।।येणे वाग्यज्ञे तोषावे।।

वाणणज्य महाववद्यालय यवतमाळ ट्रस्ट (रजि.क्र. ई-32 (महाराष्ट्ट्र))
द्वारा संचाललत

बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य
महाववद्यालय, यवतमाळ
माहहतीपत्रक - 2018-2019

कनिष्ट्ठ महाववद्यालय, वाणणज्य शाखा (इंग्रिी माध्यम) (स्वयं अर्थसहाजययत)
कनिष्ट्ठ महाववद्यालयीि अभ्यासक्रम

उच्च माध्यलमक व्यवसाय अभ्यासक्रम
बी.ए. व बी.कॉम. पदवी अभ्यासक्रम

एम.ए. व एम.कॉम. पदव्यत्त
ु र अभ्यासक्रम

मल्
ू यः रु. 20/-

॥येणे वाग्यज्ञे तोषावे॥

वाणणज्य महाववद्यालय यवतमाळ ट्रस्ट (रजि. िं. ई-32) द्वारा संचाललत

बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाववद्यालय, यवतमाळ
बाबािी दाते कला आणण वाणणज्य महाववद्यालय ही यवतमाळ जिल््यातील एक अग्रगण्य
शैक्षणणक संस्र्ा आहे . वाणणज्य महाववद्यालयाची स्र्ापिा हद. 26 िल
ु ै 1959 मध्ये झाली. पव
ू ी हे

महाववद्यालय ववशद्
ु ध ववद्यालय, यवतमाळ येर्े चालत असे. ववशद्
ु ध ववद्यालय, यवतमाळ या
संस्र्ेचे संस्र्ापक कै. श्रीकृष्ट्ण दत्तात्रय उपाख्य बाबािी दाते यांिी वाणणज्य महाववद्यालयाची

स्र्ापिा केली. कै. बाबािी दाते हे दरू दृष्ट्टीचे असल्यािे तयांिी महाववद्यालयीि ववद्यार्थयाांसाठी
‘कमवा व लशका’ या योििेअत
ं गथत गरिू आणण गरीब ववद्यार्थयाांसाठी लशक्षणाची सोय उपलब्ध

करूि हदली. या महाववद्यालयाचे सरू
ु वातीचे िाव ‘वाणणज्य महाववद्यालय’ असे होते. तयािंतर ‘कला
आणण वाणणज्य महाववद्यालय, यवतमाळ असे िामकरण करण्यात आले. सि 2009 साली
महाववद्यालयाचे पुिःिामकरण होऊि आता ते ‘बाबािी दाते कला आणण वाणणज्य महाववद्यालय’
या िावािे ओळखले िाते.

सि 1959 मध्ये महाववद्यालयात वाणणज्य शाखेत एकूण 145 ववद्यार्ी लशक्षण घेत होते.

हळूहळू या संस्र्ेचा व्याप वाढत गेला. सि 1962-63 मध्ये या महाववद्यालयात कला शाखेची

सुरूवात झाली. तेव्हापासूि आिपयांत हे महाववद्यालय यवतमाळ जिल्हा तसेच आिुबािूच्या
जिल््यातील ववद्यार्थयाांसाठी लशस्तबद्ध आणण संस्कारक्षम लशक्षणाची सोय उपलब्ध करूि दे त आहे .

वररष्ट्ठ महाववद्यालयात वाणणज्य व कला शाखेचे पदवी अभ्यासक्रम तसेच पदव्युत्तर

अभ्यासक्रमांतगथत एम.कॉम., एम.ए. मराठी व एम.ए. इनतहास हे वगथ चालवले िातात. कनिष्ट्ठ

महाववद्यालयात 11वी व 12वी वाणणज्य (मराठी व इंग्रिी माध्यम) व कला शाखेचे वगथ चालवले
िातात. सत्र 2017-18 पासूि महाववद्यालयामध्ये इंग्रिी माध्यमातूि 11वी वाणणज्यचा वगथ स्वयं
अर्थसहाजययत तत्त्वावर सुरू केला आहे . सद्यजस्र्तीत 2300 पेक्षा िास्त ववद्यार्ी महाववद्यालयात
लशक्षण घेत आहे त.

ववद्यार्थयाांिा रोिगारक्षम लशक्षण उपलब्ध व्हावे या हे तुिे महाववद्यालयात उच्च माध्यलमक

व्यवसाय अभ्यासक्रमांतगथत अधधकोष, ववत्तीय सेवा आणण ववमा (Banking, Financial Services &
Insurance),

स्वयंचललत

तंत्रज्ञाि

(Automobile Technology),

Technology) हे वगथ चालववले िातात.

ववद्युत

तंत्रज्ञाि

(Electrical

संस्थेचे उद्दे श :

1. यवतमाळ शहर व ग्रामीण पररसरातील होतकरु ववद्यार्थयाांिा गुणातमक लशक्षण दे णे.

2. आधर्थकदृष्ट््या कमकुवत तसेच ग्रामीण ववद्यार्थयाांकररता ग्रंर्ालयात पुस्तकपेढी योििा राबववणे.
3. ववद्यार्थयाांमध्ये लशस्त, ऐक्याची भाविा व जिज्ञासा वद्
ृ धधंगत करणे.
4. सांस्कृनतक वारशाचे संवधथि करूि राष्ट्ट्रीय मूल्ये व ऐक्य हटकववणे.

5. आधर्थक व सामाजिकदृष्ट््या मागास ववद्यार्थयाांच्या सवाांगीण ववकासासाठी तयांिा मदत करणे.
6. अभ्यासक्रमातील परू क घटकांच्या माध्यमाति
ू श्रमप्रनतष्ट्ठा व श्रमसंस्कृती ववकलसत करणे.
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बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाववद्यालय, यवतमाळ
महाववद्यालय हदिांक 14 िूि 2018 रोिी सुरू होईल. महाववद्यालयाचे वगथ दोि सत्रात

राहतील. वररष्ट्ठ महाववद्यालय व कनिष्ट्ठ महाववद्यालय-वाणणज्य शाखा (इंग्रिी माध्यम) चे वगथ
सकाळ सत्रात राहतील व कनिष्ट्ठ महाववद्यालय (मराठी माध्यम) आणण उच्च माध्यलमक व्यवसाय
अभ्यासक्रम (H.S.C.Vocational) चे वगथ दप
ु ार सत्रात राहतील. आवश्यकतेप्रमाणे या वेळेत फेरबदल
करण्याचा अधधकार प्राचायाांिा आहे .

