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ित,  

मामामामा. . . . ाचायाचायाचायाचाय ////मामामामा....संचालकसंचालकसंचालकसंचालक    
ईकराईकराईकराईकरा    ए युकेशनए युकेशनए युकेशनए युकेशन    सोसायटीचेसोसायटीचेसोसायटीचेसोसायटीचे    ईकराईकराईकराईकरा    कॉलेजकॉलेजकॉलेजकॉलेज    ऑफ़ऑफ़ऑफ़ऑफ़    ए युकेशनए युकेशनए युकेशनए युकेशन    म ेह णमेह णमेह णमेह ण    ज गावज गावज गावज गाव        
ताताताता. . . . जळगावजळगावजळगावजळगाव            िजिजिजिज. . . . जळगावजळगावजळगावजळगाव     

िवषय :- शै�िणक वष
 २०१८-१९ क�रता संल�ीकरणा�ा नुतनीकरणास मा�तेबाबत  
 

 

संदभ
 :- १) आप�ा महािव
ालयाने / प�रसं�थेने शै�िणक वष� २०१८-१९ क�रता संल!ीकरणाचे नुतनीकरणासाठी [Continuation of Affiliation] 

सादर केलेला '(ाव 

  २) िव
ापीठा)ारे प* +मांक NMU/05/ Nutani-NG-2018-19/D.O. 10 / 40 / 2018 िद. 02-02-2018 रोजी िनयु. कर/ांत 

आलेली �थािनक चौकशी सिमती  
 

 

महोदय /महोदया,  

      शै िणक वष २०१८-१९ क रता संल ीकरणा या नुतनीकरणास मा यता िमळणेक रता आपण  िव ापीठास संद भय प  मांक ०१ नुसार सादर केले या तावा या 
अनुषंगाने आप या महािव ालयासंदभात/मा यता ा  प रसं थेसंदभात तपासणी क न अहवाल सादर कर यासाठी िव ापीठा ारे  संद भय प  मांक ०२ अ वये थािनक 

तपासणी सिमतीची िनयु  कर यांत आली होती. 

 

       सदर  थािनक तपासणी सिमतीने आप या महािव ालयास/मा यता ा  प रसं थेस भेट देवून िव ापीठास सादर केले या अहवालाची, ा  आदेशा वये, मा. अिध ाता 

/ मंडळाने छाननी व तपासणी क न संल ीकरणाचे नुतनीकरण/नैस गक िव तार व िव ाथ  वेशा संदभात िशफारशी क न मा. िव ापरीषदेस अहवाल सादर केला असून, 
सदर  अहवालास मा. कुलगु  महोदयांनी मा. िव ापरीषदे या वतीने मा यता दान केलेली आहे. या अनुषंगाने, सोबत या त यात नमूद केले या िवषय/अ यास मा या 
संल ीकरणा या नुतनीकरणास/ नैस गक िव तारास [ Continuation of Affiliation / Natural Growth ] यासमोर दशिवले या कालावधीक रता, महारा  सावजिनक 

िव ापीठ, अिधिनयम,२०१६ चे कलम  ११४(१) नुसार मा यता दे यांत येत आहे.  

 

     वरील अनुषंगाने आपणांस िवदीत कर यात येत े क , N.C.T.E. Norms & Standards, 2014 नुसार आव यक बाब ची पूतता करणे आपणांस बंधनकारक राहील 
तसेच अनुषंिगक या- या ािधकरणाची देखील मा यता घेणे आव यक राहील, याची कृपया न द यावी. 

