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NAAC Accredited-2015 
‘B’ Grade (CGPA-2.62) 

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

िव�ा पिरषदे�या 46 �या ऑनलाईन बैठकीचा काय�वृ�ांत 

शिनवार, िद. 10 जुल,ै २०21 सकाळी 11:00 वा.  
 

 

��तुत िव�ापीठा�या िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद. 10 जुलै, २०२1 रोजी सकाळी 

11:00 वा. Google Meet Application �ारे ��हडीओ कॉ�फर�स�गने मा.कुलगु� महोदय यां�या 

अ�य�तेखाली आयोिजत कर�यात आली होती. 

Google Meet Application �ारे ��हडीओ कॉ�फर�स�गने उप��थत असलेले सद�य 

खालील�माणे: 

अ. �. सद�याचे नांव पद 

1) डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु� अ�य�ा 

2) डॉ. देब�े�नाथ िम�ा - �-कुलगु� सद�य 

३) �ाचाय� डॉ. शं. द. नवले - �. अिध�ठाता, िव�ान व तं��ान िव�ाशाखा सद�य 

४)  डॉ. िव. ल. कदम, अिध�ठाता, मानविव�ान िव�ाशाखा सद�य 

५) डॉ. िव. पा.ं िशखरे - �.अिध�ठाता, आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखा सद�य 

६) �ाचाय� डॉ. च.ं �ी. सूय�वशंी - �भारी सहयोगी अिध�ठाता, 

िव�ान व तं��ान िव�ाशाखा 

सद�य 

7) डॉ. िस. ना. सलवदे - �भारी सहयोगी अिध�ठाता,  

मानविव�ान िव�ाशाखा 

सद�य 

8) �ाचाय� डॉ. िश. स.ु गणापरू, �भारी सहयोगी अिध�ठाता, 

आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखा 

सद�य  

9) �ाचाय� डॉ. �ी. बा. �ीरसागर सद�य 

10) �ाचाय� डॉ. म. सु. कदम सद�य 

11) �ाचाय� डॉ. ब. पा.ं र�गे सद�य 

12) �ाचाय� डॉ. �. रा. थोरात सद�य 

13) �ाचाय� डॉ. द. सु.  ितकटे सद�य 

14) �ाचाय� डॉ. �ीमती िक. अ. पांडे सद�या 

15) डॉ. अ. ह. ननवरे सद�य 

16) डॉ. ना. गो. �शदे सद�य 

17) डॉ. ता. ना. कोळेकर  सद�य 

18) �ी. �. �यं. पाटील, सद�य 

19) �ा. �ी. �. माहुलीकर सद�य 

20) �ी. सु. गो. इंगळे सद�य 
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अ.�. सद�याचे नांव पद 

2१) डॉ. िव. ल. कदम - �.संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ सद�य 

2२) �ा. डॉ. िव. बा. पाटील सद�य 

२३) �ा. डॉ. श. िश. सूय�वशंी सद�य 

२४) डॉ. ता. ना. लोखंडे सद�य 

2५) �ाचाय� डॉ. श. अ. हलकुडे सद�य 

2६) डॉ. स. र. ग�गज े सद�य 

2७) डॉ. सं. ना. कदम सद�य 

2८) डॉ. अ. ना. बारबोले सद�य 

29) डॉ. दे. रा. गायकवाड सद�य 

30) डॉ. �ीमती ॲनी जॉन सद�या 

31) डॉ. चं. सं. च�हाण सद�य 

32) डॉ. ब. िह. दामजी सद�य 

33) �ा. डॉ. िव. भा. घुटे - �. कुलसिचव सद�य सिचव 
   

: िनमंि�त : 

अ.�. िनमंि�तांचे नाव 

१) डॉ. जी. एस. धबाले 

२) डॉ. �ीमती अनधा जोशी 

३) डॉ. एम. पी. शा�ी  

४) डॉ. �ीमती एम. ज.े पाटील 

५) डॉ. ए. ए. गढवाल 

६) डॉ. जी. एस. कांबळे 

7) �ाचाय� डॉ. एम. कृ�णमूत� 

8) डॉ. जी. यु. तोडकरी 

9) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे 

१०) डॉ. एस. एम. लांडगे 

11) डॉ. �ीमती �ही. एस. गवळी 

12) डॉ. आर. बी. �चचोलकर 

13) डॉ. �ीमती एन. सी. वाघमारे 

14) डॉ. �ीमती ए. ए. सुलाखे 

15) डॉ. �ही. एम. िद�ीत 

16) डॉ. एम. एन. जगताप 

17) डॉ. एम. एस. म�ते 
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18) �ी. बी. एस. िशवशरण 

19) �ा. आर. एल. सावलजकर 

20) डॉ. अिनल क�ी 

21) �ाचाय� डॉ. आर. वाय. पाटील 

22) �ाचाय� डॉ. िव. पा.ं उबाळे 

23) डॉ. एम. बी. सातपतेु 

24) डॉ. ए. आर. कुलकण� 

25) डॉ. एम. एस. कलशे�ी 

26) डॉ. के. ज.े करांडे 

27) डॉ. ए. एस. िवभतेू 

28) �ा. एल. एम. आर.ज.े लोबो 

29) �ी. �ही. आर. मराठे 

30) �ीमती एस. आर. िदपाली 
 

 

�वागत:  

�.कुलसिचव यांनी मा. अ�य�, सव� स�माननीय सद�य व िनमंि�त सद�य याचं े�वागत केले. 