2017-18 सत्रापासूि इ. 11वी वाणणज्य व सत्र 2018-19 पासूि इ. 12वी वाणणज्य शाखेचा

एक वगथ इंग्रिी माध्यमातूि स्वयं-अर्थसहाजययत (Self-Finance) तत्त्वावर सुरू झाला आहे . फक्त

या वगाथव्यनतररक्त कला आणण वाणणज्य शाखेतील इतर सवथ वगाांकररता लशक्षणाचे माध्यम मराठी
राहील.
महाववद्यालयात शशकववले जािारे ववषय
कनिष्ठ महाववद्यालय
वर्ग 11-कला शाखा
•

अनिवायग ववषय

1. इंग्रिी (English)
2. मराठी (Marathi)
3. शारीररक लशक्षण (Physical Education)
4. पयाथवरण (Environment)
•

ऐच्छिक ववषय (कोितेही 4 ववषय निवडावे)

1. इनतहास ककंवा अन्िशास्त्र (History/Food & Nutrition)
2. समािशास्त्र ककंवा संस्कृत (Social Science/Sanskrit)

3. अर्थशास्त्र ककंवा संगीत प्रातयक्षक्षक (Economics/Music Practical)

4. राज्यशास्त्र ककंवा संगीत लसद्धांत (Political Science/Music Theory)
5. भग
ू ोल ककंवा गह
ृ व्यवस्र्ापि (Geography/Home Science)

वर्ग 12-कला शाखा
•

अनिवायग ववषय

1. इंग्रिी (English)

2. मराठी (Marathi)

3. शारीररक लशक्षण (Physical Education) 4. पयाथवरण (Environment)
•

ऐच्छिक ववषय (कोितेही 4 ववषय निवडावे)

1. इनतहास ककंवा बालववकासशास्त्र (History/Child Development)
2. भूगोल ककंवा वस्त्रशास्त्र (Geography/Textile)

3. अर्थशास्त्र ककंवा संगीत लसद्धांत (Economics/Music Theory)

4. राज्यशास्त्र ककंवा संगीत प्रातयक्षक्षक (Political Science/Music Practical)
5. समािशास्त्र ककंवा संस्कृत (Social Science/Sankrit)
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टीप - 11वी मध्ये घेतलेले ववषयच पुढे 12वी मध्ये कायम राहतील.
वर्ग 11 व 12 - वाणिज्य शाखा

1. मराठी (Marathi) ककंवा संस्कृत (Sanskrit)
2. इंग्रिी (English)

3. सधचवाची कायथपद्धती (Secreterial Practice)
4. वाणणज्य संघटि (Organization of Commerce)
5. अर्थशास्त्र (Economics)
6. पुस्तपालि व लेखाकमथ (Book Keeping & Accountancy)
7. पयाथवरण शास्त्र (Environmental Science)
8. शारीररक लशक्षण (Physical Education)

11th & 12th Commerce (English Medium) - Self Finance
11वी व 12वी वाणणज्य शाखेचे इंग्रिी माध्यमाचे वगथ स्वयं-अर्थसहाजययत तत्त्वावर राहतील.
Subjects :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

English
Marathi OR Hindi OR Sanskrit OR Information Technology
Accountancy & Book-keeping
Organization of Commerce
Economics
Secreterial Practice
Environmental Science
Physical Education

Note - Subjects taken in 11th standard will be continued in 12th standard.

वर्ग 11 व 12 - उछच माध्यशमक व्यवसाय अभ्यासक्रम (H.S.C. Vocational)
1. अधधकोष, ववत्तीय सेवा आणण ववमा (Banking, Financial Services & Insurance)
2. स्वयंचललत तंत्रज्ञाि (Automobile Technology)
3. ववद्युत तंत्रज्ञाि (Electrical Technology)
वररष्ठ महाववद्यालय (कला शाखा)

कला ववभागासाठी 2 अनिवायथ भाषा आणण ऐजच्िक ववषयांच्या गटातूि कोणतेही 3 ववषय,

अशा एकूण 5 ववषयांची निवड करावी.
•

अनिवायग ववषय

1. इंग्रिी अनिवायथ (Compulsory English)

2. मराठी ककंवा संस्कृत (Marathi OR Sanskrit)

3. पयाथवरण (Environment) (फक्त बी.ए. द्ववतीय वषाथकररता)
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•

ऐच्छिक ववषयांचा र्ट (खालीलपैकी कुठलेही 3 ववषय निवडावे)

1. राज्यशास्त्र ककंवा गह
ृ अर्थशास्त्र (Political Science Or Home Economics)

2. इनतहास ककंवा भग
ू ोल ककंवा संस्कृत साहहतय (History Or Geography Or Sanskrit Literature)
3. इंग्रिी साहहतय ककंवा मराठी साहहतय (English Literature Or Marathi Literature)
4. संगीत ककंवा अर्थशास्त्र (Music Or Economics)

.......

वररष्ठ महाववद्यालय (वाणिज्य शाखा)
•

वाणिज्य स्िातक - भार् 1
1. इंग्रिी

2. मराठी ककंवा संस्कृत

3. व्यावसानयक अर्थशास्त्र
4. व्यवसाय व्यवस्र्ापिाची मूलतत्त्वे
5. ववत्तीय लेखांकि

6. संगणकाची मूलतत्त्वे व कायथप्रणाली

•

वाणिज्य स्िातक - भार् 2
1. इंग्रिी

2. मराठी ककंवा संस्कृत

3. मुद्रा आणण ववत्तीय व्यवस्र्ा प्रणाली
4. प्रमंडळ लेखांकि

5. आयकर आणण अंकेक्षण
6. व्यावसानयक गणणत आणण सांजख्यकी
7. इन्फमेशि टे क्िॉलॉिी ऍन्ड बबझिेस डाटा प्रोसेलसंग
8. पयाथवरण
•

वाणिज्य स्िातक - भार् 3
1. इंग्रिी

2. मराठी ककंवा संस्कृत

3. व्यावसानयक पयाथवरण
4. पररव्यय तर्ा प्रबंधकीय लेखाकमथ
5. भारतीय बँककंग प्रणाली
6. ववम्याची मल
ू तत्त्वे

7. बबझिेस रे ग्युलेटरी फ्रेमवकथ ऍन्ड कंपिी लॉ

•

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

➢ वाणणज्य शाखा (एम.कॉम.)
➢ कला शाखा (एम.ए.) - मराठी व इनतहास
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टीपः➢ खालील वगाांकररता Semester Pattern (सत्र पद्धती) लागू राहील, तसेच

परीक्षा फॉमथ भरतािा ववद्यापीठािे निधाथररत केलेले परीक्षा शल्
ु क प्रतयेक सत्राकररता
वेगळे भरावे लागेल.

