
 

 

 

माहितीपत्रक 

 

दृष्टी 
तरुण विद्यार्थयाांना ऑप्टोमेट्रीमध्ये  प्रशिक्षण देऊन डोळयाांची देर्जेदार काळर्जी घेण्यासाठी 

प्रोत्साहित करणे. 

 

 

 कायय  

सिोत्तम रुगणाांची देखभालीसि नाविन्यपूणय शिक्षण देणे 

 

 

 

 

 



इततिास 

लक्ष्मी कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्रीची स्थापना १९९९  साली आमचे वैद्यकीय संचालक डॉ. सुहास हळदीपूरकर यांनी लक्ष्मी  चॅररटेबल  

ट्रस्टच्या  अंतर्गत  केली आहे.  संस्थेन े नेत्रदी  संशोधन  व  शशक्षण  फेडरेशन, नवी  ददल्ली  यांच्याशी संबंधधत  पदवी   अभ्यासक्रम   

सुरू   केला आहे. 

  २००६  मध्ये  लक्ष्मी  कॉलजे  ऑफ  ऑप्टोमेट्री  यांनी  यशवंतराव  चव्हाण  महाराष्ट्ट्र  मुक्त  ववद्यापीठ,  नाशशक   याचं्या  मान्यतेने  

ऑप्टोमेट्रीमध्ये  ववज्ञान  शाखेत  पदवी  ४ वर्ाांचा  अभ्यासक्रम सुरू  केला. 

सध्या  हे  महाववद्यालय  ऑप्टोमेट्रीच्या  पदवी  अभ्यासक्रमासाठी  महाराष्ट्ट्र  आरोग्य  ववज्ञान  ववद्यापीठ , नाशशक  (MUHS) 

यांच्यासोबत संलग्ग्नत आहे. 

पार्शियभूमी  

समाजातील सवग लोकांना  डोळयांची  दजदेार  देखभाल शमळावी   या  उद्देशाने  लक्ष्मी  चॅररटेबल  ट्रस्ट   अंतर्गत  ऑप्टोमेट्री  

कॉलेजची  मूळ  संस्था डोळयांच्या  प्रख्यात  नेत्र  धचककत्सक  डॉ.  सुहास  हळदीपूरकर  यानंी  १९९९  मध्ये  अग्स्तत्वात आणली.  
रायर्ड  ग्जल््यातील  एकूण  लोकसंख्येपैकी  ७५%  लोकसंख्या  ग्रामीण  भार्ात  आहे,  ग्जथे प्राथशमक  डोळयांची  काळजी  घेणे  
देखील  अवघड  आहे.  डोळयाचंी  प्राथशमक  देखभाल  करण्यासाठी समाजातील सवग घटकांपयांत पोहोचण्याची  आवश्यकता  होती,  
त्यासाठी   नेत्र  शशबबरे  आयोग्जत  करून  ग्रामीण भार्ात  प्राथशमक  नेत्र  देखभाल  कें द्ांची  स्थापना  करुन  हे  साध्य  केल े र्ेले. 

१९९९  पासून  लक्ष्मी  चॅररटेबल  ट्रस्टने  १७०० मोफत  नेत्र  शशबबरे  घेतली  आहेत  आणण  ७५००० पके्षा  जास्त   मोतीबबदं ू शस्त्रकक्रया  
केल्या  आहेत. आणण  या  कायागसाठी  आवश्यक  असलेले  रु्णवंत  आणण  प्रशशक्षक्षत ववद्याथी   तयार  करण्याचे  कायग  लक्ष्मी  कॉलेज  

ऑफ  ऑप्टोमटे्री  करत  आहे. 

ऑप्टोमेट्री म्िणर्ज ेकाय? 

ऑप्टोमेट्री  ही एक  प्राथशमक  आरोग्य सेवा आहे जो तपासणी, ननदान आणण डोळयांच्या ववकारांच्या व्यवस्थापनाद्वारे  डोळयांच्या 
ववकारांवर  प्रनतबंध  आणण  उपाय  यावर  जोर  देतो. 

