समजेटन घेेण्ासाठठ अहिवालाकडे
अगधक लक् द्ा.

टलप : 

 ●   एका वेळी, फ्त एक लशषयववती लमळवता येईल. अथा्त, आपआ केवळ एका वयावसानयक अभ्यासक्रम 
(जो पदवी अभ्यासक्रम आह)े कर शकता आणआ लशषयववती केवळ तयाकररता लागन आह ेअन्यथा ती 
उपलबल नाहल. 
 ●   महाडीबीटल वेबसाइटवर उपलबल असलेलया लशषयववती आणआ महाविवद्यालयाचया यादलनुसार नमनद 
महाविवद्यालये ननवडलल गेलेलल आहेत. इतर महाविवद्यालयचया यादल आपलयाला 
https://mahadbtmahait.gov.in/  वरन डाउनलोड करता येईल व तुमहाला हवया असलेलया तुमचया 
केत्ातील लशषयववती मान्यता पाप्त महाविवद्यालयाची ननवड करता येईल.  
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��तावना

डॉ. बेन बन��टाईन हे एक पुर�कार िवजेते
कामिगरी मनोिचिक�सक आहेत. �श यवुर टे��ट
अ�ंझायटी: हाऊ टु बी काम, को��फडंट अँड
फोक��ड ऑन एनी टे�ट, तसेच टी�स गाईड टु
स�सेस, आिण पालकांसाठी �ट� े�सेड आऊट! या
सव��कृ� खप असले�या पु�तकांचे ते लेखक
आहेत. डॉ�टर बी आंतररा�� ीय पातळीवर भाषणे
देतात तसेच काय�शाळा आयो�जत करतात. ते
आिण �यांची प�नी �यांचा वेळ उ�र कॅ�लफोिन�या
आिण दि�ण तिमळनाडू या िठकाणी वाटून देतात.

ही ��तावना �लहीयला िमळणे हा मा�यासाठी एक स�मान आहे 

 

गेली 45 वष� मी मनोिचिक�सक आिण िश�क �हणून काम करत आहे. मी “कामिगरी �िश�क” �हणून
ओळखला जातो आिण िव�ाथ�, खेळाडू, �यावसाियक, आरो�य �े�ातील �यावसाियक, पालक, िश�क,

रगंमचंावरील कलाकार, तसेच अनेक नावाजले�या लोकांसोबत, �यांना �यांची सव��च कामिगरी कर�यास
मदत कर�यासाठी �यां�यासोबत काम करतो . मी तीन पु�तकांचे लेखन केले असून आिण यू.एस. आिण
कॅनडा सरकारकडून मोठे पुर�कार �ा� झालेले आहेत. 

 

एम 2 ए�सेल मू�यांकन करणे अितशय मह�वाचे आहे. स�याचे िव�ाथ� वेगवेग�या िवषयांचा अ�यास आिण
इतर उप�म यात बुडून गेलेले आहेत आिण �यां�या मुलांनी कोण�या मागा�ने जावे याब�ल पालक ग�धळून
गेलेले आहेत. एम2ए�सेल पा�यां�या उपजत �मता आिण कल ल�ात आणून देते �यामुळे यो�य िनण�य
घे�यास मदत होते, जे पा�यां�या �मता आिण कल या�या अनुषगंाने घेतले अस�याने �यांना उ�ेजन िमळून
ते �याकडे ल� के���त क�न यश�वी होऊ शकतात. एम2ए�सेल तातडी�या ��नाचे उ�र देते: कोणते
िवषय आिण उप�म मा�या पा�यासाठी सवा�त अ�धक चांगले आहेत? कोण�या कारिकद�त �याला िकंवा
ितला सवा�त अ�धक यश �ा� कर�याची सं�ध आहे? 

 

या �क�पाला सहा�य कर�यासाठी मी वयैि�क�र�या �े�रत झालेलो आहे. याचा मोठा उपयोग मी त�ण
असताना मला आिण मा�या पालकांना झाला असता. मी डॉ�टर बनावे अशी मा�या पालकांची इ�छा होती,
पण मा�यासाठी अयो�य असणार् या िवषयांम�ये मी अपयशी ठरलो. मा�यासाठी सव��म काय आहे हे
कळ�यासाठी िक�येक वष� जावी लागली. एक मनोिचिक�सक �हणून मा�या ��णां�या बाबतीत घडले�या
अशा िक�येक वाईट घटनांचा मी सा�ीदार आहे. एआयएम ही �ि�या लहान करते, आिण िव�ाथ� आिण
पालकांना, िकतीतरी लवकर �ीमतं आिण यश�वी आय�ुय �ा� करायची संधी िमळवून देते. 

 

एम2ए�सेल पालकांकडे �यां�या मुलां�या �गतीमधील सि�य सहकारी या नजरनेे पहाते, जे �यां�या अपे�ा
आिण �यां�या मुलां�या अपे�ा जाणून घे�यासाठी आिण �यांचे �यव�थापन कर�यासाठी वेळ देतात.

एम2ए�सेलमधील माग�दश�क, पालकांकडून मुलां�या मागील काळातील शालेय तसेच इतर �े�ामधील
कामिगरीिवषयी मािहती घेऊन �यां�या वयैि�क गरजेनुसार बनिवलेला, आिण कृती�वण िवकास योजना
तयार करतात. 

 

मला खा�ी आहे, क� तु�हीसु�ा एम2ए�सेल�या िवचारांनी, काळजी घे�या�या प�तीने, आिण दरू��ीने
मा�याइतकेच �भािवत �हाल. या दरूगामी सेवाचा वापर क�न तु�ही, तुमचा तसेच �यापे�ा अ�धक तुम�या
मुलांचा मोठा फायदा क�न देत आहात. या�यात केवळ भारतातच न�हे, तर जगभरातच ��स�ी
िमळिव�याची �मता आहे.

डॉ. बेन बन��टाईन 

कामिगरी मनोिचिक�सक 

पीएचडी, उपयो�जत मानसशा�, यूिनव�स�टी ऑफ टोरांटो



काय�प�ती
तुम�या पा�या�या �मता आिण 21 �या शतकातील जीवन कौश�ये ओलखाने आवशयक असणा�या जगाम�ये आपले �वागत आहे. एम2ए�सेल�या
मिहतीपूण� कारक�द� िनयोजन आिण �गत कौश�ये िवकास काय��मा�या मदतीने तुम�या पा�याला सतत वाढत जाणार् या �पध�ला त�ड दे�यासाठी आिण
मौ�यवान जीवन कौश�ये िशक�यासाठी �वृ� करा. आ�ही आमचा मालक�ह�क असलेले अलगोरीदम वाप�न कारिकद�िवषयी स�े देतो, जे मूळ आिण
�यापक करीअर �ोफाइलवर आधा�रत असतात. ही क�रयर �ोफाइ�स ��येक कारिकद�त 20 पे�ा अ�धक वषा�चा अनुभव असले�या �यावसाियकां�या
तपशीलवार मुलाखती घेऊन तयार कर�यात आलेली आहेत. एम2ए�सेल�या अि�तीय मू�यांकन प�तीने आिण वयैि�क माग�दश�न स�ां�ार ेआपण आप�या
पा�याला भिव�यासाठी तयार क� शकता, आिण �याला यश�वी जीवनशलैी�या �वासावर पाठव�याची तयारी क� शकता.







�वत:चा शोध

.

.

.

आवड
क�पनांसह काम कर�यासाठी ल�लता ला आवडते.

कौश�य

�यव��थत काय�रत असलेली �मरणश��

�यव��थत उिचत �योजन

Details in pages 8-11.

गुण

कमी सहकाय� देणारा

Details in pages 12-14.

साम�या�चा

उ�कृ� वधैतेची �ेरणा

माफक साधनांची �ेरणा

माफक सामा�जक ��ीकोन

Details in pages 15-23.

मया�दा

कमी �तीचे शा��दक �ान

मया�िदत सामा�जक तक�

मया�िदत भावना�धान �ान

Details in pages 15-23.
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सव��कृ� यो�य कारक�द�
यश�वी भारतीय �यावसाियकां�या कारिकद��या सव� मागा�शी ल�लता चे �ोफाइल जुळले आहे. एम2ए�सेल संशोधकांनी मूळ व िव�तृत �ोफाइल तयार कर�यासाठी
20+ वष� एकि�त अनुभव असले�या �यावसाियकां�या सखोल मुलाखती घेत�या. ल�लता साठी 3 सव��कृ� यो�य कारिकद�चा माग� शोध�यास हे आ�हाला स�म
बनवते.तसेच ��येक कारिकद��या मागा�साठी, ितने कोण�या िवषयावर ल� क� ि�त करावे आिण फाव�या वेळेत काया�चा कसा पाठपुरावा करावा हे आ�ही ओळखले आहे.

हे माग� 10 + 2 मधील िवषयाशी जुळत नस�यामुळे काही कारिकद�चे माग� आप�या वत�मान िवषय / अ�यास �े�ाशी िवसंगत वाटतात.

फॅशन िडझाइिनगं

िवषय

अथ�शा�

गिणत

�यवसाय अ�यास/वािण�य

 

छंद

बाह��या बनिवणे

िच�कला, रखेािच�े

िच�पट तयार / संपादन, अँिनमेशन
करणे

सामा�जक िव�ान संशोधन

िवषय

गिणत

सामा�जक िव�ान

जीवशा�

 

छंद

बुि�बळ, मोनोपोली, ��ेबल
यासारखे बठेै खेळ

सामा�जक काय�

�वा�र् या जमा करणे, ��ॅपबूक,

ि�ट�ग काड�स जमा करणे

प�का�रता

िवषय

अथ�शा�

भौितकशा�

भाषा

 

छंद

�ॉसवड�, सुडोकू यासारखी श�दकोडी

पु�तके चचा� �लब

ऐितहा�सक िठकाणे, नसैिग�क
देखा�यांची िठकाणे अशा िठकाणी
�वास करणे

2



शलैी आिण धोरण या दो�ही गो�ी िशकणे

िश�ण 

प�ित

िवचार शलैी

िश�ण 

वातावरण

शा��दक िदसणा�या

�पांतरण वेगळा माग�

श�ैिणक �यवहारीक

�ाधा�य
�प� म�यम नाही म�यम �प�

...

 

िश�ण प�ित
�प�पणे िदसणा�या  

- .