1) बी. ए. भाग 1 व 2

2) बी. कॉम. भाग 1 व 2
3) एम. ए. (मराठी व इनतहास) भाग 1 व 2
4) एम. कॉम. भाग 1 व 2
➢ बी. ए. भाग 3 व बी. कॉम. भाग 3 या वगाांकररता िेहमीप्रमाणे Annual Pattern
(वावषथक पद्धती) सरू
ु राहील.

प्रवेशासंबंधी सच
ू िाः
ववद्यार्ी-ववद्याधर्थिींिी प्रवेशासंबंधीच्या खालील सूचिा काळिीपव
थ वाचाव्या.
ू क
१. इ.११ वी ते पदव्युत्तर अशा सवथ अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकररता www.dateycollege.in ककंवा
epravesh.com/dateycollege/ या संकेतस्र्ळावर िाऊि ऑिलाईि पद्धतीिे प्रवेश-पूवथ अिथ
भरावा.

२. मोबाईलवर दे खील महाववद्यालयाचे वरील संकेतस्र्ळावर िाऊि प्रवेश-पूवथ अिथ भरता येईल.

३. निकाल िाहीर झाल्याच्या हदवशी दप
ु ारी २ वा. पासूि संकेतस्र्ळावर प्रवेश-पूवथ अिथ उपलब्ध
होईल.

४. वाणणज्य आणण कला शाखेच्या प्रर्म वषाथकररता प्रवेश प्रकक्रया इ. १२वी चा निकाल िाहीर
झाल्याच्या हदवशी दप
ु ारी २.०० पासूि सुरु होईल.

५. कनिष्ट्ठ महाववद्यालय (इ.११वी) कला आणण वाणणज्य शाखा तसेच एच.एस.सी. व्होकेशिल
याकररता प्रवेश प्रकक्रया इ.१०वी चा निकाल िाहीर झाल्याच्या हदवशी दप
ु ारी २.०० पासूि सुरू
होईल.

६. कनिष्ट्ठ महाववद्यालय (इ.१२वी) कला आणण वाणणज्य शाखा तसेच एच.एस.सी. व्होकेशिल
याकररता प्रवेश प्रकक्रया इ.११वी चा निकाल िाहीर झाल्याच्या हदवशी दप
ु ारी २.०० पासि
ू सरू
ु
होईल.
७. पदवी

परीक्षांचे

निकाल

िाहीर

झाल्याच्या

हदवशी

अभ्यासक्रमांकररता ऑिलाईि प्रवेशप्रकक्रया सरु
ु होतील.

दप
ु ारी

२.००

पासि
ू

पदव्यत्त
ु र

८. ऑिलाईि प्रवेशपव
ू थ अिाथचे शल्
ु क (महाववद्यालयाच्या माहहतीपत्रकासह) रु.७०/- आहे . पण हे

शल्
ु क डडजिटल पद्धतीिे (काडथ पेमेंट/पेटीएम पेमेंट) भरल्यास ते रु. ६०/- असेल. डडजिटल
पद्धतीिे शल्
ु क भरणे शक्य िसल्यास कायाथलयात रु. ७०/- रोख भरावे व पावती घ्यावी.

९. प्रवेश-पव
ू थ अिथ भरतािा तयासोबत इतर कोणतीही शैक्षणणक कागदपत्रे अपलोड करण्याची
आवश्यकता िाही.
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१०. ऑिलाईि प्रवेश-पूवथ अिाथचे शुल्क ि भरल्यास तो अिथ स्वीकारला िाणार िाही.

११. ववद्यार्थयाथिे प्रवेश-पूवथ ऑिलाईि अिथ भरला म्हणिे तयाचा प्रवेश निजश्चत झाला असे िाही.

गण
थ ा
ु वत्ता यादीमध्ये ववद्यार्थयाथच/े ववद्याधर्थिीचे िाव आल्यावर तयािे/नतिे सवथ कागदपत्रांची पत
ू त

करूि महाववद्यालयाचे निधाथररत शल्
ु क भरल्यािंतरच तयाचा/नतचा प्रवेश निजश्चत समिला
िाईल.

१२. ववद्यार्थयाांच्या टक्केवारीच्या आधारे

गण
ु वत्ता यादी तयार केली िाईल. आणण ही यादी

महाववद्यालयात िोटीस बोडथवर लावली िाईल. गण
ु वत्ता यादीमध्ये िाव िाहीर झालेल्या

ववद्यार्ी/ववद्याधर्थिींिी यादी िाहीर झाल्यावर आवश्यक तया कागदपत्रांची पत
थ ा करूि व शल्
ू त
ु क
भरूि प्रवेश घ्यावा.

१३. गुणवत्ता यादीमध्ये स्र्ाि लमळालेल्या ववद्यार्थयाांिी महाववद्यालयाचे शुल्क भरूि प्रवेश निजश्चत
करावा अन्यर्ा कोणतयाही पूवस
थ ूचिेलशवाय प्रवेश आपोआप रद्द होईल.

१४. SC/ST/SBC/VJNT/OBC/EBC

च्या

लशष्ट्यवत्त
ृ ी

अर्वा

सवलतीसाठी

पात्र

असलेल्या

ववद्यार्थयाांिी प्रवेश घेतेवळ
े ीच तयाकररता आवश्यक असलेल्या सवथ प्रकक्रया पूणथ कराव्या.

१५. शुल्क भरूि प्रवेश निजश्चत केल्यािंतर कोणतयाही कारणास्तव ते शुल्क परत लमळणार िाही.
१६. ववद्यापीठ परीक्षेचे शुल्क ववद्यापीठाच्या नियमािुसार िंतर दे य राहील.

