
 
 
 

 
 

Strategic Plan 
 

As per the vision of our institution, we aim at providing quality higher education to the 

eligible students from economically backward and naxal affected region of Lakhandur. There are 

so many students from this region who successfully complete their graduation in science stream 

but they fail to do post-graduation in the same stream because the colleges in this area lack in 

these courses and the students cannot afford to go to distant places for this education. Hence, our 

institute decided and chalked out a plan to introduce PG courses in science stream so that the 

interested, desirous and eligible students will get an opportunity to attain further education. 

Accordingly, the proposal for the initiation of PG courses in Microbiology, Zoology, and Botany 

was sent to the affiliating RTM Nagpur University, Nagpur in 2019. In the academic session 

2020-21 the institute got permission for the said courses. In 2020-21 the institute sent the 

proposal for more courses such as Physics, Chemistry, Geology considering the need and 

demand of the students. In this way, the institute succeeded in initiating different PG courses in 

science stream for the needy and eligible students through well chalked out strategic plan.  

 
 
 

          









रा�संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव�ापीठ
(स��ल �ोि�हस�स शासन, िश�ण िवभागाची अिधसूचना �मांक ५१३ �दनांक १ ऑग�ट, १९२३ �ारा �थािपत, व महारा� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७

चा महारा� अिधिनयम �मांक ६) �ारा संचािलत रा�य िव�ापीठ)

महािव�ालय िवकास िवभाग
छ�पती िशवाजी महाराज �शासक�य प�रसर, र�व�नाथ टागोर माग�, नागपूर-४४००१०, दरू�वनी �मांक : ०७१२-२५२९९३२ फॅ�स नं. ०७१२-२५५५७०१, 

e-mail ID: infoarcollege@ymail.com

�मांक : म.िव.िव./�थम संलि�करण/२०२१-२२/५११ �दनांक : 25-08-2021

 

�ती,

�ाचाय�,

यशवंतराव च�हाण कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय

लाखा�दुर ता.- लाखांदुर, िज.- भंडारा - 441803

 

िवषय :- स� २०२१-२२ पासुन नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म / िवषय / अित�र� तुकडीस �थम संलि�करण �दान कर�याबाबत.

 

संदभ� :- 1) शासन आदेश �मांक एनजीसी-२०२१/(१०५/२१)/मिश-४, �द. १५ जुन, २०२१.

 
महोदय/महोदया,

आपणास कळिव�यात येते क�, उपरो� संदभा��कत प�ानुसार रा�य शासनाने आप�या महािव�ालयास स� २०२१-२२ पासून खालील नवीन

िव�ाशाखा / अ�यास�म / िवषय / अित�र� तुकडीस सु� कर�यास �दले�या परवानगीनुसार व �थािनय चौकशी सिमतीने केले�या िशफारशीनुसार

मा.कुलगु�ंनी महारा� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम १२(७) अंतग�त िव�त प�रषदे�या वतीने नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म /

िवषय / अित�र� तुकडीस स� २०२१-२२ पासून �थम संलि�करण खालील अट��या अिधन रा�न �दान कर�यास मा�यता �दान केली आहे.

महािव�ालयाचे नांव : यशवंतराव च�हाण कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, लाखा�दुर ता.- लाखांदुर, िज.- भंडारा - 441803

1 . पारंपा�रक अ�यास�म  िव�ाशाखा: िव�ान व तं��ान  मा�यम: [इं�जी]  

 अ�यास�म: मा�टर ऑफ सायंस
(केमे��ी)

 िव�ाथ� �वेश �मता: 22   

 �तर : प��यु�र  िवषय: As Per Syllabus   

2 . पारंपा�रक अ�यास�म  िव�ाशाखा: िव�ान व तं��ान  मा�यम: [इं�जी]  

 अ�यास�म: मा�टर ऑफ सायंस
(�फिज�स)

 िव�ाथ� �वेश �मता: 22   

 �तर : प��यु�र  िवषय: As Per Syllabus   

3 . पारंपा�रक अ�यास�म  िव�ाशाखा: िव�ान व तं��ान  मा�यम: [इं�जी]  

 अ�यास�म: मा�टर ऑफ साय�स
(�युअर िजओलॉजी)

 िव�ाथ� �वेश �मता: 22   

 �तर : प��यु�र  िवषय: As Per Syllabus   

 

�थम संलि�करण खालील अट��या अिधन �दान कर�यात येत आहे



१. उपरो� नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म / िवषय / अित�र� तुकडी दे�यात आलेले �थम संलि�करण िव�ापीठा�ारे गठीत �थािनय चौकशी
सिमतीने महािव�ालयास भेट देऊन सादर केले�या अहवालात दश�िवले�या �ृटी िवहीत कालावधीत पूण� कर�या�या अटीवर दे�यात येत आहे.

२. संदभा��कत शासन परवानगीम�ये नमूद केलेले संपूण� अटीचे पालन सं�थेने/महािव�ालयाने िवहीत कालावधीम�ये पूण� कर�या�या अटीवर
संलि�करण दे�यात येत आहे.

३. िव�ाथ� सं�येचे िनकष शासन िनण�य �.एनजीसी-१०९३/(५९१८)/मिश-३,�दनांक १९ जुन,१९९५ �माणे महािव�ालयावर बंधनकारक राहतील
�याचे उलं�घन झा�यास शासन िनण�य �द.२२.१.२००७ नुसार दंडा�मक काय�वाही कर�यात यईल. तसेच िव�ापीठ िनद�श �. ८/२०१६ मधील
तरतुदीनुसार कमीत-कमी �वेशाची अट पूण� कर�याचे अटीवर संलि�करण दे�यात येत आहे.

