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B.Voc. in Applied Chemistry         
 (उपयो�जत रसायनशा��)
B.Voc. in Geoinformatics for Rural
Resource Mapping (�ामीण संसाधन
मॅ�प�गसाठ� भूमा�हती तं��ान)
B.Voc. in Sustainable Agriculture
(शा�त कृषी)
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      (बँ�क�ग आ�ण �व�ीय सेवा)
 

बॅचलर  ऑफ  �होकेशन  (B. Voc.)  हा  तीन
वषा�चा  कौश�या�ध��त  अ�यास�म  आहे .
जगातील  �गत  रा�ांशी  तुलना  करता  भारताम�ये
कौश�य  �श�ण  घेतले�या  लोकांचे  �माण  खूपच
कमी  आहे .  �यामुळेच  �व�श�  �वसायासाठ�
आव�यक  कौश�ये  �दान  कर�या�या  हेतूने
�व�ापीठ  अनुदान  आयोग  आ�ण  भारत
सरकारचे  मानव  संसाधन  मं�ालय  यां�या
पुढाकारातून  बी .  �होक .  अ�यास�म  संपूण�
देशात  राब�वले  जातात .  पारंप�रक  शै��णक
�व�ेपे�ा  हा  अ�यास�म  वेगळा  आहे .  या
अ�यास�माची  रचना  ३०% सै�ां�तक  �ान  व
७०% �ा�य��क  �ान  अशी  आहे .  सामा�य  पदवी
अ�यास�मांपे�ा  बी .�होक .  अ�यास�म
�नवड�याचा  सवा�त  मोठा  फायदा  �हणजे  याम�ये
लव�चकता  ठेव�यात  आली  आहे .  जर  एखादा
उमेदवार  आपला  बी .�होक .  अ�यास�म  पूण�
कर�यास  असमथ�  असेल  तर  �याला  �थम
वषा��या  यश�वी  समा�तीनंतर  पद�वका
(Diploma) �क�वा  ��तीय  वषा��या  यश�वी
समा�तीनंतर  व�र�  पद�वका  (advanced
diploma) दे�यात  येईल .  या  ��त�र�
�ा�य��क-आधा�रत  �श�णामुळे  उमेदवारांना
�वयं  रोजगारा�या  व  नोकरी�या  अनेक  संधी
उपल�  होतात .

आठ�ये-स�े-�प�े  महा�व�ालय:-
आठ�ये-स�े-�प�े  महा�व�ालय, देव�ख  हे  मंुबई
�व�ापीठाशी  संल��नत  कोकणातील  प�हले  आ�ण
एकमेव  �वाय�  महा�व�ालय  आहे .
महा�व�ालयाला  'रा�ीय  मू�यांकन  आ�ण  �माणन
प�रषद '  (नॅक) ब�गलोर  यांचेमाफ� त  'अ '  दजा�  �दान
कर�यात  आला   आहे .  आतापय�त  मंुबई
�व�ापीठाने, 'उ�कृ�  महा�व�ालय  पुर�कार '
(२०१०-११),  'उ�कृ�  रा�ीय  सेवा  योजना  �वभाग '
(२०१५-१६), 'उ�कृ�  रा�ीय  सेवा  योजना
काय��म  अ�धकारी ' ,  'उ�कृ�  �श�क  पुर�कार ' ,
'उ�कृ�  �श�केतर  कम�चारी '  आ�ण  उ�कृ�  शा��� '
इ .  अनेक  पुर�कारांनी  महा�व�ालयाला  तसेच
अ�यापकांना  गौर�वले  आहे .  महा�व�ालयात
गुणव�ापूण�  अ�यापक  वग�  नेम�यात  आला  असून
ब�तांशी  अ�यापक  �व�ावाच�ती  (Ph.D)
आहेत .   संशोधन  �े�ात  महा�व�ालयातील
अ�यापकांची  काम�गरी  उ�कृ�  अशीच  आहे .
महा�व�ालय  �व�ा�या��या  सवा�गीण  �वकासासाठ�
क�टब�  असून  �यासाठ�  आव�यक  सव�  सेवा-
सु�वधा   महा�व�ालयात  उपल�  आहेत .



