मुंबई विद्यापीठाशी सुंलग्नित महाविद्यालये/पविसुंस्था
ि तयाुंचे अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा, तकडया
इतयादींचे शैक्षविक ऑडीट कििे.
महािाष्ट्र शासि,
उच्च ि तुंत्र वशक्षि विभाग,
शासि वििणय क्रमाुंक: सुंकीिण 2018/प्र.क्र.71/विवश-3,
मुंत्रालय, मुंबई 400 032,
वदिाुंक: 14 जूि, 2018.
प्रस्ताििा:वदिाुंक 7 फेब्रिािी, 2018 िोजी िाजभिि, मुंबई येथे मा. िाज्यपाल तथा कलपती याुंचे
अध्यक्षतेखाली ि मा. मख्यमुंत्री, मुंत्री (उच्च ि तुंत्र वशक्षि), अपि मख्य सवचि (उच्च ि तुंत्र वशक्षि),
प्रधाि सवचि (मावहती ि तुंत्रज्ञाि), कलगरू, मुंबई विद्यापीठ याुंच्या उपग्स्थतीत झालेल्या बैठकीमध्ये
मुंबई विद्यापीठाुंत िाबविण्यात आलेल्या On Screen Marking (OSM) ि अिषुंवगक मद्याुंिि चचा
किण्यात आली. या चचेमध्ये On Screen Marking (OSM) प्रिालीिि टॅ ग केलेल्या वशक्षकाुंचा
अतयल्प सहभाग िावहल्यािे तसेच उत्ति पवत्रकाुंचे मल्याुंकि िेळेत ि होऊ शकल्यािे विद्याथी ि
पालकाुंिा वििाकािि मि:स्ताप किािा लागला. तसेच तयाुंिा भविष्ट्यात उच्च वशक्षिाच्या दृष्ट्टीिे
अिेक अडचिींिा तोंड द्यािे लागल्याची बाब विदशणिास आली. उच्च वशक्षिाच्या सुंदभात मुंबई
विद्यापीठाचे ऐवतहावसक स्थाि ि महति लक्षाुंत घेता मुंबई विद्यापीठाशी सुंलग्नित महाविद्यालये /
पविसुंस्था ि तयाुंचे अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, विषय, तकडया इतयादींचे शैक्षविक ऑडीट
कििे आिश्यक असल्याचे मत सदि बैठकीमध्ये व्यक्त किण्यात आले.
महािाष्ट्र सािणजविक विद्यापीठ अवधवियम, 2016 िसाि विद्यापीठाच्या कायणक्षत्र
े ातील उच्च
वशक्षिाचे अध्यापि, अध्ययि, कायणक्षम ि सुंिद
े िशील प्रशासि, शास्त्रशध्द ि तुंत्रज्ञािातमक व्यिस्थापि
किण्याची तितूद आहे. तसेच व्यिस्थापिाची व्यिहायणता आवि िेळोिेळी विधावित केल्याप्रमािे
महाविद्यालयाुंच्या, विद्याशाखाुंच्या आवि विषयाच्या शैक्षविक कामवगिीची मािके विचािात घेता,
महाविद्यालयाच्या सुंलग्निकििाच्या आवि पविसुंस्थाुंच्या मान्यतेच्या शती विधावित कििे आवि तया
शतींची पूतणता किण्यात आली आहे याबाबत वियतकावलक ककिा अन्य प्रकािे मूल्याुंकि करुि स्ित:ची
खात्री पटवििे अशीही जबाबदािी विद्यापीठािि आहे. या पार्श्णभम
ू ीिि मुंबई विद्यापीठाशी सुंलग्नित
असलेल्या समािे 778 महाविद्यालये / पविसुंस्था ि तयाुंचे अभ्यासक्रम,विद्याशाखा, विषय, तकडया
इतयादींचे त्रयस्थ व्यिस्थेमाफणत ऑडीट किण्याबाबतचा वििणय घेण्याचे शासिाच्या विचािाधीि होते.
तयािसाि खालील प्रमािे वििणय घेण्यात येत आहे.
शासि वििणय :महािाष्ट्र सािणजविक विद्यापीठ अवधवियम, 2016 िसाि मुंबई विद्यापीठाशी सुंलग्नित असलेल्या
समािे 778 महाविद्यालये/ पविसुंस्था ि तयाुंचे अभ्याक्रम, विद्याशाखा, विषय, तकडया इतयाकदचे त्रयस्थ
व्यिस्थेमाफणत ऑडीट किण्यासाठी खालील प्रमािे सवमतया/ कायणबल गटाची (Task Force ) स्थापिा
किण्यात येत आहे.

