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                             पिरप�क �माकं-1  

========================================= 
सव� संल��नत महािव�ालयांम�ये व िव�ापीठ संकुलाम�य े िशकव�या जाणा�या अ�यास�मा�या �थम वष�स �वेश घेणा�या सव� 

िव�ा�य��या शै�िणक व इतर कागदप�ांची पडताळणी क�न िव�ापीठामाफ� त �यांची पा�ता केली जाते. सदर �ि�येमधील कामाची पुनरावृ�ी 

टाळून सदर �ि�या सुलभ व कमी वेळेत पूण� हो�यासाठी िव�ापीठाने शै�िणक वष� 2018-19 पासून खालील�माणे बदल केले आहेत.  

सव� संल��नत महािव�ालय व िव�ापीठ संकुलांनी �वेशीत िव�ा�य��या  पा�ता अज�सोबत  फ�त  शै�िणक अह�तेसंबंधी कागदप�े 

(१२ वी/पदवी/पद�यु�र/गुणप�क) िव�ापीठाकडे सादर करावीत. शै�िणक कागदप�ां�यितिर�� ा इतर कागदप�े उदा. �थानांतर दाखला          

(Transfer Certificate), �थलांतर दाखला ( Migration Certificate ), गॅप �माणप�, जातीचा दाखला इ. िव�ापीठाकडे सादर क� नयते. 

तथािप, सदर कागदप�ांची तपासणी तथा पडताळणी महािव�ालय �तरावर करावी. 

शै�िणक कागदप�ांची (१२ वी/पदवी/पद�यु�र/गुणप�क ) �ाथिमक तपासणी  महािव�ालय / संकुलांनी करावी व अंितम तपासणी  

िव�ापीठामाफ� त केली जाईल. शै�िणक कागदप�ां�यितिर�त इतर कागदप�ांची (१२ वी/पदवी/पद�यु�र/गुणप�क )  �ाथिमक व अंितम 

तपासणी संबंधीत महािव�ालय व संकुलांनी करावी व त�नंतरच अंितम पा�ते िवषयीचा ��ताव  Annexure V सोबत िव�ापीठास सादर करावा. 

अ)   महािव�ालयीन �वेश �ि�येबाब�या सूचना:-                                                                                                      

 1. महािव�ालयीन �वेश �ि�या राबिवतांना ��येक महािव�ालयात �वतं� �वेश सिमती नस�यास सदरची �वतं� �वेश सिमती 

�थापन कर�यात यावी व �वेश सिमतीत िकमान दोन मा�यवर अनुभवी �ा�यापक असावेत व �या सिमतीचे अ�य� 

महािव�ालयाने नेमाव,े  �वेश सिमतीने िव�ापीठ िनयमा�माणे �वेश �ावयाचे आहेत व महािव�ालयातील ��येक �वेश हा 

�वेश सिमतीमाफ� तच होणे आव�यक आहे. यासंदभ�तील मािहती �वेश सिमती सद�यांची नाव ेमोबाईल �./ई-मेलसह लेखी 

�व�पात 30 ऑग�ट,2020 पय�त मा. कुलसिचव, पा�ता िवभाग यांना दोन �तीम�ये कळवावी.  �वेश सिमतीची यादी वेळेत 

िव�ापीठास �ा�त न झा�यास सदर महािव�ालयाचे पा�ता अज� ��वकर�यात येणार नाही, याची कृपया न�द �यावी. 

 2. �वेश सिमतीने �वेश देताना िव�ा�य�च ेिवषयांचे नाव व िवषय कोड बारकाईने तपासून घेणे आव�यक आहे. तसेच सदर िवषय 

आप�या महािव�ालयात िशकिवला जातो �कवा नाही, सदर िवषयास िव�ापीठाची मा�यता अस�याबाबतची खातरजमा क�नच 

�वेश �ावा, कोण�याही पिर��थतीत अपुण� कागदप�ांवर �कवा अनु�ीण� िव�ा�य�ला �वेश दे�यात येव ूनय,े अस े�वेश झा�यास 

�याबाबतची सव��वी जबाबदारी मा. �ाचाय� यांची राहील. 

 3. िव�ापीठा�या असे िनदश�नास आल ेआहे की, काही महािव�ालयाचे �ितिनधी ऑनलाईन पा�ता अज� भरताना �यात िव�ा�य�ची 

मागील शै�िणक अह�ता, अ�यास�माचे नाव, बोड�/िव�ापीठाचे नाव इ�यादी मािहती अचूक नमूद करीत नाहीत, �यामुळे तांि�क 

अडचण िनम�ण होत असतात. ते�हा, सव� महािव�ालयांनी िव�ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद�ी यां�या www.ugc.ac.in हया 

संकेत�थळावर िव�ापीठांची मा�यता �ा�त यादी/मािहती उपल�ध असून महािव�ालयांनी सदरची मािहती �ा�त क�न �यावी. 

मा�यता �ा�त  उ�च मा�यिमक शालांत बोड� (12 वी) / िव�ापीठ/ सं�था मधून उ�ीण� झाले�या िव�ा�य�नाच शै�िणक 

पा�तेनुसार �वेश दे�यात यावा. बोगस िव�ापीठांची (Fake Universities) पदवी/पदवीका घेतले�या िव�ा�य�ना �वेश िद�यास 

�याबाबत संबंधीत महािव�ालय जबाबदार राहील. 

