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ú¾Ö×µÖ¡Öß ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖÔ ÖÖî¬Ö¸üß ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¾ÖªÖ¯Ößü, ÖôûÖÖ¾Ö
A Grade
NAAC Re-Accredited

¯Ö¡Ö ¯Öêüß Îú. 80, ´Ö×¾Ö ÖÖ¸ü, ÖôûÖÖ¾Ö -425 001

ÖÖÆüß¸ü ¯ÖÏúüÖ

ú¾Ö×µÖ¡Öß ²Ö×ÆüÖÖ²ÖÖÔ ÖÖî¬Ö¸üß ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ×¾ÖªÖ¯ÖßüÖµÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ¾ÖÂÖÔ 2019-20 Öê
2023-24 µÖÖ ¯ÖÖÖ ¾ÖÂÖÖÕÃÖÖüß ¿ÖÖÃ¡ÖÖêÖ ¯Ö¬¤üüÖßÖê ÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖéÆüÖ ×¾ÖúÖÃÖ Ö¸üÖÖüµÖÖÃÖ
ÖãÃÖ¹ýÖ ¿ÖîÖ×Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 µÖÖ úÖ ¾ÖÂÖÖÔú×¸üÖÖ ªµÖÖ¾ÖÖ êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ²ÖéÆüÖ
Ö¸üÖÖüÖ ´Ö¬µÖê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ÃÖÖ¾ÖÔÖ×Öú ×¾ÖªÖ¯Ößü ×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2016 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö
109 µÖÖ´Ö¬Öß»Ö Ö¸üÖæ¤üßµÖÖ ÖãÂÖÓÖÖÖê ¿ÖîÖ×Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-2023 ÃÖÖüß ú²ÖÖÖî´Ö×¾Ö ×¬ÖÖê¡ÖÖÖ
Ö¾ÖßÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ/¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖã¹ý ú¸üÖêÃÖÖüß ÖÃÖêÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßüÖ¿Öß ÃÖÓ»ÖÖßÖ ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖêê
Ö×Ö ´ÖÖµÖÖÖ¯ÖÏÖ¯Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê Ö¾ÖßÖ ×¾ÖÂÖµÖ, Ö¾ÖßÖ ³µÖÖÃÖÎú´Ö, Ö¾ÖßÖ ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖÖ,
Ö¾ÖßÖ ×Ö×¸üÖ Öãúüß, ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖü, ÃÖòêü»ÖÖÔü ÃÖëü¸ü µÖÖ¤üß ×¾ÖÃÖÖ¸ÖÖê ÖÔü
×¤üÖÖÓú 30 /04 / 2022 Øú¾ÖÖ Ö¯Öæ¾Öá ÖòÖ»ÖÖÔÖ ¯Ö¬¤üüÖßÖê ÃÖÖ¤üü¸ü ú¸üÖêÃÖÖüß
×¾ÖªÖ¯ÖßüÖÖ±ìú ÖÖÆüß¸ü Ö¾ÖÖÆüÖ ú¸üµÖÖÓÖ µÖêÖ ÖÆêü.
¯Ö¸üÖê Ö Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê ÖÔ ÖòÖ»ÖÖÔÖ ¯Ö¬¤üüÖßÖê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖüß ×¾ÖÃÖéÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüÖß
×¾ÖªÖ¯ÖßüÖµÖÖ www.nmu.ac.in µÖÖ ÃÖÓêúÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü Homepage ¾Ö¸üß»Ö R & D µÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖÖÖß»Ö Affiliation ¾Ö¸ü pointer êüúÖ µÖÖÖß»Ö Online Affiliation µÖÖ Link
¾Ö¸ü click ú¹ýÖ Proposal Guidelines 2022-23 µÖê£Öê ¯Ö»Ö²¬Ö ÃÖæÖ ÖÔ ³Ö¸üÖê¾Öêôûß
helpline ¤êüµÖÖÓÖ Ö»Öê»Öß ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖÖÖÖê µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖ ¾ÖêôûÖ¾ê Öôûß ×ÖÖÔ×´ÖÖ êú»Öê»Öê ¿ÖÖÃÖÖ ×ÖÖÔµÖ,
×¾ÖªÖ¯ÖßüÖµÖÖ ªµÖÖ¾ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ²ÖéÆüÖ Ö¸üÖÖüÖ, ÃÖÓ»ÖÖÖÖ ¿Öã»úÖÖÖ ÖÖÖ, ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
Ö×Ö ¿Öã»úÖÖê ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú, ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú ¾Ö Ö¸ü ÃÖ×¾ÖÃÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüÖß Ö×Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú µÖÖÖ
×üúÖÖß Important G.R/ Circulars Ö×Ö Other G.R./Circulas µÖÖ Link
¾Ö¸ ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ýÖ ¤êüµÖÖÓÖ Ö»Öê»Öß ÖÆêÖ.
Ö¸üß ¯Ö¸üÖêÖ Link ´Ö¬µÖê Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖæÖÖÖÓÖê ¾Ö»ÖÖêúÖ ú¹ýÖ µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖòÖ»ÖÖÔÖ
¯ÖÏÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü ¯Ö×¸ü¯ÖæÖÔ ÖÔ ³Ö¹ýÖ µÖÖÖß ÆüÖÔü úÖò¯Öß Ö¾Ö¿µÖú Öê¾Öü¶Ö ¯ÖÏÖàÖ Ö¾Ö¿µÖú µÖÖ
úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ¾Ö ¿Öã»úÖÃÖÆü ×¤üüÖÖÓú 30 /04 /2022 Øú¾ÖÖ Ö¯Öæ¾Öá ÃÖÓ»ÖÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÖ ÃÖãüßÖê ×¤üü¾ÖÃÖ
¾ÖÖôæûÖ ÃÖ´ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêÖ. ¾ÖÖÙÂÖú ²ÖéÆüÖ Ö¸üÖÖü¶Ö¿Öß ÃÖãÃÖÓÖÖ ÖÃÖ»Öê»ÖÖ úÖêÖÖÖÆüß ÖÔ
×¾ÖÖÖ¸üÖÖ ÖêÖ»ÖÖ ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ÖÃÖêÖ ¯ÖæÖÔ ³Ö¸ü»Öê»Öê, ¯ÖæÖÔ ¤üÃÖê¾ÖÖ ÃÖ»Öê»Öê, ÃÖÖÖÖÓúßÖ
úÖÖ¤ü¯Ö¡Ö ÖÃÖ»Öê»Öê ¾Ö ´Öã¤üÖßÖÓÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯Ö ÖÖ»Öê»Öê ÖÔ ÛÃ¾ÖúÖ¸ü»Öê ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßÖ.
ü : ×¾ÖªÖ¯ÖßüÖÖê ¿ÖîÖ×Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 ú¸ßüÖÖ ÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ²ÖéÆüÖ Ö¸üÖÖü¶ÖÃÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂÒü ¸üÖµÖ Ö ×¿ÖÖÖ ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÖµÖÖêÖÖµÖÖ (MAHED) ×ÖµÖãÖ ÖÖ ÃÖ×´ÖÖßµÖÖ
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ÖÃÖêÖ ´ÖÖÆêüüµÖÖ ´ÖÓÖæ¸üß ÖãÃÖÖ¸ü ÖÃÖêÖ Ö¾ÖßÖ ´ÖÖµÖÖÖÓÃÖÖüß Ö¾Ö¿µÖú ×ÖúÂÖÖÓ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖ
¿ÖÖÃÖÖÖúæüÖ ¯ÖÏÖ¯Ö ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ Ö¤êü¿ÖÖÃÖ ×¬ÖÖ ¸üÖÆæüÖ ¯ÖÖ¡Ö ÖÖÔÖÖ ×¾ÖÖÖ¸ü êú»ÖÖ ÖÖÔ»Ö. µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÖ
¿ÖÖÃÖÖÖúæüÖ Öê Ö¤êü¿Ö/ÃÖæÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯Ö ÆüÖê Öß»Ö, µÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÖÖÕ¾Ö¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖÓÖ µÖê»Ô Ö, µÖÖÖß
ÖÖë¤ü µÖÖ¾Öß.

×üúÖÖ : ÖôûÖÖÓ¾Ö
×¤üüÖÖÓú : 23/04/2022

(¯ÖÏÖ. ×ú¿ÖÖê¸ü ±ú. ¯Ö¾ÖÖ¸ü)
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ú¾Ö×µÖ¡Öß ²Ö×Æü ÖÖ²ÖÖ‡Ô “ÖÖî¬Ö¸üß ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, •Öôû÷ÖÖ¾Ö

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö
•ÖÖ.Îú.ú²Ö“ÖÖîˆ´Ö×¾Ö/5/ ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ.¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö-2022-23/121/2022

×¤ü. 23/04/2022

¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú (†ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê) (úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤üÖ 30 ‹×¯ÖÏ»Ö 2022 ¯ÖµÖÔŸÖ)
−Ö¾Öß−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ÃÖã¹ý ú¸ü$ÖêÃÖÖšüß ‡“”ãûú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖîÖ×$Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ
†Ö×$Ö
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê (Extension) ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö −Ö¾Öß−Ö ÃÖò™êü»ÖÖ‡Ô™ü ëú¦ü ÃÖã¹ý ú¸ü$µÖÖÃÖÖšüß ‡“”ãûú †ÃÖ»Öê»µÖÖ
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ¿Öß ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê/´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
µÖÖÓ“Öêú¸üßŸÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ,
−Ö¾Öß−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ÃÖã¹ý ú¸ü+ÖêÃÖÖšüß ‡“”ãûú †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖîÖ×+Öú ÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê ´ÖÖ.†¬µÖÖ/ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ´ÖÓ›üôû †Ö×+Ö
ú¾Ö×µÖ¡Öß ²Ö×Æü+ÖÖ²ÖÖ‡Ô “ÖÖî¬Ö¸üß ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ¿Öß ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ.¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ/ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ“Öê ´ÖÖ.ÃÖÓ“ÖÖ»Öú µÖÖÓ−ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ :- ¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 µÖÖ ¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß −Ö¾Öß−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖã¹ý ú¸ü+ÖêÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê
‡¸üÖ¤üÖ¯Ö¡Ö ´ÖÖ÷Ö×¾Ö+Öêú¸üßŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ´Ö¬µÖê −Ö¾Öß−Ö †³µÖÖÃÖ ¯ÖÖšüµÖÎú´Ö,
×¾ÖªÖ¿ÖÖÖÖ, ×¾ÖÂÖµÖ, †×ŸÖ¸üßŒŸÖ ŸÖãú›üß, ü ÃÖò™êü»ÖÖ‡Ô™ü ëú¦ü ‡ŸµÖÖÓ×¤ü ÃÖã¹ý ú¸ü+ÖêÃÖÖšüß ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö/†•ÖÔ
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+Öê²ÖÖ²ÖŸÖ..
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ :- 01) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö×¿ÖÖ+Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖ Îú. ‹−Ö•ÖßÃÖß
2017/(208/17)/´Ö×¿Ö-4, ×¤ü. 13/09/2017
02) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö×¿ÖÖ+Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖ Îú. ‹−Ö•ÖßÃÖß2017/(29/17)/´Ö×¿Ö-4, ×¤ü. 15/09/2017
Í 03) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö×¿ÖÖ+Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖú›üß»Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖ Îú. ‹−Ö•ÖßÃÖß2020/(115/20)´Ö×¿Ö-4, ×¤ü. 18 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2020(−Ö¾Öß−Ö ÃÖò™êü»ÖÖ‡Ô™ü ëú¦üÖÃÖÖšüß)
04) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö ×¤ü. 19 ‹×¯ÖÏ»Ö, 2022
05) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö×¿ÖÖ+Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê ¯Ö¡Ö •ÖÖ.Îú.ÃÖÓúß+ÖÔ-2021/¯ÖÏ.Îú.51/×¾Ö×¿Ö-5,
×¤ü. 22 ‹×¯ÖÏ»Ö 2022
´ÖÆüÖê¤üµÖ/´ÖÆüÖê¤üµÖÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×¾ÖªÖ¯Ößšêü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2016 “Öê ú»Ö´Ö 107,108,109,110,111,112,113,114 ¾Ö 116
´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö×+Ö ÃÖÓ¤üÙ³ÖµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖÖ“µÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ−Öê ¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÔ
2019-21 ŸÖê 2023-24 µÖÖ ¯ÖÖ“Ö ¾ÖÂÖÖÕÃÖÖšüß ¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖéÆüŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖÃÖ †−ÖãÃÖºþ−Ö
¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 ú¸üßŸÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ µÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖ+Ö ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ
†ÖµÖÖê÷ÖÖ“µÖÖ (MAHED) ×−ÖµÖãŒŸÖ ŸÖ–Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ŸÖÃÖê“Ö MAHED “µÖÖ ×¤ü. 16 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üßü,2022
¸üÖê•Öß“µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üßÃÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö ŸÖÃÖê“Ö −Ö¾Öß−Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ×−ÖúÂÖÖÓÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›æü−Ö
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê+ÖÖ-µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö ¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 µÖÖ ¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ˆ““Ö ×¿ÖÖ+ÖÖ“Öê
−Ö¾Öß−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖã¹ý ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ‡¸üÖ¤üÖ ¯Ö¡Ö ´ÖÖ÷Ö×¾Ö+Öêú¸üßŸÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú
×¾ÖªÖ¯Ößšü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2016 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 109 −ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê/´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý
ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ −Ö¾Öß−Ö ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖÖ, †³µÖÖÃÖÎú´Ö, ×¾ÖÂÖµÖ, †×ŸÖ¸üßŒŸÖ ŸÖãú›üß, ÃÖò™êü»ÖÖ‡Ô™ü ëú¦ü ü ‡ŸµÖÖÓØ¤üÃÖÖšüß ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö/†•ÖÔ ´ÖÖ÷Ö×¾Ö+µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖÓ¤üÙ³ÖµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÃÖê“Ö −Ö¾Öß−Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú
×−ÖúÂÖÖÓ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›æü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
(éú.´ÖÖ.¯Ö.)

..2..
ÆüÖê+ÖÖ-µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö×+Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×¾ÖªÖ¯Ößšêü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2016 “µÖÖ
ŸÖ¸üŸÖã¤üà−ÖãÃÖÖ¸ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ü †•ÖÖÕ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ¾¤üÖ¸êü µÖÖê÷µÖ ŸÖß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¹ý−Ö ¯ÖÖ¡Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö/†•ÖÔ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿ÖàÃÖÆü
¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›êü ´ÖÖ−µÖŸÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯Öãœüß»Ö µÖÖê÷µÖ ŸµÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß †÷ÖÏê×ÂÖŸÖ ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö †Ö×+Ö ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ †•ÖÖÕ¾Ö¸ü ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö¯Ö$ÖÖÃÖ úôû×¾Ö$µÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß:01) ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê/´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ×úŸÖ †•ÖÔ ³Ö¸ü+Öê¯Öæ¾Öá ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö¯Ö»µÖÖ
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß/´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öß Academic Information †Ö×+Ö Teachers’s
Information †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß´ÖÖ±ÔúŸÖ úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ³Ö¹ý−Ö Øú¾ÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¹ý−Ö submit ú¸üÖ¾Öß ¾Ö
send to university ú¸üÖ¾Öß. ŸµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö¯Ö+ÖÖÃÖ ¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 ú×¸üŸÖÖ“Öê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ
³Ö¸üŸÖÖ µÖê+ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ, µÖÖ“Öß ¤üÖ»Ö ‘Öê¾Öæ−Ö éú¯ÖµÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ¸üßŸµÖÖ ³Ö¹ý−Ö ŸÖß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü
Send ú¸üÖ¾Öß. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ/†ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ †Ö¯Ö$Ö µÖÖ¯Öæ¾Öá −ÖÖë¤ü$Öß êú»Öê»ÖÖ
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Îú´ÖÖÓú •Ö¸ü ²Ö¤ü»Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö, ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö ú¸ü$Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †ÃÖÖ ²Ö¤ü»Ö −Ö
êú»µÖÖÃÖ †Ö¯Ö$ÖÖÓÃÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ$ÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü úÖê$ÖŸÖÖÆüß ´ÖòÃÖê•Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê$ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖÃÖ †Ö¯Ö$Ö ÃÖ¾ÖÔÃ¾Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÆüÖ»Ö, µÖÖ“Öß éú¯ÖµÖÖ −ÖÖë¤ü ‘Öê‰ú−Ö ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÖ²Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¿ÖÖú×¿ÖÖêúŸÖ¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ †¾Ö÷ÖŸÖ ú¸ü$µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
2)

3)

4)

´ÖãªÖ Îú.01 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÃÖê“Ö ×¿ÖÖúÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü+Öê/†ªÖ¾ÖŸÖ
ú¸ü+Öêú¸üßŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ+ÖÖ-µÖÖ ¤üÖê−Æüß links ÃÖã¹ý ú¸ü$µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖæ−Ö, ÆüµÖÖ ×¤ü.30/04/2022
¯ÖµÖÕŸÖ“Ö ÃÖã¹ý ¸üÖÆüŸÖß»Ö, µÖÖ“Öß éú¯ÖµÖÖ −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ−Öê Academic Information µÖÖ Link
´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯Ö+ÖÖÓÃÖ »ÖÖ÷Öæ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ŸµÖÓŸÖ úÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔú ³Ö¸ü+Öê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖæ−Ö, ³Ö¸ü+µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü Ø¯ÖÏ™ü ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾Öß. ŸÖ¤Ëü−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß submit ú¹ý−Ö Sent to University ú¸üÖ¾Öß.
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ †ÃÖê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü úß, ²Ö·µÖÖ“Ö¤üÖ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ −Ö ú¸üŸÖÖ
†¯Öæ+ÖÔ ³Ö¸ü»Öê»Öß/†ªµÖÖ¾ÖŸÖ −Ö êú»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß´ÖÖ±ÔúŸÖ submit ú¹ý−Ö Sent to
University ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ÃÖ¤ü¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã−Ö:¿“Ö ³Ö¸ü+ÖêÃÖÖšüß/†ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸ü+ÖêÃÖÖšüß
Academic Information/ Proposal Link, unlock ú¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖÖÓ×¡Öú †›ü“Ö+Öß
×−Ö´ÖÖÔ+Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. (ˆ¤üÖ- †¯Öæ+ÖÔ ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ÆüÖ›Ôü úÖò¯Öß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, unlock
êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Öß ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß´ÖÖ±ÔúŸÖ Sent to University êú»Öß •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ
ÆüÖ›Ôü úÖò¯Öß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß) ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ³ÖÏ´Ö ×−Ö´ÖÖÔ+Ö ÆüÖêŸÖÖê. ŸÖ¸üß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¯Ö+ÖÖÓÃÖ úôû×¾Ö+µÖÖŸÖ µÖêŸÖê
úß, †Ö¯Ö+Ö ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ/†ªµÖÖ¾ÖŸÖ êú»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¹ý−Ö“Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß
†−µÖ£ÖÖ, •µÖÖ ŸµÖÖ Ã™êü•Ö»ÖÖ ¯Öã−Ö:¿“Ö Unlock úºþ−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß«üÖ¸êü ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßŸÖ
ÃÖã¬ÖÖ¸ü+ÖÖ/¤ãüºþÃŸÖß ú¸ü+ÖêÃÖÖšüß ºþ. 500/-(ºþ¯ÖµÖê ¯ÖÖ“Ö¿Öê ´ÖÖ¡Ö) ‡ŸÖúß ¸üŒú´Ö ¤Óü›üÖ“µÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †ÖúÖ¸ü+µÖÖŸÖ
µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“ÖßÆüß éú¯ÖµÖÖ −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú.ˆ´Ö×¾Ö/5/679/2012, ×¤ü−ÖÖÓú 01/10/2012 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ŸÖŒŸµÖÖŸÖß»Ö
¸üúÖ−µÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖ+Öê †Ö¯Ö+ÖÖÓÃÖ »ÖÖ÷Öæ †ÃÖ»Öê»Öê −ÖÖë¤ü+Öß ¿Öã»ú ¾Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¿Öã»ú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ †÷ÖÖê¤ü¸ü ³Ö¸ü+Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö/†•ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏŸÖ, †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾Ö ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ¿Öã»úü, −ÖÖë¤ü+Öß ¿Öã»ú ¾Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¿Öã»ú
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÃÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖ−ÖãÃÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¤ü.30/04/2022
¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾ÖêôêûŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ¿Öã»úÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú, ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ¿Öã»úÖ“ÖÖ ŸÖŒŸÖÖ †Ö×¤ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †ò×±ú×»Ö‹¿Ö−Ö
(OAASIS) ´Ö¬Öß»Ö Downloads µÖÖ Link ¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¤êüÖß»Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÖÆêü.
(éú.´ÖÖ.¯Ö.)

