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dfodqyxq: dkfynkl laLÑr foÜofo|ky;] jkeVsd 

Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek 

Reference: UGC’s Public notice & Concept Note on Blended Online Learning, Dated 20 May, 2021 

With reference to the Board of Deans, held on 5th June 2021 and Boards of Studies held on 28 

June to 09 July, 2021. In continuation to that, following modalities are proposed to introduce the 

Guidelines for Creating & Conducting LMS Online Courses. The guidelines are presented in 

Marathi where, total items are twelve and pages are six.   

                                                                                                                                                                                       

University ILMS, KKSU, Ramtek                                                                                  Date-23/08/2021 

  

एल.एम.एस.ऑनलाइन अभ्यासक्रम ननमााण व राबनवण्याबाबत मार्ादर्ाक ननयम  

१) काळाची गरज जाणनू घतेा पारंपररक अध्यापनपद्धती सोबतच ऑनलाइन अध्यापन पद्धतीला सर्वकार 

यजूीसीच्या र्तीन े र्ारंर्ार चालना दते आह.े यानषुगंाने वर्श्ववर्द्यालयाने मोलाची पाऊले उचलली असनू 

वर्द्यापीठीयशैक्षवणक वर्भागस्तरार्र शकै्षवणकर्षव २०२० पासनू LMS ऑनलाइन अध्यापन प्रणाली 

आत्मसात केली आह.े 

२) ऑनलाइन प्रणाली प्रकारांमध्ये एल.एम.एस. प्रणालीने ऑनलाइनअध्यापन अविक सोयीस्कर ठरत आह.े 

याअर्थी,  सर्व शकै्षवणक वर्भाग ऑनलाइन अध्यापनाकररता एल.एम.एस प्रणालीचा र्ापर करतील.  

३) प्रत्येक शकै्षवणकसत्रारंभी र् प्रर्शे प्रवियेपरू्ी सर्ववर्भाग एल.एम.एस. प्रणालीने ऑनलाइन वनमावण वकंर्ा 

राबवर्ल्या जाणाऱ्या अभ्यासिमांची मान्यता संबंवित प्राविकरणी वकंर्ा मा.कुलगरुु यांच्यार्तीने घेतील. 

तसेच, सदर मावहती संबंवित सत्रप्रर्शेप्रविये दरम्यान पाठ्यिम प्रर्शे-जावहरातीत प्रवसद्धीस आणली जाईल. 

४) एल.एम.एस.अभ्यासिम ह े षाड्मावसक सत्रान्त चालणारे असार्ते; त्यानषुगंाने य.ुजी.सी. स्र्यम 

अभ्यासिमांच्या ितीर्र त्यांचे वनमावण असार्.े वर्भागीयपाठ्यिमातील अभ्यासिमांच्या िेवडटस ्आिारे, 

दोन िेवडट्स अभ्यासिमाकररता वकमान चार वकंर्ा आठ आठर्डे दरम्यान अध्ययन सामगु्री असणारा, तीन 

िेवडट्स अभ्यासिमाकररता वकमान आठ वकंर्ा बारा आठर्डे दरम्यान अध्ययन सामगु्री असणारा, चार 

िेवडट्स अभ्यासिमाकररता वकमान बारा वकंर्ा पंिरा आठर्डे दरम्यान अध्ययन सामगु्री असणारा आवण 

पाच िेवडट्स अभ्यासिमाकररता वकमान पंिरा वकंर्ा सोळा आठर्डे दरम्यान अध्ययन सामगु्री असणारा 

एल.एम.एस.अभ्यासिम तयार करण्यात यार्ा. जणेकेरून सत्रापयवन्त अध्यापन-कायवभार (workload) 

दाखवर्ण ेसोपे होईल.  

र्षाांत चालणाऱ्या पाठ्यिमातील अभ्यासिम चोर्ीस आठर्डयांचे वनमावण करून आर्षव ऑनलाइन 

अध्यापन होईल असे राबर्ार्ेत.    

