
Reference No: REF/CONTI/EVJNIZ

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ
स्थािनय चौकशी सिमतीचा अहवाल

१. महािव ालयाचे नांव :   व्ही. एम. व्ही. कॉमसर् जे. एम. टी. आट्सर् अँड जे. जे. पी. सायंस कॉलेज
         
२. चौकशी सिमतची िशफारस :   िशफारशीस पातर् आह.े 
         

  अ) संलग्नतेची िशफारस केलेले िवषय/अभ्यासकर्म आिण 
वगर्

:   मािहती खालील तक्त्यात भरलेली आह.े

         

 
ब) संलग्नता िशफारशीचा काळ कोणत्या वषार्पासून 
कोणत्या वषार्पयर्ंत संलग्नता ावी अशी िशफारस केली 
आह े(अभ्यासकर्मानुसार) 

:   मािहती खालील तक्त्यात भरलेली आह.े

Sr. 
No. 

Name of Faculty Classes Year Subjects Medium Affiliation 
Recommended 
from 

Affilation 
Recommended 
Upto 

1 Commerce P. G. Diploma in 
Computer Commercial 
Application 

First Year As Per Syllabus English 2011-12 2013-14

Bachelor of Commerce First Year Supplementary 
English 

English 2007-08 2013-14

Second Year Supplementary 
English 

English 2007-08 2013-14

Bachelor of Commerce 
(Computer Application) 

First Year As Per Syllabus English 2009-10 2013-14

Second Year As Per Syllabus English 2009-10 2013-14

Third Year As Per Syllabus English 2009-10 2013-14

Master of Commerce First Year As Per Syllabus English 2009-10 2013-14

Second Year As Per Syllabus English 2009-10 2013-14

Master of Computer 
Management 

First Year As Per Syllabus English 2009-10 2013-14

Second Year As Per Syllabus English 2009-10 2013-14

Bachelor of Business 
Administration 

First Year As Per Syllabus English 2007-08 2013-14

Second Year As Per Syllabus English 2007-08 2013-14

Third Year As Per Syllabus English 2007-08 2013-14

2 Science Bachelor of Science First Year Supplementary 
English 

English 2007-08 2013-14
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First Year Computer Science English 2013-14 2016-17

Second Year Supplementary 
English 

English 2007-08 2013-14

Second Year Computer Science English 2013-14 2016-17

Third Year Computer Science English 2013-14 2016-17

Bachelor of Computer 
Application 

First Year As Per Syllabus English 2007-08 2013-14

Second Year As Per Syllabus English 2007-08 2013-14

Third Year As Per Syllabus English 2007-08 2013-14

Master of Computer 
Application 

First Year As Per Syllabus English 2009-10 2013-14

Second Year As Per Syllabus English 2009-10 2013-14

3 Arts Bachelor of Arts First Year English Literature Hindi 2007-08 2013-14

First Year English Literature Marathi 2007-08 2013-14

Second Year English Literature Marathi 2007-08 2013-14

Second Year English Literature Hindi 2007-08 2013-14

Third Year English Literature Marathi 2007-08 2013-14

Third Year English Literature Hindi 2007-08 2013-14

Master of Arts (English 
Literature) 

First Year As Per Syllabus English 2010-11 2013-14

Second Year As Per Syllabus English 2010-11 2013-14

     

     

िदनांक: 27-05-2014  

डॉ. पी. के. बुटे 
अध्यक्ष,

स्थािनय चौकशी सिमती
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रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ
स्थािनय चौकशी सिमतीचा अहवाल

 

१. महािव ालयाचे नांव व प ा : व्ही. एम. व्ही. कॉमसर् जे. एम. टी. आट्सर् अँड जे. जे. पी. 
सायंस कॉलेज  
वधर्मान नगर, सटर्ल एव्हने्यु 
िजल्हा - नागपूर, तालुका - नागपूर शहर, िपन कोड - 
440008

२. पर्ाचायार्चे नांव : डॉ. मुरलीधर गोिवदराव चांदकेर

  स्थायी / अस्थायी / पिरिवक्षाधीन / कायर्कारी : स्थायी 

  कायर्कारी असल्यास त्याची कारणे : ----- 

      िनवास : 712 - 2260972
कायार्लय : 712 - 2764391
फॅक्स कर्. : 712 - 2763891
मोबाईल कर्. : 9822567712 

३. िव ापीठाने िनयुक्ती केलेली स्थानीय चौकशी सिमती : डॉ. पी. के. बुटे - (अध्यक्ष)

डॉ. पर्ितक बॅनज  - (सदस्य)

पर्ा. एस. के. रणधीर - (सदस्य)

डॉ. एम. पी. ढोरे - (सदस्य)

डॉ. डी. एम. शडे - (सदस्य)