5)

..3..
•µÖÖ ¿ÖîÖ×+Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ¾ÖÖÙÂÖú ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖÃÖ ´ÖÖÆêü›“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß −ÖãÃÖÖ¸ü −Ö¾Öß−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê
ÃÖã¹ý ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›üµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ−Öß †Ö×+Ö ü •µÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−ÖÖ, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖ¬µÖÖ ÃÖã¹ý †ÃÖ»Öê»Öê ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖÖ / †³µÖÖÃÖÎú´Ö / ×¾ÖÂÖµÖ / ŸÖãú›üß µÖÖ
¾µÖ×ŸÖ¸üßŒŸÖ −Ö¾Öß−Ö ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖÖ, †³µÖÖÃÖÎú´Ö/×¾ÖÂÖµÖ ¾Ö −Ö¾Öß−Ö †×ŸÖ¸üßŒŸÖ ŸÖãú›üß, ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü, ‡ŸµÖÖÓØ¤ü“ÖÖ
¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö, †¿ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−Öß ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ×¾ÖÆüßŸÖ
−Ö´Öã−µÖÖŸÖß»Ö †•ÖÔ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö+Öê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖæ−Ö, †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß
³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß Ø¯ÖÏ™ü ‘Öê‰ú−Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 04 ¯ÖÏŸÖßŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ êú»Öê»Öê úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö, ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ
¿Öã»úü, ²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ¿Öã»ú, −ÖÖë¤ü$Öß ¿Öã»ú ¾Ö ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¿Öã»ú ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÃÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ
¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖ−ÖãÃÖÖ¸ü Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¤ü.30/04/2022 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾ÖêôêûŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
ˆ¤üÖ. ‹ÖÖªÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÃÖ −Ö¾Öß−Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖã¹ý ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö †Ö×+Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü −Ö¾Öß−Ö ŸÖãú›üß“Öß
´ÖÖ÷Ö+Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ−Öê ¤üÖê‘ÖêÆüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÆüÖ›Ôü úÖò¯Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö+Öê
¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ ±úÖ‡Ô»ÃÖ´Ö¬µÖê †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖÖÖÖØúŸÖ êú»Öê»µÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓÃÖÆü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. éú¯ÖµÖÖ
†ÃÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö/†•ÖÔ úÖê+ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‹ú¡ÖßŸÖ ú¹ý −ÖµÖêŸÖ.
ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−Öß/´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ
ÃÖÓ¤üÙ³ÖµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö!ÖÔµÖÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ²ÖÖ²Öà“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸ü!Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÃÖæ−Ö, †¯Öæ!ÖÔ ³Ö¸ü»Öê»Öê †•ÖÔ,
†¯Öæ!ÖÔ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö, ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ −Ö êú»Öê»Öê úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ²ÖÖ²Öß †Öœüôû»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß êú»Öß •ÖÖ!ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß, ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖê!ÖŸÖÖÆüß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ!ÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß, µÖÖ“Öß éú¯ÖµÖÖ −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.

6)

•µÖÖ ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 ú¸üßŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×¾ÖªÖ¯Ößšêü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö
2016 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 109(8) −ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖú›æü−Ö •Ö»Ö¤ü÷ÖŸÖß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ŸÖãú›üß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö, ¾Ö
ŸµÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öê ÃÖÓ»Ö÷−Ößú¸ü+Ö ´ÖÖ−µÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ¤ü¸ü ŸÖãú›üß²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö ¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÖÔú¸üßŸÖÖ
×−ÖµÖ×´ÖŸÖ †×ŸÖ¸üßŒŸÖ ŸÖãú›üßú¸üßŸÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ×−ÖúÂÖ ¾Ö úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß −ÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖú›êü −Ö¾µÖÖ−Öê
†•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý−Ö ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ŸÖãú›üßÃÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ‘Öê+Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ŸÖãú›üßÃÖ ¯Öãœüß»Ö
¿ÖîÖ×+Öú ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ŸÖãú›üß ´Æü+Öæ−Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ −Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ŸÖãú›üß´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö
¾ÖÂÖÖÔú¸üßŸÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üŸÖÖ µÖê+ÖÖ¸ü −ÖÖÆüßŸÖ. (ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, •Ö»Ö¤ü ÷ÖŸÖß ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ
ŸÖãú›üß −ÖîÃÖÙ÷Öú ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ−Öê ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüß»Ö)

7)

ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö ×¿ÖÖ+Ö †Ö×+Ö ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ ×¤ü−ÖÖÓú 19 •Öæ−Ö, 1995 ¸üÖê•Öß“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ£Öá
ÃÖÓµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ×−ÖúÂÖÖÓ“Öê ¾Ö ×−ÖµÖ´ÖÖÓ“Öê úÖ™êüúÖê¸ü¯Ö$Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ÆüÖê$µÖÖ“µÖÖ¥üÂ™üß−Öê ¿ÖîÖ×$Öú ¾ÖÂÖÔ 2021-22 ¯ÖÖÃÖæ−Ö
ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê/´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ−ÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ−Öê •ÖÖê †³µÖÖÃÖÎú´Ö ´ÖÖ−µÖ êú»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ
†³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓµÖê‡ŸÖêú“Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê/´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß úÖê$ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ, ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ−Öê ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ´ÖŸÖÖ ´ÖÖ−µÖ
êú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¿ÖîÖ×$Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 ú¸üßŸÖÖ ×¾ÖªÖ£Öá ¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖ ú¹ý −ÖµÖêŸÖ. ¿ÖîÖ×$Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 ÃÖÖšüß
úÖê$ÖŸµÖÖÆüß ÃÖ²Ö²Öß¾Ö¸ü ´ÖÓ•Öæ¸ü ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓµÖê¯ÖêÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ú¸ü$µÖÖÓÃÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×¤ü»Öß
•ÖÖ$ÖÖ¸ü −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê, †Ö¯Ö$ÖÖÓÃÖ Æü¾µÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß †Ö¯Ö$Ö ¿ÖîÖ×$Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 ú×¸üŸÖÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ †×ŸÖ¸üßŒŸÖ ŸÖãú›üßú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ, †¿Öß ×¾Ö−ÖÓŸÖß-¾Ö•ÖÖ-†Ö¾ÖÖÆü−Ö ú¸ü$µÖÖŸÖ µÖêŸÖ
†ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖß−Ö ²ÖÖ²Ö ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆü$ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.

8)

×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ¿Öß ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ, ×¾Ö−ÖÖ †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ †Ö×$Ö úÖµÖ´Ö ×¾Ö−ÖÖ †−Öã¤üÖ×−ÖŸÖ
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−Öß ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü$Öê¯Öæ¾Öá ŸµÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ †ÃÖ»Öê»Öê −Öòú/‹−Ö.²Öß.‹. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ“Öê
¯Öã−Ö´ÖãÔ»µÖÖÓú−Ö êú»Öê»Öê †ÃÖ$Öê †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖ£ÖÖ ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−Öß
µÖã.•Öß.ÃÖß./¿ÖÖÃÖ−Ö/×¾ÖªÖ¯Ößšü µÖÖÓ“Öê †™üß, ¿ÖŸÖá ¾Ö ×−ÖúÂÖ ¯Öæ$ÖÔ ú¸ü$Öê ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö.
(éú.´ÖÖ.¯Ö.)

..4..
9)
¿ÖîÖ×$Öú ¾ÖÂÖÔ 2021-2022 ´Ö¬µÖê ú»ÖÖ ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖêŸÖ ²Öß.‹. †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¿ÖêîÖ×$Öú ¾ÖÂÖÔ
2022-2023 ´Ö¬µÖê Û¾ü¤üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ú»ÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ (Ã¯Öê¿Ö»Ö) ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓÃÖÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“ÖÖ
Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
10) ¿ÖîÖ×$Öú ¾ÖÂÖÔ 2021-2022 ´Ö¬µÖê ×¾Ö–ÖÖ−Ö ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖêŸÖß»Ö ²Öß.‹ÃÃÖß. †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
¿ÖêîÖ×$Öú ¾ÖÂÖÔ 2022-23 ´Ö¬µÖê Û¾ü¤üŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß, ‡Ó÷ÖÏ•Öß, ˆ¤ãÔü ¾Ö ØÆü¤üß µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü −Ö¾µÖÖ−Öê ÃÖãºþ ÆüÖê$ÖÖ·µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓÃÖÖšüß ×¾ÖÂÖµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö$Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸÖéŸÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ
×¾Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
11) ŸÖÃÖê“Ö ²Öß.ÃÖß.‹. ÆüÖ †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖëŸÖ÷ÖÔŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖ¤ü¸ü †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“ÖÖ
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¾Ö −Ö¾µÖÖ−Öê †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖã¹ý ú¸ü$µÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ−Öß /
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
12) ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê/−Ö¾Öß−Ö †³µÖÖÃÖÎú´Ö ÃÖã¹ý ú¸ü$µÖÖÃÖÖšüß“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ •Öê †³µÖÖÃÖÎú´Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ¿Öß
ÃÖÓ»Ö÷−ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê/¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¿Öú×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü$µÖÖŸÖ
µÖÖ¾ÖêŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖÆüß ¤üÖŸÖÖ ‘µÖÖ¾Öß.
13) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×¾ÖªÖ¯Ößšêü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2016 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 109(2) −ÖãÃÖÖ¸ü −Ö´Öæ¤ü ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß,
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ−Öê ú»Ö´Ö 107†−¾ÖµÖê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»µÖÖ ÃÖ´µÖú µÖÖê•Ö−Öê¿Öß (²ÖéÆüŸÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ) ÃÖãÃÖÓ÷ÖŸÖ −ÖÃÖê»Ö, †ÃÖê ˆ““Ö
×¿ÖÖ+ÖÖ“Öê −Ö¾Öß−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ Øú¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖã¹ý ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ úÖê+ÖŸÖÖÆüß †•ÖÔ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖú›æü−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖ+ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
ŸÖ¸üß †Ö¯Ö+ÖÖÃÖ úôû×¾Ö+µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖê úß, †Ö¯Ö+Ö †Ö¯Ö»Öê †•ÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß´ÖÖ±ÔúŸÖ ³Ö¹ý+Ö †Ö¾Ö¿µÖú
ŸµÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓÃÖÆü †•ÖÖÔ“Öß ÆüÖ›Ôü úÖò¯Öß (ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸÖßŸÖ) ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×¤ü.30/04/2022 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖ÷Öæ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¿Öã»úÖÃÖÆü
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß, Æüß ×¾Ö−ÖÓŸÖß. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“ÖÖ/´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯Ö×¸ü¯Öæ+ÖÔ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †•ÖÔ/¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö, †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ êú»Öê»µÖÖ
úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓÃÖÆü ¾Ö ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ¿Öã»úÖÃÖÆü ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖŸÖß»Ö ×¤ü−ÖÖÓúÖ¯Öæ¾Öá ŸÖµÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ, †Ö¯Ö+Ö †ÃÖê †•ÖÔ/¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
−Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ×¤ü−ÖÖÓúÖ ¯Öæ¾ÖáÃÖã¬¤üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê †•ÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ www.nmu.ac.in µÖÖ
ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü Homepage ¾Ö¸üß»Ö R & D µÖÖ ™òü÷Ö ´Ö¬Öß»Ö Affiliation µÖÖ ´Öê−Öæ¾Ö¸ü pointer šêü‰ú−Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö
Online Affiliation µÖÖ Link ¾Ö¸ü click ú¹ý−Ö Proposal Guidelines 2022-23 µÖê£Öê Click ú¸üÖ¾Öê. ÃÖ¤ü¸ü
Link ´Ö¬µÖê †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êü+µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ÃÖ¤ü¸ü ×šüúÖ+Öß Helpline ´ÖÖò›üµÖã»Ö ¤êüÖß»Ö ¤êü+µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê
µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖ, ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ¿Öã»úÖ“ÖÖ ŸÖŒŸÖÖ, ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ ¿Öã»úÖ“Öê ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö×+Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öêú Important G.R/ Ciculars ŸÖÃÖê“Ö Other G.R/Circulars µÖÖ
Link ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ.
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ$ÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ †Ö¯Ö$ÖÖÓÃÖ úÖÆüß †›ü“Ö$Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü †›ü“Ö$Öà“Öê ×−Ö¸üÖú¸ü$Ö
ú¸ü$µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ Link ¾Ö¸ü Contact us ¾Ö¸ü ¤êü$µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖæ−Ö †Ö¯Ö$Ö ŸµÖÖ ×šüúÖ$Öß ¤êü$µÖÖÓŸÖ
†Ö»Öê»µÖÖ ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß/´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬Ö»µÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †›ü“Ö$Öà“Öê ŸÖÖŸúÖôû ×−Ö¸üÖú¸ü$Ö êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.

−Ö¾Öß−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖê ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ Link ´Ö¬Öß»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ
ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê †¾Ö»ÖÖêú−Ö ú¸üÖ¾Öê Æüß ×¾Ö−ÖÓŸÖß. −Ö¾Öß−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ“Öê ¾Ö ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+µÖÖ“Öß ´Öã¤üŸÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö ×¤ü. 19 ‹×¯ÖÏ»Ö 2022 †−¾ÖµÖê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú
×¾ÖªÖ¯Ößšü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2016 “Öê ú»Ö´Ö 109 −ÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü. 30 ‹×¯ÖÏ»Ö 2022 †¿Öß †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, †−Öêú ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ“Öê/
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê/ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öà ÃÖ¤ü¸ü ´Ö×Æü−µÖÖ“Öê ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû, ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
ÛÃ¾ÖúÖ¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ‘ÖÖ‡Ô ÆüÖê¾Öæ−Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯Öæ+ÖÔŸÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¡Öæ™üß ¸üÖÆæü ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö¯Ö»µÖÖ †•ÖÖÕ¾Ö¸ü µÖÖê÷µÖ¸üßŸÖß−Öê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ÆüÖê+µÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯Ö»Öê ¯Ö×¸ü¯Öæ+ÖÔ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß úÖ´ÖúÖ•ÖÖŸÖ ÃÖãÃÖæ¡ÖŸÖÖ µÖê+µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ×¾ÖÆüßŸÖ
´Öã¤üŸÖßŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖß»Ö ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ, Æüß ×¾Ö−ÖÓŸÖß.
(éú.´ÖÖ.¯Ö.)

..5..

†•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü$ÖêÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß.
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ$ÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü$ÖêÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß
1)

2)

3)

4)

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ×¾ÖªÖ¯Ößšü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2016 ´Ö¬Öß»Ö ú»Ö´Ö 97(5)(÷Ö) ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü,
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖ×´ÖŸÖß, −Ö¾Öß−Ö ×¾ÖªÖ×¾ÖÂÖµÖú ¯ÖÖšüµÖÎú´Ö ÃÖã¹ý ú¸ü!µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö×!Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ
†¬µÖÖ¯Öú ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ú¸ü!µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖú›êü ÃÖæ“Ö−ÖÖ ú¸üß»Ö, †ÃÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê
†ÖÆêü. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö †Ö×!Ö ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê êú»Öê»µÖÖ
×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü!Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
Proposal Guidelines 2022-23 ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ Links ¤êü+µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÃÖ /¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêÃÖ •µÖÖ ú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Link ¾Ö¸ü click
ú¹ý−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ$ÖÖ»Öß´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †•ÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖê¾Öêôûß
¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ Link ´Ö¬Öß»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê †¾Ö»ÖÖêú−Ö êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖÖ. †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖê¾Öêôûß
†Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•Ö •Ö¾Öôû šêü¾Ö»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü †•ÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü+Öê ÃÖãú¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö.
†Ö¯Ö+ÖÖÓÃÖ »ÖÖ÷Öæ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †•ÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Ö¯Ö+Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏ+ÖÖ»Öß¾¤üÖ¸êü ³Ö¸üÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖ“Öß A-4 ÃÖÖ‡Ô•Ö
¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ‹úÖ“Ö ²ÖÖ•Öæ−Öê Ø¯ÖÏ™ü ‘Öê‰ú−Ö (¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸÖßŸÖ) ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ êú»Öê»Öê
úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö, ÃÖÆü¯Ö¡Ö, ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ¿Öã»úÖÃÖÆü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö/†•ÖÔ ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖúÖ¯ÖÏ´ÖÖ+Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. µÖÖ
¯ÖÏ×ÎúµÖê¾¤üÖ¸êü •Ö´ÖÖ ú¸ü+µÖÖÓŸÖ µÖê+ÖÖ-µÖÖ ¿Öã»úÖ“ÖÖ (¯ÖÏ×ÎúµÖÖ/ÃÖÓ»Ö÷−ÖŸÖÖ ¿Öã»ú) ¬Ö−ÖÖúÂÖÔ ×¾Ö¢Ö ¾Ö »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
ú.²Ö.“ÖÖî.ˆ.´Ö.×¾Ö.•Öôû÷ÖÖ¾Ö (Finance & Accounts Officer, K.B.C.N.M.U., Jalgaon) µÖÖÓ“Öê
−ÖÖ¾Öê ¸üÖÂ™ÒüßµÖéúŸÖ ²Öòêú“ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ/´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö 04 ±úÖ‡Ô»ÃÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ. ˆ¤üÖÆü¸ü+ÖÖ£ÖÔ,
(1) −Ö¾Öß−Ö †³µÖÖÃÖÎú´ÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ±úÖ‡Ô»Ö - 04
(2) †×ŸÖ¸üßŒŸÖ ŸÖãú›üß ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ±úÖ‡Ô»Ö- 04
(3) −Ö¾Öß−Ö ×¾ÖÂÖµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß ±úÖ‡Ô»Ö- 04
(4) −Ö¾Öß−Ö ×¾ÖªÖ¿ÖÖÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ±úÖ‡Ô»Ö - 04
(5) −Ö¾Öß−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖã¹ý ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß ‡¸üÖ¤üÖ ¯Ö¡Ö ×´Öôû+Öêú¸üßŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ±úÖ‡Ô»Ö- 04
(6) ÃÖò™êü»ÖÖ‡Ô™ü ëú¦ü ÃÖã¹ý ú¸ü+µÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ±úÖ‡Ô»Ö-04

ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ±úÖ‡Ô»Ö´Ö¬µÖê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ³Ö¸ü»Öê»Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖ+Öß ÃÖæ“Öß, ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †•ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖÖÖÓ×úŸÖ
êú»Öê»Öê úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö/ÃÖÆü¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖ¾ÖßŸÖ. (ÃÖÓ¤üÙ³ÖµÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ+Öê ¾Ö ÃÖÓêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö
†•ÖÖÔŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ+Öß ÃÖæ“ÖßŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê) ¬Ö−ÖÖúÂÖÔ ÆüÖ †•ÖÖÔ“µÖÖ ¾Ö¸ü ™üÖ“Ö+Öß−Öê •ÖÖê›üÖ¾ÖÖ.
5)
6)

†Ö¯Ö»ÖÖ †•ÖÔ †“Öæú ¾Ö ¯Ö×¸ü¯Öæ+ÖÔ¯Ö+Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+µÖÖ“µÖÖ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö/¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö •µÖÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öà−ÖÖ †•ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖÖê»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü, †¿ÖÖ“Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öà−ÖÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖê¾Öêôûß
ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö+Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“µÖÖ úÖê+ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö/†•ÖÔ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖê¾Öêôûß, ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖêµÖß-ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öê ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/×¿ÖÖú µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê Û¾Æü›üß†Öê ×“Ö¡Ößú¸ü+Ö †ÃÖ»Öê»Öß V.C.D.
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü+Öê ²ÖÓ¬Ö−ÖúÖ¸üú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖŸÖ±ìú •µÖÖ ¾Öêôûß ŸÖ–Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß ú¸ü+µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö, ŸµÖÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ³Öê™üß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¾Ö ¾Öêôûß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß“µÖÖ ¾Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ+Öß“µÖÖ ×“Ö×¡Öú¸ü+ÖÖÃÖÆü,
†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖêµÖß-ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öê ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/×¿ÖÖú µÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ¾Æüß›üß†Öê ×“Ö¡Ößú¸ü+Ö
†ÃÖ»Öê»Öß V.C.D. ¤üÖê−Ö ¯ÖÏŸÖßŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö+Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß. ÃÖ¤ü¸ü VCD ´Ö¬µÖê ÃÖÓÃ£Öê“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾ÖÖ“Öê ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö ¿Öê¾Ö™ü¯ÖµÖÕŸÖ scrolling ™üÖúÖ¾ÖÖ.
(éú.´ÖÖ.¯Ö.)

