
रा�सतं तकुडोजी महाराज नागपरू िव�ापीठ
(स��ल �ोि�हस�स शासन, िश�ण िवभागाची अिधसचूना �माकं ५१३ �दनाकं १ ऑग�ट, १९२३ �ारा �थािपत, व 

महारा� िव�ापीठ अिधिनयम, १९९४ �ारा सचंिलत रा�य िव�ापीठ)

महािव�ालयीन शाखा
छ�पती िशवाजी महाराज �शासक�य प�रसर, र�व�नाथ टागोर माग�, नागपरू-४४००१०, दरू�वनी �माकं : ०७१२-२५२९९३२ फॅ�स न.ं ०७१२-२५५५७०१

�माकं :  �.म.िव. /२०१३-१४/५२ �दनाकं  :  25-09-2013

 

�ती,

अ�य� / सिचव,

�ी नागपरू गजुराती मडंळ

�ी उिमयाशकंर नारायणजी हाई�कूल,  �ेट ा कॉलनी,  लकडगजं,  नागपरू.  - 440008

�ारा, �ीमती उषाबने  च�ंकातं  ठाकर वमु�ेस कॉलजे

�ेटा कॉलनी,  लकडगजं ता. - नागपरू शहर,  िज.- नागपरू - 440008

 

िवषय :- स� २०१३-१४ पासनु नवीन महािव�ालय स�ु कर�यास परवानगी द�ेयाबाबत.

 

सदंभ� :- 1) शासन िनण�य �. एनजीसी-२०१३/(१००/१३)मिश-४, �दनाकं १५-०७-२०१३

 

महोदय/महोदया,

आपणासं कळिव�यात यते े क�,उपरो� सदंभा��कत प�ानसूार रा�य शासनान े आप�या स�ंथलेा नवीन महािव�ालय स� २०१३-१४  पासनु स�ु

कर�यास �दल�ेया परवानगीनसुार व �थािनय चौकशी सिमतीन े केल�ेया िशफारशीनसुार मा.कुलग�ुंनी महारा� िव�ापीठ अिधिनयम १९९४ �या कलम

१४(७)अतंग�त िव�त प�रषद�ेया वतीन े खालील�माण े नमदु अ�यास�माच े नवीन महािव�ालयास स� २०१३-१४  पासनू �थम सलंि�करण खालील

अट��या अिधन रा�न �दान कर�यास मा�यता �दान केली आह.े

महािव�ालयाच ेनावं  : �ीमती उषाबने  च�ंकातं  ठाकर वमु�ेस कॉलजे ,  �ेट ा कॉलनी,  लकडगजं ता. - नागपरू शहर,  िज.- नागपरू - 440008

1 .  िव�ाशाखा: वािण�य  िवषय : As Per Sy llabus

 अ�यास�म: बचॅलर ऑफ कॉमस�  मा�यम: [इ�ंजी]

 �तर :  िन� पदवीधर  िव�ाथ� �वशे �मता : 120  

 

�थम सलंि�करण खालील अट��या अिधन �दान कर�यात यते आहे

१. उपरो� नवीन महािव�ालयाला द�ेयात आलले े�थम सलंि�करण िव�ापीठा�ार ेगठीत �थािनय चौकशी सिमतीन ेमहािव�ालयास भटे दऊेन सादर

केल�ेया अहवालात दश�िवल�ेया �टृी िवहीत कालावधीत पणू� कर�या�या अटीवर द�ेयात यते आह.े (सिमती�या अहवालाची �त सोबत जोडललेी आह.े)

२. सदंभा��कत शासन परवानगीम�य ेनमदू केलले ेसपंणू� अटीच ेपालन स�ंथने/महािव�ालयान ेिवहीत कालावधीम�य ेपणू� कर�या�या अटीवर सलंि�करण

द�ेयात यते आह.े



आपला,

(�ी.रमशे भलाव े)

सहायक कुलसिचव  (म.िव.)

रा.त.ुम. नागपरू िव�ापीठ,नागपरू

द�ेयात यते आह.े

३. िव�ाथ� स�ंयचे े िनकष शासन िनण�य �.एनजीसी-१०९३/(५९१८)/मिश-३,�दनाकं १९ जनु,१९९५ �माण ेमहािव�ालयावर बधंनकारक राहतील

�याच ेउल�ंघन झा�यास शासन िनण�य �द.२२.१.२००७ नसुार दडंा�मक काय�वाही कर�यात यईल.

४. मजंरु �वशे �मतनेसुार ५० ट�े �कवा �याप�ेा कमी िव�ाथ� �विेशत अस�यास सदर अ�यास�म र� समज�यात यईल.

