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�ित, 

मा . �ाचाय�/मा.संचालक
सदगु� ए�युकेशन सोसायटी संचिलत शारी�रक िश�णशा� महािव�ालय जळगाव 
ता. जळगाव   िज. जळगाव

िवषय :- शै�िणक वष� २०२१-२२ क�रता संल�ीकरणा�या नुतनीकरणास मा�यतेबाबत

संदभ� :- १) आप�या महािव�ालयाने / प�रसं�थेने शै�िणक वष� २०२१-२२ क�रता संल�ीकरणाचे नुतनीकरणासाठी
[Continuation of Affiliation] सादर केलेला ��ताव.

  २) �द. १०/०५/२०२१ रोजी आयोिजत मा.अिध�ाता मंडळाची सभा.
  ३) मा. िव�ा प�रषद ठराव �. ४३/२०२१, �द.२७/०५/२०२१

महोदय /महोदया,

            शै�िणक वष� २०२१-२२ क�रता संलि�करणा�या नुतनीकरणास / नैस�गकिव�तारास मा�यता िमळणेक�रता आपण िव�ापीठास
संद�भय �मांक ०१ �या प�ानुसार सादर केले�या ��तावा�या अनुषंगाने आप�या महािव�ालयासंदभा�त / मा�यता �ा� प�रसं�था संदभा�त
संलि�करणा�या नुतनीकरण / नैस�गकिव�तारा�या मा�यता देणे संदभा�त कोिवड-१९ चा �ादभुा�व रोख�यासाठी देशभर लॉकडाऊनची
प�रि�थती जािहर कर�यात आली आहे. सदर प�रि�थती ल�ात घेता �थािनक तपासणी सिमतीने महािव�ालयास / प�रसं�थेस ��य� भेटी
�दले�या नस�याकारणामुळे �दनांक ०७/०४/२०२१ रोजी�या प�ानुसार २२ मु��ांची मािहती मागिव�यात आली. आपण सादर केलेली
मािहती व �ा� झाले�या ��तावांची छाननी / तपासणी मा. अिध�ाता मंडळाकडून कर�यात आलेली आहे.

              �याअनुषंगाने मा. अिध�ाता / मंडळाने छाननी व तपासणी क�न संल�ीकरणाचे नुतनीकरण/नैस�गक िव�तार व िव�ाथ� �वेशा
संदभा�त िशफारशी क�न सदर अहवालास मा. िव�ापरीषदेने मा�यता �दान केलेली आहे. �या अनुषंगाने, सोबत�या त��यात नमूद केले�या
िवषय/अ�यास�मा�या संल�ीकरणा�या नुतनीकरणास/ नैस�गक िव�तारास [ Continuation of Affiliation / Natural Growth ]
�यासमोर दश�िवले�या कालावधीक�रता, महारा� साव�जिनक िव�ापीठ, अिधिनयम,२०१६ चे कलम ११४(१) नुसार मा�यता दे�यांत येत
आहे.

     वरील अनुषंगाने आपणांस िवदीत कर�यात येते क�, N.C.T.E. Norms & Standards, 2014 नुसार आव�यक बाब�ची पूत�ता करणे
आपणांस बंधनकारक राहील तसेच अनुषंिगक �या-�या �ािधकरणाची देखील मा�यता घेणे आव�यक राहील, याची कृपया न�द �यावी.

           आप�या महािव�ालयास दे�यांत येत असलेली मा�यता ही फ� एका शै�िणक वषा�क�रता �हणजेच, शै�िणक वष� २०२१-२२
क�रता दे�यांत येत असून सदर मा�यतेचे वेळोवेळी नुतनीकरण करणे आपणांस बंधनकारक राहील. .

            आप�या महािव�ालयात �ाचाय�, �ंथपाल, शा�ररीक िश�ण संचालक व ५०% िश�क या अट�ची पूत�ता होत नसेल अशा
महािव�ालयांनी संबंिधत �र� पदे ६ मिह�यात भर�यात येतील अशा आशयाचे �. १००/- �या गैर�याियक �टॅ�प पेपरवर हमीप� सादर
कर�या�या अटीवर शै�िणक वष� २०२१-२२ करीत संल�ीकरणाचे नुतनीकरण/नैस�गक िव�तारास िव�ाथ� �वेशासह मा�यता दे�यात येत
आहे.

      तथािप, �या महािव�ालयांना सोबत�या त��यात �थम वष� करीता No Admission असे नमूद केलेले असेल अशा महािव�ालयांना
शै�िणक वष� २०२१-२२ करीता फ� संल�ीकरणाचे नुतनीकरणास/नैस�गक िव�तारास मा�यता �दान कर�यात येत आहे. अशा
महािव�ालयांनी �थम वषा�साठी िव�ा�या�ना �वेश देवू नयेत तथािप, अशा महािव�ालयांनी/प�रसं�थांनी �ाचाय�, �ंथपाल, शा�ररीक
िश�ण संचालक व िश�क िनयु��संदभा�त अट�ची पूत�ता कर�याबाबत �. १००/- �या गैर�याियक �टॅ�पपेपरवर नोटरी केलेले हमीप�
सादर कर�यासह, �र� पदां�या िनयु��साठी पुरेसे �य� के�याबाबतचे अनुषंिगक द�ताऐवज सादर के�यास व �यास अनुस�न िव�ाथ�
�वेशास परवानगी िमळणेसंदभा�त िव�ापीठास ��ताव सादर के�यास िव�ाथ� �वेशाबाबत िवचार कर�यात येईल. मा� िव�ापीठा�या
अंितम मा�यतेनंतरच िव�ा�या�ना �वेश �ावयाचे आहे.