ऑप्टोमेट्री  किासाठी? 

वतगमान काळात  १५००००  ऑप्टोमेट्रीस्टची  राष्ट्ट्रीय  आवश्यकता  आहे  पण (२०१६)  पयांत  ४९०००  प्रशशक्षक्षत  ऑप्टोमटे्रीस्ट  होत े.  

अचानक  येणारे  आंधळेपण  ककंवा  डोळयाचा  अशक्तपणा  टाळण्यासाठी  भारतात  टाळण्याजोर् े अधंत्व  ककंवा  डोळयाचा  
अशक्तपणा  टाळण्यासाठी  प्रशशक्षक्षत ऑप्टोमदेट्रस््स  आवश्यक  आहेत  आणण  म्हणूनच  ऑप्टोमदेट्रस्ट  ऑप्टोमेट्री  स्कूल  आणण  

कॉलेजांची पदवी  अभ्यासक्रमांची  वाढत्या  वेर्ाने  वाढ  होत  आहे. 

लक्ष्मी ऑप्टोमटे्री कॉलरे्ज च का?           



आमचा असा  ववश्वास  आहे  की  शशक्षण  प्रत्येकामध्ये जार्रूकता,  ज्ञान,  समजूतदारपणा  आणण  नातसेंबंध  
वाढवतो.  शशक्षणामुळे  ववद्यार्थयाांची  रुची  वाढववणे,  त्यांचे  शशक्षण  कौशल्य  ववकशसत  करण े आणण  एखाद्या  
व्यक्तीला अधधक  सक्षम  बनववण्यासाठी   कौशल्य  आणण  कारकीदीची  वाढवणे  हे   महत्त्वपूणग   आहे. अधधक  
प्रभावी होण्यासाठी,  लक्ष्मी  कॉलेज  ऑफ  ऑप्टोमेट्री  यांनी   व्यावसानयक  ज्ञान  देण्याची  आणण  अत्याधुननक  
पद्धतीच े ज्ञान  हे  उत्कृष्ट्ट  प्रशशक्षण  घेणाऱ्या  ववद्यार्थयाांसह  प्राध्यापकांच्या  कायगक्षम  शशक्षणासह  सतत उत्कृष्ट्ट  
शैक्षणणक  सुववधा  देण्याचा  प्रयत्न  करीत  आहेत.  आणण  ववद्यार्थयाांना प्रभावीपणे  शशक्षण  देण्याची  जबाबदारी  
स्वीकारते.  ववद्याथी  फक्त  अभ्यासक्रम   नाही  तर  वास्तववक,  संबंधधत रूग्णांच्या  र्रजेनुसार  अत्याधुननक  
संकल्पना  कशी  लारू्  करायची व संवाद,  नेततृ्व  आणण  कायगसंघ, कौशल्यपूणग  आणण  सतत  ववकशसत  होत  
चालणारे  शशक्षण  त्यात  कशाप्रकारे  कुशल  काम  करावे,  अधधक सक्षम  कस े व्हावे  आणण  एक  चारं्ला  मार्ग  
कसा  तयार  करावा  हे  शशकतात 

लक्ष्मी  कॉलेज  ऑफ  ऑप्टोमेट्रीचा  भूतकाळात समदृ्ध  वारसा  आहे  आणण  ते  भारतातील  सवोत्कृष्ट्ट शशक्षण  कें द्  
म्हणून  उभा  आहे.  “उत्कृष्ट्टता  आणण  मूल्ये” ही  आमची  मार्गदशगक  तत्त्व े आहेत  जी संस्थेच्या  प्रत्येक  
कामात  ददसून  येतात. 

आम्ही  या  शैक्षणणक  संस्थेमध्ये  ववद्यार्थयाांच े स्वार्त  करतो  आणण  त्यांच्या  संस्मरणीय,  अथगपूणग आणण संपूणग 
कायगकाळाच्या  शुभेच्छा  देतो  आणण त्यांच्या   जार्नतक  स्तरावरील उत्कृष्ट्ट ऑप्टोमेदट्रस्ट  म्हणून उदयास  होवो.  

