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णदनाांक : 18 सप्टें बर, 2020.
राज्यातील ग्रामीि, डोंगराळ व आणदवासी भागामध्ये उच्च णशक्षि उपलब्ध िोण्याच्या
दृष्ष्ट्टकोनातून मिाराष्ट्र शासनाने “मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयम, 2016” अांमलात
आिलेला आिे. सदर अणधणनयमातील कलम 109 (4) नसार नणवन सॅटेलाईट केंद्र मांजरीसाठी
कालबद्ध तरतद करण्यात आलेली आिे. तसेच, या तरतदीस अनसरुन अांमलबजाविी
करण्यासाठी शासनाने काययपध्दती णनणित करावी, अशी तरतद कलम 109 (9) अन्वये करण्यात
आली आिे. सदरिू तरतदींच्या अनर्षांगाने सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून नणवन सॅटेलाईट
केंद्र मांजूरीसाठी काययपध्दती व णनकर्ष सणनणित करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन िोती.
त्यानसार या सांदभात शासनाने खालीलप्रमािे णनियय घेतला आिे :शासन णनियय:1.

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून नणवन सॅटेलाईट केंद्रास मांजूरी दे ण्यासाठी पढे

णविीत केलेल्या काययपध्दतीनसार काययवािी करण्यात यावी.
1.1.नणवन सॅटेलाईट केंद्र सरु करण्यास इच्छक सांस््ाांनी “मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ
अणधणनयम 2016” च्या कलम 109 (4) (क) मधील तरतदीनसार त्या वर्षाच्या अगोदरच्या
वर्षाच्या सप्टें बर मणिन्याच्या शेवटच्या णदवसापवी सोबतच्या पणरणशष्ट्ट “अ” मधील
अजाच्या नमन्यात सांबांणधत णवद्यापीठाकडे अजय दाखल करावेत. त्यासोबत पणरणशष्ट्ट
“ब”मध्ये नमद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.
1.2. णवद्यापीठाांनी ऑनलाईन (Online) पद्धतीने णविीत नमन्यात अजय ष्स्वकारावेत. अजात
भरण्यात आलेली माणिती त्यासोबत आवश्यक असलेल्या कागदपत्राांची तपासिी
करण्यासाठी एक तपणशलसूची तयार करुन आवश्यक बाबींची पतयता करिारेच अजय
ष्स्वकारावेत. ज्या णवद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धतीने सांगिकप्रिाली (Software
Development) णवकणसत करण्यात आलेले नािी, अशा णवद्यापीठाांनी अजय ष्स्वकारण्याची
सांगिकप्रिाली णवकणसत करिे अणनवायय आिे .
1.3. णवद्यापीठाांकडे

प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी अणधष्ट्ठाता मांडळाकडू न णविीत

कालमयादे त करण्यात यावी.
1.4.प्राप्त अजांची व कागदपत्राांची पडताळिी सोबत जोडण्यात आलेल्या पणरणशष्ट्ट ब मध्ये
नमद करण्यात आलेल्या आवश्यक कागदपत्राांच्या सूचीनसार पडताळिी सणमती त्याांचा
अिवाल 15 ऑक्टोबर पयंत कलगरुांना सादर करतील.
1.5. ज्या सांस््ेच्या प्रस्तावात ककवा कागदपत्राांच्या त्रटी आढळू न आल्यास त्या सांस््ेस /
अजयदारास 20 ऑक्टोबर पयंत त्रटी कळणवण्यात येतील.
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1.6. त्रटी कळणवण्यात आलेल्या सांस््ाांनी 30 ऑक्टोबरपयंत णवद्यापीठाकडे त्रटीची पतयता
करिे आवश्यक रािील.
1.7. त्रटीच्या पतयतेच्या अजाची छाननी सणमतीकडू न करुन त्यासिीत छाननीत पात्र झालेल्या
अजासि अिवाल 15 नोव्िें बरपयंत अध्यक्ष अणधष्ट्ठता मांडळ याांना सादर करण्यात येईल.
1.8. सांबणधत णवद्यापीठाचे कलगरु णवद्यापीठस्तरावर आवश्यक तेवढया तज्ञ सणमती गठीत
करतील सदर तज्ञ सणमतीमध्ये छाननीसणमतीच्या सदस्याांचा अांतभाव असिार नािी. सदर
तज्ञ सणमतीने 15 णडसेंबरपयंत प्रत्यक्ष भेटी दे ऊन नणवन सॅटेलाईट केंद्रासाठी सांबांणधत
सांस््ाांची सोबत जोडण्यात आलेल्या पणरणशष्ट्ट “ब”

