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पेठ तालुक्यातील करं जाळी व आजूबाजूच्या पररसरातील ग्रामीण, आदिवासी व
आर्थिकदृटया मागासलेल्या वगािच्या उच्च शिक्षणाच्या गरजा लक्ष्यात घेउन मा.

आमिार, समाजसेवक श्री. नरहरीजी सीताराम झिरवाळसाहे ब यांनी सह्याद्री शिक्षण
मंडळ दिंडोरी ह्या िैक्षझणक संस्थेची स्थापना २००५ साली केली.

मा. श्री. पी. सी. गवळी
सचिव, स. शि. मंडळ Vision: To develop the college as an educational hub to provide Hi-Tech Educational

facilities to all sphere, urban, rural and tribal.

सह्याद्री शिक्षण मंडळ दिंडोरी संचशलत महं त जमानिास महाराज कला,

मा.श्री. नरहरी झिरवाळ
अध्यक्ष स. शि. मंडळ

वाझणज्य व ववज्ञान महाववद्यालय कारं जाळी ता. पेठ ची स्थापना मा.
आमिार, समाजसेवक श्री. नरहरीजी सीताराम झिरवाळ साहे ब यांनी ११
जुलै २००९ रोजी केली. एम.जे.एम.महाववद्यालय हे नाशसक जजल्ह्यातील

डौ आर वाय बोरसे आदिवासी
प्रािायय

वातावरणात

व

ग्रामीण

स्थापन

भागातील

करं जाळी

गावाच्या

ननसगिरम्य

महाववद्यालयािी इमारत

िालेले असून साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठािी

संलग्नीत आहे . आदिवासी व ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या ववद्यार्थयाांना

Programmes Conducted

गुणवत्तापूणि शिक्षण व िैक्षझणक सुववधा पुरववणे हे महाववद्यालयाचे प्रथम कतिव्य आहे .

Jr. College Programs

महाववद्यालयात ववद्यार्तयाांच्या दहताचे जे वेगवेगळे उपक्रम राबववले जातात र्तयात सवि
शिक्षक व शिक्षकेतर कमिचारी दहरीरीने भाग घेतात. ह्या महाववद्यालयात कला, ववज्ञान व

XI & XII Class:

वाझणज्य िाखांचे पिवी पयांतचे शिक्षण ववद्यार्थयाांना दिले जाते. सन २०१७-२०१८ ह्या
िैक्षझणक वर्ाांपासून महाराष्र िासनाच्या परवानगीने महाववद्यालयात इ.११वी कला,
ववज्ञान व वाझणज्य िाखांचे वगि (कननष्ठ महाववद्यालय) सुरु करण्यात आले आहे त.

गांधीवािी ववचारसरणी केवळ अंधश्रध्िे ने न जस्वकारता नतला बुद्र्धवािातून ररचवणारे माननीय श्री
नरहरीजी सीताराम झिरवाळसाहे ब व संस्थेचे पिार्धकारी यांनी आदिवासी व ग्रामीण भागातील

समाजाच्या उद्धारासाठी सह्याद्री शिक्षण मंडळ रुपी ज्ञान यज्ञ सरु
ु केला. या िैक्षझणक संस्थेच्या

Senior College Programs
BA Special:

Marathi
History
Economics

B. Sc. Special:

Chemistry
Botany
Physics

रूपाने माननीय झिरवाळ साहे बानी प्रज्वशलत केलेल्या या यज्ञात करं जाळी येथील गवळी
कुटुंबाचेसुद्धा मोलाचे सहकायि लाभत आहे . माननीय पद्माकरजी गवळीसाहे ब, सर्चव, सह्याद्री

शिक्षण मंडळ हे अहोरात्र संस्थेसाठी िटत आहे त. आदिवासी व ग्रामीण भागातील ववद्यार्थयाांची

Arts,
Commerce
Science

B.Com. Special: Business
Admin.