 

भविष्यकाळातील सांधी 

ऑप्टोमेदटस्टसाठी  नोकरी  क्षेत्रांना  खालील  भार्ात  ववभार्ल े जाऊ  शकत:े 

१. कॉपोरेट क्षेत्र 

२. खाजर्ी व्यवसाय 

३. ऑग्प्टकल  साखळीसाठी  ककंवा  ऑग्प्टकल  स्टोअर अंतर्गत  कायग   

४.  सावगजननक  आरोग्य 

५. उद्योर् / कंपन्या  

६.  नेत्र  देखभाल  रुग्णालये  आणण  ससं्था 

७. शशक्षण क्षते्र 

८. वैज्ञाननक  संशोधन 



अभ्यासक्रम िीर्यक: बॅचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री (बी. ऑप्टोम) 

अभ्यासक्रम कालािधी: पदवीपूवव 4-वर्षवचष अभ्यासक्रम (3 वर्व शकै्षणिक + 1 वर्व क्लिनिकि प्रशशक्षि / इंटिवशशप) 

 

प्रिेि पात्रता: 

१. उच्च  माध्यशमक शालेय शशक्षण म्हणजचे १०+२ हे ववज्ञान शाखेत झाले असल ेपादहज ेआणण त्यात भौनतकशास्त्र  (कफग़्िक्स),  

रसायन शास्त्र   (केशमस्ट्री)  आणण  जीवशास्त्र  (बायोलॉग्ज)  (पी सी बी ) या  ववर्यांमध्ये  प्रशशक्षण  इंग्रजी  भारे्तून महाराष्ट्ट्र 

बोडागतून झाल ेअसणे अत्यावश्यक आहे .  

२. मुक्त शे्रणीच्या  ववद्यार्थयाांना वरील नतन्ही  (पी सी बी ) ववर्यात आणण उच्च माध्यशमक शालेय शशक्षणात म्हणजचे १०+२  

दोन्हीमध्ये  ककमान ५०% असणे व आरक्षक्षत शे्रणी साठी  दोन्ही मध्ये ककमान ४०% असणे अत्यावश् यक  आहे.  

List of Subjects/ विर्याांची यादी 
First Year/ पहिले िर्य 

Subjects Marks 

General Anatomy, General Physiology, General Biochemistry  100 

Ocular Anatomy, Ocular Physiology & Ocular Biochemistry 100 

Geometrical Optics I & II 100 

Basic Computer, English, Nutrition & Psychology  100 

Physical Optics 100 

Practicals and Viva 200 

Second Year/ दसुरे  िर्य 
Subjects Marks 

Visual Optics I & II 100 

Ocular Diseases I, II & Glaucoma 100 

Optometric Optics & Dispensing Optics 100 

Ocular Microbiology, Pathology & Pharmacology 100 

Clinical Examination of Visual System & Optometric 

Instrumentation 

100 

Practicals and Viva 200 
 

 
 

 

 



 

Third Year/ ततसरे  िर्य 
Subjects Marks 

Contact Lenses 100 

Binocular Vision 100 

Occupational Optometry & Low Visual Aids 100 

Pediatric Optometry, Geriatric Optometry, Systemic Diseases 100 

Public Health Community Optometry, Research Methodology & 

Biostatistics & Medical Law 

100 

Practicals and Viva 200 

 

Fourth Year/ चौथे  िर्य 
• Internship is for 12 months.  

• Total number of days (after deducting for national holidays & Sundays + 

Examination). 

• Students are encouraged to involve in community outreach activities as part of 

their clinical postings without absenting himself /herself for the other regular 

classes.  