�ाधा�य
ल�लता ला आकृती, नकाशे, रखेांकन, �लो चाट� इ�यादी गो�ी 'पाह�न' जा�तीत
जा�त मािहती िमळवणे आवडते. श�दान ं ऐवजी बाण, वतु�ळ आिण हायराक�
सारखी िच�हे आिण खणुा वापरणे ितला मह�वाचे वाटते. ती ब�याच �माणात
आराखडे, गाळले�या जागा, नमुने, आकार आिण वेगवेगळे साचे वापरते . ती
पटकन गो��ची क�पना क� शकते आिण ितला रचना व समतोलपणाची
चांगली समाज आहे. ती व�तू आिण माणसातील सू�म सा�य व फरक सहज
ओळखू शकते.

स�ा
पाह�न िशक�या�या प�तीत ल�लता ला मदत �हावी �हणून, सुचव�यात येते िक
ितने नो�स त�े, आकृती आिण आलेखांम�ये �पांत�रत क�न एक श�ैिणक
साचा तयार करावा. �वतःची बु�ी वाप�न ितने परत पान� तयार करावीत.

िच�हे आिण अ�ा�रांचा श�द तयार कर�यात उपयोग होईल. �शांना श�दात
बदल�याचा सराव के�याने अ�यासात वृ�ी होईल. तथािप हे ल�ात �या िक
पारपं�रक शाळेत त�डी िशकवले जाते, �यामुळे त�डी सूचनांवर अ�धक भर
देतात आिण िव�ाथ�लाल परी�ेत त�डी उ�र देणे �म�ा� असते. �हणून, ज�ट
��या�मक पसंतीने ल�लता ची गरैसोय होऊ शकते.
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िवचार शलैी
�ाधा�य नाही   

- .

�ाधा�य
ल�लता कडे जगाचा अनुभव िकंवा मािहतीचा उपयोग कर�याची ठरािवक प�त
नाही आहे. आकंुचन िव�� �सरणाचे फ़ायदे आिण तो�ांची तुलना; ित�या
शलैीत प�र��तती सामावून घे�याची �मता आहे. िवषय िशकत असताना,
पटकन ित�या यो�य उ�रा पय�त पोच�यास मह�व िदले जात नाही. अवघड
��न सोडव�यासाठी, ती �वतःच �प�ीकरण देणे िकंवा मिै�णीची बुि�म�ा
वापरणे पसंत करते.. परी�े�या वेळी, ल�लता ला ��नपि�केत एका पे�ा जा�त
उ�र असले�या ��नांची िकंवा मोठं उ�र असले�या ��नांची पवा� नसते.

स�ा
िश�ण शलैीची प�त आपण िकती छान िशकतो याच वण�न करते नाही. तर
आपण कसे िशकतो �ाची �प� देते. ल�लता �या वयाचे बरचे जण ं तीनही
पात�यांवर �प� �ाधा�य देत नाहीत.ल�लता हातात असले�या कामा �माणे
िवचार क�न पािहजे �या शलैीचा वापर क� शकते.उदाहरणाथ�, �क�पाचा
िवषय िनवडताना ल�लता ने िविवध पया�य शोधावेत.तसेच चाचणी परी�े साठी
ितने उजळणीचा पया�य िनवडावा आिण तोच वापरावा.

 

िश�ण वातावरण
�प�पणे श�ैिणक   

- .

�ाधा�य
ल�लता ला पु�तके व �या�यानांमधून िशकायला आवडते. ितला शाळेत जायला
आिण ितथे वेळ घालवायला आवडते. ती �वतः�या फाय�ासाठी मािहती�या
शोधात असते आिण अित�र� मािहती अस�यामुळे नाउमेद होत नाही.
सां�कृितक, मौ�खक आिण संशोधन यात आवडीने �य� हो�याम�ये ितचा कल
आहे. ितला िशकव�याची सु�ा आवड आहे. ितला अवघड अ�यास�म आिण
दीघ� मुदतीचे �िश�ण काय��म आवडतात. ती ित�या खोलीत बराच वेळ
अ�यास क� शकते आिण जे काही िशकतीये �यात िचकाटी दाखवते.

स�ा
ल�लता ला िशकताना पूण�पणे सि�य हो�यास पसंती�या श�ैिणक शलैीचा
फायदा होईल. ल�लता ने मािहतीचे संकलन �यव��थत के�यास ितला श�ैिणक
शलैीचा वापर क�न चांगले िश�ण घेता येईल.गो��चा िवशलेषण आिण
�योगां�या आराख�ाची मदत होईल.वाचन आिण �योगाला वेळ िद�याने ितची
बौि�कता वाढेल.वचैा�रक संक�पनेची बांधणी के�या िवषया�या खोली पय�त
जा�यात मदत होईल आिण िव�लेषणा�मक व िनण�या�मक श�� वाढ�यास मदत
होईल.

4





िवकास आराखडा

जरीही आपण आप�या मया�दा जा�त ल�ात ठेवत असलो, तरीही आपण आप�या साम�या�वर काम करतो-! िमहाली �क�झ�टिमहा�यी
�हणूनच, ल�लता �या िठकाणी आधीच चांगले काम करीत आहे, �या �े�ांम�ये ितने वाढ करावी अशी आमची इ�छा आहे. तसेच, ल�लता ने ित�या
�मता ओळख�यात अडचणी येतील अशाच मया�दांवर काम करावे असे आ�हाला वाटते. ल�लता म�ये बदल आिण अपेि�त प�रणाम घडवून
आण�यासाठी आपणास �यामधील ��येक िवभागांसाठी खाली धोरणे तयार केलेली आढळतील. या िशफारसी, मा�यता�ा�, सकारा�मक, �यवहाय�,
आिण लागू कर�यास श�य या 4पी त�वांवर आधा�रत आहेत. एम-टु-ए�सेल काय��माकडून असले�या तुम�या अपे�ांनुसार, आमचे स�ागार ल�लता
सुधारणा आराख�ावर काम कर�यासाठी योजना तयार करतील.

कौश�य

 

काय�रत �मरणश��
कमी म�यम उ�च   

असा स�ा दे�यात येतो िक, ल�लता ला अशा काया�त अडकवून ठेवा िक �या मुले ितची काय�रत �मरणश��
वाढ�यास मदत होईल. उदाहरणाथ� लांब आकडे िकंवा सं�यांचा मोठा अनु�म आठव�याचा सराव �मरणश��
वाप�न करणे आव�यक आहे. ितला अशा संधीना सामोर ेजावे लागेल िक �याने ितची काय�रत �मरणश��
वापरली जाईल उदाहरणाथ�, बुि�बळ आहे असा खेळ आहे �ात �जकं�यासाठी पुढील चाल अवलबंून असते,हे
�मृतीत ठेवता येते.लोकांशी बोल�याने आिण वादिववादात ल�लता ने काय�रत �मरणश��चा वापर के�याने ती
वाढेल आिण यिु�वादात ितचा �भावी वापर करता येईल.

 

काय�कारण �मता
कमी म�यम उ�च   

असा स�ा देते िक ल�लता ला काय�कारण िवचार कौश�ये वाढव�यासाठी ितला काया�त गुतंवून ठेवणे
गरजेचे.उदाहरणाथ� पुढे काय होणार आहे, हे जाण�यासाठी ितला आ�हाना�मक नमु�यांची िकंवा मा�लकांकडे
पाह�या�या ��ीकोनाची आिण अ�यासाची आव�यकता आहे. गो��चा समूह वेगवेग�या मागा�नी िवभा�जत
कर�यास उ�ु� करा आिण ितचे समथ�न समजावून सांगा. ल�लता �या वया नुसार िव�ान �योग कर�यास
�ो�सािहत करा, �यामुळे तक� शा� कौश�य वाढ�यात मदत होईल.आ�हाना�मक काय� असणे ज�रीचे आहे, पण
ती ल�लता �या तक� शा� कौश�य वाढव�या�या पातळीत असावं.

- .

- .
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साम�य�

 

वधैता
कमी म�यम उ�च  

आप�याला असे िदसते आहे क�, ल�लता ने आंत�रक���ा �ेरणा देणारी श�� कोणती आहे हे ओळखले आहे. या
�करणात ल�लता �या वत�नवणकु�त पालक िकंवा िश�कांचे िवचार ह�त�ेप क� शकत नाहीत. ती काहीतरी िशकतो
आिण ित�या �य�नांना कारणीभूत ठरव�याचा �य�न का करते हे ितला सतत ल�ात ठेवणे आव�यक आहे. उदा. जर
ती टेिनस हे �यावसाियक �हणून घे�याची इ�छा करते असेल पण ती अ�पवयीन असेल तर खेळ�याचा ित�या वर
�ितकूल प�रणाम होऊ शकेल. आिण �हणूनच, ल�लता खोल �वासो��ास घेऊन शांततेचे त�ं वाप�न आिण डोके
शांत ठेवून िवचार करले.

 

कारक�व
कमी म�यम उ�च  

ल�लता ने समजून घेतले पािहजे क�, आपण जे काम करते आहोत �यातून आप�याला समाधाना बरोबरच �ान िमळत
आहे िक नाही,�या िवषयाची आप�याला आवड आिण कुतूहल आहे िक नाही. उदा. जर मला एखादा िविश� खेळ
आ�मसात करायचा असेल तर मला �या खेळाब�ल िकती आवड आहे, मी कोणा�या स��ी िशवाय कर�यास तयार
आहे का, आिण मला याब�ल पुरशेी मािहती आहे का? ल�लता िह खेळ / िवषय घे�यास खरोखर तयार आहे �हणून,

ितची िशक�याची �ेरणा जा�त आहे. यासाठी अ�धक मािहती गोळा कर�यासाठी संब�ंधत िवषया साठी िमळणारी
िश�यवृ�ी आिण आ�थ�क सहा�य याचा शोध घे�याची आव�यकता आहे. अशा �कार े ब�याच संल� असणा�या
िवषयांचा शोध लावला जाऊ शकते .

 

सामा�जक ��ीकोन
कमी म�यम उ�च   

ल�लता हेतू आिण �ेरणा अचूकपणे ओळखू शकते िह खूप �शसंनीय गो� आहे. दसुरी�या मनात डोकावून पािह�याने
ितला काय वाटते हे कळायला मदत होईल. एखा�ा िवशी� भावनेची ती�ता बघ�यासाठी ल�लता ला ित�या मनाचा
कल पाहणे चालू ठेवा. या कौश�याची छानणी कर�यासाठी ल�लता ने एक रोजिनशी �लहावी िक �या म�ये आठव�ा
भरात ितने जे�हा ऐकव�या भावना असताना ितने िकती वेळ भावना लेब�लगं करायला आिण ओळख�यात यश�वी
झाला. कारण ल�लता �यवहारा�या िट�गर आिण वागणकु�चे नमुने समज�यासाठी जागृत आहे, �िति�या च� पासून
कधी बाहेर जायचे ते ितला ठाऊक आहे.