आभार:  

डॉ. िस. कृ. च�हाण - अ�य�, रसायनशा� अ�यासमंडळ व डॉ. को. रा. राव - अ�य�, �ाणीशा� 

अ�यासमंडळ हे काय�रत असताना िव�ापीठा�या शै�िणक, संशोधन व िवकासासाठी योगदान िद�याब�ल 

�यांचे आभार �य�त कर�यात आले.   

अनुप��थती:  

िव�ा पिरषदे�या या बठैकीस �ाचाय� डॉ. शं. िक. पाटील - �.अिध�ठाता, वािण�य व �यव�थापन 

िव�ाशाखा यांनी ई-मेल�ारे अनुप��थत राह�याबाबत िवनंती केली होती. �यां�या अनुप��थतीची न�द 

घेऊन मा�यता दे�यात आली. तसेच डॉ. �ीमती सु. इ. शेख, �ा. सुभाष भटनागर, डॉ. एस. पिकरीसामी, 

डॉ.शा�वती सेन येरम, डॉ. एस. िसवराम, �ा. बी. एन. थोरात, डॉ. धनराज माने, िश�ण संचालक (उ�च 

िश�ण), महारा�� रा�य, पणेु व डॉ. द. �यं. जाधव, िवभागीय सहसंचालक (तं� िश�ण), पणेु हे िनयिमत 

सद�य तसेच डॉ. एम. एस. चोबदार, डॉ. बी. एस. मुळीक, डॉ. एस. जी. सोनट�के व डॉ. एल. बी. दामा हे 

िनमंि�त सद�य या बठैकीस अनुप��थत होते. 
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सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाले. 

 

 [ 01 ] िद.24 माच�, 2021 रोजी झाले�या िव�ा पिरषदे�या 45 �या बैठकीचा काय�वृ�ांत वाचून 

कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे. 

 

 �.कुलसिचव यांनी िद. 24 माच�, 2021 रोजी झाले�या बठैकीचा काय�वृ�ांत व काय�वाही 

अहवाल वाचनू दाखिवला असता, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 

ठराव: 

 

िद.24 माच�, 2021 रोजी झाले�या िव�ा पिरषदे�या 45 �या बैठकीचा काय�वृ�ांत वाचून 

सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 
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[  0२  ] IPR Policy, Consultancy Policy व Green Audit Policy बाबत मा. कुलगु� महोदयांनी 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार िव�ा पिरषदे�या 

वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: या िवभागाची नामिनद�शन िटपणीनुसार ��तूत िव�ापीठाची IPR Policy तयार 

कर�याकरीता मा. कुलगु� महोदया यांचेकडून नामिनद�शन घेऊन संबिंधतांना सदरची 

पॉलीसी तयार क�न या िवभागाकडे सादर कर�याबाबतचे आदेश दे�यात आलेले होते. 

 �यानुसार ��तूत िव�ापीठाची IPR Policy �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, संचालक, 

भौितकशा� संकुल व डॉ. उशोशी गुहा, नागपरू यांनी तयार क�न या िवभागाकडे सादर 

केलेली आहे. ती सोबत जोडलेली आहे. 

 तसेच ��तूत िव�ापीठाची Consultancy Policy �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, संचालक, 

भौितकशा� संकुल यांनी तयार क�न या िवभागाकडे सादर केलेली आहे. ती सोबत 

जोडलेली आहे. 

 तसेच ��तूत िव�ापीठाचे Green Audit मा. �. कुलगु�, डॉ.देब�े�नाथ िम�ा यांनी 

तयार क�न या िवभागाकडे सादर केलेले आहे. ते सोबत जोडलेले आहे. 

 उ�त ित�ही पॉलीस�ना �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करणे गरजचेे आहे. तथािप, 

नजीक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची बठैक आयोिजत केलेली नस�यामुळे IPR Policy, 

Consultancy Policy व Green Audit Policy या ित�ही पॉलीसीना �यव�थापन 

पिरषदे�यावतीने मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 

कलम 12 (7) अ�वये ��वकार�यास िद.14/05/2021 रोजी�या िटपणीनुसार मा�यता िदलेली 

आहे.  

 तसेच सदर पॉिलस�ना IIQA व SSR म�ये अपलोड करणे गरजचेे आहे.  �यामुळे 

निजक�या काळात िव�ा पिरषदेची बठैक ��तािवत नस�याने मा. कुलगु� महोदयांनी 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार िद.03/06/2021 

रोजी�या िटपणीनुसार िव�ा पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे. 