• Project report needs to be submitted at the end of internship 
 

प्रिेि प्रक्रक्रया:- 

• और्धी  वैद्यकीय  शशक्षण  व  संशोधन  संचालनालय  (डीएमईआर)  त्यांच्या  वेबसाइटवर  तपशील 
दशगववल्यानंतर   शैक्षणणक  वर्ागसाठी  प्रवेश  प्रकक्रया  सुरू  होत.े 

• महाववद्यालयाला  प्रनत  बॅच  एकूण  २०  जार्ा  देण्यात  आल्या  असून  त्यापैकी  ३  जार्ा  ्या  
संस्थेच्या को्यासाठी ररक्त आहे. 

• संस्थेचा कोटा  वर्ळता . प्रत्येक  शैक्षणणक  वर्ागसाठी  ववद्यार्थयागसाठी  दर  वर्ी  ८००००/- फी  असते.   
• संपूणग प्रवेश प्रकक्रया ववद्याथाांच्या रु्णवते्तवर पूणगपणे अवलंबून आहे.  
• DMER ने  ददलले्या  अनंतम  मुदतीपूवी  ज्या  ववद्यार्थयांचे  अजग  प्राप्त  होतील  अश्या  ववद्यार्थयांचे   

प्रवेश  प्रकक्रय ग्रा्य धरण्यात येईल. 
• एकदा  रु्णवत्ता  यादी  घोवर्त  झाल्यानंतर  उमेदवाराने  प्रिेि  फॉमय भरणे  आिर्शयक   असून  आिर्शयक  

असलेली  कागदपत्रे  (िेिटी  सूचीबद्ध  यादी)  आणण  सांपूणय  िुल्काची  डडमाांड  ड्राफ्ट  दह नमूद  केलेल्या  
ददवसांमध्ये  महाववद्यालयात  सादर करावी. 

• उमेदिाराच्या  प्रिेिाची  पुष्टी  फक्त  तेव्िाच  िोईल  र्जेव्िा  त्याने / ततने  सिय  आिर्शयक  कागदपत्रे सादर  
केली  असतील  आणण  त्या  िैक्षणणक  िर्ायसाठी  सांपूणय  फी  भरली  असेल. 



िैक्षणणक िर्य       प्रथम िर्य  व्व्दतीय िर्य  ततृीय िर्य    अांततम िर्य 

फी रु. ८००००/- + विद्यापीठ फी 
+ परीक्षा  िुल्क  

रु. ८००००/- + 

परीक्षा  िुल्क 

रु. ८००००/- + 

परीक्षा  िुल्क 

विद्यापीठ फी + 

परीक्षा  िुल्क 

 

• विद्यापीठाची फी हि  विद्यार्थयायला नमूद केलेल्या र्जागेप्रमाणे बदलू िकत.े 
• ववद्यापीठाकडून  ववद्यार्थयागनां चालू  वर्ागच्या असलले्या  ववर्यांच्या  संख्येच्या  आधारे  परीक्षा  शुल्क आकारल े 

जाईल. 
• प्रवेश  ननग्श्चत  झाल्यावर  उमेदवाराची  सवग  मूळ  कार्दपत्र े महाववद्यालयाद्वारे  जमा  केली  जातील. 
• उमेदवाराने  आपला   प्रवेश  रद्द  करण्याची  इच्छा  असल्यास  ववद्यापीठ  अनुदान  आयोर् (यूजीसी) नुसार  

शुल्क  आकारल े जाईल. 

क्रमाांक िुल्काच्या 
परताव्याची 
टक्केिारी 

प्रिेि प्रक्रक्रया  मागे घेण्याची नोटीस सांस्थेच्या प्रमुखाांकडून प्राप्त झाल्यािर 