डॉ. िगरीष काटकर - (सदस्य)

डॉ. बी. एच. िघया - (सदस्य)

डॉ. आर. एस. पाटील - (सदस्य)

डॉ. टी. कल्यानी - (सदस्य)

४. महािव ालय स्थापनेचे वषर् : 1969

५. भेटीची तारीख : 27-05-2014 

६. महािव ालयामध्ये िशकिवल्या जाणाऱ्या अभ्यासकर्मांची मािहती :- 

 
अ.कर्. िव ाशाखा अभ्यासकर्म िवषय 

आवश्यक / एिच्छक
िशफ्ट अभ्यासकर्म सुरु 

केल्याचे वषर्
िकमान / कमाल 
िनधार्िरत पर्वेश 
क्षमता

संलिग्नकरण 
मान्यतापर्ा  वषर्

1 वािणज्य पी. जी. िडप्लोमा इन कंप्युटर 
कमरिशयल अप्लीकेशन 

As Per Syllabus Regular 
Shift

2009-
2010 

0/ 60 2009-
2010 

बॅचलर ऑफ कॉमसर् As Per Syllabus Night 
Shift

2013-
2014 

0/ 120 2013-
2014 

सिप्लमेन्टर्ी इंिग्लश
[एिच्छक] 

Regular 
Shift

2006- 0/ 120 2006-
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2007 2007 

बॅचलर ऑफ कॉमसर् (कंप्युटर 
अप्लीकेशन) 

As Per Syllabus Regular 
Shift

2000-
2001 

0/ 120 2000-
2001 

मास्टर ऑफ कॉमसर् As Per Syllabus Regular 
Shift

2004-
2005 

0/ 80 2004-
2005 

मास्टर ऑफ कंप्युटर मॅनेजमट As Per Syllabus Regular 
Shift

2000-
2001 

0/ 60 2000-
2001 

बॅचलर ऑफ िबजनेस 
अँडिमनीस्टेर्शन 

As Per Syllabus Regular 
Shift

2006-
2007 

0/ 120 2006-
2007 

2 िवज्ञान बॅचलर ऑफ सायंस सिप्लमटर्ी इंगर्जी
[एिच्छक] 

Regular 
Shift

2006-
2007 

0/ 120 2006-
2007 

संगणक िवज्ञान [एिच्छक] Regular 
Shift

1999-
2000 

0/ 120 1999-
2000 

बॅचलर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन As Per Syllabus Regular 
Shift

2006-
2007 

0/ 120 2006-
2007 

मास्टर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन As Per Syllabus Regular 
Shift

2002-
2003 

0/ 60 2000-
2001 

3 कला बी.ए. इंगर्जी वाङ्मय[एिच्छक] Regular 
Shift

2006-
2007 

0/ 120 2006-
2007 

मास्टर ऑफ आट्सर् (िहन्दी) As Per Syllabus Night 
Shift

2013-
2014 

0/ 80 2013-
2014 

मास्टर ऑफ आट्सर् (इंगर्जी वाङमय) As Per Syllabus Regular 
Shift

2009-
2010 

0/ 80 2009-
2010 

मास्टर ऑफ आट्सर् (अथर्शा ) As Per Syllabus Night 
Shift

2013-
2014 

0/ 80 2013-
2014 

७. मागील चौकशी सिमतीच्या अहवालातील अटीच्या पिरपूत संबंधी : मागील चौकशी सिमतीच्या अहवालातील अट ची पूतर्ता 
केलेली आह.े

       

  अ) मागील चौकशी सिमतीच्या भेटीची तारीख : 27-05-2014
       

  ब) मागील चौकशी सिमतीच्या अट ची महािव ालयाने केलेले 
अनुपालन 

: १) महािव ालयाने सतर् २०१४-१५ पयर्ंत सवर् िवना-
अनुदिनत अभ्यासकर्मांकिरता कायर्भारानुसार िनयिमत 
मान्यतापर्ा  िशक्षकांची िनयुक्ती करण्यासाठी पर्िकर्या सुरु 
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केलेली आह.े २) महािव ालय सतर् २०१४-१५ पयर्ंत 
एम  .सी.ए. अभ्यासकर्माकिरता ए.आय.सी.टी.ई.च्या 
िनयमानुसार स ोगी पर्ाध्यापकांची िनयुक्ती करेल. ३) 
महािव ालयाने गर्ंथालयाकरीता रु. ३०,०००/- ची पुस्तके 
व िनयतकािलके खरेदीसाठी ऑडर्र िदलेली आह.े ४) 
महािव ालयाने परवान्यासह सॉ ट्वेयर खरेदीसाठी ऑडर्र 
िदलेली आह.े

       

  क) सिमतीच्या स्थायी स्वरुपाच्या सुचनापैकी िकती पूणर् केल्या ? 
नसल्यास, पुणर् करण्याचे दृ ीने केलेले पर्य  

: सिमतीने स्थायी स्वरुपाच्या सूचना केलेल्या नसल्याने लागू 
नाही.