मध्ये णवणित करण्यात आलेल्या

सूचीनूसार तयारी आिे ककवा कसे याबाबत काटे कोर पणरक्षि करुन त्याचा अिवाल
ष्व्िडीओ छायाणचत्रिासि 15 जानेवारीपयंत अध्यक्ष अणधष्ट्ठाता मांडळामार्यत कलगरुांना
सादर करण्यात येईल. सदर पायाभत सोयीसणवधा पिय न करिाऱ्या सांस््ाांची णशर्ारस
णवद्यापीठ करिार नािी.
1.9. कलगरुांकडू न सांबांणधत पात्र सांस््ाांना 25 जानेवारी पयंत पात्रता व अपात्रता कळणवण्यात
येईल.
1.10. अपात्रता कळणवलेल्या सांस््ा 15 र्ेब्रवारीपयंत त्याणवरुध्द णवद्यापीठाकडे अणपल दाखल
करु शकतील. सदर अणपलावर (गरजेनसार तज्ञ सणमती पाठवून अिवाल घेऊन) 15
माचयपययत कलगरु णनियय दे तील.
1.11. सवय पात्र अजयदार सांस््ाांचे अजय मांजूरीच्या णशर्ारशीसि णवद्यापीठाकडू न शासनाकडे
णदनाांक 1 एणप्रलपयंत सादर करण्यात येतील.
1.12. णवद्यापीठाकडू न प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर शासनाकडू न 15 जूनपयंत परवानगी
कळणवण्यात येईल.
2.

सवय णवद्यापीठाांनी पाच वर्षांचा बृित आरखडयासि प्रत्येक वर्षी वार्षर्षक योजना तयार

करावी. त्यामध्ये ज्या णजल्यामध्ये मिाणवद्यालयीन णशक्षिात ढोबळ पटसांख्या प्रमाि (जीईआर)
राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आिे असे णजल्िे ग्रामीि व आणदवासी भागासाठी सवोच्च प्रा्म्य द्यावे व
त्या प्रा्म्यक्रमानूसार व तद्नांतर सवयसाधारि याप्रमािे त्या त्या शैक्षणिक वर्षासाठी णवणशष्ट्ट
एवढ्याच नणवन सॅटेलाईट केंद्राच्या (व्यावसाणयक AICTE व NCTE मांजूरी दे त असलेले
अभ्यासक्रम सोडू न) मांजूरीच्या प्रस्तावाांची णशर्ारस करावी.
3.

नणवन सॅटेलाईट केंद्र मांजूरीच्या सांदभात “मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयम,

2016” मधील कलम 109 (9) अन्वये परवानगीची काययपध्दती राज्य शासनाने णविीत करायची
असून ती वरीलप्रमािे णविीत करण्यात येत आिे.
4.

मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयमातील कलम 109(6) मध्ये स्पष्ट्ट केल्याप्रमािे

ज्या सांस््ा, वरीलप्रमािे नणवन सॅटेलाईट केंद्र मांजूरीसाठी अजय सादर करतील व ज्याांची यापूवीच
मिाणवद्यालये अष्स्तत्वात आिेत, त्याांचेबाबतीत पढील पतयता नसलेल्या सांस््ाांचे अजय शासनाकडे
णशर्ारस करु नयेत.
4.1. ज्या मिाणवद्यालयाांनी नॅक / एनबीए कडू न मानाांकन तसेच पनमयल्याांकन करुन घेतले
असून अशा मानाांकनाचा कालावधी कृतीणशल नसेल तर:
4.2. जी मिाणवद्यालय सरु करुन 10 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी काययरत असेल तर,
सॅटेलाईट केंद्राचे णठकाि ग्रामीि व आणदवासी भागात नसेल तर,
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5.