अ�यास�मांची थोड�यात मा�हती 

१. बी. �होक. (B.Voc.) in Applied Chemistry
(उपयो�जत रसायनशा��)
उ���- 
मागील १० वषा�म�ये कोकणाम�ये मो�ा �माणात रसायन, औषधी इ.
कंप�यांची वाढ झाली आहे. परंतु या कंप�यांना आव�यक असणारे
कौश�य �ा�त मनु�यबळ पुरेशा �माणात उपल� होत नाही. या
कंप�यांची गरज पूण� कर�याक�रता तसेच कोकणातील पदवीधर
युवकांना येथेच रोजगार �मळावा या उ�ेशाने हा अ�यास�म सु�
कर�यात आला आहे. �व�ा�या�ना माती व पाणी परी�ण, अ� धा�य
भेसळ, फळ व भाजीपाला ���या, के�मकल कंप�यांना आव�यक
उपकरणांचे �ान  इ. �वषयांमधील कौश�य देवून �यांना �वतःचा उ�ोग
सु� कर�यास स�म बन�वणे.
रोजगारा�या संधी-
के�मकल कंप�या, अ�ोके�मकल कंप�या, पे�ोके�मकल कंप�या,
पॉ�लमर कंप�या, अ� व औषध �वभाग, अ� धा�य भेसळ, पाणी व
माती परी�ण �योगशाळा, रा�य ��षण �नयं�ण बोड� इ. शासक�य व
खाजगी �े�ाम�ये रोजगारा�या संधी उपल� होतील.
सामंज�य करार-
सदर अ�यास�म सु� कर�याक�रता महा�व�ालयाने DBM Health
Care या मंुबई��त कंपनीशी तसेच देशातील नावाजले�या
Institute of Chemical Technology या सं�ेशी सामंज�य
करार केले आहेत.
�वेशअज� �ल�क- 
https://forms.gle/1SVhgsi83asuxREh7

२.बी.�होक. (B.Voc.) in Banking and Financial
Services (बँ�क�ग आ�ण �व�ीय सेवा)
उ��� आ�ण रोजगारा�या संधी-
बँ�क�ग आ�ण �व�ीय सेवा हे सवा��धक रोजगार असलेले �े� आहे.
बँ�क�ग, �वमा, भांडवल बाजार, नाणे बाजार, �क�प �व�ापन सेवा,
गंुतवणूक स�ला सेवा अशा अनेक अंगाने �वयं रोजगारा�या व
नोकरी�या संधी उपल� आहेत. या अ�यास�मा�या मा�यमातून
�व�ा�या�ना सै�ां�तक �ानाबरोबरच काय�प�तीचे ��श�ण �मळणार
आहे. 
सामंज�य करार-
महा�व�ालयाचा Bajaj Finserv Pune या कंपनीबरोबर
सामंज�य करार आहे. तसेच अ�युदय बँके�या सहकाया�ने
�व�ा�या�ना बँक काय��णालीचा ��य� अनुभव �मळणार आहे.
�वेशअज� �ल�क-
https://forms.gle/V1y7irubFhfXH96F8

३. बी. �होक. (B.Voc.) in Geoinformatics for Rural
Resource Mapping (�ामीण संसाधन मॅ�प�गसाठ�
भूमा�हती तं��ान)
उ���-
स�याचे युग हे मा�हती तं��ानाचे युग आहे. अवकाश तं��ाना�या
�वकासाम�ये अ�ेसर असणा�या मोज�या देशांपैक� एक देश �हणून
भारताची ओळख आहे. सु�र संवेदन, भौगो�लक मा�हती �णाली,
जाग�तक �ान�न��ती �णाली, इ. घटकांचा समावेश भू-अ�भ�े�ीय
तं��ानाम�ये केला जातो आ�ण या  तं��ाना�या सहा�याने सु�नयो�जत
�वकास क�न मानवी क�याण साध�याचा �य�न केला जातो.
अ�यास�म-
सदर कोस�साठ� �वेश घेणा�या �व�ा�या�ला सु�र संवेदन, भौगो�लक
मा�हती �णाली, �ोन सव��ण, टोटल �टेशन सव��ण, जी. पी. एस.
सव��ण, समतल फलक सव��ण, भूमीअ�भलेख �वभागातील नकाशे,
AutoCAD, Python Programming, �ामीण संपदा मॅ�प�ग
�णाली इ. अनेक घटकांचे कौश�य तीन वषा�तील अ�यास�मा�या
मा�यमातून �दले जाणार आहे.
रोजगारा�या संधी-
सदर कोस� पूण� के�यानंतर �व�ा�या�ना भू-अ�भ�े�ीय तं��ानाम�ये
काम करणा�या रा�ीय- आंतररा�ीय कंप�यांम�ये काम कर�याची संधी
उपल� होणार आहे. महारा� शासना�या भूमी-अ�भलेख �वभागात
देखील काम कर�याची संधी उपल� होऊ शकते. �शवाय �व�ाथ�
�वत:चे उ�ोग सु� क�न कोकणातील साधनसंप�ी, जमीन,
पय�टन�ळे इ. चे मॅ�प�ग क�न देश �वकासासाठ� हातभार लावू
शकतात. 
सामंज�य करार-
सदर अ�यास�म चाल�व�यासाठ� Spatial Hawk या कंपनीशी
सामंज�य करार झाला असून सदर कंपनी�या मा�यमातून �व�ा�या�ना
�श�ण घेत असताना ��य� काम कर�याचा अनुभव �दला जाणार
आहे. �शवाय महारा� शासना�या भूमीअ�भलेख �वभागाशी देखील
सामंज�य करार क�न सदर �वभागात काम कर�याची संधी
�व�ा�या�ना उपल� क�न �दली जाईल.
�वेशअज� �ल�क-
https://forms.gle/V9YJwETc4ZnTHZEu6

