
 
 

रयत श ण सं थेचे 

आटस,् साय स अॅ ड कॉमस कॉलेज,रामानदंनगर (बलु ) 
मू य व धत कोस स मती  

(Value Added Courses Committee) 
2019 – 20 

 

  सन 2019 – 20 या शै णक वष साठ  मू य व धत कोस स मती (Value    

Added Courses Committee) खाल ल माणे नयु त कर यात आल  आहे. 

 

 

1. ा. एन.एच कंुभार        -  स मती मुख  

2. भंडारे एस.ए.             - सद य 

3. ा.सोनार बी. ए.                 -   सद य  

4. ा.वाघमारे आर. ह .            -   सद य  

5. ीमती पुदाले पी.डी.            -  सद य 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



रयत श ण सं थेचे 

आटस,् साय स अॅ ड कॉमस कॉलेज,रामानदंनगर (बलु ) 
मू य व धत कोस स मती  

(Value Added Courses Committee) 
2019 – 20 

       नोट स 

द. 19 /07/2019   

महा व यालयातील सन 2019  – 20  या. शै णक वषातील मू य व धत कोस 
स मतीतील खाल ल सद यांना सू चत कर यात येते क  सोमवार द.  22/07 /2019 

रोजी सकाळी ठ क 11.30  वा. मा. ाचाय यांचे समवेत बैठक आयोिजत केल  आहे. 

तर  सव सद यांनी वेळेत उपि थत रहाव.े 
 

1. भंडारे एस.ए.             - सद य 

2. ा.सोनार बी. ए.                  -   सद य  

3. ा.वाघमारे आर. ह .            -   सद य  

4. ीमती पुदाले पी.डी.             -  सद य 

 

 

   

 

 
                                 स मती मुख                                                                                                           

                                  ा.एन.एच.कंुभार                                           

 
 
 
 
 
 
 



रयत श ण सं थेचे 

आटस,् साय स अॅ ड कॉमस कॉलेज,रामानदंनगर (बलु ) 
मू य व धत कोस स मती  

(Value Added Courses Committee) 
2019 – 20 

                                          बैठक आढावा                                    द. 22/07/2019   

महा व यालयातील सन 2019 – 20 या. शै णक वषातील मू य व धत कोस स मतीची 

बैठक सोमवार द. 22/07 /2019 रोजी सकाळी ठ क 11.30 वा. मा. ाचाय यांचे समवेत बैठक 

संप न झाल . सदर बैठक त खाल ल वषयावर चचा कर यात आल . 

1.शै णक वष 2018 – 19 म ये महा व यालयात सव वभागामाफत सु  असले या मू य व धत कोस     

  चा आढावा घे यात आला.  

2.शै णक वष 2019  – 20 म ये महा व यालयात सव वभागामाफत सोबत दले या याद  माणे एक  
  मू य व धत कोस सु  कर याचे ठरले. 
 

                वर ल माणे चचा होऊन बैठक संप न झाल .  

 
 
 
 
                        
                                          

                           
 स मती मुख                                             

      ा.एन.एच.कंुभार                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rayat Shikshan Sanstha’s 
Arts, Science & Commerce College, Ramanandnagar (Burli) 

Value Added Courses List 
                                                              2019 – 20                                                 द. 22/07/2020   

 
 
 

 

 
 स मती मुख                                             

       ा.एन.एच.कंुभार                       

 
  

            Value added courses Name of the Department Number of students enrolled 
1. Hindi Translation(Hindi Anuvad)  Hindi 12 
2. Certificate Course in Journalism  Marathi 12 
3. Understanding Fast English English 10 
4. Archeology History 15 
5. Introduction to Cartography Geography 10 
6. Indian Constitution Political Science 10 
7. E-banking Economics 09 
8. Consumer Protection Commerce 10 
9. Internet of Things BCA 26 
10. Mushroom Cultivation  Botany 20 
11. Horticulture Technology Botany 20 
12. Magic in Mathematics  Mathematics 21 
13. Importance of the Earthing to 

Repair Home Appliance   
Physics 08 

14. Physical training for Army/Police Physical Education 10 
15. Basic information in Yoga    Physical Education 10 
16. Goat Farming Zoology 20 
17. Data Entry and Analysis Statistics 28 
18. Analytical Methods in Chemistry Chemistry 60 