 4. महािव�ालयांम�ये �वेशा�या वेळेस िव�ा�य�चे नाव इय�ा 12 वी �या गुणप�कावर नमूद केले�या नावा�माणे ऑनलाईन पा�ता 

अज�म�ये भराव,े िव�ा�य��या नावात दु��ती अस�यास �याच शै�िणक वष�त िव�ापीठ िनयमानुसार बदल क�न घे�याची 

काय�वाही करावी. पर�पर िव�ा�य�चे नावात �कवा आडनावात बदल क� नय.े 

 5.  महािव�ालयांनी / संकुलांनी िव�ा�य�चे  श�ैिणक कागदप�े व शै�िणक कागदप�ां�यितिर�त कागदप� े (उदा. �थानांतर 

दाखला (Transfer Certificate), �थलांतर दाखला ( Migration Certificate ), गॅप �माणप�, जातीचा दाखला/जात वैधता 

�माणप� इ.) तपासूनच िव�ा�य�ना �वेश �ावेत.                                                                                                                                            

  6. िव�ापीठास िव�ा�य��या पा�तेब�ल त�ार �ा�त झा�यास महािव�ालयास/ संकुलास िव�ा�य�चे शै�िणक व इतर कागदप�े 

िव�ापीठास सादर करणे बंधनकारक अस�याने महािव�ालयाने/ संकुलाने शै�िणक कागदप�ां�या छायांिकत �ती व इतर 

कागदप�ां�या मूळ �ती जतन करावेत. 

िव�ापीठात पा�ता अज� सादर के�यानंतर  ज ेिव�ाथ� �वेश र� करतील अशा िव�ा�य��या पी.आर.एन.सह नावांची यादी दोन 

�तीत िव�ापीठ काय�लयात (एक �त ई-सुिवधा क� व एक �त पा�ता िवभागात) मा.�ाचाय� यां�या �वा�रीने ता�काळ सादर 

कर�यात यावी. �वेश र� झाले�या िव�ा�य�चे कोण�याही पिर��थतीत परी�ा अज� भरल ेजाणार नाही, याची द�ता �यावी. 
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 7. �वेशीत िव�ा�य�ची पा�ता �वेश घेतले�या शै�िणक वष�त पुण� करणे बंधनकारक आहे. जर काही िव�ा�य�ची �यां�या 

अ�यास�म कालावधीत संबंिधत िव�ा�य�ची पा�ता झाली नाही तर अ�या िव�ा�य�चे �वेश र� कर�याची काय�वाही संबंिधत 

महािव�ालयाने �यां�या �तरावर करावी व तसा अहवाल िव�ापीठास सादर करावा. 

 

ब)   िव�ाथ� �वेश व �वेिशत िव�ा�य�ची  मािहती तपासण:े- 

 

 

          िनकालाच े कामकाज करीत असताना िव�ापीठ काय�लया�या असे िनदश�नास आल े आहे की, महािव�ालयांनी 

िव�ा�य��या  नावाचे �पे�लग, आईच ेनाव नमुद करताना चूक के�यामूळे तसेच चुकीचे िवषय िनवडून Student Data Upload 

के�यामुळे परी�ा अज� आिण �वेशप�ावर नाव व िवषय चुकीचे छापले जातात. �यामुळे िव�ा�य�च ेिनकाल राखीव राहतात. या 

चुका टाळ�यासाठी  खालील�माणे काय�वाही करावी. 

 1. Digital University Portal वर सव� �वेिशत िव�ा�य�चा Student Data Upload कर�यापूव� महािव�ालयीन �तरावर 

िव�ा�य��या नावाच े �पे�लग, सव� िवषय हे �थमत: महािव�ालयाने तपासावेत, �यात काही दु��ती अस�यास ऑनलाईन 

प�दतीन े दु��ती क�न घे�यात यावी व त�नंतर पा�ता अज� िव�ा�य�ना िवतिरत करीत असताना पा�ता अज�वरील 

िव�ा�य�चे नाव, नावाचे �पे�लग, आईच े नाव व पा�ता अज�वर छापलेल े िवषय हे काळजीपूव�क तपास�यासंदभ�त सूचना 

दे�यात या�यात व सव� मािहती ही िव�ा�य�नी तपासलेली आहे याबाबत िव�ा�य�ची �वा�री घेऊनच सव� दु���यांसह Data 

Upload कर�यात यावा, जेणे क�न िव�ा�य��या �वेशप�ावर  िबनचूक मािहती छापता येईल व िनकालातील �टुी व 

िव�ा�य��या नावातील दु��तीच े�माण टाळता येऊ शकेल.  

 2. �या िव�ा�य�नी सोलापूर िव�ापीठामधून पदवीच े िश�ण पूण� केले आहे व ज े पद�यु�र अ�यास�मास ��तुत िव�ापीठाम�ये 

�वेश घेणार आहेत अशा िव�ा�य�ची वेगळी Data Entry न करता पदवी अ�यास�मास �ा�त झाले�या PRN(16अंकी) नुसार 

Digital University Portal म�ये �वेश �ावा. �याच�माणे �या िव�ा�य�ची पदवी अ�य िव�ापीठाची आहे व  ते ��तुत 

िव�ापीठाम�ये पद�यु�र पदवी अ�यास�मास �वेश घेणार आहेत अशा िव�ा�य�ची Digital University Portal म�ये न�याने 

Scanning व Data Entry करावी. 

 3. पदवी �तरावरील �थम वष�स �वेश घेणा-या िव�ा�य�कडून Online Application प�दतीन े�वेश �ि�या पुण� क�न �यावी. ज े

िव�ाथ� ऑनलाईन प�दतीन े �वेश अज� भरतील �यांची मािहती Digital College Login मधून न�याने भर�याची आव�यकता 

राहणार नाही. महािव�ालयांनी �यां�या लॉगीनमधून िव�ा�य�ने भरलेली मािहती जसे िव�ा�य�चे नाव  (इ.12 वी 

�माणप�ावरील नाव व पदवी परी�ेसाठीच ेनाव), िनवडलेला िवषय, वैक�पीक िवषय, महािव�ालयात िशकिवले जाणारे िवषय 

आदी बाबीची मािहती तपासून व पडताळणी क�न घे�यात यावी. उपरो�त सव� बाब��या पुत�तेनंतर िव�ा�य�चा �थम वष�चा 

�वेश College Login मधून अंतीम व िनि�त (Confirm) कर�यात यावा. 