       

८. महािव ालयाचे पिरके्षतर्:    

 
      आिदवासी गर्ामीण शहरी  

अ) महािव ालया ारे चालिवल्या 
जाणाऱ्या िविवध िव ाशाखा 

: 1.ARTS 
2.COMMERCE 
3.SCIENCE 

 

ब) राज्य शासना ारा अनुदान पर्ा  
िव ाशाखा

: 1.ARTS 
2.COMMERCE 
3.SCIENCE 

 

क) िवना अनुदािनत िव ाशाखा : 1.ARTS 
2.COMMERCE 
3.SCIENCE 

 

ड) स :िस्थतीत राज्य शासना ारे 
िमळणारे अनुदान

: १०० टके्क ७५ टके्क ५० टके्क २५ टके्क 

९. उपलब्ध इमारत:

  अ) स्वतःची इमारत आह ेकाय ?  : होय 

  ब) िशकिवल्या जाणाऱ्या अभ्यासकर्माचे अनुषंगाने उपलब्ध इमारत 
पुरेशी आहे काय ? 

: होय 

  क) पर्ाचायार्च्या कायार्लयासाठी व महािव ालयाच्या 
कायार्लयासाठी स्वतंतर् वस्था आह ेकाय ? 

: होय 

  ड) िशक्षकांकिरता स्टाफ रुमची वस्था आहे काय ? : होय 

  इ) िव ाथ नीकिरता स्वतंतर् कॉमन रुमची वस्था आह ेकाय ? : होय 

  फ) िव ाथ्यार्साठी वसितगृहाची वस्था असेल तर त्याची दखेरेख 
व कल्याणासाठी काय वस्था करण्यात आली. 

: नाही

१०. अभ्यासकर्म:

  अ) िशकिवल्या जाणाऱ्या सवर् अभ्यासकर्मांना शासनाची तसेच 
िव ापीठाची मान्यता पर्ा  आह ेकाय ? 

: होय 

  ब) परवानगी िशवाय एखादा अभ्यासकर्म िवषय सुरु िकवा बंद 
केला आह ेकाय ? 

: नाही

  क) सवर् िवषयांना िनयमापर्माणे िविहत तास िदले आहते काय ? : होय 
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  ड) शैक्षिणक बाबतीत एकूण पिरिस्थती पाहून सिमतीने आपला 
अिभपर्ाय थोडक्यात ावा 

: 1. The college should appoint regular approved 
faculty members as per the workload for all 
other courses than  MCA course upto end of 
session 2014-15. 

2. The college should appoint professor and 
associate professor as per AICTE norms for 
MCA course upto end of session 2014-15. 

3. The library should be strenghtened by 
purchasing more books and journals worth Rs. 
30,000/- 

4. more licenced softwares should be 
purchased. 

  इ) १. महािव ालयाला किन  महािव ालय जोडले आह ेकाय ? : होय 

    २. किन  महिव ालयातील िशक्षक विर  महािव ालयातील 
वगार्ंना िशकवतात काय ?  

  नाही

    असल्यास िव ापीठाची परवानगी घेण्यात आली आह ेकाय ? :

     

  फ) िशकिवल्या जाणारे सवर् अभ्यासकर्म पर्वेश घेतलेल्या आिण परीके्षत पास झालेल्या िव ाथ्यार्ंची मागील तीन वषार्ंची टके्कवारी :- 

 
अ.कर्. िव ाशाखा अभ्यासकर्म/वषर् िवषय िशफ्ट पर्वेश घेतलेल्या व पास झालेल्या िव ाथ्यार्ंची 

संख्या

वषर् पर्वेश पास

1 वािणज्य बॅचलर ऑफ िबजनेस 
अँडिमनीस्टेर्शन - [पर्थम वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

119 34

2011-
12

120 74

2012-
13

76 15

2 वािणज्य बॅचलर ऑफ िबजनेस 
अँडिमनीस्टेर्शन - [िव्दतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

71 39

2011-
12

83 78

2012-
13

77 44

3 वािणज्य बॅचलर ऑफ िबजनेस 
अँडिमनीस्टेर्शन - [तृतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

70 39

2011- 68 57
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12

2012-
13

77 64

4 वािणज्य बॅचलर ऑफ कॉमसर् (कंप्युटर 
अप्लीकेशन) - [पर्थम वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

105 14

2011-
12

88 53

2012-
13

68 18

5 वािणज्य बॅचलर ऑफ कॉमसर् (कंप्युटर 
अप्लीकेशन) - [िव्दतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

69 40

2011-
12

58 30

2012-
13

63 31

6 वािणज्य बॅचलर ऑफ कॉमसर् (कंप्युटर 
अप्लीकेशन) - [तृतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

69 56

2011-
12

68 47

2012-
13

52 45

7 वािणज्य मास्टर ऑफ कॉमसर् - [पर्थम वषर्] As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

62 9

2011-
12

80 13

2012-
13

75 21

8 वािणज्य मास्टर ऑफ कॉमसर् - [िव्दतीय 
वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

12 2

2011- 23 9

Page 7 of 18Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University

12/23/2014http://onlinebcudrtmnu.org/continuation/view_postlic.php?ref_no=REF/CONTI/EVJ...