१७. ववद्यार्थयाांिा महाववद्यालयाच्या सवथसाधारण नियमांचे पालि करावे लागेल.
१८. अपवादातमक आणण ववशेष पररजस्र्तींमध्ये महाववद्यालय प्रवेश िाकारण्याचा आपला अधधकार
राखि
ू ठे वते.

१९. ववद्यार्थयाांच्या प्रवेशासंबंधीचे संपूणथ अधधकार प्राचायथ व प्रवेश सलमतीला राहतील.

ऑिलाईि प्रवेश-पूवग अजग भरतेवेळी खालील माहहती दे िे आवश्यक आहे १. ववद्यार्ी/ववद्याधर्थिीचा आधारकाडथ क्रमांक
२. ववद्यार्ी/ववद्याधर्थिीचा मोबाईल क्रमांक
३. Student ID No. (SSC/HSC च्या शाळा सोडल्याचे दाखल्यावर असलेला)
४. वपिकोडसहहत पूणथ पत्ता

५. संबंधधत प्रवेशाकररता पात्र परीक्षा उत्तीणथ होण्यासाठी केलेल्या प्रयतिांचा तपशील
(No. of attempts to pass last examination)

६. पासपोटथ आकाराच्या रं गीत फोटोची JPG फॉरमॅटमधील इमेि अिाथसोबत अपलोड करावी.
ज्या ववद्यार्थयाांिा ऑिलाईि पद्धतीिे प्रवेश-पूवग अजग दाखल करता येिार िाही अशा
ववद्यार्थयाांिा महाववद्यालय मदत करे ल.

प्रवेशअजागसोबत जोडावयाची कार्दपत्ेः
१. ऑिलाईि प्रवेश-पूवथ अिाथची वप्रंट केलेली प्रत

२. इ. १०वी चे (कनिष्ट्ठ महाववद्यालयातील ककंवा एचएससी व्होकेशिलच्या प्रवेशाकररता) आणण
इ. १२वी चे उत्तीणथता प्रमाणपत्र आणण गुणपबत्रकेची मूळ प्रत आणण एक स्व-स्वाक्षरीकृत
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(सेल्फ अटे स्टे ड) प्रत. कागदपत्रांची सतयता पडताळणी झाल्यािंतर मूळ गुणपबत्रका परत
करण्यात येईल.

३. शाळा/महाववद्यालय सोडल्याचा दाखला (ट्रान्सफर सहटथ कफकेट) मळ
प्रत आणण एक स्वू
स्वाक्षरीकृत (सेल्फ अटे स्टे ड) प्रत. प्रवेश निजश्चत झाल्यास सदर दाखल्याची मळ
ू प्रत परत
लमळणार िाही.

४. SC/ST/SBC/VJNT/OBC/EBC च्या ववद्यार्थयाांिी कास्ट सहटथ कफकेटची मळ
प्रत आणण
ू
एक स्व-स्वाक्षरीकृत (सेल्फ अटे स्टे ड) प्रत सादर करावी. सतयता पडताळणीिंतर मळ
ू प्रत
परत केली िाईल.

५. पात्रता परीक्षा खािगीरीतया उत्तीणथ केलेल्या ववद्यार्थयाथिे िन्मतारखेचा परु ावा म्हणि
ू शाळे चा
दाखला व बोडाथच्या प्रमाणपत्राची प्रमाणणत मूळ प्रत िोडावी.

६. संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाव्यनतररक्त अन्य ववद्यापीठातूि येणाऱ्या ववद्यार्थयाांिी
प्रवेशाचे वेळी प्रविि प्रमाणपत्र (Migration Certificate) सादर करणे आवश्यक आहे .

७. ववद्यार्थयाथचा पासपोटथ आकाराचा अलीकडील रं गीत फोटो – २ प्रती
८. प्रवेश अिाथसोबत सवथ प्रमाणपत्रे असावीत. काही त्रट
ु ी असल्यास प्रवेश तातपुरता समिला
िाईल.

शल्
ु क भरण्यासंबंधी सच
ू िाः

1. अध्ययि शुल्कात कोणतीही सवलत लमळणार िाही.

2. प्रारं भीचे निधाथररत शुल्क पूणथ भरल्यालशवाय प्रवेश लमळणार िाही.

3. भरलेले कोणतेही शुल्क कोणतयाही कारणासाठी परत लमळणार िाही. बदली इ. ककंवा

अन्य कारणािे सत्राच्या मध्येच महाववद्यालय सोडल्यास ककंवा प्रवेश घेतल्यास संपूणथ शुल्क
भरावे लागेल.

4. संत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ/राज्य शासिाकडूि वेळोवेळी येणाऱ्या आदे शाप्रमाणे
संपूणथ शुल्क भरावे लागेल.

5. पुढील वगाथचा अभ्यासक्रम सुरू ठे वण्याची अिुज्ञप्ती प्राप्त (ए.टी.के.टी.) प्रवेश घेणाऱ्या
ववद्यार्थयाथला पूणथ वषाथचे संपूणथ शुल्क प्रवेश घेतािाच भरावे लागेल.

6. वविाअिुदािीत
सवलत

वगाथतील

लमळणार

िाही.

ववद्यार्थयाांिा
तयांिा

शासिाकडूि

ईबीसी,पीटीसी,एसटीसी,एिटीसी

शासिािे/ववद्यावपठािे

वेळोवेळी

आकारलेली

फी
फी

महाववद्यालयाकडे िमा करावी लागेल.
7. सवोच्च न्यायालयाच्या निणथयाला अिुसरूि सुधाररत लशक्षण शुल्क तसेच इतर शुल्काला

शुल्क निधाथरण प्राधधकरणािे मंिुरी हदल्यािंतर ववद्यार्थयाांिा वाढीव शुल्क भरणे सक्तीचे
राहील.

8. शासि निणथयािस
ु ार शल्
ु कामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतो.

9. ववद्यापीठ परीक्षा आवेदिपत्र भरतांिा ववद्यावपठाच्या आदे शाप्रमाणे परीक्षा शल्
ु क आकारले
िाईल.
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शशष्यवत्त
ु कासंबंधी नियम
ृ ी व सवलतप्राप्त ववद्यार्थयाांकररता शल्
1. आधर्थकदृष्ट््या मागासवगीयांची (ई.बी.सी.) सवलत, तसेच सरकारकडूि लमळणारे शुल्क माफी
व

अन्य

सवथ

लशष्ट्यवत्त्ृ या,

गुणवत्ताप्राप्त

ववद्यार्थयाथला

लमळू

शकतात.