 

                        आप याआप याआप याआप या    महािव ालयासमहािव ालयासमहािव ालयासमहािव ालयास    दे या ंतदे या ंतदे या ंतदे या ंत    य ेतयेतयेतयेत    असलेलीअसलेलीअसलेलीअसलेली    मा यतामा यतामा यतामा यता    हीहीहीही    फफफफ     एकाएकाएकाएका    श ै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    वषाक रतावषाक रतावषाक रतावषाक रता    हणजेचहणजेचहणजेचहणजेच, , , , श ै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    वषवषवषवष     २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    क रताक रताक रताक रता    दे या ंतदे या ंतदे या ंतदे या ंत    य ेतयेतयेतयेत    असूनअसूनअसूनअसून    सदरसदरसदरसदर     मा यतेचेमा यतेच ेमा यतेच ेमा यतेच े    
व ेळोव ेळीव ेळोव ेळीव ेळोव ेळीव ेळोव ेळी    न ुतनीकरणनुतनीकरणनुतनीकरणनुतनीकरण    करणेकरणेकरणेकरणे    आपणांसआपणांसआपणांसआपणांस    ब ंधनकारकबंधनकारकबंधनकारकबंधनकारक    राहीलराहीलराहीलराहील. .. .. .. . 

 

      आपणांस असेही िवदीत करणेत येत े क , महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ चे कलम  १०८ नुसार संल ीकरणासाठी िव ापीठाने सूिचत केले या 

अटी/ ुट ची पूतता करणे आपणांस बंधनकारक असून, याअनुषंगाने आपणांस िवनंती कर यांत येत े क , आप या महािव ालयसंदभात / मा यता ा  प रसं थेससंदभात 
नमूद केले या अटी/ ुट चे अवलोकन क न सदर या अटी/ ुट ची प रपूण व पात पूतता करावी व आव यक या कागदप ांसह अटीपूतता अहवाल ०३ मिह यात, तथािप, 
शै िणक वष २०१९-२० करीता संल ीकरणा या नुतनीकरणाचे ताव सादर करणेपूव  िव ापीठा या संल ता िवभागास सादर होईल अशा बेताने पाठवावा. आपण  सदर  

मुदतीत अटी-पूतता अहवाल सादर न के यास, आप या महािव ालयाचे शै िणक वष २०१९-२० क रताचे कोणतेही ताव ि वकार यांत येणार नाहीत व यास आपण  
सव वी जबाबदार रहाल, याची कृपया न द यावी ही िवनंती.  

 

      आप या महािव ालयात ाचाय, ंथपाल, शा ररीक िश ण संचालक व ५०% िश क या अट ची पूतता होत नसेल अशा महािव ालयांनी संबंिधत र  पदे ३ 
मिह यात भर यात येतील अशा आशयाचे . १००/- या गैर याियक टॅ प पेपरवर हमीप  सादर कर या या अटीवर शै िणक वष २०१८-१९ करीत संल ीकरणाचे 

नुतनीकरण/नैस गक िव तारास िव ाथ  वेशासह मा यता दे यात येत आहे. 

 

      तथािप, या महािव ालयांना सोबत या त यात थम वष व/थेट ि तीय वषाकरीता No Admission असे नमूद केलेले असेल अशा महािव ालयांना शै िणक वष 
२०१८-१९ करीता फ  संल ीकरणाचे नुतनीकरणास/नैस गक िव तारास मा यता दान कर यात येत आहे. अशा महािव ालयांनी थम वषासाठी आिण थेट ि तीय 

वषासाठी िव ा याना वेश देवू नयेत तथािप, अशा महािव ालयांनी/प रसं थांनी ाचाय, ंथपाल, शा ररीक िश ण संचालक व िश क िनयु संदभात आिण थािनक 

चौकशी सिमतीने नमूद केले या अट ची पूतता कर याबाबत . १००/- या गैर याियक टॅ पपेपरवर नोटरी केलेले हमीप  सादर कर यासह, र  पदां या िनयु साठी 

 



पुरेसे य  के याबाबतचे अनुषंिगक द ताऐवज सादर के यास व यास अनुस न िव ाथ  वेशास परवानगी िमळणेसंदभात िव ापीठास ताव सादर के यास िव ाथ  
वेशाबाबत िवचार कर यात येईल. मा  िव ापीठा या अंितम मा यतेनंतरच  िव ा याना वेश ावयाचे आहे. 