उच्च शिक्षणाची सोया व्हावी ह्या उद्धेिाने सह्याद्री शिक्षण मंडळाने सन२००९ मध्ये एम. जे. एम. Skill Development Programmes
कला, ववज्ञान व वाझणज्य महाववद्यालयाची स्थापना केली. महाववद्यालयात आज रोजी ववववध
ववर्यातील पिवीपयिन्त अद्यावत शिक्षण दिले जाते. महाववद्यालयात िैक्षझणक उपक्रमांबरोबर
ववद्यार्थयाांचा िारीररक, मानशसक, सामाजजक व व्यजक्तमर्तव ववकास हे अभ्यासक्रमेत्तर उपक्रम
राबववले जातात.
Facilities 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

•
•
•

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 महाववद्यालयातील उपक्रम
Inauguration of Eco club in ollege by
Tree-Plantation by Mr. Raha

Eco-Club Trip at Bhilakas
gram, Peth (Water Fall)

Eco Club
Activities

Eco Club Trip at Nirgude Village for Pond-Cleaning

Lecture
delivered by
Prof. K. D. Mor
on Soft Skill
12 Sept 2017

Competitive
Examination
Guidance by
Prof. Kamale
Sept 2017

Guidance
to
MJM staff
regarding
NAAC by
IQAC
Coordinator
Dr. M. S.
Shinde

Lecture and Poster presentation on “Conservation of Environment” organized by Botany
Dept, Nature Club, 18 Sept. 2017

Department of Chemistry Organized One day seminar on “Awareness of soil and water tests
for yield growth” in collaboration with Krushi Department Peth. 30 Farmers participated in
Seminar, 6th Oct 2017

Seminar on “Awareness of soil
and water tests for yield growth

Chemistry
Quiz
Competition”
28 Sept 2017

Organized Inter
collegiate Wrestling
Competition
6 Oct 2017

Intercollegiate
Marathon
Organized at MJM
College
6 Oct 2017

Inauguration of
Wrestling Center &
Felicitation of
Sports students

6 Oct 2017

Poster Exhibition Marathi
Dept. 12 Oct. 2017
पोस्टर प्रिििन मराठी ववभाग
१२/१०/२०१७

पोस्टर प्रिििन अहवाल (अथििास्त्र ववभाग)

महं त जमनािास महाराज कला, वाझणज्य व ववज्ञान महाववद्यालय करं जाळी
मराठी, इनतहास, भग
ू ोल व अथििास्त्र या ववभागाच्या संयुक्त ववद्यमाने पोस्टर

प्रिििन दि. १२/१०/२०१७ रोजी आयोजजत करण्यात आले.या प्रिििनात ववववध
ववर्यावरील पोस्टर लेख आकृर्तया प्रिििन घेण्यात आले होते.

सत्र
ू संचलन रमेि बोरसे व चेतन गवळी अथििास्त्र ववभागातील

ववद्यार्थयाांनी केले.प्रमख
ु पाहुणे म्हणन
ू पेठ महाववद्यालयातील प्रा. डी. डी
हळिे व महाववद्यालयातील प्रा.वाघचौरे तसेच अथििास्त्र ववभागाचे प्रा. के. डी
मोर व प्रा. डी. पी. ठाकरे , मराठी ववभागाचे प्रा. श्रीमती. एस. एम िडु .े इनतहास

ववभागाचे प्रा. पी. एम इंपाळ, प्रा.श्रीमती व्ही. एन. पगारे भूगोल ववभागाच्या
प्रा.श्रीमती के.के.जाधव इंग्रजी ववभागाचे प्रा.डी.के.खोटरे ,प्रा.भुसारे . वाझणज्य
ववभागाचे प्रा.इद्रे कर, प्रा.गायकवाड,प्राश्रीमती िळवी उपजस्थत होते.

अथििास्त्र या ववभागामाफित सध्याजस्थतीचे वणिन करतांना GST वणिन बँककंग
क्षेत्रातील मादहती अथितज्ञ व र्तयाचे शसद्धांन्त इ.ववर्यावर ववद्यार्थयाांनी पोस्टर
तयार करून लावण्यात आले होते.

Celebration of Vachan Prerna Din and Dr. Abdul Kalam Jayanti
15 Oct 2017

Girl students celebrate

Haldi-Kumkum program
and distribute

Refreshment to Karanjali
Women’s on occasion of
Dhantrayodashi

Students
working under
Social Welfare
Department
9 -14 Oct 2017