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून नणवन
सॅटेलाईट

केंद्र

याांना

मांजूरी

दे ण्यासाठी

काययपध्दती व णनकर्ष णवणित करिेबाबत...
मिाराष्ट्र शासन
उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग
शासन णनियय क्र. एनजीसी 2020/( 115 /20)/मणश-4
मांत्रालय णवस्तार भवन, मांबई 400 032.
णदनाांक : 18 सप्टें बर, 2020.
राज्यातील ग्रामीि, डोंगराळ व आणदवासी भागामध्ये उच्च णशक्षि उपलब्ध िोण्याच्या
दृष्ष्ट्टकोनातून मिाराष्ट्र शासनाने “मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयम, 2016” अांमलात
आिलेला आिे. सदर अणधणनयमातील कलम 109 (4) नसार नणवन सॅटेलाईट केंद्र मांजरीसाठी
कालबद्ध तरतद करण्यात आलेली आिे. तसेच, या तरतदीस अनसरुन अांमलबजाविी
करण्यासाठी शासनाने काययपध्दती णनणित करावी, अशी तरतद कलम 109 (9) अन्वये करण्यात
आली आिे. सदरिू तरतदींच्या अनर्षांगाने सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नणवन सॅटेलाईट
केंद्र मांजूरीसाठी काययपध्दती व णनकर्ष सणनणित करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन िोती.
त्यानसार या सांदभात शासनाने खालीलप्रमािे णनियय घेतला आिे :शासन णनियय:1.

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून नणवन सॅटेलाईट केंद्रास मांजूरी दे ण्यासाठी पढे

णविीत केलेल्या काययपध्दतीनसार काययवािी करण्यात यावी.
1.1.नणवन सॅटेलाईट केंद्र सरु करण्यास इच्छक सांस््ाांनी “मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ
अणधणनयम 2016” च्या कलम 109 (4) (क) मधील तरतदीनसार त्या वर्षाच्या अगोदरच्या
वर्षाच्या सप्टें बर मणिन्याच्या शेवटच्या णदवसापवी सोबतच्या पणरणशष्ट्ट “अ” मधील
अजाच्या नमन्यात सांबांणधत णवद्यापीठाकडे अजय दाखल करावेत. त्यासोबत पणरणशष्ट्ट
“ब”मध्ये नमद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.
1.2. णवद्यापीठाांनी ऑनलाईन (Online) पद्धतीने णविीत नमन्यात अजय ष्स्वकारावेत. अजात
भरण्यात आलेली माणिती त्यासोबत आवश्यक असलेल्या कागदपत्राांची तपासिी
करण्यासाठी एक तपणशलसूची तयार करुन आवश्यक बाबींची पतयता करिारेच अजय
ष्स्वकारावेत. ज्या णवद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धतीने सांगिकप्रिाली (Software
Development) णवकणसत करण्यात आलेले नािी, अशा णवद्यापीठाांनी अजय ष्स्वकारण्याची
सांगिकप्रिाली णवकणसत करिे अणनवायय आिे .
1.3. णवद्यापीठाांकडे

प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी अणधष्ट्ठाता मांडळाकडू न णविीत

कालमयादे त करण्यात यावी.
1.4.प्राप्त अजांची व कागदपत्राांची पडताळिी सोबत जोडण्यात आलेल्या पणरणशष्ट्ट ब मध्ये
नमद करण्यात आलेल्या आवश्यक कागदपत्राांच्या सूचीनसार पडताळिी सणमती त्याांचा
अिवाल 15 ऑक्टोबर पयंत कलगरुांना सादर करतील.
1.5. ज्या सांस््ेच्या प्रस्तावात ककवा कागदपत्राांच्या त्रटी आढळू न आल्यास त्या सांस््ेस /
अजयदारास 20 ऑक्टोबर पयंत त्रटी कळणवण्यात येतील.
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1.6. त्रटी कळणवण्यात आलेल्या सांस््ाांनी 30 ऑक्टोबरपयंत णवद्यापीठाकडे त्रटीची पतयता
करिे आवश्यक रािील.
1.7. त्रटीच्या पतयतेच्या अजाची छाननी सणमतीकडू न करुन त्यासिीत छाननीत पात्र झालेल्या
अजासि अिवाल 15 नोव्िें बरपयंत अध्यक्ष अणधष्ट्ठता मांडळ याांना सादर करण्यात येईल.
1.8. सांबणधत णवद्यापीठाचे कलगरु णवद्यापीठस्तरावर आवश्यक तेवढया तज्ञ सणमती गठीत
करतील सदर तज्ञ सणमतीमध्ये छाननीसणमतीच्या सदस्याांचा अांतभाव असिार नािी. सदर
तज्ञ सणमतीने 15 णडसेंबरपयंत प्रत्यक्ष भेटी दे ऊन नणवन सॅटेलाईट केंद्रासाठी सांबांणधत
सांस््ाांची सोबत जोडण्यात आलेल्या पणरणशष्ट्ट “ब”

मध्ये णवणित करण्यात आलेल्या

सूचीनूसार तयारी आिे ककवा कसे याबाबत काटे कोर पणरक्षि करुन त्याचा अिवाल
ष्व्िडीओ छायाणचत्रिासि 15 जानेवारीपयंत अध्यक्ष अणधष्ट्ठाता मांडळामार्यत कलगरुांना
सादर करण्यात येईल. सदर पायाभत सोयीसणवधा पिय न करिाऱ्या सांस््ाांची णशर्ारस
णवद्यापीठ करिार नािी.
1.9. कलगरुांकडू न सांबांणधत पात्र सांस््ाांना 25 जानेवारी पयंत पात्रता व अपात्रता कळणवण्यात
येईल.
1.10. अपात्रता कळणवलेल्या सांस््ा 15 र्ेब्रवारीपयंत त्याणवरुध्द णवद्यापीठाकडे अणपल दाखल
करु शकतील. सदर अणपलावर (गरजेनसार तज्ञ सणमती पाठवून अिवाल घेऊन) 15
माचयपययत कलगरु णनियय दे तील.
1.11. सवय पात्र अजयदार सांस््ाांचे अजय मांजूरीच्या णशर्ारशीसि णवद्यापीठाकडू न शासनाकडे
णदनाांक 1 एणप्रलपयंत सादर करण्यात येतील.
1.12. णवद्यापीठाकडू न प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर शासनाकडू न 15 जूनपयंत परवानगी
कळणवण्यात येईल.
2.

सवय णवद्यापीठाांनी पाच वर्षांचा बृित आरखडयासि प्रत्येक वर्षी वार्षर्षक योजना तयार

करावी. त्यामध्ये ज्या णजल्यामध्ये मिाणवद्यालयीन णशक्षिात ढोबळ पटसांख्या प्रमाि (जीईआर)
राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आिे असे णजल्िे ग्रामीि व आणदवासी भागासाठी सवोच्च प्रा्म्य द्यावे व
त्या प्रा्म्यक्रमानूसार व तद्नांतर सवयसाधारि याप्रमािे त्या त्या शैक्षणिक वर्षासाठी णवणशष्ट्ट
एवढ्याच नणवन सॅटेलाईट केंद्राच्या (व्यावसाणयक AICTE व NCTE मांजूरी दे त असलेले
अभ्यासक्रम सोडू न) मांजूरीच्या प्रस्तावाांची णशर्ारस करावी.
3.

नणवन सॅटेलाईट केंद्र मांजूरीच्या सांदभात “मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयम,

2016” मधील कलम 109 (9) अन्वये परवानगीची काययपध्दती राज्य शासनाने णविीत करायची
असून ती वरीलप्रमािे णविीत करण्यात येत आिे.
4.

मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयमातील कलम 109(6) मध्ये स्पष्ट्ट केल्याप्रमािे

ज्या सांस््ा, वरीलप्रमािे नणवन सॅटेलाईट केंद्र मांजूरीसाठी अजय सादर करतील व ज्याांची यापूवीच
मिाणवद्यालये अष्स्तत्वात आिेत, त्याांचेबाबतीत पढील पतयता नसलेल्या सांस््ाांचे अजय शासनाकडे
णशर्ारस करु नयेत.
4.1. ज्या मिाणवद्यालयाांनी नॅक / एनबीए कडू न मानाांकन तसेच पनमयल्याांकन करुन घेतले
असून अशा मानाांकनाचा कालावधी कृतीणशल नसेल तर:
4.2. जी मिाणवद्यालय सरु करुन 10 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी काययरत असेल तर,
सॅटेलाईट केंद्राचे णठकाि ग्रामीि व आणदवासी भागात नसेल तर,
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5.

मिाणवद्यालयाच्या मख्य केंद्रापासून 200 णक.मी. णत्रज्येच्या पणरसरात सॅटेलाईट केंद्र

स््ापन करता येईल.(अपवादात्मक पणरष्स््तीत िी मयादा 300 णक. मी. पयंत सकारि वाढणवता
येऊ शकेल.) त्ाणप,

सॅटेलाईट केंद्र णवद्यापीठाच्या काययक्षत्र
े ाबािेर अस शकिार नािी.

अपवादात्मक पणरष्स््तीत सांबांणधत णवद्यापीठाच्या काययक्षत्र
े ाबािेर परांत मिाराष्ट्र राज्याच्या
सीमाांतगयत णवशेर्ष सांशोधन अ्वा णवस्तार प्रकल्पाकरीता खास बाब म्ििन असे केंद्र स््ापन
करावयाचे असल्यास प्रस्ताणवत केंद्राचे णठकाि ज्या णवद्यापीठाच्या काययक्षत्र
े ात येते त्या
णवद्यापीठाची पवयपरवानगी आवश्यक असेल. असे असले तरी, कवी कलगरु काणलदास
णवश्वणवद्यालय रामटे क द्वारा प्रस्ताणवत केल्या जािाऱ्या सॅटेलाईट केंद्राांना अन्य णवद्यापीठाच्या
पवयपरवानगीची अट लागू राििार नािी. तसेच, श्रीमती ना्ीबाई दामोदर ठाकरसी मणिला
णवद्यापीठ, मांबई याांच्या सांलष्ननत मिाणवद्यालयाचे सॅटेलाईट केंद्र अन्य राज्यात स््ापन करावयाचे
असल्यास त्या राज्याची पवय परवानगी आवश्यक असेल.
6.

प्रस्तावासोबत सांस््ेने सॅटेलाईट केंद्र स््ापनेचा उद्देश व णनयोजनबद्ध पांचवार्षर्षक सस्पष्ट्ट

प्रकल्प आराखडा सादर करावा. त्यासाठीचा णवणित पद्धतीने सादर करावयाचा अजाचा नमना
प्रत्येक णवद्यापीठाने स््ाणनक पणरष्स््तीनसार तयार करावा. तसेच, प्रस्ताणवत अभ्यासक्रम अ्वा
प्रकल्पाकरीता आवश्यक प्रयोगशाळा साणित्य, पस्तके इत्यादी बाबतीत णवद्यापीठाने पयाप्त णनयम
तयार करावेत.
7.

Aspirational District या सांकल्पनेअांतगयत ग्रामीि व आणदवासी भागात सॅटेलाईट केंद्र

सरू करण्यासाठी प्राधान्य दे ण्यात यावे.
8.

सॅटेलाईट केंद्रामध्ये णकमान एक कौशल्य प्रमािपत्र अभ्यासक्रम सरू करिे आवश्यक

आिे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरिात सचणवल्याप्रमािे Online व Open Distance Learning (ODL)
पध्दतीचा वापर वाढणवण्यासाठी सॅटेलाईट केंद्राचा उपयोग िोऊ शकतो म्ििून त्यास्वरूपाची
आवश्यक माणिती तांत्रज्ञान, व्यवस््ा सॅटेलाईट केंद्रामध्ये उपलब्ध करून दे िे अणनवायय आिे .
9.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरि व प्रचणलत णवद्यापीठ अणधणनयमानसार नणजकच्या काळात

पसांतीवर आधाणरत श्रेयाांक पध्दतीचा पदवी व पदव्यत्तर स्तरावर अवलांब करिे आवश्यक आिे.
णवद्यार्थ्यांनी णमळणवलेले श्रेयाांक नांतरच्या काळात वापरण्यात येण्याची सोय असेल म्ििून
यापध्दतीच्या चौकटीत पदवी व पदव्यत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमाांतगयत ऐष्च्छक ककवा दय्यम
ककवा सलभ कौशल्य अभ्यासक्रम सॅटेलाईट केंद्रामध्ये राबणवण्याबाबत प्राधान्य दे ण्यात यावे.
10.

एका मिाणवद्यालयास सरूवातीस एकच सॅटेलाईट केंद्र मान्य करण्यात येईल. सदरचे

सॅटेलाईट केंद्र समाधानकारकरीत्या णनदान 3 वर्षय चालणवल्यानांतर वाढीव सॅटेलाईट केंद्रासाठी
मान्यता दे ण्याबाबत णवचार करण्यात येईल.
11.

सॅटेलाईट केंद्राच्या सांलष्ननकरिाचे नतनीकरि दर 3 वर्षातून एकदा णवणित पद्धतीने

केले जावे व सॅटेलाईट केंद्राचा सिामािी काययअिवाल मिाणवद्यालयाने णवद्यापीठास णवणित
नमन्यात सादर करावा. तसेच, मिाणवद्यालयाने सॅटेलाईट केंद्राचा णवत्तीय णिशोब स्वतांत्र ठे वण्यात
यावा.
12.

सॅटेलाईट केंद्रासाठी सांबांणधत मिाणवद्यालयातील एका सक्षम अियताकारी प्राध्यापकाची

केंद्र समन्वयक म्ििन 3 वर्षाच्या कालावधीकरीता णनयक्ती करावी.
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13.

सॅटेलाईट केंद्र शैक्षणिक अभ्यासक्रम सरु करावयाचे असल्यास प्रस्ताणवत स््ानापासून

15 णक.मी. पणरसरात अशा अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्राप्त अध्यायनाची सोय असलेले सांलष्ननत
मिाणवद्यालय नसावे.
14.

सॅटेलाईट केंद्रात पणिल्या पाच वर्षात णनयणमत पारांपाणरक अभ्यासक्रम, सांशोधन, णवस्तार

काययक्रम व शैक्षणिक अभ्यासक्रम अनर्षांणगक अभ्यासानवती (co-curricular) काययक्रम, णनरांतर
णशक्षि काययक्रम, कौशल्य णशक्षि व णवकासाचे प्रमािपत्र, पदणवका, प्रगत पदणवका अभ्यासक्रमअभ्यासेत्तर उपक्रम व समाजोपयोगी उपक्रम आणि औद्योणगक प्रकल्पाकरीता मान्यता णमळू
शकेल, या करीता ज्या पणरसरात असे अभ्यासक्रम व औद्योणगक प्रकल्प प्रस्ताणवत आिे त, त्या
पणरसरातील अशा स्वरुपाची गरज स्पष्ट्ट करिारा सवेक्षि अिवाल प्रस्तावासोबत दाखल
करण्यात यावा. सॅटेलाईट केंद्र िे प्रामख्याने यवकाांच्या कौशल्य णवकासासाठी स््ापन करिे
अपेणक्षत असल्यामळे कौशल्यावर आधारीत अभ्यासक्रमाांना प्राधान्य दे ण्यात यावे.
15.

मिाणवद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.), नॅशनल कॅडे ट कोसय (N.C.C.) व णक्रडा,

कौशल्य, सांशोधन णवस्तार, काययक्रम व प्रकल्पासाठी सॅटेलाईट केंद्राचा सांपकय केंद्र म्ििन णवचार
केला जावा.
16.

सॅटेलाईट केंद्राव्दारे कौशल्य णवकास णवभागाच्या प्रमोद मिाजन कौशल्य णवकास

अणभयानाांतगयत णवणवध कौशल्ये व उद्योजकता अभ्यासक्रम सरू करावयाचा असेल तर त्यासाठी
सदर अणभयानाांतगयत लागू असिारे णनकर्ष जसेच्या तसे लागू राितील.
17.

केंद्र

शासनाच्या

माध्यमातून

सॅटेलाईट

केंद्रामध्ये

कौशल्य

व

उद्योजकता

अभ्यासक्रमासोबत णवणवध प्रकल्प राबणवण्यासाठी औद्योणगक आस््ापनेसोबत सामांजस्य करार
करून CSR योजनेंतगयत अ्यसिाय्य णमळणवता येईल. तसेच णजल्िास्तरावर प्रशासकीय मान्यतेने
णकमान कौशल्य काययक्रमाांतगयत णजल्िा णनयोजन णवकास मांडळाकडू न आर्ष्क सिाय्य उपलब्ध
करून घेता येईल.
18.

सॅटेलाईट केंद्राद्वारे Modular Employability Scheme List मधील एखादा अभ्यासक्रम

चालू करावयाचा असल्यास सांबांणधत अणभयानाांतगयत असलेले णनकर्ष लागू राितील.
19.

वरील पणर. 1.4 मध्ये णवणित केलेली पडताळिी सणमती व पणर. 1.8 मध्ये णवणित केलेली

तज्ञ सणमती याांची सांख्या ती-ती णवद्यापीठे त्या त्या वर्षी सरु करावयाच्या सॅटेलाईट केंद्र याांची
व्याप्ती णवचारात घेवून ठरवतील व णवणित केलेल्या वेळापत्रकात काम िोईल याची खातरजमा
करतील.
20.

णवद्यापीठाांनी त्याांच्या काययक्षत्र
े ात उच्च णशक्षिाांच्या सणवधाांचे सवयत्र समान वाटप िोण्याच्या

दृष्ट्टीकोनातून सादर केलेल्या सन 2024 पयंतच्या पांचवार्षर्षक सम्यक योजनेस मान्यता दे ण्यात
आलेली आिे. सन 2024 नांतर पांचवार्षर्षक सम्यक योजनेस मान्यता णदल्यानांतर त्याअनर्षांगाने
शासन णनिययामध्ये अांशत: बदल करण्यात येईल.
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सदर शासन, राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स््ळावर
उपलब्ध असून त्याचा सांगिक सांकेताांक 202009181517181608 असा आिे. िा आदे श
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदे शानसार व नावाने,

Dattatray
Vasantrao Kharke

Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=higher
& technical education dept, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff05921827123
426ec3977a7476478ce183be979d, cn=Dattatray
Vasantrao Kharke
Date: 2020.09.18 15:49:58 +05'30'

(द.व.खारके)
कक्ष अणधकारी, मिाराष्ट्र शासन
प्रत :
1) सांचालक, उच्च णशक्षि,मिाराष्ट्र राज्य, पिे
2) मा. मांत्री (उ.व तां.णश.) याांचे खाजगी सणचव
3) मा. राज्यमांत्री (उ.व तां.णश.) याांचे खाजगी सणचव
4) मा. अप्पर मख्य सणचव (उ.व तां.णश.)याांचे स्वीय सिाय्यक
5) सवय णवभागीय सिसांचालक, मिाराष्ट्र राज्य
6) सवय कलसणचव, अकृर्षी णवद्यापीठे , मिाराष्ट्र राज्य
7) मणश/णवणश णवभागातील सवय कायासने, उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय, मांबई
8) णनवडनस्ती मणश-4
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* पणरणशष्ट्ट-अ *
नणवन सॅटेलाईट केंद्र
1.