मिाणवद्यालयाच्या मख्य केंद्रापासून 200 णक.मी. णत्रज्येच्या पणरसरात सॅटेलाईट केंद्र

स््ापन करता येईल.(अपवादात्मक पणरष्स््तीत िी मयादा 300 णक. मी. पयंत सकारि वाढणवता
येऊ शकेल.) त्ाणप,

सॅटेलाईट केंद्र णवद्यापीठाच्या काययक्षत्र
े ाबािेर अस शकिार नािी.

अपवादात्मक पणरष्स््तीत सांबांणधत णवद्यापीठाच्या काययक्षत्र
े ाबािेर परांत मिाराष्ट्र राज्याच्या
सीमाांतगयत णवशेर्ष सांशोधन अ्वा णवस्तार प्रकल्पाकरीता खास बाब म्ििन असे केंद्र स््ापन
करावयाचे असल्यास प्रस्ताणवत केंद्राचे णठकाि ज्या णवद्यापीठाच्या काययक्षत्र
े ात येते त्या
णवद्यापीठाची पवयपरवानगी आवश्यक असेल. असे असले तरी, कवी कलगरु काणलदास
णवश्वणवद्यालय रामटे क द्वारा प्रस्ताणवत केल्या जािाऱ्या सॅटेलाईट केंद्राांना अन्य णवद्यापीठाच्या
पवयपरवानगीची अट लागू राििार नािी. तसेच, श्रीमती ना्ीबाई दामोदर ठाकरसी मणिला
णवद्यापीठ, मांबई याांच्या सांलष्ननत मिाणवद्यालयाचे सॅटेलाईट केंद्र अन्य राज्यात स््ापन करावयाचे
असल्यास त्या राज्याची पवय परवानगी आवश्यक असेल.
6.

प्रस्तावासोबत सांस््ेने सॅटेलाईट केंद्र स््ापनेचा उद्देश व णनयोजनबद्ध पांचवार्षर्षक सस्पष्ट्ट

प्रकल्प आराखडा सादर करावा. त्यासाठीचा णवणित पद्धतीने सादर करावयाचा अजाचा नमना
प्रत्येक णवद्यापीठाने स््ाणनक पणरष्स््तीनसार तयार करावा. तसेच, प्रस्ताणवत अभ्यासक्रम अ्वा
प्रकल्पाकरीता आवश्यक प्रयोगशाळा साणित्य, पस्तके इत्यादी बाबतीत णवद्यापीठाने पयाप्त णनयम
तयार करावेत.
7.

Aspirational District या सांकल्पनेअांतगयत ग्रामीि व आणदवासी भागात सॅटेलाईट केंद्र

सरू करण्यासाठी प्राधान्य दे ण्यात यावे.
8.

सॅटेलाईट केंद्रामध्ये णकमान एक कौशल्य प्रमािपत्र अभ्यासक्रम सरू करिे आवश्यक

आिे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरिात सचणवल्याप्रमािे Online व Open Distance Learning (ODL)
पध्दतीचा वापर वाढणवण्यासाठी सॅटेलाईट केंद्राचा उपयोग िोऊ शकतो म्ििून त्यास्वरूपाची
आवश्यक माणिती तांत्रज्ञान, व्यवस््ा सॅटेलाईट केंद्रामध्ये उपलब्ध करून दे िे अणनवायय आिे .
9.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरि व प्रचणलत णवद्यापीठ अणधणनयमानसार नणजकच्या काळात

पसांतीवर आधाणरत श्रेयाांक पध्दतीचा पदवी व पदव्यत्तर स्तरावर अवलांब करिे आवश्यक आिे.
णवद्यार्थ्यांनी णमळणवलेले श्रेयाांक नांतरच्या काळात वापरण्यात येण्याची सोय असेल म्ििून
यापध्दतीच्या चौकटीत पदवी व पदव्यत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमाांतगयत ऐष्च्छक ककवा दय्यम
ककवा सलभ कौशल्य अभ्यासक्रम सॅटेलाईट केंद्रामध्ये राबणवण्याबाबत प्राधान्य दे ण्यात यावे.
10.