12

2012-
13

35 15

9 वािणज्य मास्टर ऑफ कंप्युटर मॅनेजमट - 
[पर्थम वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

31 7

2011-
12

9 1

2012-
13

4 4

10 वािणज्य मास्टर ऑफ कंप्युटर मॅनेजमट - 
[िव्दतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

13 0

2011-
12

28 13

2012-
13

8 1

11 वािणज्य पी. जी. िडप्लोमा इन कंप्युटर 
कमरिशयल अप्लीकेशन - [पर्थम 
वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

40 17

2011-
12

41 24

2012-
13

36 24

12 वािणज्य बॅचलर ऑफ कॉमसर् - [पर्थम वषर्] सिप्लमेन्टर्ी इंिग्लश Regular 
Shift

2010-
11

66 61

2011-
12

52 43

2012-
13

67 54

13 वािणज्य बॅचलर ऑफ कॉमसर् - [िव्दतीय 
वषर्]

सिप्लमेन्टर्ी इंिग्लश Regular 
Shift

2010-
11

37 33

2011- 57 34
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12

2012-
13

52 48

14 कला बी.ए. - [पर्थम वषर्] इंगर्जी वाङ्मय Regular 
Shift

2010-
11

5 1

2011-
12

15 12

2012-
13

5 2

15 कला बी.ए. - [िव्दतीय वषर्] इंगर्जी वाङ्मय Regular 
Shift

2010-
11

5 1

2011-
12

3 2

2012-
13

11 2

16 कला बी.ए. - [तृतीय वषर्] इंगर्जी वाङ्मय Regular 
Shift

2010-
11

2 1

2011-
12

4 3

2012-
13

2 2

17 कला मास्टर ऑफ आट्सर् (इंगर्जी 
वाङमय) - [पर्थम वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

19 0

2011-
12

14 2

2012-
13

11 5

18 कला मास्टर ऑफ आट्सर् (इंगर्जी 
वाङमय) - [िव्दतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

1 0

2011- 5 1

Page 9 of 18Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University

12/23/2014http://onlinebcudrtmnu.org/continuation/view_postlic.php?ref_no=REF/CONTI/EVJ...



12

2012-
13

3 0

19 िवज्ञान बॅचलर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन - 
[पर्थम वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

32 28

2011-
12

23 14

2012-
13

13 2

20 िवज्ञान बॅचलर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन - 
[िव्दतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

36 4

2011-
12

16 3

2012-
13

11 4

21 िवज्ञान बॅचलर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन - 
[तृतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

43 32

2011-
12

42 25

2012-
13

16 11

22 िवज्ञान मास्टर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन - 
[पर्थम वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

55 49

2011-
12

47 32

2012-
13

41 15

23 िवज्ञान मास्टर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन - 
[िव्दतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

31 26

2011- 58 45
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12

2012-
13

37 36

24 िवज्ञान मास्टर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन - 
[तृतीय वषर्]

As Per Syllabus Regular 
Shift

2010-
11

53 52

2011-
12

28 28

2012-
13

55 55

25 िवज्ञान बॅचलर ऑफ सायंस - [पर्थम वषर्] सिप्लमटर्ी इंगर्जी Regular 
Shift

2010-
11

0 0

2011-
12

5 0

2012-
13

2 1

26 िवज्ञान बॅचलर ऑफ सायंस - [िव्दतीय 
वषर्]

सिप्लमटर्ी इंगर्जी Regular 
Shift

2010-
11

0 0

2011-
12

0 0

2012-
13

0 0

27 िवज्ञान बॅचलर ऑफ सायंस - [पर्थम वषर्] संगणक िवज्ञान Regular 
Shift

2010-
11

37 15

2011-
12

48 8

2012-
13

46 14

28 िवज्ञान बॅचलर ऑफ सायंस - [िव्दतीय 
वषर्]

संगणक िवज्ञान Regular 
Shift

2010-
11

11 2

2011- 21 2

Page 11 of 18Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University

12/23/2014http://onlinebcudrtmnu.org/continuation/view_postlic.php?ref_no=REF/CONTI/EVJ...