सांस््ेचे नाव व पूिय पत्ता :
(दरध्वनी क्रमाांकासि)

2.

मिाणवद्यालयाचे नाव आणि पिय पत्ता :

3.

ज्या मिाणवद्यालयाव्दारे नणवन सॅटेलाईट केंद्र सरु
करावयाची आिे , त्या णठकािाची लोकसांख्या :

4.

नणवन सॅटेलाईट केंद्र सरु करावयाचे सत्र :

5.

अष्स्तत्वात असलेल्या मिाणवद्यालयात नणवन अभ्यास
पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अष्स्तत्वात असल्यास

णवद्याशाखा

त्याचा तपणशल (मळ तकडी अनदानावर असेल तर

अभ्यासक्रम

तसा स्पष्ट्ट उल्लेख करावा) :
6.



णवर्षय

णवद्या्ी सांख्या

णवर्षय

आवेदन शल्क रुपये-----/-,

धनाकर्षय क्र.----------------

णदनाांक ------------------

बँकेचे नाव---------------------

(धनाकर्षय कलसणचव,-------------------------णवद्यापीठ, याांचे नावे असावा.)
7.

मिाणवद्यालयात नणवन सॅटेलाईट केंद्राअांतगयत सरु करावयाच्या अभ्यासक्रमाचा तपणशल :
अ.क्र.

अभ्यासक्रम

अध्यापनाचे माध्यम

अध्यापनाचे णवर्षय

1.
2.
8.

सांस््ेचा पांजीयनाचा क्रमाांक -------- व णदनाांक -----------

9.

सांस््ेच्या सांणवधानात शैक्षणिक बाबींसांबांधी तरतद असल्यास त्या तरतदींच्या कलम क्र. व तद्नसार नणवन सॅटेलाईट केंद्र
सरु करण्यासांबांधीचा सांस््ेचा ठराव क्र.----- व णदनाांक --------

10.

आपि सरु करिार असलेल्या नणवन सॅटेलाईट केंद्रातील अभ्यासक्रमामळे व उल्लेणखत पणरसरातील इतर मिाणवद्यालयाशी
अवास्तव स्पधा णनमाि िोईल काय ? -------------------------------------- -------------------------------

11.

अ) सांस््ेद्वारा चालणवल्या जािाऱ्या शाळा व मिाणवद्यालये याांचा तपणशल----------------------ब) सदर शाळा व मिाणवद्यालयाांची मान्य प्रवेश क्षमता, प्रत्यक्ष प्रवेणशत व पणरक्षेस बसलेले णवद्या्ी ---------------------

12.

13.

अजय केलेल्या वर्षातील 31 माचयला असलेली सांस््ेची आर्ष्क ष्स््ती :(अ)

स््ावर मालमत्ता

(ब)

जांगम मालमत्ता

(क)

बँकेतील रोख

(ड)

बँकेचे वा इतर कजय

वरील उल्लेणखत बाबींणशवाय मिाणवद्यालयाच्या आकष्स्मक व अनाकष्स्मक खचासाठी करण्यात येिाऱ्या आर्ष्क तरतूदीचा
तपणशल :

--------------------------------------------------

मळ सिी (णशक्क्याची नािी)
अध्यक्ष
(सांस््े चे नाव व पिय पत्ता)

मळ सिी (णशक्क्याची नािी)
सणचव
(सांस््े चे नाव व पिय पत्ता)
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* पणरणशष्ट्ट-ब *
सांस््े चे नाव :-

णवद्यापीठाचे नाव :

णठकाि :-

अभ्यासक्रम, प्रकल्प तपणशल :-

अ.क्र.

तपासिी सूची

पतयतेचा
“तपणशल”
(िोय/नािी)

1.

सांस््ेचा णवणित नमन्यात अजय.

2.

सांस््ा नोंदिी प्रमािपत्राची साक्षाांणकत प्रत.

3.

चालू वर्षाच्या तपणशलवार अांदाजपत्रकाची प्रत.

4.

घटनेची साक्षाांणकत प्रत.

5.

सांस््ेच्या मागील वर्षाच्या लेखापणरक्षि अिवालाची प्रत.

6.

णकमान रु. 5.00 लाख णर्क्स णडपॉणजटची प्रमाणित प्रत.

7.

सांबांणधत सांस््ेचे आर्ष्क व्यविार राष्ट्रीयकृत / शेड्यल बँकेमार्यत केले
जात असल्याचे कागदपत्र.

8.

सांबांणधत राष्ट्रीयकृत शेड्यल बँकेत ठे वलेला ठे व णनधी णवद्यापीठाच्या पवय
परवानगीणशवाय न काढिेबाबतचे सांबांणधत राष्ट्रीयकृत बँकेचे व सांस््ेचे
सांयक्त आश्वासन पत्र.

9.

शासनाचे कायम णवनाअनदाणनत धोरि लक्षात घेता, अजासोबत
सॅटेलाईट

सेंटरचा

वेतन

व

वेतनेत्तर

खचय

सांस््ा

करिार

असल्याबाबतचे रु.100/- स्टँ पपेपरवर नोंदिीकृत िमीपत्र.
10.

नवीन सॅटेलाईट केंद्र सरू करण्यासाठी मान्यता मागिाऱ्या सांस््ेने बृित
आराखडयामध्ये णनणित केलेल्या कबदू च्या णठकािी जागा उपलब्ध
असल्यासांदभातील कागदपत्रे.
1 स्वत:ची जागा अ) ½

एकर

जागा

सांस््ेच्या

नावावर

असलेल्या

सरकारी

कागदपत्राांची प्रमाणित प्रत.
2 भाडयाची जागा अ) ½ एकर जागा सांस््े च्या नावे भाडे तत्वावर घेतलेल्या नोंदिीकृत
कराराची प्रत.
11.

अ) स्वत:ची इमारत (णकेमान क्षेत्रर्ळ 3000 चौ.र्.) - सांबांणधत स््ाणनक
स्वराज्य सांस््ा ककवा इतर प्राणधकरिाचे बाांधकाम पियत्वाचे
प्रमाणित उतारे .
1) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत :
1.1

प्रशासकीय कायालय

1.2

अध्ययन कक्ष

1.3

सांगिक प्रयोगशाळा

पृष्ट्ठ क्रमाांक
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1.4

ग्रां्ालय

1.5

स्वच्छतागृि (20 णवद्यार्थ्यांमागे 01 स्वच्छतागृि) मणिलाांसाठी
स्वतांत्र स्वच्छतागृि व प्रसाधने

ब) भाडयाची इमारत :

(नोंदिीकृत भाडे करार) सांबांणधत स््ाणनक

स्वराज्य सांस््ा ककवा इतर प्राणधकरिाचे प्रमाणित उतारे .
(क्षेत्रर्ळाचा तपणशल खालील रकान्यात त्याांच्या नावासमोर नमद
करावा)
1.1

प्रशासकीय कायालय

1.2

अध्ययन कक्ष

1.3

सांगिक प्रयोगशाळा

1.4

ग्रां्ालय

1.5 स्वच्छतागृि (20 णवद्यार्थ्यांमागे 01 स्वच्छतागृि) मणिलाांसाठी
स्वतांत्र स्वच्छतागृि व प्रसाधने
2) 2.1
2.2
12.

पािी सणवधा (पािी पट्टी पावती)
वीज सणवधा (वीज दे यकाची प्रत)

जो अभ्यासक्रम, णनरां तर णशक्षि णवर्षयक काययक्रम व प्रकल्प, कौशल्य
णशक्षि सरु करावयाचे आिे , त्याबाबत ग्रां्ालयात पस्तकाची सणवधा

13.

सॅटेलाईट केंद्रासाठी सांबांणधत मिाणवद्यालयातून केंद्र समन्वयक म्ििन
णनयक्त करण्यात येिाऱ्या णशक्षकाांचा शैक्षणिक अिय तेसि तपणशल

14.

मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयमातील कलम 109(6) मध्ये
स्पष्ट्ट केल्याप्रमािे ज्या सांस््ेची यापवीचे मिाणवद्यालय अष्स्तत्वात आिे
अशा सांस््ेने नणवन मिाणवद्यालयाची मागिी केल्यास पवीच्या
मिाणवद्यालयाचे नॅक/एनबीए मल्याांकन अ्वा पनमयल्याांकन असिे
आवश्यक आिे .

***************************

सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन
महाणवद्यालयाांना (पारांपाणरक व व्यावसाणयक)
मांजुरी दे ण्यासाठी काययपद्धती व णनकर्ष णवणहत
करण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग
शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4
मांत्रालय णवस्तार भवन, मुांबई 400 032
णदनाांक : 15 सप्टें बर, 2017.
वाचा :-1) महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016.
2) शासन णनियय क्र. एनजीसी-2009/(301/09)/मणश-4, णद.25.9.2009
3) शासन णनियय क्र. एनजीसी-2010/(193/10)/मणश-4, णद.30.10.2010
4) शासन णनियय क्र. एनजीसी-2012/(247/12)/मणश-4, णद.2.9.2013.
प्रस्तावना:राज्यातील उच्च णशक्षिाचा दजा व गुिवत्ता वाढणवण्यासाठी व इतर अनुर्षांणगक बाबींसाठी महाराष्ट्र
शासनाने “महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016” अांमलात आिलेला आहे. सदर
अणिणनयमातील कलम 109 (1) (2) (3) नुसार नवीन महाणवद्यालय मांजुरीसाठी कालबद्ध तरतूद करण्यात
आलेली आहे. तसेच, या तरतुदीस अनुसरुन अांमलबजाविी करण्यासाठी शासनाने काययपद्धती णनणित
करावी, अशी तरतूद कलम 109 (9) अन्वये करण्यात आली आहे. सदरहू तरतुदींच्या अनुर्षांगाने सन 201819 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाणवद्यालय (पारांपारीक व व्यावसाणयक) मांजुरीसाठी काययपद्धती व
णनकर्ष सुणनणित करण्याची बाब शासनाच्या णवचारािीन होती. त्यानुसार उपरोक्त सांदभय क्र.2,3 व 4 येथील
शासन णनियय अणिक्रणमत करुन शासनाने खालीलप्रमािे णनियय घेतला आहे :शासन णनियय:1.

सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र

दे ण्याकणरता पुढील प्रमािे काययपद्धती राहील.
काययपद्धती :- (इरादापत्राकणरता)
1.1

णवद्यापीठाांनी त्याांच्या काययक्षत्र
े ात उच्च णशक्षिाच्या सुणविाांचे सवयत्र समान वाटप होण्यासाठी
“महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016” च्या कलम 107 मिील तरतुदीनूसार एक
सम्यक योजना (Perspective Plan) तयार करावी.

1.2

सवय णवद्यापीठाांनी पाच वर्षांचा बृहत आराखडा करावा, त्यामध्ये ज्या णजल्ह्यामध्ये महाणवद्यालयीन
णशक्षिात ढोबळ पटसांख्या प्रमाि (जीईआर) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे असे णजल्ह्हे,
नक्षलग्रस्त, आणदवासी, डोंगराळ /दु गयम भागासाठी सवोच्च प्राथम्य द्यावे व त्या प्राथम्यक्रमानुसार व
तद्नांतर

सवयसािारि

याप्रमािे

त्या-त्या

शैक्षणिक

वर्षासाठी

णवणशष्ट्ट

एवढ्याच

नवीन

महाणवद्यालयाांच्या (व्यावसाणयक (AICTE व NCTE मांजुरी दे त असलेले व्यावसाणयक अभ्यासक्रम
सोडू न) व पारांपाणरक) प्रस्तावाांची णशफारस करावी.
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1.3

सदर सम्यक योजना महाराष्ट्र राज्य उच्च णशक्षि व णवकास आयोगाकडू न मान्य करुन घ्यावी.

1.4

सम्यक योजनेस अनुसरुन णवद्यापीठाांनी नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी वार्षर्षक योजना
तयार करावी.

1.5

वार्षर्षक योजनेत समावेश असलेल्ह्या णठकािाांसाठीचे बबदु णनणित केल्ह्यानांतर सवय अकृर्षी
णवद्यापीठाांनी बृहत आराखडयातील णठकािासह वृत्तपत्रात जाणहरात दे ऊन अजय मागवावेत. बृहत
आराखडयाबाहेरच्या णठकािासाठी अजय स्वीकारले जािार नाहीत, असा स्पष्ट्ट उल्लेख जाणहरातीत
करण्यात यावा व तसे अजय स्वीकारु नयेत.

1.6

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिा-या इच्छू क सांस्थाांनी “महाराष्ट्र सावयजणनक
णवद्यापीठ अणिणनयम 2016” च्या कलम 109 (3) (क) मिील तरतुदीनुसार सोबतच्या पणरणशष्ट्ट “अ”
मिील अजाच्या नमुन्यात सांबांणित णवद्यापीठाकडे , ज्यावर्षी इरादापत्र मागणवले असेल त्यावर्षाच्या
अगोदरच्या वर्षाच्या सप्टें बर मणहन्याच्या शेवटच्या णदवसापूवी अजय दाखल करावेत. त्यासोबत
पणरणशष्ट्ट “ब”मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.

1.7

णवद्यापीठाांनी ऑनलाईन (Online) पद्धतीने णवणहत नमुन्यात अजय स्वीकारावेत. अजात भरण्यात
आलेली माणहती व त्यासोबत जोडिे आवश्यक असलेल्ह्या कागदपत्राांची तपासिी करण्यासाठी एक
तपशीलसूची तयार करुन आवश्यक बाबींची पूतयता करिारेच अजय स्वीकारावेत. ज्या णवद्यापीठाकडे
ऑनलाईन पद्धतीने सांगिकप्रिाली णवकणसत करण्यात आलेली नाही, अशा णवद्यापीठाांनी पुढील
एका वर्षात अजय स्वीकारण्याची सांगिकप्रिाली णवकणसत करिे अणनवायय राहील.

1.8

णवद्यापीठाांकडे प्राप्त झालेल्ह्या अजांची छाननी करण्याकरीता आवश्यक तेव ढ्या छाननी सणमत्या
णवद्यापीठाांचे कुलगुरु णनयुक्त करतील.

1.9

प्राप्त अजांची व कागदपत्राांची पडताळिी सोबत जोडण्यात आलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट “ब” मध्ये नमूद
करण्यात आलेल्ह्या आवश्यक कागदपत्राांच्या सूचीनुसार करुन, छाननी सणमती त्याांचा अहवाल
कुलगुरुांना सादर करे ल.

1.10

ज्या सांस्थेच्या प्रस्तावात बकवा कागदपत्राांमध्ये त्रुटी आढळू न आल्ह्यास त्या सांस्थेस / अजयदारास
त्रुटी कळणवण्यात येतील.

1.11 त्रुटी कळणवण्यात आलेल्ह्या सांस्थाांनी णवद्यापीठाकडे त्रुटीची पूतयता करिे आवश्यक राहील.
1.12 त्रुटीच्या पूतयतेच्या अजाची छाननी सणमतीकडू न छाननी करुन त्यासहीत छाननीत पात्र झालेल्ह्या
अजासह अहवाल अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ याांना सादर करण्यात येईल.
1.13 आवश्यकता असल्ह्यास कुलगुरु णवद्यापीठस्तरावर आवश्यक तेवढ्या तज्ञ सणमती गणठत करतील.
सदर तज्ञ सणमतीमध्ये छाननी सणमतीच्या सदस्याांच्या अांतभाव असिार नाही. अशी तज्ञ सणमती
गणठत केल्ह्यास ही सणमती त्याांचा अहवाल अध्यक्ष, अणिष्ट्ठाता मांडळामाफयत कुलगुरुांना सादर करेल.
1.14 कुलगुरुांकडू न सांबांणित पात्र सांस्थाांना पात्रता व अपात्रता कळणवण्यात येईल.
1.15 अपात्रता कळणवलेल्ह्या सांस्था त्याणवरुद्ध णवद्यापीठाकडे अणपल दाखल करु शकतील. सदर
अणपलावर कुलगुरु णनियय दे तील.
1.16 सवय पात्र अजयदार सांस्थाांचे अजय मांजुरीच्या णशफारशीसह पणरणशष्ट्ट “अ” व “ब” तसेच प्रपत्र “अ” व
त्यासोबतच्या सवय कागदपत्राांसह णवद्यापीठाकडू न शासनाकडे णदनाांक 30 नोव्हेंबर रोजी बकवा
त्यापूवी सादर करण्यात येतील.
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1.17 णवद्यापीठाकडू न

प्राप्त

झालेल्ह्या

व

शासनस्तरावर

छाननीअांती

अांणतम

पात्र

ठरलेल्ह्या

प्रस्तावासांदभात शासनाकडू न लगतनांतरच्या वर्षाच्या 31 जानेवारी रोजी बकवा त्यापूवी इरादापत्र
दे ण्यात येईल.
1.18 वरील पणर. 1.7 मध्ये णवणहत केलेली छाननी सणमती व पणर. 1.12 मध्ये णवणहत केलेली तज्ञ सणमती
याांची सांख्या ती-ती णवद्यापीठे त्या-त्या वर्षी सुरु करावयाच्या नवीन महाणवद्यालय (पारांपाणरक व
व्यावसाणयक) याांची व्याप्ती णवचारात घेऊन ठरवतील व णवणहत केलेल्ह्या वेळापत्रकात काम होईल
याची खातरजमा करतील.
1.19 णवद्यापीठाांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठणवताना त्यात नवीन पारांपाणरक / व्यावसाणयक महाणवद्यालये
असे वगीकरि केलेले असेल.
2.

सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र

दे ण्याकणरता पुढील प्रमािे णनकर्ष राहतील.
णनकर्ष :- (इरादापत्र)
2.1

महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016 मिील कलम 109(2) नुसार, कलम 107 अन्वये
तयार केलेल्ह्या सम्यक योजनेशी सुसांगत नसेल, असे उच्च णशक्षिाचे नवीन महाणवद्यालय सुरु
करण्यासाठीचा कोिताही अजय णवद्यापीठाकडू न णवचारात घेतला जािार नाही.

2.2

महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016 मिील कलम 109(3)(ख) अनुसार आवश्यक
बाबींची पूतयता करतील आणि णवणहत कालाविीत प्राप्त होतील, केवळ असेच अजय णवद्यापीठाकडू न
स्वीकारण्यात येतील आणि णवचारात घेण्यात येतील.

2.3

ज्या सांस्थाांची यापूवीची महाणवद्यालये अस्स्तत्वात आहेत, त्याांचेबाबतीत पुढील पूतयता नसलेल्ह्या
सांस्थाांचे अजय शासनाकडे णशफारशीत करु नयेत.
अ) ज्या सांस्थाांच्या महाणवद्यालयातील प्राचायांसणहत सवय अध्यापकाांची पदे अहयतािारक व पात्र
उमेदवारामिून भरलेली नसतील तर तसेच, शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार भौणतक
सुणविा उपलब्ि नसतील तर,
ब) राज्य शासनाने णनिाणरत केलेल्ह्या अटी व शतींचे तसेच, यासोबत जोडलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट-“अ”
व “ब” ची पूतयता करत नसतील तर,
क) मूल्ह्याांकन / पूनमूयल्ह्याांकनाकणरता पात्र महाणवद्यालयाांच्या बाबतीत एकतर राष्ट्रीय
मूल्ह्याांकन व अणिस्स्वकृती पणरर्षदे कडू न बकवा राष्ट्रीय अणिस्स्वकृती मांडळाकडू न अणिस्स्वकृती
बकवा पुनरय अणिस्स्वकृती करण्यात आली नसेल तर,
परांत,ु ज्या महाणवद्यालयाचे नक मूल्ह्याांकन / पूनमूयल्ह्याांकन होऊ शकलेले नाही, अशा
महाणवद्यालयाांची या सांदभातील लेखी कारिे नमूद करुन त्याांचे स्वतांत्र प्रस्ताव सादर
करावेत.