      तसेच �या संबंधीत महािव�ालयां�या केसेस अ�ाप मे. कोटा�त �लंबीत आहेत �कवा िव�ापीठ िनयु� चौकशी सिमती�या िशफारसीस
अनुस�न काय�वाही �लंबीत अस�यास अशा महािव�ालयां�या बाबतीत मे. कोटा��या आदेशा�या अधीन रा�न �कवा मा. कुलगु�
महोदयां�या / िव�ापीठ अिधकार मंडळा�या अंतीम िनण�या�या अधीन रा�न काय�वाही कर�यांत येईल, याचीही कृपया न�द �यावी, ही
िवनंती.

      तरी उपरो�बाबत यो�य ती काय�वाही कर�यांत यावी, िह िवनंती.

      म.कळावे,

आपला िव�ासू,



 

                                                                                                          (ग. ना. पवार)
सहा.कुलसिचव
संल�ता िवभाग

सोबत :- शै�िणक वष� २०२१-२२ क�रता नुतनीकरणाचा त�ा.

�त मािहती�तव तथा पुढील काय�वाही�तव :-

१) मा. अवर सिचव, महारा� शासन, उ� व तं� िश�ण िवभाग, मं�ालय िव�तार भवन, मुंबई-३२

२) मा. िवभागीय संचालक, रा�ीय अ�यापक िश�ा प�रषंद, मानस भवन, �यामला िह�स, भोपाळ-०२

३) मा. िश�ण संचालक,उ� िश�ण, िश�ण संचालनालय, महारा� रा�य, म�यवत� इमारत, पुणे-१

४) मा. सह संचालक, उ� िश�ण, पिहला मजला जीवन �ािधकरण भवन, िज�हािधकारी काया�लयाजवळ, जळगांव

५) मा. संचालक , परी�ा व मू�यमापन मंडळ, कबचौ उ. म. िव. जळगाव

६) मा. सहा. कुलसिचव, �वेश पा�ता व अ�यासमंडळ िवभाग, कबचौ उमिव, जळगांव

७) मा.उप/सहा.कुलसिचव, संबंिधतिव�ाशाखा, परी�ािवभाग, कबचौ उ.म.िव.जळगांव

८) मा. सम�वयक, ई सुिवधा क� �, कबचौउमिव, जळगांव

 
जा.�. कबचौउमिव/५/नुतनी/नै.िव.२०२१-२२/ डी.ओ. 10/ 142/२०२१, �दनांक : 23-06-2021 चे सहप�

शै�िणक वष� २०२१-२२ क�रता िश�णशा� अ�यास�मा�या संल�ीकरणा�या नुतनीकरणाचा त�ा

Name of
College /

Recognized
Institute

Details of
Additional Division
for Nutanikaran for

A.Y 2021-22 
[As per Proposal]

Details of
Courses/Subjects for
Nutanikaran for A.Y

2021-22 
[As per Proposal]

Details of Courses/Subjects
for Natural Growth for A.Y

2021-22 
[As per Proposal]

Approval of
University to

Continuation of
Affiliation for
A.Y.2021-22

01 02 03 04 05

[E100008] -
SADGURU
EDUCATION
SOCIETYS
COLLEGE OF
PHYSICAL
EDUCATION
JALGAON.
Tal. Jalgaon
Dist. Jalgaon 
 

B.ED. (PHYSICAL)
- First Year - 1[ 100
]
B.ED. (PHYSICAL)
- Second Year - 1[
100 ]
B.P.E. - First Year -
1[ 30 ]
B.P.E. - Second
Year - 1[ 30 ]
B.P.E. - Third Year
- 1[ 30 ]
M.ED. (PHYSICAL)
- First Year - 1[ 10 ]
M.ED. (PHYSICAL)
- Second Year - 1[
10 ]
 

B.ED. (PHYSICAL) -
First Year - All
Compulsory Subjects
- 100
B.ED. (PHYSICAL) -
Second Year - All
Compulsory Subjects
- 100
B.P.E. - First Year -
All Compulsory
Subjects - 30
B.P.E. - Second Year
- All Compulsory
Subjects - 30
B.P.E. - Third Year -
All Compulsory
Subjects - 30
M.ED. (PHYSICAL) -
First Year - All
Compulsory Subjects
- 10
M.ED. (PHYSICAL) -
Second Year - All
Compulsory Subjects
- 10
   

    Continuation of
Affiliation has been

granted for Academic
Year 2021-22, subject

to fulfillment of the
things as mentioned in

the letter within 03
months, however,
preferably before

submitting the
proposals of Affiliation

for A.Y. 2022-23.
 

 

                                                                                                          (ग. ना. पवार)
सहा.कुलसिचव
संल�ता िवभाग


