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TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
Prof. Satyajit S. Uparkar of RCOEM, Nagpur, is a certified Data Scientist by
International School of Engineering, Hyderabad, India. He has successfully
completed the certificate program in Engineering Excellence in Big Data Analytics
and Optimization conducted between February 14, 2015 and July 26, 2015 followed
by a project defense. The Curriculum of this certificate program constitutes 352
hours and is equivalent to a Short term training course/ Faculty development
program on Research Methodology.

Sincerely,

Dr. Sridhar Pappu
Executive VP - Academics

Inspire…Educate…Transform.

International School of Engineering
awards

Certificate in Engineering Excellence
in

Big Data Analytics and Optimization
to

Satyajit Sidheshwar Uparkar
on successful completion of all the requirements of the 352-hour program conducted between
February 14, 2015 and July 26, 2015 followed by a project defense.
This program is certified for quality of content, assessment and pedagogy by the Language Technologies Institute (LTI)
of Carnegie Mellon University (CMU). LTI also provided assistance in curriculum development for this program.

Dated this eleventh day of August, two thousand and fifteen.

Dr. Dakshinamurthy V Kolluru
President
01CSE03/201508/473

Dr. Sridhar Pappu
Executive VP - Academics
Program details are on the back

Certificate Type

Mode: Classroom Teaching
Topics Covered

Certificate of Participation Assessment-based training program

Planning and Thinking Skills for Architecting Data Science Solutions
Why build models or use data to run a business? What kind of models are built? Were do models not work? How do
you make predictions? When does big unstructured data become important?
Thinking tools: Approximations and estimations, Geometric visualization of data and models
Choosing the right models and architecting a solution: Structure and anatomy of models, Problematic data and
choosing the right experimentation
Sources of errors in predictive models and techniques to minimize them
Interacting with technical and business teams; Case study
Essential Engineering Skills in Big Data Analytics
Reading from Excel, CSV and other forms; Data exploration (histograms, bar charts, box plots, line graphs and scatter
graphs); Storytelling with data: The science, ggplot, bubble charts with multiple dimensions, gauge charts, tree maps,
heat maps and motion charts
Data pre-processing of structured data: R, Handling missing values, Binning, Standardization, Outliers/Noise, PCA, Type
conversion
Fundamentals of Probability and Statistical Methods
Probabilistic analysis of data and models, Analyzing networks and graphs: Analyzing transitions, Markov chains and
unstructured data
Computing the properties of an attribute: Central tendencies (Mean, Median, Mode, Range, Variance, Standard
Deviation); Expectations of a Variable; Describing an attribute: Probability distributions (Discrete and Continuous) Bernoulli, Geometric, Binomial, Poisson and Exponential distributions; Special emphasis on Normal distribution; Central
Limit Theorem; t-distribution
Describing the relationship between attributes: Covariance; Correlation; ChiSquare
Inferential statistics: How to learn about the population from a sample and vice-versa, Sampling distributions,
Confidence Intervals, Hypothesis Testing; ANOVA
Statistics and Probability in Decision Modeling
Regression (Linear, Multivariate Regression) in forecasting; Analyzing and interpreting regression results;
Logistic Regression for classification
Trend analysis and Time Series; Cyclical and Seasonal analysis; Box-Jenkins method; Smoothing; Moving averages; Auto
-correlation; ARIMA – Holt-Winters method
Bayesian analysis and Naïve Bayes classifier; Bayesian Belief Networks
Optimization and Decision Analysis
Genetic algorithms: The algorithm and the process, Representing data, Why and how do they work?
Linear Programming: Graphical analysis; Sensitivity and Duality analyses
Integer and Binary programming: Applications, Problem formulation, Solving in R
Goal programming; Data development analysis
Quadratic programming
Engineering Big Data with R and Hadoop Ecosystem
Introduction—Big Data, Hadoop applications; Parallel and Distributed computing; Introduction to algorithms;
Concurrent algorithms; Linux refresher; NoSQL; GFS; HDFS; CDH4-HDFS
Map Reduce: YARN
Map Reduce Applications: Text Mining, Page Rank, Graph processing
Hadoop ecosystem components: Pig, Hive, HBase, Sqoop, Mahout, Spark, H2O, Hama, Flume, Chukwa, Avro, Whirr,
Hue, Oozie, Zookeeper, Kafka
Hadoop Streaming with Python
R-Hadoop

Professional certification

Text Mining, Social Network Analysis and Natural Language Processing
Introduction to text mining and text pre-processing: Write a web crawler to collect data, R, Find unique words and
counts, Handling number, Punctuations, Stop words, Incorrect spellings, Stemming, Lemmatization and TxD
computation
Unstructured vs. semi-structured data; Fundamentals of information retrieval
Properties of words; Vector space models; Creating Term-Document (TxD) matrices; Similarity measures
Low-level processes (Sentence Splitting; Tokenization; Part-of-Speech Tagging; Stemming; Chunking)
Text classification and feature selection: How to use Naïve Bayes classifier for text classification
Evaluation systems on the accuracy of text mining
Sentiment Analysis
Natural Language Analysis
Discussion of text mining tools and applications
Methods and Algorithms in Machine Learning — Unsupervised and Supervised
Rule based knowledge: Logic of rules, Evaluating rules, Rule induction and Association rules
Construction of Decision Trees through simplified examples; Choosing the "best" attribute at each
non-leaf node; Entropy; Information Gain; Generalizing Decision Trees; Information Content and Gain Ratio; Dealing
with numerical variables; Other measures of randomness; Pruning a Decision Tree; Cost as a consideration; Unwrapping
Trees as rules
Specialized decision trees (oblique trees)
Ensemble and Hybrid models
AdaBoost, Random Forests
K-Nearest Neighbor method; Wilson editing and triangulations; K-nearest neighbors in collaborative filtering, digit
recognition
Motivation for Neural Networks and its applications; Perceptron and Single Layer Neural Network, and hand
calculations; Learning in a Neural Net: Back propagation and conjugant gradient techniques; Application of Neural Net
in Face and Digit Recognition
Deep Learning techniques
Connectivity models (hierarchical clustering); Centroid models (K-Means algorithm); Distribution models (Expectation
maximization); Spectral clustering
Linear learning machines and Kernel methods in learning
VC (Vapnik-Chervonenkis) dimension; Shattering power of models
Algorithm of Support Vector Machines (SVM)
Communication, Ethical and IP Challenges for Analytics Professionals
Why is Communication important?
How to communicate effectively: Telling stories
Communications issues from daily life using examples using audio, video, blogs, charts, email, etc.
Seeing the big picture; Paying attention to details; Seeing things from multiple perspectives
Challenges: Mix of stakeholders, Explicability of results, Visualization
Guiding Principles: Clarity, Transparency, Integrity, Humility
Framework for Effective Presentations; Examples of bad and good presentations
Writing effective technical reports
Difference between Legal and Ethical issues
Challenges in current laws, regulations and fair information practices: Data protection, Intellectual property rights,
Confidentiality, Contractual liability, Competition law, Licensing of Open Source software and Open Data
How to handle legal, ethical and IP issues at an organization and an individual level
The “Ethics Check” questions
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Sandeep Kumar Pandey <pandeys@rknec.edu>

SRF Selections - 2016
1 message
sumfel@ias.ernet.in <sumfel@ias.ernet.in>
To: pandeys@rknec.edu

Mon, Mar 14, 2016 at 11:54 AM

Dr Sandeepkumar Pandey
01 Rukmini Nagar Gorewada Ring Road
Near Shyam Lawns
Nagpur 440 013
Dear Dr Pandey,
This has reference to your application ENGT140 for an IASc-INSA-NASI Summer Research Fellowship in 2016. We are
happy to offer you a Fellowship to work for two months during this summer subject to verification of your marks as stated
by you in the application. You will be working with Professor V. Ramgopal Rao, Indian Institute of Technology Bombay,
Mumbai (e-mail: rrao@ee.iitb.ac.in).
We have tried as far as practicable to assign you to a guide in the area mentioned by you. Where that has not been
possible, you will work with the assigned guide in a related area that will be determined by the guide, and trust that the
experience will be fruitful to you. We will not be able to make any changes in this regard.
This Fellowship is subject to the following norms:
*
The duration of the Fellowship is eight weeks (56 days - including Sundays and General Holidays), and is not to be
reduced. If you do not complete this requirement, you will not be paid the fellowship and the certificate that is usually
issued on completion.
*
You will be provided a III-tier A/c train fare from Nagpur to IIT, Mumbai and back.
*
You will be paid a Fellowship of Rs. 12000/- per month towards your boarding, lodging and local transport
expenses.
*
As regards accommodation at IIT-Mumbai, Professor C. Pulla Rao is co-ordinating the arrangements. Please
contact him at (e-mail: cprao@iitb.ac.in, cprao@chem.iitb.ac.in).
Please also go through carefully & comply with all the Instructions given in the attached sheet.
You are advised to get in touch with Professor Rao immediately to work out the exact period of your visit. In the
meantime please communicate with Mr C.S. Ravi Kumar, Coordinator, Summer Research Fellowship Programme, your
acceptance of this Fellowship. We would need a joining report from you upon your arrival, and a brief report of your work
at the end of four weeks so that your Fellowship for the first month can be paid. After the receipt of the final report, we
shall release the remaining amount due to you along with your travel fare.
We urge you to convey your acceptance of this fellowship within 7 days by both online (the userid and password given at
the bottom of the email) as well as by returning the Form of Acceptance posted to you. Even if you are not able to accept
the fellowship, this should be communicated to the Academy immediately (both by email and in the Form of Acceptance)
so that the fellowship can be awarded to another candidate in the waiting list.
With best wishes,
Yours sincerely,
K.L. Sebastian
======================================================================
http://web-japps.ias.ac.in:8080/fellowship2016/userlogin.jsp
Username :ENGT140
Password :jxujcry9ed
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=67f4a9cad5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1528756368426347678&simpl=msg-f%3A15287563684…
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The Editors of SENSORS & ACTUATORS: A. PHYSICAL
Elsevier,�Amsterdam,�The�Netherlands
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Suresh Balpande <ssbalpande@gmail.com>

MNS-Ms for Review
1 message
Editorial Office <editorial@benthamscience-reviews.com>
To: ssbalpande@gmail.com

Sun, Jul 9, 2017 at 6:13 AM

July 7, 2017
Dr. SS Balpande
Shri Ramdeobaba Coll Engn & Management
Dept Elect Engn
Nagpur
Maharashtra
India.

Dear Dr. Balpande,

In view of your expertise in the field, your name has been recommended as a potential reviewer for the manuscript
entitled “Mould Fabrication, Micro Moulding and Characterisation of Miniaturised Devices.” that has been
submitted for publication in Micro and Nanosystems. Please review the abstract if it comes in your field of expertise
and provide us your willingness to review the complete manuscript. I hope that you will be able to help us.

For aims and scope, instructions for authors and other information about the journal please log on to
http://benthamscience.com/journals/micro-and-nanosystems/

I would appreciate if you could kindly respond to this message at your earliest. Since we are endeavoring to provide
an efficient review process for our authors, we would request that send your comments and recommendations back to
us as soon as possible.

Thank you for your consideration.

Regards,

Noureen Azhar
Editorial Manager
Email: editorial@benthamscience.org

11/3/2017, 3:34 PM
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Title: Mould Fabrication, Micro Moulding and Characterisation of Miniaturised Devices.
Abstract: Microfabrication of microsystems typically involves development of a mould which is then used in
replication approaches for the development of a large number of devices. We describe fabrication of the mould
using subtractive, additive and combination approaches. We also describe replication and structuring of devices
using micro reaction injection moulding, hot embossing, micro thermoforming, micro contact printing, and
characterisation using scanning electron microscopy and white light interferometry.

11/3/2017, 3:34 PM
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Abhijeet Thakare <abhijeet.thakare@gmail.com>

IJSEKE: Reviewer Invitation - REDUNDANCY WEIGHTING FOR SOFTWARE EFFORT
ESTIMATION WITH CASE BASED REASONING
Int. J. Software Eng. & Knowledge Eng. (IJSEKE) <em@editorialmanager.com>
Reply-To: "Int. J. Software Eng. & Knowledge Eng. (IJSEKE)" <ijseke@wspc.com>
To: Abhijeet Ramesh Thakare <abhijeet.thakare@gmail.com>

Mon, May 29, 2017 at 11:47 AM

Dear Mr. Abhijeet Thakare,
You are kindly invited to review the manuscript IJSEKE-D-16-00040 entitled "REDUNDANCY WEIGHTING FOR
SOFTWARE EFFORT ESTIMATION WITH CASE BASED REASONING" which has been submitted to Int'l Journal of
Software Engineering and Knowledge Engineering.
This is the abstract:
----------------------------------Case-based reasoning (CBR) is a widely used approach in software effort estimation (SEE). The distance measure in
CBR would greatly affect the accuracy of SEE. Most of the current distance measures compute feature weights based on
the relevance between features and effort, but rarely consider the redundancy among features. The effort estimation
models might be over fed by redundant feature(s), which may lead to errorneous prediction.
In order to improve the estimation accuracy of SEE, this paper aims at taking feature redundancy into account. We
propose a Relevance-Redundancy (R2D) feature weighting method based on mutual information. The proposed method
recasts the notion of distance measure by introducing redundancy weighting in CBR. With Leave One Out Cross Valiation
(LOOCV) on 6 benchmark datasets, R2D is compared with four filter feature weighting techniques. Experiment results
demonstrate that: (1) R2D makes more accurate estimation compared with a randomized baseline method; (2) R2D
achieves optimal MAR and Pred(25) on 4 datasets and optimal MMRE on 2 of the 4 datasets with an averaged
improvement of 17.4%, 27.8% and 32.4% for MAR, Pred(25) and MMRE when optimal values are achieved; (3) R2D is
an unbiased estimator on 4 datasets according to the boxplot of z values.
----------------------------------To download the PDF of the article, please click on this link:
http://ijseke.edmgr.com/l.asp?i=31634&l=BNJO7NB4
If you would like to review this paper, please click this link:
http://ijseke.edmgr.com/l.asp?i=31635&l=HJWVEJGI *
If possible, I would appreciate receiving your review in 30 days. You may submit your comments online at the above
URL. There you will find spaces for confidential comments to the editor, comments for the author and a report form to be
completed.
If you do not wish to review this paper, please click this link:
http://ijseke.edmgr.com/l.asp?i=31636&l=ISWT6ZYN *
In this case, I would greatly appreciate if you could suggest 1-2 potential reviewers (name, institution and email, if
possible) when prompted after clicking the link.
If the above links do not work, please go to http://ijseke.edmgr.com/.
Your User Name is: abhijeet.thakare
Your Password is: available at this link http://ijseke.edmgr.com/Default.aspx?pg=accountFinder.
aspx&firstname=Abhijeet&lastname=Thakare&email_address=abhijeet.thakare@gmail.com.
You may refer to the reviewer tutorial for instructions on how to use the system:
http://www.editorialmanager.com/homepage/resources.html#tutorials
Kind regards,
Shi-Kuo Chang
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0ce5645a66&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1568757389912739586&simpl=msg-f%3A15687573899…
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Managing Editor
Int'l Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
Current reviewer comments to author
=============

Author response to current reviewer
=============
Any previous reviewer comments to author
=============
Reviewer 2
Software effort estimation is useful technique in modeling effort of software development, release, maintenance. This
paper proposes the idea to improve estimation accuracy, by measuring the relevance and redundancy among features.
Overall, this paper is well-presented, and self-contained.
Strength:
+ attack important problem based on solid proofs.
+ interesting observation on measuring the correlation among features.
+ experimental evaluation demonstrates the effectiveness of this approach (the result is in good shape, even it does not
show improvement on all aspects).
+ solid theory proof.
+ comprehensive study of state-of-art.
+ relatively detailed case study.
Weakness:
- paper organization is not very good. It is hard to follow the discussion at first few sections. I would recommend providing
some simple examples first to help readers understand the concrete problem you want to solve, instead of proofs.
- when measuring relevance and redundancy, are you measuring the line of code, or something else? I am curious how to
quantify these two metrics.