2.4

शासनाच्या प्रचणलत िोरिानुसार नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी दे ण्यात येिारे इरादापत्र हे
कायम णवनाअनुदाणनत तत्वावर महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील.

2.5

सदर इरादापत्र हे सांस्थेने नवीन महाणवद्यालयास अांणतम मान्यता प्राप्त करण्यापूवी णवणहत अटी व
शतींची पूतयता करण्याच्या दृस्ष्ट्टने णदलेले असल्ह्याने, या इरादापत्रामुळे सांस्थेस कोितेही हक्क प्राप्त
होिार नाहीत. त्यामुळे असे इरादापत्र दे ण्यात आले तरी सांस्थेस नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यास
शासनाची अांणतम मान्यता प्राप्त झाल्ह्याणशवाय महाणवद्यालय सुरु करता येिार नाही.
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2.6

शासनाकडू न नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्याकरीता दे ण्यात आलेले इरादापत्र णनकटतम पुढील
वर्षाच्या 31 जानेवारीपयंत वैि असेल. या कालाविीमध्ये ज्या अटी व शतींच्या आिारे इरादापत्र
दे ण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शतींची पुतयता करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल अांणतम
मान्यता णमळण्याकणरता आवश्यक असलेल्ह्या कागदपत्राांसह 31 जानेवारीपयंत णवद्यापीठास सादर
करिे अणनवायय राहील.

2.7

महाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016 मिील कलम 109(3)(च) अांतगयत परांतुकामध्ये
नमूद केल्ह्याप्रमािे खांड (ड.) मध्ये णवणनर्षदष्ट्ट केलेल्ह्या कालमयादे त, जर व्यवस्थापन
इरादापत्रातील शतींचे अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत झाल्ह्याचे
समजण्यात येईल. परांतु तसेच, अपवादात्मक प्रकरिात आणि कारिे लेखी नमुद करुन राज्य
शासन, णवद्यापीठाने योग्यणरत्या प्रणक्रया केलेल्ह्या व्यवस्थापनाच्या अजावर वेळोवेळी, इरादापत्राची
वैिता एकूि 12 मणहन्यापेक्षा जास्त नसेल, अशा आिखी कालाविीसाठी वाढवू शकेल. मात्र
याकणरता णवणनर्षदष्ट्ट कालमयादा सांपण्यापूवी सांस्थेने पूिय समथयनासह णवद्यापीठामाफयत शासनाकडे
अजय करिे आवश्यक राहील.

3.

सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून ज्या सांस्थेस

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी

इरादापत्र दे ण्यात आलेले आहे व त्याांनी इरादापत्राच्या अटी व शती पूिय केलेल्ह्या आहेत, त्याप्रकरिी नवीन
महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी अांणतम मान्यता दे ण्याकणरता पुढील प्रमािे काययपद्धती राहील.
काययपद्धती :- (अांणतम मान्यता)
3.1

शासनाकडू न नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्याकणरता दे ण्यात आलेले इरादापत्र णनकटतम पुढील
वर्षाच्या 31 जानेवारीपयंत वैि असेल. या कालाविीमध्ये ज्या अटी व शतींच्या आिारे इरादापत्र
दे ण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शतींची पूतयता करुन त्याबाबतच्या अनुपालन अहवालासह नवीन
महाणवद्यालयास अांणतम मान्यता मागिारा अजय सांस्थेने आवश्यक असलेल्ह्या कागदपत्राांसह 31
जानेवारीपयंत णवद्यापीठास सादर करिे अणनवायय राहील.

3.2

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी अांणतम मान्यता मागिाऱ्या इच्छू क सांस्थाांनी इरादापत्रातील
अटी व शतींची पूतयता केली असल्ह्याचा अनुपालन अहवाल सांबांणित णवद्यापीठाकडे दाखल करावा.
त्यासोबत पणरणशष्ट्ट “क” मध्ये नमुद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.

3.3

णवद्यापीठाांनी ऑनलाईन (Online) पद्धतीने अनुपालन अहवाल तसेच त्यासांदभातील सवय कागदपत्रे
स्वीकाराणवत. ज्या णवद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धतीने सांगिकप्रिाली णवकणसत करण्यात आलेली
नाही, अशा णवद्यापीठाांनी पुढील एका वर्षात अजय स्वीकारण्याची सांगिकप्रिाली णवकणसत करिे
अणनवायय राहील.

3.4

णवद्यापीठाांकडे प्राप्त झालेल्ह्या अजांची छाननी करण्याकणरता आवश्यक तेवढ्या छाननी सणमत्या
णवद्यापीठाांचे कुलगुरु णनयुक्त करतील.

3.5

प्राप्त अजांची व कागदपत्राांची पडताळिी सोबत जोडण्यात आलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट “क” मध्ये नमूद
करण्यात आलेल्ह्या आवश्यक कागदपत्राांच्या सूचीनुसार तसेच, या शासन णनिययान्वये णवणहत
करण्यात आलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार करुन छाननी सणमती त्याांचा अहवाल कुलगुरुांना सादर करतील.

3.6

ज्या सांस्थेच्या प्रस्तावात बकवा कागदपत्राांमध्ये त्रुटी आढळू न आल्ह्यास त्या सांस्थेस / अजयदारास
त्रुटी कळणवण्यात येतील.

3.7

त्रुटी कळणवण्यात आलेल्ह्या सांस्थाांनी णवद्यापीठाकडे त्रुटीची पूतयता करिे आवश्यक राहील.
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3.8

त्रुटीच्या पूतयतेच्या अजाची छाननी सणमतीकडू न छाननी करुन त्यासहीत छाननीत पात्र झालेल्ह्या
अजासह अहवाल अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ याांना सादर करण्यात येईल.

3.9

सांबांणित णवद्यापीठाचे कुलगुरु णवद्यापीठस्तरावर आवश्यक तेवढ्या तज्ञ सणमती गणठत करतील.
सदर तज्ञ सणमतीमध्ये छाननी सणमतीच्या सदस्याांच्या अांतभाव असिार नाही. सदर तज्ञ
सणमतीने प्रत्यक्ष भेटी दे ऊन सोबत जोडण्यात आलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट-“क” मध्ये णवणहत करण्यात
आलेल्ह्या सुचीनुसार तसेच, इरादापत्रामिील अटी व शतींनुसार सांबांणित सांस्थेची तयारी आहे बकवा
कसे, याबाबत काटे कोर पणरक्षि करुन त्याचा अहवाल स्व्हणडओ छायाणचत्रिासह अणिष्ट्ठता
मांडळामाफयत कुलगुरुांना सादर करेल. णवणहत केलेले णनकर्ष पूिय न करिाऱ्या सांस्थाांची णशफारस
णवद्यापीठ करिार नाही.

3.10 वरील पणर. 3.4 मध्ये णवणहत केलेली छाननी सणमती व पणर. 3.9 मध्ये णवणहत केलेली तज्ञ सणमती
याांची सांख्या ती-ती णवद्यापीठे त्या-त्या वर्षी सुरु करावयाच्या नवीन महाणवद्यालय (पारांपाणरक व
व्यावसाणयक) याांची व्याप्ती णवचारात घेऊन ठरवतील व णवणहत केलेल्ह्या वेळापत्रकात काम होईल
याची खातरजमा करतील.
3.11 कुलगुरुांकडू न सांबांणित पात्र सांस्थाांना पात्रता व अपात्रता कळणवण्यात येईल.
3.12 अपात्रता कळणवलेल्ह्या सांस्था त्याणवरुद्ध णवद्यापीठाकडे अणपल दाखल करु शकतील. सदर
अणपलावर (गरजेनुसार तज्ञ सणमती पाठवून अहवाल घेऊन) कुलगुरु णनियय देतील.
3.13 सवय पात्र अजयदार सांस्थाांचे अजय व त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मांजुरीच्या णशफारशीसह
पणरणशष्ट्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या सवय कागदपत्राांसह णवद्यापीठाकडू न शासनाकडे मे च्या
पणहल्ह्या णदवशी बकवा त्याआिी सादर करण्यात येतील.
3.14 णवद्यापीठाकडू न प्राप्त झालेल्ह्या प्रस्तावावर नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्याकरीता शासनाकडू न
15 जूनपयंत परवानगी कळणवण्यात येईल.
4

सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून ज्या सांस्थेस नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी

इरादापत्र दे ण्यात आलेले आहे व त्याांनी इरादापत्राच्या अटी व शती पुिय केलेल्ह्या आहेत, त्याप्रकरिी नवीन
महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी अांणतम मान्यता दे ण्याकणरता पुढील प्रमािे णनकर्ष राहतील.
णनकर्ष :- (अांणतम मान्यता)
4.1

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्याकरीता इरादापत्र णदलेल्ह्या ज्या महाणवद्यालयाांनी इरादापत्रामिील
अटी व शतींची तसेच, शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांची पूतयता करुन अनुपालन अहवाल
णवद्यापीठाकडे सादर केलेला आहे, अशा प्रस्तावाांची णशफारस णवद्यापीठाने शासनाकडे करावी.

4.2

णवद्यापीठाांनी अनुपालन अहवाल स्वीकारताना व णशफारस करताना या शासन णनिययामिील
तरतुदीनुसार काययवाही करावी व सोबत जोडलेल्ह्या पणरणशष्ट्ट “क” मिील णनकर्षाांची पूतयता होत
असल्ह्याची खातरजमा करुन त्यापुष्ट्यथय कागदपत्रे अनुपालन अहवालासोबत क्रमवार पद्धतीने
जोडण्यात यावीत.

5.

पणरणशष्ट्ट “क” मिील अनुक्रमाांक 7 (अ) व 7 (ब) साठी पणरणशष्ट्ट “ड” मध्ये दशयणवण्यात आलेले

कक्षणनहाय आवश्यक क्षेत्रफळ णवचारात घेण्यात यावे. यानुसार सवय शैक्षणिक व भौणतक सुणविा उपलब्ि
असिे तसेच, मागिी करण्यात आलेल्ह्या णवद्याशाखाणनहाय यासाठी णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार बाांिकाम
पूिय असिे आवश्यक राहील.
6.

शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांची पूतयता न करिारे प्रस्ताव णवद्यापीठाांनी णशफारशीत करु नयेत.

णवद्यापीठाांनी सकारात्मक णशफारस करुनही अांणतम मान्यता प्राप्त न झाल्ह्याच्या कारिास्तव अनेक
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न्यायालयीन प्रकरिे उद्भवतात. त्यामुळे णनकर्षाांची व सवय कागदपत्राांची पूतयता करिारेच प्रस्ताव
णशफारशीत होतील, याची दक्षता णवद्यापीठाने घ्यावी. अशी पूतयता न करिारे प्रस्ताव प्राप्त झाल्ह्यास त्याची
जबाबदारी णवद्यापीठाची पयायाने प्र.कुलगुरु तथा अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ याांची राहील.
7.

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यास दे ण्यात येिारी मान्यता ही शासनाच्या प्रचणलत िोरिानुसार

कायम णवनाअनुदान तत्वावर राहील.
8.

ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाणवद्यालय सुरु करण्यास परवानगी दे ण्यात आलेली आहे, त्या शैक्षणिक

वर्षात महाणवद्यालय सुरु करिे आवश्यक आहे. सांलस्ग्नकरि बकवा इतर णशखर सांस्था / केंरीयीय णनयामक
मांडळे याांची परवानगी णमळण्यास णवलांब झाल्ह्यामुळे जर महाणवद्यालये त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ शकले
नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात महाणवद्यालय सुरु करिे अणनवायय राहील. अन्यथा
णदलेली परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल.
9.

सदर शासन णनियय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201709151335365208 असा आहे . हा आदे श णडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Rohini
Bhalekar

Digitally signed by Rohini Bhalekar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Higher And Technical Education Dept,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=440c600559857f4234e969f892346c8824
7ac81346a1b7229bf9917deb7bce48, cn=Rohini
Bhalekar
Date: 2017.09.15 15:54:50 +05'30'

( रोणहिी भालेकर )
उप सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

मा.राज्यपाल याांचे सणचव, राजभवन, मलबार णहल, मुांबई.

2)

मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सणचव

3)

सवय मा.मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सणचव

4)

मा.णवरोिी पक्षनेता, णविान पणरर्षद/णविानसभा, णविानभवन, मुांबई.

5)

सवय मा.सांसद सदस्य/मा.णविानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य.

6)

कुलसणचव, सवय अकृर्षी णवद्यापीठे , महाराष्ट्र राज्य.

7)

सांचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.

8)

महासांचालक, माणहती व जन सांपकय महासांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई (प्रणसद्धीसाठी)

9)

मा. मांत्री (उ. व तां. णश.) याांचे णवशेर्ष कायय अणिकारी.

10) मा. राज्यमांत्री (उ. व तां. णश.) याांचे खाजगी सणचव.
11) सह सणचव (णवणश) उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
12) अपर मुख्य सणचव (उ. व तां. णश.) याांचे स्वीय सहायक.
13) सवय णवभागीय सहसांचालक, उच्च णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य.
14) णवणश-3, णवणश-4 कायासन, उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय.
15) णनवड नस्ती (मणश-4).
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* पणरणशष्ट्ट-अ *
नवीन महाणवद्यालयाांकणरता इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेने करावयाचा अजय
1.

सांस्थेचे नाव व पूिय पत्ता :
(दु रध्वनी क्रमाांकासह)

2.

महाणवद्यालयाचे नाव आणि पूिय पत्ता :

3.

ज्या णठकािी नवीन महाणवद्यालय सुरु करावयाचे
आहे , त्या णठकािाची लोकसांख्या :

4.

नवीन महाणवद्यालयासाठी इरादापत्र मागण्यात येत
असलेले सत्र :

5.

अस्स्तत्वात

असलेल्ह्या

महाणवद्यालयात

अभ्यास

पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणतरीक्त तुकडी

णवद्याशाखा

अस्स्तत्वात असल्ह्यास त्याचा तपशील (मूळ तुकडी

अभ्यासक्रम

अनुदानावर असेल तर तसा स्पष्ट्ट उल्लेख करावा) :
तुकड्ाांचा

प्रकार

नमूद

करण्यात

(अनु दाणनत/णवना

यावा.

अनु दाणनत/कायम

णवर्षय



णवद्याथी सांख्या

णवर्षय
तुकडी

णवनाअनु दाणनत/स्वयांअथयसहास्ययत)
6.

आवेदन शुल्ह्क रुपये -----/-,

िनाकर्षय क्र.----------------

णदनाांक ------------------

बँकेचे नाव---------------------

(िनाकर्षय कुलसणचव,-------------------------णवद्यापीठ याांचे नावे असावा.)
7.

महाणवद्यालय सुरु करावयाच्या अभ्यासक्रमाचा तपशील:
अ.क्र.

शाखा

अभ्यासक्रम

अध्यापनाचे माध्यम

अध्यापनाचे णवर्षय

1.
2.
8.

सांस्थेचा पांजीयनाचा क्रमाांक -------- व णदनाांक -----------

9.

सांस्थेच्या सांणविानात शैक्षणिक बाबींसांबांिी तरतूद असल्ह्यास, त्या तरतुदींच्या कलम क्र. व तद्नुसार नवीन महाणवद्यालय
सुरु करण्यासांबांिीचा सांस्थेचा ठराव क्र.----- व णदनाांक --------

10.

प्रस्ताणवत महाणवद्यालय सुरु करिार असलेले णवद्याशाखा, अभ्यासक्रम व णवर्षय हे प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाच्या 15 णक.मी.
पणरसरातील इतर महाणवद्यालयात णशकणवले जात असल्ह्यास, त्या महाणवद्यालयाांच्या नावासह तपशील :
(जागा कमी पडल्ह्यास स्वतांत्र वेगळ्या कागदावर तपशील दे ण्यात यावा.)

11.

णनरणनराळ्या अभ्यासक्रमाांच्या प्रथम वर्षात प्रवेशेच्छू क णवद्यार्थ्यांची अांदाणजत सांख्या :
कला

12.

वाणिज्य

णवञान

णवणि

इतर

15 णक.मी. पणरसरातील अस्स्तत्वात असलेल्ह्या उच्च माध्यणमक शाळा व कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयाांची मागील 03 वर्षांची पुढील
सांदभात माणहती द्यावी :
अ.

शाळे च/े कणनष्ट्ठ

क्र.

महाणवद्यालयाचे नाव व पत्ता

वर्षय

उच्च माध्यणमक परीक्षेला

उत्तीिय झालेल्ह्या

उत्तीिय णवद्यार्थ्यांची

बसलेल्ह्या णवद्यार्थ्यांची सांख्या

णवद्यार्थ्यांची सांख्या

टक्केवारी

1.
13.

कला, वाणिज्य, णवञान णवद्याशाखेच्या नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणतरीक्त तुकडी ज्या
महाणवद्यालयात सुरु करावयाची आहे , ते णठकाि 12 वी च्या परीक्षेचे केंरीय आहे काय ? ------------------------------
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14.

केंरीय असल्ह्यास तेथून 12 वी च्या माचय व ऑक्टोबरच्या परीक्षेत उत्तीिय झालेल्ह्या णवद्यार्थ्यांची कला, वाणिज्य, णवञान
शाखाणनहाय सांख्या -----------------------------------------------------

15.

अ) सांस्थेद्वारा चालणवल्ह्या जािाऱ्या शाळा व महाणवद्यालये याांचा तपशील----------------------ब) सदर शाळा व महाणवद्यालयाांची मान्य प्रवेश क्षमता, प्रत्यक्ष प्रवेणशत व परीक्षेस बसलेले णवद्याथी ---------------------

16.

अ) महाणवद्यालयासाठी वापरल्ह्या जावयाच्या इमारतीच्या खोल्ह्याांची सांख्या व आकार -------------ब) सदर इमारत खोल्ह्याांमध्ये सध्या प्राथणमक, माध्यणमक, उच्च माध्यणमक बकवा इतर अभ्यासक्रमाचे वगय भरतात काय? ------------- ------- असल्ह्यास, त्याचा तपशील -------------------------

17.

18.

अजय केलेल्ह्या वर्षातील 31 माचयला असलेली सांस्थेची आर्षथक स्स्थती :(अ)

स्थावर मालमत्ता

(ब)

जांगम मालमत्ता

(क)

बँकेतील रोख

(ड)

बँकेचे वा इतर कजय

वरील उल्लेणखत बाबींणशवाय महाणवद्यालयाच्या आकस्स्मक व अनाकस्स्मक खचासाठी करण्यात येिाऱ्या आर्षथक तरतुदीचा
तपशील :

--------------------------------------------------

मूळ सही (णशक्क्याची नाही)
अध्यक्ष
(सांस्थे चे नाव व पूिय पत्ता)

मूळ सही (णशक्क्याची नाही)
सणचव
(सांस्थे चे नाव व पूिय पत्ता)
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* पणरणशष्ट्ट-ब *
सांस्थे चे नाव :-

णवद्यापीठाचे नाव :

णठकाि :-

णवद्याशाखा :-

अ.क्र.

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र दे ताना णवचारात घ्यावयाची

पुतयतेचा

पृष्ट्ठ

तपासिी सूची

तपशील

क्रमाांक

(होय/नाही)
1.

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिारा सांस्थेचा णवणहत
नमुन्यात अजय.

2.

सांस्था नोंदिी प्रमािपत्राची साक्षाांणकत प्रत.