प्रवेश

घेतांिा

तयासंबधीचा अिथ भरुि दे ण्याची िबाबदारी ववद्यार्थयाथची आहे .

2. आधर्थकदृष्ट््या मागासवगीयांची (ई.बी.सी.) सवलत घेऊि लशकणाऱ्या ववद्यार्थयाथला ज्या
महहन्यात तयाची उपजस्र्ती 75 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तया महहन्याचे पूणथ शुल्क भरावे

लागेल. भारत सरकार लशष्ट्यवत्त
ृ ी लमळववणारा ववद्यार्ी ज्या महहन्यात महाववद्यालयात 75
टक्क्यांपेक्षा कमी उपजस्र्त असेल तया महहन्याचे पूणथ शुल्क तयाच्याकडूि वसूल केले िाईल.

3. लशष्ट्यवत्त
ु क ककंवा इतर शल्
ु क शासिाकडूि
ृ ी मंिरू झालेल्या ववद्यार्थयाथचे प्रयोगशाळा शल्
लमळाले िाही तर ते ववद्यार्थयाथला भरावे लागेल.

4. ओळखपत्र दाखववल्यालशवाय कोणतयाही प्रकारची लशष्ट्यवत्त
ृ ी लमळणार िाही.

5. भारत शासि लशष्ट्यवत्त
ु तीत अिथ
ृ ी, ई.बी.सी. सवलत तसेच इतर सवलतींकररता हदलेल्या मद
भरावा.

6. लशक्षणववभागाकडूि

कोणतयाही

कारणास्तव

सवलतधारक

ववद्यार्थयाांिा

EBC/PTC/STC/OBC इतयाहद फी सवलती मंिूर ि झाल्यास संबंधधत ववद्यार्थयाथला पूणथ
शुल्क भरावे लागेल. तसेच शासिािे वेळोवेळी वाढवलेले शुल्क ववद्यार्थयाथला भरावे लागेल
आणण वेळोवेळी हदलेल्या सूचिांचे पालि करावे लागेल. लशष्ट्यवत्त
ृ ी अिथ िामंिूर झाल्यास
तयाची िबाबदारी महाववद्यालयावर राहणार िाही.

7. आवश्यक अटी व पात्रता पूणथ करणाऱ्या इतर मागासवगथ (ओ.बी.सी.) संवगाथतील ववद्यार्थयाांिा
शासिाकडूि लशष्ट्यवत्त
ृ ी व फी माफीची सवलत हदली िाईल. तयाकररता िातीचे प्रमाणपत्र
आवश्यक राहील.

8. आधर्थकदृष्ट््या मागासवगीय (ई.बी.सी) सवलत घेणारे ववद्यार्ी व शासिाकडूि लशष्ट्यवत्त
ृ ी
घेणारे ववद्यार्ी यांिा शासिाकडूि िे शुल्क लमळणार िाही तेवढे च भरावे लागेल.

9. समािकल्याण ववभागाकडूि िी फी सवलत प्राप्त होणार िाही तयाची फी महाववद्यालयात
भरावी लागेल.

इ. 12वी छया ववद्यार्थयाांकररता ववशेष सच
ू िा

बाबािी दाते कला आणण वाणणज्य कनिष्ट्ठ महाववद्यालय आणण वववेकािंद ववद्यालयामधि
ू 12वी

उत्तीणथ झालेल्या ववद्यार्थयाांिी 12वी चा निकाल िाहीर झाल्यापासि
ू 10 हदवसांच्या आत ऑिलाईि
प्रवेश-पव
ू थ अिथ भरावा. हदलेल्या मद
ु तीच्या आत या ववद्यार्थयाांिी सदर अिथ ि भरल्यास तयांिा
प्रवेश दे ण्यास महाववद्यालय बांधील राहणार िाही, याची ववद्यार्थयाांिी िोंद घ्यावी.
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शासकीय शशष्यवत्त
ृ ी आणि सवलतींबाबत नियम व आवश्यक कार्दपत्े
भारत सरकार शशष्यवत्त
ृ ी (मार्ासवर्ीयांकररता) Government of India (GOI) Scholarship
1.

पालकांचा उतपन्िाचा तहलसलदारांचा दाखला व ववद्यार्थयाथचे िातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक.

2.

पूवी लशष्ट्यवत्त
ृ ी लमळत असल्यास तयाचा आदे श क्रमांक. (सवलत प्रमाणपत्र)

3.

लशक्षणात खंड पडला असल्यास खंड प्रमाणपत्र.

4.

उन्ित व प्रगत गट प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate)

5.

इ. 10वी ची गुणपबत्रका व टी.सी. ची झेरॉक्स प्रत

6.
7.

आधार काडथ बँक खातयाशी िोडणे आवश्यक आहे . Bank Linking पावती िोडणे आवश्यक.
उतपन्ि मयाथदा रू. 1,00,000/- असलेल्या OBC/VJNT/SBC ववद्यार्थयाांकररता ही लशष्ट्यवत्त
ृ ी
आहे .

8.

SC व ST ववद्यार्थयाांकररता उतपन्ि मयाथदा रु. 2,50,000/- राहील. यापेक्षा िास्त उतपन्ि
असल्यास उतपन्िावर आधाररत सवलत लमळे ल.

9.
10.
11.

एकाच पालकाचे फक्त दोि पाल्य लशष्ट्यवत्त
ृ ीकररता पात्र राहतील.

वरील सवलतींचे अिथ ि भरल्यास पूणथ फी भरावी लागेल याची िोंद घ्यावी.

लशष्ट्यवत्त
ृ ी अिथ ऑिलाईि भरावा व तयाच्या दोि प्रती कायाथलयात सादर कराव्या अन्यर्ा
पढ
ु ील कायथवाही करता येणार िाही.

ई.बी.सी. सवलत (कनिष्ठ महाववद्यालय)
1.
2.
3.

ई.बी.सी. सवलत पुढे चालू ठे वण्यासाठी शैक्षणणक सत्र 2018-19 चे अिथ दोि प्रतीत.
उतपन्िासंबंधीचा दाखला 15,000/- चे आत असावा.

मागील सत्रातील अपतयासंबंधीचा दाखला वडडलांची सही व सरपंचाची ककंवा दं डाधधकारी यांचे
सही व लशक्क्यासह दोि प्रतीत.

