यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठ, नावशक
अभ्यासकें द्र: शंकरराव मोवहते महाववद्यालय, अकलूज

कें द्र संयोजक

कें द्र प्रमुख

डॉ.बाळासाहेब मुळीक

डॉ.आबासाहेब देशमुख

समाजातील jao
महाराष्ट्र

ivaVaqaI- iSaxaNaapaasaUna vaMicat राiहले आहेत¸ अशा ivaVaqyaa-Mnaa पुन्हा वशक्षण प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने
शासनाने 1 jaulaO 1989 raojaI yaSavaMtrava cavhaNa maharaYT/ mau@t ivaVapIzacaI sqaapnaa naaiSak yaoqao kolaI. त्याच

उद्देशाने वशक्षण प्रसारक मंडळ, अकलूज या संस्थेचे अध्यक्ष मा.श्री. जयससंह मोवहते पाटील यांनी 5 जानेवारी 2005

raojaI यशवंतराव cavhaNa maharaYT/ mau@t ivaVapIzacao

अभ्यासकें द्र शंकरराव मोवहते महाववद्यालय, अकलूज येथे सुरू के ले.

पवहल्या वर्षी 78 ववद्यार्थयाांनी अभ्यास कें द्रात प्रवेश घेतला.

saat%yaanao saM#yaa vaaZ haot Asatanaa, yaa vaYaI- अभ्यास कें द्राची

ववद्याथी संख्या 1700 पयांत पोहोचली आहे. आतापयांत अभ्यास कें द्रातून 12000 ववद्यार्थयाांनी पदवी संपादन के लेली
आहे. ही पदवी महाराष्ट्रातील इतर ववद्यापीठाशी समकक्ष म्हणून गृहीत धरली जाते.
उद्दद्दष्टे
1) ववद्यार्थयाांमध्ये उद्योजकता ववकास गुण वृसधंगत करणे.
2) शैक्षवणक गुणवत्ता वशक्षणाच्या व प्रवसधीच्या माध्यमातून सववदरू पसरववणे.
3) समृध जीवन जगण्यासाठी ज्ञानात्मक आधार देणे.
वशक्षणक्रम
1) पूवत
व यारी: वलवहता - वाचता येणे अपेवक्षत आहे तसेच बारावी

naapasacyaa AatIla

वय वर्षे 18 पासून पुढे 90

वर्षावपयांतचा ववद्याथी पात्र आहे.
2) बी.ए.
3) बी.कााँम.
वरील सवव वशक्षणक्रमाचे दर रवववारी सुट्टीच्या द्ददवशी महाववद्यालयांमध्ये तास घेतले जातात व त्यांना
वेळापत्रकाप्रमाणे मागवदशवन के ले जाते.



यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठाचे अभ्यास कें द्रास A मानांकन.

मागवदशवक प्राध्यापक
यूजीसीच्या वनयमानुसार प्रत्येक ववर्षयासाठी स्वतंत्र मागवदशवक प्राध्यापकांची वनयुक्ती के ली आहे. अभ्यास कें द्रामध्ये
एकू ण 30 प्राध्यापक मागवदशवक म्हणून काम पाहत आहेत.
वैवशष्ट्ये
1) राष्ट्रीय सेवा योजनेचे 50 ववद्यार्थयाांचे युवनट
2) स्पधाव परीक्षा देणाऱ्या ववद्यार्थयाांना ग्रंथालयाची सुववधा
3) व्यवक्तमत्व ववकासासाठीचे राबवले जाणारे ववववध उपक्रम
4) शैक्षवणक ववकासाबरोबरच कला व क्रीडा गुणांना संधी देण्यात येत.े
5) अभ्यास कें द्रामध्ये सवव भौवतक सोयी सुववधा उपलब्ध.
6) सोमवार ते रवववार ववद्यार्थयाांच्या अडचणी सोडववण्यासाठी व सेवा पुरवण्यासाठी अभ्यास कें द्राची तत्परता.
वेळ सकाळी 11.00 ते दुपारी 3.00 वाजेपयांत
उल्लेखनीय यश
1) कु . वहना कौसर कलाल - पीएसआय
2) कु . प्रतीक्षा शेंडगे- पीएसआय
3) EaI.संजय नाळे - पीएसआय
4) कु . नयना वळकुं डे - एसटीआय
5) कु . मैना पालवे - एसटीआय

AiQak maaihtIsaazI ववद्यापीठ vaobasaa[-T pha - https://ycmou.digitaluniversity.ac/
AByaasakoMd` saMpk-Á Da^.baaLasaahoba mauLIk 9822442185
EaI.rNajaIt gaayakvaaD 9730303848
EaI.tanaajaI baavaLo 9763632263
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