12

2012-
13

19 6

29 िवज्ञान बॅचलर ऑफ सायंस - [तृतीय वषर्] संगणक िवज्ञान Regular 
Shift

2010-
11

22 4

2011-
12

8 2

2012-
13

8 5

११. िशक्षक व िशक्षके र कमर्चारी :

  अ) िनयमानुसार िशक्षके र कमर्चारी वगर् आह ेकाय ? : होय 

  ब) कायार्लयात टेबल, खुच्यार्, टंकमुदर्ण यंतर्, डुप्लीकेटर, आलमारी 
इ. वस्तू पुरेशा आहेत काय ? 

: होय 

  क) सवर् वगार्ंना वेळापतर्कापर्माणे तास घेण्याकिरता पुरेसा 
िशक्षकवगर् आह ेकाय ? 

: होय 

    आिण त्यांच्यामध्ये तािसकांची िवभागणी िनयमापर्माणे 
करण्यात आली काय? 
(वेळापतर्काची पर्त सोबत जोडावी) 

: होय 

  ड) अिध ाख्याते िव ापीठ िनयमानुसार आहर्ता तसेच 
िव ापीठाची  मान्यता पर्ा  आह ेकाय ?  

: होय 

    ज्या अिध ाख्यातांना िव ापीठाची  मान्यतापर्ा  नाही 
अशांची थोडक्यात नावािनशी मािहती ावी. 

: ---

  इ) िनयुक्ती केलेल्या सवर् िशक्षक कमर्चाऱ्यांनी अध्यादेश २४ च्या 
तरतुदी नुसार िनयुक्तीपतर्े िदली आहते काय ?  

: होय 

    तसेच त्यांच्या सेवापुिस्तका तयार केलेल्या आहते काय ? : होय 

  फ) वगर् दोन्ही पाळ्यांमध्ये भरतात िकवा एका पाळीमध्य,े वगर् 
दोन्ही पाळ्यांमध्ये भरत असल्यास पर्ाचायर् दोन्ही पाळ्यांमध्ये 
उपिस्थत राहतात काय ? 

: होय 

  ग) महारा  िव ापीठ अिधिनयम १९९४ च्या कलम ८५ नुसार 
स्थानीक वस्थापन सिमतीची स्थापना केली आह ेकाय ?  

: होय 

    केली असल्यास तारीख, सदस्यांची संख्या , कायर्काळ व 
सिमतीच्या सदस्यांच्या नावाची यादी ावी. 

: तारीख:१९ जाने.१३ सदस्य संख्या:११ कायर्काळ:५ वषर् 
१)एड.सी.जे.ठाकर-अध्यक्ष २)डॉ.एम .जी.चांदकेर-सिचव 
३)एड.एस .सी.ठाकर-सदस्य(संस्था महासिचव)४)
शर्ी.वाय.एच.पटेल-सदस्य( वस्थापन पर्ितिनधी) ५)
एड.एन.के.झा-सदस्य(संस्थे ारा नािमत)६)
शर्ी.आर.एच .शाह-सदस्य(संस्थे ारा नािमत) ७)
डॉ.पी   .सी.ठक्कर-सदस्य(संस्थे ारा नािमत)८)
डॉ.आर.बी.पाटील-सदस्य(िशक्षक पर्ितिनधी) ९)
डॉ.सौ.एस.एस.खेडीकर-सदस्य(िशक्षक पर्ितिनधी)१०)
डॉ.पी.एम.चौहान-सदस्य(िशक्षक पर्ितिनधी) ११)
शर्ी.एच.एस.पटेल-सदस्य(िशक्षके र कमर्चारी पर्ितिनधी)
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  म) स्थानीय वस्थापन सिमतीवर िशक्षकांमधून तीन िशक्षकांची 
िनवड करण्यात आली आहे काय ? 

: होय 

  भ) स्थानीय वस्थापन सिमतीवर िशक्षके र कमर्चाऱ्यांमधून एका 
कमर्चाऱ्यांची िनवड करण्यात आली आह ेकाय ? 

: होय 

  न) िव ापीठ िवदवत पिरषदचे्या पूवर् परवानगी िशवाय 
महािव ालयाच्या / वस्थापनात पिरवतर्न अथवा त्याचे 
हस्तांतरण करण्यात आले आह ेकाय ? 

: नाही

१२. िनधी - आथ क वहार संबंधीचा तपशील :

  अ) स्वतंतर् अिधकोष खाते उघड्ण्यात आले आह ेकाय ?  : होय 

    असल्यास आिथक वहार कोणाच्या स्वाक्षरीने होतात ? : Principal

  ब) िशक्षक व िशक्षके र कमर्चाऱ्यांना िनयिमत दर मिहन्याला 
िनयमापर्माणे वेतन िदल्या जाते काय ? 