४. िव�ापीठाने िवहीत केले�या िनकषानुसार व िव�ापीठ अनुदान आयोगाने िवहीत केले�या शै�िणक पा�तेनुसार महािव�ालयांनी अ�यापक वग�/
कम�चारी वग� नेमणे आव�यक असुन इतर सव� आव�यक पायाभुत सोयी उपल�ध क�न �याची खा�ी िवभागीय सहसंचालकांनी क�न िव�ापीठास
तसे �माणप� दे�या�या अिधन मा�यता दे�यात येत आहे.

५. नवीन िव�ाशाखा मंजुर कर�यात आले�या महािव�ालयांनी �यांची �थापना होऊन ५ वष� झाली आहेत �यांनी एक वषा�त व �यांची ५ वष� झालेली
नाहीत �यांची ५ वष� पुण� होताच एक वषा�त NAAC अ◌ॅ�ेिडएशन �ा� क�न �यावे व ते या कालावधीत न िमळिव�यास सदर िव�ाशाखा
मा�यता आपोआप र� होईल या अटीवर मा�यता दे�यात येत आहे.

६. उपरो� अ�यास�माची परवानगी �ाचाय� व िनयिमत िश�क भर�या�या अटीवर दे�यात येत आहे.�ाचाय� व िनयिमत िश�कांची िनयु�� न
के�यास िव�ा�या�ना �दलले �वेश र� होतील.

७. उपरो� नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म / िवषय / �वेश �मता वाढ कायम िवना अनुदान त�वावर सु� कर�यास आपले महािव�ालय तयार असून
�या आशयाचे हमीप� महािव�ालयाने िवभािगय सहसंचालक (उ� िश�ण) नागपूर यांना सादर कर�याचे अटीवर ही मा�यता दे�यात येत आहे

८. �थम संलि�करण �ा� झा�यानंतर �या महािव�ालयांनी वरील नमुद िविवध अटी व शत�ची पुत�ता केली नाही अशा महािव�ालयांना पुढील
वषा�करीता िनरंतर संलि�करण देता येणार नाही व जर अशा महािव�ालयानी पुढील स�ासाठी �वेश ���या केली तर �वेिशत िव�ा�या�ची
परी�ा िव�ापीठ घेणार नाही व �याची सव��वी जबाबदारी महािव�ालयाची राहील.

९. �या अ�यास�माचे अ�यास�मीका, अ�यादेश िव�ापीठात तयार नाही असे अ�यास�म/िवषय महािव�ालयांनी सु� क� नये.
१०. कायम िवना अनुदान त�वावर सं�थेस/महािव�ालय नवीन िव�ाशाखा/अ�यास�म/िवषय/अितरी� तुक�ांना आ�थकद�ृ�ा चालिवणे श�य �हावे

यासाठी सं�थेने/महािव�ालयाने िव�ा�या�कडून िव�ापीठ/िश�ण शु�क सिमतीने ठरिवले�या शु�कानुसारच शु�क आकारावे.
११. वरील सव� अट�ची पुत�ता तसेच पुढील िनरंतर संलि�करणाकरीता अिखल भारतीय तं� िश�ण प�रषद/रा�ीय अ�यापक िश�ा प�रषद/बार

कौि�सल ऑफ इंिडया इ�यादी िशखर सं�थांनी घालुन �दले�या अट�ची पुत�ता िवहीत कालावधीत सं�थेने न के�यास पुढील संलि�करण �थिगत
होईल व �याची सव��वी जबाबदारी महािव�ालयाची/सं�थेची राहील याची न�द �यावी (लागू अस�यास).

१२. महािव�ालयातील सदर नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म / िवषय / अित�र� तुकडीस पूढील वषा�साठी िनरंतर संलि�करणाकरीता शु�कासह
आवेदनप� �द. ३१ ऑग�ट पूव� �कवा �थम संलि�करण �ा� होताच �याच मिह�यात िनरंतर संलि�करणाचा अज� करावा लागेल अ�यथा
अ�यादेशातील तरतुदीनुसार िवलंब शु�कासह www.onlinedcudrtmnu.orgया संकेत�थळावर ऑनलाईन अज� सादर करणे बंधनकारक राहील.

 
कृपया कळावे.

 

( डॉ.रमण मदने )
उपकुलसिचव 
(अित.काय�)

 

�ितलीपी मािहतीक�रता सादर :-

१. मा.संचालक (उ� िश�ण / तं� िश�ण), िश�ण संचलनालय, महारा� रा�य म�यवत� इमारत, पूणे -
४११००१

रा�संत तुकडोजी महाराज 
नागपूर िव�ापीठ, 

नागपूर.२. मा. �-कुलगु�

३. मा.सहसंचालक, (उ� िश�ण / तं� िश�ण), नागपूर िवभाग, नागपूर - ४४०००१

४ मा.िव� व लेखा अिधकारी.

५. संचालक, परी�ा व मु�यमापन मंडळ

६. उपकुलसिचव िव�ा िवभाग.

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

८. संबंिधत िलपीक, िश�क मा�यता.

९. संबंिधत िलपीक, संलि�करण शाखा.



यांना िवनंती कर�यात येते क�, �यांनी आप�या �तरावर आव�यक ती काय�वाही करावी

  ( डॉ.रमण मदने )
उपकुलसिचव 
(अित.काय�)


