
 

 



ि तीय वष बी.ए. िवषय िनवडणसेदंभात  

 

एकूण िनवडावयाचे िवषय = ९ 
 

अिनवाय िवषय: 
१. AECC Environmental Studies 
२. CC-A Compulsory English  

 

पुढील िवषय गटातील ४ पकै  कोणताही १ िवषय: 
१. EC English Communication 
२. MIL1 Marathi 
३. MIL2 Hindi 
४. MIL3 Urdu 

 

पुढील िवषय गटातील ५ पकै  १ िवषय: 
i) सदर १ िवषय िनवडताना तो िवषय थम वष बी.ए. या वगाम ये िनवडला अस यासच तो िनवडता येईल. 
ii) ि तीय वष बी.ए. या वगाम ये जो िवषय िवशेष तरावर िनवडायचा आह,े तो िवषय पुढील िवषय गटात 

अस यास तो िनवडणे आव यक असेल. 
iii)  पुढील िवषय गटातील जो एक िवषय िनवडला जाईल, तोच िवषय ततृीय वष बी.ए. या वगाम ये असेल. तो एक 

िवषय बदलता येणार नाही. 
१. SEC1-A  English 
२. SEC1-D  Sanskrit 
३. SEC1-K  Sociology 
४. SEC1-L  Psychology 
५. SEC1-N  Mathematics 
 

पुढील िवषय गटातील १० पकै  २ िवषय: 
i) सदर २ िवषय िनवडताना त ेिवषय थम वष बी.ए. या वगाम ये िनवडले अस यासच ते िनवडता येतील. 
ii) ि तीय वष बी.ए. या वगाम ये जो िवषय िवशेष तरावर िनवडायचा आह,े तो िवषय पुढील िवषय गटात 

अस यास तो िनवडणे आव यक असेल. 
iii)  पुढील िवषय गटातील जे दोन िवषय िनवडले जातील, तेच िवषय तृतीय वष बी.ए. या वगाम ये असतील. ते २ 

िवषय बदलता येणार नाहीत. 
१. CC-B  Marathi 
२. CC-C  Hindi 
३. CC-E  History 
४. CC-G  Economics 
५. CC-H  Political Science 
६. CC-J  Public Administration 
७. CC-L  Psychology 
८. CC-M  Education 
९. CC-N1  Mathematics 

१०. CC-N2 Mathematics   
 



पुढील िवषय गटातील ११ पकै  १ िवषय गट: 
i) वरीलपैक  जो एक िवषय गट िनवडायचा आह,े तो िवषय थम वष बी.ए. या वगाम ये िनवडललेा अस यासच 

तो घेता येईल. 
ii) सदर िवषय हा बी.ए. अ यास माक रता िवशेष तरावरील िवषय असेल. 
iii) ि तीय वषास िवशेष तरावर िनवडलेला िवषय तृतीय वषासदखेील लागू राहील, तो बदलता येणार नाही. 
A:इंि लश िवशषे गट   
DSE1-A, DSE2-A, SEC2-A 

B: मराठी िवशेष गट   
DSE1-B, DSE2-B, SEC2-B 

C: हदी िवशेष गट   
DSE1-C, DSE2-C, SEC2-C 

D: सं कृत िवशषे गट    
DSE1-D, DSE2-D, SEC2-D 

E: इितहास िवशषे गट    
DSE1-E, DSE2-E, SEC2-E 

G: अथशा  िवशषे गट    
DSE1-G, DSE2-G, SEC2-G 

H: रा यशा  िवशषे गट   
DSE1-H, DSE2-H, SEC2-H 

J: लोक शासन िवशषे गट   
DSE1-J, DSE2-J, SEC2-J 

K: समाजशा  िवशषे गट    
DSE1-K, DSE2-K, SEC2-K 

L: मानसशा  िवशषे गट    
DSE1-L, DSE2-L, SEC2-L 

N: गिणतशा  िवशषे गट    
DSE1-N, DSE2-N, SEC2-N 
 

िवशषे सचूना: 
१) मानसशा  या िवषयाचे CC-L आिण SEC1-L या दोनपैक  कोणताही एकच िवषय िनवडता यईेल. ह ेदो ही 