: होय 

  क) कमर्चाऱ्यांना भिवष्य िनवार्ह िनधी योजना लागु करण्यात आली 
आह ेकाय? 

: होय 

    असल्यास कपात केलेली रक्कम स्वतंतर् अिधकोष खात्यामध्ये 
जमा केली काय? 

: होय 

    तसेच संस्थेचे अंशदान िनयमापर्माणे जमा करण्यात आले काय ? : होय 

    या िनधीतून खचार्साठी काही रक्कम उचलेली आह ेकाय ?  : नाही

    असल्यास त्याची कारणे, परतफेड करण्यात कमर्चाऱ्यांच्या 
ाजासंबंधी पूतर्ता केलेली आह.े 

:

  ड) महािव ालयाची इमारत भाडयाने असल्यास त्याचे िकती भाडे 
ावे लागते व महािव ालयाने स्वतःची इमारत बांधण्यासाठी 

काय पर्य  केलेत ?  

: महािव ालयाची स्व:ताची इमारत आहे

  इ) िव ाथ्यार्जवळून  वसूल करण्यात येणारे शुल्क िव ापीठाने 
िनधार्रीत केल्यानुसार आह ेकाय ? 

: होय 

  फ) िव ाथ्यार्जवळून वसूल करण्यात आलेल्या शुल्कापैकी 
िव ापीठाशी संबंिधत शुल्क िव ापीठाकडे जमा केले काय? 

: होय 

  ग) चालु सतर् व यापूव च्या सवर् सतर्ातील वरील शुल्क जमा 
केल्याबाबत िव  िवभागाचे पर्माणपतर् पर्ा  केले काय ? 

: होय 

  ह) िव ापीठात जमा केलेली राखीव िनधी व इमारत िनधीची 
राशी (वेगवेगळी) नमूद करावी.   

: राखीव िनधी : ७५,०००/-

इमारत िनधी : ००

  ज) संस्थेची चौकशीच्या िदवशीची सांपि क िस्थती कशी आह े
ाबबत सिमतीचा थोडक्यात अहवाल 

: संस्थेची चौकशीच्या िदवशीची सांपि क िस्थती उ म 
आह.े

  झ) िव ापीठीय परीक्षांचा मागील वषार्चा िहशोब महािव ालयाने 
िव ापीठाला सादर केला आह ेकाय ? 

: होय 

१३.   िशक्षक, िशक्षके र कमर्चाऱ्यांची िनयुक्ती करतेवेळी 
महािव ालयाने महारा  शासनाच्या राखीव जागेसंबंधीच्या 
िनयमाचा अवलंब केला आह ेकाय ? 

: होय 

१४. िशक्षक व िशक्षके र कमर्चाऱ्यांचे रोस्टर : 

  अ) िव ापीठाच्या िवशेष कक्षा ारा पर्मािणत करण्यात आले आह े
काय? 

:

  ब) पर्त्येक  संवगार्तील  मागासवग यांचा पर्वगर्िनहाय अनुशेष िकती 
आह?े तपिशल ावा. 

: महािव ालयाला भािषक अल्पसंख्यांक दजार् पर्ा  
असल्यामुळे लागू नाही
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  क) मागासवग यांचा अनुशेष भरण्यासाठी महािव ालया ारे काय 
कारवाई करण्यात आली ? 

: लागू नाही

१५. महािव ालय अनुदािनत असल्यास :

  अ) महािव ालयाचे वेतन खाते स्वतंतर्पणे ठेवले आह ेकाय? : होय 

  ब) वस्थापनापासून दर मिहन्याला तुर्टीची भरपाई केली आह े
काय ? 

: होय 

  क) महािव ालयाने िवशेष पर्ाध्यान्यपूवर्क भिवष्य िनवर्ह िनधी 
खाते ठेवले आह ेकाय ?  

: होय 

  ड) अंशदानात्मक (कॉिन्टर्ब्युटरी) भिवष्य िनवार्ह िनधीची प त 
अिस्तत्वात असेल तर वस्थापनाकडून आपल्या स्वतःच्या 
िहश्याची रक्कम िनयिमतपणे जमा करण्यात येते काय ? 

: होय 

  इ) अिधकोषादवारे िनयिमतप णे वेतनाचे वाटप करण्यात येते 
काय ? 

: होय 

  फ) महािव ालय दये वेतन िनयिमतपणे पर्त्येक मिहन्याला िवशेष 
पर्ाधान्यपूवर्क पर्दान करते काय ? 