 4. सदर �वेश मंजूर �वेश �मते इतके कराव.े तसेच िव�ा�य�स पुन��वेश �यावयाचा अस�यास �याची मागील परी�ेची संपादणूक 

र� क�न एकदाच पुन��वेश �ावयाचा आहे. एखा�ा िव�ा�य�स दुस-यांदा पुन��वेश िद�याच ेिनदश�नास आ�यास सदर पुन��वेश 

मा�य केला जाणार नाही याची न�द �यावी. 

 क) महािव�ालय बदला संदभ�त:- 

 

 

         िव�ापीठा�या महािव�ालय बदलासंदभ�तील �चिलत िनयमास अनुस�न ज े िव�ाथ� बदल क�न पुढील वग��या 

�वेशासाठी दुस-या महािव�ालयात �वेश घेऊ इ��छत असतील �यांना पूव��या ( जु�या) महािव�ालयाने Online Transfer 

Certificate / TC Code तयार क�न दे�यात यावेत. तसेच नवीन महािव�ालयानी सदर िव�ा�य�स �वेश देताना �या�या 

Online TC  वर उपल�ध असले�या TC Code नुसार आप�या महािव�ालयात Online Transfer क�न �याव.े सदरची 

काय�वाही ही दो�ही महािव�ालयांनी करणे बंधनकारक असून यामुळे महािव�ालयात बदल केले�या िव�ा�य�चे परी�ा अज� व 

�वेशप� हे नवीन महािव�ालयात तयार होतील, �यामुळे िव�ा�य�ना अडचणी येणार नाहीत.                                                                                                                   

 
ड)   पा�ता शु�क व पा�ते संदभ�तील  िनयम: 

A)          एम. फील. व पीएच.डी या �यितिर�त सव� अ�यास�माचे एम.के.सी.एल Software मधून generate होणारे पा�ता अज� 

िव�ापीठ काय�लयात दाखल करावया�या अंितम तारखा व पा�ता शु�क पिरिश�ट �.1 (Appendix-I) म�य ेनमुद के�या�माणे असून 

पा�ता अज�सोबत जोडावयाची कागदप� े पिरिश�ट �.2 (Appendix-II) म�य ेनमुद केली आहेत, �या�माणे पा�ता अज� व पा�ता 

शु�काची पुत�ता िविहत मुदतीत  कर�यात यावी.  

B)  

1. 

 

�थम वष�किरता �वेश घेणा�या सव� िव�ा�य�चे (पदवी, पद�यु�र, पदिवका) पा�ता अज� िव�ापीठाकडे पाठिवणे आव�यक 

आहे.  पा�ता अज� िविहत मुदतीत पाठव�याची संपुण� जबाबदारी संबंधीत महािव�ालयां�या �ाचाय�ची राहील. 

 
  

2. 

 

 

 

 

िव�ा�य�नी संबंिधत अ�यास�मास �वेश घेत असताना िव�ापीठा�या िनयमानुसार पा�ता पडताळणी कर�याची जबाबदारी 

संबिधत महािव�ालयाची / संकुलाची आहे.  ते�हा या�माणे �या-�या अ�यास�माची �वेश पा�ता तपासूनच �वेश दे�यात 

यावेत.  सदरच े �वेश देत असताना िव�ापीठामाफ� त अंितम पा�ता मंजूर होईपय�त संबंिधत िव�ा�य�चा �वेश ता�पुर�या 

(�ो��हजनल) �व�पाचा राहील याची िव�ा�य�ना पूण� क�पना �ावी. नंतर अशा िव�ा�य��या कोण�याही त�ारी ऐकुन घेत�या 

जाणार नाहीत याची �प�ट  क�पना सव� िव�ा�य�ना दे�यात यावी.  

  

3. 

 

 

 

�वेश पा�तेबाबत काही शंका अस�यास असे पा�ता अज� �वतं�पण े िव�ापीठाकडुन पाठवून �वरीत िव�ापीठास अिभ�ाय 

�यावा. पा�ता अज� �वतं�पण े न पाठिव�याने िव�ापीठास अशा िव�ा�य��या पा�तेबाबत �वरीत महािव�ालयास कळिवणे 

श�य होत नाही. �यामुळे महािव�ालय व िव�ापीठ �तरावर अनेक अडचणी उ�व�याची श�यता िवचारात घेऊन या 

पिरप�कात िदले�या सुचनांच े काटेकोरपणे पालन कर�यात यावेअ�यथा यामुळे    उदभवणा�या अडचणीची जबाबदारी 

संबंिधत महािव�ालयाची राहील. 



 4. पा�ता अटी पुत�तेबाबत संिद�धता असणा�या िव�ा�य�ना ता�पुरते �वेश देवून िव�ा�य�ना �यां�या �वेशाबाबत �प�ट क�पना 

दयावी. 

 5. 

 

अ�य िव�ापीठातून आले�या िव�ा�य�बाबत (महारा��ातील, भारतातील) �कवा परदेशी िव�ा�य�चे पा�ता अज� �वतं�पण े

Covering  प�ासोबत  पाठव�यात यावेत. 

 6. 

 

�वेश न घेतले�या िव�ा�य�चे पा�ता अज� िव�ापीठाकडे पाठिव�यात येवू नयेत. 

  

7. 