एका मिाणवद्यालयास सरूवातीस एकच सॅटेलाईट केंद्र मान्य करण्यात येईल. सदरचे

सॅटेलाईट केंद्र समाधानकारकरीत्या णनदान 3 वर्षय चालणवल्यानांतर वाढीव सॅटेलाईट केंद्रासाठी
मान्यता दे ण्याबाबत णवचार करण्यात येईल.
11.

सॅटेलाईट केंद्राच्या सांलष्ननकरिाचे नतनीकरि दर 3 वर्षातून एकदा णवणित पद्धतीने

केले जावे व सॅटेलाईट केंद्राचा सिामािी काययअिवाल मिाणवद्यालयाने णवद्यापीठास णवणित
नमन्यात सादर करावा. तसेच, मिाणवद्यालयाने सॅटेलाईट केंद्राचा णवत्तीय णिशोब स्वतांत्र ठे वण्यात
यावा.
12.

सॅटेलाईट केंद्रासाठी सांबांणधत मिाणवद्यालयातील एका सक्षम अियताकारी प्राध्यापकाची

केंद्र समन्वयक म्ििन 3 वर्षाच्या कालावधीकरीता णनयक्ती करावी.
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13.

सॅटेलाईट केंद्र शैक्षणिक अभ्यासक्रम सरु करावयाचे असल्यास प्रस्ताणवत स््ानापासून

15 णक.मी. पणरसरात अशा अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्राप्त अध्यायनाची सोय असलेले सांलष्ननत
मिाणवद्यालय नसावे.
14.

सॅटेलाईट केंद्रात पणिल्या पाच वर्षात णनयणमत पारांपाणरक अभ्यासक्रम, सांशोधन, णवस्तार

काययक्रम व शैक्षणिक अभ्यासक्रम अनर्षांणगक अभ्यासानवती (co-curricular) काययक्रम, णनरांतर
णशक्षि काययक्रम, कौशल्य णशक्षि व णवकासाचे प्रमािपत्र, पदणवका, प्रगत पदणवका अभ्यासक्रमअभ्यासेत्तर उपक्रम व समाजोपयोगी उपक्रम आणि औद्योणगक प्रकल्पाकरीता मान्यता णमळू
शकेल, या करीता ज्या पणरसरात असे अभ्यासक्रम व औद्योणगक प्रकल्प प्रस्ताणवत आिे त, त्या
पणरसरातील अशा स्वरुपाची गरज स्पष्ट्ट करिारा सवेक्षि अिवाल प्रस्तावासोबत दाखल
करण्यात यावा. सॅटेलाईट केंद्र िे प्रामख्याने यवकाांच्या कौशल्य णवकासासाठी स््ापन करिे
अपेणक्षत असल्यामळे कौशल्यावर आधारीत अभ्यासक्रमाांना प्राधान्य दे ण्यात यावे.
15.

मिाणवद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.), नॅशनल कॅडे ट कोसय (N.C.C.) व णक्रडा,

कौशल्य, सांशोधन णवस्तार, काययक्रम व प्रकल्पासाठी सॅटेलाईट केंद्राचा सांपकय केंद्र म्ििन णवचार
केला जावा.
16.

सॅटेलाईट केंद्राव्दारे कौशल्य णवकास णवभागाच्या प्रमोद मिाजन कौशल्य णवकास

अणभयानाांतगयत णवणवध कौशल्ये व उद्योजकता अभ्यासक्रम सरू करावयाचा असेल तर त्यासाठी
सदर अणभयानाांतगयत लागू असिारे णनकर्ष जसेच्या तसे लागू राितील.
17.