- .

- .

- .
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मया�दा

 

शा��दक �ान
कमी म�यम उ�च  

ल�लता �या मया�िदत शा��दक �ानावर अनेक स�े िदले जातात. '20 ��न' गेम , �जथे तु�ही एका िविश� श�दाचा
अथ� शोध�यासाठी, २० ��न तयार क�न आिण ल�लता ला २० हो/ नाही म�ये ��न िवचा�न �ो�सािहत क�
शकता.�ॉसवड� सारखे श�द खेळ खेळाने खूप उपय�ु ठरले, �यात सूचनांव�न श�द ओळखायचे असतात.आप�या
क�पना �भवशाली मांड�यासाठी, श�दावली ल�ांत ठेव�यात गक�  असली पािहजे.यात ितला अनेक वा�यात िदलेले
श�द वापर�याची आिण श�दकोशातील �या श�दाची �या�या समजून घे�याची गरज असते.

 

सामा�जक तक�
कमी म�यम उ�च   

ल�लता ने आप�या कौश�यांम�ये सुधारणा केली तर सामा�जक तका�चे �योजन कर�यात मदत होईल आिण
भूतकाळातील काही प�र��थती अयो�य रीतीने का हाताळले�या गे�या आहेत ितची उ�र े�ा. कोणती प�र��थती
चांग�या �कार ेता�यात ठेवली गेली आिण कोणती नाही यावर िनयिमतपणे बारकाईने ल� ठेवणे गरजेचे आहे. िवचार,
भावना आिण कृती याचा सरळ िवचार के�याने ल�लता कसा �ितसाद देऊ शकेल हे समजणे सोपे जाईल. ल�लता चे
संभाषण पूण� होताना िच� ितला मदत करले आिण ितला आपले भाषण पूण� करावे लागेल. हे �य��शः िकंवा गटाबरोबर
केले जाऊ शकते आिण हे चूक आहे िक बरोबर याला काहीही उ�र नाही.

 

भावना�मक �ान
कमी म�यम उ�च   

भावना�मक �ाना�या �े�ाम�ये ल�लता ची आव�यकता आहे. भाविनक श�दकोशसह तयार असणे हे ल�लता ला
समजते आिण ती �य� के�यानतंर प�र��थती चांग�या �कार ेसमजू शकते. भावनांम�ये गो�ी िदले�या असतात,

�हणून भावनांना िश�का मोत�ब कर�यासाठी ल�लता ने िशकावे लागेल. भाविनक प�दती ओळख�यामुळे वत�न आिण
भावना जोड�यात आप�याला मदत होते.आप�याला हे समजले पािहजे क�, ल�लता तणावपूण� �णांमधून िदशा
दाखिव�यासाठी िविवध श�यतांब�ल िवचार क� शकते. नतंर ित�या िकंवा इतर लोकां�या भावनांवर होणा�या
कोण�याही प�र��थती�या प�रणामांपूव� ल�लता िवचार क� शकते . भावना ओळखून वागणे आिण मा�य करणे तसेच
भाविनक �ितकार टाळ�यासाठी आिण यो�य रीतीने वाग�यासाठी ल�लता मदत करले.

- .

- .

- .
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सं�ाना�मक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च

वण�न

एकूण आकलन बुि�मते म�ये अनुभवातून सहजपणे िशक�याची �मता,
आसपास�या वातावरणाशी जुळवून घे�याची �मता, जिटल सम�या
सोडवणे आिण िनण�य घे�याची �मता असा �मतांचा संच असते. याचे
कारण �हणजे आपण शा��दक आिण ��यमान तपिशलाची िनरी�णे क�न
तपशीलवार मािहती गोळा कर�यासाठी, सं�यासह न�या सम�या
साठिव�यास व आप�या डो�यात मािहती आिण ितचे �मरण ठेव�यासाठी
आपली सम� आकलन बुि�म�ा वापरते .एकूण आकलन बुि�म�ेव�न
कामातल ंयश आिण शाळेतील कामिगरी याचा अदंाज बांधता येतो.

�ाधा�य

ल�लता चे एकूण सीआय म�ये म�यम गुण िमळिवले आहेत याचा अथ� ती
आ�ाच पािहले�या िक�वा ऐकले�या गो�ी ल�ात ठेवू शकते आिण आठवू
सु�ा शकते, िनबधंातील यो�य पाय�या ल�ात ठेवते, िविश� संदभा�साठी
यो�य व सुसंसगत श�दां�या अथा�नुसार क�पना आिण िवचारमांडू
शकते.तथािप, ितला नमु�या मधील संबधं ओळखणे, अनुभवातून िशकणे,

आसपास�या वातावरणाशी जुळवून घेणे आिण जिटल सम�या सोडवणे
आिण िनण�य घे�यात झगडावे लागते.
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कमी म�यम उ�च

शा��दक
सं�ाना�मक
बुि�म�ा

िदसणा�या
सं�ाना�मक
बुि�म�ा

 

शा��दक सं�ाना�मक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
शा��दक आकलन बुि�म�ा िह �मतांचा संच आहे, �यामुळे �य�� तपशीलवार
आिण मु�ेसूद काय��म समजावून सांगू शकते, त�डी सम�यांचे िनराकरण क�
शकते आिण बोलले�या वा�यांचे तपशील आिण श�द ल�ात ठेऊ
शकते.त�डाचे उ�चार िकंवा लेखी तपशील समजून घे�यासाठी �य��ला त�डी
सूचना आिण घोषणांवर ल� क� ि�त करणे ज�रीचे आहे. �य��ला बोलले�या
आिण �लिहले�या संदेशातील सु�म अथ� समजून घे�यास व दसुरहेी अथ�
समजून घे�यास मदत करते. त�डी बोलले�या गो�ी आिण संक�पना ल�ात
ठेव�यात मदत करते हे ल�ात �या.

�ाधा�य
ल�लता ला शा��दक �ानासाठी कमी गुण आहेत. याचा अथ� ितला श�दांचा अथ�
समजणे आिण यो�य श�दां�या अथा�नुसार वापर करणे िवचार आिण क�पना
मांडणे अवघड जाते, या संदभा�त ितला मदतीची आव�यकता आहे. ल�लता ला
एका िविश� संदभा�साठी यो�य िवचार आिण क�पना �य� करणे �ासदायक
वाटते. �हणी, वा��चार, वा�ये सामाजणे कठीण जाते आिण दसुरी भाषा
िशक�यासाठी दसु�याची मदत लागेल. ितला पया�वरणाशी �भावीपणे संवाद
साध�यासाठी मदतीची आव�यकता आहे.

 

िदसणा�या सं�ाना�मक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
पाह�याची आकलन बुि�मता आप�याला आप�या मनाला बाहेर�या जगाची
का�पिनक िच�े तयार कर�याची �मता देते. जलवाहतुक��या आकाशा संबधंी
सम�या, वेगवेग�या �ी�ीकोनातून िक�वा जागेतून व�तूचंी क�पना,िकंवा
प�रसरातील व माणसातील सू�म तपशील पाह�यासाठी िह फार मह�वाची
आहे.उदाहरणाथ�, कोणी प�ा िवचार�यास, आपण क�पना क�न सांगतो
िक�वा आपण कर एखा�ा ठरािवक जागी लावताना मान�सक ���ा तक�
बांधतो.

�ाधा�य
ल�लता ने या प�रमाणात मा�यमम गुण िमळिवले आहे याचा अथ� असा िक
आताच फ�यावरचा िकंवा पु�तकातला बघून �लह�न काढलेला मजकूर ितला
आठवते आिण ती ल�ात ठेऊ शकते. ती डे�क, लॉकर िकंवा घरात�या
खोलीत व�तू �यव��थत मांडू ठेवू शकते, हे ितला सुसंघिटत कर�यास मदत
करते. �थािनक / ��य िनण�य घे�यात हो ह�शार आहे.परतंु भूिमती, गिणत आिण
इतर िकचकट �े�ातील गिणता�या संक�पना समज�यासाठी बरीच धडपड
करावी लागते.चाट�, नकाशे आिण �लूि�ंट वाचून आिण आव�यक मािहती
िमळव�यात ितला अडचण येते.
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कमी म�यम उ�च

काय�रत
�मरणश��

काय�कारण
�मता

शा��दक
�ान

 

काय�रत �मरणश��
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
काय�रत �मरणश��, तणाव खाली काम करणे आिण िवच�लत प�र��थती म�ये
ल� क� ि�त कर�यासाठी एका�तेची मह�वपूण� भूिमका पार पाडते.तसेच गिणत व
वाचन सारखे वेगवेगळे िवषय तसेच जु�या संक�पना व नवीन क�पना या सव�
वेगवेग�या िवषयांची सुसंगत जोडणी करणे िह मह�वाचे असते. सूचनांचे पालन
करणे ,आव�यकते नुसार पुरशेी मािहती पुरव�यासाठी ल�ात ठेवणे, संभाषण
आिण ले�चर�या दर�यान मािहती ल�ात ठेवणे व �ितसाद देणे या साठी
काय�रत �मरणश�� मह�वाची आहे. उदाहरणाथ�, िश�क िशकवताना नो�स
घेणे िकंवा फोन नबंर �लिह�याआधी ल�ात ठेवणे.

�ाधा�य
ल�लता ची म�यम विक� ग मेमरी आहे �याचा अथ� असा क� ती केवळ
अ�लाभाध िकंवा ऐकले�या मािहतीवर ल� देऊ शकते आिण लगेचच ल�ात
ठेवू शकते. पिह�या पया�यांपे�ा िदशा िनद�श जा�त सोपे आहे आिण िनबधं म�ये
पया�यांचा संच ल�ात ठेवा.ल�लता ला मो��ा िवभाजनासार�या गिणतामधे
मदत लाग�याची श�यता असते. गिणत आिण इतर िवषयां �माणेच ितला मोठी
वा�ये आिण प�र�छेदांसाठी पण मदत लागू शकते.

