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वाचा :

मिािाष्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयम 2016.

प्रथतावना :मिािाष्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयम, 2016 णदनाांक 01 माचय, 2017 पासून अांमलात
आलेला आिे. उच्च माध्यणमक शालाांत पिीक्षेमध्ये उत्तीिय िोण्याचे वाढते प्रमाि व णवद्यार्थ्यांचा
णवणशष्ट अभ्यासक्रमाकडे असलेला कल णवचािात घेता, कोितािी णवद्यािी इस्च्ित उच्च
णशक्षिापासून वांणचत िािू नये, िे णवचािात घेऊन या अणधणनयमातील कलम 109 (8) मध्ये असामान्य
पणिस्थितीत णवणशष्ट णवद्याशाखाांच्या अणतणिक्त नवीन तुकड्ाांना जलदगती पद्धतीने मान्यता
दे ण्याची तितूद किण्यात आलेली आिे. अशा प्रकािे जलदगती पद्धतीने णवणशष्ट णवद्याशाखाांच्या
अणतणिक्त नवीन तुकड्ाांना मान्यता दे ण्यासांदभातील णनकर्ष आणि काययपद्धती णवणित किण्याची बाब
शासनाच्या णवचािाधीन िोती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमािे णनियय घेतला आिे.
शासन णनियय :सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून असामान्य पणिस्थितीत णवणशष्ट णवद्याशाखाांच्या नवीन
जलदगती अणतणिक्त तुकड्ाांना मान्यता दे ण्याकिीता पुढीलप्रमािे काययपद्धती व णनकर्ष णवणित
किण्यात येत आिेत :काययपद्धती :1. ज्या मिाणवद्यालयाांना जलदगती अणतणिक्त तुकडीसाठी अजय किावयाचा आिे , त्याांनी
तो अजय या शासन णनिययासोबत जोडलेल्या “पणिणशष्ट-अ” मधील अजाच्या नमुन्यात
सांबांणधत अकृर्षी णवद्यापीठाकडे सादि किावा व “पणिणशष्ट-ब” मध्ये नमूद केलेली
कागदपत्रे अजासोबत जोडण्यात यावीत.
2. अजय थवीकािण्याची काययपद्धती व अजय कोित्या णदनाांकापयंत थवीकािावयाचे या
सांदभात सांबांणधत अकृर्षी णवद्यापीठाांनी थवतांत्र सूचना णनगयणमत किाव्यात. अशा सूचना
णनगयणमत किताना णवद्यापीठाकडू न असे प्रथताव शासनाकडे त्या शैक्षणिक वर्षाच्या
णदनाांक 10 ऑगथट पयंतच सादि िोिे आवश्यक असल्याची बाब णवचािात घेण्यात
यावी.
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3. अकृर्षी णवद्यापीठाांनी णवणित नमुन्यात अजय थवीकािावेत. अजात भिण्यात आलेली
माणिती व त्यासोबत जोडिे आवश्यक असलेल्या कागदपत्राांची तपासिी
किण्यासाठी एक तपशील सूची तयाि करुन त्याप्रमािे आवश्यक बाबींची पूतयता
कििािेच अजय णवचािात घेण्यात यावेत.
4. िाज्य उच्च माध्यणमक णशक्षि मांडळाच्या पिीक्षाांचे णनकाल घोणर्षत झाल्यानांति सवय
अकृर्षी णवद्यापीठाांनी त्याांच्या पणिक्षेत्रातील उत्तीिय झालेल्या णवद्यार्थ्यांची णजल्िाणनिाय
टक्केवािी, मिाणवद्यालयात उपलब्ध असलेल्या णवद्याशाखाणनिाय जागा, णवद्यार्थ्यांची
अभ्यासक्रमासाठी असलेली मागिी याचा आढावा घ्यावा.
5. उपिोक्तप्रमािे आढावा घेतल्यानांति णवद्यािी प्रवेशाणवना वांणचत िाित आिेत व
मिाणवद्यालयाांची जलदगती अणतणिक्त तुकड्ाांची मागिी आिे, िे णवचािात घेऊन
सांबांणधत अकृर्षी णवद्यापीठाने त्याांच्याकडे जलदगती अणतणिक्त तुकडीकणिता प्राप्त
झालेले प्रथताव शासनाने णवणित केलेल्या णनकर्षाांप्रमािे तपासून “पणिणशष्ट-क” सि
णवद्यापीठाच्या