3.

सांस्थेच्या घटनेची साक्षाांणकत प्रत.

4.

चालू वर्षाच्या तपशीलवार अांदाजपत्रकाची प्रत.

5.

सांस्थेच्या मागील पाच वर्षाच्या अांकेणक्षत आर्षथक लेखे-जोखे व लेखापरीक्षि
अहवालाच्या प्रती. या आिारे नवीन प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाच्या णवकास
योजनेसाठी उपलब्ि होऊ शकिाऱ्या आर्षथक स्त्रोताांबाबत स्वयांस्पष्ट्ट
माणहती.

6.

सांबांणित सांस्थेचे आर्षथक व्यवहार राष्ट्रीयकृत / शेड्ुल बँकेमाफयत केले
जात असल्ह्याचे कागदपत्र.

7.

पुढीलप्रमािे णकमान 5 वर्षे, णकमान मुदत ठे वची (Fix Deposit) प्रमाणित
प्रत.
अ) णविी महाणवद्यालय

:

रु. 15.00 लाख

ब) पारां पारीक महाणवद्यालय

:

रु. 7.00 लाख

(उदा. कला, णवञान, वाणिज्य इ.)
8.

सांबांणित राष्ट्रीयकृत शेड्ुल बँकेत ठे वलेला मुदत ठे व णनिी णवद्यापीठाच्या
पूवप
य रवानगीणशवाय न काढण्याबाबतचे सांबांणित राष्ट्रीयकृत बँकेचे व सांस्थेचे
सांयुक्त आश्वासन पत्र.

9.

शासनाचे कायम णवना अनुदाणनत िोरि लक्षात घेता, मांजुर करण्यात
येिाऱ्या नवीन महाणवद्यालयासाठी दे ण्यात येिारे इरादापत्र हे कायम
णवनाअनुदान

तत्वावरील

महाणवद्यालयासाठी

मान्य

असल्ह्याबाबतचे

रु.100/- च्या स्टँ प पेपरवर नोंदिीकृत हमीपत्र.
10.

सांस्थेचे सद्यस्स्थतीत कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय अस्स्तत्वात असेल तर अस्स्तत्वात
असलेल्ह्या इमारतीच्या बाांिकामाचा वापर वरीष्ट्ठ महाणवद्यालयासाठी के ला
जािार नाही, असे हमीपत्र तसेच, कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयाच्या बाांिकामाचा
प्रमाणित नकाशा सादर करावा.

11.

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेच्या
सद्य:स्स्थतीत अस्स्तत्वात असिाऱ्या महाणवद्यालयाांमध्ये णवद्यापीठ अनुदान
आयोग तसेच, शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार
अ) मूलभूत व भौणतक सुणविा उपलब्ि आहे त
ब) अहय तािारक णशक्षक व णशक्षकेतर कमयचारी उपलब्ि आहे त
याबाबत सांस्थेचे सांबांणित अकृणर्ष णवद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमािपत्र
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12.

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेच्या
सद्यस्स्थतीत

अस्स्तत्वात

असिारी

महाणवद्यालये

मूल्ह्याांकन/

पूनमूयल्ह्याांकनाकणरता पात्र असल्ह्यास नक/ एनबीए मानाांकन व मूल्ह्याांकन,
पूनमूयल्ह्याांकन करुन घेतले असल्ह्याचे प्रमािपत्र.
13.

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेने बृहत
आराखड्ामध्ये

णनणित

केलेले

बबदु च्या

णठकािी

जागा

उपलब्ि

असल्ह्यासांदभातील कागदपत्रे.
1) स्वत:ची जागा अ) “अ”, “ब” आणि “क” वगय महानगरपाणलका क्षेत्रामध्ये 1/2 एकर
जागा सांस्थेच्या नावावर असलेल्ह्या सरकारी कागदपत्राांची प्रमाणित प्रत.
ब) “अ”, “ब” आणि “क” वगय महानगरपाणलका क्षेत्रापासून 5 णक.मी.
पणरसरात णकमान 1 एकर जागा सांस्थेच्या नावावर असलेल्ह्या कागदपत्राांची
प्रमाणित प्रत.
क) “ड” वगय महापाणलका व नगरपाणलका क्षेत्रात णकमान 1 एकर जागा
सांस्थेच्या नावावर असलेल्ह्या सरकारी कागदपत्राांची प्रमाणित प्रत.
ड)

उवयणरत सवय क्षेत्राांसाठी णकमान 3 एकर जागा सांस्थे च्या नावावर

असलेल्ह्या सरकारी कागदपत्राांची प्रमाणित प्रत.
2) भाड्ाची जागा - (णकमान 05 वर्षासाठी भाडे करारनामा)
अ) “अ”, “ब” आणि “क” वगय महानगरपाणलका क्षेत्रामध्ये 1/2 एकर
जागा सांस्थेच्या नावे भाडे तत्वावर घेतलेल्ह्या नोंदिीकृत कराराची प्रत.
ब) “अ”, “ब” आणि “क” वगय महानगरपाणलका क्षेत्रापासून 5 णक.मी.
पणरसरात णकमान 1 एकर जागा सांस्थेच्या नावे भाडे तत्वावर घेतलेल्ह्या
नोंदिीकृत कराराची प्रत.
क) “ड” वगय महापाणलका व नगरपाणलका क्षेत्रात णकमान 1 एकर जागा
सांस्थेच्या नावे भाडे तत्वावर घेतलेल्ह्या नोंदिीकृत कराराची प्रत.
ड)

उवयणरत सवय क्षेत्राांसाठी णकमान 3 एकर जागा सांस्थेच्या नावे

भाडे तत्वावर घेतलेल्ह्या नोंदिीकृत कराराची प्रत.
14.

प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाांसाठी इमारतीचा वास्तुशास्त्रञाकडू न तयार करुन
घेतलेला नकाशा.

15.

प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाकणरता भौणतक सािने णनमाि करण्यासाठी
भाांडवली खचाचा टप्पाणनहाय णवणनयोग आणि त्याचे णवत्तीय स्त्रोत. तसेच,
णशक्षक-णशक्षकेतर

कमयचारी नेमिुकीसांदभातील तसेच त्याकणरताच्या

णवत्तीय तरतुदीचे णनयोजन
16.

सांस्थेचा णशक्षि क्षेत्रातील पूवानुभव, सांस्थेचे शैक्षणिक व सामाणजक क्षेत्रातील
योगदान, णवणवि शैक्षणिक प्रकल्ह्पाांबाबतची माणहती आणि काही ठळक णवशेर्ष
सांपादिूक असल्ह्यास, त्याबाबतची सणवस्तर माणहती.

17.

प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाबाबतचा णकमान पाच वर्षय कालाविीचा सणवस्तर
प्रकल्ह्प अहवाल.

18.

इरादापत्र ज्या अटी व शतींच्या अणिन राहू न दे ण्यात येिार आहे त्या अटी व
शतींची पूतयता णनकटतम पुढील वर्षाच्या 31 जानेवारीपयंत करण्यात येईल,
असे सांस्थेचे हमीपत्र.
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शासन णनियय क्रमाांकः एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4
शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4, णद.15 सप्टें बर, 2017
* पणरणशष्ट्ट-क *
सांस्थे चे नाव :-

णवद्यापीठाचे नाव :

णठकाि :-

णवद्याशाखा :-

अ.क्र.

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी अांणतम मान्यता दे ताना णवचारात

पुतयतेचा

घ्यावयाची तपासिी सूची

तपशील

पृष्ट्ठ क्रमाांक

(होय/नाही)
1.

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी शासनाने णदलेले इरादापत्र.

2.

नवीन महाणवद्यालयाच्या अांणतम मान्यता णमळण्यासाठी सांबांणित सांस्थेने
सादर केलेला अनुपालन अहवाल.

3.

इरादापत्रामध्ये णवणहत केलेल्ह्या सवय अटी व शतींची पूतयता झाली
असल्ह्याचे सांस्थेने णदलेले व णवद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमािपत्र.

4.

चालू वर्षाच्या तपशीलवार अांदाजपत्रकाची प्रत.

5.

सांस्थेच्या मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षि अहवालाची प्रत.

6.

इरादापत्र दे ण्याकणरता जे जणमनीचे (स्वत:ची बकवा भाडे तत्वावर) णनकर्ष
णवणहत केलेले आहे त, ती जणमन अकृर्षक (सांस्थेच्या नावावर बकवा
सांस्थेच्या नावे भाडे तत्वावर असलेल्ह्या) असल्ह्यासांदभातील कागदपत्रे.

7.

अ) इमारत (स्वत:ची) सांबांणित स्थाणनक स्वराज्य सांस्था बकवा इतर
प्राणिकरिाचे प्रमाणित उतारे
ब) इमारत (भाड्ाची) (नोंदिीकृत भाडे करार)
(सोबतच्या पणरणशष्ट्ट-“ड” मध्ये सवयसािारि वगय खोली व इतर
क्षेत्रफळाचा तपशील सोबत जोडला आहे .)
1) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत
1.1) प्राचायय कक्ष
1.2) कायालय
1.3) इलेक्रॉणनक्स / सांगिक प्रयोगशाळा
1.4) रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा
1.5) पदाथय णवञान प्रयोगशाळा
1.6) जीवशास्त्र प्रयोगशाळा
1.7) ग्रांथालय
1.8) लेडीज रुम
1.9) रे कॉडय रुम
1.10) नक रुम
1.11) स्टाफ रुम
1.12) सभागृह
1.13) मोठे व्याख्यान कक्ष
1.14) टॉयलेट ब्लॉक
1.15) व्हराांडा
1.16) एन.सी.सी. रुम
1.17) एन.एस.एस. रुम
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2)

2.1) पािी सुणविा (पािी पट्टी पावती)
2.2) वीज सुणविा (वीज दे यकाची प्रत)
2.3) ड्रेनेज सुणविा (स्थाणनक प्राणिकरिाचे नकाशासह प्रमािपत्र)

3) हॉस्टे ल सुणविा (पणरसरात 20% णवद्यार्थ्यांची रहाण्याची सोय
असल्ह्याचे प्रमािपत्र)
8.

प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाच्या इमारतीत सेणमनार रुम, लेक्चरर रुम,
फक्टरी रुम, स्टाफ रुम, प्राचायांची रुम, कॉमन रुम, हॉस्टे ल रुम
इत्यादी णठकािी आवश्यक फर्षनचर.

9

7 (अ) व (ब) मिील 1 व 2 साठी फर्षनचर (खरे दी केल्ह्याची अणिकृत
पावती) उपलब्ितेबाबत णवद्यापीठाचे प्रमािपत्र.

10

ग्रांथालयात पुस्तकाांची सुणविा (मागिी केलेल्ह्या णवद्याशाखेशी सांबांणित
णकमान 500 पुस्तके खरे दी केल्ह्याची अणिकृत पावती) उपलब्ितेबाबत
णवद्यापीठाचे प्रमािपत्र.

11

महाणवद्यालयाच्या प्रयोगशाळे त णनिाणरत आवश्यक सामग्री (णकमान
रु.1.00 लाख प्रत्येक णवर्षयासाठी राखीव)

12

प्रस्ताणवत महाणवद्यालयात णवद्यार्थ्यांना खेळण्याची सोय, कँन्टीन, हे ल्ह्थ
केअर सुणविा.

13

सांबांणित सांस्था प्रस्ताणवत महाणवद्यालयाकणरता क्रीडाांगि भाड्ाने
वापरिार

असल्ह्यास

रु.100/-

च्या

स्टँ प

पेपरवर

नोंदिीकृत

भाडे कराराची साक्षाांणकत प्रत.
14

प्रथमत: महाणवद्यालय भाडे तत्वावरील इमारतीत सुरु केले जािार असेल
तर प्रथम सांलस्ग्नकरि णमळाल्ह्यापासून 5 वर्षामध्ये महाणवद्यालय ज्या
णठकािासाठी मांजूर झाले आहे , त्याणठकािी स्वत:च्या इमारतीमध्ये
स्थलाांतरीत करिार असल्ह्याबाबतचे हमीपत्र.

15

शासनाचे कायम णवना अनु दाणनत िोरि लक्षात घेता, अजासोबत मांजूर
करण्यात येिाऱ्या नवीन महाणवद्यालयासाठी णनयमानुसार वेतन व
वेतनेतर खचय सांस्था करिार असल्ह्याबाबतचे रु.100/- च्या स्टँ प
पेपरवर नोंदिीकृत हमीपत्र.

16

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेच्या
सद्यस्स्थतीत अस्स्तत्वात असिाऱ्या महाणवद्यालयाांमध्ये णवद्यापीठ अनुदान
आयोग तसेच, शासनाने णवणहत केलेल्ह्या णनकर्षाांनुसार
अ) मूलभूत व भौणतक सुणविा उपलब्ि आहे त
ब) अहय तािारक णशक्षक व णशक्षकेतर कमयचारी उपलब्ि आहे त
याबाबत सांस्थेचे सांबांणित अकृणर्ष णवद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमािपत्र

17

प्रस्ताणवत महाणवद्यालयामध्ये अहय तािारी णशक्षक व णशक्षकेतर कमयचारी
णनयुक्तीसांदभात सांस्थेने केलेल्ह्या काययवाहीची माणहती

18

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागिाऱ्या सांस्थेच्या
सद्य:स्स्थतीत

अस्स्तत्वात

असिारी

महाणवद्यालये

इरादापत्राच्या

कालाविीत मूल्ह्याांकन/पूनमूयल्ह्याांकनाकणरता पात्र ठरली असल्ह्यास नक
/ एनबीए मानाांकन व मूल्ह्याांकन, पूनमूयल्ह्याांकन करुन घेण्यासांदभात
काययवाही सुरु केली असल्ह्याचे प्रमािपत्र.
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शासन णनियय क्रमाांकः एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4
शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4, णद.15 सप्टें बर, 2017
पणरणशष्ट्ट -“ड”
पणरणशष्ट्ट “क” मिील अ.क्र. 7 (अ) व (ब) साठी कक्षणनहाय णकमान आवश्यक क्षेत्रफळ
अ.

कक्षाचे नाव

नग

क्षेत्र प्रणत नग

क्र.

एकुि

कला/णविी/

क्षेत्र

णशक्षि शाखा

वाणिज्य

णवञान

कला +

कला +

वाणिज्य +

वाणिज्य

णवञान

णवञान

कला,वाणिज्य,
णवञान

1)

प्राचायय कक्ष

1

20X25

500

500

500

500

500

500

500

500

2)

कायालय

1

30X20

600

600

600

600

600

600

600

600

3)

इलेक्रॉणनक/सांगिक

1

20X30

600

--

--

600(0)

--

600(0)

600(0)

600(0)

प्रयोगशाळा
4)

रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा

1

30X40

1200

--

--

1200

--

1200

1200

1200

5)

पदाथय णवञान प्रयोगशाळा

1

30 X 40

1200

--

--

1200

--

1200

1200

1200

6)

णजवशास्त्र प्रयोगशाळा

1

30 X 40

1200

--

--

1200

--

1200

1200

1200

7)

ग्रांथालय

1

20 X 30

600

600

600

600

600

600

600

600

8)

एनसीसी रुम

1

20 X 15

300

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

9)

एन.एस.एस.रुम

1

20 X 15

300

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

10)

लेडीज रुम

1

10 X 15

150

150

150

150

150

150

150

150

11)

रे कॉडय रुम

1

10 X 15

150

150

150

150

150

150

150

150

12)

नक रूम

1

10 X 15

150

150(0)

150(0)

150(0)

150(0)

150(0)

150(0)

150(0)

13)

स्टाफ रूम

1

20 X 30

600

600

600

600

600

600

600

600

14)

सभागृह

1

40 X 30

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

15)

मोठे व्याख्यान कक्ष

900

2700

2700

2700

5400

5400

5400

8100

16)

टॉयलेट ब्लॉक

4

10 X 15

600

600

600

600

600

600

600

600

17)

व्हराांडा

1

णकमान 5 फुट

2100

2400

3300

3000

3800

4100

4650

9200

9500

14000

12800

17200

17500

20750

3/6/9

रुांद
एकूि
(णकमान आवश्यक क्षेत्रफळ )
*

10250

व्यावसाणयक महाणवद्यालयासाठी स्वतांत्र णशखर सांस्था / केंरीयीय णनयामक मांडळे असल्ह्यास अशा णशखर सांस्था / केंणरीयय णनयामक मांडळाच्या णनयमानुसार त्याांनी णवणहत केलेल्ह्या आवश्यक भौणतक सुणविा व शै क्षणिक सुणविाांचे णनकर्ष त्याांना लागू राहतील.

शासन णनियय क्रमाांकः एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4
शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(29/17)/मणश-4, णद.15 सप्टें बर, 2017
* प्रपत्र-अ * (इरादापत्राकणरता)
क्र.

सांस्थे चे

प्रस्ताणवत

णवद्यापीठा

सांस्थे ची

तालुक्यामध्ये

गटणनहाय

तालुक्यामध्ये

मागील वर्षी णकती

इरादापत्र

नवीन

नाव व

नवीन

ने केलेली

आर्षथक

अस्स्तत्वात

णवद्याथी सांख्या

महाणवद्यालय

णवद्याथी प्रवेशा

दे ण्याकणरता

महाणवद्यालय सुरु

पूिय

महाणवद्या

णशफारस

स्स्थती

असलेल्ह्या

(व्यावसाणयक

शाळाांमिून 12 वी

पासून वांणचत राणहले

शासनाने

णवणहत

करण्यास

पत्ता

लयाांचा

कशी

महाणवद्यालयाांची

अभ्यासक्रमा

उत्तीिय झालेल्ह्या

केलेल्ह्या

णनकर्षाांची

इरादापत्र

द्यावे

तपशील

आहे .

नावे व

ची स्वतांत्र

णवद्याशाखा णनहाय

पूतयता सदर सांस्था

बकवा

कसे

महाणवद्यालयाांमिील

माणहती द्यावी

णवद्यार्थ्यांची सांख्या

करीत

याबाबतचे

असल्ह्याबाबतचे

णवद्यापीठाचे

णवद्यापीठाचे प्रमािपत्र

स्वयांस्पष्ट्ट अणभप्राय

10

11

अांतर
1

2

3

4

5

6

7

8

9

मूळ सही (णशक्क्याची नाही)
अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ (सांबांणित अकृणर्ष णवद्यापीठ)
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* प्रपत्र-ब * (अांणतम मान्यतेकणरता)
क्र.

सांस्थे चे नाव व

प्रस्ताणवत

पूिय पत्ता

महाणवद्यालयाांकरीता
आलेल्ह्या

नवीन

इरादापत्रामध्ये णवणहत केलेल्ह्या

या शासन णनिययान्वये णवणहत

नवीन महाणवद्यालय सुरु करण्यास

णवद्यापीठाांनी

दे ण्यात

सवय अटी व शतींची पूतयता सांस्थेने

केलेल्ह्या इतर अटी व शतींची

अांणतम मान्यता द्यावी बकवा कसे,

णशफारस

केली आहे काय ?

पूतयता सांस्थे ने केली आहे काय ?