      तसेच या संबंधीत महािव ालयां या केसेस अ ाप मे. कोटात लंबीत आहेत, अशा महािव ालयां या बाबतीत मे. कोटा या आदेशा या अधीन रा न कायवाही 
कर यांत येईल, याचीही कृपया न द यावी, ही िवनंती. 

 

      तरी उपरो बाबत यो य ती कायवाही कर यांत यावी, िह िवनंती.  

      म.कळावे,  

आपला िव ासू, 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ((((गगगग. . . . नानानाना. . . . पवारपवारपवारपवार))))     
उपकुलसिचवउपकुलसिचवउपकुलसिचवउपकुलसिचव    

स ंल तासंल तासंल तासंल ता    िवभागिवभागिवभागिवभाग 

 

सोबत :- शै िणक वष २०१८-१९ क रता नुतनीकरणाचा त ा.   

तततत    मािहती तवमािहती तवमािहती तवमािहती तव    तथातथातथातथा    प ुढीलप ुढीलप ुढीलप ुढील    कायवाही तवकायवाही तवकायवाही तवकायवाही तव :-  

१) मा. अवर  सिचव, महारा  शासन, उ  व तं  िश ण िवभाग, मं ालय िव तार भवन , मु ंबई-३२  

२) मा. िवभागीय संचालक, रा ीय अ यापक िश ा प रषंद, मानस भवन , यामला िह स, भोपाळ-०२  

३) मा. िश ण संचालक,उ  िश ण, िश ण संचालनालय, महारा  रा य, म यवत  इमारत, पुणे-१  

४) मा. सह संचालक, उ  िश ण, िवभागीय कायालय, जळगांव  

५) मा. संगणक िवभाग मुख, संगणक िवभाग, उ.म.िव., जळगांव  

६) मा. सहा. कुलसिचव, वेश पा ता व अ यासमंडळ िवभाग, उमिव, जळगांव  

७) मा. सम वयक, ई सुिवधा क , उमिव, जळगांव  

तततत    मािहती तवमािहती तवमािहती तवमािहती तव    तथातथातथातथा    प ुढीलप ुढीलप ुढीलप ुढील    कायवाही तवकायवाही तवकायवाही तवकायवाही तव :-  

१) मा.परी ािनयं क, उ.म.िव., जळगांव.  

२) मा.उप /सहा.कुलसिचव, संबंिधतिव ाशाखा, परी ािवभाग, उ.म.िव.जळगांव  

जा. . उमिव/५/नुतनी/नै.िव.२०१८-१९/ डी.ओ. 10/ 172/२०१८, दनांक : 18-05-2018 चे सहप   

शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    वषवषवषवष     २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    क रताक रताक रताक रता    िश णशािश णशािश णशािश णशा     अ यास मा याअ यास मा याअ यास मा याअ यास मा या    स ंल ीकरणा यासंल ीकरणा यासंल ीकरणा यासंल ीकरणा या    न ुतनीकरणाचान ुतनीकरणाचान ुतनीकरणाचान ुतनीकरणाचा    त ात ात ात ा  

Name of College / Name of College / Name of College / Name of College / 
Recognized Institute Recognized Institute Recognized Institute Recognized Institute 

Details of Additional Details of Additional Details of Additional Details of Additional 
Division for Nutanikaran Division for Nutanikaran Division for Nutanikaran Division for Nutanikaran 

for A.Y 2018for A.Y 2018for A.Y 2018for A.Y 2018----19 19 19 19     
[As per Proposal] [As per Proposal] [As per Proposal] [As per Proposal]  

Details of Courses/Subjects Details of Courses/Subjects Details of Courses/Subjects Details of Courses/Subjects 
for Nutanikaran for A.Y for Nutanikaran for A.Y for Nutanikaran for A.Y for Nutanikaran for A.Y 

2018201820182018----19 19 19 19     
[As per Proposal][As per Proposal][As per Proposal][As per Proposal] 

Details of Courses/Subjects for Details of Courses/Subjects for Details of Courses/Subjects for Details of Courses/Subjects for 
Natural Growth for A.Y 2018Natural Growth for A.Y 2018Natural Growth for A.Y 2018Natural Growth for A.Y 2018----19 19 19 19     