*If clicking the link above does not open an Editorial Manager window, your email program may have inserted some
spaces and/or line markers into the link. Please open a browser window manually and copy and paste the entire link from
the email into the url address box. The link starts with the letters "http" and ends with the letters "rev=X" (where X
represents a number such as 0,1,2, etc.) Note that the end of the link may be shown on a different line in this email, and
may be shown in a different color than the beginning of the link. The entire link must be copied and pasted into the
browser in order for the correct Editorial Manager window to be displayed. After copying the link into the url address box,
you must also remove any spaces and line markers (e.g. > or >>) by using the delete or backspace keys on your
keyboard.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0ce5645a66&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1568757389912739586&simpl=msg-f%3A15687573899…
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Abhijeet Thakare <abhijeet.thakare@gmail.com>

IJSEKE: Reviewer Invitation - Role-based modeling for designing agent behavior in
self-organizing multi-agent systems
Int. J. Software Eng. & Knowledge Eng. (IJSEKE) <em@editorialmanager.com>
Reply-To: "Int. J. Software Eng. & Knowledge Eng. (IJSEKE)" <ijseke@wspc.com>
To: Abhijeet Ramesh Thakare <abhijeet.thakare@gmail.com>

Mon, May 29, 2017 at 11:50 AM

Dear Mr. Abhijeet Thakare,
You are kindly invited to review the manuscript IJSEKE-D-15-00131R2 entitled "Role-based modeling for designing agent
behavior in self-organizing multi-agent systems" which has been submitted to Int'l Journal of Software Engineering and
Knowledge Engineering.
This is the abstract:
----------------------------------Self-organization has been proposed to be implemented in complex systems which require the automation capabilities to
govern itself and to adapt upon changes. Self-organizing systems can be modeled as multi-agent systems (MAS) since
they share common characteristics in that they consist of multiple autonomous systems. However, most existing MAS
engineering methodologies do not fully support self-organizing systems design since they require predefined goals and
agent behaviors, which is not the case in self-organizing systems. Another feature that currently is not supported for
designing self-organizing MAS is the separation between the design of agent behaviors and behavior adaptation, i.e. how
agents adapt their behaviors to respond upon changes. To tackle these issues, this paper proposes a role modeling
method, in which agent behaviors are represented as roles, to design how agents perform behavior adaptation at runtime
by switching between roles. The applicability of the
proposed role modeling method is evaluated in a case study of a self-organizing smart transportation system.
----------------------------------To download the PDF of the article, please click on this link:
http://ijseke.edmgr.com/l.asp?i=31640&l=1O20UJU2
If you would like to review this paper, please click this link:
http://ijseke.edmgr.com/l.asp?i=31641&l=7XSA5P2R *
If possible, I would appreciate receiving your review in 30 days. You may submit your comments online at the above
URL. There you will find spaces for confidential comments to the editor, comments for the author and a report form to be
completed.
If you do not wish to review this paper, please click this link:
http://ijseke.edmgr.com/l.asp?i=31642&l=JNYKHI1B *
In this case, I would greatly appreciate if you could suggest 1-2 potential reviewers (name, institution and email, if
possible) when prompted after clicking the link.
If the above links do not work, please go to http://ijseke.edmgr.com/.
Your User Name is: abhijeet.thakare
Your Password is: available at this link http://ijseke.edmgr.com/Default.aspx?pg=accountFinder.
aspx&firstname=Abhijeet&lastname=Thakare&email_address=abhijeet.thakare@gmail.com.
You may refer to the reviewer tutorial for instructions on how to use the system:
http://www.editorialmanager.com/homepage/resources.html#tutorials
Kind regards,
Shi-Kuo Chang
Managing Editor
Int'l Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0ce5645a66&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1568757568119772508&simpl=msg-f%3A15687575681…
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Current reviewer comments to author
=============

Author response to current reviewer
=============
See separate file
Any previous reviewer comments to author
=============
Reviewer 1: (Previous Version)
1.
Reference 24 is not inserted properly. Authors of the reference 24 is missing. It is a bad practice. Author should do
proper proof reading before submission.
2.
Reference 18 is also not inserted properly. It is a just a copy past example.
3.
Abstract needs to be rewrite as it is very hard to follow the structure.
4.
Title of the section 2 should be "Related Work" because in last paragraph of section 1, the first sentence is "The
discussion in this paper is organized as follows. First, related work is addressed in Sec. 2."
5.
The second line of section 2 needs to be rewritten as author did the comparison not the table.
"Table 1 compares the supported features to develop self-organizing MAS between these methodologies, which partially
adopted from an extant work [12]." to
"For better understanding of supported features to develop self-organizing MAS a comparison is made as given in the
table 1, which partially adopted from an extant work [12]."
6.
Table 2 should be on page number 6. As it is hard to follow the structure.
7.
Figure 1 is not clearly visible. Author needs to recreate the figures in some editor.
8.
"More detailed discussion about these steps and the notions in Fig. 1 are provided next. These steps will be detailed
further in the following sections." Why this line is like that in the section 3. Author should do some proof reading.
9.
"……….ed roles. A dependency association involve a dependent role and a dependee role. A dependency…….."
Why this line is like that in the section 3.3 para 3. Author should do some proof reading.
10. "….TM (Fig. 5), wh…" Why this line is like that in the section 3.4 para 1. Author should do some proof reading.
11. Author follow the old literature. For example references upto 2010 are 24 and after 2010 are just 8. So author need
to do some good and latest literature work.
12. Figure 3, Figure 4, Figure 5 is already used by author in his another work "K. M. Lhaksmana, Y. Murakami and T.
Ishida, "Role Modeling for Adaptive Multiagent Systems Engineering," 2013 IEEE/WIC/ACM International Joint
Conferences on Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT), Atlanta, GA, 2013, pp. 287-292."
13. Author needs to do proper referencing.

Reviewer 3: (Previous Version)
Major issues:
1.
In Section 2, the related work takes too much space due to covering too many general concepts and knowledge of
the role modeling in MAS in details.
Since the modeling method proposed in this paper is supposed to apply in the self-organizing MAS, the authors should
only focus on the required features to develop the self-organizing MAS engineering methodologies, and highlight the two
features: organizational adaptation and openness. Thus only ADELFE and O-MaSE methodologies can be well applied
in the self-organizing MAS. There is no need to elaborate the other methodologies, but it is good to add the related
references, and then provide a simple description to the role modeling process and behavior adaptation design. Following
it, the disadvantages of ADELFE and O-MaSE methodologies in the behavior adaptation design can be clearly
explained.
2.
In Section2, since the work in this paper is the extension to the authors' previous work. Besides the reference to the
previous work, the authors should explain the difference of the motivation in this paper and their previous work to make
the motivation in this paper be easy to understand.
3.

Suggest to change the title of Section 2 as "related work of role modeling in self-organizing MAS"

4.
The title of the paper is too general, suggest to change it to include the information of behavior adaptation and seflorganizing MAS
5.

Page 3: How the authors get the conclusion that ADELFE and O-MaSE do not target self-organizing system?

6.
It is hard to understand Figure 1. The authors should explain the symbols used in Figure 1. Also Figure 1 should
make the model process easily be figured out for these models: RRM, RIM, REM and RTM.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0ce5645a66&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1568757568119772508&simpl=msg-f%3A15687575681…
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7.
Individuality definition is confusing. It should be directly related to the agent class, or else, what's the difference
between individuality and concurrency. Is it possible that the role that is assigned to an agent class is both individuality
and mandatoryness?
8.
How the role set is defined and produced? Based on your case study, the roles that have the dependency
association are put in the same role set. Are there any other rules to produce the role set?
9.
In the section 3.5 "Identifying potential issues" and conclusion part, the authors mention that "The modeling
activities are also useful to assist MAS designers to analyze potential issues". In fact, the potential issues also increase
the complexity in building these models: RRM,RIM, REM and RTM. The case is too small to show these potential issues.
Therefore, the authors should discuss the scalability and complexity of their role modeling method applied in the large
self-organizing MAS systems.
Other issues:
1.
In Paragraph 2,3 on Page 2: The authors mention the disadvantage in the self-organizing MAS is the lack of agent
behavior adaptation, but no references for the statement. To highlight the motivation of the paper, the necessary
references should be added.
2.
Page 3: The advantages of ADELFE and O-MaSE in Organization Adaptation should be stated in the paragraph
instead of in the footnote. Also the related references should be added.
Reviewer 3
I looked through the revision the authors did based on my comments. All the revision to my comments looks very good. In
this revised version, the authors make their methods, application and related theories more clear and easier to
understand. I would like to suggest accepting this paper for the publication.
There are some minor issues. I suggest the authors to address them and do some revisions.
*
In the response to my comment 2.5, the authors explain why O-MaSE doesn't target self-organizing system and add
the related reference [3], but in Section 2.2 of the paper, the reference [3] is missing in the explanation part to O-MaSE.
*
In additions, I found the authors mentioned the latest evolution of O-MaSE. If the latest evolution makes the OMase be able to target self-organizing system, the authors should provide the further explanation to its limitations, or
else, it's good to swap the two sentences "This approach is somewhat centralized and requires the agents to use global
knowledge, and thus it is also not suitable for self organizing systems that tend to be decentralized." and "In its latest
evolution, O-MaSE is developed towards a customizable methodology that can be adapted and extended for various
applications [29]."
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5
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Sr.
No.
1

2
3
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7. Board of Studies in English and Indian Languages (109)
Sr.
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1
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Dr. Chandrakumar T. Rahule,
Jagat Mahavidyalaya, Goregaon.
Dr. Shankar Bagde,
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Dr. Chainlal Somaji Rane,
Jagat Mahavidyalaya, Goregaon
Dr. Kamal Kishor Gupta,
DRB Sindhu Mahavidyalaya, Nagpur

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)
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Sr.
No.
1
2
3
4

Name of the Member & Full Address
Dr. Pradeep Baburao Dahikar,
Kamla Nehru Mahavidyalaya, Nagpur
Dr. Mahesh Hedau,
Shivaji Science College, Nagpur

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

Dr. Shridhar R. Sharma,
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9. Board of Studies in Microbiology (111)
Sr.
No.
1

2
3
4
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Dr. Chandrashekhar J. Chandekar,
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Dr. Suhas Khandare,
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M.P.Deo College, Nagpur

Nomination as per Section of the
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Sr.
No.
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Dr. M.P. Dhore,
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Dr. Ashish B. Sasankar.
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M.P.U. Act’ 2016
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U/s 40(2)(b)(iii)
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Sr.
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1
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2
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4
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1.
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M.P.U. Act’ 2016
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Sr.
No.
1

2.

3.

Sr.
No.
1
2
3

Sr.
No.
1
2
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Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
Dr.Prashant P. Parhad,
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Dr. I.P. Keswani,
Ramdeobaba College of Engineering, Nagpur.
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Nomination as per Section of the
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Dr. Rupal Deshpande,
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U/s 40(2)(b)(ii)
U/s 40(2)(b)(iii)
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Name of the Member & Full Address
Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
Dr. Leena G. Gahane,
Anjuman College of Engineering, Nagpur.
Dr. Avinash V. Bharti,
U/s 40(2)(b)(iii)
Ramdeobaba College of Engineering, Nagpur.
Dr. Sharad Ingle,
B.D. College of Engineering, Wardha.
19. Board of Studies in Production Engineering (125)
Name of the Member & Full Address
Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
Dr. R.H. Parikh,
K.D.K. College of Engineering, Nagpur.
Dr. Pramod B. Lanjewar,
U/s 40(2)(b)(iii)
St. Vincent Palloti College of Engineering,
Nagpur.
Dr. V.S. Deshpande,
Ramdeobaba College of Engineering, Nagpur.
20. Board of Studies in Food and Nutrition (126)

Sr.
No.
1

Name of the Member & Full Address
Dr. Shubhada Jambulkar,
PGTD Home Science, Nagpur

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

21. Board of Studies in Textile and Clothing (127)
Sr.
No.
1
2

Name of the Member & Full Address
Dr. Neerupama Sanjay Dhobale,
Sevadal Mahila Mahavidyalaya, Nagpur.
Dr. Hemlata Ashok Padole,
Sevadal Mahila Mahavidyalaya, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(iii)

22. Board of Studies in Human Development (128)
Sr.
No.
1
2
3

Name of the Member & Full Address
Dr. Ajay V. Dorlikar,
Sevadal Mahila Mahavidyalaya, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(iii)

Dr. Lalchand Dalal,
J.B. Science College, Wardha..
Dr. Ratnakar Sarkar,
Sindhu Mahavidyalaya Nagpur.