५) एल.एम.एस.प्रणालीने वनमावण केलेला ऑनलाइन-अभ्यासिम व्यविगत न राहता सर्वर्था संबंवित वर्भागाचा 

राहील र् त्यात सर्व प्राध्यापकांचे योगदान राहील. तसेच, वर्भागीय एल.एम.एस. अभ्यासिमांचे सचुारू 
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वनमावण र् राबवर्ण्याच्या दृष्टीने वर्भागप्रमखुांनी सचुवर्लेले प्राध्यापक वर्भागीय- एल.एम.एस.उत्तरदायी 

अध्यापक म्हणनू आसत्रान्त  कायव पाहतील.   

६) मा. कुलगरंुूच्या मान्यतेअनुसार, खालील प्रमाण े University LMS Course Review Committee 

(वर्द्यापीठ-एल एम एस अभ्यासिम मलू्यमापन कवमटी) ची रचना करण्यात येईल.  

मा. कुलगरुु/मा.संबंवितसंकायप्रमखु   -  अध्यक्ष 

कुलगरंुूनी नार् वनदवेशत केलेले  

तीन बवहस्र्थ तज्ज्ञ प्राध्यापक   - वर्षय तज्ज्ञ 

संबंवितवर्भागप्रमखु     - सदस्य 

संबंवितवर्भागीयसर्वप्राध्यापक    - सदस्य 

एल.एम.एस.तांवत्रकसहायक    - सदस्य     -  

वर्भागीय अभ्यासिमउत्तरदायीप्राध्यापक  - सदस्य समन्र्यक  

वर्द्यापीठ एल.एम.एस.समन्र्यक    - सदस्य सवचर्   

 

कवमटीच्या सभा संबंिी पत्रव्यर्हार र् आयोजन वर्द्यावर्भागाच्यार्तीने होईल. सभते 

संबंवितवर्भागप्रमखु र् सर्वप्राध्यापकांच्या उपवस्र्थतीत वर्भागांनी नर्ीन वनमावण केलेल्या 

एल.एम.एस.अभ्यासिमांचे मलू्य-मापन र् गणुर्त्तावनिावरण वर्षय तञांच्या समर्ते सभेत होईल र् प्रस्ततु-

अभ्यासिमांना अमकु-अमकु सत्रांमध्ये राबवर्ण्यास्तर् अपेवक्षत सचूनांसह अवंतम मान्यता प्राप्त होईल. 

कवमटी वनणवयानंतरच कोसव राबर्ार्ा वकंर्ा नाही ह ेठरेल.  

 

७) वर्भागीय- एल.एम.एस.उत्तरदायी अध्यापकाची दावयत्र् ेखालील प्रमाण ेराहतील.-   

१. वर्भागप्रमखुांनी सचुवर्लेल्या र् अविष्ठातासभेत वकंर्ा संबंवितअविष्ठात्याद्वारे मान्य एल.एम.एस. 

अभ्यासिमांची सप्ताह-संख्या, सप्ताहान्तगवत आभावस-व्याख्यानांचे वर्षयवर्भाजन इत्यादी 

अभ्यासिमसंबंिी प्रारूप (structure) वनिावरण करण.े  

२. वर्भागप्रमखुांच्या मागवदशवनाने वर्भागीय इतर अध्यापकांसोबत समन्र्य करून (२५ ते ३० वमवनट 

कालार्िी असणाऱ्या) आभावस-व्याख्यानांचे रेकॉवडांग, पीडीएफ (वकमान ३-४ पषृ्ठ र्ॉटरमाकव ड्) 

वर्षयर्स्त ुप्राप्त करर्नू घेण.े  

३. तांवत्रक सहायकाच्या मदतीने प्रत्येक आभावस-व्याख्याने र् पीडीएफ वर्षयर्स्त ु फाइलस ् ला आकषवक 

सरुुर्ातीच्या दृष्टीने वर्द्यापीठ, वर्भाग र् वर्षयर्स्तु-वनमावत्या प्राध्यापकाचा संवक्षप्तपररचय दशववर्णारी 

कॅपशनस ् जोडार्ते; पीडीएफ फाइलस ् र्ॉटरमाकव ड् असाव्यात; जणेकेरून वनमावण केलेली वर्षयर्स्तू 

संबंवितवर्भाग वकंर्ा वर्षयर्स्त-ुवनमावत्याच्या अविकारात राहील.  