शासि वििणय क्रमाुंकः सुंकीिण 2018/प्र.क्र.71/विवश-3,

1. िाज्यस्तिीय सवमती:अ.क्र.

अवधकाऱ्याचे पदिाम

पदिाम

1.

अपि मख्य सवचि, उच्च ि तुंत्र वशक्षि विभाग

अध्यक्ष

2.

प्रधाि सवचि, सामावजक न्याय विभाग

सदस्य

3.

प्रधाि सवचि, आवदिासी विकास विभाग

सदस्य

3.

प्रधाि सवचि, गृह विभाग

सदस्य

4.

सह सवचि उच्च ि तुंत्र वशक्षि विभाग

सदस्य सवचि

सवमतीची कायणकक्षा:1. टास्क फोसणला (Task Force) आिश्यक तेव्हा मागणदशणि कििे
2. कायणबल गटािे सादि केलेल्या अहिालाच्या आधािे कृवत-आिाखडा (Action Plan) तयाि
करुि शासिामाफणत मा.कलपती याुंचेकडे सादि कििे. कृती आिाखडयाद्वािे खालील बाबी
विवित किण्यात येतील.
अ) ज्या सुंस्थािी वियमाुंचे उल्लुंघि केले आहे अशा सुंस्थाविरुध्द किाियाची कायणिाही /
उपाययोजिा सूचवििे.
ब) प्रचलीत युंत्रिा िा कायणपध्दतीमध्ये किाियाच्या सधाििा आवि

उपाययोजिा

सूचवििे.
क) महाविद्यालये/सुंस्था याुंच्याकडू ि सुंबुंधीत वियमाुंच्या उल्लुंघिाची पििािृत्ती
टाळण्यासाठी विद्यापीठास मागणदशणक सूचिा दे िे.
२. कायणबल गट (Task Force)अ. क्र.

अवधकाऱ्याचे िाि

पदिाम

१.

श्री. विकासचुंद्र िस्तोगी, प्रकल्प सुंचालक, िािाजी दे शमख

अध्यक्ष

कृषी सुंजीििी प्रकल्प, मुंबई.
2.

डॉ.आि.एस.माळी, माजी कलगरू, उत्ति महािाष्ट्र विद्यापीठ,

सदस्य

जळगाि
3.

डॉ.गोकिद

पािटकि,

माजी

प्राचायण,

िझे

केळकि

सदस्य

महाविद्यालय, मुंबई
4.

श्री. व्युंकटिमिी, सेिावििृत्त कलसवचि, मुंबई विद्यापीठ

5.

श्री. धििाज मािे, सुंचालक, उच्च वशक्षि, पिे

सदस्य
सदस्य सवचि

कायणबल गटाची कायणकक्षा :महािाष्ट्र सािणजविक विद्यापीठ अवधवियम, 2016 मधील कलम 108, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116 ि 117 मध्ये सुंलग्निकिि ि ितिीकििाच्या तितदी विवहत केल्या आहेत.
तयािषुंगािे मुंबई विद्यापीठाशी सुंलग्नित महाविद्यालये/पविसुंस्था ि तयाुंचे अभ्यासक्रम,
विद्याशाखा, विषय, तकडया इतयादींचे शैक्षविक ि तद्िषुंवगक विषयाच्या अिषुंगािे तपासिी
कििे.
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शासि वििणय क्रमाुंकः सुंकीिण 2018/प्र.क्र.71/विवश-3,

1.