 

काय�कारण �मता
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
काय�कारण �मता �हणजे अनुभवाचा फायदा न घेता नवीन मािहती गोळा
कर�याची म�दचूी �मता. नकाशे व भूिमतीतले आकार या सार�या रखेािच�ांचे
व िडझाइन दश�िवणारी िच�े यांचे अथ� समजून घे�यासाठी काय�कारण �मता
ज�री असते.सव� मािहती उपल�ध नसतानाही सम�या सोडवणे मह�वाचे
असते, काय�कारण �मतेमुळे सम�यांवर तोडगा काढ�यासाठी ��य व शा��दक
नमुने समजून घेता येतात आिण अडचण�वर माग� काढता येतो. कृपया ल�ात
�या, क� काय�कारण �मतेला काय�रत �मरणश��ची गरज असते, परतंु काय�रत
�मरणश�� �हणजेच काय�कारण �मता नसते.

�ाधा�य
ल�लता ला या प�रमाणात म�यम म�यम गुण िमळवले आहेत �याचा अथ� ती
नवीन संक�पना ओळखू शकते, तयार क� शकते, समजून घेऊ शकते आिण
नमु�यांमधील संबधं ओळखू शकते. ल�लता िदले�या मािहतीतील संदभ� आिण
नमु�य मधील संबधं ओळख�यात ह�शार आहे आिण नवीन प�र��थती िह
मािहती वापर�याची ितची �मता आहे. ल�लता ला नवीन क�पना तयार
कर�यात आिण जिटल ��न सोडव�यात, तसेच सम�येचे िक�वा कारवाईचे
प�रणाम समजून घेणे कठीण वाटते.गिणताचे आकलन आिण गिणत कर�यासाठी
आव�यक प�रमािणक तक�  करणे ल�लता साठी देखील कठीण आहे.
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शा��दक �ान
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
श�दांचे अथ� पटकन ल�ात ये�याचे कौश�य शा��दक �ानात असते आिण
श�दाचे अथ� समजून घेऊन िवचार आिण क�पना मांडता येतात. िविश�
संदभा�साठी यो�य श�द वापरणे देखील मह�वाचे असते.उदाहरणाथ� ए�स�या
लसीचा शोध लावला नाही, तर शोधली. वा�ये, �हणी वाक�चार आिण. साठी
शा��दक �ान मह�वाचे आहे.यामुळे आप�याला वेगवेग�या प�र��थती म�ये
वेगवेग�या गो�ी समजू शकते. शा��दक �ान हे श�ैिणक कामिगरीशीही िनगिडत
असते, वाचना पे�ा ती वेगळे असते आिण यात �यावहा�रक �ानही समािव�
असते.

�ाधा�य
ल�लता ला शा��दक �ानासाठी कमी गुण आहेत. याचा अथ� ितला श�दांचा अथ�
समजणे आिण यो�य श�दां�या अथा�नुसार वापर करणे िवचार आिण क�पना
मांडणे अवघड जाते, या संदभा�त ितला मदतीची आव�यकता आहे. ल�लता ला
एका िविश� संदभा�साठी यो�य िवचार आिण क�पना �य� करणे �ासदायक
वाटते. �हणी, वा��चार, वा�ये समाजने कठीण जाते आिण दसुरी भाषा
िशक�यासाठी दसु�याची मदत लागेल. ितला पया�वरणाशी �भावीपणे संवाद
साध�यासाठी मदतीची आव�यकता आहे.
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�यि�म�व

वण�न

�यि�म�व �हणजे एखा�ा �य���या भावना, िवचारधारा आिण वागणकु�चे नमुने याचे एक�ीकरण, या गुणधमा�चा संच तुलनेने ��थर असतो.
बुि�म�े�या िव��, कोण�याही विैश��ावर उ�च �कोअर असणे चांगले मानले जात नाही आिण कमी �कोअर खराब �हणून पािहले जात नाही
खर ं�हणजे मोजमापा�या कोण�याही टोकाकडे झुकणार ेगुणांकन �हणजे, मतदानात वण�न केलेले गुण �या �य���या वाग�यात �कषा�ने िदसून
येतात. गुणधमा�म�ये प�र��थती नुसार चांगले िक�वा वाईट प�रणाम होत असतात.
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अतंमु�ख �पधा��मक अिनयिं�त कडक मनाची कमी

उ�च

म�यम

कमी

उ�च

म�यम

कमी

िववादा�पद सहकाया��मकता काय�  निैतकता अनुभवाची
मु�ता

भाविनक
�यथा

बिहमु�ख �वत: िनयिं�तसहकाय�  देणारा �ामक उच◌्च

 

िववादा�पद
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
िववादा�पद गुण असलेली लोकाण सात�याने लोकां�या समोर िकंवा बरोबर
राह�यास, लोकांचं ल� वेधून घे�यास आवडते आिण सामा�जक संबधं
वाढव�यात आिण कायम राख�यासाठी श�� खच� करते . िववादा�पद गुण उ�च
असलेली लोकं खबंीर, मनिमळाऊ आिण सि�य असतात. कमी गुण असलेली
लोकं शांत, लाजाळू आिण िभड�त असतात.बिहमु�ख चांगले आिण अतंमु�ख
वाईट हे ओळखणे सोपे आहे.बिहमु�ख �य�� जरी चांगले काम ंकरत ंअसले तरी,
अ�यतं उ�च गुण असले�या �य�� एकाक� काम कर�यासाठी धडपडतात आिण
दसु�यांचे ल� वेध�याची �वृ�ी असते. अतंमु�ख �य�� शांत असतात पण
अिवचारी नसते .

�ाधा�य
ल�लता ने िववादा�पदतेचे म�यम गुण असे दश�वतात क� ितचे अतंमु�ख �हायचे
िक बिहमु�ख �हायचे असे काही �ाधा�य ठरलेले नसते बाहेर�या प�र��थतीस ती
�ाधा�य देत नाही. ल�लता ला जु�या ओळखी�या लोकांम�ये िवचार मांडणे
सोपे जाते, परतंु नवीन वरगा मीट� ा�समोर िवकर पटना कण� कठीण जाते. जे�हा
ल�लता बराच वेळ एकटा ितचे , ते�हा ितला थक�यासारखे होते, असंतु�
वाटते , बाहेर फेक�यागे�या सारखे वाटते आिण इतर लोकांकडून उ�ेजन व
उप�म शोधू लागते . ल�लता ला काय� चालू असलेले खूप आवडते. एखा�ा
संभाषणात अधीरता वाढ�या पासून रोख�यासाठी, ल�लता ने मनन
कर�यासाठी �वतःला वेळ दे�यास िशकावे. ल�लताएकलक�डी िक�वा बडबडीही
नाही. ती इटंन� बरोबरिह आनदंात वेळ घालावत आिण एकटा असतानाही. �ा
गुणाचा ल�लता �या रोज�या जीवनात फारशी काही फरक पडत नाही.

 

सहकाया��मकता
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
जी �य�� सहकाया�ने, िन�वाथ� भावनेने काम करते ती एक सहकाया��मकतेच
नमुना असते . सहकाया��मकता जा�त �माणात असले�या लोकांना
िन�वाथ�,िव�वासू, िवन� आिण सहकाय� करणार े�हणून ओळखले जाते. कमी
�माणात असले�या लोकांना संशयी, गिव�� आिण �पधा��मक समजले जाते.

तु�ही जर सहकाया��मकता म�ये कमी असणा�यांना वाईट �हणत असाल,

ल�ात ठेवा कमी गुण असले�या लोकांनाच प�र��थती �माणे �वत�ंपणे िनण�य
घेणे सोपे जाऊ शकते.तथािप अगदी कमी गुण असले�या लोकांना सामावून
घेणे कठीण असते कारण ती वाद घालणार े आिण ितला इतरांना सामावून
घे�यात अडचणी येतात.

�ाधा�य
ल�लता ची सहमतीचा दजा� मा�यम आहे, िह लोकं पर��थती �माणे वागतात,

ती सहकाय� आिण �पधा� या दोनी म�ये कोण�या एकाला �ाधा�य देत नाहीत.

ल�लता घर�या बरोबर िक�वा मिै�णीन ंबरोबर सहकाया�ने वागू शकेल, तर नवीन
लोकांशी ितची वागणूक �पधा��मक िक�वा उलटही असू शकेल. ल�लता
दसुरीकड�या गरजांम�ये सहानभूती दाखवेल पण इतरांसाठी �वतः �याग
कर�याची इ�छा नसते.ल�लता �या रोज�या जीवनात हे गुण फार काही मोठी
भूिमका बजावत नाही.
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काय� निैतकता
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
काय� निैतकता �हणजे एखा�ा �य��ची दरू��ी, जबाबदारीची समज आिण
कत��य.�या �य��चे काय� निैतकतेचे गुण उ�च असतात ती काय��म, िव�वासाह�
आिण सु�यव��थत असू शकते. कमी गुण असले�या �य�� �वय�ंफूत�,
प�रवत�नशील आिण िहमंतवान असतात. तरीपण तु�ही उ�च गुण असले�यांना
चांगले �हणू शकता, पण ल�ात ठेवा उ�च गुण असलेली लोकं हेकेखोर आिण
ह�ी असू शकते .अितशय कमी गुण असलेली लोकं बेभरवशी िकंवा मुठीत
असतात, असे िदसून आले आहे.

�ाधा�य
ल�लता म�यम काय� निैतकता प�रमाणात आहे, ती असे दश�वतात क� �यायपंूण�
आिण प�तशीर या दो�ही गो��ना �ाधा�य देईल असाही नाही, काही वेळ�या
प�र�थतीत ती मह�वही देत नाही.जे�हा ल�लता चा वाट जा�त असेल ते�हा ती
जा�त �यव��थत वागते (उदाहरणाथ� परी�ा जवळ येतात ते�हा ), ती अनेक
िदवस अिनयो�जत जीवन जगू शकते तसेच उलटप�ीही. ल�लता ब�याच
�माणात िव�वसनीय, �यव�थािपत आिण �वय-ंिनयिं�त आहे. ल�लता िह गुण
जीवनात हे फार मोठी भूिमका बजावत नाही.