४. कॅपशन सह संपावदत केलेल्या आभावस व्याख्यानांसह तसेच पीडीएफ-वर्षयर्स्त ु सह उत्तरदायी-

अध्यापकाने वर्षयर्स्त ू वनमावत्या अध्यापकांकडून प्रवतआभावस-व्याख्यान वकमान पाच-पाच  एमसीक्यु 

(र्कैवल्पक) प्रश्न त्यांच्या ILMS यजूरआयडी माध्यमाने ससुवज्ज्जत करर्नू घ्यार्ते.  त्यादरम्यान, 
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उत्तरदायी-अध्यापकाने स्र्तः सर्व-सप्ताहान्तगवत वडस्कशन फोरम र् प्रत्यक्ष-कक्षा(लाईर् सेशन) या चौथ्या 

र् पाचव्या घटकांचे वनमावण करण.े वकंबहुना, तांवत्रकसहायकाच्या मदतीने अभ्यासिम मखु-पषृ्ठ ससुज्ज्ज 

करार् े यात, अभ्यासिमाची ठळकमावहती, प्रस्तार्ना, उविष्ट,े उपलवधितत्त्र् े परीक्षा र् मलू्यांकनपद्धती 

इत्यादीचा समार्ेश असेल. सोबतच, अद्यायार्तीकृत अभ्यासिमप्रारूप (structure) जोडार्.े  

५. वर्भागप्रमखुांच्या मागवदशवनाने र् तांवत्रकसहायकाच्या मदतीने एल.एम.एस.अभ्यासिमास वर्भागीय-

एलएमएस सबजके्ट-कॅटेगरी/सब-कॅटेगरी अतंगवत अपलोड करण.े   

६. अपलोड केलेल्या अभ्यासिमाचे University LMS Course Review Committee द्वारे गणुर्त्ता 

वनिावरण करर्नू घणे.े     

७. संबंवित-वर्षयर्स्त-ुवनमावते प्राध्यापकांना वर्भागप्रमखुांच्या स्र्ाक्षरीने वर्षयर्स्तु वनमावण र् 

संबंवितशैक्षवणक-अकं-लाभ इत्यादी उल्लेखा सह िन्यर्ादपत्र उपलधि करर्नू दणे.े  

८. सत्रारंभी प्रर्वेशतवर्द्याथ्याांचे संबंवित एल.एम.एस.कोसव मध्ये दखेील सामवूहक वकंर्ा व्यविशः पद्धतीने 

नामांकन करर्नू घेण.े  

९. संबंवित एल.एम.एस.अभ्यासिम अवंतम स्र्रूपात शडुेल करण.े  

१०. संबंवित एल.एम.एस.अभ्यासिमाची प्रत्यक्ष मावहती दणे्याकररता सर्ववर्द्याथ्याांसोबत प्रत्यक्ष (लाईर्) सत्र 

घऊेन मावहती देण.े  

११. सर्व वर्द्याथ्याांकररता संर्ाद सहज होर्ो याकररता व्हाटस-अप गण तयार करून अडचणी दरू करण.े   

१२. सत्राच्या शरे्टी वर्द्याथ्याांचे प्राप्त असाइनमेंट स्कोअर/गणु वर्भागप्रमखुाच्या माफव त आंतररक मलू्याकन 

म्हणनू परीक्षा वर्भागाकडे पाठवर्ण.े  

१३. सत्राअतंी एल.एम.एस अभ्यासिम, प्रर्वेशतछात्र संख्या, उत्तीणव छात्र संख्या इत्यादी वर्षयीचा सवर्स्तर 