केंद्र

शासनाच्या

माध्यमातून

सॅटेलाईट

केंद्रामध्ये

कौशल्य

व

उद्योजकता

अभ्यासक्रमासोबत णवणवध प्रकल्प राबणवण्यासाठी औद्योणगक आस््ापनेसोबत सामांजस्य करार
करून CSR योजनेंतगयत अ्यसिाय्य णमळणवता येईल. तसेच णजल्िास्तरावर प्रशासकीय मान्यतेने
णकमान कौशल्य काययक्रमाांतगयत णजल्िा णनयोजन णवकास मांडळाकडू न आर्ष्क सिाय्य उपलब्ध
करून घेता येईल.
18.

सॅटेलाईट केंद्राद्वारे Modular Employability Scheme List मधील एखादा अभ्यासक्रम

चालू करावयाचा असल्यास सांबांणधत अणभयानाांतगयत असलेले णनकर्ष लागू राितील.
19.

वरील पणर. 1.4 मध्ये णवणित केलेली पडताळिी सणमती व पणर. 1.8 मध्ये णवणित केलेली

तज्ञ सणमती याांची सांख्या ती-ती णवद्यापीठे त्या त्या वर्षी सरु करावयाच्या सॅटेलाईट केंद्र याांची
व्याप्ती णवचारात घेवून ठरवतील व णवणित केलेल्या वेळापत्रकात काम िोईल याची खातरजमा
करतील.
20.

णवद्यापीठाांनी त्याांच्या काययक्षत्र
े ात उच्च णशक्षिाांच्या सणवधाांचे सवयत्र समान वाटप िोण्याच्या

दृष्ट्टीकोनातून सादर केलेल्या सन 2024 पयंतच्या पांचवार्षर्षक सम्यक योजनेस मान्यता दे ण्यात
आलेली आिे. सन 2024 नांतर पांचवार्षर्षक सम्यक योजनेस मान्यता णदल्यानांतर त्याअनर्षांगाने
शासन णनिययामध्ये अांशत: बदल करण्यात येईल.
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सदर शासन, राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स््ळावर
उपलब्ध असून त्याचा सांगिक सांकेताांक 202009181517181608 असा आिे. िा आदे श
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदे शानसार व नावाने,

Dattatray
Vasantrao Kharke

Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=higher
& technical education dept, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff05921827123
426ec3977a7476478ce183be979d, cn=Dattatray
Vasantrao Kharke
Date: 2020.09.18 15:49:58 +05'30'

(द.व.खारके)
कक्ष अणधकारी, मिाराष्ट्र शासन
प्रत :
1) सांचालक, उच्च णशक्षि,मिाराष्ट्र राज्य, पिे
2) मा. मांत्री (उ.व तां.णश.) याांचे खाजगी सणचव
3) मा. राज्यमांत्री (उ.व तां.णश.) याांचे खाजगी सणचव
4) मा. अप्पर मख्य सणचव (उ.व तां.णश.)याांचे स्वीय सिाय्यक
5) सवय णवभागीय सिसांचालक, मिाराष्ट्र राज्य
6) सवय कलसणचव, अकृर्षी णवद्यापीठे , मिाराष्ट्र राज्य
7) मणश/णवणश णवभागातील सवय कायासने, उच्च व तांत्र णशक्षि णवभाग, मांत्रालय, मांबई
8) णनवडनस्ती मणश-4
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* पणरणशष्ट्ट-अ *
नणवन सॅटेलाईट केंद्र
1.

सांस््ेचे नाव व पूिय पत्ता :
(दरध्वनी क्रमाांकासि)

2.

मिाणवद्यालयाचे नाव आणि पिय पत्ता :

3.

ज्या मिाणवद्यालयाव्दारे नणवन सॅटेलाईट केंद्र सरु
करावयाची आिे , त्या णठकािाची लोकसांख्या :

4.

नणवन सॅटेलाईट केंद्र सरु करावयाचे सत्र :

5.