कायणबल गट विद्यापीठाशी सुंलग्नित सिण महाविद्यालये/ पविसुंस्था ि तयाुंचे अभ्यासक्रम,

विषय, विद्याशाखा, तकडया इतयादींची

खालील मद्याुंिि तपासिी करुि प्राप्त विष्ट्कषाच्या

आधािे सविस्ति अहिाल िाज्यस्तिीय सवमतीला सादि किील.
अ) यजीसी / एआयसीटीई /बाि कौग्न्सल ऑफ इुंवडया /कौग्न्सल ऑफ आकीटे क्चि/
एिसीटीई इतयावद सक्षम प्रावधकििािी विहीत केलेल्या विकषािसाि सुंलग्नित
महाविद्यालये ि पविसुंस्थाुंमध्ये भौवतक सोयी ि सविधा उपलब्ध आहेत का याबाबतची
तपासिी कििे.
आ) सक्षम प्रावधकििािी विवहत केलेल्या विकषािसाि, सुंलग्नित महाविद्यालयामध्ये
अहणताधािक वशक्षकाुंची अभ्यासक्रमविहाय उपलब्धता आहे ककिा कसे याची तपासिी
आहे का याबाबतची तपासिी कििे.
इ) महाविद्यालये /पविसुंस्था ि तयाुंचे अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखातकडया इतयाकदचे
सुंलनिीकिि ि तयाचे ितिीकिि विवहत तितदीिसाि किण्यात येत आहे तसेच
तयािसाि आिश्यक तया फीचा भििा / िसूली विद्यावपठाकडे जमा होत आहे ककिा कसे.
ई) महाविद्यालये /पविसुंस्था ि तयाुंचे अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा, तकडया इतयाकदचे
सुंलनिीकिि ि तयाचे ितिीकििासाठीच्या कायणपध्दतीचे विश्लेषि करूि आदशण
कायणप्रिालीची (Standard Operating Procedure) वशफािस कििे.
2.

शासकीय, अिदावित,

वििाअिदावित ि कायम वििाअिदावित महाविद्यालये

इतयाकदिी NAAC/NBA मूल्याुंकिाद्वािे मान्यता (Accredition) प्राप्त केली आहे ककिा कसे याची
तपासिी कििे.
३.

वजल्हास्तिीय विविक्षि सवमती :अ. क्र.

अवधका-याचे पदिाम

पदिाम

1

वजल्हावधकािी

अध्यक्ष

2

कायणकािी अवभयुंता, सािणजविक बाुंधकाम विभाग

सदस्य

3

वित्त ि लेखा अवधकािी, वजल्हा पविषद

सदस्य

4

उप विभागीय अवधकािी (महसूल)

सदस्य

5

1. मुंबई ि मुंबई उपिगि वजल्हा: सह सुंचालक, उ.वश. मुंबई.

सदस्य

2. ठािे ि पालघि वजल्हा : सह सुंचालक, तुंत्र वशक्षि

सवचि

3. िायगड,ितिावगिी ि कसधदू गण: सह सुंचालक, उच्च वशक्षि,
पििेल
वजल्हास्तिीय विविक्षि सवमतीची कायणकक्षा :- कायणबल गटाच्या (Task Force) विदे शािसाि
कायणिाही कििे.
सिणसाधािि सचिा :1. िाज्यस्तिीय मख्य सवमती आिश्यकतेिसाि कायणबल गटाला (Task Force)
कामकाजाच्या अिषुंगािे मागणदशणक सचिा दे ऊ शकेल.
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2. िाज्यस्तिीय मख्य सवमतीिे आपला अहिाल ि उपाय योजिातमक कृतीआिाखडा तीि
मवहन्यात शासिामाफणत मा.कलपती याुंचेकडे सादि किािा.
3.