 

 

िनयिमत अ�यास�मासाठी �वेश घेतले�या िव�ा�य�ना िव�ापीठ िनयमानुसार हजेरीबाबत अट लाग ू अस�याने पूण� वेळ 

नोकरी  करणारे  व �वेशास इ�छुक असणारे उमेदवारांने ते नोकरी करत असले�या काय�लय �मुखाकडून िनयमीत 

अ�यास�मासाठी �वेश घे�यास हरकत नस�याब�लच े( ना-हरकत �माणप�) �माणप� सादर के�यािशवाय �वेश देव ूनय.े 

सदर �वेशीत िव�ा�य�ची िव�ापीठ िनयमा�माणे महािव�ालयामधील उप��थतीची संपूण� जबाबदारी संबंधीत �ाचाय� / 

संचालक यांची राहील. 

 ८. �या अ�यास�मांसाठी िव�ा�य�ना �वेश घे�यासाठी वयाची व गुणां�या ट�केवारीची अट घाल�यात आलेली आहे, �या सव� 

अ�यास�मांसाठी �वेश घेतले�या िव�ा�य�चा पा�ता अज� पा�ता िवभागात जमा करताना संबंधीत महािव�ालयांनी सदर 

िव�ा�य��या वय, ट�केवारी दश�िवणा�या �माणप�ां�या सा�ांिकत �ती पा�ता अज�सोबत जोडणे अिनवाय� आहे 

C) पा�ता अज� �ि�येबाबत व िव�ापीठाकडे पाठिव�याबाबत संबंिधत महािव�ालया�या काय�लयाकरीता सूचना:-  

 1. संबंधीत अ�यास�मासाठी िव�ापीठाने संल�नता मंजूर केले�या प�ाची झेरॉ�स �त जोडावी.  

 2. नवीन िवषय, नवीन तुकडी, नवीन िव�ाशाखा, वाढीव िव�ाथ� सं�या याबाबत िव�ापीठाने मंजूरी िदले�या पिरप�काची 

सा�ांिकत �त जोडावी.  

 3. महारा�� शासन पिरप�क �मांक 1898(197/98) �दूमािश-1 िद. 24 जून 1999 �या पिरप�कानुसार िव�ा�य�कडून �थम 

गुणपि�का �माणप� े यां�या छायांिकत �ती ��वकारा�यात व ��य� �वेश देताना मुळ गुणपि�का यां�या स�यतेबाबत 

पडताळणी क�न यावर �ाचाय�नी /िवभाग�मुखांनी �वा�री करावी.  मूळ गुणपि�का, �माणप� े इ�यादी िव�ा�य�स लगेच 

परत करावीत.  

 4. शंका�पद पिर��थतीत मूळ गुणपि�का, �माणप� ेरोख�यात येवून �या�या स�यतेबाबत महािव�ालयाने पडताळणी करावी. 

 5. पा�ता अज��या यादया दोन �तीम�य े पाठवा�यात व पा�ता अज� जमा करतेवेळी िव�ा�य�ची यादी आ�ा�रा�माणे 

(अ�फाबेटीकल सुरवातीला आडनाव) या �व�पात असावी  (पा�ता यादया Appendix-IV दश�िव�या�माणेच असा�यात) 

संबंधीत महािव�ालयातील सव� अ�यास�मा�या पा�ता अज�चा गोषवारा सोबत�या Appendix-VI �माणे भ�न आणणे 

आव�यक राहील अ�यथा सदर महािव�ालयाचे पा�ता अज� ��वकारल ेजाणार नाहीत. 

 6. िव�ा�य�चे मूळ गुणप�क व दाख�या�या मूळ �ती िव�ापीठाकडे अिजबात पाठवू नयेत. 

 7. पा�ता अज� पूण�पण ेभरला अस�याची खा�ी पट�यानंतरच िव�ा�य�ची �वा�री बघूनच �ाचाय�नी �कवा संबिधतांनी �वा�री  

करावी. 

 8. पद�यू�र अ�यास�मासाठी पा�ता अज�त पदवी�या िवषयाचा अथवा �पेशलाईझेशनचा उ�ेख करावा.                 

 9. �या अ�यास�मासाठी �वेश परी�ा लागू आहेत, अशा अ�यास�मा�या �वेशासाठी �वेश परी�ा िदले�या िव�ा�य�स 

(गुणव�ेनुसारच) �वेश �ावा. �वेश परी�ा न िदले�या िव�ा�य�स �वेश िद�याचे आढळून आ�यास िनयमा�माणे 

महािव�ालयास दंड आका�न पुढील काय�वाही केली जाईल. 
 10.  ��तुत िव�ापीठा�यितिर�त इतर िव�ापीठातील पदवी�या अ�यास�मात िशकत असलेल े  िव�ाथ� �यां�या काही 

अडचणी�तव िन�यातून ��तुत िव�ापीठ संल��नत महािव�ालयात �वेश घेऊ इ��छतात अशा िव�ा�य��या �वेशाबाबत 

िव�ापीठ पिरप�क �. सोिवसो/पा�ता िवभाग/2016-17/10677 िद.२२ नो�ह�बर,2016  �माणे काय�वाही करावी.  

  11. On-line पा�ता अ�यास�मासाठी �या िव�ा�य�चा Data Uploading केलेला आहे �याच�माणे िव�ा�य�ची यादी असावी. जर 

On-line मधील Data व यादीमधील िव�ाथ� याम�ये बदल आढळून आ�यास होणा�या पिरणामाची सव� जबाबदारी 

महािव�ालयीन �ाचाय�वर राहील.  

 12. �या िव�ा�य�चे �वेश काही कारणा�तव र� झाल ेअसतील तर �याची मािहती िव�ापीठास स�वर कळवावी.  