मांजुिीच्या

णशफािशीसि

कोित्यािी

पणिस्थितीत

त्यावर्षीच्या

णदनाांक 10 ऑगथटपयंत शासनास सादि किावेत. या णदनाांकानांति प्राप्त िोिािे
प्रथताव णवचािात घेतले जािाि नािीत.
6. जलदगती अणतणिक्त तुकडयाांकणिता शासनाकडे

प्रथताव पाठणवताना, त्या

पणिसिातील भौगोणलक पणिस्थिती, उपलब्ध णवद्याशाखाांमधील प्रवेश क्षमता,
णनकालाची टक्केवािी, णवद्यािी प्रवेशापासून वांणचत िाितील, अशी णनमाि झालेली
पणिस्थिती

याचा

आढावा

घेतल्यानांति,

असामान्य

पणिस्थितीत

णवणशष्ट

णवद्याशाखाांच्या जलदगती अणतणिक्त नवीन तुकड्ा सुरु कििे समियनीय असेल,
त्याबाबतीत काििे लेखी नमूद करुन णवद्यापीठ िाज्य शासनाकडे णवणित केलेल्या
काययपद्धतीनुसाि प्रथताव सादि किेल. समियनीय नसेल अशा प्रथतावाांची िाज्य
शासनाकडे णशफािस किण्यात येऊ नये.
7. मिािाष्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयम, 2016 मधील कलम 109 (8) अनुसाि
अशा असामान्य पणिस्थितीत पिवानगी दे ण्याची काययपद्धती िी, ज्या शैक्षणिक वर्षात
अशा नवीन तुकड्ा सुरु किावयाच्या असतील त्यावर्षाच्या 31 ऑगथटच्या आत पूिय
किण्यात येईल. ज्या शैक्षणिक वर्षात अशा नवीन तुकड्ा सुरु किावयाच्या असतील
त्या शैक्षणिक वर्षाच्या 31 ऑगथटपयंत िाज्य शासनाकडू न कोित्यािी थवरुपाची
प्रणतकूल माणिती कळणवण्यात आली नािी, ति अशी पिवानगी िाज्य शासनाकडू न
णमळाली असल्याचे मानण्यात येईल.
णनकर्ष :1. जी मिाणवद्यालये जलदगती अणतणिक्त तुकडी मांजुिीसाठी प्रथताव सादि कितील
त्याांच्याबाबतीत

पुढील

पूतयता

नसलेल्या

मिाणवद्यालयाांचे

अजय

शासनाकडे

णशफािशीत किण्यात येऊ नयेत :अ) मूल्याांकन/पुनमूयल्याांकनाकणिता पात्र मिाणवद्यालयाांच्याबाबतीत नॅक/एनबीए
मानाांकन व मूल्याांकन तसेच, पुनमूयल्याांकन करुन घेतले नसेल ति,
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आ) ज्या णवद्याशाखेची जलदगती अणतणिक्त तुकडी मांजूि किण्याचा प्रथताव सादि
किण्यात आला आिे, त्या णवद्याशाखेच्या मुळ तुकडीच्या सवय णवर्षयाांकणिता
अियताधािक अध्यापक उपलब्ध नसतील ति तसेच, शासनाने णवणित केलेल्या
णनकर्षाांनुसाि भौणतक सुणवधा उपलब्ध नसतील ति.
2. ज्या णवद्याशाखेच्या जलदगती अणतणिक्त तुकडीकिीता मागिी किण्यात आलेली
आिे,

