
 

 

म ुंबई विद्यापीठ 

 
(REG/ICC/2019-20/2) 

परिपत्रक 

 

विषय-  म ुंबई विद्यापीठाशी सुंलवनित महाविद्यालये/ मान्यताप्राप्त सुंस्ाुंचे शैक्षविक परीक्षि  

(Academic Audit) करिेबाबत. 

 

िरील विषयाच्या अि षुंगािे आपिाुंस कळविण्यात येत आहे की महाराष्ट्र सािवजविक विद्यापीठ अविवियम 

२०१६ ि सार विद्यापीठाच्या कायवक्षेत्रातील उच्च वशक्षिाचे अध्ययि-अध्यापि, कायवक्षम ि सुंिेदिशील प्रशासि, 

शास्त्रश द्ध ि तुंत्रज्ञािात्मक करण्याची तरतूद आहे. तसेच व्यिस्ापिाची व्यिहायवता आवि िेळोिेळी वििावररत 

केल्याप्रमािे महाविद्यालयाुंच्या, विद्याशाखाुंच्या आवि विषयाच्या शैक्षविक कामवगरीची मािके लक्षात घेता 

महाविद्यालयाुंच्या सलुंवनिकरिाच्या  आवि पररसुंस्ाुंच्या मान्यतेच्या शती वििावरीत करिे आवि त्या शती ुंची पूतवता 

करण्यात आली आहे याबाबत वियतकावलक वकुं िा अन्य प्रकारे म ल्याुंकि करुि सितःची खात्री पटवििे अशीही 

जबाबदारी विद्यापीठाुंिर असल्याम ळे म ुंबई विद्यापीठाशी सलुंवनित सिव ८२३ महाविद्यालये आवि पररसुंस्ा याुंचे 

शैक्षविक पररक्षि करण्यासाठी शासिसतरािर सवमतीचे आवि कायवबलाचे गठि करण्यात आले आहे. 

याि सार म ुंबई विद्यापीठािे सिव सलुंवनित महाविद्यालये आवि मान्यताप्राप्त सुंस्ाचे शैक्षविक परीक्षि 

करण्यासाठी सुंकेतस्ळािर एकेडेवमक ऑवडट पोटवलच्या रुपािे ऑिलाईि स वििा उपलब्ि करुि वदली होती. यामध्य े

सिव महाविद्यालयाुंिा लॉवगि आयडी आवि पासिडव देऊि त्याुंच्या महाविद्यालयासुंबुंिी सिव मावहती १५ जािेिारी 

२०२० पयंत भरिेबाबत सूचिा देण्यात आल्या होत्या. याि सार जिळपास ४०० महाविद्यालये आवि मान्यताप्राप्त 

सुंस्ाुंिी मावहती भरली आहे, मात्र ज्या महाविद्यालयाुंिी अद्याप मावहती भरली िाही अशा महाविद्यालयाुंिर कारिाई 

करण्याचे विद्यापीठ प्रशासिािे ठरविले आहे.  

याि सार सिव सुंबुंवित उप क लसवचि, सहाय्यक क लसवचि आवि सिव प्रशासकीय कायावलय प्रम खाुंिा 

कळविण्यात येत आहे की,  म ुंबई विद्यापीठािे सलुंवनित महाविद्यालये आवि मान्यताप्राप्त सुंस्ाुंचे शैक्षविक पररक्षि 

(Academic Audit) बुंििकारक केले असूि या अि षुंगािे ज्या महाविद्यालयाुंिी/ मान्यताप्राप्त सुंस्ाुंिी शैक्षविक 

पररक्षि करण्यासाठी विद्यापीठाच्या सुंकेतस्ळािर मावहती भरली आहे याची खात्री करािी ि ज्या महाविद्यालयाुंिी/ 



सुंस्ाुंिी मावहती भरली िाही अशा महाविद्यालये आवि सुंस्ाुंची विद्यापीठाशी विगडीत असलेली कामे उदा. वियवमत 

सलुंनिीकरि, स्ाविक चौकशी सवमती, पातत्रा ि िाििोंदिी, िविि अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, त कड्या, जावहरात 

मुंजूरी, वििड सवमतीिर तज्ज्ञाुंची िेमिूक, म लाखतींसाठी क लग रू याुंचे प्रवतवििी, लघू शोि प्रबुंि, उत्कृष्ट 

महाविद्यालये, सुंशोिि सुंस्ा म्हिूि मान्यता अशा अि षुंवगक बाबींची पूतवता आपल्या सतरािरूि केली जािार िाही 

याची सुंबुंवित प्रशासकीय कायावलय प्रम ख म्हिूि आपल्या सतरािर योनय ती कायविाही करािी.  

 

 

                                                                                                                                                                 
म ुंबई – ४०० ०३२                 (डॉ. अजय देशम ख) 

२३ एवप्रल, २०२०                                                                                                                      क लसवचि                                                                                                                                                                                                                                  

 

प्रवत, 

म ुंबई विद्यापीठातील सुंबुंवित प्रशासकीय विभाग प्रम ख (उप क लसवचि, सहाय्यक क लसवचि)  

 