 
 13. अ)  

 

 

 

 

 

 

ब) 

��तुत िव�ापीठान े�या अ�यास�मास ऑनलाईन �णाली लाग ूआहे, अशा अ�यास�मास �वेश घेतले�या िव�ा�य��या 

अपूण� पा�ता अज�तील �ुटीबाबतची मािहती महािव�ालयाने �यां�या Login म�ये जाऊन पहावी व �या�माण े�ुट�ची 

पुत�ता 15 िदवसां�या आत कर�यात यावी. तसेच ऑनलाईन अ�यास�मास �वेश घेतले�या िव�ा�य��या पा�ता 

अज�तील �ुट�ची पुत�ता करताना िव�ा�य�च ेऑनलाईन �टेटस िरपोट� जोडूनच  सव� कागदप�ांची पुत�ता िव�ापीठाकडे 

करावी अ�यथा अपुण� �टुी ��वकार�या जाणार नाहीत. सदर �टु�ची पुत�ता   31 जानेवारी,2021 पूव� कर�यात यावी 

अ�यथा �ित िव�ाथ� �.500/-�माणे दंडाची र�कम संबंिधत महािव�ालयाकडून वसुल क�नच संबंिधत िव�ा�य�ची 

पा�ता कायम कर�यात येईल, याची न�द �यावी.   

�याच�माणे �या अ�यास�मास  िव�ापीठाने अ�ाप ऑनलाईन �णाली लाग ू केली नाही, अशा अ�यास�मास �वशे 

घेतल�ेया िव�ा�य��या अपूण� पा�ता अज�तील कळिवले�या �टु�ची पुत�ता देिखल एक मिह�या�या आत करावी अ�यथा 

�ुट�ची पुत�ता िविहत मुदतीत न झा�यास �ित िव�ाथ� �.500/- �माणे दंडाची र�कम संबंिधत महािव�ालयाकडून 

वसुल क�न मगच  पा�ता कायम कर�यात येईल, याची न�द �यावी. 



                                                     

 

                                                                                   

 



                                                                                     

                  NAAC Accredited-2015 

  'B’ Grade (CGPA 2.62         

 पु�य�ोक  अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर 

(Appendix- I ) 

   पा�ता शु�काचा  त�ता 

 

अ � तपशील शु�क िविहत मुदत 

महारा��ातील िविवध 

िव�ापीठ व मंडळामधून 

शै�िणक अह�ता पूण� करणा-

या िव�ा�य�ना 

महारा��ा�यितिर�त इतर 

रा�यातील िविवध िव�ापीठे व 

मंडळामधून शै�िणक अह�ता 

�ा�त िव�ा�य�ना 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

1. 

पदवी अ�यास�म  

बी.ए.,  

बी.कॉम.,  

बी.ए�सी.,  

बी.ए�सी. 

(Entrepreneurship), 

 बी.ए�सी. (Bio- Tech), 

 

िनयिमत शु�क 28 स�ट�बर,2020 75/- 300/- 500/- 

िवलंब शु�क 06 ऑ�ट�बर,2020 75+50=125/- 300+100=400/- 500+100=600/- 

िवशेष िवलंब शु�क 13 ऑ�ट�बर,2020 125+200=325/- 400+300=700/- 600+300=900/- 

अितिर�त िवलंब शु�क 17 ऑ�ट�बर,2020 325+500=825/- 700+500=1200/- 900+500=1400/- 

पा�ता अज�  आव�यक शै�िणक  गुणप�का�या छायांिकत �ती  व Appendix V 

सोबत पा�ता िवभागात जमा कर�याची मुदत 22 ऑ�ट�बर,2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ � तपशील शु�क िविहत मुदत 

पु�य�ोक  

अिह�यादेवी 

होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ �े�ातील 

पदवीधर 

िव�ा�य�ना 

अ�य िव�ापीठा�या 

�े�ातील 

िव�ा�य�ना 

(महारा��ातील) 

अ�य िव�ापीठ �े�ातील 

पदवीधर 

(महारा��ाबाहेरील  व 

भारतातील ) 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

2. 

पद�यु�र अ�यास�म 

 एम.ए.,  

एम.कॉम.,  

एम.ए�सी., एल.एल.एम., 

एम.एस ड�लु, 

पी.जी.डी.सी.ए,  

डी.बी.एम.,  

PG.Diploma in Dietetics 

and Nutrituion 

 

िनयिमत शु�क  

िव�ापीठाकडून 

यथाअवकाश 

जाहीर कर�यात 

येतील. 

50/- 150/- 300/- 500/- 

िवलंब शु�क 50+50=100/- 150+50=200/- 300+100=400/- 500+100=600/- 

िवशेष िवलंब 

शु�क 

100+200=300/- 200+200=400/- 400+300=700/- 600+300=900/- 

अितिर�त िवलंब 

शु�क 

300+500=800/- 400+500=900/- 700+500=1200/- 900+500=1400/- 

पा�ता अज�  आव�यक शै�िणक  गुणप�का�या छायांिकत �ती  व Appendix V सोबत 

पा�ता िवभागात जमा कर�याची मुदत  िव�ापीठाकडून यथाअवकाश जाहीर कर�यात 

येईल. 

अ � तपशील शु�क िविहत मुदत 

पु�य�ोक  अिह�यादेवी 

होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ व महारा��ातील  

अ�य िव�ापीठ �े�ातील 

िव�ा�य�ना 

महारा�� �यितिर�त अ�य 

िव�ापीठा�या िव�ा�य�ना 

(भारतातील ) 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

 

 

3. 

पदवी  �यावसाियक 

अ�यास�म   

बी.बी.ए.,बी.सी.ए.  

बी.ए�सी. ( E.C.S.),  

B.J.M.C. & B. Lib Info.Sci. 

