शासन णनियय क्रमाांकः एनजीसी-2017/(128/17)/मणश-4
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* 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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