अहर्ाल संबंवित वर्भागप्रमखु र् वर्द्यापीठ एल.एम.एस.समन्र्यक यांना ilmscourses@kksu.org र्र 

दणे.े   

 

८) वर्भागीय सर्व-प्राध्यापक एल.एम.एस.अभ्यासिम वर्षयर्स्तचूे वनमावते राहतील. वर्भागप्रमखुांच्या 

मागवदशवनाने बवहस्र्थ पात्रतािारी वर्षयतज्ज्ञ दखेील वर्षयर्स्त ु वनमावण-कते अस ू शकतात. मात्र, त्यांची 

शकै्षवणक-पात्रता/पदश्रेणी ही संबंवित-एल.एम.एस.अभ्यासिम स्तरानुरूप अपेवक्षत असार्ी. त्याबदल्यात, 

संबंवितवर्भागप्रमखु बवहस्र्थवर्षयर्स्त ु वनमावण-कते प्राध्यापकांना स्र्ाक्षरीने शकै्षवणक-अकं-लाभ उल्लेखा 

सह िन्यर्ादपत्र प्रदान करतील. सोबतच, वर्भाग-स्तरार्र यर्थोवचत मानिन दखेील प्रदान करू शकतात. 

एल.एम.एस.अभ्यासिम गणुर्त्ता-वनिावरण र्ळेी, University LMS Course Review Committee द्वारे 

वर्षयर्स्तुवनमावणकत्याव प्राध्यापकांची शकै्षवणकअहवता/पदश्रेणी र् त्यांनी प्रदान केलेले वर्षयर्स्त ू इत्यादी 

बाबींर्र पनुवर्वचार होईल.    

९) मलू्यांकनअतंी, जर, वनमावण केलेली वर्षयर्स्त ु (आभावस-व्याख्याने र् पीडीएफ-वर्षयर्स्त)ु इतरांच्या 

अविकारातील र् हुबेहूब चोरलेली वनष्पन्न झाली तर, सबब एल.एम.एस.अभ्यासिम हा व्यविगत वकंर्ा 
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वर्भागीय एलएमएस अभ्यासिम म्हणनू ग्राह्य ठरणार नाही. र् त्याआिारे कुठलाही शकै्षवणक दजाव-अकं-

लाभ संबंवितांना घतेा येणार नाही. 

१०) अभ्यासिम वनमावण वकंर्ा राबवर्ताना खालील फ्लो-चार्ाचा अर्लंब करार्ा. – 

वर्भागाकडून प्राप्त र् प्राविकरणीत मान्य वर्भागीय एल.एम.एस.अभ्यासिम वलस्ट 

 

वर्भागीय उत्तरदायी अध्यापकाद्वारे तयार केलेले र् वर्भागाद्वारे मान्य एल.एम.एस अभ्यासिमांचे सप्ताहशः 

प्रारूप (structure)  

   

सप्ताहशः वर्भि अभ्यासिम वर्षयर्स्त ुर् उप-शीषवकांचे अर्लोकन करून कोणत्या सप्ताहाचे कोसव कंटेंटस ्

[२५-३० वमवनट अर्िीचे उपशीषवकशः वर्वडयो लेक्चरस ्(आभावस-व्याख्याने), रेकॉडेड व्याख्यानािाररत ३-

४ पषृ्ठ पररवमत पीडीएफ वर्षयर्स्त ूर् प्रत्येक रेकॉडेड व्याख्यानािाररत वकमान पाच पाच (MCQs) 

र्कैवल्पक प्रश्न) विएट करणार आहात ह ेसंबंवितवर्भागप्रमखुाच्या सहमतीने ठरर्ा.  

  

ठरवर्ल्या प्रमाण ेरेकॉवडांग सरुु करण्यापरू्ी उपशीषवक-वनष्ठ वर्षयर्स्तचूे स्मरण करा वकंर्ा सर्वसंदभव र् 

वर्षयर्स्तुसमर्ेत ppt तयार करा.  