: होय 

१६. महािव ालयाच्या लेखापूस्तकाचे िनयिमत अंकेक्षण होते काय ? 
((गतवषार्च्या अंकेिक्षत ताळेबंदाची पर्त सोबत जोडावी)) 

: होय 

१७. शारीिरक िशक्षण महािव ालयासंबंधी तपिशलवार मािहती स्वतंतर् 
सहपतर्ा ारे जोडावी (पर्ारूप सोबत जोडलेले आह)े 

: लागू नाही

१८. महािव ालयात िव ापीठ अिधिनयम १९९४ च्या कलम ४० नुसार 
िव ाथ  पिरषदचेे गठण करण्यात आले आह ेकाय ? 

: होय 

१९. गंर्थालय / पर्योगशाळेसंबंधी : 

  अ) िशकिवल्या जाणाऱ्या अभ्यासकर्मापर्माणे आवश्यक 
पर्योगशाळेची स्वतंतर् वस्था आह ेकाय?  

: होय 

  ब) गर्ंथालयासंबंधी समाधानकारक वस्था आह ेकाय? : होय 

    गर्ंथालयात असलेल्या पुस्तकांची अंदाजे िकमत व नवीन पुस्तके 
घेण्यासाठी िनधार्रीत केलेली रक्क्म. 

: अं.िक. - ६५,१०,०००/- िन.रक्क्म - २,००,०००/-

  क) गर्ंथालयामध्ये िनधार्रीत व संदभर् गर्ंथा ितिरक्त िव ाथ्यार्ंच्या 
अवांतर वाचनाकरीता व ज्ञान संवधर्नाकरीता पुरेशा पर्माणात 
पुस्तकांची वस्था आह ेकाय? 

: होय 

  ड) िव ाथ्यार्ंकरीता वाचन कक्षाची स्वतंतर् वस्था आह ेकाय? : होय 

  इ) गर्ंथालयाकरीता कोणकोणती दिैनक सा ािहके, पािक्षके व 
मािसके येतात?  
(यासंबंधी यादी जोडावी) 

: दिैनक : १)महारा  टाईम्स २)लोकस ा ३)तरुण भारत ४)
सकाळ ५)दशेोन्न्ती ६)लोकमत ७)द िहतवाद ८)लोकमत 
टाईम्स ९)इकॉनॉिमक्स टाईम्स १०)टाईम्स ऑफ इंिडया 
११)नवभारत १२)दिैनक भास्कर १३)लोकमत समाचार 
१४)मुंबई समाचार सा ािहके : १)इंिडया टूडे २)लोकपर्भा 
३)युिनव्हिसटी न्युज ४)इकॉनॉिमक एन्ड पॉिलिटकल 
िवकली ५)िचतर्लेखा ६)गुजर्र पुष्प ७)नोकरी संदभर् ८)
एम्पलॉयमट न्युज पािक्षके : १)भवन्स जनर्ल २)गृह शोभा 
मािसके : १)िशक्षण संकर्मण २)सिरता ३)मुक्ता ४)अमृत ५)
िरडसर् डायजेस्ट ६)संपदा ७)उ ोजक ८)मािहती युग ९)
िडजीट

  फ) िव ाथ  कल्याण योजनेअंतगर्त पाठकर्मपूरक केलेली वस्था : िव ाथ  कल्याण योजनतगर्त पा कर्मपूरक वस्था 
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केलेली आह.े

२०. शारीिरक िशक्षण : 

  अ) िव ाथार्ंना आंतिरक व मैदानी खेळाकरीता िकर्डांगण उपलब्ध 
आह ेकाय? 

: होय 

  ब) पुरेशा पर्माणामध्ये खेळाचे सािहत्य उपलब्ध आहे काय?  : होय 

    यासंबंधी केलेला खचर् समाधानकारक आह ेकाय? : होय 

  क) वाष क आंतर महािव ालयीन स्पधार्मध्ये  भाग घेतला होता 
काय? 

: होय 

  ड) िव ाथ्यार्मध्ये खेळाची गोडी िनमार्ण होऊन स्पधार्त्मक सहभाग 
तसेच िव ाथार्च्या सवार्गीण िवकासाच्या दृ ीने केलेले पर्य  
समाधानकारक आहते काय? 

: होय 

  इ) रा ीय सेवा योजना / एन. सी .सी. सुरु करण्यात आली आह े
काय? 

: होय 

  फ) महािव ालयाने शारीिरक िशक्षकांची िनयमानुसार िनयुक्ती 
केली आह ेकाय? 

: होय 

    नसल्यास पयार्यी  वस्था :
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सिमतीच्या िशफारशी

२१. महािव ालयातील ज्या अभ्यासकर्मांना संलिग्नकरण वाढवून घ्यावायाचे असेल त्याकिरता पूणर् करावयाच्या सिमतीच्या िशफारश चा 
तपिशल.