अष्स्तत्वात असलेल्या मिाणवद्यालयात नणवन अभ्यास
पाठ्यक्रम, णवर्षय, णवद्याशाखा, अष्स्तत्वात असल्यास

णवद्याशाखा

त्याचा तपणशल (मळ तकडी अनदानावर असेल तर

अभ्यासक्रम

तसा स्पष्ट्ट उल्लेख करावा) :
6.



णवर्षय

णवद्या्ी सांख्या

णवर्षय

आवेदन शल्क रुपये-----/-,

धनाकर्षय क्र.----------------

णदनाांक ------------------

बँकेचे नाव---------------------

(धनाकर्षय कलसणचव,-------------------------णवद्यापीठ, याांचे नावे असावा.)
7.

मिाणवद्यालयात नणवन सॅटेलाईट केंद्राअांतगयत सरु करावयाच्या अभ्यासक्रमाचा तपणशल :
अ.क्र.

अभ्यासक्रम

अध्यापनाचे माध्यम

अध्यापनाचे णवर्षय

1.
2.
8.

सांस््ेचा पांजीयनाचा क्रमाांक -------- व णदनाांक -----------

9.

सांस््ेच्या सांणवधानात शैक्षणिक बाबींसांबांधी तरतद असल्यास त्या तरतदींच्या कलम क्र. व तद्नसार नणवन सॅटेलाईट केंद्र
सरु करण्यासांबांधीचा सांस््ेचा ठराव क्र.----- व णदनाांक --------

10.

आपि सरु करिार असलेल्या नणवन सॅटेलाईट केंद्रातील अभ्यासक्रमामळे व उल्लेणखत पणरसरातील इतर मिाणवद्यालयाशी
अवास्तव स्पधा णनमाि िोईल काय ? -------------------------------------- -------------------------------

11.

अ) सांस््ेद्वारा चालणवल्या जािाऱ्या शाळा व मिाणवद्यालये याांचा तपणशल----------------------ब) सदर शाळा व मिाणवद्यालयाांची मान्य प्रवेश क्षमता, प्रत्यक्ष प्रवेणशत व पणरक्षेस बसलेले णवद्या्ी ---------------------

12.

13.

अजय केलेल्या वर्षातील 31 माचयला असलेली सांस््ेची आर्ष्क ष्स््ती :(अ)

स््ावर मालमत्ता

(ब)

जांगम मालमत्ता

(क)

बँकेतील रोख

(ड)

बँकेचे वा इतर कजय

वरील उल्लेणखत बाबींणशवाय मिाणवद्यालयाच्या आकष्स्मक व अनाकष्स्मक खचासाठी करण्यात येिाऱ्या आर्ष्क तरतूदीचा
तपणशल :

--------------------------------------------------

मळ सिी (णशक्क्याची नािी)
अध्यक्ष
(सांस््े चे नाव व पिय पत्ता)

मळ सिी (णशक्क्याची नािी)
सणचव
(सांस््े चे नाव व पिय पत्ता)
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* पणरणशष्ट्ट-ब *
सांस््े चे नाव :-

णवद्यापीठाचे नाव :

णठकाि :-

अभ्यासक्रम, प्रकल्प तपणशल :-

अ.क्र.

तपासिी सूची

पतयतेचा
“तपणशल”
(िोय/नािी)

1.

सांस््ेचा णवणित नमन्यात अजय.

2.

सांस््ा नोंदिी प्रमािपत्राची साक्षाांणकत प्रत.

3.

चालू वर्षाच्या तपणशलवार अांदाजपत्रकाची प्रत.

4.

घटनेची साक्षाांणकत प्रत.

5.

सांस््ेच्या मागील वर्षाच्या लेखापणरक्षि अिवालाची प्रत.

6.

णकमान रु. 5.00 लाख णर्क्स णडपॉणजटची प्रमाणित प्रत.

7.

सांबांणधत सांस््ेचे आर्ष्क व्यविार राष्ट्रीयकृत / शेड्यल बँकेमार्यत केले
जात असल्याचे कागदपत्र.

8.

