
सािव ीबाई फुल ेपणुे िव ापीठ 
मु  अ ययन शाळा 

 

शै िणक वष २०२०-२१   –  थम वष एम.कॉम. वशे  –  नहेमी िवचारल ेजाणारे  

 

१) सािव ीबाई फुल ेपुण ेिव ापीठात बिहः थ कंवा दरू थ िश ण (ODL) प तीन े थम वष एम. कॉम. 

या वगात वशे घतेा यईेल का? 
उ. सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठा या मु  अ ययन शाळे ारे दरू थ िश ण प तीने (बिह: थ न ह)े 

थम वष एम. कॉम. या वगात वेश घेता येईल. 

 

२) थम वष एम.ए. वशेासाठी पा ता िनकष काय आहते? 

उ. या उमेदवाराने 10+2 तरानंतर UGC मा यता ा  िव ापीठातून कमान ३ वषाचा पदवी 

िश ण म पूण केलेला आह,े तो थम वष एम.कॉम. वेशास पा  आह.े 

 

३) थम वष एम.कॉम. वशेासाठी कोणकोणते िवषय उपल ध आहते? 

उ. थम वष एम.कॉम. वेश घेतवेेळी ४ िवषय िनवडायचे आहते. 

अ नवाय वषय: 

101 Management Accounting and Financial Analysis and Control 
 

पढु लपकै  कोणताह  एक वषय: 

102A   Strategic Management and Industrial Economics 
102B   Strategic Management and Business Statistics 
 

पढु लपकै  कोणताह  एक ुप: 

Group A (Advanced Accounting & Taxation) 
103 Advanced Accounting and Specialized Areas in Accounting 
104 Income Tax and Business Tax Assessment & Planning 
 
Group B (Commercial Laws & Practices) 
105 Information system and E-Commerce Practices & E- Security & Cyber Laws 
106 Intellectual Property Laws and Laws Regulating to Copyrights & Design 
 
Group C (Advanced Cost Accounting & Cost system) 
107 Advanced Cost Accounting and Application of Cost Accounting 
108 Costing Techniques and Responsibility Accounting and Cost Control & Cost System 



Group D (Co-operation & Rural Development) 
109 Co-operative Movement in India and International Co-operative Movement 
110 Rural Development and Co-operative Management and Education 
 
Group E (Business Practices & Environment) 
111 Organized Trades and Markets and Modern Business Practices 
112 Business Environment and Policy and Business Environment Analysis 
 
Group F (Business Administration) 
113 Production and Operation Management and Business Ethics & Professional Values 
114 Financial Management and Elements of Knowledge Management 
 
Group G (Advanced Banking & Finance) 
115 Legal Framework of Banking and Banking Law & Practices 
116 Central Banking and Monetary Policy 
 
Group H (Advanced Marketing) 
117 Marketing Techniques and Customer Relationship Management & Retailing 
118 Consumer Behaviour and Services Marketing 

 

४) िनयिमत महािव ालयातील िव ाथ  आिण दरू थ िश ण प तीतील अ यास म (syllabus) ह े

वगेवगेळे आहते का? 

उ. नाही, िनयिमत महािव ालयातील िव ा याना िव ापीठ मा यता ा  जो अ यास म (syllabus) 

लागू आह ेतोच अ यास म दरू थ िश ण प तीतील िव ा यानादखेील लागू आह.े सदर अ यास म मु  

अ ययन शाळे या  http://www.unipune.ac.in/sol/ या संकेत थळावर उपल ध आह.े 

 

५) थम वष एम.कॉम. वगाक रता कोण या मा यमातनू वशे उपल ध आहते? 

उ. अ ययनासाठी इंि लश आिण मराठी मा यम उपल ध आह.े तथािप, पुढील िवषयांक रता अ ययन 

सािह य तसेच परी ेचे मा यम फ  इंि लश असेल: 
101 Management Accounting and Financial Analysis and Control 

102B Strategic Management and Business Statistics 
103 Advanced Accounting and Specialized Areas in Accounting 
104 Income Tax and Business Tax Assessment & Planning 
107 Advanced Cost Accounting and Application of Cost Accounting 
108 Costing Techniques and Responsibility Accounting and Cost Control & Cost System 

(मराठ  मा यमाच े व याथ  वर ल वषय नवडू शकतात परंतु यांचे मा यम मराठ  नसनू 

फ त इंि लश असेल) 

 



६) मु  अ ययन शाळेतील वशे ह े वशे परी ा कंवा गणुव ा यादी ारे होतील का? 

उ. वेशासाठी कोणतीही वेश परी ा अथवा गुणव ा यादी असणार नाही. “ थम येणा यास ाधा य” 

या त वावर उपल ध मया दत जागांसाठी वेश दले जातील. 