त्या

तुकडीत

प्रवेणशत

िोिाऱ्या

णवद्यार्थ्यांकिीता

शासनाने

णनयणमत

तुकडीकणिता णवणित केलेल्या णनकर्षाांप्रमािे, भौणतक साधने व अध्यापक वगय उपलब्ध
आिे ककवा त्यासाठी तात्पुिती व्यवथिा किण्यात आलेली आिे, यासांदभातील
तपशीलवाि प्रमािपत्र मिाणवद्यालयाने अजासोबत जोडिे आवश्यक असून,
णवद्यापीठानेिी िी बाब प्रमाणित किावी. ज्या मिाणवद्यालयाांनी तात्पुित्या थवरुपात
व्यवथिा केलेली आिे, त्या मिाणवद्यालयाांनी पुढील 6 मणिन्यात शासनाने णनयणमत
तुकडीकिीता णवणित केलेल्या णनकर्षाांची पुतयता किण्यात येईल, असे िमीपत्र
अजासोबत जोडिे आवश्यक िािील. तसेच, पुढील 6 मणिन्यात या णनकर्षाांची पूतयता
किण्यात आल्यानांति पूतयतेचे प्रमािपत्र णवद्यापीठामाफयत (णनकर्ष पूिय केल्याचे
णवद्यापीठाने प्रमाणित करुन) शासनाकडे सादि कििे आवश्यक िािील.
3. मिाणवद्यालयामध्ये णवद्याशाखा अस्थतत्वात नसेल ति जलदगती अणतणिक्त
तुकडीद्वािे अशी णवद्याशाखा सुरु किता येिाि नािी. ज्या मिाणवद्यालयाांमध्ये त्या
णवद्याशाखेची मूळ तुकडी शासन मान्यतेने सुरु आिे, अशा णवद्याशाखेच्या अणतणिक्त
तुकडीचा प्रथताव जलदगती पद्धतीने णवचािात घेता येईल.
4. अशा प्रकािे जलदगतीने मान्यता णदलेली अणतणिक्त तुकडी नैसर्गगक वाढीने पुढे चालू
िािील. मात्र अशा तुकडीस पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये णनयणमत शासन मान्यता प्राप्त
न झाल्यास सदि तुकडीमध्ये प्रिम वर्षाकिीता णवद्यािी प्रवेणशत किता येिाि नािी.
पुढील शैक्षणिक वर्षाकणिता अशा णनयणमत अणतणिक्त तुकडीकणिता शासनाने णवणित
केलेल्या णनकर्ष व काययपद्धतीनुसाि नव्याने अजय सादि करुन शासन मान्यता घेिे
आवश्यक िािील.
5. जलदगती अणतणिक्त तुकडी ज्या शैक्षणिक वर्षाकिीता मांजूि किण्यात आलेली आिे
त्या शैक्षणिक वर्षामध्ये त्या तुकडीमध्ये णवद्यािी प्रवेणशत न झाल्यास तसेच, कािी
अन्य काििाांमुळे तुकडी सुरु न झाल्यास अशा तुकडीची मान्यता आपोआप िद्द झाली
असे समजण्यात येईल.
6. ज्या जलदगती अणतणिक्त तुकडीस मान्यता दे ण्यात आलेली आिे, अशा तुकडीमध्ये
मांजूि णवद्यािी सांख्येच्या 50 टक्के णवद्यािी प्रवेणशत िोतील, याची दक्षता घेण्यात
यावी.
7. ज्या अभ्यासक्रमाांना णशखि पणिर्षदे ची (Apex Body) मान्यता आवश्यक आिे, अशा
अभ्यासक्रमाांच्या णवद्याशाखाांना जलदगती अणतणिक्त तुकडी मांजूि किता येिाि नािी.
8. ज्या अभ्यासक्रमाांकिीता ऑनलाईन प्रवेश प्रणक्रया णवणित केलेली आिे , त्या
अभ्यासक्रमाांच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रणक्रयेकिीता मिाणवद्यालयाांनी नोंदिी किावयाची
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तािीख सांपुष्टात आली असेल, ति त्यानांति जलदगती अणतणिक्त तुकडी मांजूि
किता येिाि नािी.
9. सांबांणधत णवद्याशाखेमध्ये णवद्यािी प्रवेणशत किण्याकणिता शासनाने जी काययपद्धती
णवणित केलेली आिे, त्या काययपद्धतीद्वािेच अशा जलदगती अणतणिक्त तुकडीमध्ये
णवद्यािी प्रवेणशत केले जातील. तसेच, शासनाच्या प्रचणलत धोििानुसाि अणतणिक्त
जलदगती तुकडीची मान्यता िी कायम णवनाअनुदाणनत तत्वावि िािील.
सदि शासन णनियय मिािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळावि
उपलब्ध किण्यात आला असून, त्याचा साांकेताांक 201707041310076908 असा आिे. िा आदे श
णडजीटल थवाक्षिीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिािाष्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शानुसाि व नावाने,