 

अनुभवाची मु�ता
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
अनुभवाची मु�ता नेहेमीच एखा�ा �य��ला जगाचा अनुभव घे�या�या
मागा�िवषयी मािहती देते याला ब�याचदा मािहती �ि�या िकंवा िवचार शलैी
�हणतात. उ�च गुण असलेले लोकं उ�सुक, ख�ुया मनाचे आिण क�पना
करणार ेअसतात.कमी गुण असलेली लोकं �यावहा�रक, साधी रहाणी आिण हात
राखून वागणार े असतात. उ�च गुण असलेली लोक ख�ुया मनाची अस�याने
चांगली असतात आिण कमी गुण असलेली वाईट असतात असं आप�याला
�हणण ंसोप ंजात.ं तथािप कमी गुण असले�या लोकांना भूतकाळातील योजना
अमलात आणायला सोपे जाते.

�ाधा�य
ल�लता �या म�यम गुणांकाने दश�िवले आहे क� जगाचा िकंवा ित�या
िवचारसरणीचा अनुभव घे�याची �यांची शलैी सामा�य लोकं सारखीच आहे.

ल�लता कडे नवीन गो�� साठी �य�न कना�ची इ�छाश�� ित�या वया�या लोकां
पे�ा कमी आहे. ल�लता ितला एखा�ा गो�ीत रस असेल तर, ती
नवीनक�पनांसाठी �य�न करले. नाहीतर वपरले�या आिण चाचणी केले�या
प�तीवर अवलबंून राहील. ल�लता रोज�या कामात ती कासा वागते यासाठी िह
गुण काहीच भूिमका बजावत नाही.

 

भाविनक �यथा
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
�या �य��ने �ासदायक, भयावह आिण असुरि�त जगाचा अनुभव घेतलेला
अ�थट ती भाविनक दःुखाचा नमुना असते . जा�त गुण असलेले लोक संिचत,

िचंता��त आिण तणाव��त असतात.कमी गुण असलेली लोक शांत, �स�
आिण िनवांत असतात.भाविनक दःुखातील लोकांना वाईट �हणून पाहण ंसोपे
आहे,तरीही संशया�पद आिण अिवचारी लोकांना हाताळ�यात �भावी मदत
होते. तथािप अवघड प�र��थतीत कमी गुण असले�या लोकांम�ये �ेरणा कमी
िदसते.खर ं �हणजे श�ैिणक कामिगरीत कमी पडणा�या लोकांचा संबधं अगदी
कमी गुण असले�या भाविनक दःुखाशी येतो.

�ाधा�य
ल�लता चे भाविनक दःुख पातळीचे �माण हे दश�िवत आहे िक ितची भाविनक
�िति�याशीलता साधारण लोकांसारखीच आहे.िनराशाजनक आिण तणावपूण�
पॅ�र��टिटट ितला �ास होऊ शकते, पण �यावर मात क�न बाहेर पड�याची
ित�याकडे �मता आहे. जे�हा काम िकंवा प�र�थती मािहतीतली असेल िकंवा
ित�या कोषातून बाहेर पड�याची गरज नसेल ते�हा ल�लता ती आनदंी आिण
शांत रहा�याची खूप श�यता असते. ल�लता �या रोज�या कामात याचा फारसा
�भाव पडत नाही.
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भाविनक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च

वण�न

भाविनक बुि�म�ा हा िशक�यायो�य आिण �िशि�त �मतांचा संच आहे,

भावना ओळखणे, समजून घेणे, िश�कामोत�ब करणे, �य� करणे आिण
िनयिं�त करणे या गो�� साठी �या आपण िवक�सत आिण �यात सुधारणा
क�न �य��स मदत क� शकते. भाविनक ��या ह�शार �य�� भावनांना
�ाधा�य दे�यासाठी श�� �हणून वापरते आिण �यामुळे अडचणी�या काळात
िनय�ण घेणे सोपे जाते. उदाहरणाथ� शाळे�या ि�केट टीम म�ये िनवडला
गेला नाही,तर ितने आपण कुठे कमी पडतोय �यावर काम कर�यास सुरवात
केली.

�ाधा�य

ल�लता �वतः आिण इतरां�या भावनांना समजूतदारपणाने समजून घेऊ
श�� आिण �या िनयिं�त क� श�� ती भावनांना समजून घेते आिण काही
�माणात �यावर िनय�ंण देखील ठेवते आिण कधीकधी ि�य िकंवा अि�य
भावना �य� करताना ितचा िवरोध करते.उदा. जर एखा�ा गो�ीची खूप
आवड असेल तर ती �याक�रता भाविनक भावना �य� �य� क� शकते ती
आवडीब�ल काहीच करते नाही कारण ती �या�माणे वागत नाही, ितला ती
काहीही कर�याची परवानगी देते.जरी ती भावनांना समजू िशलाली आिण
�यावर िश�कामोत�ब केले, तरीही ती �यावर काही बोलू इ��छत नाही �हणून
आ�हानांना ती एक िविश�� िदशा दाखवते यामुळे तणाव तणावाची
प�र��थती िनमा�ण कर�यास वाव िमळतो.
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कमी म�यम उ�च

भावना�मक
��ीकोन

भावना�मक
�ान

भाविनक
�यव�थापन

 

भावना�मक ��ीकोन
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
भावना�मक ��ीकोन ही अशी �मता आहे जी आप�याला काय वाटत आहे
याक� सतत जाणीव क�न दे�यास मदत करते, िबन आवाजाचा संकेत �हणजे
शरीराची भाषा आिण हवभाव यांचे अथ� समज�याने एखा�ाची भावना काय
आहे हे समजते.जे�हा ट�क आपलकडे येत असते ते�हा आपण आप�या
भावना�मक ��ीकोणाचा वापर क�न संवाद साधतो िक आप�याला फ� भीती
नाही भय सु�ा वाटतय. ही �मता सहानुभूतीशील हो�यास मदत करते आिण
�यामुळे िविश� प�र��थतीत इतरांना काय वाटते हे सु�ा समजते. भावना�मक
��ीकोन िह सव� भाविनक बुि�म�ा �मतांचा सवा�त मूलभूत घटक आहे.

�ाधा�य
ल�लता �वत: म�ये िविवध भावना�मक अव�था ओळख�यास तयार
आहे.आनदं, राग, अपे�ा, भीती इ. सार�या भावना ितला सहजपणे
समजतात.ितचा मनात िवचार आिण भावना यांना जोड�याची �मता असते
आिण �हणून च इ��छत प�रणाम िमळिव�यास ती �स� असते. उदा. परी�ेत
चांगले काम न के�यामुळे िनराशा येणार होती ते�हा ितला समजले क� ितला
पािहजे असलेले प�रणाम िमळणार नाहीत ती एखा�ा�या भावनां �या बाबतीत
अितशय खा�ीशीर असते आिण ितला पु�हा वचन िदले जाते क�, अशा
�य��साठी अशी भावना मनात येऊ शकते जी ित�या कामिगरीचे इ��छत
प�रणाम िमळणार नाहीत. भाविनक���ा बुि�मान असणे हे खूप मह�वाचे
आहे.

 

भावना�मक �ान
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
�य��स भावनां�या भाषेचं अथ� समजणे �हणजे भावनांचे �ान. �वतः आिण
इतरांमधील भावना यो�य�र�या ओळखणे, समजून घेणे आिण िश�कामोत�ब
करणे �या �य��स जमते ती भावनांनी चालाख बनतो.ट� ािफक मुळे आपण
िच�पट गृहात वेळेत पोचू शकत नसू तर अशा वेळेस आपण भाविनक �ानाचा
वापर कात�. आप�याला भावनांना सामोर े जा�यासाठी भाविनक �ान तयार
कात�. उदाहरणाथ� जा मुलानां पालकांची बदली झा�यामुळे दसु�या महानगरात
जावं लागणार याची पिह�या पे�ा दसु�या वेळेस फारशी िचंता वाटत नाही.

�ाधा�य
ल�लता भावना ओळखून, �यावर िश�कामोत�ब क�न आिण अचूक मांडू शकते
.ितला नेमके काय आिण कसे वाटते हे ती िन��चत सांगू शकते. उदा. धावताना
ती अ�ंद वाटे म�ये पडली आिण िम� ित�यावर हसतात, ते�हा ितला वाटते
क�, ितला दखुापतीमुळे यातना आिण लाज वाटते आहे.प�र��थतीचे
�यव�थापन कर�यासाठी आिण उिचत िनण�य घे�यासाठी ती िवचार, भावना
आिण कामे याची सांगड घाल�यास अवघड जाते.ितला वेगवेग�या भावना
आिण संवेदनांब�ल �वत: ची जाणीव नसते. ती �वतः�या भावनांवर ताबा ठेऊ
शकत नाही आिण दसु�यांना मा�य करायला लावतो.
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भाविनक �यव�थापन
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
भाविनक �यव�थापन �हणजे �वतः आिण इतरां�या भावना समजून घेत�यावर
प�र��थती �भावीपणे हाताळ�यासाठी भावनांकडून िमळालेली मािहती (��येक
भावना मागे बु�ी) वापर�यास स�म असणे होय. आपण भावनांचे आकलन
के�यावर आिण समजून घेत�या वर भाविनक �यव�थापन �मता सि�य होते.

अडचणी�या प�र��थतीत वेगळी माग� शोधून यो�य माग� वापर�यासाठी भाविनक
�यव�थापन �मतेचा वापर करते. जे�हा आप�याला नुकसान होते ते�हा
आप�याला �ेरणा दे�यासाठी भाविनक �यव�थापन मह�वपूण� असते.

�ाधा�य
ल�लता िह भावना समजून घेऊन �यावर िश�का मोत�ब क� शकते आिण
अचूकपणे ितचा यो�य रीतीने वापर क� शकते ती भावनांसह मह�व देते आिण
�या भावनांचा माग�दश�क �हणून वापर करते. तणाव�या प�र��थतीत देखील ती
सव�कृ� पया�य िनवड�यासाठी झगडत असते . भावने�या तणावपूण� प�र��थतीत
आ�मिव�वास नसते आिण बह�त क�न प�र��थतीमुळे �वत: म�ये सुधारणा
करणे श�य नसते. उदा.आपण जे�हा आनदंी भावना अनुभवतो ते�हा आपली
प�र��थतीला सामोर े जा�याची पूण� तरी असते पण जे�हा भावना दःुखद
असतात ते�हा रोलर-को�टर�या च�ात अडकतात आिण मागा�तून बाहेर
पडतात.
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सामा�जक बुि�म�ा
कमी म�यम उ�च

वण�न

एकूणच सामा�जक बुि�म�ा �हणजे ित�या शा��दक आिण भावनां�या
संकेताव�न बाक��या लोकांचा हेतू आिण �ेरणा समजून घे�याची �मता,
एखा�ा िविश� सामा�जक प�र��थतीत लोकांची काय मन��थती असते हे
समजून घेत�यावर, इतर वेगवेग�या प�र��थतीत लोकांचा कसा �ितसाद
असेल याचा अदंाज आला पािहजे. सामा�जक बुि�म�ेमुळे िम�ांशी आिण
कुटंुिबयांशी घ� संबधं होऊ शकते . सामा�जक बुि�म�ेम�ये प�र��थतीवर
ताबा िमळव�याची आिण संघष� �यव��थत पणे हाताळ�याची �मता देखील
असते. आपण सामा�जक बुि�म�ेचा वापर इतरांनी, आपण काय आहोत
िकंवा आप�या चुका मा�य कर�यासाठी करते.