याबाबतचे णवद्यापीठाचे स्वयांस्पष्ट्ट

इरादापत्राचा

तपशील
1

2

अणभप्राय
3

4

5

6

मूळ सही (णशक्क्याची नाही)
अध्यक्ष, अणिष्ट्ठता मांडळ (सांबांणित अकृणर्ष णवद्यापीठ)

7

केलेली

सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास
पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकड्ाांना
मांजुिी दे ण्यासाठी काययपद्धिी व णनकर्ष णवणिि
किण्याबाबि...
मिािाष्ट्र शासन
उच्च व िांत्र णशक्षि णवभाग
शासन णनियय क्र. एनजीसी 2017/(208/17)/मणश-4
मांत्रालय णवस्िाि भवन, मुांबई 400 032
णदनाांक : 13 सप्टें बि, 2017
वाचा :- 1) मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016.
2) शासन णनियय क्र.एनजीसी-2009/(301/09)/मणश-4, णद.25.9.2009.
3) शासन णनियय क्र.एनजीसी-2010/(193/10)/मणश-4, णद.30.10.2010.
4) शासन णनियय क्र.एनजीसी-2012/(247/12)/मणश-4, णद.2.9.2013.
प्रस्िावना :िाज्यािील उच्च णशक्षिाचा दजा व गुिवत्ता वाढणवण्यासाठी व इिि अनुर्षांणगक बाबींसाठी
मिािाष्ट्र शासनाने “मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम, 2016” अांमलाि आिलेला आिे. सदि
अणिणनयमािील कलम 109(4) नुसाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी
मांजुिीसाठी कालबद्ध िििूद किण्याि आलेली आिे . िसेच, या िििुदीस अनुसरुन अांमलबजाविी
किण्यासाठी शासनाने काययपद्धिी णनणिि किावी, अशी िििूद कलम 109 (9) अन्वये किण्याि आली
आिे . सदििू िििुदींच्या अनुर्षांगाने सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम,
णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी मांजुिीसाठी काययपद्धिी व णनकर्ष सुणनणिि किण्याची बाब
शासनाच्या णवचािािीन िोिी. त्यानुसाि उपिोक्ि सांदभय क्र. 2, 3, 4 येथील शासन णनियय अणिक्रणमि
करुन शासनाने खालीलप्रमािे णनियय घेिला आिे :शासन णनियय:1.

सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि

िुकडीसाठी मांजुिी दे ण्यासाठी पुढे णवणिि केलेल्या काययपद्धिीनुसाि काययवािी किण्याि यावी.
काययपद्धिी :1.1

णवद्यापीठाांनी त्याांच्या काययक्षत्र
े ाि उच्च णशक्षिाच्या सुणविाांचे सवयत्र समान वाटप िोण्यासाठी
“मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016” च्या कलम 107 मिील िििुदीनुसाि एक
सम्यक योजना (Perspective Plan) ियाि किावी.

1.2

सवय णवद्यापीठाांनी पाच वर्षांचा बृिि आिखडा किावा, त्यामध्ये ज्या णजल्यामध्ये मिाणवद्यालयीन
णशक्षिाि ढोबळ पटसांख्या प्रमाि (जीईआि) िाष्ट्रीय सिासिीपेक्षा कमी आिे असे णजल्िे ,
नक्षलग्रस्ि, आणदवासी, डोंगिाळ /दु गयम भागासाठी सवोच्च प्राथम्य द्यावे व त्या प्राथम्यक्रमानु साि
व िद्नांिि सवयसािािि याप्रमािे त्या-त्या शैक्षणिक वर्षासाठी णवणशष्ट्ट एवढ्याच नवीन अभ्यास
पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडीच्या (व्यावसाणयक (AICTE व NCTE मांजुिी दे ि
असलेल)े अभ्यासक्रम सोडू न) मांजुिीच्या प्रस्िावाांची णशफािस किावी.

1.3

सदि सम्यक योजना मिािाष्ट्र िाज्य उच्च णशक्षि व णवकास आयोगाकडू न मान्य करुन घ्यावी.

1.4

सम्यक योजनेस अनुसरुन णवद्यापीठाांनी नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि
िुकडी सुरु किण्यासाठी वार्षर्षक योजना ियाि किावी.
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1.5 वार्षर्षक योजनेि समावेश असलेल्या णठकािाांसाठीचे बबदु णनणिि केल्यानांिि सवय अकृर्षी
णवद्यापीठाांनी बृिि आिाखडयािील णठकािासि वृत्तपत्राि जाणििाि देऊन अजय मागवावेि. बृिि
आिाखडयाबािेिच्या णठकािासाठी अजय स्स्वकािले जािाि नािीि, असा स्पष्ट्ट उल्लेख जाणििािीि
किण्याि यावा व िसे स्वीकारु नयेि.
1.6 नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकड्ा सुरु किण्यास इच्छू क सांस्थाांनी
“मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयम 2016” च्या कलम 109 (4) (क) मिील िििुदीनुसाि
सोबिच्या पणिणशष्ट्ट “अ” मिील अजाच्या नमुन्याि सांबणां िि णवद्यापीठाकडे अजय दाखल किावेि.
त्यासोबि पणिणशष्ट्ट “ब”मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे जोडण्याि यावीि.
1.7 णवद्यापीठाांनी ऑनलाईन (Online) पद्धिीने णवणिि नमुन्याि अजय स्वीकािावेि. अजाि भिण्याि
आलेली माणििी व त्यासोबि जोडिे आवश्यक असलेल्या कागदपत्राांची िपासिी किण्यासाठी
एक िपशीलसूची ियाि करुन आवश्यक बाबींची पूियिा कििािे च अजय स्वीकािावे. ज्या
णवद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धिीने सांगिकप्रिाली णवकणसि किण्याि आलेली नािी, अशा
णवद्यापीठाांनी पुढील एका वर्षाि अजय स्वीकािण्याची सांगिकप्रिाली णवकणसि कििे अणनवायय
िािील.
1.8 णवद्यापीठाांकडे प्राप्ि झालेल्या अजांची छाननी किण्याकणििा आवश्यक िेवढ्या छाननी सणमत्या
णवद्यापीठाांचे कुलगुरु णनयुक्ि कििील.
1.9 प्राप्ि अजांची व कागदपत्राांची पडिाळिी सोबि जोडण्याि आलेल्या पणिणशष्ट्ट “ब” मध्ये नमूद
किण्याि आलेल्या आवश्यक कागदपत्राांच्या सूचीनुसाि करुन छाननी सणमिी त्याांचा अिवाल 15
ऑक्टोबि पयंि कुलगुरुांना सादि कििील.
1.10 ज्या सांस्थेच्या प्रस्िावाि बकवा कागदपत्राांमध्ये त्रुटी आढळू न आल्यास त्या सांस्थेस / अजयदािास
20 ऑक्टोबि पयंि त्रुटी कळणवण्याि येिील.
1.11 त्रुटी कळणवण्याि आलेल्या सांस्थाांनी 31 ऑक्टोबिपयंि णवद्यापीठाकडे त्रुटीची पूियिा कििे
आवश्यक िािील.
1.12 त्रुटीच्या पूियिेच्या अजाची छाननी सणमिीकडू न छाननी करुन त्यासिीि छाननीि पात्र झालेल्या
अजासि अिवाल 15 नोव्िें बिपयंि अध्यक्ष, अणिष्ट्ठिा मांडळ याांना सादि किण्याि येईल.
1.13 सांबणिि णवद्यापीठाचे कुलगुरु णवद्यापीठस्ििावि आवश्यक िेवढ्या िज्ञ सणमिी गणठि कििील.
सदि िज्ञ सणमिीमध्ये छाननी सणमिीच्या सदस्याांच्या अांिभाव असिाि नािी. सदि िज्ञ
सणमिीने 15 णडसेंबिपयंि प्रत्यक्ष भेटी देऊन नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा,
अणिणिक्ि िुकडीसाठी सांबणां िि सांस्थाांची सोबि जोडण्याि आलेल्या पणिणशष्ट्ट “ब” मध्ये णवणिि
किण्याि आलेल्या सूचीनूसाि ियािी आिे बकवा कसे, याबाबि काटे कोि पणिक्षि करुन त्याांचा
अिवाल स्व्िडीओ छायाणचत्रिासि 15 जानेवािीपयंि अध्यक्ष, अणिष्ट्ठिा मांडळामाफयि कुलगुरुांना
सादि किण्याि येईल. सदि पायाभूि सोयीसुणविा पूिय न कििाऱ्या सांस्थाांची णशफािस णवद्यापीठ
कििाि नािी.
1.14 कुलगुरुांकडू न सांबणां िि पात्र सांस्थाांना 25 जानेवािी पयंि पात्रिा व अपात्रिा कळणवण्याि येईल.
1.15 अपात्रिा कळणवलेल्या सांस्था 15 फेब्रुवािीपयंि त्याणवरुद्ध णवद्यापीठाकडे अणपल दाखल करु
शकिील. सदि अणपलावि (गिजेनुसाि िज्ञ सणमिी पाठवून अिवाल घेऊन) 15 माचयपययि
कुलगुरु णनियय दे िील.
1.16 सवय पात्र अजयदाि सांस्थाांचे अजय मांजुिीच्या णशफािशीसि णवद्यापीठाकडू न प्रपत्र-“ब” सि
शासनाकडे णदनाांक 1 एणप्रलपयंि सादि किण्याि येिील.
1.17 णवद्यापीठाकडू न प्राप्ि झालेल्या व शासनस्ििाविील छाननीअांिी पात्र ठिलेल्या प्रस्िावावि
शासनाकडू न 15 जूनपयंि पिवानगी कळणवण्याि येईल.
पष्ृ ठ 14 पैकी 2
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1.18 विील िािखाांच्या सांदभाि स्पष्ट्ट किण्याि येिे की, उपिोक्ि िािखाांना सावयजणनक / स्थाणनक
सुट्टी असल्यास त्याच्या पुढील कायालयीन णदवशीची िािीख िी अांणिम िािीख असेल.
1.19 विील पणि. 1.8 मध्ये णवणिि केलेली छाननी सणमिी व पणि. 1.13 मध्ये णवणिि केलेली िज्ञ
सणमिी याांची सांख्या िी-िी णवद्यापीठे त्या-त्या वर्षी सुरु किावयाचा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम,
णवर्षय, णवद्याशाखा व अणिणिक्ि िुकडी वाढ याांची व्याप्िी णवचािाि घेऊन ठिविील व णवणिि
केलेल्या वेळापत्रकाि काम िोईल, याची खाििजमा कििील.
2.

सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि

िुकडी मांजुिी दे ण्यासाठी पुढे णवणिि केलेल्या णनकर्षाांनुसाि काययवािी किण्याि यावी.
णनकर्ष :2.1

मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयमािील कलम 109(6) मध्ये स्पष्ट्ट केल्याप्रमािे णवद्यापीठ

नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी सुरु किण्यासाठीचा उच्च णशक्षिाच्या
णवद्यमान मिाणवद्यालयाचा बकवा पणिसांस्थेचा अजय, जि (क)

िे, अणिस्स्वकृिी अणिकििाांच्या (NAAC) मानाांकनानुसाि अणिस्स्वकृिी बकवा पुनिय अणिस्स्वकृिी

णमळण्यासाठी पात्र आणि अपेणक्षि असले ििीसुद्धा, एकिि िाष्ट्रीय मूल्याांकन व अणिस्स्वकृिी पणिर्षदे कडू न
बकवा िाष्ट्रीय अणिस्स्वकृिी मांडळाकडू न (NBA) अणिस्स्वकृिी बकवा पुनिय अणिस्स्वकृिी किण्याि आली
नसिील ; आणि
(ख)

िाज्य शासनाने णनिाणिि केलेल्या शिींचे िे अनुपालन किीि नसिील िि, िाज्य शासनाकडे

पाठणविाि नािी.
त्याचप्रमािे, ज्याांची यापूवीची मिाणवद्यालये अस्स्ित्वाि आिेि, त्याांचेबाबिीि पुढील पूियिा
नसलेल्या सांस्थाांचे अजय शासनाकडे णशफािशीि करु नयेि.
अ) ज्या सांस्थाांच्या मिाणवद्यालयािील प्राचायांसणिि सवय अध्यापकाांची पदे अियिािािक व पात्र
उमेदवािामिून भिलेली नसिील िि.
ब) यासोबि जोडलेल्या पणिणशष्ट्ट-ब, क, ड ची पूियिा किि नसिील िि,
2.2

शासनाच्या प्रचणलि िोििानुसाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि

िुकड्ाांची मान्यिा िी कायम णवनाअनुदाणनि ित्वावि िािील.
2.3

नवीन पाठ्यक्रमाची णशफािस कििाना अशा अभ्यासक्रमास णशखि सांस्था / केंद्रीय णनयामक मांडळ

याांची मान्यिा आवश्यक असल्यास त्याांच्या मान्यिेणशवाय असा पाठ्यक्रम णशफािशीि किण्याि येऊ नये.
2.4 ज्या मिाणवद्यालयाकणििा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी प्रस्िाणवि
किण्याि आलेली आिे , त्या मिाणवद्यालयामध्ये अस्स्ित्वाि असलेल्या अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय,
णवद्याशाखा, िुकड्ाांना शासन मान्यिा आिे , शासनाने णवणिि केलेल्या णनकर्षाांनुसाि मूलभूि व भौणिक
सुणविा उपलब्ि आिे ि, याची खाििजमा केल्यानांििच प्रस्िाव णशफािणशि केले जावेि.
2.5

ज्या मिाणवद्यालयाकणििा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी प्रस्िाणवि

किण्याि आलेली आिे , त्या वाढीव अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडीकिीिा
शासनाने णवणिि केलेल्या णनकर्षाांनुसाि वाढीव भौणिक व मूलभूि सुणविा उपलब्ि असल्याची प्रमाणिि
कागदपत्रे मिाणवद्यालयाांनी अजासोबि जोडिे आवश्यक असून, णवद्यापीठाने िी बाब प्रमाणिि किावी.
2.6

ज्या मिाणवद्यालयाकिीिा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी मांजूि

किण्याि आलेली आिे, त्याकणििा णवणिि णनकर्षाांप्रमािे णशक्षक-णशक्षकेिि कमयचािी णनयुक्ि केले
असल्याचे प्रमािपत्र णवभागीय सिसांचालक, उच्च णशक्षि याांनी पुढील 06 मणिन्याांमध्ये शासनास सादि
किावे.
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3.

णवद्यापीठाांनी शासनाकडे प्रस्िाव पाठणविाना त्याि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा,

अणिणिक्ि िुकडी असे वगीकिि केलेले असेल.
4.

णवद्यापीठाांनी शासनाकडे प्रस्िाव पाठणविाना प्रस्िाव णवणिि केलेल्या णनकर्षाांची पूियिा किीि

असल्याची खात्री किावी. णवणिि णनकर्षाांची पूियिा िोि नसिानासुद्धा प्रस्िाव शासनस्ििावि
णवद्यापीठाकडू न णशफािणशि केले गेल्यास, अशा णशफािस केलेल्या प्रकििी शासनास नािक न्यायालयीन
प्रकििास सामोिे जावे लागि आिे. त्यामुळे णवणिि णनकर्षाांची पूियिा किीि नसिाना प्रस्िाव शासनास
सादि झाल्यास त्याची सवयस्वी जबाबदािी णवद्यापीठाची पयायाने प्र.कुलगुरु िथा अध्यक्ष, अणिष्ट्ठिा मांडळ
याांची िािील.
सदि शासन आदेश मिािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावि उपलब्ि
किण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201709121301134808 असा आिे. िा आदेश णडजीटल
स्वाक्षिीने साक्षाांणकि करुन काढण्याि येि आिे .
मिािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांचे आदे शानुसाि व नावाने,

Rohini
Bhalekar

Digitally signed by Rohini Bhalekar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher
And Technical Education Dept, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=440c600559857f4234e969f892346c88247ac81
346a1b7229bf9917deb7bce48, cn=Rohini Bhalekar
Date: 2017.09.13 17:34:04 +05'30'

(िोणििी भालेकि)
उपसणचव, मिािाष्ट्र शासन
प्रि,
1) कुलसणचव, सवय अकृर्षी णवद्यापीठे , मिािाष्ट्र िाज्य.
2) सांचालक, उच्च णशक्षि, मिािाष्ट्र िाज्य, पुिे.
3) मा. मांत्री (उ. व िां. णश.) याांचे णवशेर्ष कायय अणिकािी.
4) मा. िाज्यमांत्री (उ. व िां. णश.) याांचे खाजगी सणचव.
5) अपि मुख्य सणचव (उ. व िां. णश.) याांचे स्वीय सिायक.
6) सवय णवभागीय सिसांचालक, उच्च णशक्षि, मिािाष्ट्र िाज्य.
7) णवणश-3, णवणश-4 कायासन, उच्च व िांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय.
8) णनवड नस्िी (मणश-4)
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* पणिणशष्ट्ट-अ *
नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी
1.

सांस्थेचे नाव व पूिय पत्ता :
(दु िध्वनी क्रमाांकासि)

2.

मिाणवद्यालयाचे नाव आणि पूिय पत्ता :

3.

ज्या मिाणवद्यालयाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम,
णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी सुरु
किावयाची आिे, त्या णठकािाची लोकसांख्या :

4.

मिाणवद्यालयाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय,
णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी सुरु किावयाचे
सत्र :

5.

अस्स्ित्वाि असलेल्या मिाणवद्यालयाि अभ्यास



णवर्षय

णवद्याथी सांख्या

पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी णवद्याशाखा

अस्स्ित्वाि असल्यास त्याचा िपणशल (मुळ अभ्यासक्रम
िुकडी अनुदानावि असेल िि िसा स्पष्ट्ट उल्लेख
णवर्षय
किावा) :
िुकडी
िुकड्ाांचा प्रकाि नमूद किण्याि यावा.
(अनुदाणनि/णवना

अनुदाणनि/कायम

णवनाअनुदाणनि/स्वयांअथयसिास्ययि)
6.

आवेदन शुल्क रुपये-----/-,

िनाकर्षय क्र.----------------

णदनाांक ------------------

बँकेचे नाव---------------------

(िनाकर्षय कुलसणचव,-------------------------णवद्यापीठ, याांचे नावे असावा.)
7.

मिाणवद्यालयाि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी सुरु किावयाच्या णवद्याशाखेचा
िपशील :
अ.क्र.

शाखा

अभ्यासक्रम

अध्यापनाचे माध्यम

अध्यापनाचे णवर्षय

1.
2.
8.

सांस्थेचा पांजीयनाचा क्रमाांक -------- व णदनाांक -----------

9.

सांस्थेच्या सांणविानाि शैक्षणिक बाबींसांबि
ां ी िििुद असल्यास त्या िििुदींच्या कलम क्र. व िद्नुसाि नणवन
अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी सुरु किण्यासांबि
ां ीचा सांस्थेचा ठिाव क्र.----- व
णदनाांक --------

10.

मिाणवद्यालयाि सुरु कििाि असलेल्या प्रस्िाणवि नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि
िुकडी मिाणवद्यालयाच्या 15 णक.मी. पणिसिािील इिि मिाणवद्यालयाि णशकणवले जाि असल्यास मागील 03
वर्षांचा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडीच्या वस्िुस्स्थिीचा मिाणवद्यालयाांच्या
नावासि िपशील :
(जागा कमी पडल्यास स्विांत्र वेगळया कागदावि पुिणवण्याि यावी.)
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11.

आपि सुरु कििाि असलेल्या नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडीमुळे व उल्लेणखि
पणिसिािील इिि मिाणवद्यालयाशी अवास्िव स्पिा णनमाि िोईल काय ? -------------------------------

12.

णनिणनिाळ्या अभ्यासक्रमाांच्या प्रथम वर्षाि प्रवेशेच्छु क णवद्यार्थ्यांची अांदाणजि सांख्या :
कला

13.

वाणिज्य

णवञान

णवणि

इिि

15 णक.मी. पणिसिािील अस्स्ित्वाि असलेल्या उच्च माध्यणमक शाळा व कणनष्ट्ठ मिाणवद्यालयाांची मागील 03
वर्षांची पुढील सांदभाि माणििी द्यावी :
अ.

शाळे चे/कणनष्ट्ठ

क्र.

वर्षय

उच्च माध्यणमक पिीक्षेला

उत्तीिय झालेल्या

उत्तीिय

मिाणवद्यालयाचे नाव व

बसलेल्या णवद्यार्थ्यांची

णवद्यार्थ्यांची

णवद्यार्थ्यांची

पत्ता

सांख्या

सांख्या

टक्केवािी

1.
14.