१ १००% प्रवेशाच्या औपचाररकररता अधधसूधचत करण्यापूवी १५ ददवस ककंवा अधधक 

२ ९०% प्रवेशाच्या औपचाररकररता मादहती देण्याच्या अंनतम तारखचे्या १५ ददवसांपूवी 

3 ८०% प्रवेशाच्या औपचाररकररता अधधसूधचत झाल्यानंतर १५ ददवस ककंवा त्याहून कमी 

४ ५०% 30 ददवस ककंवा त्याहून कमी, परंतु अंनतम तारखेस औपचाररकररत्या सूधचत 

केल्यानंतर १५ ददवसांपेक्षा जास्त 

५ 0% प्रवेशाची अनंतम तारीख औपचाररकररत्या अधधसूधचत केल्यानंतर 30 ददवसांपके्षा 
जास्त 

• शैक्षणणक  सत्र  सुरू  झाल्यानंतर  कोणतेही  शुल्क  परत  ददले  जाणार  नाही. 
• दसुऱ्या आणण  नतसयाग  वर्ागसाठी  सध्याची  फी  रु.८०,००० / - प्रनत  वर्ग  असून  ती   शकै्षणणक  वर्ागच्या  

सुरूवातीला  1 मदहन्याच्या आत जमा  करणे  आवश्यक  आहे,  जर  फी  जमा  केली  नाही  तर त्या  
ववद्याथागस  महाववद्यालयात  प्रवेश  घेता  येणार  नाही. 

• दरवर्ी   परीक्षा  शुल्क  दह ववद्यापीठाद्वारे बदलण्यात येऊ शकत.े 
• वरील  फीमध्ये  कोणत्याही  पररर्देचा  खचग, फील्ड  ग्व्हग्जट, शकै्षणणक  पुस्तके, शैक्षणणक  साधन ेआणण  इतर  

सांस्कृनतक  उपक्रम  समाववष्ट्ट  नाहीत  ज ेववद्याथी  त्यांच्या  वैयग्क्तक  वापरासाठी  देय / खरेदी  करतात. 
• लक्ष्मी  कॉलेर्ज  ऑफ  ऑप्टोमेट्री  मिाविद्यालय  एक  खासगी  विनाअनुदातनत  मिाविद्यालय  ि स्ियां-

वित्तसिाव्ययत  आिे  आणण  कोणत्यािी  उमेदिाराला  त्याांच्या  र्जातीच्या आधारे  कोणतीिी  सरकारी  
शिष्यितृ्ती  हदली  र्जात  नािी. 



• कोणत्यािी विद्यार्थयाांने अथिा त्याांच्या पालकान ेप्रिेि घेतल्यानांतर र्जातीचा आधारे 
शिष्यितृ्ती अथिा िुल्क सूट मागु नये. या विर्याचे िमीपत्र िे प्रिेि प्रक्रकये सोबत देणे 
अपेक्षक्षत असेल. 

• कोणतािी  विद्याथी  १  महिन्यापेक्षा  र्जास्त िळेपयांत  माहिती  न  देता  गैरिर्जर  राहिल्यास  प्रिेि 
आपोआप  रद्द  िोईल. 

• विद्यार्थयाांसाठी  कोणतीिी  िासकीय  क्रकां िा  खासगी  शिष्यितृ्ती  उपलब्ध करून देणे हि मिाविद्यालयाची 
र्जबाबदारी नािी 
 
मित्त्िपूणय  प्रिासकीय  तनयम:- 

• ववद्यालयात   प्राध्यापक  ककंवा  मुख्याध्यापक  याचंी  भेट  घेण्यापूवी  अर्ोदर  परवानर्ी  घेण ेआवश्यक  
आहे. 

• कोणत्याही   ववद्यार्थयाांचे   पालक /  नातेवाईक /  शमत्र  ककंवा  ववद्याथी  पररधचत   कोणतीही  व्यक्ती,  
कोणत्याही  राजकीय  पक्ष  आणण  प्रसार माध्यमांद्वारे  त्यांच्या  जाती / धमागच्या  आधारे महाववद्यालयातील  
कोणत्याही  कमगचायाांवर   कसल्याही  प्रकारचा  दबाव   टाकू  शकत  नाही. 