�ाधा�य

ल�लता कडे ित�या आवाजांचे संकेत , चेहेया�वरील भाव, भाषा आिण
वत�नाव�न इतर लोकांचे हेतू आिण �ेरणा समजून घे�याची समाधानकारक
�मता आहे. िदले�या सामा�जक प�र��थतीतील वेगवेग�या प�र��थतीत
लोकं कसा �ितसाद देतील याची ितला समाज आहे आिण ती एक
सम�येसाठी वेगवेगळं उपाय शोध�यात समथ� आहे. सामा�जक िववादात
यो�य उ�र िनवड�यास ितला झगडावे लागते.जे�हा वेगवेग�या सामा�जक
सेिटंग म�ये आव�यक व यो�य वेळी �ेरणा आिण हेतू �य� क� शकत
नाही. कठीण पर��थती म�ये ितला भावना ओळख�यासाठी आिण मािहती
क�न घे�यासाठी संघष� करावा लागते आिण अचानक उ�वले�या
प�र��थत�म�ये पािहजे तसे प�रणाम �ा� कर�यासाठी ितला अनेकदा
आ�हान िदले जाते.
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कमी म�यम उ�च
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सामा�जक ��ीकोन
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
सामा�जक धारणा �हणजे ित�या शा��दक आिण भावनां�या संकेताव�न
बाक��या लोकांचा हेतू आिण �ेरणा समजून घे�याची �मता, गरज पड�यास
�यांचे हेतू आिण �ेरणा अचूकपणे �य� कात�त. जे�हा ती दपुारचा डबा खात
असते ते�हा ितचा िम� ितचा डबा वाटू इ��छत नाही, अशावेळी मुल ं ित�या
सामा�जक आकलनश��ची �मता वापरतात.हेतू आिण �ेरणा िकती संदभ�
आिण सं�कृतीवर अवलबंून असतात हे �दिश�त केले जाते, हे �प�पणे समजून
घे�यास स�म अस�याचे देखील िनिद�� करते. सामा�जक धारणा आिण
भाविनक आकलन �मता एकमेकांशी घ� जोडलेले आहेत.

�ाधा�य
ल�लता कडे ित�या आवाजांचे संकेत, चेहेया�वरील भाव, भाषा आिण वत�ना�ारे
इतर लोकां�या हेतू आिण �ेरणा समजून घे�याची चांगली �मता आहे.जे�हा
गरज असेल ते�हा ती सहजपणे ितचे हेतू आिण �ेरणा यो�य�कार े �य� क�
शकते. ती फस�या िकंवा खो�ा भावना ओळखू शकते आिण �यास अचूकपणे
बगल देऊ शकते. समाजाम�ये कशा�कार े हेतू आिण �ेरणा �दिश�त के�या
जातात हे ितला �यव��थत समजते. आिण ब�याचदा प�पाती ��ी असते.

उदाहरणाथ� एअरलाई�स मधील कृला मा�या ब�ल काहीतरी वाटेल, �हणूनच
मी ित�याशी ��मतहा�य केले. लोकां�या �ि�कोनांचा आदर करणे ितला
आ�हान ंवाटते, पण लोकां�या बरोबर यो�य �रतीने काम क� शकते.

 

सामा�जक �ान
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
सामा�जक �ान �हणजे आव�यक सामा�जक िनयम (िनयम व कायदे आिण
समाजाची अपे�ा) समजून घे�याची �मता होय. फ़ुटबाँल साम�यात खेळाडू
एकमेकांवर ओरडतात हे समजून घे�याची आपली सामा�जक आकलन �मता
वापरणे �हणजे िनयम. िविवध प�र��थतीतील लोक सामा�जक प�र��थतीत
कसा �ितसाद देतील हे समजून घे�याची �मता ित�यात असते. अप�या
शाळे�या �योगशाळेतील इटंरनेट सेवा बदं केली तर दोन िम� वेगवेग�या
प�तीने वागतील याची तुलना कर�यासाठी सामा�जक �ानाचा अपान वापर
करते.

�ाधा�य
ल�लताला आव�यक सामा�जक िनयमांची (िनयम व कायदे आिण समाजाची
अपे�ा) वाजवी समज आहे.गुणंा�या आधारावर, इतर लोकांचे हेतू आिण �ेरणा
समजून घे�याची ित�याकडे �मता अस�याची श�यता आहे.परतंु िविश�
प�र��थत�म�ये ती कसा �ितसाद देईल िह अदंाज बांधणे आ�हाना�मक
आहे.िविवध सामा�जक सेिटं�जम�ये यो�य रीतीने वाग�यात अडचण येते. ती
कुठ�याही समुहाचा �वीकृत सद�य आहे, पण मिै�णीनमं�ये �विचतच लोकि�य
होते
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सामा�जक तक�
कमी म�यम उ�च   

- .

वण�न
सामा�जक तक�  हे कौश�यांचा एक समूह आहे जे माणसास प�रिचत िक�वा
अप�रिचत लोकां�या समूहत सामावून जा�यात मदत करते. हे कौश�य
वेगवेग�या लोकां�या मनाचा कल समजून घे�यास, हेतूचें अनुमान बांध�यास,

चांगुलपणाची �शसंा कर�यास आिण िववादांचे िनराकरण कर�यास मदत करते.

अपन अप�या िम�ानां अप�या बरोबर शाळेत सामील क� घे�यासाठी िकंवा
दकुानदारही घासाघीस कर�यासाठी सामा�जक तारकांचा वापर करते.

शोकजनक प�र��थतीतून बाहेर ये�यासाठी आ�ही आम�या सामा�जक तका�वर
अवलबंून असते .

�ाधा�य
प�रिचत लोकां�या संगतीत ल�लता मजेत असते. अिप�रिचत लोकांशी
बोलायला ती थोडा वेळ घेतो. आजूबाजू�या लोकां�या मनाचा कल समजून
घे�यास स�म आहे आिण लोकां�या हेतूचा उ�ेश ती लगेच सांगू शकते. ती
दसुया�चा चांगुलपणाचा आदर करते आिण िववाद बाबतीत ती कौश�यात कमी
पडली. आजूबाजू�या लोकां�या मनाचा कल ती पटकन ओळखते आिण गो�ी
पुढे ने�यासाठी यो�य �ण पकडू शकत नाही. िववाद सोडवताना सव��म
पया�यांचा िवचार क� शकत नाही. ती �वतः�या िनण�यांब�ल साशकं असते ,

ितने काढलेले पया�य �िणक असू शकते.
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�ेरणा

वण�न

�ेरणा ही एका �य��ची वागणूक िकंवा ितचा हेतू दाखवणारी �वभावाची वृ�ी आहे. पण िह जाणीव सवण� असतेच असे नाही. एखादी �य��
कोण�या गो�ीला जा�त �ाधा�य देते आिण आप�या उ�ेशाचा कसा पाठपुरावा करते हे �यामागची �ेरणा ठरवते. हयामुळे समान कौश�य
असले�या व�� म�ये च �ेरणा िनमा�ण होते �यांना खरोखरच िशक�याची इ�छा आहे.याचा अथ� असा होते िक,एखा�ा �य���या �ेरणा बदल�या
तर ितचे कामाचे �व�प देखील बदलू शकते.
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कमी म�यम उ�च

अपे�ा

कारक�व

वधैता

 

अपे�ा
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
अपेि�त �ेरणा �हणजे, जे काम िकंवा �येय सा�य करताना जे �य�न करावे
लागतात �यामुळे िदसणारा आ�मिव�वास. यश िकंवा �येय सा�य करताना
कठोर प�र�म िकंवा क� �यावे लागतात तरच आपले उि�� सा�य होते.उदा.
सिचन त�डुलकर ने जागितक िव�मा बरोबरच �वत:�या नावावर पण िव�म
न�दिवले आिण आपली सव��म फलदंाज बन�याची आंत�रक इ�छा पण सा�य
केली.कारण इथे यश िकंवा �येय �हणजे सतत �जकंणे नाही तर असाधारण
खेळ खेळणे आहे.

�ाधा�य
ल�लता ला ित�या �य�नांची खा�ी नसते आिण ठरवले�या कामात यश िमळेल
िक नाही यावरही िव�वास नसतो. आप�यात िन�प�ी कर�याची �मता आहे िक
नाही याब�लही ती साशकं आिण ग�धळलेली असते . उदाहरणाथ� जर ितचं
वजन जा�त असेल आिण ती ितची ठरािवक वजन कमी करायची इ�छा असेल
तर ितने यो�य आहार घे�यास सुरवात करावी. दोन आठव�ांनी वजन कमी
होण ंअवघड वाटतयं तर ती सहजपणे सोडून देते आिण ितचे ल� बदलते. ती
मोठी �येय घेते आिण ती स�या करायचा �य�न करते. जे�हा पािहजे ती
सफलता िमळत नाही ते�हा ती सोडून देते.

 

कारक�व
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
�ेरणा कारक�व याचा अथ� असा होते क�, एखा�ा िविश� कामात ित�या
सव��कृ� �मतेने काम कर�याब�ल जाग�क आिण त�पर असणे आिण �यात
आ�मिव�वास असणे आिण �यासाठी आप�याला एक पुर�कार �ा� करणे
गरजेचे आहे. �यासाठी �वत: शी �पधा� क�न कामाचे पया�य वाढिव�यासाठी
आिण काम सुधार�यासाठी काय �य�न करायला हवे आहेत हे जाणून घेणे
गरजेचे आहे.उदा.ि�केटचा खेळ खेळताना आप�याला पािहजे ती प�रणाम
िमळिव�यासाठी काही िविश� फट�यांचा सराव करणे आिण काही चांगले फटके
िशकणे आिण ितचा �या�माणे अ�यास करणे.