[As per Proposal][As per Proposal][As per Proposal][As per Proposal] 

A] A] A] A] Observations of Present Observations of Present Observations of Present Observations of Present 
LICLICLICLIC    

B] Conditions of Previous LICB] Conditions of Previous LICB] Conditions of Previous LICB] Conditions of Previous LIC    
C] Conditions of Present LIC C] Conditions of Present LIC C] Conditions of Present LIC C] Conditions of Present LIC  

Approval of 
University 

to 

Continuation 
of Affiliation 

for 
A.Y.2018-19 

01 02 03 04 05 06 

[E100043] - IQRA IQRA IQRA IQRA 
EDUCATION EDUCATION EDUCATION EDUCATION 

SOCIETY,S IQRA SOCIETY,S IQRA SOCIETY,S IQRA SOCIETY,S IQRA 
COLLEGE OF COLLEGE OF COLLEGE OF COLLEGE OF 
EDUCATION EDUCATION EDUCATION EDUCATION 

MEHRUN JALGAONMEHRUN JALGAONMEHRUN JALGAONMEHRUN JALGAON    
Tal. Jalgaon Dist. Tal. Jalgaon Dist. Tal. Jalgaon Dist. Tal. Jalgaon Dist. 

Jalgaon Jalgaon Jalgaon Jalgaon  

   B.ED. (GENERAL)B.ED. (GENERAL)B.ED. (GENERAL)B.ED. (GENERAL) - First 
Year - All Compulsory 
Subjects - 50 
B.ED. (GENERAL)B.ED. (GENERAL)B.ED. (GENERAL)B.ED. (GENERAL) - Second 
Year - All Compulsory 
Subjects - 50 
     

     A] 1. Principal and staffis 
approved as per norms. 
2. Good infrastructure 

maintained with free wifi and 
Active CCTV surveilance. 

3.P.F. in maintained regularly 
of all staff, But Salary is not 

regular since Nov. 2016. 
4.One Asst. Professor and 

Librarian have not appointed. 
5.College is NAAC Accredited 
with B Grade in March, 2016. 
6. Service books of all staff 

maintained and updated. 
7.Library has maintained 

books as per the syllabus. 
8.All academic committees 

run well functioned. 

Continuation Continuation Continuation Continuation 
of Affiliation of Affiliation of Affiliation of Affiliation 

has been has been has been has been 
granted for granted for granted for granted for 
Academic Academic Academic Academic 

Year 2018Year 2018Year 2018Year 2018----19, 19, 19, 19, 
subject to subject to subject to subject to 

fulfillment of fulfillment of fulfillment of fulfillment of 
the things as the things as the things as the things as 
mentioned in mentioned in mentioned in mentioned in 
the letter anthe letter anthe letter anthe letter and d d d 
in Column No. in Column No. in Column No. in Column No. 

05 of the 05 of the 05 of the 05 of the 
chart within chart within chart within chart within 
03 months, 03 months, 03 months, 03 months, 
however, however, however, however, 
preferably preferably preferably preferably 

before before before before 
submitting the submitting the submitting the submitting the 

 



B] -- 

C] 1.College should be 
purchased books as per 

Student ratio and sufficient 
for new syllabus. 2.College 

should appoint Regular Asst. 
Professor of Hindi method 
and Librarian. 3. College 

should pay regular salary as 
per NCTE norms.  

proposals of proposals of proposals of proposals of 
Affiliation for Affiliation for Affiliation for Affiliation for 
A.Y. 2019A.Y. 2019A.Y. 2019A.Y. 2019----20.20.20.20.    

  

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ((((गगगग. . . . नानानाना. . . . पवारपवारपवारपवार))))     
उपकुलसिचवउपकुलसिचवउपकुलसिचवउपकुलसिचव    

स ंल तासंल तासंल तासंल ता    िवभागिवभागिवभागिवभाग 

 

 