23. Board of Studies in Extension Education (129)
Sr.
No.
1
2

Name of the Member & Full Address
Dr. Sulbha V. Kulkarni,
Sevadal Mahila Mahavidyalaya, Nagpur

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(iii)

Dr. R.R. Khapekar,
BRB Sindhu Mahavidyalaya, Nagpur.
24. Board of Studies in Family Resource Management (130)

Sr.
No.
1

2

3

Name of the Member & Full Address
Dr. Vandana R. Dhawad,
PGTD of Home Science, RTMNU, Nagpur
Dr. Seema Kiran Ubale,
Dharampeth M.P. Deo Memorial Science
College, Nagpur.
Dr. Prashant W. Ambekar,
Dharampeth M.P. Deo Memorial Science
College, Nagpur

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

U/s 40(2)(b)(iii)

25. Board of Studies in Cosmetic Technology (131)
Sr.
No.
1
2
3

Name of the Member & Full Address

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016

Dr. S.N. Sakharwade,
L.A.D. College, Nagpur

U/s 40(2)(b)(ii)

Dr. Sangita Sahastrabuddhe,
L.A.D. College, Nagpur

U/s 40(2)(b)(iii)

Dr. D.D. Wasule,
L.A.D. College, Nagpur
26. Board of Studies in Hotel Management & Catering Technology (132)

Sr.
No.
1

Name of the Member & Full Address
Dr. N.A. Sapra,
L.A.D. College, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(iii)

27. Board of Studies in Pharmaceutical Science (135)
Sr.
No.
1
2

1
2

3
4

Name of the Member & Full Address
Dr. P.K. Puranik,
PGTD, Pharmaceutical Science, Nagpur.
Dr. Manisha Puranik,
Institute of Pharmaceutical Education and
Research, Wardha.
Dr. Ujwala Mahajan,
Balpande College of Pharmacy, Nagpur
Dr. Shagufta Khan,
Instituteof Pharmaceutical Education and
Research, Wardha.
Dr. Vidya Sable,
Balpande College of Pharmacy, Nagpur.
Dr. Ajay Pise,
Balpande College of Pharmacy, Nagpur

(B)

2

3

4
5

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT
1.

Sr.
No.
1

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

Board of Studies in Accounts and Statistics (201)

Name of the Member & Full Address
Dr. Asawari Durge,
Taywade Arts and Commerce College,
Koradi.
Dr. Vivek Pimpalapure,
Dr. Ambedkar Institute of Management
Studies & Research, Nagpur.
Dr. Sanjay Ghatate,
R.S. Mundle Dharampeth Arts & Commerce
College, Nagpur.
Dr. Vijay R. Bagde,
HBT College, Nagpur.
Dr. Milind D. Gulhane,
Womens Arts & Commerce College, Nagpur..

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

2. Board of Studies in Busines Economics (202)
Sr.
No.
1

2

3
4

5.

Name of the Member & Full Address

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016

Dr. Sudhakar B. Ingle,
R.S. Mundle Dharampeth College, Nagpur

U/s 40(2)(b)(ii)

Dr. Nirzar Kulkarni,
Dr. Babasaheb Ambedkar College of
Management, Nagpur.
Dr. Kishor A. Wangal,
Dhanwate Nationl College, Nagpur..
Dr. D. Khadse,
Dhanwate National College, Nagpur.

U/s 40(2)(b)(iii)

Dr. Vandana Kawadkar,
L.A.D. College, Nagpur.

3. Board of Studies in Commerce (203)
Sr.
No.
1

Name of the Member & Full Address
Dr. Rajiv G. Ashtikar,
R.S. Mundle College of Arts and Commerce,
Nagpur.

2

Dr. Shripad Sonegaonkar,
Nabira Mahavidyalaya, Katol.

3

Dr. Laxman N. Gaikwad,
Women Arts and Commerce College, Nagpur.

4

Dr. Medha Kanetkar,
C.P. & Berar College, Nagpur.

5.

Dr. Surendra R. Jichkar,
Dhanwate National College, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

4. Board of Studies in Businerss Administration and Business Management (204)
Sr.
No.
1

2

3
4
5
6

Name of the Member & Full Address
Dr. Vinayak Deshpande,
Deptt. of Management Studies, RTMNU,
Nagpur.
Dr. Ujwala S. Dange,
J.D. College of Engineering & Management,
Kalmeshwar Road, Nagpur.
Dr. Sanjay Kavishwar,
Tirpude College, Nagpur
Dr. Varsha Panbude,
Dr. Ambedkar College, Nagpur..
Dr. S.R. Junghare,
G.S. Commerce College, Wardha.
Dr. C.A. Dixit,
C.P. & Berar College, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

5. Board of Studies in Languages including English and Other Languages (205)
Sr.
No.
1
2
3
4

5

Name of the Member & Full Address
Dr. Indrajeet K. Orke,
P.W.S. College, Nagpur
Dr. Ajay Kulkarni.
C.P. & Berar College, Nagpur.
Dr. M.R. Wagh,
Taywade College, Koradi
Dr. R.R. Chaudhary,
Kala Vanijya Mahavidyalaya, Jawahar Nagar,
Nagpur..
Dr. Veena Ilame,
Annasaheb Gundewar College, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

(C)

FACULTY OF HUMANITIES
1.

Sr.
No.
1
2
3

4
5

6

Board of Studies in English (301)

Name of the Member & Full Address
Dr. Sanjay Palwekar,
PGTD of English, RTMNU, Nagpur.
Dr. Vandana Bhagdikar,
Mahila Mahavidyalaya, Nagpur
Dr. Urmila Dabir,
Rajkumar Kewalramani Mahavidyalaya,
Nagpur.
Dr. Neehal Raza Sheikh,
Santaji College, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

Dr. Madhavi Pimple,
Rajkumar Kewalramani Mahavidyalaya,
Nagpur
Dr. Abhay Mudgal,
VMV & JMT College, Wardhaman Nagar,
Nagpur.
2. Board of Studies in Marathi (302)

Sr.
No.
1
2
3
4
5

Name of the Member & Full Address

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016

Dr. Rekha Wadikhaye,
C.P. & Berar Mahavidyalaya, Nagpur.
Dr. Rajendra Naikwade,
C.P. & Berar Mahavidyalaya, Nagpur
Dr. Sanjay Poharkar,
Samarth Mahavidyalaya, Lakhani.

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

Dr. Sopandeo Pise,
Sevadal Mahavidyalaya, Nagpur.
Dr. Rakesh Kabhe,
Mahatma Gandhi Mahavidyalaya, Parshioni
3. Board of Studies in Hindi (303)

Sr.
No.
1
2
3

Name of the Member & Full Address
Dr. Santosh Gire,
PGTD of Hindi, RTMNU, Nagpur.
Dr. Umavati Pawar,
M.B. Patel College, Salekasa.
Dr. Vandana Dixit,
Dayanand Arya Kannya College, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

U/s 40(2)(b)(ii)

4. Board of Studies in Law (312)
Sr.
No.
1

2

3

4

Name of the Member & Full Address
Dr. Deepak Taywade
G.W. College of Law, Nagpur.
Dr. Varsha Deshpande,
Dr. Ambedkar College, Deekshabhoomi,
Nagpur.
Dr. Hema Menon,
Dr. Ambedkar College, Deekshabhoomii,
Nagpur.
Dr. (Mrs) Sandhya Kalamdhad,
Dr. Ambedkar College, Deekshabhoomi,
Nagpur

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

5. Board of Studies in History (313)
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6

Name of the Member & Full Address
Dr. Shyam I. Koreti,
PGTD of History, RTMNU, Nagpur.
Dr. Sheela Umale,
Vasantrao Naik College, Nagpur.
Dr. Namdeo Hatwar,
N.M. Patel College, Salekasa, Gondia.
Dr Naresh Kawade,
Yeshwant Mahavidyalaya, Samudrapur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

Dr. Vithoba Chandankhede,
Vidhya Vikas Mahavidyalaya, Samudrapur.
Dr. Mahendra Gaikwad,
P.W.S. College, Nagpur.
6. Board of Studies in Economics (314)

Sr.
No.
1
2
3
4
5
6

Name of the Member & Full Address
Dr. S.H. Indurwade,
PGTD of Economics, RTMNU, Nagpur.
Dr. Mrunalini Fadanvis,
Mahilla Mahavidyalaya, Nagpur.
Dr. Kalpana Bhajni,
Kamla Nehru Mahavidyalaya, Nagpur.
Dr. Rajani Sontakke,
P.W.S. College, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

Dr. Prachi Deshpande,
Mahila Mahavidyalaya, Nagpur.
Dr. Raju Shrirame,
Jeevan Vikas Mahavidyalaya, Thugaodeo.
7. Board of Studies in Political Science (315)

Sr.
No.
1
2

3
4
5

Name of the Member & Full Address
Dr. Vikas Jambhulkar,
PGTD of Political Science, RTMNU, Nagpur.
Dr. Rajendra Prasad T. Patle,
Arts & Commerce College, Jawahar Nagar.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

U/s 40(2)(b)(ii)

Dr. Sandip Tundurwar,
Binzani Mahavidyalaya, Nagpur.
Dr. Charuta Joshi,
Binzani Mahila Mahavidyalaya, Nagpur.
Dr. Shirin Aghor,
L.A.D. College, Nagpur.

U/s 40(2)(b)(iii)

8. Board of Studies in Sociology (316)
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6

Name of the Member & Full Address
Dr. Ashok Borkar,
PGTD of Sociology, RTMNU, Nagpur.
Dr. Sanjay S. Dudhe,
Taywade College, Koradi.
Dr. Pradip K. Meshram,
J.M. Patel College, Bhandara.
Dr. Vinayak S. Irpate,
Mahatma Gandhi College, Parsioni.
Dr. Sadhana V. Lanjewar,
Hislop College, Nagpur.
Dr. D.T. Shende,
Mahatma Gandhi College, Parsioni.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

Sr.
No.
1

9. Board of Studies in Philosophy (318)
Name of the Member & Full Address
Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
Dr. Sunita Ingle,
U/s 40(2)(b)(i)
PGTD of Philosophy, RTMNU, Nagpur.

10. Board of Studies in Psychology (319)
Sr.
No.
1
2

Name of the Member & Full Address
Dr. Mala Singh,
Hislop College, Nagpur.
Dr. Hemant Yawalekar,
Hislop College, Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(ii)

11. Board of Studies in Geography (322)
Sr.
No.
1
2

3

4

Sr.
No.
1

Name of the Member & Full Address

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016

Dr. Kalpana Deshmukh,
Dhanwate National College, Nagpur.
Dr. Avinash Talmale,
Vasantrao Naik Institute of Arts & Social
Science, Nagpur.
Dr. Sadhana Khandar,
U/s 40(2)(b)(iii)
Vasantrao Naik Institute of Arts & Social
Science, Nagpur.
Dr. Sushama Damodhare,
Vasantrao Naik Institute of Arts & Social
Science, Nagpur
12. Board of Studies in Rural Service (323)
Name of the Member & Full Address
Dr. Rajesh Deshpande,
S. Jaju Rural Service College, Pimpri, Wardha

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(iii)

FACULTY OF INTER-DISCIPLINARY STUDIES
1.
Sr.
No.
1
2
3

4

5
6

Board of Studies in Education (401)

Name of the Member & Full Address
Dr. Renu Bayaskar,
PGTD of Education, RTMNU, Nagpur.
Dr. Sadhana Makde,
Priyadarshi College of Education, Nagpur.
Dr. Vandana Benjamin,
Shanti Niketan College of Education for
Women, Nagpur.
Dr. Vilas Patil,
Shende Mahila Adyapak Mahavidyalaya,
Katol.
Dr. Ujwala Sadaphal,
Swawalambi College of Education, Wardha.
Dr. Shubhangi Dongre,
P.P. College of Education, Gondia.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

2. Board of Studies in Physial Education & Recreation (402)
Sr.
No.
1

2

3

4

5

Name of the Member & Full Address
Dr. V. B. Datarkar,
Jyotiba College of Physical Education,
Nagpur.
Dr. Dilip Kohale,
Shri Madhaorao Wankhede Sharirik Shikshan
Mahavidyalaya, Nagpur.
Dr. Kumkum Boratkar,
Nagpur Sharirik Shikshan Mahavidyalaya,
Dhantoli, Nagpur.
Dr. Anita Mudliyar,
Tirpude College of Physical Education,
Nagpur.
Dr. Sunita Sonare,
Tirpude College of Physical Education,
Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

3. Board of Studies in Social Work (404)
Sr.
No.
1
2

3
4
5

Name of the Member & Full Address
Dr. Vijay Shinganapure,
Tirpude College of Social Work, Nagpur.
Dr. Seema Gamankumar Lade,
Khumbhalkar Social Work Evening College
Ganeshpeth, Nagpur.
Dr. Nanda Pangul,
B.P. National College of Social Work, Nagpur
Dr. L. S. Tulankar
B.P. National College of Social Work, Nagpur.
Dr. C.K. Popatkar,
Khumbhalkar Social Work College, Wardha.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

4. Board of Studies in Library and Information Science(405)
Sr.
No.
1

Name of the Member & Full Address
Dr. S.M. Nikose,
PGTD of Library and Information Science,
RTMNU, Nagpur

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(i)

5. Board of Studies in Home Economics (406)
Sr.
No.
1
2
3
4
5

Name of the Member & Full Address
Dr. Anita Dani,
Samarth Mahavidyalaya, Lakhani.
Dr. Shubhangi Kishor Dange,
R.S. Bidkar College, Hinganghat.
Dr. Shaheda S. Sheikh,
Anjuman Girls College, Nagpur.
Dr. Indrani Shaha,
S.K. P. College, Kamptee.
Dr. Meena R. Kalele,
Mahila Mahavidyalaya. Nandanwan. Nagpur.

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016
U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

6. Board of Studies in Music (408)
Sr.
No.
1

2

Name of the Member & Full Address

Nomination as per Section of the
M.P.U. Act’ 2016

Dr. Aparna Agnihotri,
Vasantrao Naik Institute of Arts & Social
Science, Nagpur.
Dr. Sadhana Shiledar,
Vasantrao Naik Institute of Arts & Social
Science, Nagpur

U/s 40(2)(b)(ii)

U/s 40(2)(b)(iii)

The terms of the above members of Board of Studies shall be of five years (upto 31st
August 2022) as per Provision in section 62(1) & 63 of Maharashtra Public University Act,
2016.

