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पेठ तालुक्यातील करं जाळी व आजूबाजूच्या पररसरातील ग्रामीण, आदिवासी व आदथिकदृटया
मागासलेल्या वगाि च्या उच्च दिक्षणाच्या गरजा लक्ष्यात घेउन मा. आमिार, समाजसे वक श्री.
नरहरीजी सीताराम दिरवाळसाहेब यां नी सह्याद्री दिक्षण मंडळ दिं डोरी ह्या िैक्षदणक सं स्थेची
स्थापना २००५ साली केली.
Vision: To develop the college as an educational hub to provide Hi-Tech Educational
मा. श्री. पी. सी. गवळी
facilities to all sphere, urban, rural and tribal.
सचिव, स. चि.
मंडळ

डौ आर वाय
बोरसे

मा.श्री. नरहरी चिरवाळ
अध्यक्ष स. चि. मंडळ

सह्याद्री दिक्षण मंडळ दिं डोरी संचदलत महं त जमानिास महाराज कला, वादणज्य
व दवज्ञान महादवद्यालय कारं जाळी ता. पेठ ची स्थापना मा. आमिार, समाजसे वक
श्री. नरहरीजी सीताराम दिरवाळ साहे ब यां नी ११ जुलै २००९ रोजी केली.
एम.जे.एम.महादवद्यालय हे नादसक दजल्ह्ह्यातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील
करं जाळी गावाच्या दनसगि रम्य वातावरणात स्थापन िालेले असू न सादवत्रीबाई
फुले पुणे दवद्यापीठािी

महाचवद्यालयािी इमारत

प्रािायय

सं लग्नीत आहे . आदिवासी व ग्रामीण भागातील आदथिकदृष्टया मागासलेल्या दवद्यार्थ्ाां ना गु णवत्तापूणि
दिक्षण व िैक्षदणक सु दवधा पुरदवणे हे महादवद्यालयाचे प्रथम कति व्य आहे . महादवद्यालयात
दवद्यार्त्ाां च्या दहताचे जे वे गवे गळे उपक्रम राबदवले जातात र्त्ात सवि दिक्षक व दिक्षकेतर कमिचारी
दहरीरीने भाग घेतात. ह्या महादवद्यालयात कला, दवज्ञान व वादणज्य िाखां चे पिवी पयां तचे दिक्षण
दवद्यार्थ्ाां ना दिले जाते . सन २०१७-२०१८ ह्या िैक्षदणक वर्ाां पासू न महाराष्टर िासनाच्या परवानगीने
महादवद्यालयात इ.११वी कला, दवज्ञान व वादणज्य िाखां चे वगि (कदनष्ठ महादवद्यालय) सु रु करण्यात
आले आहे त.
गां धीवािी दवचारसरणी केवळ अंधश्रध्िे ने न स्विकारता दतला बु स्विवािातू न ररचवणारे माननीय
श्री नरहरीजी सीताराम दिरवाळसाहे ब व सं स्थेचे पिादधकारी यां नी आदिवासी व ग्रामीण भागातील
समाजाच्या उिारासाठी सह्याद्री दिक्षण मंडळ रुपी ज्ञान यज्ञ सु रु केला. या िैक्षदणक सं स्थेच्या
रूपाने माननीय दिरवाळ साहे बानी प्रज्वदलत केलेल्या या यज्ञात करं जाळी ये थील गवळी
कुटुं बाचेसुिा मोलाचे सहकायि लाभत आहे . माननीय पद्माकरजी गवळीसाहे ब, सदचव, सह्याद्री
दिक्षण मंडळ हे अहोरात्र सं स्थेसाठी िटत आहे त. आदिवासी व ग्रामीण भागातील दवद्यार्थ्ाां ची उच्च
दिक्षणाची सोया व्हावी ह्या उिे िाने सह्याद्री दिक्षण मंडळाने सन२००९ मध्ये एम. जे. एम. कला,
दवज्ञान व वादणज्य महादवद्यालयाची स्थापना केली. महादवद्यालयात आज रोजी दवदवध दवर्यातील
पिवीपयि न्त अद्यावत दिक्षण दिले जाते . महादवद्यालयात िैक्षदणक उपक्रमां बरोबर दवद्यार्थ्ाां चा
िारीररक, मानदसक, सामादजक व व्यस्विमत्व दवकास हे अभ्यासक्रमेत्तर उपक्रम राबदवले जातात.

Programmes Conducted

Jr. College Programs
XI & XII Class:

Senior College Programs
BA Special:

Marathi
History
Economics

B. Sc. Special:

Chemistry
Botany
Physics

B.Com. Special: Business
Admin.
Skill Development Programmes

•
•
•
acilities in MJM College
• Qualified Staff
• New College Building
• Computerized library
• Gymkhana and a big playground
• N.S.S. Unit
• SWO - Earn While Learn Scheme
• Organization of Co-curricular and Social Activities

Arts,
Commerce
Science

Nursery Development
Programme
Soil and Water Testing
Programmes
Tailoring training

Salient Features of College
• Affiliated to Savitribai Phule Pune University
• Students centric teaching-learning
• Sports Department
• Soft skill Development
• Three skill development Programmes
• Excellent Academic Results and Healthy Academic Environment
• Canteen

एम जे एम महाचवद्यालयातील उपक्रम
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PREMISES
Celebration
of
Van
Mahotsav

3 JULY
2017

Seed Ball Throw in Saval Ghat Jungle, 3-7-2017

Tree Plantation in Forest
10 July 2017

Department of Chemistry celebrates
“World Chemistry Day”

18 July 2017

Students
Walfare
Department
July 2017

Alumni Students
22 July 2017

Career Guidance
by Bank of
Maharashtra
officials
1 August 2017

Celebration
of Adivasi
DinStudents
Rally in
Karanjali
9 August
2017

NSS
Swachheta Bharat
Abhiyan:Part-1
2 to 12 August
2017

NSS
Swachheta
Bharat
Abhiyan:Part-2
2 – 12 August
2017

Students Council
Election
August 2017

National Sports Day/
Major Dyanchand
Birth Anniversary

21 August 2017