Rohini
Bhalekar
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st=Maharashtra,
2.5.4.20=440c600559857f4234e969f892346c88247ac81
346a1b7229bf9917deb7bce48, cn=Rohini Bhalekar
Date: 2017.07.04 18:10:20 +05'30'

(िोणििी भालेकि)

उप सणचव, मिािाष्र शासन
प्रत,
1)

कुलसणचव, सवय अकृर्षी णवद्यापीठे , मिािाष्र िाज्य.

2)

सांचालक, उच्च णशक्षि, मिािाष्र िाज्य, पुिे.

3)

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

4)

मा. िाज्यमांत्री (उ. व तां. णश.) याांचे खाजगी सणचव.

5)

अपि मुख्य सणचव (उ. व तां. णश.) याांचे थवीय सिायक.

6)

सवय णवभागीय सिसांचालक, उच्च णशक्षि, मिािाष्र िाज्य.

7)

णवणश-3, णवणश-4 कायासन, उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय.

8)

णनवड नथती (मणश-4)

पष्ृ ठ 9 पैकी 4

शासन णनियय क्रमाांकः एनजीसी-2017/(128/17)/मणश-4
शासन णनियय क्र. एनजीसी-2017/(128/17)/मणश-4, णद. 04 जुल,ै 2017.

* पणिणशष्ट-अ *
अणतणिक्त जलदगती तुकडीकिीता अजाचा नमुना
1.

सांथिेचे नाव व पूिय पत्ता :
(दु िध्वनी क्रमाांकासि)

2.

मिाणवद्यालयाचे नाव आणि पूिय
पत्ता :

3.

ज्या

मिाणवद्यालयात

अणतणिक्त

जलदगती तुकडी सुरु किावयाची
आिे, त्या णठकािाची लोकसांख्या :
4.

मिाणवद्यालयात अणतणिक्त

जलद

गतीने तुकडी सुरु किावयाचे सत्र :
5.

अस्थतत्वात

असलेल्या

मिाणवद्यालयात



णवर्षय

णवद्यािी सांख्या

णवद्याशाखा, णवद्याशाखा

अभ्यासक्रम, णवर्षय, वाढीव तुकडया अभ्यासक्रम
अस्थतत्वात

असल्यास

तपशील :
6.

त्याचा णवर्षय

तुकडया

आवेदन शुल्क रुपये-----/-,

धनाकर्षय क्र.----------------.

णदनाांक ------------------.
बँकेचे नाव---------------------.
(धनाकर्षय कुलसणचव,-------------------------णवद्यापीठ, याांचे नावे असावा.)
7.

मिाणवद्यालयात अणतणिक्त जलदगती तुकडी सुरु किावयाच्या णवद्याशाखेचा तपणशल :
अ.क्र.

शाखा

अभ्यासक्रम

अध्यापनाचे माध्यम

अध्यापनाचे णवर्षय

1.
2.
8.

सांथिेचा पांजीयनाचा क्रमाांक -------- व णदनाांक -----------

9.