By order of the Hon’ble Vice-Chancellor
Sd/(Dr. Puranchandra Meshram)
Registrar
No.Acad/Nomi/BOS/18/ 536

Dated, Nagpur the 3rd April, 2018

Copy forwarded for information to :1) The Concerned Persons
2) All Deans
3) The Principals of all affiliated Colleges
4) Director Board of Examination & Evaluation
5) P.A. to Hon’ble Vice Chancellor,
6) P.A. to Hon”ble Pro-Vice Chancellor,
7) P.A. to Registrar,
8) All Concerned Officers,
9) The Concerned clerks of the faculties, Academic Section
10) Dr. Smt. Veena Prakashe,Information Scientist

Rashtrasant Tukadoji Maharaj
Nagpur University, Nagpur

Sd/(Dr. Anil Hirekhan)
Deputy Registrar(Acad)
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Suresh S. Balpande carried out his doctoral research on the design and optimization of energy
harvester-based MEMS cantilever at RTM Nagpur University, India, and obtained his MTech
degree in Digital Electronics at CSV Technical University, India (for which he received a gold
medal), his Bachelor's degree in Electronics Engineering at RTM Nagpur University, and his
Diploma in Electronics and Telecommunications Engineering from the Bombay Technical Board,
Mumbai. He has over 18 years of teaching experience and currently serves as an Assistant
Professor in the Department of Electronics Engineering at Shri Ramdeobaba College of
Engineering and Management, Nagpur.
His research areas include MEMS, thin film devices, energy harvesting,
and
agriculture electronics. He is a reviewer for the SCI, WOS, and SCOPUS-indexed international
journal Microsystem Technologies, Springer Nature, the Piezoelectric Energy Harvesting book
series, INTECH publications, and the international journal Micro and Nanosystems. He is also a
member of the Elsevier's behaviour research panel and the SSRN Chemistry Research Network.
He has seven research papers in international journals including Sensors and Actuator A:
Physical and Electronics Letters, 15 international conference publications, nine national
conference publications and two technical magazine articles to his credit. He has published two
copyrights and has one patent filed. He is currently serving as a reviewer and advisory committee
member for more than 20 international conferences.
Suresh is associated with various industries including OFIL, Ordnance Factory, Hindalco
Industries, and Mahindra and Mahindra Pvt. Ltd, as well as with professional societies as a life
member in the IETE, ISTE and ISSS. He has delivered more than 50 technical talks and hands-on
sessions during national events/training programmes in educational institutes and industries. He
was honored by the WIPRO under Mission 10X forum with publishing his session plan among the
best three session plans in WIPRO bookrack series.
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Suresh Balpande <balpandes@rknec.edu>

Manuscript MITE-D-17-00844 for review
1 message
Bernd Michel <em@editorialmanager.com>
Reply-To: Bernd Michel <office@coinn.de>
To: "Suresh S. Balpande" <balpandes@rknec.edu>

Fri, Oct 27, 2017 at 7:49 AM

Dear Prof. Balpande,
In view of your expertise I would be very grateful if you could review the following manuscript for me, which has been
submitted to Microsystem Technologies.
Manuscript Number: MITE-D-17-00844
Title: MEMS Based Energy Harvesting for the Internet of Things: A Survey
Abstract: The Internet of Things (IoT) can manage a large number of smart wireless devices and form a networking
infrastructure connected to the Internet. Traditional batteries in IoT produce environmental concerns and have limited
operational life. Harvesting and converting ambient environmental energy is an effective and important approach for
sustainable green power used in wireless and portable devices in IoT. This contribution reviews the state-of-the-art
development of different energy harvesting sources including mechanical, light/solar, wind, sound, RF, biomechanical
and pyroelectric energy. Efficient energy storage and management strategies are discussed in order to provide the
sustainable power. MEMS based Energy harvesting devices may be widely employed in various areas, such as
military monitoring, remote weather station, bluetooth headsets, and environment detection. This review focuses on
the low power and self powered IoT applications: sensors, wearables, and
RF-MEMS. With the advance of nanofabrication techniques, IoT devices will become smaller and enter into the era of
Internet of Nano-Things (IoNT).
If you agree to review this submission, please click on this link:
http://mite.edmgr.com/l.asp?i=73881&l=FWPT1GG3
If you cannot agree, please let us know by clicking on THIS link (your recommendation for an alternative reviewer
would be appreciated):
http://mite.edmgr.com/l.asp?i=73882&l=JHCG1LPO
We hope, however, that you can do the review, and if so, would kindly ask you to deliver it to us within 42 days of
agreeing.
Please upload your review online by using the Editorial Manager system.
Your username is: Suresh S.Balpande
If you forgot your password, you can click the 'Send Login Details' link on the EM Login page at
http://mite.edmgr.com/.
IN ORDER TO KEEP DELAYS TO A MINIMUM, PLEASE ACCEPT OR DECLINE THIS ASSIGNMENT ONLINE AS
SOON AS POSSIBLE!
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. We very much appreciate your assistance and hope
to receive your review.
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Thank you very much.
With kind regards,
Prof. Bernd Michel , Editor in Chief of Microsystem Technologies
Micro Materials Center (MMC) Berlin
12489 Berlin
GERMANY
Phone: 0049-30-6392-3611
Fax: 0049-30-6392-3617
E-mail: office@coinn.de;bernd.michel@coinn.de
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रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.४७
दनांक : 20-11-2018
ती,

डॉ. सुिजत गजाननराव मे े - अ य
डॉ. अिसम गणेश पारते - सद य

1)
2)

: 9822714241
: 7020792439

इं टरनॅशनल शाळे जवळ, आसाराम बापू आ मा या मागे, काटोल रोड ता.नागपूर ािमण, िज.- नागपूर- 441501

डॉ. ( ीमती). अि नी अमलेश
पुरोिहत - सद य
डॉ. अिभजीत अ ण अगाशे - सद य

3)
4)

िवषय :-

डॉ. आंबेडकर इि ट. ऑफ मॅनेजमट टडीज रसच, द ा भूमी,नागपुर ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440010
एस.बी. जैन इं टी ुट ऑफ टे ॉलॉजी मॅनेजमट अँड रसच, पो. येरला, जैन

: 9823617537
: 9823610422

जी.एस. कॉलेज ऑफ़ कॉमस ऍ ड ईकॉनॉिम स, लॉ कॉलेज चौक, अमरावती
रोड, िस हील लाई स नागपुर ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440001
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

मा टर ऑफ िबिजनेस अँडिमनी ेशन

या अ यास मासाठी

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

स २०१९-२० पासून संल

ीकरण कालावधी वाढिव याबाबत.

महोदय/महोदया,

जी. एच. रायसोनी कू ल ऑफ़ िबजनेस मॅनेजमट , सी. आर. पी. एफ़. गेट नं ३, माधव नगरी ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440001 या
महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 29-08-2018 रोजी या तावानुसार महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/
िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न
संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या

आपला,

(डॉ.रमण मदने)

प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

जी. एच. रायसोनी कू ल ऑफ़ िबजनेस मॅनेजमट , सी. आर. पी. एफ़. गेट नं ३, माधव नगरी ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440001
: 0712-6617181 : 9822565612
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

. १ (गुणदान िववरण) यातील

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न
यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

५)

महारा

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

. .............................................. दनांक ........................................

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

(पूण नाव व वा री)

Dr. AMOL ANDHARE
RCOEM Nagpur

Gmail - [IJETI] Article Review Request

1 of 2

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b4041076e7&view=pt&search=all...

Suresh Balpande <ssbalpande@gmail.com>

[IJETI] Article Review Request
1 message
Prof. Wen-Hsiang Hsieh <ojs.taeti@gmail.com>
To: "Mr. Suresh S. Balpande" <ssbalpande@gmail.com>
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Dear Mr. Suresh S. Balpande:
I believe that you would serve as an excellent reviewer of the manuscript, "Design and
evaluation of a novel Low Acoustic Impedance-based PZT transducer for detecting the nearsurface defects," which has been submitted to International Journal of Engineering and
Technology Innovation. The submission's abstract is inserted below, and I hope that you will
consider undertaking this important task for us.
Please log into the journal web site by 2019-03-20 to indicate whether you will undertake the
review or not, as well as to access the submission and to record your review and
recommendation.
The review itself is due 2019-03-27.
Submission URL: http://ojs.imeti.org/index.php/IJETI/reviewer/submission?submissionId=3901&
reviewId=6837&key=7jjX7rG5
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"Design and evaluation of a novel Low Acoustic Impedance-based PZT transducer for detecting
the near-surface defects"
Abstract
Near-surface defects are one of the most common types of damage occurring in polymer
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composite materials. Conventional Non-Destructive Testing (NDT) techniques, especially
ultrasonic testing, are not always suitable for detecting these types of defect, especially in thin
plates. The proposed NDT method in this article employs Low Acoustic Impedance (LAI)
characterization. The novelty of LAI technique lies in the transverse resonating of LeadZirconate-Titanate (PZT) transducer which shows significant lower effective acoustic impedance
compared to thickness - extension mode. The LAI technique eliminates the need for the
matching layers and reduces the manufacturing cost consequently. Briefly, the analytical model
has been introduced and the fabrication procedure has been discussed in detail. The setup has
been evaluated both numerically and experimentally to detect a debonding. The results proved
the ability of LAI technique in the detection of defects and, moreover, the approximate geometry
of the affected region as well.
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रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.१७७
दनांक : 26-11-2018
ती,

1)
2)
3)
4)
5)

डॉ. जी. एस. खडेकर - अ य
डॉ. संजय भाऊराव बोडखे - सद य
डॉ. सुिनल राम कशोर गु ा - सद य
डॉ. राजेश हषदराय पा रख - सद य
डॉ. क पना िवण पांडे - सद य

िवषय :-

: 9011323123
: 9822718740
: 8007861972
: 9373772727
: 9923754561

िडपाटमट ऑफ मॅथेमे ट स, िव ापीठ प रसर, अमरावती रोड ता.- नागपूर
शहर, िज.- नागपूर- 440033
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013
जे.डी. कॉलेज ऑफ इं जीिनअर ग आणी मॅनेजमे ट, मु० खंडाळा, पो० वलनी,
काटोल रोड ता.- नागपूर ािमण, िज.- नागपूर- 441501
कमवीर दादासाहेब क मवार अिभयांि क महािव ालय, ेट नाग रोड,
नंदनवन ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440009
ही. एम. ही. कॉमस जे. एम. टी. आ स अँड जे. जे. पी. सायंस कॉलेज,
वधमान नगर, स ल ए हे यु ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440008

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

एम.टेक. इन ी ेटेड पावर िस टीम, एम. टेक. कॉम युटर सायंस ऍ ड इं िजनीय रग, एम.टेक. मेकॅिनकल इं िजिनअर ग िडझाइन, बी.ई.
इन कॉम युटर सायंस इं िजनीयरीग, बी.ई. मेकॅिनकल इं िजिनअ रग, बी.ई. इन इले ीकल (इ अँड पी) इन., बी.ई. इन ईले ॉिन स
इं िज, बी.ई. इ फॉमशन टे ॉलॉजी या अ यास मासाठी स २०१९-२० पासून संल ीकरण कालावधी वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

आभा गायकवाड पाटील कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग , खसरा ८/१ (पी.एस.के , ७४), मोहगांव, वधा रोड ता.- नागपूर ािमण, िज.- नागपूर 441108 या महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 31-08-2018 रोजी या तावानुसार महािव ालयातील उपरो
अ यास मां या/िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व
चौकशी क न संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो
या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.
ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट
ध यवाद.

ावी.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

आभा गायकवाड पाटील कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग , खसरा ८/१ (पी.एस.के , ७४), मोहगांव, वधा रोड ता.- नागपूर ािमण, िज.- नागपूर - 441108
: 712-6648252 : 8888986786
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न

५)

महारा

यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

. .............................................. दनांक ........................................

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

(पूण नाव व वा री)

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.१११
दनांक : 20-11-2018
ती,

1)

2)
3)
4)
5)

डॉ. एम. पी. सग - अ य

: 9975451563

ि यद शनी अिभयांि क महािव ालय,

दघडोह िह स, सी. आर. पी. एफ.
कँ पस जवळ, एम.आय.डी.सी. हगणा रोड, ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

440019

डॉ. संजय भाऊराव बोडखे - सद य
डॉ. आर. एम. ढोबळे - सद य
डॉ. िववेक हरी त ववादी - सद य
डॉ. एस. ए. ढाले - सद य

: 9822718740

ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
440013
ि यद शनी इं दरा गांधी कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग, लता मंगेशकर होि प ल
समोर, िडगडोह, हगना रोड ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440019
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग अँ ड रसच, वानाड गरी,
हगणा रोड ता.- हगणा, िज.- नागपूर- 441110
ि यद शनी अिभयांि क महािव ालय, दघडोह िह स, सी. आर. पी. एफ.
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

: 9881713142
: 9765558909
: 9822577961

कँ पस जवळ, एम.आय.डी.सी. हगणा रोड, ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

440019

िवषय :-

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

बी .ई. इन इले ीकल इं िजिनअ रग, बी.ई. मेकॅिनकल इं िजिनअ रग, बी.ई.इन िस हील इं िजनीयर ग
२०१९-२० पासून संल ीकरण कालावधी वाढिव याबाबत.

या अ यास मासाठी

स

महोदय/महोदया,

आर. ही. परणकर कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग अँड टे ॉलॉजी , सव नं. ११६/१ब सारं गपुरी तलाव रोड ता.- आव , िज.- वधा - 442201 या
महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 28-08-2018 रोजी या तावानुसार महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/
िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न
संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

आर. ही. परणकर कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग अँड टे ॉलॉजी , सव नं. ११६/१ब सारं गपुरी तलाव रोड ता.- आव , िज.- वधा - 442201
: 07157-224005 : 0000000000
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न

५)

महारा

यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

. .............................................. दनांक ........................................