• महाववद्यालयीन शशक्षण घेणारे ववद्याथी १८ वर्ाांहून  अधधक  वयाचे  असल्याने सवग  महत्त्वाच्या  घोर्णl  थेट  
ववद्यार्थयाांना देण्यात येतील  आणण ववद्याथी त्या सूचना त्याचा  पालकांपयांत पोचववण ेही ववद्याथीची  
जबाबदारी आहे. 

• वावर्गक  शकै्षणणक  वर्ागमध्ये  पालक  सभा घेतली जाईल, त्या  सभेसाठी  प्रत्येक  पालकांना  उपग्स्थत  राहणे 
अननवायग  आहे.  जर  एखादा   पालक  उपग्स्थत  नसल्यास  त्यांच्या  पाल्याच े जर  शकै्षणणक  नुकसान 
झाल्यास  ववद्यालयाला  जबाबदार  धरल े जाऊ  नये. 

• ववद्यार्थयाांनी त्यांची   शकै्षणणक  फी  जर भरली नाही,  कमी  हजेरी असल्यास   आणण  र्ैरवतगन केल ेतर त्या  
ववद्यार्थयाांना ववद्यापीठाच्या अंनतम परीक्षेपासून  रोखण्याचा पूणग अधधकार महाववद्यालयाला आहे. 

विद्यार्थयाांची  िागणूक  सांहिता  आणण  शिस्तबद्ध  प्रक्रीया 

• संस्थेची  परंपरा  लक्षात  घेऊन  महाववद्यालयाच्या  सवग  ववद्यार्थयाांनी महाववद्यालयाच्या  पररसरात  शशस्त  
व  स्वछता  राखली  पादहजे  आणण  संस्थेची  प्रनतष्ट्ठेस तडा जाऊ शकेल अशा  कोणत्याही  प्रकारची  
कारवायांपासून  लांब राहव े अशी  अपके्षा  आहे. या उल्लंघनाचा  पररणाम  म्हणनू  महाराष्ट्ट्र  आरोग्य  ववज्ञान  
ववद्यापीठ / यूजीसी / ननयमांसारख्या कायद्यानुसार  शशस्तभंर्ाची  कारवाई  करण्यास  आमंबत्रत  केल े जाईल. 

 

 



विद्यार्थयाांची   िागणकू   सांहिता 

• ववद्यार्थयाांना  रॅधर्रं्, राजकीय  ककंवा  ससं्थेच्या  सन्मानासाठी  हाननकारक  असलेल्या कोणत्याही  कायागत  
भार्  घेण्यास  मनाई  आहे. जे ववद्याथी ननयमांचे  उल्लंघन  करतील  ककंवा  संस्थेवर  नामुष्ट्की  आणतील 
अशा ववद्याथागस दोन  वेळेस  सूचना देऊन  त्यानंतर ववद्यार्थयागस  ववद्यलयातून   काढून  टाकण्यात  येईल. 

• शशक्षणाची  पद्धत  इंग्रजीमध्ये आहे  आणण  सवग  ववद्याथीकडूनही  इंग्रजी मध्ये संवाद अपेक्षक्षत  आहे. इंग्रजी  
मधून शैक्षणणक संवाद  साधण्यात  येईल.  

• आयोग्जत  ऑनलाईन  व्याख्याने  पप्रात्यक्षक्षक  व्याख्यानाइतकेच  चांर्ल े मानल े जातात.  हजेरीचे ननयम  
आणण  शशस्तीचे  सवग  ननयम  ऑनलाईन  व्याख्यानात  देखील  लारू्  केल े जातात. ऑनलाईन 
व्याख्यानाद्वारे झालेले सवग ववर्य हे ववर्य  सदंभागत ददलेले पूणग ज्ञान / मादहती समजण्यात येईल.  ऑनलाईन 
व्याख्याना दरम्यान ववद्यार्थयाांची र्ैरहजर दह सबब स्वीकार होणार नाही. 