 

७) वशे या पणू कर यासाठी िव ापीठाम य ेमु  अ ययन शाळेम ये जाण ेआव यक आह ेका?  

उ. नाही, वेश या ही ऑनलाईन प तीने होणार अस याने यासाठी शाळेम ये जाणे आव यक 

नाही.  

 

८) िव ा यास कोण या महािव ालयात वशे घेता यईेल? 

उ. पुणे, अहमदनगर, नािशक आिण िस वासा िज ातील सािव ीबाई फुले िव ापीठाशी संलि त काही 

महािव ालयांम ये मु  अ ययन शाळेने दरू थ िश ण िव ा याक रता अ यासक  सु  केलेली आहते. 
यातील उपल ध महािव ालयामधून कोणतेही एक महािव ालय िव ा याना वेशासाठी ऑनलाईन 
वेश येवेळी िनवडायच ेआह.े 

 

९) शै िणक वष २०२०-२१ या वशेाक रता ऑनलाईन नावन दणी कोण या सकेंत थळावर आह?े 

उ. शै िणक वष २०२०-२१ या वेशाक रता ऑनलाईन नावन दणी मु  अ ययन शाळे या  

http://www.unipune.ac.in/sol/ या संकेत थळावर आह.े 

 

१०) वशेासाठी कोणती कागदप  ेआव यक आहते?  

उ. ऑनलाईन वेश येदर यान अपलोड कर यासाठी िव ा या या खालील कागदप ां या कॅन 

केले या ती आव यक आहते: 

 

१. पासपोट आकाराचा फोटो 

२. सही 

३. पदवी परी ेचे गुणप क 

४. नावात बदल अस यास यासंदभात कागदप  

(िव ा या या मागील गुणप कावरील नाव ा  धर यात येईल. या नावात बदल झाला अस यास 
यासंदभातील कागदप  अपलोड करण ेआव यक)  

या ित र , वेश अज अ यास क ावर जमा करतेवेळी थानांतर / थलांतर माणप  आव यक राहील. 

 

११) वशे अज ऑनलाईन प तीन े भर यावर अ यास क ावर कागदप  े कोण या मदुतीत जमा करण े
आव यक आह?े 



उ. ऑनलाईन प तीने भरले या वेश अजाची व शु काची ंट तसेच वेशासाठी आव यक कागदप  ेही 
िव ा यानी िनवडले या अ यास क ावर जमा करणे आव यक आह.े 
तथािप, कोिवड-१९ महामारी या पा भूमीवर असले या लॉकडाउनमुळे स  ि थतीत वेश अज अ यास 
क ावर जमा क  नयते. अ यास क ावर वेश अज जमा कर याबाबत सिव तर सूचना शाळे या  

http://www.unipune.ac.in/sol/ या संकेत थळावर द शत केली जाईल. यानुसार िव ाथाना वेश 

अज अ यास क ावर जमा करणे बंधनकारक राहील. 

 

१२) वशेासाठी काय आव यक आहे – थानातंर माणप  (TC/LC) क  थलातंर माणप  

(Migration Certificate)? 

उ. िव ा यास थानांतर आिण थलांतर माणप  या दो हीपैक  आव यक एक माणप  जमा करण े

बंधनकारक आह.े 

 

थानातंर माणप  (महािव ालय सोड याचा दाखला) पुढील िव ा यासाठी आव यक आहे: 

जे िव ाथ  सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाची पदवीची परी ा उ ीण झाले आहते आिण यांना थम 
वष एम.कॉम. या वगाम ये वेश यायचा आह े यानंी थानातंर माणप  (महािव ालय सोड याचा 
दाखला) जमा करणे आव यक आह.े 

 

थलातंर माणप  (Migration Certificate) पढुील िव ा यासाठी आव यक आह:े 

जे िव ाथ  सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठा ित र  इतर िव ापीठातून पदवीची परी ा उ ीण झाले 
आहते आिण यांना थम वष एम.कॉम. या वगाम ये वेश यायचा आह े यांनी यां या िव ापीठाकडून 
थलांतर माणप  (Migration Certificate) घेऊन मु  अ ययन शाळेकडे जमा करणे आव यक आह.े 

 

१३) मी सािव ीबाई फुल े पुण े िव ापीठामधनूच बिह: थ िव ाथ  हणनू पदवीची परी ा उतीण आह.े 
मला वशेासाठी थानातंर माणप  (Transfer Certificate) आव यक आह ेका? 

उ. होय, अशा िव ा यानी िव ापीठा या बिहः थ िवभागातनू थानातंर माणप  (Transfer 

Certificate) घेऊन मु  अ ययन शाळेकडे जमा करण ेआव यक आह.े 

 

  



१४) ऑनलाईन वशे यवेळेी अपलोड कर यासाठी थानातंर / थलातंर माणप  (Transfer / 

Migration Certificate) अ ाप मला िमळालले ेनाही. मी ऑनलाईन वशे घऊे शकतो का? 