 

आभावस व्याख्यान रेकॉवडांगसाठी org ईमेल ने गगूल वमट सरुु करा   

 

ppt शरे करा र् गगूल वमट रेकॉवडांग सरुु करा  

  
स्र्तःच्या/संस्र्थेच्या स्र्ल्पपररचयाने उप-शीषवकान्तगवत व्याख्यान वर्षयार्स्तूला रेकॉडव करण्यास ppt च्या 

मदतीने सरुुर्ात करा. सर्ववर्षय सोयीस्कर मांडा र् िन्यर्ाद परुस्सर गगूल वमट रेकॉवडांग बंद करून गगुल वमट 

बंद करा  

  

  रेकॉवडांग केलेली व्याख्याने org ईमलेच्या गगुल ड्राइर् र्र काही र्ळेाने स्र्तः जतन होतील 

 

 जतन  झालेल्या सर्व-व्याख्यानांच्या sharable वलंक एकत्र र्डव फाइल मध्ये सरुवक्षत ठेर्ा (तांवत्रकसहायक 

यास वर्द्यापीठपररचय/वर्भागपररचय/वर्षयर्स्तवुनमावण कत्यावच्या पररचयासह संपावदत करेल.) 

  

सप्ताहशः रेकॉडेड व्याख्यानांआिाररत मदतगार र् संदभीक वर्षयर्स्त ूर्डव फाइल (४-५ पषृ्ठ) मध्ये 

व्याख्यानशः तयार करा. (तांवत्रकसहायक यास पीडीएफ कंटेंट स्र्रूपात संपावदत करेल.)   

 

प्रत्येक सप्ताहशः रेकॉडेड व्याख्यानािाररत वकमान पाच पाच (MCQs) र्कैवल्पक प्रश्न यवूनकोड मध्ये र्डव 

फाइल मध्ये टाइप करा  
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सर्व-व्याख्यानांच्या sharable वलंकस,् र्डव फाइल मिील वर्षयर्स्त ुर् टाइप केलेले (MCQs) र्कैवल्पक 

प्रश्न या वतन्ही बाबी तांवत्रक-सहायकाकडे तसेच, ilmscourses@kksu.org या ईमलेर्र अवंतम तारखचे्या 

यर्थाशक्य परू्ी संपादनार्थव पाठर्ाव्यात.  

 

त्यापरू्ी,तांवत्रक सहायकाच्या मदतीने वर्भागीयउत्तरदायी अध्यापक एल.एम.एस.अभ्यासिमाचे मुख-पृष्ठ 

(ज्ज्यात अभ्यासिम-ठळकमावहती, अभ्यासिम प्रस्तार्ना, उविष्ट,े उपलवधितत्त्र्,े परीक्षा र् मलू्यांकनपद्धती 

बाबी आकषवक स्र्रूपात असतील), तसेच अद्यायावतीकृत अभ्यासक्रम प्रारूप (structure)  तयार 

करर्नू स्र्तःच्या ILMS लॉवगन द्वारे अपलोड करून घेतील. सोबतच वर्भागप्रमखुांच्या मागवदशवनाने र् मिुा 

ि. १० मध्ये उल्लेवखत प्रवशक्षण-अभ्यासिमाच्या मदतीने वर्भागीय एलएमएस सधजके्ट कॅटेगरीचे 

व्यर्स्र्थापक (स्र्तः र् वर्भागप्रमखु यांना), तसेच, कोसव विएटरस ्(सर्व वर्भागीय प्राध्यापकांना) इत्यादी रोल 

बहाल करा.  

 

तांवत्रक-सहायकाकडून प्राप्त आप-आपली १) संपावदत व्याख्याने org ईमलेच्या you tube चॅनलर्र तर, २) 

पीडीएफ फाइल यांना org ईमेलच्या गगुलड्राइर्र्र अपलोड करून sharable वलंक तयार कराव्यात र् 

याप्रमाण,े प्रवत सप्ताहातील १) संपावदत व्याख्याने, २) पीडीएफ फाइल ह ेप्रर्थम दोन घटक वलंक-अपलोडच्या 

मदतीने स्र्तःच्या ILMS User account मध्ये ससुवज्ज्जत करार्ते. ३)वतसरा घटक  असाइनमेंट 

(प्रदत्तगहृकाय)े असा असनू (MCQs) र्कैवल्पक प्रश्न स्र्रूपात राहील त्यास प्रत्येक अध्यापकाने स्र्तःच्या 

ILMS User account मध्य ेआपल्या आिीन असणाऱ्या सप्ताहान्तगवत अपलोड करर्नू घ्यार्ते.  