५. िव�ापीठान े िवहीत केल�ेया िनकषानसुार व िव�ापीठ अनदुान आयोगान े िवहीत केल�ेया श�ैिणक पा�तनेसुार महािव�ालयानंी अ�यापक वग�/

कम�चारी वग� नमेण ेआव�यक असनु इतर सव� आव�यक पायाभतु सोयी उपल�ध क�न �याची खा�ी िवभागीय सहसचंालकानंी क�न िव�ापीठास तसे

�माणप� द�ेया�या अिधन मा�यता द�ेयात यते आह.े

६. नवीन िव�ाशाखा मजंरु कर�यात आल�ेया महािव�ालयानंी �याचंी �थापना होऊन ५ वष� झाली आहते �यानंी एक वषा�त व �याचंी ५ वष� झाललेी

नाहीत �याचंी ५ वष� पणु� होताच एक वषा�त NAAC अ ॅ�ेिडएशन �ा� क�न �याव ेव त ेया कालावधीत न िमळिव�यास सदर िव�ाशाखा मा�यता

आपोआप र� होईल या अटीवर मा�यता द�ेयात यते आह.े

७. उपरो� अ�यास�माची परवानगी �ाचाय� व िनयिमत िश�क भर�या�या अटीवर द�ेयात यते आह.े�ाचाय� व िनयिमत िश�काचंी िनय�ु� न के�यास

िव�ा�या�ना �दलल े�वशे र� होतील.

८. उपरो� महािव�ालय कायम िवना अनदुान त�वावर स�ु कर�यास आपल ेमहािव�ालय तयार असनू �या आशयाच ेहमीप� महािव�ालयान ेिवभािगय

सहसचंालक (उ� िश�ण) नागपरू यानंा सादर कर�याच ेअटीवर ही मा�यता द�ेयात यते आह.े

९. �थम सलंि�करण �ा� झा�यानतंर �या महािव�ालयानंी वरील नमदु िविवध अटी व शत�ची पतु�ता केली नाही अशा महािव�ालयानंा पढुील

वषा�करीता िनरतंर सलंि�करण दतेा यणेार नाही व जर अशा महािव�ालयानी पढुील स�ासाठी �वशे ���या केली तर �विेशत िव�ा�या�ची परी�ा

िव�ापीठ घणेार नाही व �याची सव��वी जबाबदारी महािव�ालयाची राहील.

१०. �या अ�यास�माच ेअ�यास�मीका, अ�यादशे िव�ापीठात तयार नाही अस ेअ�यास�म/िवषय महािव�ालयानंी स�ु क� नय.े

११. कायम िवना अनदुान त�वावर स�ंथसे महािव�ालय आ�थकद�ृ�ा चालिवण े श�य �हाव े यासाठी स�ंथने े िव�ा�या�कडनू िव�ापीठ/िश�ण श�ुक

सिमतीन ेठरिवल�ेया श�ुकानसुारच श�ुक आकाराव.े

१२. महािव�ालया�या बाधंकामाच ेमोजमाप कर�याकरीता अिभयतंा सिमती महािव�ालयाला भटे दऊेन सादर केल�ेया अहवालातील अटी�या अिधन

मा�यता द�ेयात यते आह.े

१३. वरील सव� अट�ची पतु�ता तसचे पढुील िनरतंर सलंि�करणाकरीता अिखल भारतीय त�ं िश�ण प�रषद/रा�ीय अ�यापक िश�ा प�रषद/बार कौि�सल ऑफ

इिंडया इ�यादी िशखर स�ंथानंी घालनु �दल�ेया अट�ची पतु�ता िवहीत कालावधीत स�ंथने ेन के�यास पढुील सलंि�करण �थिगत होईल व �याची सव��वी

जबाबदारी महािव�ालयाची/स�ंथचेी राहील याची न�द �यावी.

१४. महािव�ालयातील सदर अ�यास�माच े पढूील वषा�साठी िनरतंर सलंि�करणाकरीता श�ुकासह आवदेनप� �द. ३ १  ऑग�ट

पवू� ww w.onlinebcudrtm nu.org  या सकंेत�थळावर ऑनलाईन सादर करण ेबधंनकारक राहील.

 

कृपया कळाव.े

 

 

�ितलीपी मािहतीक�रता सादर :-

१. मा.सचंालक उ� िश�ण, महारा� रा�य म�यवत� इमारत, पणू.े 

रा�सतं तकुडोजी महाराज 

नागपरू िव�ापीठ, 

नागपरू.

२. मा.सहसचंालक, (उ� िश�ण), नागपरू िवभाग, नागपरू. 

३. मा.सचंालक (म.िव.िव.म.). 

४ मा.िव� व लखेा अिधकारी.   

५. मा.प�र�ा िनय�ंक, यानंा िवनतंी कर�यात यते  ेक�, सदर अ�यास�माम�य े�वशे �मत�ेया

५० ट�े �कवा �याप�ेा कमी �विेशत िव�ाथ� स�ंया �दसनू आ�यास अ�यास�म /िवषय /

अितरी� तकुडी र� कर�याकरीता िवभागीय सहसचंालक,  उ� िश�ण यानंा िशफारस

करावी. 



आपला,

(�ी.रमशे भलाव े)

सहायक कुलसिचव  (म.िव.)

रा.त.ुम. नागपरू िव�ापीठ,नागपरू

करावी. नागपरू.

६. उपकुलसिचव िव�ा िवभाग.

७. सहायक कुलसिचव, परी�ा िवभाग, गोपिनय िवभाग, �ावसियक परी�ा, परी�ा व चौकशी.

८. सबंिंधत िलपीक, िश�क मा�यता.

९. सबंिंधत िलपीक, सलंि�करण शाखा.

यानंा िवनतंी कर�यात यते ेक�, �यानंी आप�या �तरावर आव�यक ती काय�वाही करावी

 


