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                                     जनसंपक वभाग 

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

 नॅक या येत मु यांकनक याची मह वपणू भु मका - कुलगु  डॉ. मुरल धर चांदेकर 

 संत गाडगे बाबा अमरावती व यापीठात नॅकची रा य मु यांकनकता श ण कायशाळा 

अमरावती. 

                      व या याना दजदार उ च श ण मळावे हणून महा व यालयांना नॅक बधंनकारक आहे. महा व यालयांचे 

नॅक होत असताना  या येत मु यांकनक याची भु मका अ यतं मह वाची अस याचे तपादन  कुलगु  डॉ. मरुल धर चांदेकर यांनी 

केले. रा य मु यांकन तथा यायन प रषद (नॅक) आ ण संत गाडगे बाबा अमरावती व यापीठ यां या संयु त व यमाने 

व यापीठा या सनेट सभागहृात मु यांकन याक रता अ भमखुता श ण कायशाळा नकुतीच  पार पडल . नॅक या रा य 

मु यांकनकता श ण कायशाळेचे उ घाटन करताना कुलगु  डॉ. मरुल धर चांदेकर मागदशन करताना बोलत होते. 

                      सनेट सभागहृात झाले या उ ◌्घाटन काय मा संगी मचंावर कुलगु  डॉ. मरुल धर चांदेकर,  -कुलगु  डॉ. 

राजेश जयपरूकर, मु यांकन व यायन प रषदेचे (नॅक) उपस लागार डॉ. गणेश हेगड,े उपस लागार डॉ. देवदर कवड,े रा संत तकुडोजी 

महाराज नागपरू व यापीठाचे माजी कुलगु  डॉ. वलास सपकाळ उपि थत होत.े 

                      मु याकंनक याना मागदशन करताना  कुलगु  डॉ. मरुल धर चांदेकर पढेु हणाले क , शै णक े ात 

मह वपणू  बदल होत आहे. या बदलाबाबत या कायशाळेत व वध वषयांवर आपण चचा करणार आहोत. या कायशाळेत 

मु यांकनक याना नॅकचे मु याकंन आ ण यायन कर याबाबत त ाकंडून मागदशन मळणार असून मु याकंनक यास पीअर 

ट मम ये सहभागी होत नॅकक रता व वध महा व यालय, शै णक सं थांचे मु याकंन कसे करावे, यासाठ  उपयु त ठरणार आहे. 

पर ेतील मु यांकन आ ण महा व यालयाचें शै णक मु याकंन याम ये बराच फरक आहे, याची जा णव मु याकंनक याना ठेवावी 

लागणार आहे. मु याकंन कर त महा व यालयाचा शै णक दजा सधुार यासाठ  मु याकंनक याना य न करावे लागणार असून 

नॅक या पीअर ट मम ये सहभागी होत असताना शै णक मु यांकन समजून यावे लागणार अ◌ाहे. 

                      शै णक े ात होत असले या वेगवान बदलाकड ेल  दे याची गरज आहे. आता श णाचे मापदंड 

पणूपणे बदलले आहे. सं कारासोबतच रोजगारा या ि टने श ण े ाकड ेपा ह या जात आहेत. यामळेु व या याना दजदार श ण 

मळावे हणून शै णक सं थाचें मु यांकन गरजेचे अस याचे कुलगु  हणाले. देशाला वातं य मळाले ते हा  २० व यापीठे होती, 

आता देशात ९०० या आसपास व यापीठे तर ४० हजार महा व यालये आहेत. सोबत शै णक े  ग भ झाले असून प रणाम 

आधा रत श ण दे याची शै णक सं थाचंी जबाबदार  देखील वाढल  आहे. महा व यालय, सं था व व यापीठामं ये कती 

व या यानी न दणी केल  हे मह वाचे नाह  तर, श णातून कती व याथ  सबळ झाले आ ण रोजगार म झाले याची तपासणी 

मू याकंनक याना करावी लागणार अस याचे कुलगु  डॉ. चादेंकर हणाले. 