B.VOC   (Food 

Processing and 

Mangement) 

 

िनयिमत शु�क 28 स�ट�बर,2020 100/- 300/- 500/- 

िवलंब शु�क 06 ऑ�ट�बर,2020 100+50=150/- 300+100=400/- 500+100=600/- 

िवशेष िवलंब शु�क 13 ऑ�ट�बर,2020 150+200=350/- 400+300=700/- 600+300=900/- 

अितिर�त िवलंब शु�क 20 ऑ�ट�बर,2020 350+500=850/- 700+500=1200/- 900+500=1400/

- 

पा�ता अज�  आव�यक शै�िणक  गुणप�का�या छायांिकत �ती  व Appendix V 

सोबत पा�ता िवभागात जमा कर�याची मुदत  24  ऑ�ट�बर,2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ � तपशील शु�क िविहत मुदत 

पु�य�ोक  अिह�यादेवी 

होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ व महारा��ातील  

अ�य िव�ापीठ �े�ातील 

िव�ा�य�ना 

महारा�� �यितिर�त अ�य 

िव�ापीठा�या िव�ा�य�ना 

(भारतातील ) 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

 

 

4. 

पदवी  �यावसाियक 

अ�यास�म   

 five year integrated 

M.Tech Course in 

cosmetic technology 

 

 

िनयिमत शु�क 28 स�ट�बर,2020 150/- 300/- 500/- 

िवलंब शु�क 06 ऑ�ट�बर,2020 150+50=200/- 300+100=400/- 500+100=600/- 

िवशेष िवलंब शु�क 13 ऑ�ट�बर,2020 200+200=400/- 400+300=700/- 600+300=900/- 

अितिर�त िवलंब शु�क 20 ऑ�ट�बर,2020 400+500=900/- 700+500=1200/- 900+500=1400/

- 

पा�ता अज�  आव�यक शै�िणक  गुणप�का�या छायांिकत �ती  व Appendix V 

सोबत पा�ता िवभागात जमा कर�याची मुदत 23  ऑ�ट�बर,2020 

अ � तपशील शु�क िविहत मुदत  

पु�य�ोक  अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ व महारा��ातील  अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील िव�ा�य�ना 

महारा�� �यितिर�त 

अ�य िव�ापीठा�या 

िव�ा�य�ना 

(भारतातील ) 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

D.T.E.कडून 

दे�यात येणारे  

�वशे व क� ि�य 

�वेश �ि�ये�दारे 

दे�यात येणारे   

पदवी अ�यास�म 

बी.टेक, बी.फाम�सी, 

आ�कटे�चर, 

 

 

 

 

िनयिमत 

शु�क 

D.T.E मुंबई /क� �ीय 

सिमती पूणे याची �वशे 

फेरी झा�यापासून 15 

100/- 

300/- 500/- 

िवलंब शु�क िनयिमत/िवनािवलंब 

शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 5 िदवस 

100+50=150/- 

300+100=400/- 500+100=600/- 

िवशेष िवलंब 

शु�क 

िवलंब शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 5िदवस 
150+200=350/- 

400+300=700/- 600+300=900/- 

अितिर�त 

िवलंब शु�क 

 

िवशेष िवलंब शु�काची 

मुदत संप�यानंतर 10 

िदवस 

 

350+500=850/- 

 

 

 

700+500=1200/- 900+500=1400/- 

 

 

अ � तपशील शु�क िविहत मुदत 

पु�य�ोक  अिह�यादेवी होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ व महारा��ातील  अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील िव�ा�य�ना 

महारा�� �यितिर�त 

अ�य िव�ापीठा�या 

िव�ा�य�ना 

(भारतातील ) 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

आयु�त, रा�य 

सामाईक �वशे 

परी�ा मुंबई यांचे 

कडून �वशे दे�यात 

येणारे पदवी 

अ�यास�म 

बी.एड,  बी.पी.एड, 

बी.ए. एल.एल.बी, 

एल.एल.बी. 

 

 

 

 

 

िनयिमत 

शु�क 

आयु�त, रा�य सामाियक 

�वेश परी�ा  मुंबई याची  

�वशे फेरी         

झा�यापासून 15 िदवस 

100/- 

 

300/- 

 

500/- 

िवलंब शु�क िनयिमत/िवनािवलंब 

शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 5 िदवस 

100+50=150/- 

 

300+100=400/- 

 

500+100=600/- 

िवशेष िवलंब 

शु�क 
िवलंब शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 5िदवस 
150+200=350/- 

 

400+300=700/- 

 

600+300=900/- 

अितिर�त 

िवलंब शु�क 

 

िवशेष िवलंब शु�काची 

मुदत संप�यानंतर 10 

िदवस 

 

 

350+500=850/- 

 

 

 

700+500=1200/- 

 

900+500=1400/- 

 

 

अ � तपशील शु�क िविहत मुदत 

पु�य�ोक  

अिह�यादेवी होळकर 
सोलापूर िव�ापीठ 

�े�ातील पदवीधर 

िव�ा�य�ना 

अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील पदवीधर 

िव�ा�य�ना 

(महारा��ातील) 

अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील पदवीधर 

(महारा��ाबाहेरील  

व भारतातील ) 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

7. 

D.T.E.कडून 

दे�यात येणारे �वशे 

व क� ि�य �वशे 

�ि�ये�ारे दे�यात 

येणारे पद�यु�र 

अ�यास�म      

एम.टेक, 

एम.फाम�सी, 

एम.बी.ए, एम.सी.ए. 