सांथिेच्या सांणवधानात शैक्षणिक बाबींसांबांधी तितूद असल्यास त्या तितुदींच्या कलम क्र. व तद्नुसाि
नवीन अणतणिक्त जलदगती तुकडी सुरु किण्यासांबांधीचा सांथिेचा ठिाव क्र.----- व णदनाांक --------

10.

मिाणवद्यालयात सुरु कििाि असलेल्या प्रथताणवत अणतणिक्त जलदगती तुकडीतील णवर्षय
मिाणवद्यालयाच्या 15 णक.मी. पणिसिातील इति मिाणवद्यालयात णशकणवले जात असल्यास मागील 03
वर्षांचा अभ्यासक्रम, णवर्षय व तुकडयाांच्या वथतुस्थितीचा मिाणवद्यालयाांच्या नावासि तपशील :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(जागा कमी पडल्यास थवतांत्र वेगळया कागदावि पुिणवण्यात यावी.)
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11.

आपि सुरु कििाि असलेल्या नणवन अणतणिक्त जलदगती तुकडीमुळे व उल्लेणखत पणिसिातील इति
मिाणवद्यालयाशी अवाथतव थपधा णनमाि िोईल काय ? --------------------------------------

12.

णनिणनिाळ्या अभ्यासक्रमाांच्या प्रिम वर्षात प्रवेशेच्िु क णवद्यार्थ्यांची अांदाणजत सांख्या :
कला

13.

वाणिज्य

णवज्ञान

णवणध

इति

15 णक.मी. पणिसिातील अस्थतत्वात असलेल्या उच्च माध्यणमक शाळा व कणनष्ठ मिाणवद्यालयाांची
मागील 03 वर्षांची पुढील सांदभात माणिती द्यावी :
अ.

शाळे चे/कणनष्ठ

क्र.

वर्षय

उच्च माध्यणमक पिीक्षेला

उत्तीिय झालेल्या

उत्तीिय

मिाणवद्यालयाचे

बसलेल्या णवद्यार्थ्यांची

णवद्यार्थ्यांची सांख्या

णवद्यार्थ्यांची

नाव व पत्ता

सांख्या

टक्केवािी

1.
14.

कला, वाणिज्य, णवज्ञान णवद्याशाखेच्या अणतणिक्त जलदगती तुकडी ज्या मिाणवद्यालयात सुरु
किावयाची आिे, ते णठकाि 12 वी च्या पिीक्षेचे केंद्र आिे काय ? --------------------------------------------------------------------

15.

केंद्र असल्यास तेिून 12 वी च्या माचय व ऑक्टोबिच्या पिीक्षेत उत्तीिय झालेल्या णवद्यार्थ्यांची कला,
वाणिज्य, णवज्ञान शाखाणनिाय सांख्या -----------------------------------------------------

16.

अ) सांथिेद्वािा चालणवल्या जािाऱ्या शाळा व मिाणवद्यालये याांचा तपणशल----------------------ब) सदि शाळा व मिाणवद्यालयाांची मान्य प्रवेश क्षमता, प्रत्यक्ष प्रवेणशत व पिीक्षेस बसलेले णवद्यािी --------------------------------------------------------------------------------------

17.

अ) मिाणवद्यालयासाठी वापिल्या जािाऱ्या इमाितीच्या खोल्याांची सांख्या व आकाि -------------ब) सदि इमाित खोल्याांमध्ये सध्या प्रािणमक, माध्यणमक, उच्च माध्यणमक ककवा इति अभ्यासक्रमाचे
वगय भितात काय? -------------- ------- असल्यास त्याचा तपशील -------------------------

18.

19.