  अ) वगर् व िवषयांचा तपशील खालील तक्त्यामध्ये ावा:

अ. कर्. अभ्यासकर्म वषर् िवषय संलिग्नकरणाचा िशफारस केलेला कालावधी

1 पी. जी. िडप्लोमा इन कंप्युटर कमरिशयल 
अप्लीकेशन 

पर्थम वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2011-12 पासून / 2013-14 पयर्ंत

2 बॅचलर ऑफ कॉमसर् पर्थम वषर् सिप्लमेन्टर्ी इंिग्लश 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

3 िव्दतीय वषर् सिप्लमेन्टर्ी इंिग्लश 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

3 बॅचलर ऑफ कॉमसर् (कंप्युटर अप्लीकेशन) पर्थम वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2009-10 पासून / 2013-14 पयर्ंत

4 िव्दतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2009-10 पासून / 2013-14 पयर्ंत

4 तृतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2009-10 पासून / 2013-14 पयर्ंत

4 मास्टर ऑफ कॉमसर् िव्दतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2009-10 पासून / 2013-14 पयर्ंत

5 पर्थम वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2009-10 पासून / 2013-14 पयर्ंत

5 मास्टर ऑफ कंप्युटर मॅनेजमट िव्दतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2009-10 पासून / 2013-14 पयर्ंत

6 पर्थम वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2009-10 पासून / 2013-14 पयर्ंत

6 बॅचलर ऑफ िबजनेस अँडिमनीस्टेर्शन तृतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

7 िव्दतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

7 पर्थम वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

7 बॅचलर ऑफ सायंस तृतीय वषर् संगणक िवज्ञान 2013-14 पासून / 2016-17 पयर्ंत

8 पर्थम वषर् सिप्लमटर्ी इंगर्जी 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

8 िव्दतीय वषर् संगणक िवज्ञान 2013-14 पासून / 2016-17 पयर्ंत

8 पर्थम वषर् संगणक िवज्ञान 2013-14 पासून / 2016-17 पयर्ंत

8 िव्दतीय वषर् सिप्लमटर्ी इंगर्जी 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

8 बॅचलर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन िव्दतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत
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9 तृतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

9 पर्थम वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

9 मास्टर ऑफ कंम्पुटर अप्लीकेशन पर्थम वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2009-10 पासून / 2013-14 पयर्ंत

10 िव्दतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2009-10 पासून / 2013-14 पयर्ंत

10 बी.ए. पर्थम वषर् इंगर्जी वाङ्मय 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

11 तृतीय वषर् इंगर्जी वाङ्मय 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

11 तृतीय वषर् इंगर्जी वाङ्मय 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

11 िव्दतीय वषर् इंगर्जी वाङ्मय 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

11 पर्थम वषर् इंगर्जी वाङ्मय 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

11 िव्दतीय वषर् इंगर्जी वाङ्मय 2007-08 पासून / 2013-14 पयर्ंत

11 मास्टर ऑफ आट्सर् (इंगर्जी वाङमय) पर्थम वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2010-11 पासून / 2013-14 पयर्ंत

12 िव्दतीय वषर् अभ्यासकर्मापर्माणे 2010-11 पासून / 2013-14 पयर्ंत

 

ब) िवस्तारासंबंधी महािव ालयाने पूणर् करावयाच्या तर्ुटी बाबत सिमतीच्या 
िशफारशी. 

: 1. The college should appoint regular approved 
faculty members as per the workload for all 
other courses than  MCA course upto end of 
session 2014-15. 

2. The college should appoint professor and 
associate professor as per AICTE norms for 
MCA course upto end of session 2014-15. 

3. The library should be strenghtened by 
purchasing more books and journals worth Rs. 
30,000/- 

4. more licenced softwares should be 
purchased. 

  

 

क) महािव ालयासंबंधी सिमतीच्या िवशेष िशफारशी. : 1. The college should appoint regular approved 
faculty members as per the workload for all 
other courses than  MCA course upto end of 
session 2014-15. 

2. The college should appoint professor and 
associate professor as per AICTE norms for 
MCA course upto end of session 2014-15. 
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3. The library should be strenghtened by 
purchasing more books and journals worth Rs. 
30,000/- 

4. more licenced softwares should be 
purchased. 

         

िदनांक: 27-05-2014   स्वाक्षरीत

   

 

1 डॉ. पी. के. बुटे - (अध्यक्ष)

2 डॉ. पर्ितक बॅनज  - (सदस्य)

3 पर्ा. एस. के. रणधीर - (सदस्य)

4 डॉ. एम. पी. ढोरे - (सदस्य)

5 डॉ. डी. एम. शडे - (सदस्य)

6 डॉ. िगरीष काटकर - (सदस्य)

7 डॉ. बी. एच. िघया - (सदस्य)

8 डॉ. आर. एस. पाटील - (सदस्य)

9 डॉ. टी. कल्यानी - (सदस्य)
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