�ाधा�य
ल�लता चे असे मानणे आहे िक ित�याकडे समाधानकारक कौश�य आिण
काहीतरी िमळव�याची ��ीकोन आहे आिण जीवन हे ब�ीस िमळव�यासाठीच
आहे. अमंलबजावणीत बदल केला तर ितचा प�रणाम बदलू शकते याची ितला
खा�ी नाही. ती कामिगरी वाधव�यासथी रणनीती कर�यात अपयशी ठरतो
आिण मग ती सोडून देते. उदाहरणाथ�, समजा ितला वजन कमी करायचे आहे,

तर ती पिहले काही आठव�ात कमी झाले�या वजनाने खशु होते . जसं पुढे
वजन कमी करण ंअवघड होत जात,ं हे उ�म वजन आहे असं �हणून ती ते
सोडून देते.
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वधैता
कमी म�यम उ�च  

- .

वण�न
धाडसाची �ेरणा तु�ही तुम�या कामा�या िनकालाबाबत आिण िमळणार् या
बि�साबाबत िकती �ज�ी आिण उ�सुक आहत याचे वण�न करते. आपले इ��छत
काय� साध�यासाठी, काम पूण� के�यावर िमळणार् या आंत�रक समाधानाची
पातळी जाणून घेणे मह�वाचे आहे. धाडसाची �ेरणा, एखादी गो� आपण ितचे
काहीही कौतुक होणार नसले तरीही का करतो, यावर �काश टाकते. उदा,
वगा�त ग�पा मारत बसलेले िम� आप�या धाडसा�या �ेरणे�या पातळीनुसार
आपण एखादे ल� सा�य क� शकलो तर ितचा आप�याला िकती आनदं होते
ितची जाणीव क�न देते. उदा, एखा�ा ��थतयश महािव�ालयात �वेश
िमळ�यास पा� ठरणे.

�ाधा�य
ल�लता चे गुण सांगतात िक ती िकती भाविनक आहे आिण ितला िकती
�वार�य आहे. ित�या मनातील तृ�ता ित�या कामिगरीत िदसते आिण �यामुळे
कामाचे प�रणाम समाधानकारक असतात. शा�बासक� िकंवा ब�ीस िमळो व न
िमळो ती कामिगरीवर काम करतच राहते . उदाहरणाथ� ती िदले�या िवषयात
चांगला अ�यास करते कारण ितला ती िवषय आवडतो, ितची पूण� क�पना आहे
आिण ितला िवषयांचा अ�यास कर�यासाठी जा�त वेळ घालव�यास आवडते.

ती ��येक वेळी पूण� �य�न करते. उ�कृ�ता नेहमीच मनात असली तरी िच�ह,

ब�ीस आिण कृत�ेकडे �विचतच ल� िदले जाते.
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वण�न

�वार�य याचा अथ� �हणजे एखा�ा िवचारांसह मना�या आवड�या / नाजूक
��थती आहे. �हणून, �य��ना �ाधा�य िदले�या �कारांम�ये फरक केला
जाऊ शकते. बुि�म�े�या िव��, इतरांवरील एका �वार�या�या
�कारासाठी �ाधा�य चांगले िकंवा वाईट मानले जात नाही. �याऐवजी एका
�कारावर उ�च �कोअरचा अथ� असा होते क� �या �कारचे ि�याकलाप
आिण वातावरण वयैि�क वत�नात िविश� असतील. तसेच, एखा�ा
ि�याकलापाम�ये �वार�य असणे हे �यापे�ा चांगले आहे.

�ाधा�य

क�पनांसह काम कर�यासाठी ल�लता ला आवडते. क�पना अतुलनीय
क�पना, �स�ांत, �ान, अतं���ी आिण काहीतरी �य� कर�याचा नवीन
माग� �हणजे उदा. श�द, समीकरण िकंवा संगीत होय. क�पना काया�म�ये
अतंभा�वना�मक �ि�यांचा समावेश आहे जसे क� अ�य�ुम क�पना तयार
करणे, शोधणे, �या�या करणे आिण सादर करणे.
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 िवचारक

वण�न
ल�लता चे �वार�या�या �े�ामधील उ�च गुण असे दश�वतात िक िश�ण हे
आजीवन �यायामासारखे आहे असा ितचा िव�वास आहे, गुतंागुतंी�या गो�ीत
ितला उ�सुकता असते आिण �यात ती �वार�य घेतो. ल�लता ला तुलनेत
िव�ान आिण गिणत हे इतर िवषयांपे�ा जा�त आवड. ल�लता ला क�पना
िव�तार करणे , संशोधन करणे, त�य शोधणे आिण �स�ांत �थािपत कर�यात
रस आहे. ितला व�ैािनक टी�ही शो बघायला आवडतात. इतरांना अ�ेसर,
िव�मी िकंवा इतरांना गुतंवून ठेवणारी नोकरी ितला नापसंत आहे. ितला आवड
अडलेली �े�े भौितक जगातही तशीच �े�े आहेत, जसे कृतीने काम करणारी ,
ितला कामा ब�ल िवचार करायला आवडतो.

श�द वण�न करतात ल�लता
�माट�
उ�सुकता
तक� संगत
िव�लेषणा�मक
�वत�ं
�व-चा�लत
ख�ुया मनाचा

 िनमा�ता

वण�न
ल�लता ने या �ची �े�ाम�ये िमळवलेले उ�च गुण दश�वतात क� ितला कला
आनदं देऊन जाते, संगीत, नाटक, लेखन, �वयपंाक आिण ��य कला यांचे
ितला कौतुक आहे आिण तो �वछंदी, उ�साही, �वत�ं आिण भाविनक आहे.

ितला स�दया��या गुणांचे मह�व आहे आिण ितला आ�म-अिव�भावाची गरज
आहे.नवीन क�पनांसाठी ितला क�पकता आिण अतं�ा�न वापरायला आवडते.

अशा �कार े ल�लता िवचर �हँटा आहे. तथािप, ितला व�ैािनकांपे�ा
सां�कृितक-स�दय�शा�ीय गो��म�ये अ�धक रस आहे. ल�लता ला िविवध
वातावरणांत �यात िविवधता आिण बदल आहेत अशा िठकाणी समाधान
िमळते. रचना�मक आिण पुनरावृ�ी असलेली कामे ल�लता टाळतो.

श�द वण�न करतात ल�लता
�वत�ं
मूळ
आदश�वादी
अिभ�य�
अपारपं�रक
आ�ेपाह�
सज�नशील
क�पनाशील

 मदतनीस

वण�न
या �े�ातील ल�लता चे उ�च गुण हे दश�िवतात क�, ती इतरांची काळजी घेते
आिण ितला माग�दश�न करते.ितला अशी प�र��थतीत आवडते जेथे ती इतर
लोकांबरोबर काम क� शकेल आिण समाजाला मदत क� शकेल. जबाबदा�यां
आिण भावनांची चचा� क�न ितने सम�यांचे िनराकरण करणे पसंत केले ती
मानवी क�याणाब�ल िचंितत आहे आिण कामामुळे उ�सािहत आहे �यामुळे
ितला वयैि�क सम�या आिण म�य�थता दरू कर�यास अनुमती
िमळते.�याऐवजी मशीन िकंवा साधनांसह, आिण अित बौि�क िकंवा शारी�रक
काया�सह काय� करणाया� वयैि�क काया�पासून ती टाळले जातील.

श�द वण�न करतात ल�लता
दयाळू
काळजी घेणे
म�ैीपूण�
आनदंी
जबाबदार
मदतगार
उदार
संयमी
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फॅशन िडझाइिनगं

फॅशन िडझाईन ही संरचना, कला�मकता आिण नसैिग�क स�दय� यांचा िमलाफ व� �वारणे आिण इतर
व�तु यां�यात करणारी एक कला आहे. िडझाईनस� फॅशन�या कलाचा अ�यास क�न तो �यांचा
�ाहकांपय�त पोहोचतात. �ाहकां�या �चीनुसार कापड बानिवणे, िकंवा �यात थोडासा बदल करणे, अशा
िविवध मागा�नी ते काम करत असतात. या कामासाठी उ�च दजा�ची सज�नशीलता आिण वेग�या मागा�ने
िवचार कर�या�या मनोवृ�ीची आव�यकता असते.

 

औपचा�रक �िश�णाबरोबरच, फॅशन िडझाईनरकडे सृजनशीलता, रगंसंगती, कापडाचे तपशील
आिण शलैी याब�ल मािहती अस�याची �मता असणे आव�यक आहे
िच�कला आिण संगणकावर काम कर�याचे कौश�य हे फॅशनचे आराखडे काढ�यासाठी आव�यक
आहेत, तसेच िशवणकामाची मािहती असणे हे उ�पादकाला िडझाईनची �ि�या समजावून
सांग�यासाठी आव�यक आहे
�रटेल िकंवा िव��चा अनुभव असले�या फॅशन िडझाईनस�ना िनयो��यांकडून �ाधा�य िदले जाते,

जे या �यवसायातील माक� िटंगसाठी आव�यक आहे
िडझाईनस� हे सतत िविवध औ�िगक �यवसाियकांसोबत काम करत असतात, �यामुळे संवादाचे
कौश�य असणे गरजेचे आहे.

 

फायदे  

तु�ही सहज�र�या तुम�या �वतःचा छोटा �यवसाय सु� क� शकता
केले�या कामामुळे फॅशन शो�या मा�यमातून ��स�ी िमळते

तोटे  

कामाचे अित�र� आिण खडतर तास
हे काम खूपच आ�हाना�मक आहे, आिण कटू िटकेमुळे आिण कामा�या ठरािवक
मुदती�या दडपणामुळे नरैा�य येऊ शकते.

 

फॅशन िडझाईनर हो�यासाठी फॅशन िडझाइिनगं मधील पदवी असणे आव�यक आहे. फॅशन िडझाइिनगं
मधील सह-पदवी अ�यास�म 2 वषा�चे असतात, �याम�ये िव�ा�या�ना �ाथिमक तांि�क िडझाईनची
कौश�ये, उदा. िशवणकाम, िशवण आिण �ाथिमक िडझाईनची कौश�ये िशकिवली जातात. बॅचलस�
िड�ी (बी.एससी इन फॅशन िडझाइिनगं) म�ये अ�धक खोलवर कारक�द�िवषयक माग�दश�न, तांि�क
आिण कला�मक आिण क�पना�मक अ�यासाची सांगड घातलेली असते. फॅशन िडझाइिनगं मधील
एम.एससी हा 2 वषा�चा पद�यो�र अ�यास�म आहे.