 

 

 

 

 

िनयिमत 

शु�क 
D.T.E मुंबई /क� �ीय 

सिमती पूणे याची �वशे 

फेरी झा�यापासून 15 

िदवस 

50/- 150/- 

 

300/- 

 

500/- 

िवलंब शु�क िनयिमत/िवनािवलंब 

शुलची मुदत संप�यानंतर 

5 िदवस 

50+50=100/- 150+50=200/- 

300+100=400/- 500+100=600/- 

िवशेष िवलंब 

शु�क 
िवलंब शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 5िदवस 
100+200=300/- 200+200=400/- 

 

400+300=700/- 

 

600+300=900/- 

अितिर�त 

िवलंब शु�क 

िवशेष िवलंब शु�काची 

मुदत संप�यानंतर 10 

िदवस 

 

 300+500=800/- 

 

 

400+500=900/- 

 

 

700+500=1200/- 

 

 

 

900+500=1400/- 



 

 

 

सूचना : 1) सव� अ�यास�मासंाठी  अितिर�त िवलंब शु�कानंतर �ित िदन �ित िव�ाथ� 50/- �पय ेआकार�यात येतील. 

              2) वरील नमुद केल�ेया तारखांम�य ेजर िदलेलया िदनांकास साव�जिनक सु�ी / रिववार �कवा दुसरा          

                  �कवा चौथा शिनवार येत असेल तर �या तारखे�या पुढील कामकाजाचा िदवस �ाहय धर�यात येईल.                                     

 

अ � 

तपशील शु�क िविहत मुदत 

 

पु�य�ोक  

अिह�यादेवी 

होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ �े�ातील 

पदवीधर 

िव�ा�य�ना 

अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील 

िव�ा�य�ना 

(महारा��ातील) 

अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील  

(महारा��ाबाहेरील) 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

आयु�त, रा�य 

सामाईक  �वशे 

परी�ा  मुंबई यांचे 

कडून �वशे दे�यात 

येणारे  पद�यु�र 

अ�यास�म 

एम.एड , एम.पी.एड 

 

 

 

 

 

 

िनयिमत शु�क आयु�त, रा�य सामाियक 

�वशे परी�ा  मुंबई याची 

�वेश फेरी                      

झा�यापासून 15 िदवस 

50/- �.150/- 300/- 500/- 

िवलंब शु�क िनयिमत/िवनािवलंब 

शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 5 िदवस 

50+50=100/- 150+50=200/- 300+100=400/- 500+100=600/- 

िवशेष िवलंब शु�क िवलंब शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 5 िदवस 
100+200=300/- 200+200=400/- 400+300=700/- 600+300=900/- 

अितिर�त िवलंब 

शु�क 

िवशेष िवलंब शु�काची 

मुदत संप�यानंतर 10 

िदवस 

 

 

300+500=800/- 

 

 

400+500=900/- 

 

 
700+500=1200/- 

 

900+500=1400/- 

अ � तपशील शु�क िविहत मुदत 

 

पु�य�ोक  अिह�यादेवी 

होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ �े�ातील 

पदवीधर िव�ा�य�ना 

अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील िव�ा�य�ना 

(महारा��ातील) 

अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील  

(महारा��ाबाहेरील) 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

9. 

एम.फील 

अ�यास�म 

िनयिमत शु�क नाव न�दणी के�यापासून 

30 िदवसांपय�त 
100/- 150/- 300/- 500/- 

िवलंब शु�क िनयिमत/िवना िवलंब 

शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 15 िदवस 

100+50=150/- 150+50=200/- 

300+100=400/- 500+100=600/- 

िवशेष िवलंब 

शु�क 

िवलंब शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 15 िदवस 

150+200=350/- 200+200=400/- 400+300=700/- 600+300=900/- 

अितिर�त िवलंब 

शु�क 

िवशेष िवलंब 

शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 10 िदवस 

350+500=850/- 400+500=900/- 

 

700+500=1200/- 

 

900+500=1400/- 

अ � तपशील शु�क िविहत मुदत 

पु�य�ोक  अिह�यादेवी 

होळकर सोलापूर 

िव�ापीठ �े�ातील 

पदवीधर िव�ा�य�ना 

अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील िव�ा�य�ना 

(महारा��ातील) 

अ�य िव�ापीठ 

�े�ातील  

(महारा��ाबाहेरील) 

परदेशी / अिनवासी 

भारतीय िव�ा�य�ना 

10. 

पीएच.डी 

अ�यास�म 

िनयिमत शु�क नाव न�दणी के�यापासून 

30 िदवसांपय�त 
150/- 150/- 300/- 500/- 

िवलंब शु�क िनयिमत/िवना िवलंब 

शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 15 िदवस 
150+50=200/- 150+50=200/- 

 

 

300+100=400/- 

 

 

500+100=600/- 

िवशेष िवलंब 

शु�क 

िवलंब शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 15 िदवस 
200+200=400/- 200+200=400/- 

 

400+300=700/- 

 

600+300=900/- 

अितिर�त िवलंब 

शु�क 

िवशेष िवलंब 

शु�काची मुदत 

संप�यानंतर 10 िदवस 

400+500=900/- 400+500=900/- 

 

700+500=1200/- 

 

900+500=1400/- 



महािव�ालयाने पा�ता अज�सोबत िव�ापीठास सादर करावयाच ेकागदप� े      

(Appendix- II) 
 

िव�ा�य�ने महािव�ालयास सादर करावयाची कागदप� े

Appendix- III 

अ.�. कागदप�ांचा तपशील 

1.  गुणप�क ( १२/पदवी/पद�यु�र पदवी ) 

2.  �थानांतर दाखला ( Transfer Certificate लाग ूअस�यास) 

3.  �थलांतर दाखला ( Migration  Certificate लाग ूअस�यास) 

4.  जातीचा दाखला /जात वधैता �माणप� (लाग ूअस�यास) 

5.  गॅप �माणप� (लाग ूअस�यास) 

6.   रिहवासी दाखला / रा��ीय�व �माणप� (लाग ूअस�यास) 