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

(पूण नाव व वा री)

Scanned by CamScanner

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.३२५
दनांक : 11-12-2018
ती,

1)
2)
3)
4)
5)

डॉ. दीप तुळशीराम क ले - अ य
डॉ. ( ीमती). वाती दीपक मोघे सद य
डॉ. अिभिजत िव नाथ बापट सद य
डॉ. ( ीमती). िवजया पराग बालपांडे
- सद य
डॉ. मह शािलगराम कडू - सद य

िवषय :-

: 9764996490
: 9850361694
: 9764996476
: 7219007505
: 9158881314

यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013
यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110
ि यद शनी जे. एल.कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग, ८४६ नंदनवन, नागपूर ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440009
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

440013

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

बी.ई. मेकॅिनकल इं िजिनअ रग, बी.ई. इन कम युटर इं िजनीयरीग, बी.ई. इले ॉिन स ऍ ड क युिनके शन इं िजिनअ रग, बी.ई.इन
िस हील इं िजनीयर ग, बी.ई. इन ईले ॉिन स इं िज या अ यास मासाठी स २०१९-२० पासून संल ीकरण कालावधी
वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

सुरेश देशमुख कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग , पी. ओ. २०. लॉ डस टील लांट जवल, सव न. १६१, सेलुकाटे ता.- वधा, िज.- वधा - 442001
या महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 31-08-2018 रोजी या
तावानुसार महािव ालयातील उपरो
अ यास मां या/िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व
चौकशी क न संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो
या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.
ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

सुरेश देशमुख कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग , पी. ओ. २०. लॉ डस टील लांट जवल, सव न. १६१, सेलुकाटे ता.- वधा, िज.- वधा - 442001
: 7152-282333 : 9890588226
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न

५)

महारा

यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

. .............................................. दनांक ........................................

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

(पूण नाव व वा री)

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.३२५
दनांक : 11-12-2018
ती,

1)
2)
3)
4)
5)

डॉ. दीप तुळशीराम क ले - अ य
डॉ. ( ीमती). वाती दीपक मोघे सद य
डॉ. अिभिजत िव नाथ बापट सद य
डॉ. ( ीमती). िवजया पराग बालपांडे
- सद य
डॉ. मह शािलगराम कडू - सद य

िवषय :-

: 9764996490
: 9850361694
: 9764996476
: 7219007505
: 9158881314

यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013
यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110
ि यद शनी जे. एल.कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग, ८४६ नंदनवन, नागपूर ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440009
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

440013

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

बी.ई. मेकॅिनकल इं िजिनअ रग, बी.ई. इन कम युटर इं िजनीयरीग, बी.ई. इले ॉिन स ऍ ड क युिनके शन इं िजिनअ रग, बी.ई.इन
िस हील इं िजनीयर ग, बी.ई. इन ईले ॉिन स इं िज या अ यास मासाठी स २०१९-२० पासून संल ीकरण कालावधी
वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

सुरेश देशमुख कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग , पी. ओ. २०. लॉ डस टील लांट जवल, सव न. १६१, सेलुकाटे ता.- वधा, िज.- वधा - 442001
या महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 31-08-2018 रोजी या
तावानुसार महािव ालयातील उपरो
अ यास मां या/िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व
चौकशी क न संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो
या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.
ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

सुरेश देशमुख कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग , पी. ओ. २०. लॉ डस टील लांट जवल, सव न. १६१, सेलुकाटे ता.- वधा, िज.- वधा - 442001
: 7152-282333 : 9890588226
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न

५)

महारा

यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

. .............................................. दनांक ........................................

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

(पूण नाव व वा री)

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.४९
दनांक : 20-11-2018
ती,

1)
2)
3)
4)

डॉ. अनंत एम. देशमुख - अ य
डॉ. कै लाश शामराव कडु - सद य
डॉ. ( ीमती). कांचन दनेश नायडू सद य
डॉ. अतुल सुर चरडे - सद य

िवषय :-

: 9823121458
: 9850341456
: 9373100321
: 9890521277

िडपाटमट ऑफ िबजनेस मेनेजमट, लॉ कॉलेज प रसर, अमरावती रोड ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440010
स ल इं ि ट ूट ऑफ िबझनेस मॅनेजमट रसच अँ ड डे हलपमट, पावनभुमी,
सोमलवाडा, वधा रोड ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440025
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013
निबरा महािव ालय, धंतोली ता.- काटोल, िज.- नागपूर- 441302

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

बॅचलर ऑफ िबजनेस अँडिमनी ेशन, मा टर ऑफ िबिजनेस अँडिमनी ेशन

.
या अ यास मासाठी

स २०१९-२० पासून संलि

करण

स २०१९-२० पासून संल

ीकरण

कालावधी वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

ि यद शनी लोकमा य टळक इि ट ुट ऑफ मॅनेजमट टडीज अँ ड रसच , लता मंगेशकर हॉि पटल समोर, िडगडोह िह स, हगणा रोड
ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440019 या महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 31-08-2018 रोजी या
तावानुसार महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे
वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त

प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.
या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

ि यद शनी लोकमा य टळक इि ट ुट ऑफ मॅनेजमट टडीज अँ ड रसच , लता मंगेशकर हॉि पटल समोर, िडगडोह िह स, हगणा रोड ता.- नागपूर शहर,
िज.- नागपूर - 440019
: 07104-649186 : 9766616400
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न
यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

५)

महारा

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

. .............................................. दनांक ........................................

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

(पूण नाव व वा री)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.८२
दनांक : 20-11-2018
ती,

1)
2)
3)
4)
5)

डॉ. राजेश सुरेश पांडे - अ य
ी. अिनल द ा य प छाव - सद य
डॉ. पु पा अशोक देवनानी - सद य
डॉ. ीकांत िवजयराव सोनेकर सद य
डॉ. क पना िवण पांडे - सद य

िवषय :-

: 9822224468
: 9922660072
: 9422103111
: 9823983089
: 9923754561

ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट
से ट िवसे ट पलोटी कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग अँ ड टे ॉलॉजी, गवसी
मानापूर, वधा रोड ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441108
ीमती. राज ी मुळक कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग फॉर वुमन, ेट नाग रोड,
नंदनवन ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440009
जे.डी. कॉलेज ऑफ इं जीिनअर ग आणी मॅनेजमे ट, मु० खंडाळा, पो० वलनी,
काटोल रोड ता.- नागपूर ािमण, िज.- नागपूर- 441501
ही. एम. ही. कॉमस जे. एम. टी. आ स अँड जे. जे. पी. सायंस कॉलेज,
, रामदेव टे कडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013

वधमान नगर, स ल ए हे यु ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440008

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

बी.ई.इन िस हील इं िजनीयर ग, बी.ई. मेकॅिनकल इं िजिनअ रग, बी.ई. इन ईले ॉिन स इं िज, बी. ई. इन ईले ॉिन स अँड
टेिलकॅ युिनके शन इं िजिनअ रग, बी. ई. इन ईले ॉिन स अँड टेिलकॅ युिनके शन इं िजिनअ रग (सेकंड िश ट)(सेकंड िश ट), बी.ई.
इले ॉिन स ऍ ड क युिनके शन इं िजिनअ रग (सेकंड िश ट), बी .ई. इन इले ीकल इं िजिनअ रग, बी .ई. इन इले ीकल इं िजिनअ रग
- सेकंड िश ट(सेकंड िश ट), बी.ई. इन कॉ पूटर टेक., बी.ई. इ फॉमशन टे ॉलॉजी, एम.टेक. चरल इं िजिनअर ग, एम.टेक.
चरल इं िजिनअर ग, एम.टेक. इले ॉिन स इं िजिनअर ग, एम.टेक. कॅ ड/कॅ म, एम.टेक. इन ी ेटेड पावर िस टीम, एम. टेक.
कॉम युटर सायंस ऍ ड इं िजनीय रग, एम.टेक. इन क युिनके शन इं िजिनअर ग, एम.टेक. इि हरॉमटल इं िजिनअर ग या
अ यास मासाठी स २०१९-२० पासून संल ीकरण कालावधी वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय , हगणा रोड, वानाड गरी ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 441110 या महािव ालया या
ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 31-08-2018 रोजी या
तावानुसार महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/िवषयां या/
अित र
तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न
संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

सु

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय , हगणा रोड, वानाड गरी ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 441110
: 7104-242919 : 9049990515
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न
यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

५)

महारा

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

. .............................................. दनांक ........................................

महोदय,
आपले उपरो
ि वकृ त करीत आहे.

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

कळावे.
आपले

ेहां कत

(पूण नाव व वा री)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.९२
दनांक : 20-11-2018
ती,

1)
2)
3)
4)
5)

डॉ. राजेश सुरेश पांडे - अ य
डॉ. अनंत एम. पांडे - सद य
डॉ. मोहन मधुकरराव रगे - सद य
डॉ. अर वद कृ णराव मह ले - सद य
डॉ. लीना गो वद गहाणे - सद य

िवषय :-

: 9822224468
: 9764996515
: 9403211305
: 9881713115
: 9421704237

ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट
यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013
जी.एच. रायसोनी अिभयांि क महािव ालय, सी.आर.पी.एफ गेट न.०३,
हगणा रोड ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440016
अंजुमन कॉलेज ऑफ इं िजिनयर ग अँड टे ोलॉजी, मंगलवारी बाजार रोड, सदर
, रामदेव टे कडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013

ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440001

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

मा टर ऑफ िबिजनेस अँडिमनी ेशन, एम.टेक. मेकॅिनकल इं िजिनअर ग िडझाइन, एम.टेक. चरल इं िजिनअर ग, बी.ई. मेकॅिनकल
इं िजिनअ रग-सेकंड िश ट(सेकंड िश ट), बी.ई. इ फॉमशन टे ॉलॉजी, बी.ई. इन ईले ॉिन स इं िज, बी.ई. इन कॉ पूटर टेक., बी.ई. इन
इले ीकल (इ अँड पी) इन., बी.ई. मेकॅिनकल इं िजिनअ रग, बी.ई.इन िस हील इं िजनीयर ग या अ यास मासाठी स २०१९-२०
पासून संल ीकरण कालावधी वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

कमवीर दादासाहेब क मवार अिभयांि क महािव ालय , ेट नाग रोड, नंदनवन ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440009 या
महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 10-08-2018 रोजी या तावानुसार महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/
िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न
संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

कमवीर दादासाहेब क मवार अिभयांि क महािव ालय , ेट नाग रोड, नंदनवन ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440009
: 0712-2711400 : 9822240806
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

. १ (गुणदान िववरण) यातील

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न
यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

५)

महारा

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

. .............................................. दनांक ........................................

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.९२
दनांक : 20-11-2018
ती,

1)
2)
3)
4)
5)

डॉ. राजेश सुरेश पांडे - अ य
डॉ. अनंत एम. पांडे - सद य
डॉ. मोहन मधुकरराव रगे - सद य
डॉ. अर वद कृ णराव मह ले - सद य
डॉ. लीना गो वद गहाणे - सद य

िवषय :-

: 9822224468
: 9764996515
: 9403211305
: 9881713115
: 9421704237

ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट
यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013
जी.एच. रायसोनी अिभयांि क महािव ालय, सी.आर.पी.एफ गेट न.०३,
हगणा रोड ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440016
अंजुमन कॉलेज ऑफ इं िजिनयर ग अँड टे ोलॉजी, मंगलवारी बाजार रोड, सदर
, रामदेव टे कडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013

ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440001

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

मा टर ऑफ िबिजनेस अँडिमनी ेशन, एम.टेक. मेकॅिनकल इं िजिनअर ग िडझाइन, एम.टेक. चरल इं िजिनअर ग, बी.ई. मेकॅिनकल
इं िजिनअ रग-सेकंड िश ट(सेकंड िश ट), बी.ई. इ फॉमशन टे ॉलॉजी, बी.ई. इन ईले ॉिन स इं िज, बी.ई. इन कॉ पूटर टेक., बी.ई. इन
इले ीकल (इ अँड पी) इन., बी.ई. मेकॅिनकल इं िजिनअ रग, बी.ई.इन िस हील इं िजनीयर ग या अ यास मासाठी स २०१९-२०
पासून संल ीकरण कालावधी वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

कमवीर दादासाहेब क मवार अिभयांि क महािव ालय , ेट नाग रोड, नंदनवन ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440009 या
महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 10-08-2018 रोजी या तावानुसार महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/
िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न
संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

कमवीर दादासाहेब क मवार अिभयांि क महािव ालय , ेट नाग रोड, नंदनवन ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440009
: 0712-2711400 : 9822240806
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

. १ (गुणदान िववरण) यातील

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न
यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

५)

महारा

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

. .............................................. दनांक ........................................

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

Scanned by CamScanner
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Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ
(सटल ो सस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मां क ५१३ िदनां क १ ऑग , १९२३ ारा थािपत, व महारा
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७ चा महारा अिधिनयम मां क ६) ारा संचािलत रा िव ापीठ)
महािव ालय िवकास िवभाग
छ पती िशवाजी महाराज शासकीय प रसर, रिवं नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
दु र नी मां क: ०७१२-२५२९९३२ फॅ
नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com
मांक :

.म.िव.६०िदनांक : 20-11-2018 ती,

1) डॉ. संजय बबनराव पोकळे

:
9423638816

ी. रामदे वबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअरी ंग अँड मॅनेजमट,
रामदे व टे कडी, काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.नागपूर- 440013

2) डॉ. िनलेश एम. मोहता

:
9011000809

जे.डी. कॉलेज ऑफ इं जीिनअरी ंग आणी मॅनेजमे , मु०
खंडाळा, पो० वलनी, काटोल रोड ता.- नागपूर ािमण, िज.नागपूर- 441501

-अ

- सद

3) डॉ. सुर राजाराम असाटी

मनोहरभाई पटे ल अिभयांि की व तांि की य महािव
कुडवा, गोंिदया ता.- गोंदीया, िज.- गोंिदया- 441614

:
9423617893
4) डॉ. दीप तुळशीराम क ले
:
- सद
9764996490
5) डॉ. िवण केशवराव डाखोळे
:
- सद
9049990515
- सद

िवषय :- महारा

यशवंतराव च ाण अिभयांि की महािव ालय, िहं गणा रोड,
वानाडोंगरी ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110
यशवंतराव च ाण अिभयांि की महािव ालय, िहं गणा रोड,
वानाडोंगरी ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६

ा कलम ११४ व ११५ अ ये महािव ालयाला स

२०१९-२० पासून संलि करण वाढ दे णे व संलि करणाचा िव
बी.ई.इन िस ील इं िजनीयरी ंग, बी.ई. इन इले

ार कर

ासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

ीकल (इ अँड पी) इन., बी.ई. इ

मेकॅिनकल इं िजिनअ रं ग, एम. टे क. कॉम ुटर सायंस ऍ
अ

ालय,

इं िजनीय रं ग, एम.टे क.