4.
5.

वडील मरण पावल्यास मतृ यूचा दाखला.

मागील वषीचे ई.बी.सी. मंिुरीचे आदे श क्र. व हदिांक, प्राचायाांची स्वाक्षरी व लशक्क्यासहहत
दोि प्रतीत सादर करावे.

ई.बी.सी. सवलत (वररष्ठ महाववद्यालय)
1.

ई.बी.सी. सवलतीचा फॉमथ ऑिलाईि पद्धतीिे भरावा.

2.

रे शि काडथ

3.

रु. 1,00,000/-च्या आत उतपन्ि असल्याचा दाखला (तहसीलदाराच्या स्वाक्षरीचा)

4.

आधार काडथ

5.

मागील वषाथची गण
ु पबत्रका, टी.सी.

6.
7.

चालू वषाथची प्रवेश पावती

लशक्षणक्रमात खंड पडला असेल तर तया कालावधीतील खंड प्रमाणपत्र
(दं डाधधकारी यांचे स्वाक्षरीचे)
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शल्
ु क वववरि (कनिष्ठ महाववद्यालय-कला आणि वाणिज्य)
क्र.
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

शुल्क वववरण

वगथ 11 वा

वगथ 12 वा

16.00

18.00

192.00

216.00

32.00

36.00

.....

15.00

ओळखपत्र शुल्क

30.00

30.00

कॉलेि मॅगेणझि

70.00

70.00

ववमा सुरक्षा निधी

10.00

10.00

70.00

70.00

100.00

100.00

......

10.00

......

बोडागचे नियमािुसार

प्रवेश शल्
ु क

अध्ययि शल्
ु क
सत्र शल्
ु क

प्रयोगशाळा शल्
ु क

70.00

प्रातयक्षक्षक परीक्षा शल्
ु क (प्रनत प्रातयक्षक्षक पेपर)

ववववध सांस्कृनतक कायथक्रम शुल्क
महाववद्यालयीि परीक्षा शुल्क
बोडथ प्रमाणपत्र शुल्क

(+) परीक्षा अजग शुल्क

70.00

शल्
ु क वववरि (H.S.C. Vocational)
क्र.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

शुल्क वववरण

वगथ 11 वा
20.00

--

अध्ययि शुल्क

240.00

300.00

40.00

50.00

कायथशाळा/प्रयोगशाळा शुल्क

80.00

100.00

ओळखपत्र शुल्क

--

30.00

90.00

कॉलेि मॅगेणझि

70.00

70.00

ववमा सुरक्षा निधी

10.00

10.00

70.00

70.00

100.00

100.00

600.00

500.00

--

10.00

--

बोडागचे नियमािस
ु ार

प्रवेश शुल्क

सत्र शुल्क (प्रर्म व द्ववतीय सत्रासाठी)
प्रातयक्षक्षक परीक्षा शुल्क (प्रनतववषय रु. 30/-)

ववववध सांस्कृनतक कायथक्रम शुल्क
महाववद्यालयीि परीक्षा शुल्क

संस्र्ा ववकास निधी (दरमहा रु. 50/-)
बोडथ प्रमाणपत्र शल्
ु क

(+) परीक्षा अजग शल्
ु क
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वगथ 12 वा

30.00

Junior College - Commerce [English Medium]
(On Self-finance basis)
Fee Structure - Following will be the fees for 11th & 12th standards.
No.

Description

11th Std.

12th Std.

1)

Admission Fee

16.00

18.00

2)

Tuition Fee

4900.00

5100.00

3)

Term Fee

32.00

36.00

4)

Laboratory (Computer Lab) Fee

245.00

245.00

5)

Practical Examination Fee

....

15.00

6)

Identity Card

30.00

30.00

7)

College Magazine

70.00

70.00

8)

Safety Insurance Fund

10.00

10.00

9)

Cultural Programme Fee

70.00

70.00

10)

College Examination Fee

100.00

100.00

11)

Board Certificate Fee

....

10.00

12)

Board Examination Application Fee

....

As per Rule

Note: The above fees are subject to change by the College.
Please Note 1.

Every student admitted will have to pay the fees as mentioned in the schedule of fees and
admission of the student will be confirmed only after the full payment of fees is received.

2.

Fees once paid are not refundable unless admission is refused by the college.

3.

All admissions will be done through online Pre-Admission application. The internet facility for
the same is available in Babaji Datey Kala Ani Vanijya Mahavidyalaya.

4.

Without online Pre-Admission application no admission will be granted.

5.

Admissions will be on Merit basis.

6.

All notices related to admissions & Merit list will be displayed on the college notice-board. No
correspondence will be made personally.

7.

The student should take his/her admission within 4 working days after declaration of Merit
list on the college notice-board.

8.

Admission will be confirmed only after the payment of fees and submission of the necessary
documents by him/her.
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शल्
ु क वववरि (वररष्ठ महाववद्यालय-कला आणि वाणिज्य)
क्र.

शुल्क वववरि

प्रथम वषग

द्ववतीय वषग

तत
ृ ीय वषग

1)

अध्ययि शुल्क

800.00

800.00

800.00

2)

संगीत/गह
ृ अर्थशास्त्र/भूगोल प्रयोगशाळा (बी.ए.1,2,3)

405.00

405.00

405.00

प्रयोगशाळा शुल्क (CFS व ITB ववषयांकररता)
(बी.कॉम.1,2)
3)

ववद्यापीठ िोंदणी शुल्क

4)

.....
100.00

.....

.....

ववद्यापीठ क्रीडा शल्
ु क

50.00

50.00

50.00

5)

ववद्यार्ी मदत निधी (Student Aid Fund)

25.00

25.00

25.00

6)

ववद्यापीठ ववद्यार्ी पररषद

5.00

5.00

5.00

7)

ववद्यापीठ वावषथक शुल्क

70.00

70.00

70.00

8)

व्यायामशाळा व क्रीडा स्पधाथ शुल्क

135.00

135.00

135.00

9)

ओळखपत्र शल्
ु क

30.00

30.00

30.00

10)

वैद्यकीय तपासणी शुल्क

45.00

45.00

45.00

11)

श्री संत गाडगेबाबा अध्यासि शुल्क

1.00

1.00

1.00

12)

आपद्ग्रस्त निधी (ववद्यापीठ)

10.00

10.00

10.00

13)

अश्वमेध शुल्क

30.00

30.00

30.00

14)

ववद्यापीठ ववमा शल्
ु क

10.00

10.00

10.00

15)

ग्रंर्ालय शुल्क

135.00

135.00

135.00

16)

ववद्यापीठ कॉपथस फंड

5.00

5.00

5.00

17)

शारीरीक क्षमता चाचणी शुल्क

25.00

25.00

25.00

18)

ववद्यार्ी कल्याण निधी (Student Welfare Fund)

10.00

10.00

10.00

19)

पयाथवरणशास्त्र शल्
ु क

....