 

सर्वसप्ताहांमध्ये ४)चौर्था घटक Discussion Forum र् ५)पाचर्ा घटक Live Session उत्तरदायी 

अध्यापकाद्वारे ऑलरेडी अपलोडेड राहील. सर्वसप्ताहान्ती Student feedback (छात्र-प्रतीपवुष्टफोमव) 

अपलोडेड असार्ा. या प्रकारे सप्ताहशः एल.एम.एस.अभ्यासिम सर्ाांच्या सहकायावने तयार होईल. 

 

वर्भागीयसर्वप्राध्यापकांनी वनमावण केलेला एलएमएस कोसव वर्भागीय ऑनलाइन कोसव समजला जाईल.    

  

मा.कुलगरुु/मा. संकायप्रमखु यांच्या अध्यक्षतेत र् वर्भागप्रमखु तसेच सर्वप्राध्यापकांच्या उपवस्र्थतीत 

University LMS Course Review Committee समोर एल.एम.एस.अभ्यासिमाचे गणुर्त्ता वनिावरण 

करून अवंतम मान्यता दणे्यात येईल.  

 

यानंतरच, वर्भागाच्यार्तीने वनयत शकै्षवणक सत्राकररता एल.एम.एस कोसव जाहीर करण्यात येईल.  

  

उत्तरदायी-अध्यापक सर्वसंबंवित प्रर्वेशतवर्द्याथ्याांचे सदर कोसवमध्ये नामांकन करर्नू घेतील.  
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उत्तरदायी-अध्यापक र्ळेोर्ेळी Live Session बाबत संबंवित प्राध्यापकांना सचुवर्तील. र् संबंवितअध्यापक 

स्र्तःच्या ILMS User account मिनूच गगूल वमट Live Class सरुु करतील.  

 

उत्तरदायी-अध्यापक सर्ववर्द्याथ्याांशी संर्ाद ठेर्तील र् वर्द्यार्थाांद्वारे असाइनमेंटस ्पणूव केल्या जातात याची दक्षता 

घतेील.  

 

सत्राअतंी वर्द्याथ्याांचा प्राप्त-एलएमएस असाइनमेंट स्कोअर वर्द्यापीठीय कोसव-ऑवडवनेन्स पॅटनव मिील फि 

आतंररकमलू्यांकन स्र्रूपात गहृीत िरला जाईल र् संबंवितवर्भागप्रमखु यांच्यार्तीने परीक्षा वर्भागास 

पाठवर्ला जाईल.  

 

 सत्राअतंी सदर अभ्यासिमार्र वर्द्यापीठाद्वारे अभ्यासिम अध्यादशे अनरुूप वनिावररत षाड्मावसकी/र्ावषवक 

परीक्षा होतील र् त्यानुरूपच, अकंतावलका र् प्रमाणपत्र दणे्यात येतील.   

 

११) वर्द्यापीठाच्या एल.एम.एस.अभ्यासिम वनमावण र् राबवर्ण्याबाबत अविक र् अद्यायार्तीकृत मावहतीसाठी 

स्र्तःच्या आय.एल.एम.एस यजूरअकाऊंट मिील Steps for using KKSU-ILMS या प्रवशक्षण-अभ्यासिमाला 

भटे द्यार्ी.  

१२) आय.एल.एम.एस यूजरअकाऊंट वनमावण करण े वकंर्ा अर्ांतर बाबींसाठी ilmscourses@kksu.org र्र 

संपकव  करार्ा.     

*** 