ास मासाठी स २०१९-२० पासून संल ीकरण कालावधी वाढिव

ॉमशन टे

ी.

ॉलॉजी, बी.ई.

रल इं िजिनअरी ंग या

ाबाबत.

महोदय/महोदया,
ी.एम. इं

ुट ऑफ इं िजिनअरी ंग अँड टे

- 441108 या महािव ालया

ा

महािव ालयातील उपरो

ास मां

पूढे वाढिव

अ

ॉलॉजी , डोंगर गांव, वधा रोड ता.- नागपूर ािमण, िज.- नागपूर

ाचायानी िव ापीठाला सादर केले
ा/िवषयां

ा/अित र

ा िदनांक 07-09-2018 रोजी

तुकडयां

ावानुसार

ा संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून

ासाठी महािव ालयास भेट दे ऊन व चौकशी क न संलि करणां संबंधी िशफारस कर

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे

ा

ाक रता उपरो

ा वतीने मा.कुलगु ं नी गठीत केली आहे .

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय ाल,असा मा.कुलगु ं ना िव ास आहे . तथापी,आपण या सिमतीवर
काय कर

ाबाबत आपली

कृती सोबत

ा प ा ारे यथािश , खालील

थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट दे तां ना महारा

ा रीत अिधका याकडे कळवावी.
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६

ा कलम
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१०८ मधील तरतुदीनुसार अटी व शत ची पुतता केली आहे िकंवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ िनदश
२०/२०१८ मधील गुणदान त

ानुसार तसेच अिध ाता सिमतीने तयार केले

ा मागदशक सुचनां माणे थािनय चौकशी

सिमतीने कायवाही करावयाची आहे . सदर िनदशातील तरतुदीनुसार संलि करणाबाबतची संपुण ि या ही स सु
पुण होणे आव

क अस

ाने सिमतीने महािव ालयाला १५ िदवसाचे आत भेट

िदवशीच ऑनलाईन सादर करावा व
सद

ां

ा

ाची त महािव ालया

ा ाचायाना

.

हो

ापुव

ावी व चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी

ा री क न

ावी. तसेच मा. अ

ा

ां नी इतर

ा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन िदवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर

करावयाची आहे . जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदे समोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय
महािव ालयाला शै िणक स
सिमतीने व

सु

हो

ापुव कळिवता येईल. सिमती

ु थतीशी िवसंगत व चुकीचा अहवाल सादर के

येईल. याची कृपया नोंद
िव ापीठ िनदश

ा अ

ास सिमती

ाअ

व सद
/सद

ां ना सुिचत कर

ात येते की,

ां वर िनयमानुसार कारवाई कर

ात

ावी.
. २०/२०१८, गुणदान िववरण प व अहवालाचे ा प सोबत

ा PDF File म े पाठिव

ात आले

आहे .
सिमती
दे

ा मा.अ

ां ना िवनंती आहे की,

ां नी हे प

ा

ासाठी तारीख व वेळ महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ

महािव ालय व सिमती

ा सद

ां ना

ाबाबत कळिव

झा

ापासून ८ िदवसाचे आत महािव ालयाला भेट

ां कडून सिमतीची भेट िनि त झा

ात येईल िकंवा महािव ालया

ावर संबंिधत

ा ाचायाशी संपक क न पर

र भेट

िनि त क न महािव ालयास भेट ावी.
ध वाद.
िटप : जी महािव ालये िद. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी सिमतीची भेट
िनि त करणार नाही ा महािव ालयां ना नंतर संधी िदली जाणार नाही व
ा महािव ालयां चे स २०१९-२० चे थम वषाचे वेश गोठिव ात येतील
व येणा या प
वहारां वर िकंवा िनवेदनां वर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती ा भेटी पूव Pre-Lec माहीती अपडे ट
करावी.
आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकुलसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता१. ाचाय ी.एम. इं
ुट ऑफ इं िजिनअरी ंग अँड टे ॉलॉजी , डोंगर गांव, वधा रोड ता.- नागपूर ािमण,
िज.- नागपूर - 441108
: 07103-645412 : 9970070302
( ांना िवनंती कर ात येते की, थािनय चौकशी सिमती ा सद ांशी संपक साधून सिमती ा भेटीची तारीख
िव ापीठा ारे िद. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची
ि या पुण करावी.)
२. सहायक कुलसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश .२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

कांक रता ा
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गुण देत असतांना संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न
घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक
द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा िश क
कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस क नये.
२)

थािनय चौकशी सिमतीने ंथ सं येबाबत ा गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची
पु तके उपल ध नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.

३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत
अस याची खा ी क न यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील
अंतगत शीषक
अंतगत
गुणदान कर यात येवू नये.

५)

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना
झाली अस याची शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील
अंतगत
देय असलेले
गुण दान कर यात येवू नये.

६)

गुणदान िववरण त यात
मधील
वर नमूद कर यात आले या महािव ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ
अिधिनयम २०१६ या कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण
यानुसार गुण दे यात यावे.

७)

िनदश . ८/२०१६ मधील प र छेद . ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक
वषाम ये जर एखा ा अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर
संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

गट 'फ'

गट 'फ'

गट 'फ'

सहप

ेषक,

घरचा प ा:

दू र नी .
मण नी .

.४

. १ नुसार

.२

: ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
: ………………………………………………
: ………………………………………………

ित,

सहायक कुलसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर

िवषय: ……………………………………………………………………………………………… या
महािव ालया ा थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु ी.
संदभ:

आपले प

महोदय,आपले उपरो
चौकशी सिमतीवर अ
ा री)

. .............................................. िदनां क ........................................
संदभाकीत प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव ात येते की, वरील महािव ालया ा थानीय
/ सद
णून केलेली िनयु ी मी
कृत करीत आहे .कळावे.आपले ेहां िकत (पूण नाव व
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रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.६०
दनांक : 20-11-2018
ती,

1)
2)
3)
4)
5)

डॉ. संजय बबनराव पोकळे - अ य
डॉ. िनलेश एम. मोहता - सद य
डॉ. सुर राजाराम असाटी - सद य
डॉ. दीप तुळशीराम क ले - सद य
डॉ. िवण के शवराव डाखोळे - सद य

िवषय :-

: 9423638816

ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
440013
जे.डी. कॉलेज ऑफ इं जीिनअर ग आणी मॅनेजमे ट, मु० खंडाळा, पो० वलनी,
काटोल रोड ता.- नागपूर ािमण, िज.- नागपूर- 441501
मनोहरभाई पटेल अिभयांि क व तांि क य महािव यालय, कु डवा, ग दया
ता.- ग दीया, िज.- ग दया- 441614
यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110
यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

: 9011000809
: 9423617893
: 9764996490
: 9049990515

नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

441110

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

बी.ई.इन िस हील इं िजनीयर ग, बी.ई. इन इले ीकल (इ अँड पी) इन., बी.ई. इ फॉमशन टे ॉलॉजी, बी.ई. मेकॅिनकल इं िजिनअ रग,
एम. टेक. कॉम युटर सायंस ऍ ड इं िजनीय रग, एम.टेक. चरल इं िजिनअर ग या अ यास मासाठी स २०१९-२० पासून
संल ीकरण कालावधी वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

ही.एम. इं ि ट ुट ऑफ इं िजिनअर ग अँड टे ॉलॉजी , ड गर गांव, वधा रोड ता.- नागपूर ािमण, िज.- नागपूर - 441108 या
दनांक 07-09-2018 रोजी या तावानुसार महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/
िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न
महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या

संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स

सु

हो यापुव

कळिवता येईल. सिमती या अ य

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

ही.एम. इं ि ट ुट ऑफ इं िजिनअर ग अँड टे ॉलॉजी , ड गर गांव, वधा रोड ता.- नागपूर ािमण, िज.- नागपूर - 441108
: 07103-645412 : 9970070302
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :गट 'ब'
अनु. . २ वर

१)

िनदश .२०/२०१८ या सहप
. १ (गुणदान िववरण) यातील
(मनु यबळ) म ये नमुद
उपल ध िश कांक रता ा गुण देत असतांना
संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची
सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर
संलि करणाची िशफारस क नये.

२)

थािनय चौकशी सिमतीने ंथ सं येबाबत ा गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध
नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.

३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न
यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील
अंतगत शीषक
अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

५)

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची
शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील
अंतगत
देय असलेले गुण दान कर यात येवू नये.

६)

गुणदान िववरण त यात
मधील
वर नमूद कर यात आले या महािव ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या
कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.

७)

िनदश . ८/२०१६ मधील प र छे द . ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा
अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

गट 'फ'

गट 'फ'

.२

.४

गट 'फ'

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

ित,

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

. १ नुसार
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रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.२५७
दनांक : 28-11-2018
ती,

1)

2)
3)
4)
5)

डॉ. ( ीमती). र मी ट कू - अ य

: 9823389159

डॉ. शंकर राघोजी गुजरकर - सद य
डॉ. मोद गणपतराव फं टग - सद य
डॉ. ( ीमती). मेधा कानेटकर सद य
डॉ. ( ीमती). नीता िवजय शहा -

: 9960241085
: 9422102921
: 9970934336
: 9422802643

काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013

सद य

िवषय :-

लेडी अम रतबाई डागा कॉलेज फॉर वुमन ऑफ आटस, कॉमस अँड सायंस अँड
ीमती आर. पी. पुरोिहत कॉलेज ऑफ होम सायंस अँड होम सायंस
टेकनॉलॉजी, उ र अ बाझरी रोड, ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440010
िश ण महष कृ णराव झोट ग पाटील कला व वािण य महािव ालय, मेन
रोड समु पुर ता.- समु पुर, िज.- वधा- 442305
यशोदा मुल चे कला वािण य महािव ालय, ेह नगर, वधा रोड ता.- नागपूर
शहर, िज.- नागपूर- 440015
सी.पी. अँड बेरार ए युकेशन सोसायटीज् कॉलेज, तुलसीबाग रोड, महल ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440032
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

बॅचलर ऑफ िबजनेस अँडिमनी ेशन, बॅचलर ऑफ कॉमस (कं युटर अ लीके शन), पी. जी. िड लोमा इन फायना स मॅनेजमट, मा टर
ऑफ कॉमस, मा टर ऑफ कॉमस(सेकंड िश ट), मा टर ऑफ आ स (इं गलीश), मा टर ऑफ आ स (मराठी), मा टर ऑफ आटस (इं डीयन
युझीक), मा टर ऑफ आ स (समाजशा ), मा टर ऑफ आ स (पॉिलटीकल साय स), बी.ए. या अ यास मासाठी स २०१९-२०
पासून संल ीकरण कालावधी वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

आऱ. एस. मुंडले धरमपेठ कला, वािण य महािव ालय , नॉथ अंबाझरी रोड, धरमपेठ ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440010 या
महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 29-08-2018 रोजी या तावानुसार महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/
िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न
संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

आऱ. एस. मुंडले धरमपेठ कला, वािण य महािव ालय , नॉथ अंबाझरी रोड, धरमपेठ ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440010
: 712-2557612 : 9371906403
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

. १ (गुणदान िववरण) यातील

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न
यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

५)

महारा

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

. .............................................. दनांक ........................................

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.३४
दनांक : 19-11-2018
ती,

डॉ. ( ीमती). नीता िवजय शहा अ य
डॉ. लिलत सु रदर खु लर - सद य
डॉ. याम बंिशधर शु ला - सद य
डॉ. ओवाईस एम.टी. शेख तािलब -

1)
2)
3)
4)

: 9422802643
: 9422112439
: 9372164983
: 9373103696

शहर, िज.- नागपूर- 440015

सद य

िवषय :-

ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट
ितरपूडे इं ि ट ुट ऑफ मेनेजमट ए युकेशन (एम.बी.ए.), १, बालासाहेब
ितरपूडे माग िसि हल लाइ स सदर ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440001
स ल इं ि ट ूट ऑफ िबझनेस मॅनेजमट रसच अँ ड डे हलपमट, पावनभुमी,
सोमलवाडा, वधा रोड ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440025
िसटी ि िमयर कॉलेज, िहनदु तान कॉलोनी, समथ नगर, वधा रोड ता.- नागपूर
, रामदेव टे कडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440013

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

मा टर ऑफ िबजनेस अँडिमनी ेशन (सेकंड िश ट)(सेकंड िश ट)

.

या अ यास मासाठी

स २०१९-२० पासून संलि

स २०१९-२० पासून संल

करण

ीकरण कालावधी

वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

द ा मेघे इं टटयूट ऑफ मॅनेजमट टडीज , अ े ले आऊट ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440022 या महािव ालया या ाचायानी
िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 04-09-2018 रोजी या
तावानुसार महािव ालयातील उपरो
अ यास मां या/िवषयां या/अित र
तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न संलि करणांसंबंधी
िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या

आपला,

प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

द ा मेघे इं टटयूट ऑफ मॅनेजमट टडीज , अ े ले आऊट ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440022
: 0712-2249527 : 9545977776
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न
यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

५)

महारा

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

. .............................................. दनांक ........................................