135.00

....

20)

ववववध सांस्कृनतक कायथक्रम शुल्क

70.00

70.00

70.00

21)

महाववद्यालयीि परीक्षा शुल्क (सराव परीक्षा)

100.00

100.00

100.00

22)

फॅलसललटी शुल्क (Facility Fees)

70.00

70.00

70.00

23)

पदवी प्रमाणपत्र शल्
ु क (बी.ए.3, बी.कॉम.3 कररता)

....

.....

200.00

24)

कॉलेि मॅगेणझि

70.00

70.00

70.00

25)

(+) ववद्यापीठ परीक्षा शुल्क

....ववद्यापीठाचे नियमािस
ु ार....
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पदव्यत्त
ु र ववभार् शुल्क वववरि (M.Com. & M.A.)
क्र. शल्
ु क वववरि

M.Com.
Full Paying

M.A.
GOI

Full Paying

GOI

1)

अध्ययि शुल्क

3000.00

-

3000.00

-

2)

संगणक प्रयोगशाळा शल्
ु क

2665.00

-

-

-

3)

ग्रंर्ालय शल्
ु क

1330.00

-

1330.00

-

4)

ववद्यापीठ क्रीडा शुल्क

50.00

-

50.00

-

5)

प्रविि (चळसीरींळेप) शुल्क

155.00

-

155.00

-

6)

ववद्यापीठ वावषथक शुल्क

70.00

-

70.00

-

7)

ववद्यापीठ ववद्यार्ी कल्याण निधी

10.00

10.00

10.00

10.00

8)

ववद्यापीठ ववद्यार्ी मंडळ शल्
ु क

5.00

-

5.00

-

9)

ओळखपत्र शुल्क

30.00

30.00

30.00

30.00

1.00

-

1.00

-

10)

श्री संत गाडगेबाबा अध्यासि शुल्क

11)

आपद्ग्रस्त निधी

10.00

-

10.00

-

12)

अश्वमेध शल्
ु क

30.00

-

30.00

-

13)

ववद्यापीठ कॉपथस फंड

10.00

-

10.00

-

14)

महाववद्यालयीि क्रीडा शुल्क

135.00

-

135.00

-

15)

ववववध सांस्कृनतक कायथक्रम शुल्क

70.00

-

70.00

16)

ववद्यार्ी मदत निधी

25.00

25.00

25.00

25.00

17)

ववद्यापीठ निधी

30.00

-

30.00

-

18)

ववद्यापीठ ववमा

10.00

10.00

10.00

10.00

19)

कॉलेि मॅगेणझि

70.00

-

70.00

-

20)

ववद्यापीठ स्पोटथ स फी

25.00

21)

सराव परीक्षा शुल्क

100.00

100.00

100.00

100.00

22)

फॅलसललटी शल्
ु क

805.00

-

805.00

-

23)

(+) ववद्यापीठ परीक्षा शुल्क

25.00

(ववद्यापीठाचे नियमािुसार)
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ववद्यार्थयाांसाठी सवगसाधारि नियम
1. महाववद्यालयातील ववद्यार्ी हा चोवीस तास ववद्यार्ी समिला िाईल. महाववद्यालयात व
अन्यत्र

तयाची

वतथणक
ू

योग्यच

असली

पाहहिे.

ती

अयोग्य

राहहल्यास

तसेच

तयािे

महाववद्यालयाच्या अिश
ु ासिाचे पालि ि केल्यास तयाला महाववद्यालयाति
ू काढूि टाकण्याचा
अधधकार प्राचायाांिा आहे .

2. अभ्यासक्रम सुरु होण्यापूवीच्या प्रार्थिेला प्रतयेक ववद्यार्थयाथिे आपली उपजस्र्ती पबत्रका घेऊि

हिर असले पाहहिे. उलशरा येणाऱ्या ववद्यार्थयाांला वगाथत प्रवेश लमळणार िाही, तयाची
अिुपजस्र्ती मांडली िाईल.

3. कनिष्ट्ठ

महाववद्यालय

तसेच पदवी व

पदव्युत्तर

स्तरावरील

सवथ ववद्यार्ी/ववद्याधर्थिींिा

महाववद्यालयािे ठरवलेला गणवेश घालणे अनिवायथ आहे . महाववद्यालयात येतािा ववद्यार्थयाथिे
महाववद्यालयाचा गणवेश घालणे तसेच आपले ओळखपत्र (Identity Card) िवळ बाळगणे
अनिवायथ आहे . कमथचारीवगाथपैकी कोणीही मागणी केल्यास ओळखपत्र दाखववले पाहहिे. ववद्यार्ीववद्याधर्थिी गणवेशात िसल्याचे ककंवा तयांचेिवळ ओळखपत्र िसल्याचे आढळल्यास दं ड
आकारला िाईल.
4. ववद्यावपठाच्या नियमाप्रमाणे प्रतयेक ववषयात 75% उपजस्र्ती आवश्यक आहे .
5. ववद्यार्थयाांिी

प्रार्थिा,

शैक्षणणक

तास,

व्यायाम

वगाथची

उपजस्र्ती

व

इतर

आवश्यक

उपजस्र्तीबाबत स्वतः िागरुक रहावे. पालकांिी वषथभरात प्राचायाांिा भेटूि आपल्या पाल्याच्या
प्रगतीचा आढावा घ्यावा.

6. महाववद्यालयाचे साहहतय, ववद्युत उपकरणे, इमारतीच्या िुकसािीसाठी सामूहहक दं ड केला
िाईल.

7. महाववद्यालयाचे सवथ अभ्यासपूरक कायथक्रम प्राचायथ व प्राध्यापकांच्या संमतीिेच ठरतील.