शै��णक वष� २०२०-२१ साठ� �वेश न�दणी चालू असून आपला
�वेश �न��त कर�याक�रता संबं�धत अ�यास�मा�या खाली
दे�यात आले�या �ल�कचा वापर करावा. आपला �वेश
३१/१०/२०२० पूव� �न��त करावा. अ�धक मा�हतीसाठ� खालील
अ�यापकांशी संपक�  साधावा.
१)डॉ.हेमंत च�हाण (सम�वयक)- ८८८८२७५९६९
२)डॉ.मधुकर मग�म (Banking & FS)-९४२३२९२७७०
३)डॉ. सागर संकपाळ (Appl. Chem.)-९८६००३९६८२ 
४)डॉ.सरदार पाट�ल (Geoinfo.for RRM)-९०९६२२९७४१
५)डॉ.�ताप नाईकवाडे (Sust. Agri.)-९५९५८२१८९१

४.बी.�होक.(B.Voc.)in Sustainable Agriculture
(शा�त कृषी)
उ���-
कृषी उ�ोगासाठ� ��श��त त�णांची गरज आता मो�ा �माणात
भासत आहे. तीन वषा��या या अ�यास�माचे उ��� शा�त कृषी
संबं�धत �ान आ�ण शेती तं��ानाशी संबं�धत �व�वध कौश�ये �दान
करणे आहे.
अ�यास�म-
शा�त अ�धा�य उ�पादन, फलो�पादन, पशुसंवध�न, स���य खते
�न�म�ती आ�ण वापर, स���य शेती, काढणी प�ात �व�ापन, कृषी
जैवतं��ान, फळ आ�ण भा�या ���या, तण आ�ण क�ड
�व�ापन, वन�ती पॅथॉलॉजी, पाणी व मृदा परी�ण, कृषी
संबं�धत �व�वध शासक�य योजना इ.
रोजगारा�या संधी- 
या पदवीधरांना कृषी संबं�धत �व�वध कंप�यात नोकरी�या संधी
उपल� आहेत. स���य शेती �व�ापक, फलो�पादन �व�ापक,
उ�पादन �व�ापक, खत यु�नटम�ये ऑपरेश�स मॅनेजर, स���य
शेती �वकास �व�ापक, अ� ���या घटक �व�ापक, �बयाणे
तं��ान फम� �व�ापक इ. �व�वध पदांवर काम कर�याची संधीही
उपल� होऊ शकते. कृषी संशोधन क� �ाम�ये संशोधक या पदावर
तसेच कृषी �व�तार काय� कर�या�या संधी उपल� आहेत. या
पदवीधरांना रा�ीय,आंतररा�ीय �तरावर काम कर�या�यासु�ा संधी
उपल� आहेत. कृषी पदवीधर �व�वध उ�ोग �ापन क� शकतात. 
सामंज�य करार-
सदर अ�यास�म चाल�व�यासाठ� Nature Care Fertilizers या
कंपनीशी सामंज�य करार झाला असून सदर कंपनी�या मा�यमातून
�व�ा�या�ना �श�ण घेत असताना ��य� काम कर�याचा अनुभव
�दला जाणार आहे.
�वेशअज� �ल�क-
https://forms.gle/Li2H31beWYcbSduh7

अ�यास�म शु�क:
या सव� अ�यास�मांचे वा�ष�क शु�क �. ३०,००० असून
प�ह�या २० �व�ा�या�ना ५०% सवलत दे�यात येईल. गरीब
आ�ण गरजू �व�ा�या�ना ३ ट��यात शु�क भर�याची मुभा
दे�यात येईल.
वस�तगृह सु�वधा:
�व�ाथ� आ�ण �व�ा�थ�नी यांसाठ� वस�तगृह सु�वधा माफक
दरात उपल� आहे. 