• पूवगननयोग्जत  सु्टी  घेतल्यास   ववद्यालय   प्रशासनाकडे  १ आठवड्यापूवी  ववद्यार्थयाांमाफग त  लेखी  अजग 
सादर  केला  जाणे  आवश्यक  आहे. पालकांच्या  टेशलफोननक  ववनंतीवर  कोणतीही  सु्टी  ददली  जाणार  
नाही. 

• कोणत्याही  वैद्यकीय  आपत्कालीन  कारणास्तव  सु्टी  असल्यास,  ककतीही  ददवस  असल े तरी वदै्यकीय  
प्रमाणपत्र  हजर होण्याच्या  ददवशी  सादर कराव े लार्ेल  अन्यथा  रजेचा अजग ग्रा्य समजला जाणार  नाही 

• ववद्यार्थयाांना  स्वच्छ  आणण  सभ्य  पोशाख  घालण्याची  आवश्यकता  आहे.  मुलांनी  औपचाररक  शटग, 
औपचाररक  पँट  आणण  औपचाररक  शूज  पररधान  केले  पादहजेत  आणण  दररोज  स्वच्छ  आणण  
योग्यररत्या  केस कापलेल ेअसल े पादहजेत.  मुलींनी  योग्य  प्रकारचा भारतीय / वेस्टनग  फॉमगल  घालाव्यात. व 
केस बांधलेले असावे. 

• प्रत्येक  ववद्यार्थयागने  दररोज  स्वच्छ,  धऊुन  पांढरा  अॅप्रॉन  धारण  केला  पादहजे. या  ननयमांचे उल्लंघन  
झाल्यास  महाववद्यालयीन  अधधकारी  त्यांच्यावर   शशस्तभंर्ाची  कारवाई  करण्यात  येईल 

• विद्यार्थयाांनी  त्याांची  ओळखपत्रे  नेिमीच  त्याांच्यार्जिळ  ठेिली  पाहिर्जेत  आणण  सांस्थेच्या  कोणत्यािी 
प्राध्यापक  /  प्रिासकीय  कमयचारी  याांच्या  मागणीनुसार  ती  दियविली  पाहिर्ज.े 

• िगायत  उशिराने  येणे  क्रकां िा परिानगी  न घेता  लिकर  तनघणे  त्या  विद्यार्थयास  िगायत  अनुपव्स्थती 
म्िणून  नोंदिल े र्जाईल.  विद्यार्थयाांना  अधधकृत  व्यक्तीच्या  लेखी  परिानगीशििाय  कामाच्या तासात  
सांस्था  सोडण्याची  परिानगी  नािी. 

• ववद्यापीठाच्या ननकर्ांनुसार उमेदवारांनी  ककमान ८०% उपग्स्थती आवश्यकता पूणग करणे आवश्यक आहे जे 
प्रत्येक ववर्यात ८०% आहे (लेखी आणण प्रात्येक्षक्षत). कमी उपग्स्थती असल्यास ववद्यार्थयागला ववद्यापीठाच्या 
परीक्षेस बसण्याची परवानर्ी ददली जाणार नाही. 

• विद्यार्थयाांनी  मिाविद्यालयाच्या सूचना फलकाांिर दाखिलेल्या सूचना तनयशमतपणे तपासािे/ िाचाि.े  
• महाववद्यालयातील  पररसर, उपकरणे, पुस्तके, फननगचर, संर्णक, लॅपटॉप, याकडे दलुगक्ष ककंवा हेतुपुरस्सर नुकसान 

झाल्यास ववद्यार्थयाांना त्याची  भरपाई करावी लारे्ल. 