अजय केलेल्या वर्षातील 31 माचयला असलेली सांथिेची आर्गिक स्थिती :(अ)

थिावि मालमत्ता

(ब)

जांगम मालमत्ता

(क)

बँकेतील िोख

(ड)

बँकेचे वा इति कजय

विील उल्लेणखत बाबींणशवाय मिाणवद्यालयाच्या आकस्थमक व अनाकस्थमक खचासाठी किण्यात
येिाऱ्या आर्गिक तितुदींचा तपशील :



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

पणिणशष्ट-ब मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे/प्रमािपत्रे अजासोबत जोडण्यात यावीत.

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

मूळ सिी (णशक्क्याची नािी)
सणचव
(सांथिेचे नाव व पूिय पत्ता)
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* पणिणशष्ट-ब *
सांथिेचे नाव :-

णवद्यापीठाचे नाव :

णठकाि :-

णवद्याशाखा :-

अ.क्र.

तपासिी सूची

पुतयतेचा

पृष्ठ क्रमाांक

“तपशील”
(िोय/नािी)
1.

सांथिेचा नणवन अणतणिक्त जलदगती तुकडी मांजुिीसाठीचा
णवणित नमुन्यात अजय.

2.

सांथिा नोंदिी प्रमािपत्राची साक्षाांणकत प्रत.

3.

चालू वर्षाच्या तपणशलवाि अांदाजपत्रकाची प्रत.

4.

सांथिेच्या मागील वर्षाच्या लेखापणिक्षि अिवालाची प्रत.

5.

शासनाचे कायम णवना अनुदाणनत धोिि लक्षात घेता,
अजासोबत मांजुि अणतणिक्त तुकडीसाठी णनयमानुसाि वेतन
व वेतनेति खचय सांथिा कििाि असल्याबाबतचे रु.100/च्या थटँ प पेपिवि नोंदिीकृत िमीपत्र.

6.

अस्थतत्वात असिाऱ्या मिाणवद्यालयाच्या इमाितीत णवद्यापीठ
अनुदान आयोगाने णवणित केल्यानुसाि सेमीनाि रुम, लेक्चि
रुम, लायब्रिी, प्रयोगशाळा यासाठी णकमान आवश्यक जागा
या सांदभातील प्रमाणित कागदपत्रे.

7.

मिाणवद्यालयाच्या प्रयोगशाळे त णनधाणित आवश्यक सामग्री
(णवज्ञान णवद्याशाखेसाठी)

8.

ग्रांिालयात

पुथतकाांची

सुणवधा

(मागिी

केलेल्या

तुकडीकणिता णकमान 100 अणतणिक्त पुथतके)
9.

प्रथताणवत मिाणवद्यालयाच्या इमाितीतील सेणमनाि रुम,
लेक्चि रुम, फॅकल्टी रुम, थटाफ रुम, प्राचायांची रुम,
कॉमन रुम, िॉथटे ल रुम इत्यादी णठकािी आवश्यक
फर्गनचि.

10.

ज्या णवद्याशाखेच्या जलदगती अणतणिक्त तुकडीची मागिी
केली आिे, त्या णवद्याशाखेच्या मुळ तुकडीच्या सवय
णवर्षयाांकिीता अियताधािक अध्यापक उपलब्ध आिेत तसेच,
शासनाने णवणित केलेल्या णनकर्षाांनुसाि मूलभूत भौणतक
सुणवधा उपलब्ध असल्याचे प्रमािपत्र व सांपूिय तपणशल.
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11.

ज्या णवद्याशाखेच्या जदलगती अणतणिक्त तुकडीची मागिी
किण्यात आलेली आिे, त्याकणिता भौणतक व मूलभूत साधने
/ पात्रताधािक अध्यापक उपलब्ध आिेत ककवा तात्पुिती
व्यवथिा केलेली आिे त्याबाबतचे णवद्यापीठाने प्रमाणित
केलेले मिाणवद्यालयाचे तपणशलवाि प्रमािपत्र.

12.

ज्या मिाणवद्यालयाांनी तात्पुित्या थवरुपात व्यवथिा केलेली
आिे, त्या मिाणवद्यालयाांनी पुढील 6 मणिन्यात शासनाने
णनयणमत तुकडीकिीता णवणित केलेल्या णनकर्षाांची पूतयता
किण्यात येईल, असे िमीपत्र.