8. ववद्यार्थयाांिी 15 ऑगस्ट, 26 िािेवारी या राष्ट्ट्रीय हदवशी महाववद्यालयाच्या गणवेशात
उपजस्र्त राहणे आवश्यक आहे . अन्यर्ा दं ड आकारण्यात येईल.
9. पव
थ रवािगीलशवाय
ू प
हिेरीपटावरुि

सतत
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हदवस

अिप
ु जस्र्त

राहहल्यास

ववद्यार्ी/ववद्याधर्थिीचे

िाव

कमी होईल. हिेरीपटावर पन्
ु हा िाव घेण्यासाठी 100 रु. शल्
ु क भरावे लागेल. ही

सवलत एकदाच लमळे ल.

10. मोचे, संप, अन्य रािकीय आंदोलिे व हहंसक कृतये, प्राध्यापक व मल
ु ामल
ु ींशी असभ्य वागणक
ू
इ. प्रकारात भाग घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांस महाववद्यालयाति
ू ताबडतोब काढूि टाकण्यात येईल.

11. उच्च

माध्यलमक

शालांत

परीक्षा

ककंवा

ववद्यावपठाच्या

परीक्षेचा

निकाल

लागि
ू

गण
ु पबत्रका/प्रमाणपत्रे कायाथलयात प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासि
ू तीि हदवसांच्या आत ववद्यार्थयाथिे
आपली गुणपबत्रका/प्रमाणपत्र कायाथलयातूि न्यावी. तयािंतर गुणपबत्रका/प्रमाणपत्रे िपूि ठे वण्याची
िबाबदारी महाववद्यालयाची राहणार िाही.
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12. महाववद्यालयाच्या पररसरात तंबाख,ू गुटखा इ. मादक पदार्थ बाळगण्यास/सेवि करण्यास
कायद्यािे सक्त मिाई आहे . असे नियमबा्य कृतय ववद्यार्थयाांकडूि घडल्यास संबंधधतांवर
लशस्तभंगाची कारवाई होईल.

13. महाववद्यालयाच्या संपण
ू थ पररसरात ववद्यार्थयाांिा मोबाईल वापरण्यास परवािगी िाही.

14. महाववद्यालय मध्येच सोडतािा महाववद्यालयाची दोन्ही ओळखपत्रे महाववद्यालयात िमा
करावी लागतील.

15. ववद्यार्थयाथिे महाववद्यालयात प्रवेश घेतला याचा अर्थ, तयाला व तयाच्या पालकाला वरील सवथ
नियम मान्य आहे त, तसेच तयात ककंवा ववद्यावपठाच्या/शासिाच्या नियमांत वेळोवेळी होणारे
फेरबदलही मान्य राहतील असा होईल व सवथ नियम तयाला बंधिकारक राहतील.

ववद्यार्थगिी वसनतर्ह
ृ

महाववद्यालयीि ववद्याधर्थिींकररता महाववद्यालयाचे पररसरात सरु क्षक्षत वातावरण आणण सवथ सोयींिी
यक्
ु त अशा वसनतगह
ृ ाची सवु वधा उपलब्ध आहे . िास्तीत िास्त ववद्याधर्थिींिी या वसनतगह
ृ ाचा लाभ
घ्यावा. वसनतगह
ृ ाचे प्रवेश अिथ वसनतगह
ृ ाच्या कायाथलयात उपलब्ध आहे त.

सायकल स्टॅ न्ड
महाववद्यालयात ववद्यार्ी आणण ववद्याधर्थिींकररता सायकल स्टॅ न्डची स्वतंत्र व्यवस्र्ा करण्यात
आली आहे . सायकली कुलूप लावूि सायकल स्टॅ न्डवरच ठे वाव्यात. सायकल स्टॅ न्ड व्यनतररक्त इतरत्र
सायकली ककंवा इतर वाहिे उभी करू ियेत. कुलूप िसलेली वाहिे महाववद्यालयात आणू ियेत.

ववद्याथी उपाहारर्ह
ृ

बाबािी दाते कला आणण वाणणज्य महाववद्यालयाचे ववद्यार्ी उपाहारगह
ृ असूि या उपाहारगह
ृ ामध्ये
महाववद्यालयाचे ववद्यार्ी-ववद्याधर्थिी, कमथचारीवगाथसाठी उतकृष्ट्ट, दिेदार िाश्ता, चहा लमळण्याची
तसेच र्ंड कफल्टडथ पाण्याची व्यवस्र्ा केलेली आहे . उपाहारगह
ृ ामध्ये बसण्याची उत्तम व्यवस्र्ा आहे .
टीप - माहहतीपत्रकामध्ये िमद
ू केलेल्या व िमद
ू ि केलेल्या सवथ गोष्ट्टींबाबत, प्रशासकीय तसेच
सवथसाधारण नियमांमध्ये फेरबदल करण्याबाबत अंनतम निणथय प्राचायाांचा राहील.
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पसायदाि
आता ववश्वातमके दे वे । येणे वाग्यज्ञे तोषावे
तोषोनि मि द्यावे । पसायदाि हे

॥1॥

िे खळांची व्यंकटी सांडो । तया सतकमी रनत वाढो
भूता परस्परे िडो । मैत्र िीवांचे ॥2॥

दरु रतांचे नतलमर िावो । ववश्व स्वधमथ सूये पाहो ।
िो िे वांजच्िल तो ते लाहो । प्राणणिात ॥3॥
वषथत सकळमंगळी । ईश्वरनिष्ट्ठांची मांहदयाळी
अिवरत ् भूमंडळी । भेटतु भूतां ॥4॥

चला कल्पतरुं चे आरव । चेतिा धचंतामणीचे गाव
बोलते िे अणथव । पीयुषाचे ॥5॥

चंद्रमे िे अलांिि । मातांड िे तापहीि
ते सवाथही सदा सज्िि । सोयरे होतु ॥6॥

ककंबहुिा सवथसुखी । पूणथ होऊनि नतन्हीं लोकी
भजििो आहदपुरुखी । अखंडडत ॥7॥

आणण ग्रंर्ोपिीववये । ववशेषी लोकी इये
दृष्ट्टादृष्ट्ट वविये । हो आवेिी ॥8॥
येर् म्हणे श्री ववश्वेश्वरावो । हा होईल दाि पसावो
येणे वरे ज्ञािदे वो । सणु खया झाला ॥9॥
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