                        शै णक मु यांकन करणार  नॅक ह  सव तम सं था अस याचे या कायशाळेत घेतले या श णाला 

शै णक सं था, महा व यालयाचें मु याकंन करताना यो य याय दे याचे आवाहन कुलगु  डॉ. चांदेकर यांनी या संगी केले. त पवू  

रा संत तुकडोजी महाराज नागपरू व यापीठाचे माजी कुलगु  डॉ. वलास सपकाळ यांनी मु याकंना या रण नतीबाबत स व तर 

मागदशन केले. नॅकचे उपस लागार डॉ. गणेश हेगडे यांनी मु यांकनकता अ भमुखता काय माबाबत मा हती दल . मु याकंन 

करणा या या ि टकोनातून उ च श णातील हमी या वषयावर मागदशन केले. यानतंर झाले या प ह या स ात रवाईज 

अ डीएशन े मवक - अॅन ओ हर य ूया वषयावर नॅकचे उपस लागार डॉ. गणेश हेगडे यांनी मागदशन केले. दसु या स ात नॅकचे 

साहा यक स लागार डॉ. डी.के. कांबळे, नॅकचे उपस लागार गणेश हेगडे यांनी डी ह ह , एसएसएस, आयसीट , इंटे ेशन आरएएफ 

ऑनलाइन रिज ेशन ऑफ असेसर याबाबत मा हती दल . आय यएुसीचे सचंालक डॉ. एस. एफ. आर. खा  यांनी आभार मानले. 

काय माला मा. कुलस चव डॉ. तुषार देशमखु, अ ध ठाता डॉ. एफ. सी. रघवुशंी, अ ध ठाता डॉ. अ वनाश मोहर ल याचेंसह व वध 

वभागांचे  श क व अ धकार  उपि थत होत.े व वध स ां या आयोजनाची जबाबदार  डॉ. ह . एन. नाठार, डॉ. जागतृी ढोरे, डॉ. 

म नषा कोडापे, डॉ. नतीन फरके यांनी जबाबदार  साभंाळल . 

 

 



पाच रा यातून ६ संशोधन य तींसह ५२ त नधीचंा सहभाग 

                       नॅक या मु यांकनकता अ भमुखता श ण कायशाळेला पाच रा यातील त नधी सहभागी झाले होत.े 

संशोधन य ती हणून संत गाडगे बाबा अमरावती व यापीठाचे कुलगु  डॉ. मुरल धर चांदेकर, नॅकचे उपस लागार डॉ. गणेश हेगड,े 

नॅकचे उपस लागार डॉ. देवदर कवड,े व यापीठ के मकल टेक वभाग मुख डॉ. वलास सपकाळ, नॅकचे साहा यक स लागार डॉ. डी. 

के. कांबळे व व यापीठ भूगभशा  वभाग मुख डॉ. एस.आर.एफ. खा  याचंा समावेश होता. महारा , म य देश, गोवा, गजुरात 

आ ण कनाटक रा यातून त बल ५२ त नधी या कायशाळेला उपि थत होत.े 

तीन व यापीठातील कुलगु ं चा सहभाग 

                        नॅक या मु यांकनकता अ भमखुता कायशाळेत व वध व यापीठातील तीन कुलगु ं चा देखील सहभाग 

होता. गजुरात या भावनगर येथील महाराजा णकुमार सहंजी भावनगर व यापीठाचे कुलगु  डॉ. म हपत सहं छावडा, गजुरात गांधी 

नगर येथील गजुरात रा य वधी व यापीठाचे कुलगु  डॉ. एस. शांताकुमार, राजकोट येथील ातंीगु  यामजी कृ ण वमा क छ 

व यापीठाचे माजी कुलगु  डॉ. सी.बी. जडेजा याचंी ामु याने उपि थती होती.   

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

त,                                                                       जनसंपक वभाग 

मा. संपादक/िज हा त नधी                द. 21/11/2019. 

दै...............................   अमरावती.     

मा. महोदय, 

आपणासं वनतंी कर यात येते क , सोबत या वृ तास आप या लोक य वृ तप ातून कृपया स ी यावी, ह  वनतंी 

                                                                     आपला,                                                                                                                            

                                                          

                                                                      जनसंपक अ धकार  