कला, वाणिज्य, णवञान णवद्याशाखेच्या नणवन अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अणिणिक्ि िुकडी ज्या
मिाणवद्यालयाि सुरु किावयाची आिे, िे णठकाि 12 वी च्या पणिक्षेचे केंद्र आिे काय ? ---------------------

15.

केंद्र असल्यास िेथून 12 वी च्या माचय व ऑक्टोबिच्या पणिक्षेि उत्तीिय झालेल्या णवद्यार्थ्यांची कला, वाणिज्य,
णवञान शाखाणनिाय सांख्या -----------------------------------------------------

16.

अ) सांस्थेद्वािा चालणवल्या जािाऱ्या शाळा व मिाणवद्यालये याांचा िपणशल----------------------ब) सदि शाळा व मिाणवद्यालयाांची मान्य प्रवेश क्षमिा, प्रत्यक्ष प्रवेणशि व पणिक्षेस बसलेले णवद्याथी ------------

17.

अ) मिाणवद्यालयासाठी वापिल्या जावयाच्या इमाििीच्या खोल्याांची सांख्या व आकाि -------------ब) सदि इमािि खोल्याांमध्ये सध्या प्राथणमक, माध्यणमक, उच्च माध्यणमक बकवा इिि अभ्यासक्रमाचे वगय भििाि
काय? -------------- ------- असल्यास त्याचा िपशील -------------------------

18.

19.

अजय केलेल्या वर्षािील 31 माचयला असलेली सांस्थेची आर्षथक स्स्थिी :(अ)

स्थावि मालमत्ता

(ब)

जांगम मालमत्ता

(क)

बँकेिील िोख

(ड)

बँकेचे वा इिि कजय

विील उल्लेणखि बाबींणशवाय मिाणवद्यालयाच्या आकस्स्मक व अनाकस्स्मक खचासाठी किण्याि येिाऱ्या आर्षथक
िििुदींचा िपशील :

मूळ सिी (णशक्क्याची नािी)
अध्यक्ष
(सांस्थेचे नाव व पूिय पत्ता)

--------------------------------------------------

मूळ सिी (णशक्क्याची नािी)
सणचव
(सांस्थेचे नाव व पूिय पत्ता)
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* पणिणशष्ट्ट-ब *

सांस्थेचे नाव :-

णवद्यापीठाचे नाव :

णठकाि :-

णवद्याशाखा :-

अ.क्र.

िपासिी सूची

1.

सांस्थेचा णवणिि नमुन्याि अजय.

2.

सांस्था नोंदिी प्रमािपत्राची साक्षाांणकि प्रि.

3.

चालू वर्षाच्या िपणशलवाि अांदाजपत्रकाची प्रि.

4.

घटनेची साक्षाांणकि प्रि.

5.

सांस्थेच्या मागील वर्षाच्या लेखापणिक्षि अिवालाची प्रि.

6.

सांस्थेच्या णफक्स णडपॉणजटची प्रमाणिि प्रि.

7.

नणवन अभ्यास पाठ्यक्रम

-

रु.5.00लाख

णवर्षय

-

रु.2.00लाख

णवद्याशाखा

-

रु.5.00लाख

अणिणिक्ि िुकडी

-

रु.3.00लाख

पुियिेचा

जोडलेल्या

“िपणशल”

कागदपत्राांचा

(िोय/नािी)

पृष्ट्ठ क्रमाांक

सांबणां िि सांस्थेचे आर्षथक व्यविाि िाष्ट्रीयकृि / शेड्ुल बँकेमाफयि
केले जाि असल्याचे कागदपत्र.

8.

सांबणां िि

िाष्ट्रीयकृि

शेड्ुल

बँकेि

ठे वलेला

ठे व

णनिी

णवद्यापीठाच्या पूवय पिवानगीणशवाय न काढिेबाबिचे सांबणां िि
िाष्ट्रीयकृि बँकेचे व सांस्थेचे सांयक्
ु ि आश्वासन पत्र.
9.

शासनाचे कायम णवनाअनुदाणनि िोिि लक्षाि घेिा, अजासोबि
मिाणवद्यालयाचा णनयमानुसाि वेिन व वेिनेिि खचय सांस्था
कििाि असल्याबाबिचे रु.100/- स्टँ पपेपिवि नोंदिीकृि
िमीपत्र.

10.

1) स्वि:ची जागा अ) “अ” “ब” आणि “क” वगय मिानगिपाणलका क्षेत्रामध्ये 1/2
एकि

अकृर्षक

जागा

सांस्थेच्या

नावावि

असलेल्या

कागदपत्राांची प्रमाणिि प्रि.
ब) “अ” “ब” आणि “क” वगय मिानगिपाणलका क्षेत्रापासून 5
णक.मी. पिीसिाि णकमान 1 एकि अकृर्षक जागा.
क) “ड” वगय मिानगिपाणलका व नगिपाणलका क्षेत्राि णकमान 1
एकि अकृर्षक जागा सांस्थेच्या नावावि असलेल्या सिकािी
कागदपत्राांची प्रमाणिि प्रि.
ड) “ड” वगय मिानगिपाणलका व नगिपाणलका क्षेत्रापासून 5
णक.मी. पिीसिाि णकमान 2 एकि अकृर्षक जागा.
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इ) उवयणिि सवय क्षेत्राांसाठी णकमान 3 एकि अकृर्षक जागा सांस्थेच्या
नावावि असलेल्या सिकािी कागदपत्राची प्रमाणिि प्रि.
2) भाडयाची जागा - अ) “अ” “ब” आणि “क” वगय
मिानगिपाणलका क्षेत्रामध्ये 1/2 एकि अकृर्षक जागा
सांस्थेच्या नावे भाडे ित्वावि घेिलेल्या “नोंदिीकृि किािाची”
प्रि.
ब) “ड” वगय मिानगिपाणलका व नगिपाणलका क्षेत्राि णकमान 1
एकि जागा सांस्थेच्या नावे भाडे

ित्वावि घेिलेल्या

“नोंदिीकृि किािाची ” प्रि.
क) उवयणिि सवय क्षेत्राांसाठी णकमान 3 एकि अकृर्षक जागा
सांस्थेच्या

नावे

भाडे

ित्वावि

घेिलेल्या

“नोंदिीकृि

किािाची” प्रि.
11.

अ) इमािि (स्वि:ची) - सांबणां िि स्थाणनक स्विाज्य सांस्था बकवा
इिि प्राणिकििाचे प्रमाणिि उिािे . (सोबिच्या प्रपत्र-अ मध्ये
सवयसािािि वगयखोली व इिि क्षेत्रफळाचा िपशील जोडला आिे ,
िो खालील िकान्याि त्याांच्या नावासमोि नमूद किावा. िसेच,
वगय खोल्याांची सांख्यािी नमूद किावी.)
1) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमािि :

चौ.फु.

1.1

प्राचायय कक्ष

1.2

कायालय

1.3

इलेक्रॉणनक्स/सांगिक प्रयोगशाळा

1.4

िसायनशास्त्र प्रयोगशाळा

1.5

पदाथयणवञान प्रयोगशाळा

1.6

णजवशास्त्र प्रयोगशाळा

1.7

ग्रांथालय

1.8

लेडीज रुम

1.9

िे कॉडय रुम

1.10

नॅक रुम

1.11

स्टाफ रुम

1.12

सभागृि

1.13

मोठे व्याख्यान कक्ष

1.14

स्वच्छिागृि (20 णवद्यार्थ्यांमागे 01
स्वच्छिागृि)

मणिलाांसाठी

स्विांत्र

स्वच्छिागृि व प्रसािने
1.15

व्ििाांडा

1.16

एन.सी.सी.रुम

1.17

एन.एस.एस.रुम

1.18

वािनिळ (दु चाकी वािनाांसाठी)
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2) 2.1 पािी सुणविा (पािी पट्टी पाविी)
2.2 वीज सुणविा (वीज दे यकाची प्रि)
2.3 ड्रेनेज सुणविा (स्थाणनक प्राणिकििाचे नकाशासि प्रमािपत्र)
3) िोस्टे ल सुणविा / पणिसिाि 20 टक्के णवद्यार्थ्यांची िािण्याची
सोय असल्याचे प्रमािपत्र
“ब”) इमािि भाडयाची : (नोंदिीकृि भाडे किाि) सांबणां िि
स्थाणनक स्विाज्य सांस्था बकवा इिि प्राणिकििाचे प्रमाणिि उिािे .
(सोबिच्या प्रपत्र-अ मध्ये सवयसािािि वगयखोली व इिि
क्षेत्रफळाचा िपशील जोडला आिे, िो खालील िकान्याि त्याांच्या
नावासमोि नमूद किावा. िसेच, वगय खोल्याांची सांख्यािी नमूद
किावी.)
1) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमािि
1.1

प्राचायय कक्ष

1.2

कायालय

1.3

इलेक्रॉणनक्स/सांगिक प्रयोगशाळा

1.4

िसायनशास्त्र प्रयोगशाळा

1.5

पदाथयणवञान प्रयोगशाळा

1.6

णजवशास्त्र प्रयोगशाळा

1.7

ग्रांथालय

1.8

लेडीज रुम

1.9

िे कॉडय रुम

1.10

नॅक रुम

1.11

स्टाफ रुम

1.12

सभागृि

1.13

मोठे व्याख्यान कक्ष

1.14

स्वच्छिागृि (20 णवद्यार्थ्यांमागे 01

चौ.फु.

स्वच्छिागृि) मणिलाांसाठी स्विांत्र
स्वच्छिागृि व प्रसािने
1.15

व्ििाांडा

1.16

एन.सी.सी.रुम

1.17

एन.एस.एस.रुम

1.18

वािनिळ (दु चाकी वािनाांसाठी)

2) 2.1 पािी सुणविा (पािीपट्टी पाविी)
2.2 वीज सुणविा (वीज दे यकाची प्रि)
2.3 ड्रेनेज सुणविा (स्थाणनक प्राणिकििाचे नकाशासि प्रमािपत्र)
3) िोस्टे ल सुणविा / पणिसिाि 20 टक्के णवद्यार्थ्यांची िािण्याची
सोय असल्याचे प्रमािपत्र
12.

12(अ) व (ब) मिील (1) व (2) साठी फर्षनचि बकवा त्यासाठी
णकमान रु.5.00 लक्ष णशल्लक असल्याबाबिचा पुिावा.
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13.

जो पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, िुकडी सुरु किावयाचा आिे
ग्रांथालयाि पुस्िकाची सुणविा (णकमान 100 पुस्िके प्रत्यक्षाि
िवीि)

14.

प्रथमि: मिाणवद्यालय भाड्ाच्या इमाििीि सुरु केले असेल िि
प्रथम सांलस्ननकिि णमळाल्यापासून 5 वर्षामध्ये मिाणवद्यालय ज्या
णठकािासाठी मांजुि झाले आिे , त्या णठकािी स्वि:चे इमाििीमध्ये
स्थलाांििीि किि असल्याबाबिचे िमीपत्र.

15.

मिािाष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणिणनयमािील कलम 109(6)
मध्ये स्पष्ट्ट केल्याप्रमािे ज्या सांस्थेची यापुवीचे मिाणवद्यालय
अस्स्ित्वाि आिे अशा सांस्थेने नणवन मिाणवद्यालयाची मागिी
केल्यास पुवीच्या मिाणवद्यालयाचे नॅक/एनबीए मूल्याांकन अथवा
पूनमूयल्याांकन असिे आवश्यक आिे.
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पणिणशष्ट्ट “क”
पदवी स्ििावि बायोटे क्नॉलॉजी णवर्षय सुरू किण्यासाठी आवश्यक णनकर्ष

अ.क्र.

िपासिी सूची

1

िा णवर्षय सुरू कििाना त्या मिाणवद्यालयाि णवञान शाखा असिे आवश्यक आिे

2

सदि मिाणवद्यालयाि णवञान शाखा 4 वर्षापूवी सुरू झालेली पाणिजे म्ििजेच णवञान शाखेची
एक बॅच पास असिे आवश्यक आिे.

3

मिाणवद्यालयाचे नॅक मुल्याांकन “अ” श्रेिीचे असिे आवश्यक आिे.

4

सदि मिाणवद्यालयािून बायोलॉजीची एक बॅच बािेि पडली पाणिजे.

5

या मिाणवद्यालयाि बायोलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी,केमेस्री िे णवर्षय पदवी स्ििावि असिे
आवश्यक आिे. त्या णवर्षयािील पदवीिािकाांची णकमान एक बॅच पूिय झाली पाणिजे.

6

भौणिक व मूलभूि सुणविा असिे आवश्यक आिे .

7

पूियवळ
े पात्रिािािक णशक्षक असले पाणिजेि.

8

णवद्यापीठ शैक्षणिक अिय िेप्रमािे दोन अणिव्याख्यािे एम.एस्सी. बायोटे क्नॉलॉजी णवर्षयािील व
एक एम.एस्सी. मायक्रोबायोलॉजी णवर्षयाचा अणिव्याख्यिा फूलटाईम पाणिजे. चौथा णशक्षक
एम.एस्सी. केमेस्री, साांख्यीकी पाणिजे. प्रस्िुि अणिव्याख्यािा पूियवळ
े नसला ििी चालेल.

9

सदि मिाणवद्यालयाि दोन प्रयोगशाळा पाणिजेि.

10

णवर्षय सुरू ठे वण्यासाठी मिाणवद्यालयाची आर्षथक पणिस्स्थिी चाांगली असली पाणिजे.
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पणिणशष्ट्ट “ड”
पदव्युत्ति स्ििावि बायोटे क्नॉलॉजी णवर्षय सुरू किण्यासाठी आवश्यक णनकर्ष
अ.क.

िपासिी सूची

1

मागिी केलेल्या मिाणवद्यालयाि बी.एस्सी. बायोटे क्नॉलॉजी िा णवर्षय असला पाणिजे.

2

सदि मिाणवद्यालयाचे नॅक मूल्याांकन णकमान “अ” श्रेिी असले पाणिजे.

3

णवञान शाखेचे सवय णवर्षय असिे आवश्यक आिे .

4

बी.एस्सी. बायोटे क्नॉलॉजीचा णवभाग िीन वर्षापेक्षा जास्ि कालाविीचा असला पाणिजे.

5

िीन पूियवळ
े व एक अियवळ
े णशक्षक असिे आवश्यक आिे.

6

दोन प्रयोगशाळा सिाययक असिे आवश्यक आिे .

7

णकमान 600 वगय फूट जागेच्या दोन प्रयोगशाळा असाव्याि.

8

भौणिक व मूलभूि सुणविा असिे आवश्यक आिे .
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प्रपत्र-“अ”
पणिणशष्ट्ट ब मिील अ.क्र. 12 (अ) व (ब) साठी कक्षणनिाय णकमान आवश्यक क्षेत्रफळ
अ.

कक्षाचे नाव

नग

क्षेत्र प्रणि नग

क्र.

एकुि

कला/णविी/

क्षेत्र

णशक्षि शाखा

वाणिज्य

णवञान

कला +

कला +

वाणिज्य

वाणिज्य

णवञान

+
णवञान

कला,
वाणिज्य,
णवञान

1)

प्राचायय कक्ष

1

20*25

500

500

500

500

500

500

500

500

2)

कायालय

1

30*20

600

600

600

600

600

600

600

600

3)

इलेक्रॉणनक/सांगिक

1

20*30

600

--

--

600(0)

--

600(0)

600(0)

600(0)

प्रयोगशाळा
4)

िसायनशास्त्र प्रयोगशाळा

1

30*40

1200

--

--

1200

--

1200

1200

1200

5)

पदाथय णवञान प्रयोगशाळा

1

30*40

1200

--

--

1200

--

1200

1200

1200

6)

णजवशास्त्र प्रयोगशाळा

1

30*40

1200

--

--

1200

--

1200

1200

1200

7)

ग्रांथालय

1

20*30

600

600

600

600

600

600

600

600

8)

एनसीसी रुम

1

20*15

300

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

9)

एन.एस.एस.रुम

1

20*15

300

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

300(0)

10)

लेडीज रुम

1

10*15

150

150

150

150

150

150

150

150

11)

िे कॉडय रुम

1

10*15

150

150

150

150

150

150

150

150

12)

नॅक रूम

1

10*15

150

150(0)

150(0)

150(0)

150(0)

150(0)

150(0)

150(0)

13)

स्टाफ रूम

1

20*30

600

600

600

600

600

600

600

600

14)

सभागृि

1

40*30

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

15)

मोठे व्याख्यान कक्ष

900

2700

2700

2700

5400

5400

5400

8100

16)

टॉयलेट ब्लॉक

4

10*15

600

600

600

600

600

600

600

600

17)

व्ििाांडा

1

णकमान 5 फुट

2100

2400

3300

3000

3800

4100

4650

9200

9500

14000

12800

17200

17500

20750

एकूि (णकमान आवश्यक क्षेत्रफळ )

*

3/6/9

रुांद

10250

व्यावसाणयक मिाणवद्यालयासाठी स्विांत्र णशखि सांस्था / केंद्रीय णनयामक मांडळे असल्यास अशा णशखि सांस्था / केंणद्रय णनयामक मां डळाच्या णनयमानुसाि त्याांनी णवणिि
केलेल्या आवश्यक भौणिक सुणविा व शैक्षणिक सुणविाांचे णनकर्ष त्याांना लागू िाििील.
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* प्रपत्र-ब *
क्र.

1

सांस्थे

प्रस्िाणवि

णव

सांस्थेने

सांस्थे

ज्या िालुक्यामिील

िालुक्या

िालुक्यामध्ये

गटणनिाय

िालुक्याम

मागील वर्षी

नवीन

चे नाव

नवीन

द्या

मिाणवद्यालयाांसा

ची

मिाणवद्यालयाि नवीन

मध्ये

अस्स्ित्वाि

णवद्याथी

ध्ये

णकिी

पाठ्यक्रम,

व पूिय

अभ्यास

पी

ठी आवश्यक

आर्षथ

अभ्यास पाठ्यक्रम, णवर्षय,

अस्स्ित्वा

असलेल्या

सांख्या

मिाणवद्याल

णवद्याथी

णवद्याशाखा,

पत्ता

पाठ्यक्रम,

ठाां

णवद्यापीठ

क

णवद्याशाखा, अणिणिक्ि

ि

मिाणवद्यालयाांिील

(व्यावसा

य

नवीन

अणिणिक्ि

णवर्षय,

नी

अनु दान

स्स्थिी

िुकडी माणगिली आिे त्या

असले

णवद्याशाखेंिगयि

णयक

शाळाांमिुन

अभ्यास

सुरु

णवद्याशा

केले

आयोगाने णवणिि

कशी

िालुक्यािील

ल्या

णशकणवल्या

अभ्यासक्र
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पाठ्यक्रम,

पिवानगी

खा,

ली

केलेल्या मूलभूि

आिे .

मिाणवद्यालयाि अस्स्ित्वाि

मिाणवद्या

जािाऱ्या णवर्षयाचे

माची

उत्तीिय

णवर्षय,

बकवा

अणिणिक्ि

णश

सुणविा उपलब्ि

असिाऱ्या नवीन अभ्यास

लयाांची

गट (व्यावसाणयक

स्विांत्र

झालेल्या

णवद्याशाखा,

याबाबिचे

िुकडी

फाि

केल्या आिे ि

पाठ्यक्रम, णवर्षय,

नावे व

अभ्यासक्रमाांची

माणििी

णवद्याशाखा

अणिणिक्ि

णवद्यापीठाचे

णवद्याशाखे
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काय?

णवद्याशाखा, अणिणिक्ि

मिाणवद्या

स्विांत्र माणििी

द्यावी

णनिाय

िुकडी प्रवेशा

स्वयांस्पष्ट्ट अणभप्राय
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असल्यास,

िुकडीवि णवपणिि पणििाम

लयाांमिी
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णवद्यार्थ्यांची

पासून वांणचि

णशल

त्याचा िपणशल

िोईल बकवा कसे,

ल अांिि

सांख्या

िाणिले
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10

11

12

अभ्यास
णवर्षय,
िुकडी
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कसे
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