�ान आिण कौश�ये

फायदे तोटे

िश�ण

नोकरी देणार् या �मुख
सं�था

चॅनेल
जो�ज�ओ अरमानी
जो�ज�ओ अरमानी
सीके

सव��कृ�
महािव�ालये

भारतातील
नॅशनल इ���ट�टू ऑफ
फॅशन टे�नॉलॉंजी
(एनआयएफटी)
पल� अकादमी, िद�ी, जयपूर
�समबायो�सस इ�ं�ट�टू
ऑफ िडझाईन, पुणे
अॅिमटी यूिनव�स�टी, नोयडा

परदेशातील
पारस�स, द �यू �कूल फॉर
िडझाईन, �यू यॉक�
द फॅशन इ�ं�ट�टू ऑफ
टे�नोलोजी (एफआयटी),
�यू यॉक�
स�ट�ल स�ट मािट��स, लडंन
लडंन कॉलेज ऑफ फॅशन,

लडंन
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सामा�जक िव�ान संशोधन

सामा�जक िव�ान संशोधक हे सामा�जक िव�ान संशोधन �े�ातील अ�धकारी �य�� असतात.

 

सामा�जक संशोधक शोधकाया�चे काय��म तयार करतात. िविवध मा�यमां�ार ेते संशोधन करतात
, उदा काही गटांवर ल� के���त करणे, मािहती िमळवणे, मुलाखती घेणे, आिण �टािट��ट�स
त�ं वाप�न िनकालांचे िव�लेषण करणे.

व�ैािनक कामासाठी िविवध िठकाणी भेटी देणे, िशकवणे, शोध िनबधं �कािशत करणे, सेिमनार
िकंवा �ेझ�टेशनम�ये नवीन शोधांवर मािहती देणे, जन��सचे वचन करणे, आिण श�ैिणक
कॉ�फर�सना हजेरी लावणे ही कामे सु�ा करतात
�यानतंर �यांना �याचेलेखी सारांश तयार क�न, शोध �काशनाम�ये सहभागी होऊन त�डी िकंवा
मािहती फलकां�ार े�याचे सादरीकरण करावे लागते.

 

फायदे  

िश�ण, आरो�य सेवा, लोकसं�या, सामा�जक सेवा, बेरोजगारी, �लगंभेद, यासार�या
वेगवेग�या �े�ात काम क� शकता.
श�ैिणक िकंवा खाजगी �े�ात काम क� शकता.

तोटे  

कामा�या �े�ांनुसार पगारम�ये मोठा फरक असू शकते.

चांगला पगार देणार् या जागांसाठी अनेक वषा�चा कामाचा अनुभव आव�यक असतो .

 

हे काम पद�यो�र िश�ण पूण� झा�यानतंर करता येते. काही िनयो�े एखा�ा जागेसाठी समाज
शा�ातील िविश� िवषयातील �ांनाची आव�यकता सांगू शकतात , अ�यथा समाजशा�, राजकारण,

सामा�जक धोरणे, अथ�शा�, गिणत आिण �तिट��ट�स हे सेवसाधारण िवषय आहेत. संब�ंधत
िवषयातील पद�यो�रअ�यास�म (पीएचडी /संशोधनावर आधा�रत एमए)पूण� करणे सु�ा सहसा
कायम�व�पी जागांकरता आव�यक आहे. डॉ�टरटे के�यानतंर केलेले संशोधन आिण / िकंवा ��य�
संशोधन / �योगशाळेतील कामा�या अनुभवाचा फायदा होऊ शकते , आिण तो श�ैिणक जागांसाठी
बर् याचदा आव�यक असतो .

�ान आिण कौश�ये

फायदे तोटे

िश�ण

नोकरी देणार् या �मुख
सं�था

यूएन
यूिनव�स�टी ऑफ
ऑ�सफोड�
इिंडयन सोशल इ�ंटी�टू
इिंडयन कौ��सल ऑफ
सोशल साय�स �रसच�

सव��कृ�
महािव�ालये

भारतातील
टाटा इ�ंटी�टू ऑफ सोशल
साय�सेस (टीआयएसएस),

मुबंई.

यूिनव�स�टी ऑफ िद�ी,
िद�ी.
जवाहरलाल नेह�
यूिनव�स�टी, िद�ी.
यूिनव�स�टी ऑफ हदैराबाद.

परदेशातील
हाव�ड� यूिनव�स�टी, यू.एस.

यूिनव�स�टी ऑफ़ कंॅि�ज,

यू.के.

येल यूिनव�स�टी, यू.एस.

यूिनव�स�टी ऑफ़
ऑ�सफ़ोड�, यू.के.
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प�का�रता

प�का�रता हा एक �यवसाय �हणून फार मनोरजंक आहे, आिण समाजा�या वाढीम�ये आिण
स�मीकरणाम�ये �याने मह�वाची भूिमका पार पाडलेली आहे. एक श�ैिणक िवषय �हणून, �याने झपा�ाने
मह�व �ा� क�न घेतलेले आहे, आिण िव�ा�या�ना आकिष�त क�न घेतले आहे. मािहती त�ं�ान �ांतीने
प�का�रताची वाढ हो�यास मोठी मदत झालेली आहे.

 

संवाद साधनाची सव��च कौश�ये प�का�रते�या पेशाक�रता अ�याव�यक आहेत.

त�ं�ानाचा सहज वापर करता येणे, उदा. संगणक सॉ�टवेअर, कॅमेरा आिण रकेॉड�र यामुळे काम
सोपे होते
�व�रत िवचार करणे आिण नवीन प�र��थतीला सामोर ेजा�याची �मता ही वेगाने धावणार् या
प�का�रते�या कामासाठी आव�यक आहे.

तक�  लढवून आिण िवचार क�न संभा�य बातमीची श�यता ओळख�या�या कौश�याची मदत
तु�हाला चुका टाळ�यासाठी होईल.

 

फायदे  

तु�हाला स�या�या चालू घडामोड�वर काम करायला िमळा�यामुळे तु�ही इितहासाचे
सा�ीदार होता
प�का�रतेमधील कारक�द� आ�चया�नी भरलेली असते

तोटे  

तु�ही जे�हा मीिडयाम�ये काम {gender, select, male{करतो}
female{करते} other{करतात}} असत,ं ते�हा िवशेषतः सु�वाती�या
काळात,तु�हाला कमी पगारात अ�धक तास काम करावे लागते.

कामाचे अ�धक तास आिण िविच� वेळा, �याम�ये आठव�ा�या सु��ा आिण
साव�जिनक सु��ांचा पण समावेश असतो .

 

िव�ाथ� �यांची 12वी ची परी�ा कोण�याही शाखेमधून पूण� क� शकते . पदवी पातळीम�ये िव�ाथ�
बॅचलर इन जन�लीझम/ मास क�यिुनकेशन / बीए ऑनस� याची िनवड क� शकते. (इ�ंजी/मास
क�यिुनकेशन) 3 वषा�साठी आिण पद�यो�र पातळीवर पदिवका/ मा�टर इन मास क�यिुनकेशन/

जन�लीझम 1 - 2 वषा�साठी.

�ान आिण कौश�ये

फायदे तोटे

िश�ण

नोकरी देणार् या �मुख
सं�था

एनडीटी�ही
सीएनबीसी
बीबीसी
आयबीएन

सव��कृ�
महािव�ालये

भारतातील
इिंडयन इ�ं�ट�टू ऑफ
मास क�यिुनकेशन
(आयआयएमसी) िद�ी
झेिवयस� इ�ं�ट�टू ऑफ
क�यिुनकेशन (ए�सआयसी)
A एिशयन कॉलेज ऑफ
जन�लीझम (एसीजे)

S �समबायो�सस इ�ं�ट�टू
ऑफ मास क�यिुनकेशन
(एसआयएमसी)

परदेशातील
यूिनव�स�टी ऑफ िमसोरी,
यू.एस
कोलिंबया यूिनव�स�टी �ॅजुएट
�कूल ऑफ जना��लझम,

यूएस
सान �ा��स�को �टेट
यूिनव�स�टी,यू.एस.

कॉलेज ऑफ �लबरल
आ�स�, कॅ�लफोिन�या
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अ�वीकार करणे

या अहवालाचा सवा�नुमते असा अथ� लावला जातो िक,ल�लता �या गुणांचे होणार ेप�रणाम हे ित�या मान�सक-श�ैिणक मू�यांकनावर ठऱलेले असतात. हा अहवाल
मानसशा���या एका संघाने तयार केला आहे. �यांचा फ� हाच हेतू िक,ल�लता ब�ल मािहती देणे �यामुळे आपण ितला अ�धक अचूकतेने समजून घेऊ शकू. 

हा अहवाल 100% अचूक नाही, िकंवा ती पूण� मा�य करता येत नाही; सव�च मोजमापांम�ये काही �ुटी आहेत. तसेच, लोकांम�ये प�रवत�न होऊ शकते.आप�या
िनदश�नास येईल िक,या अहवालातील िवधाने एकमेकांशी िमळती - जुळती नाहीत.�या वेळी ल�लता �या गुणांचे नेहमी पे�ा वेगळे िकंवा अनपेि�त एक�ीकरण असते
ते�हा असे घड�याची श�यता असते. 

हा अहवाल ल�लता ला शाळेत आिण आय�ुयात यश�वी कर�यासाठी मदत �हावी �हणून तयार केला आहे आिण िह मािहती मान�सक आरो�या�या मदतीसाठी वापरली
जाऊ नये. हे ल�ात घेऊन यो�य मािहती साठीच याचा वापर करा. हा अहवाल अ�यास आिण �या संब�ंधत िनण�य याचा िनधा�रक असा वापरता येणार नाही. आिण
ल�लता �या कामाचा अदंाज काढ�यासाठी या गुणांचा उपयोग काळजीपूव�क केला गेला पािहजे. 

ल�लता �या अहवालाचा संदभ� पालक, िश�क िकंवा स�ागार, यांना देताना ित�या गुणंा�या �माणे करावा. हे ल�ात ठेव�याची गरज आहे िक,ल�लता म�ये एका
िविश� �े�ात काम कर�यासाठी मया�दा असू शकते .





धन्यवाद
यूथ ड्रीमसि फाउिं ििेन
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