महोदय,
आपले उपरो

संदभाक त प ाचे अनुषंगाने आपणास कळिव यात येते क , वरील महािव ालया या थानीय चौकशी सिमतीवर अ य

/ सद य हणून के लेली िनयु

मी

ि वकृ त करीत आहे.
कळावे.
आपले

ेहां कत

(पूण नाव व वा री)

रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.२६३
दनांक : 28-11-2018
ती,

1)
2)
3)
4)
5)

डॉ. मह पी. ढोरे - अ य
डॉ. ( ीमती). रं जना अिवनाश
इं गोलीकर - सद य
डॉ. राजीव मधुकरराव जाधव सद य
डॉ. अिमिश दीपक अरोरा - सद य
डॉ. ( ीमती). नीता िवजय शहा -

: 9423103043
: 9960159274
: 9822889044
: 9422114958
: 9422802643

सद य

िवषय :-

िडपाटमट ऑफ इले ॉिन स अँड कं युटर सायंस, िव ापीठ प रसर,
अमरावती रोड ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440033
सट ाि सस डी से स महािव ालय, सेिमनरी िह स, नागपुर-४४०००६ ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440006
लोक महािव ालय, बॅचलर रोड, ताप नगर ता.- वधा, िज.- वधा- 442001
स ल इं ि ट ूट ऑफ िबझनेस मॅनेजमट रसच अँ ड डे हलपमट, पावनभुमी,
सोमलवाडा, वधा रोड ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440025
ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

440013

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

बॅचलर ऑफ कं पुटर अ लीके शन, मा टर ऑफ कं पुटर अ लीके शन, मा टर ऑफ कं पुटर अ लीके शन, मा टर ऑफ िबिजनेस
अँडिमनी ेशन, बॅचलर ऑफ िबजनेस अँडिमनी ेशन या अ यास मासाठी स २०१९-२० पासून संल ीकरण कालावधी
वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

राणीबाई अि हो ी इि ट. ऑफ कॉ युटर साय स अँड इ फोमशन टे ॉलॉजी , अि हो ी कॉलेज प रसर, बापुजी वाडी, रामनगर ता.- वधा,
िज.- वधा - 442001 या महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 04-09-2018 रोजी या तावानुसार
महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी
महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने

मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.
या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

सु

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

राणीबाई अि हो ी इि ट. ऑफ कॉ युटर साय स अँड इ फोमशन टे ॉलॉजी , अि हो ी कॉलेज प रसर, बापुजी वाडी, रामनगर ता.- वधा, िज.- वधा : 07152-661111 : 9960018303
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१.

ाचाय

442001

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न

५)

महारा

यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

. .............................................. दनांक ........................................

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.
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रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

(स ल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना मांक ५१३ दनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७
चा महारा अिधिनयम मांक ६) ारा संचािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग

दुर वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासक य प रसर, र व नाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

मांक : .म.िव.९४
दनांक : 20-11-2018
ती,

1)
2)

3)
4)
5)

डॉ. मनोज िशवकु मार ितवारी अ य
डॉ. एस. ए. ढाले - सद य

: 8766842227
: 9822577961

कँ पस जवळ, एम.आय.डी.सी. हगणा रोड, ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

440019

डॉ. र व मधुकर मोहरील - सद य
डॉ. संजय ल मीकांत हरीदास सद य
डॉ. दीप तुळशीराम क ले - सद य

िवषय :-

ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इं िजनीअर ग अँड मॅनेजमट, रामदेव टेकडी,
440013
ि यद शनी अिभयांि क महािव ालय, दघडोह िह स, सी. आर. पी. एफ.
काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

: 9049990512
: 7350087374
: 9764996490

यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 441110
जी.एच. रायसोनी अिभयांि क महािव ालय, सी.आर.पी.एफ गेट न.०३,
हगणा रोड ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर- 440016
यशवंतराव च हाण अिभयांि क महािव ालय, हगणा रोड, वानाड गरी ता.नागपूर शहर, िज.- नागपूर-

441110

महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम ११४ व ११५ अ वये महािव ालयाला
वाढ देणे व संलि करणाचा िव तार कर यासाठी थािनय चौकशी सिमतीची िनयु

स २०१९-२० पासून संलि

करण

.

बी.ई.इन िस हील इं िजनीयर ग, बी.ई. इन कॉम युटर सायंस इं िजनीयरीग, बी.ई. इले ॉिन स ऍ ड क युिनके शन इं िजिनअ रग, बी.ई.
मेकॅिनकल इं िजिनअ रग, बी.ई. इन इले ीकल (इ अँड पी) इन., एम.टेक. इले ॉिन स इं िजिनअर ग, एम. टेक. कॉम युटर सायंस ऍ ड
इं िजनीय रग या अ यास मासाठी स २०१९-२० पासून संल ीकरण कालावधी वाढिव याबाबत.
महोदय/महोदया,

अि हो ी कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग , नागठाणा रोड, बायपास हायवे जवळ, सदी (मेघे) ता.- वधा, िज.- वधा - 442001 या
महािव ालया या ाचायानी िव ापीठाला सादर के ले या दनांक 30-08-2018 रोजी या तावानुसार महािव ालयातील उपरो अ यास मां या/
िवषयां या/अित र तुकडयां या संलि करणाचा कालावधी स २०१९-२० पासून पूढे वाढिव यासाठी महािव ालयास भेट देऊन व चौकशी क न
संलि करणांसंबंधी िशफारस कर याक रता उपरो

थािनय चौकशी सिमती िव त प रषदे या वतीने मा.कु लगु ं नी गठीत के ली आहे.

या सिमतीवर काय क न आपण िव ापीठाला सहकाय

ाल,असा मा.कु लगु ं ना िव ास आहे. तथापी,आपण या सिमतीवर काय कर याबाबत

आपली ि वकृ ती सोबत या प ा ारे यथािश , खालील वा रीत अिधका याकडे कळवावी.
थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास भेट देतांना महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार

अटी व शत ची पुतता के ली आहे कवा नाही याची तपासणी क न िव ापीठ
सिमतीने तयार के ले या मागदशक सुचनां माणे
संलि करणाबाबतची संपुण

या ही स

सु

िनदश . २०/२०१८ मधील गुणदान त

यानुसार तसेच अिध ाता

थािनय चौकशी सिमतीने कायवाही करावयाची आहे. सदर िनदशातील तरतुदीनुसार

हो यापुव पुण होणे आव यक अस याने सिमतीने महािव ालयाला १५ दवसाचे आत भेट

चौकशी सिमतीचा अहवाल भेटी या दवशीच ऑनलाईन सादर करावा व याची

त महािव ालया या

ाचायाना वा री क न

ावी व

ावी. तसेच मा.

अ य ांनी इतर सद यां या वा रीसह सदर अहवालाची हाड कॉपी भेटीनंतर तीन दवसाचे आत महािव ालय िवकास िवभागाला सादर करावयाची
आहे. जेणेक न सिमतीचा अहवाल येणा या िव त प रषदेसमोर ठे वुन संलि करणाबाबतचा िनणय महािव ालयाला शै िणक स
कळिवता येईल. सिमती या अ य

सु

हो यापुव

व सद यांना सुिचत कर यात येते क , सिमतीने व तुि थतीशी िवसंगत व चुक चा अहवाल सादर के यास सिमती या

अ य /सद यांवर िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल. याची कृ पया न द यावी.
िव ापीठ

िनदश . २०/२०१८, गुणदान िववरण

प व अहवालाचे ा प सोबत या

सिमती या मा.अ य ांना िवनंती आहे क , यांनी हे प

ा

PDF File म ये पाठिव यात आले आहे.

झा यापासून ८ दवसाचे आत महािव ालयाला भेट दे यासाठी तारीख व वेळ

महािव ालयीन शाखेला कळवावी. अ य ांकडू न सिमतीची भेट िनि त झा यावर संबंिधत महािव ालय व सिमती या सद यांना याबाबत कळिव यात
येईल कवा महािव ालया या ाचायाशी संपक क न पर पर भेट िनि त क न महािव ालयास भेट

ावी.

ध यवाद.

टप :

जी महािव ालये द. ३१ िडसबर पयत थािनय चौकशी
सिमतीची भेट िनि त करणार नाही या महािव ालयांना नंतर
संधी दली जाणार नाही व या महािव ालयांचे स २०१९-२०
चे थम वषाचे वेश गोठिव यात येतील व येणा या
प
वहारांवर कवा िनवेदनांवर कोणतीही कायवाही घेतली
जाणार नाही. तसेच था. चौ. सिमती या भेटी पूव Pre-Lec
माहीती अपडेट करावी.

आपला,

(डॉ.रमण मदने)
उपकु लसिचव
(अित.काय)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

ितलीपी मािहतीक रता-

अि हो ी कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग , नागठाणा रोड, बायपास हायवे जवळ, सदी (मेघे) ता.- वधा, िज.- वधा - 442001
: 07152-252061-62 : 9960018303
( ांना िवनंती कर यात येते क , थािनय चौकशी सिमती या सद यांशी संपक साधून सिमती या भेटीची तारीख िव ापीठा ारे द. १५-१०-२०१८ रोजी िनगिमत
वेळाप कानुसार िवहीत मुदतीत िनि त क न संलि करणाची या पुण करावी.)
१. ाचाय

२. सहायक कु लसिचव (लेखा) रा संत तुकडोजी महाराज, नागपूर िव ापीठ, नागपूर

१)

िनदश

.२०/२०१८ या सहप

- : थािनक चौकशी सिमती या अ य ांसाठी मागदशनपर सुचना :. १ (गुणदान िववरण) यातील गट 'ब' (मनु यबळ) म ये नमुद अनु. . २ वर उपल ध िश

संबंिधत अ यास माक रता पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा

कांक रता

ा

गुण देत असतांना

कमान एक िश क उपल ध अस याचे शाहिनशा क न घे यात यावी. या संदभात संबंिधत िश काची

सेवा पुि तका व हजेरी न दवाही तपास यात यावे. तसेच मािसक वेतन देयके व इतर आव यक द ताऐवज तपास यात यावे. प रणामी एखा ा अ यास माक रता जर
महािव ालयाम ये एकही पुणकालीन िव ापीठ मा यता ा
संलि करणाची िशफारस क
२)

थािनय चौकशी सिमतीने

िश क कायरत नस यास सिमतीने आप या िशफारस अहवालात संबंिधत अ यास मा या िनरं तर

नये.
ंथ सं येबाबत

ा

गुण नमूद करतांना संबंिधत अ यास मां या पु तकाची पाहणी करावी. संबंिधत अ यास मांची पु तके उपल ध

नस यास याबाबतचा उ लेख अहवालात कर यात यावा.
३)

िश के र कमचा यांबाबत गुण देत असतांना सेवा पु तीका व इतर आव यक द ताऐवजांची तपासणी कर यात यावी.

४)

महािव ालयाम ये िव ापीठा या अ यादेश, प रिनयम, िनयम तसेच िनदशानुसार संबंिधत अ यास माम ये कमान िव ा याचा वेश होत अस याची खा ी क न

५)

महारा

यावयाची आहे. तसे न आढळ यास महािव ालयास गुणदान िववरणातील

६)

गट 'फ' अंतगत शीषक . ४ अंतगत गुणदान कर यात येवू नये.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या कलम ९७ नुसार महािव ालयांम ये महािव ालय िवकास सिमतीची (C.D.C) थापना झाली अस याची

शाहिनशा क न यावयाची आहे व तसे झाले नस यास गुणदान िववरण त यातील

गट 'फ' अंतगत . १ नुसार देय असलेले गुण

गुणदान िववरण त यात

ालय प रषदे या अनुषंगाने महारा सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ या

गट 'फ' मधील . २ वर नमूद कर यात आले या महािव

दान कर यात येवू नये.

कलम ९९ नुसार महािव ालयांम ये िव ाथ प रषदेची थापना झाली अस याची पडताळणी कर यात यावी आिण यानुसार गुण दे यात यावे.
७)

िनदश

. ८/२०१६ मधील प र छे द

. ८ या तरतुदीनुसार जर संबंिधत महािव ालयात एखा ा अ यास मात मागील तीन शै िणक वषाम ये जर एखा ा

अ यास मात आव यक असले या कमान िव ा याचा वेश झाला नस यास अशा अ यास मा या िनरं तर संलि करणाची िशफारस कर यात येवू नये.

सहप
ेषक,
घरचा प ा:

:

दूर वनी .
मण वनी .

:
:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

ित,
सहायक कु लसिचव (म.िव.)
रा संत तुकडोजी महाराज
नागपूर िव ापीठ, नागपूर
िवषय:

……………………………………………………………………………………………… या महािव

संदभ:

आपले प

. .............................................. दनांक ........................................

ालया या थानीय चौकशी सिमतीवरील िनतु

.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ
(सेंट्रल प्रोवहहसेंस शासन, वशक्षण विभागाची अविसूचना क्रमांक ५१३ दिनांक १ ऑगस्ट, १९२३ द्वारा
स्थावपत, ि महाराष्ट्र सािवजवनक विद्यापीठ अविवनयम, २०१६(सन २०१७ चा महाराष्ट्र अविवनयम क्रमांक
६) द्वारा संचावलत राज्य विद्यापीठ)
महाविद्यालय विकास विभाग
छत्रपती वशिाजी महाराज प्रशासकीय पररसर, रविंद्रनाथ टागोर मागव, नागपूर - ४४०००१
िुरध्िनी क्रमांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ क्स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID:
infoarcollege@ymail.com
क्रमांक : क्र.म.वि.५०दिनांक : 20-11-2018प्रती,

1) डॉ. वनरझर मिन कु लकणी
- अध्यक्ष

:
9822465213
2) डॉ. िैशाली स्िविल रहाटे

डॉ. आंबेडकर इव्स्ट. ऑफ मॅनज
े मेंट स्टडीज ररसचव,
दिक्षा भूमी,नागपुर ता.- नागपूर शहर, वज.नागपूर- 440010
ित्ता मेघे इंरटटयूट ऑफ मॅनज
े मेंट स्टडीज, अत्रे ले
आऊट ता.- नागपूर शहर, वज.- नागपूर- 440022

- सिस्य

:
9890648000
3) डॉ. (श्रीमती). योवगता
सुवनल सुरे - सिस्य

:
9923038591
4) डॉ. राजेश िामन िैद्य
- सिस्य

:
9822570970

सेंट्रल इंवस्टट्यूट ऑफ वबझनेस मॅनज
े मेंट ररसचव अँण्ड
डेहहलपमेंट, पािनभुमी, सोमलिाडा, ििाव रोड ता.नागपूर शहर, वज.- नागपूर- 440025
श्री. रामिेिबाबा कॉलेज ऑफ इंवजनीअरींग अँड
मॅनज
े मेंट, रामिेि टेकडी, काटोल रोड, वगट्टीखिान ता.नागपूर शहर, वज.- नागपूर- 440013

विषय महाराष्ट्र सािवजवनक विद्यापीठ अविवनयम, २०१६ च्या कलम ११४ ि ११५ अ्िये
:-

महाविद्यालयाला सत्र २०१९-२० पासून संलविकरण िाढ िेणे ि संलविकरणाचा विस्तार
करण्यासाठी स्थावनय चौकशी सवमतीची वनयुक्ती.
मास्टर ऑफ वबवजनेस अँडवमनीस्ट्रेशन या अभ्यासक्रमासाठी सत्र २०१९-२० पासून संलिीकरण
कालाििी िाढविण्याबाबत.