उ. होय, थानांतर / थलातंर माणप  िमळाले नसले तरी वेशासाठी ऑनलाईन अज करता येईल. 

तथािप, सदर माणप  िविहत मुदतीत मु  अ ययन शाळेकडे जमा करण े िव ा यावर बंधनकारक 

राहील. अ यथा अशा िव ा याचा वेश िनि त होणार नाही. 

 

१५) थम वष एम.कॉम. वशेासाठी शु क रचना काय आह?े शु क भरणा कोण या प तीन ेकरायचा 
आह?े 

उ. थम वष एम.कॉम. वेशासाठी शु क पुढील माणे आह:े 

अ) महारा ातील व यापीठातून पदवी पर ा उ ीण झालेले व याथ  यानंा थम वषाक रता 

शु क ₹ ६२००/- आहे. 

ब) महारा ाबाहेर ल व यापीठातनू पदवी पर ा उ ीण झालेले व याथ  यांना थम 

वषाक रता शु क ₹ ६९००/- आहे. 
वेश येवेळी सदर शु क भरणा फ  ऑनलाईन प तीने (नेट बँ कंग / े डीट/डेिबट काड) करता येईल. 

 

१६) वशेासाठी पा  परी ा २०२० पूव  उ ीण अस यास िश णखडं माणप  (गपॅ स ट फकेट) 
आव यक आह ेका? वशेासाठी वयोमयादा आह ेका? 
उ. वेशासाठी िश णखंड माणप  (गॅप स ट फकेट) आव यक नाही. तसेच, वेशासाठी कोणतीही 
वयोमयादा नाही. 

 

१७) पदवी िमळा यानतंर मी अ य िव ापीठाम य ेपदवी / पदिवका अ यास मास वशे घतेला होता. 
आता मु  अ ययन शाळेत थम वष एम.ए. वशेासाठी थानातंर माणप  (TC) आव यक आह ेक  
थलातंर माणप  (Migration Certificate)? 

उ. यापूव  सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठाशी संल  महािव ालयात वेश घेतला अस यास या 
महािव ालयाने दलेले थानांतर माणप  (Transfer Certificate) ह े मु  अ ययन शाळेत 

वेशासाठी आव यक राहील.  

यापूव  सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठा ित र  इतर िव ापीठात वेश घतेला अस यास या 

िव ापीठाने दलेले थलातंर माणप  (Migration Certificate) ह ेमु  अ ययन शाळेत वेशासाठी 

आव यक राहील. 

 

 



१८) ऑनलाईन वशे यवेळेी काही सम या आ यास मु  अ ययन शाळेकडे सपंक कसा साधावा? 

उ. मु  अ ययन शाळेचे कायालय “तळमजला, I.D.S. इमारत, सेट गे ट हाउसजवळ, सािव ीबाई फुल े

पुणे िव ापीठ” येथे आह.े परंतु स  लॉकडाऊन प रि थतीत िव ा या या सोयीक रता खालील इ-मले 
आय.डी. व मोबाईल मांक उपल ध क न दे यात आले आहते: 

मोबाईल . 8275425972 (कायालयीन वेळेत) 

इ-मेल आय.डी.: admission.sol@unipune.ac.in 

ऑनलाईन वेश येवेळी काही सम या आ यास िव ा याना वरील इ-मेलवर / मोबाईलवर संपक 
साधता येईल.  

 

१९) िव ा यासाठी शाळे ारे मागदशनपर ा यान ेआयोिजत केली जातात काय? 

उ. वेश या पूण झा यानंतर शाळेतफ िव ा यासाठे वय-ंअ ययन प तीबाबत संमं ण स  े

(counselling sessions) आयोिजत केली जातात. 

 

२०) शाळेतफ िव ा याना पु तके िमळतील का? 

उ. िव ापीठ अनुदान आयोग (UGC) मा यता ा  िनकषांनुसार वय-ंअ ययन सािह य सव वेिशत 

िव ा याना िमळेल. िव ापीठा या सुधा रत अ यास मानुसार सव िवषयांची पु तके िव ा याना 
िमळतील. तसेच संदभासाठी दखेील अ यास सािह य ह ेिडिजटल व पात उपल ध असेल. 

 

२१) परी ा प ती कोणती आह े– वा षक क  स ातं? 

उ. परी ा प ती ही वा षक आह.े शै िणक वषा या शेवटी परी ा घेतली जाईल. तसेच शाळे ारे 

घे यात यणेा या अंतगत मू यमापनासाठी काही गुण राखीव असतील. 

 

२२) दरू थ िश ण िव ा याक रता परी ा क  कोणत ेअसले? 

उ. दरू थ िश ण िव ा याची परी ा ही मु  अ ययन शाळे या अ यासक ावर होईल. 

 