• विद्यार्थयाांनी ठरिून हदलेल्या मुदतीपूिी  त्याांच ेिुल्क / थकबाकी भरणे आिर्शयक आिे. 
• ववद्याथी  सवग  सुरक्षा  खबरदारी  पाळतील.  संस्थान,  कायगशाळा,  क्रीडांर्ण  औद्योधर्क  प्रशशक्षण ककंवा  

शैक्षणणक  सहल  अशा  कोणत्याही  दघुगटनांसाठी  महाववद्यालय  जबाबदार  नाही. 
• ववद्याथाांनी ववद्यालयाच्या पररसरात ककंवा बाहेरील कोणत्याही कायागत जे सवाांच्या दृष्ट्टीने हाननकारक असेल अशा 

कोणत्याही कायागत ववद्याथाांनी  सामील होऊ नये, ज्यामुळे ववद्यालयाचे  वातावरण खराब होईल. म्हणून  
ववद्यालयाने   घातलेल े ननयम  या  शशस्त  यांचे  उल्लंघन  करू  नये.    

• ववद्याथी  प्रशासकीय  काम, व्याख्यान,  अभ्यास,  संशोधन  यांमध्ये  हस्तक्षपे  करणार  नाही, ववद्यालयाच्या  
परवानर्ीशशवाय  कोणत्याही  कायागत  सामील  होणार  नाही. 

• ववद्याथी कोणत्याही आयोग्जत  परीक्षा, व्याख्यान, प्रशशक्षण, वर्ग ककंवा इतर कायदेशीर कायगक्रमावर बदहष्ट्कार 
करू ककंवा त्यात सहभार्ी होणार नाही. 

• संप, नाकेबंदी, घेराव अश्या प्रकारच्या वतगनास ववद्यालयाच्या पररसरात बंदी घालण्यात आली आहे. 
• ववद्यलयाच्या पररसरात  सवग शैक्षणणक क्षेत्रात (लंच सु्टी वर्ळता) मोबाईल फोनचा (परवानर्ीशशवाय) वापर 

करण्यास मनाई आहे. मोबाईल फोन वापरल्यास मोबाईल जप्त करण्यात येईल, मोबाईल परत करण्यात येईल. 
अटी :- (अ) कोसगच्या शेवटी , (ब) रु. १,०००/- दंड भरल्यानंतर. 

• ववद्यार्थयांची कोणतीही  वयैग्क्तक चोरी ककंवा ववद्यार्थयाांचे नुकसान झाल्यास महाववद्यालय जबाबदार असणार 
नाही. 

• मिाविद्यालयाच्या तनयमाांमध्ये आिर्शयकतेनुसार आणण त्यामध्ये बदल करण्याचा अधधकार सांचालक-
मुख्याध्यापकाांकडे आिेत. सिय बाबतीत सांचालक-मुख्याध्यापकाांचा तनणयय अांततम असेल. 

• महाववद्यालयात ववद्यार्थयागला धूम्रपान ककंवा मद्य, अमंली पदाथाांच्या प्रभावाखाली आढळल्यास ककंवा बा्य रुग्ण 
ववभार्, कामाच्या पररसरात आढळल्यास कठोर शशस्तभंर्ाच्या कारवाईस ते जबाबदार असतील अश्या ववद्यार्थयागना 
संस्थेतून काढण्यात येईल.                    

• परीक्षेच्या काळात कोणत्याही प्रकारची र्रैवतगन करण्यास परवानर्ी नाही. 
• ववद्यार्थयाांनी लैंधर्क छळ, छेडाछेडी अशा कोणत्याही कृतीत भार् घेऊ नये.  
• ववद्यार्थयाांनी रुग्णालय आणण बा्य रुग्ण ववभार् यांच े ननयम आणण ननयमांचे पालन करणे अननवायग आहे. 
• वरील ननयमांचे उल्लंघन झाल्यास ववद्यार्थयागवर कठोर कारवाई केली जाईल. 
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LAXMI COLLEGE OF OPTOMETRY LOCATION 

                            
 

             
 

Address:  

Laxmi College of Optometry 

Panchdeep Sankul ‘Balgram Maharashtra’ 

Opp. Senior C.K.T. College, 

Sector – 11, Khanda Colony 

New Panvel – 410206 

Email address: lco@laxmieye.org 

Contact No. : +91-9594984803/9594986831/9594986829 
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