महोिय/महोिया,

शांतीवनके तन वबझनेस स्कु ल , सिे क्र. २२/३, म्हसाळा, उप्पलिाडी औद्योवगक एररया जिळ, कामठी
रोड ता.- नागपूर शहर, वज.- नागपूर - 440026 या महाविद्यालयाच्या प्राचायाांनी विद्यापीठाला सािर
के लेल्या दिनांक 28-08-2018 रोजीच्या प्रस्तािानुसार महाविद्यालयातील उपरोक्त
अभ्यासक्रमांच्या/विषयांच्या/अवतररक्त तुकडयांच्या संलविकरणाचा कालाििी सत्र २०१९-२० पासून पूढे
िाढविण्यासाठी महाविद्यालयास भेट िेऊन ि चौकशी करून संलविकरणांसंबंिी वशफारस करण्याकररता
उपरोक्त स्थावनय चौकशी सवमती विद्वत पररषिेच्या ितीने मा.कु लगुरूंनी गठीत के ली आहे.
या सवमतीिर कायव करुन आपण विद्यापीठाला सहकायव द्याल,असा मा.कु लगुरुंना विश्वास आहे.
तथापी,आपण या सवमतीिर कायव करण्याबाबत आपली वस्िकृ ती सोबतच्या पत्राद्वारे यथावशग्र, खालील
स्िाक्षरीत अविकाऱ्याकडे कळिािी.
स्थावनय चौकशी सवमतीने महाविद्यालयास भेट िेतांना महाराष्ट्र सािवजवनक विद्यापीठ अविवनयम,
२०१६ च्या कलम १०८ मिील तरतुिीनुसार अटी ि शतीची पुतवता के ली आहे ककं िा नाही याची
तपासणी करून विद्यापीठ वनिेश क्र. २०/२०१८ मिील गुणिान तक््यानुसार तसेच अविष्ठाता सवमतीने
तयार के लेल्या मागविशवक सुचनांप्रमाणे स्थावनय चौकशी सवमतीने कायविाही कराियाची आहे. सिर
वनिेशातील तरतुिीनुसार संलविकरणाबाबतची संपुणव प्रदक्रया ही सत्र सुरू होण्यापुिी पुणव होणे आिश्यक
असल्याने सवमतीने महाविद्यालयाला १५ दििसाचे आत भेट द्यािी ि चौकशी सवमतीचा अहिाल
भेटीच्या दििशीच ऑनलाईन सािर करािा ि ्याची प्रत महाविद्यालयाच्या प्राचायाांना स्िाक्षरी करून
द्यािी. तसेच मा. अध्यक्षांनी इतर सिस्यांच्या स्िाक्षरीसह सिर अहिालाची हाडव कॉपी भेटीनंतर तीन
दििसाचे आत महाविद्यालय विकास विभागाला सािर कराियाची आहे. जेणेकरून सवमतीचा अहिाल
येणाऱ्या विद्वत पररषिेसमोर ठे िुन संलविकरणाबाबतचा वनणवय महाविद्यालयाला शैक्षवणक सत्र सुरू
होण्यापुिी कळविता येईल. सवमतीच्या अध्यक्ष ि सिस्यांना सुवचत करण्यात येते की, सवमतीने
िस्तुवस्थतीशी विसंगत ि चुकीचा अहिाल सािर के ल्यास सवमतीच्या अध्यक्ष/सिस्यांिर वनयमानुसार
कारिाई करण्यात येईल. याची कृ पया नोंि घ्यािी.
विद्यापीठ वनिेश क्र. २०/२०१८, गुणिान वििरण प्रपत्र ि अहिालाचे प्रारूप सोबतच्या PDF
File मध्ये पाठविण्यात आले आहे.
सवमतीच्या मा.अध्यक्षांना विनंती आहे की, ्यांनी हे पत्र प्राप्त झाल्यापासून ८ दििसाचे आत
महाविद्यालयाला भेट िेण्यासाठी तारीख ि िेळ महाविद्यालयीन शाखेला कळिािी. अध्यक्षांकडू न
सवमतीची भेट वनवित झाल्यािर संबंवित महाविद्यालय ि सवमतीच्या सिस्यांना ्याबाबत कळविण्यात
येईल ककं िा महाविद्यालयाच्या प्राचायाांशी संपकव करून परस्पर भेट वनवित करुन महाविद्यालयास भेट
द्यािी.
ि्यिाि.

रटप : जी महाविद्यालये दि. ३१ वडसेंबर पयांत स्थावनय चौकशी
सवमतीची भेट वनवित करणार नाही ्या महाविद्यालयांना
नंतर संिी दिली जाणार नाही ि ्या महाविद्यालयांचे सत्र
२०१९-२० चे प्रथम िषावचे प्रिेश गोठविण्यात येतील ि
येणाऱ्या पत्रव्यिहारांिर ककं िा वनिेिनांिर कोणतीही कायविाही
घेतली जाणार नाही. तसेच स्था. चौ. सवमतीच्या भेटी पूिी
Pre-Lec माहीती अपडेट करािी.
आपला,

(डॉ.रमण मिने)
उपकु लसवचि
(अवत.कायव)
रा.तु.म. नागपूर विद्यापीठ,नागपूर
प्रवतलीपी मावहतीकररता१. प्राचायव शांतीवनके तन वबझनेस स्कु ल , सिे क्र. २२/३, म्हसाळा, उप्पलिाडी औद्योवगक एररया जिळ,
कामठी रोड ता.- नागपूर शहर, वज.- नागपूर - 440026

: 0172-6462020
: 9923677548
(ह्ांना विनंती करण्यात येते की, स्थावनय चौकशी सवमतीच्या सिस्यांशी संपकव सािून सवमतीच्या भेटीची
तारीख विद्यापीठाद्वारे दि. १५-१०-२०१८ रोजी वनगववमत िेळापत्रकानुसार विहीत मुितीत वनवित करुन
संलविकरणाची प्रदक्रया पुणव करािी.)
२. सहायक कु लसवचि (लेखा) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
- : स्थावनक चौकशी सवमतीच्या अध्यक्षांसाठी मागविशवनपर सुचना :१) वनिेश क्र.२०/२०१८ च्या सहपत्र क्र. १ (गुणिान वििरण) यातील गट 'ब' (मनुष्यबळ) मध्ये नमुि अनु. क्र. २
िर उपलब्ि वशक्षकांकररता प्राप्त गुण िेत असतांना संबंवित अभ्यासक्रमाकररता पुणवकालीन विद्यापीठ मा्यता प्राप्त
दकमान एक वशक्षक उपलब्ि असल्याचे शाहवनशा करून घेण्यात यािी. या संिभावत संबंवित वशक्षकाची सेिा पुवस्तका ि
हजेरी नोंििाही तपासण्यात यािे. तसेच मावसक िेतन िेयके ि इतर आिश्यक िस्ताऐिज तपासण्यात यािे. पररणामी
एखाद्या अभ्यासक्रमाकररता जर महाविद्यालयामध्ये एकही पुणवकालीन विद्यापीठ मा्यताप्राप्त वशक्षक कायवरत नसल्यास
सवमतीने आपल्या वशफारस अहिालात संबंवित अभ्यासक्रमाच्या वनरं तर संलविकरणाची वशफारस करू नये.
२) स्थावनय चौकशी सवमतीने ग्रंथ संख्येबाबत प्राप्त गुण नमूि करतांना संबंवित अभ्यासक्रमांच्या पुस्तकाची पाहणी करािी.
संबंवित अभ्यासक्रमांची पुस्तके उपलब्ि नसल्यास ्याबाबतचा उल्लेख अहिालात करण्यात यािा.
३) वशक्षके त्तर कमवचाऱ्यांबाबत गुण िेत असतांना सेिा पुस्तीका ि इतर आिश्यक िस्ताऐिजांची तपासणी करण्यात यािी.
४) महाविद्यालयामध्ये विद्यापीठाच्या अध्यािेश, पररवनयम, वनयम तसेच वनिेशानुसार संबंवित अभ्यासक्रमामध्ये दकमान
विद्यार्थयाांचा प्रिेश होत असल्याची खात्री करून घ्याियाची आहे. तसे न आढळल्यास महाविद्यालयास गुणिान
वििरणातील गट 'फ' अंतगवत शीषवक क्र. ४ अंतगवत गुणिान करण्यात येिू नये.

५) महाराष्ट्र सािवजवनक विद्यापीठ अविवनयम २०१६ च्या कलम ९७ नुसार महाविद्यालयांमध्ये महाविद्यालय विकास
सवमतीची (C.D.C) स्थापना झाली असल्याची शाहवनशा करून घ्याियाची आहे ि तसे झाले नसल्यास गुणिान वििरण
तक््यातील गट 'फ' अंतगवत क्र. १ नुसार िेय असलेले गुण प्रिान करण्यात येिू नये.
६) गुणिान वििरण तक््यात गट 'फ' मिील क्र. २ िर नमूि करण्यात आलेल्या महाविद्यालय पररषिेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र
सािवजवनक विद्यापीठ अविवनयम २०१६ च्या कलम ९९ नुसार महाविद्यालयांमध्ये विद्याथी पररषिेची स्थापना झाली
असल्याची पडताळणी करण्यात यािी आवण ्यानुसार गुण िेण्यात यािे.
७) वनिेश क्र. ८/२०१६ मिील पररच्छेि क्र. ८ च्या तरतुिीनुसार जर संबंवित महाविद्यालयात एखाद्या अभ्यासक्रमात
मागील तीन शैक्षवणक िषावमध्ये जर एखाद्या अभ्यासक्रमात आिश्यक असलेल्या दकमान विद्यार्थयाांचा प्रिेश झाला
नसल्यास अशा अभ्यासक्रमाच्या वनरं तर संलविकरणाची वशफारस करण्यात येिू नये.

सहपत्रप्रेषक,
घरचा पत्ता: :………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
:
………………………………………………
िूरध्िनी क्र.
:
भ्रमणध्िनी क्र. ………………………………………………
प्रवत,
सहायक कु लसवचि
(म.वि.)
राष्ट्रसंत तुकडोजी
महाराज
नागपूर विद्यापीठ,
नागपूर
विषय: …………………………………………………………………………………………
…… या महाविद्यालयाच्या स्थानीय चौकशी सवमतीिरील वनतुक्ती.
संिभव:

आपले पत्र क्र. .............................................. दिनांक ........................................

महोिय,आपले उपरोक्त संिभाांकीत पत्राचे अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, िरील
महाविद्यालयाच्या स्थानीय चौकशी सवमतीिर अध्यक्ष / सिस्य म्हणून के लेली वनयुक्ती मी वस्िकृ त करीत
आहे.कळािे.आपले स्नेहांदकत (पूणव नाि ि स्िाक्षरी)

F. No. AAP-II/2019/O-ENNC677

26th November, 2018

To
Dr. Rashmi Shahu (Award Winner),
Associate Professor, Department of Industrial Engineering,
Shri Ramdeobaba College of Engineering and Management,
Nagpur, Maharashtra, India.
Dear Madam,
Subject: Outstanding Woman in Engineering
With reference to your nomination application submitted to the 4th Venus International Women
Awards - VIWA 2019 (Call for nominations vide F. No. VIF/CFN/WA/2019 opened on August 29, 2018),
I hereby inform that, based on the Expert Committee report and Apex Committee recommendations,
you have been selected as an 'OUTSTANDING WOMAN IN ENGINEERING' (Major Area of Study Industrial Engineering).
This award recognizes the 'Best - Brightest - Inspirational -Talented Woman' who demonstrated
courage, creativity, excellence, originality and endurance in their discipline.
I invite you to receive the award (Certificate and Memento) in person during the 4th Annual
Women's Meet - AWM 2019 that is to be held on 2nd March, 2019 at Radha Regent, Chennai City,
India. In this regard, you have to submit the AWM 2019 registration form on or before 7th
December, 2018.
Further information may be found at: http://viwa.info/
My hearty congratulations to you on this well deserved recognition. I hope that you will continue
to strive hard to prove your potential in the coming years.
I look forward to greeting you personally at the award presentation ceremony.
Sincerely

(R. Sathishkumar)
Copy to:
1. Dr. T. R. Ganeshbabu - Expert Committee, VIWA 2019
2. Mrs. M. S. Sudha, Member - Apex Committee, VIWA 2019

F. No. AAP-II/2018/Y-MGNC2042

18th January, 2018

To
Ms. Kanak Sunny Wadhwani (Award Winner)
Assistant Professor, Department of Management Technology,
Shri Ramdeobaba College of Engineering and Management, Nagpur,
Maharashtra, India.
Dear Madam,
Subject: Young Woman in Management
With reference to your nomination application submitted to the Venus International Women
Awards-VIWA 2018 (call for nominations opened on 15th November, 2017 vide F. No. VIF/CFN/WA/
2018), I hereby inform that, based on the Expert Committee report and Apex Committee
recommendations, you have been selected as a YOUNG WOMAN IN MANAGEMENT for your
initiatives and developments in the field of Finance.
This award (Certificate, Bronze Medal and Memento) recognizes the 'Best-BrightestInspirational-Talented Woman' who demonstrated excellence in her discipline.
My hearty congratulations to you on this well deserved recognition.
I herewith invite you to receive the award in person during the 3rd Annual Women's Meet-AWM
2018 that is to be held on 3rd March, 2018 at Radha Regent, Chennai City, India. In this regard, you
have to submit the AWM 2018 registration form on or before 3rd February, 2018.
Further information may be found at: http://venusinfo.org/research/awm/2018/info.html
I sincerely hope that you will continue to strive hard to prove your potential in the coming years.
I look forward to greeting you personally at the award presentation ceremony.
Sincerely

(R. Sathishkumar)
Copy to:
1. Dr. T. R. Ganeshbabu - Expert Committee, VIWA 2018
2. Mrs. M. S. Sudha, Member - Apex Committee, VIWA 2018