7.  वयाचा दाखला (लाग ूअस�यास) 

 

अ.�. अ�यास�माच ेनाव कागदप�ांचा तपशील 

1. पीएच.डी. ( िव�ावाच�पती) I.  मुदतीत सादर केलेला पा�ता अज�                                              

( �वशे घेत�यापासून ३० िदवसां�या आत) 

II.  पद�यु�र पदवी गुणपि�केची (सव� वष�ची ) छायांिकत �त 

III.  �वशे घेतेलेल ेिव�ापीठाच ेप�  

IV.  �थलांतर दाखला ( Migration Certiificate )  Original 

V.  �थानांतर दाखला ( Transfer Certificate )छायांिकत �त 

VI.  �वशे व पा�ता शु�क जमा केलेली पावती 

2. एम.फील. I.  मुदतीत सादर केलेला पा�ता अज�  

(�वशे घेत�यापासून ३० िदवसां�या आत) 

II.  पद�यु�र पदवी गुणपि�केची ( सव� वष�ची छायांिकत �त) 

III.  �वशे घेतेलेल ेिव�ापीठाच ेप� 

IV.  �थलांतर दाखला ( Migration Certiificate ) Original  

V.  �थानांतर दाखला ( Transfer Certificate )छायांिकत �त 

VI.  �वशे व पा�ता शु�क जमा केलेली पावती 

3. एम.ए.(सव�िवषय)/एम.कॉम./ 

एम.ए�सी..(सव�िवषय)/ 

एल.एल.एम./ 

पी.जी.डी.डी.एन./एम.एस 

ड�लु,/पी.जी.डी.सी.ए./ 

डी.बी.एम 

 

I.  पदवी गुणप�काची ( सव� वष�ची छायांिकत �त) 

4. बी.ए. व इतर पदवी 

अ�यास�म 

I.  बारावी �कवा समक� परी�ा उ�ीण�  गुणपि�कांची छायांिकत 

�त. 

5. DTE व ARA कडून क� ि�य 

�वशे �ि�ये�दारे �वशे 

दे�यात येणारे अ�यास�म  

I.  

 

II.  

बारावी �कवा समक� परी�ा उ�ीण�  गुणपि�कांची छायांिकत 

�त. 

संबंधीत �ािधकरणाकडून ( DTE/ARA) महािव�ालयांशी 

संलं��नत  असणा-या अ�यास�मास �वशेीत िव�ा�य�ची 

�मािणत यादी. 



 

                                                                                         
                NAAC Accredited-2015 

                 'B’ Grade (CGPA 2.62)        

PUNYASHLOK  AHILYADEVI  HOLKAR  SOLAPLUR UNIVERSITY, SOLAPLUR 

                             िव�ा�य��या पा�ता अज��या यादीच े�व�प 

                                                                        (Appendix- IV) 

To,  

The Register  

PUNYASHLOK  AHILYADEVI  HOLKAR  SOLAPLUR UNIVERSITY, SOLAPLUR  

  

Subject: - Eligibility Certificate for the year 2020-21 

Sir, 

  I am sending the documents of the following students for further necessary 

action of eligibility process.  

Sr. 

No. 

Full name of 

Student 
Class 

Attached Certificate 

H.S.C.  U.G. P.G. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Thank you 

Yours sincerely, 

Principal/ Director, 

( Sign with stamp) 
 

NOTE :   U.G.- Under Graduation , P.G. - Post Graduation 

 



 

Appendix-V 

 

�ित, 

 मा. कुलसिचव 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर 

सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर 

िवषय : शै�िणक वष� --------------- म�य े�वशेीत िव�ा�य��या पा�ता ��तावाबाबत.. 

संदभ� : िव�ापीठ पिरप�क--------------िद.------------------  

महोदय/महोदया, 

       उपरो�त संद�भय िवषयास अनुस�न मी सोबत जेाडले�या यादी�माणे -------इत�या-------या 

अ�यास�मासाठी �विेशत िव�ा�य��या खालील नमुद िव�ा�य��या  िनयमानुसार व इतर कागदप�ांची        

( �थलांतर दाखला, �थानातंर दाखला, गॅप �माण प� इ.) िव�ापीठ अ�यादेशानुसार / शै�िणक व इतर 

कागदप�ांची पडताळणी क�न पा� िव�ा�य�ची  यादी कायम पा�ता कर�यासाठी िव�ापीठाकडे सादर 

करीत आहे ( संदभ�साठी त�ता पुढील पानावर जोड�यात आला आहे) 

        सदर यादीमधील  िव�ाथ� अपा� आढळून आ�यास िव�ापीठ िनयमा�माणे यो�य ती काय�वाही 

कर�यास माझी काही हरकत नाही. 

 

 

 

आपला िव�ासू, 

 

�ाचाय� / संचालक, 

( संल��नत महािव�ालय/ िव�ापीठ  संकुल) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Appendix- VI 

महािव�ालयाच ेनाव :- 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर सन (2020-21) म�य े�थम / थेट  ��दतीय 

वष� �विेशत िव�ा�य�चा पा�तेसाठीचा गोषवारा 

पा�तेचे काम पाहणा-या कम�चा-याच ेनाव : �ी _______________________  

संपक�साठी मोबाईल नं.                                    : _________________________ 

अ.�. अ�यास�माच ेनाव �वेश  

�मता 

�वेशीत 

िव�ाथ� 

सं�या 

पा�ता 

अज�च े

शु�क 

पा�ता 

शु�क  

िवलंब शु�क / 

अितिवलंब 

शु�क 

एकूण शु�क पावती �. व 

िदनांक  

         

         

         

         

         

         

         

एकूण        

 

      �ाचाय�, 

 

(सही व िश�का) 

 

िदनांक :



 