सांबांणधत राष्ट्रीयकृत शेड्यल बँकेत ठे वलेला ठे व णनधी णवद्यापीठाच्या पवय
परवानगीणशवाय न काढिेबाबतचे सांबांणधत राष्ट्रीयकृत बँकेचे व सांस््ेचे
सांयक्त आश्वासन पत्र.

9.

शासनाचे कायम णवनाअनदाणनत धोरि लक्षात घेता, अजासोबत
सॅटेलाईट

सेंटरचा

वेतन

व

वेतनेत्तर

खचय

सांस््ा

करिार

असल्याबाबतचे रु.100/- स्टँ पपेपरवर नोंदिीकृत िमीपत्र.
10.

नवीन सॅटेलाईट केंद्र सरू करण्यासाठी मान्यता मागिाऱ्या सांस््ेने बृित
आराखडयामध्ये णनणित केलेल्या कबदू च्या णठकािी जागा उपलब्ध
असल्यासांदभातील कागदपत्रे.
1 स्वत:ची जागा अ) ½

एकर

जागा

सांस््ेच्या

नावावर

असलेल्या

सरकारी

कागदपत्राांची प्रमाणित प्रत.
2 भाडयाची जागा अ) ½ एकर जागा सांस््े च्या नावे भाडे तत्वावर घेतलेल्या नोंदिीकृत
कराराची प्रत.
11.

अ) स्वत:ची इमारत (णकेमान क्षेत्रर्ळ 3000 चौ.र्.) - सांबांणधत स््ाणनक
स्वराज्य सांस््ा ककवा इतर प्राणधकरिाचे बाांधकाम पियत्वाचे
प्रमाणित उतारे .
1) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत :
1.1

प्रशासकीय कायालय

1.2

अध्ययन कक्ष

1.3

सांगिक प्रयोगशाळा

पृष्ट्ठ क्रमाांक
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1.4

ग्रां्ालय

1.5

स्वच्छतागृि (20 णवद्यार्थ्यांमागे 01 स्वच्छतागृि) मणिलाांसाठी
स्वतांत्र स्वच्छतागृि व प्रसाधने

ब) भाडयाची इमारत :

(नोंदिीकृत भाडे करार) सांबांणधत स््ाणनक

स्वराज्य सांस््ा ककवा इतर प्राणधकरिाचे प्रमाणित उतारे .
(क्षेत्रर्ळाचा तपणशल खालील रकान्यात त्याांच्या नावासमोर नमद
करावा)
1.1

प्रशासकीय कायालय

1.2

अध्ययन कक्ष

1.3

सांगिक प्रयोगशाळा

1.4

ग्रां्ालय

1.5 स्वच्छतागृि (20 णवद्यार्थ्यांमागे 01 स्वच्छतागृि) मणिलाांसाठी
स्वतांत्र स्वच्छतागृि व प्रसाधने
2) 2.1
2.2
12.

पािी सणवधा (पािी पट्टी पावती)
वीज सणवधा (वीज दे यकाची प्रत)

जो अभ्यासक्रम, णनरां तर णशक्षि णवर्षयक काययक्रम व प्रकल्प, कौशल्य
णशक्षि सरु करावयाचे आिे , त्याबाबत ग्रां्ालयात पस्तकाची सणवधा

13.

सॅटेलाईट केंद्रासाठी सांबांणधत मिाणवद्यालयातून केंद्र समन्वयक म्ििन
णनयक्त करण्यात येिाऱ्या णशक्षकाांचा शैक्षणिक अिय तेसि तपणशल

14.

मिाराष्ट्र सावयजणनक णवद्यापीठ अणधणनयमातील कलम 109(6) मध्ये
स्पष्ट्ट केल्याप्रमािे ज्या सांस््ेची यापवीचे मिाणवद्यालय अष्स्तत्वात आिे
अशा सांस््ेने नणवन मिाणवद्यालयाची मागिी केल्यास पवीच्या
मिाणवद्यालयाचे नॅक/एनबीए मल्याांकन अ्वा पनमयल्याांकन असिे
आवश्यक आिे .

***************************

