Tikaram Jagannath Arts, Commerce and Science College,
Khadki, Pune - 411003.

Internal Quality Assurance Cell

NOTICE for All Students
Urgent & Important
All the students are hereby informed that the College is undergoing the Assessment And Accreditation
Process (A & A Cycle III). Online Students Satisfaction Survey will now be conducted by NAAC Bengaluru any
time as the College has successfully submitted the SSR on 12th Oct. 2017.
NAAC will select the students from the current academic year (Academic Year 2017-18) randomly. These
students shall get contacted by NAAC through email &/or mobile phone and the feedback will be taken
regarding our College. Therefore the students who get the call &/or email from NAAC are requested to contact
the College immediately and report any one of the following College authorities.
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हिकाराम जगन्नार् कला िाझिज्य ि विज्ञान महविद्यालय, खडकी,पि
ु े-४११००३

National Assessment and Accreditation Council (NAAC) (राष्ट्रीय मल
ू याांकन आझि मान्यता पररषद)
विद्यार्थी मित्रहो,

१९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरिातील मशफारशी नस
ु ार उच्च मशक्षिाच्या गि
ु ित्तेत िाढ करण्यासाठी आणि उच्च

मशक्षिापढ
ु ील विविध प्रश्न सोडवििे या उद्दे शाने विद्यापीठ अनद
ु ान आयोगाच्या (UGC) अधधपत्याखाली १९९४ साली
राष्ट्रीय िल
ू याांकन आणि िान्यता पररषदे ची

स्र्थापना करण्यात आली असन
ू या

(National Assessment and Accreditation Council)

पररषदे चे िख्
ु य कायाालय कनााटक राज्याची राजधानी बांगळूरु या ठठकािी आहे . या पररषदे कडून प्रत्येक िहाविद्यालयाचे दर
पाच िषाांनी एकदा िल
ू यिापन केले जाते. आपले िहाविद्यालयही पढ
ु ील काही ठदिसातच
Cycle of NAAC Accreditation) सािोरे

जात आहे , ही गोष्ट्ट आपिा सिाांसाठीच अमििानाची आहे .

NAAC

िल
ू याांकनास ततसऱयाांदा (3rd

राष्ट्रीय िल
ू याांकन आणि िान्यता पररषदे ने जुलै २०१७ पासन
ू िहाविद्यालयाच्या िल
ू यिापन पद्धतीत खूप िोठे

बदल केले असन
ू , िल
ू याांकन प्रक्रियेत विद्यार्थयाांना खूप िहत्िाचे स्र्थान दे ण्यात आले आहे . राष्ट्रीय मल
ू याांकन
आझि मान्यता पररषद (NAAC) सध्याच्या विद्यार्थयाांशी ई-मेल (E-mail), भ्रमिध्िनी (Mobile

Phone)

या माध्यमातन
ू

सांिाद साधिार असन
ू त्याद्िारे महाविद्यालयाबद्दलची माहहती ममळवििार आहे . यासाठी राष्ट्रीय मल
ू याांकन आझि
मान्यता पररषदे ने (NAAC) महाविद्यालयातील सिथ विद्यार्थयाांचे ई-मेल (E-mail) आझि भ्रमिध्िनी (Mobile

Phone)

क्रमाांक महाविद्यालयाकडून प्राप्त केलेले आहे त. विद्यार्थी मित्रहो, आपिास विनांती आहे की, राष्ट्रीय िल
ू याांकन
आणि

िान्यता

पररषदे ने

(NAAC) ई-िेल (E-mail)

व

भ्रििध्िनी

(Mobile Phone) याद्िारे

आपलया

िहाविद्यालयाबद्दल विचारलेलया प्रश्नाांची योग्य ि अचूक उत्तरे द्या. आम्हाला खात्री आहे की, आपलया सिा
विद्यार्थयाांचे िहाविद्यालयािर प्रेि आहे , िहाविद्यालयािळ
ु े आपिास उच्च मशक्षिाची सांधी मिळाली असलयाने,
आपलया

िहाविद्यालयाला राष्ट्रीय िल
ू याांकन आणि िान्यता पररषदे (NAAC) कडून उत्ति श्रेिी मिळािी ही ति
ु ची

प्रत्येकाची इच्छा आहे . यासाठी िहाविद्यालयाबद्दच्या चाांगलया बाजू राष्ट्रीय िल
ू याांकन आणि िान्यता पररषदे

(NAAC) पयांत ति
ु च्या उत्तराच्या िाध्यिातन
ू जरूर पोहचिा. राष्ट्रीय िल
ू याांकन आणि िान्यता पररषदे ( NAAC)
कडून आपिास ई-िेल (E-mail) व भ्रििध्िनी (Mobile Phone) याद्िारे
िहाविद्यालयाशी सांपका साधा. महाविद्यालय कायाथलय(Landline):02025811491
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