िवषय िनवडता येणार नाहीत. 
२) या िव ा याना मानसशा  िवषय िवशेष तरावर यायचा आह,े यानंी CC-L हा िवषय िनवडावा, यांना 

SEC1-L हा िवषय िनवडता येणार नाही. 
३) या िव ा यानी थम वषास गिणतशा  हा िवषय िनवडलेला आह े यानंा CC-N1 आिण CC-N2 ह ेदो ही 

िवषय िनवडता येतील अथवा या दो हीपैक  कोणताही एक िवषय िनवडता येईल. 
४) या िव ा याना गिणतशा  िवषय िवशेष तरावर यायचा आह,े यांना CC-N1, CC-N2, SEC1-N, 

DSE1-N, DSE2-N आिण SEC2-N ह ेिवषय अिनवाय आहते. 
५) या िव ा याना गिणतशा  िवषय हा िवशेष तरावर िनवडायच आह े यांना ि तीय वष बी.ए. या वगाम य े

तसेच या िव ा याना मानसशा  िवषय हा िवशेष तरावर िनवडायच आह े यानंा तृतीय वष बी.ए. या 



वगाम य ेअ यास क ावर ा यि क स ास य  उपि थत रा न ा यि क वही (जनल) पूण करणे आव यक 
असेल.  

६) या िव ा याना गिणतशा  िवषय हा िवशेष तरावर िनवडायच आह े यांना ि तीय वष बी.ए. या वगाम य े
तसेच या िव ा याना मानसशा  िवषय हा िवशेष तरावर िनवडायच आह े यांना तृतीय वष बी.ए. या 
वगाम ये वेश घेत यानंतर अ यास क ावर योगशाळा शु क .१४०० भरावे लागले. 

७) या िव ा याना मानसशा  आिण गिणतशा  िवषय हा िवशेष तरावर िनवडायचा आह े यांनी ऑनलाईन 
वेश घेतेवेळी आपले अ यासक  बदलनू (एिडट क न) पुढीलपैक  एक अ यासक  िनवडावे: 

i) CAAN017440  KRT Arts, BH Commerce and AM Science (KTHM) College, Shivaji   
Nagar, Gangapur Road, Nashik 

ii) CAAP010230  Modern College of Arts, Science and Commerce, Shivajinagar, Pune 

मानसशा  आिण गिणतशा  िवषय हा िवशेष तरावर फ  वरील दोन अ यास क ावरच उपल ध आह,े इतर 
कोण याही अ यास क ांवर उपल ध नाही. 

 

अ ययना या मा यमाबाबत 

अ ययनाचे मा यम तसेच अ यास सािह याचे व परी ेचे मा यम पुढील माण ेअसेल: 
 

िवषयाचा कोड मा यम 
MIL3, EC, CC-A, CC-N1, CC-N2, SEC1-A, 
SEC1-N, DSE1-A, DSE2-A, SEC2-A, DSE1-N, 
DSE2-N, SEC2-N 

इंि लश 

MIL1, CC-B, SEC1-D, DSE1-B, DSE2-B, SEC2-B, 
DSE1-D, DSE2-D, SEC2-D 

मराठी 

MIL2, CC-C, DSE1-C, DSE2-C, SEC2-C हदी 
AECC,            CC-E,             CC-G,            CC-H,  
CC-J,            CC-L,             CC-M, 
SEC1-K, SEC1-L, DSE1-E, DSE2-E, 
SEC2-E, DSE1-G, DSE2-G, SEC2-G, 
DSE1-H, DSE2-H, SEC2-H, DSE1-J, 
DSE2-J, SEC2-J, DSE1-K, DSE2-K, 
SEC2-K, DSE1-L, DSE2-L, SEC2-L 

इंि लश कवा मराठी  
(िव ा याने जे िनवडले असले ते मा यम) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