कायणबल गटािे (Task Force) वजल्हा विविक्षि सवमतीमाफणत किाियाची कायणिाही
बाबतचे वियोजि ि िेळापत्रक आपल्या सोयीिसाि तयाि किािे.

4.

कायणबल गट (Task Force) आिश्यकतेिसाि तक्तयाुंचे िमिे विवहत करूि वजल्हा
सवमतीमाफणत महाविद्यालयाुंकडू ि मावहती सुंकवलत करू शकेल.

5.

उपिोक्त िमूद तीिही सवमतयाुंची

प्रथम बैठक मा. अ.म.स.,उच्च ि तुंत्र वशक्षि,

मुंत्रालय, मुंबई याुंच्या अध्यक्षतेखाली मुंत्रालय, मुंबई येथे घेण्यात येईल ि सदि बैठकीत
पढील कामकाजाची वदशा ठिविण्यात येईल.
6. कायणबल गटाच्या (Task Force) बैठका मुंबई विद्यापीठात घेण्यात येतील. तयािषुंगािे
कामकाज किण्यासाठी कायणबल गटाला लागिािे आिश्यक ते सुंपूिण सहकायण मुंबई
विद्यापीठािे उपलब्ध करूि द्यािे.
7. मुंबई विद्यापीठािे कायणबल गटाच्या कामासाठी (Task Force) एक उपकल
सवचि/सहाय्यक कलसवचि या दजाच्या अवधका-याची समन्ियक अवधकािी म्हिूि
वियक्ती किािी.
8.

सवमतीतील अशासकीय सदस्याुंचे प्रिास ि इति भत्ते वियमािसाि मुंबई विद्यापीठािे
विवहत केलेल्या वियमािसाि अदा कििे बुंधिकािक िाहील.

9. उपिोक्त प्रमािे सूचिा महािाष्ट्र अवधवियम, 2016 मधील कलम 8(6) अुंतगणत
िाज्यशासिाला असलेल्या अवधकािाुंचा िापि करूि विगणवमत किण्यात येत आहे.
सदि शासि वििणय महािाष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळािि
उपलब्ध किण्यात आला असूि तयाचा सुंकेताुंक 201806051205019008 असा आहे.

हा

आदे श वडजीटल स्िाक्षिीिे साक्षाुंवकत करुि काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याुंच्या आदे शािसाि ि िाुंिािे

Siddharth Kharat

Digitally signed by Siddharth Kharat
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Date: 2018.06.14 14:47:14 +05'30'

( वसध्दाथण खिात )
सह सवचि, महािाष्ट्र शासि
प्रत1. कलगरु/कल सवचि, मुंबई विद्यापीठ,
2. श्री. विकासचुंद्र िस्तोगी, प्रकल्प सुंचालक, िािाजी दे शमख कृषी सुंजीििी प्रकल्प,मुंबई.
3. डॉ.आि.एस.माळी, माजी कलगरू, उत्ति महािाष्ट्र विद्यापीठ,जळगाि
4. डॉ.गोकिद पािटकि, माजी प्राचायण, िझे केळकि महाविद्यालय, मुंबई.
5. श्री. व्युंकटिमिी, सेिावििृत्त कलसवचि, मुंबई विद्यापीठ
6. श्री. धििाज मािे, सुंचालक, उच्च वशक्षि, पिे.
7. मा. िाज्यपाल याुंचे सवचि, िाजभिि, मुंबई.
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8.मा. मुंत्री/ मा. िाज्यमुंत्री याुंचे खाजगी सवचि, मुंत्रालय, मुंबई.
9.मा.अपि मख्य सवचि याुंचे स्िीय सहाय्यक, उच्च ि तुंत्र वशक्षि, मुंत्रालय, मुंबई.
10.सह सवचि याुंचे स्िीय सहाय्यक, उच्च ि तुंत्र वशक्षि, मुंत्रालय, मुंबई.
11.मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.
12.वििडिस्ती (विवश-3).
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