13.

मुल्याांकन/पुनमूयल्याांकनाककणिता पात्र असल्यास नॅक/
एनबीए मानाांकन व मूल्याांकन, पुनमूयल्याांकन करुन घेतले
असल्याचे प्रमािपत्र.

14.

ज्या णवद्याशाखेची अणतणिक्त जलदगती तुकडीची मागिी
केली आिे, त्यास णशखि पणिर्षदे च्या मान्यतेची आवश्यकता
आिे काय,

14.

ज्या णवद्याशाखेची अणतणिक्त जलदगती तुकडीची मागिी
केली आिे, त्या णवद्याशाखेच्या प्रवेशाची काययपद्धती.
ऑनलाईन प्रवेश किण्यात येत असल्यास त्याचा तपशील.
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* पणिणशष्ट - क *
अ.क्र.

णवद्यापीठाने द्यावयाचा तपणशल

1.

सांथिेचे नाव व पूिय पत्ता.

2.

प्रथताणवत जलदगती तुकडीच्या णवद्याशाखेचा तपशील.

3.

णवद्यापीठाांनी केलेली णशफािस.

4.

णवद्यापीठ अनुदान आयोगाने णवणित केलेल्या मूलभूत सुणवधा सांथिेने
मिाणवद्यालयाांसाठी उपलब्ध केल्या आिेत काय? असल्यास, त्याचा
तपशील.

5.

सांथिेची आर्गिक स्थिती कशी आिे ?

6.

ज्या तालुक्यामधील मिाणवद्यालयात अणतणिक्त जलदगती तुकडी
माणगतली आिे , त्या तालुक्यातील इति मिाणवद्यालयात अस्थतत्वात
असिाऱ्या तुकड्ाांवि णवपिीत पणििाम िोईल ककवा कसे,

7.

तालुक्यामध्ये

अस्थतत्वात

असलेल्या

मिाणवद्यालयाांची

नावे

व

मिाणवद्यालयाांमधील अांति.
8.

तालुक्यामध्ये अस्थतत्वात असलेल्या मिाणवद्यालयाांतील णवद्याशाखेंतगयत
णशकणवल्या जािाऱ्या णवर्षयाचे गट (व्यावसाणयक अभ्यासक्रमाांची थवतांत्र
माणिती द्यावी)

9.

गटणनिाय णवद्यािी सांख्या (व्यावसाणयक अभ्यासक्रमाची थवतांत्र माणिती
द्यावी)

10.

तालुक्यामध्ये मिाणवद्यालय शाळाांमधुन 12 वी उत्तीिय झालेल्या
णवद्याशाखाणनिाय णवद्यार्थ्यांची सांख्या.

11.

मागील वर्षी णकती णवद्यािी प्रवेशापासून वांणचत िाणिले ?

12.

ज्या णवद्याशाखेची अणतणिक्त जलदगती तुकडी प्रथताणवत केली आिे,
पणिसिात त्या णवद्याशाखेच्या णकती तुकड्ा आिेत ? त्यामध्ये प्रवेणशत
मागील / चालू वर्षाची णवद्यािी सांख्या, त्या णवद्याशाखेस असलेली
णवद्यार्थ्यांची मागिी, पणिसिातील त्या णवद्याशाखेची प्रवेश क्षमता
सांपृष्टात आल्यानांतििी णवद्यािी प्रवेशाणवना वांणचत ििात आिेत, अशी
पणिस्थिती णनमाि झाली आिे काय ? याची या सांदभातील तपशीलवाि
माणिती.

13.

नवीन अणतणिक्त जलदगती तुकडी सुरु किण्यास पिवानगी द्यावी ककवा
कसे याबाबतचे णवद्यापीठाचे थवयांथपष्ट अणभप्राय (समियनीय काििाांसि)

णवद्यापीठाच्या सक्षम प्राणधकाऱ्याची
सिी व णशक्का
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