 सबब, IPR Policy, Consultancy Policy व Green Audit Policy बाबत मा.कुलगु� 

महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार िव�ा 

पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव). 

 

ठराव: IPR Policy, Consultancy Policy व Green Audit Policy बाबत, मा. कुलगु� महोदयांनी 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव�ा पिरषदे�या 

वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[  03  ] IT Policy व Research Policy बाबत मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार िव�ा पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही 

मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: ��तूत िव�ापीठाची IT Policy व Research Policy तयार कर�याकरीता मा.कुलगु� 

महोदय यांचेकडून नामिनद�शन घेऊन संबिंधतांना सदरची पॉलीसी तयार क�न या 

िवभागाकडे सादर कर�याबाबत कळिव�यात आलेले होते. 

 �यानुसार ��तूत िव�ापीठाची Research Policy �ा. डॉ. �ही. बी. पाटील, संचालक, 

भौितकशा� संकुल व डॉ. माया पाटील, �. संचालक, लिलतकला व कला संकुल यांनी 

तयार क�न या िवभागाकडे सादर केलेली होती. 

 तसेच ��तूत िव�ापीठाची IT Policy 1) डॉ. एस. आर. ग�गज,े �ा�यापक व 

िवभाग�मुख, इले��ॉिन�स इंिजिनअर�ग, वालचंद अिभयांि�की महािव�ालय, सोलापरू,  

2) �ीमती डॉ. एम. ए. िनरगूडे, वालचंद अिभयांि�की महािव�ालय, सोलापरू व  

3) डॉ. एस. डी. राऊत, सहायक �ा�यापक, संगणकशा� संकुल यांनी तयार क�न या 

िवभागास ई-मेल�ारे सादर केलेली आहे. 

  उ�त दो�ही पॉलीस�ना िव�ा पिरषदेसमोर सादर करणे गरजचेे होते. तथािप, 

निजक�या काळात िव�ा पिरषदेची बठैक आयोिजत केलेली नस�यामुळे IT Policy व 

Research Policy या दो�ही पॉलीसीना, मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव�ा पिरषदे�या वतीने ��वकार�यास 

िद.12/03/2021 रोजी�या िटपणीनुसार मा�यता िदलेली आहे. 

 सबब, IT Policy व Research Policy बाबत मा.कुलगु� महोदयांनी केलेली 

काय�वाही मािहती�तव). 

 

ठराव: IT Policy व Research Policy बाबत, मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव�ा पिरषदे�या वतीने केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[  04  ] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या �वाय� महािव�ालयाचे शै�िणक वष� 

2019-20 व 2020-21 या वष�त तयार कर�यात आलेले खालील त��यात नमूद एकूण 20 

अ�यास�म मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: मा. �ाचाय�, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू यांनी िद.16/12/2020 

रोजी�या प�ा�वये �यां�या महािव�ालयास िव�ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद�ी यां�या 

माफ� त शै. वष� 2019-20 पासून �वाय� महािव�ालयाचा दज� �ा�त झालेला असून �वाय� 

�हणनू महािव�ालयाचे हे दुसरे वष� आहे. िव�ापीठ अनुदान आयोगा�या माग�दश�क 

त�वानुसार महािव�ालयात ��येक िवषयाचे अ�यासमंडळ �थापन कर�यात आले असून, �या 

मंडळामाफ� त शै. वष� 2019-20 आिण 2020-21 या वष�चे अ�यास�म तयार क�न घेतले 

आहेत. या िशवाय महािव�ालयात Academic Council, Governing Body या Statuary 

Bodies �थापन कर�यात आ�या आहेत. सदर अ�यास�म अ�यासमंडळां�या सिमतीकडून 

मंजूर क�न घेऊन ते अ�यास�म Academic Council म�ये मंजूर क�न घे�यात आले 

आहेत. सदर अ�यास�म िव�ापीठा�या मा�यतेसाठी पाठिवत आहोत, सदर अ�यास�म 

��वका�न मंजूरी �ावी, असे कळिवले आहे. सदर महािव�ालया�या अ�यास�मांची यादी 

खालील�माणे आहे. 

 Sr. 

No. 

List of the Syllabus Sr. 

No. 

List of the Syllabus 

1. B.A. Part-I (w.e.f.-June 2019) 11. B.Com. Part-I (w.e.f.-June 2019) 

2. B.A. Part-II (w.e.f.-June 2020) 12. B.Com. Part-II (w.e.f.-June 2020) 

3. B.Sc. Part-I (w.e.f.-June 2019) 13. M.Com. Part-I (w.e.f.-June 2019) 

4. B.Sc. Part-II (w.e.f.-June 2020) 14 M.Com. Part-II (w.e.f.-June 2020) 

 5. B.Sc. ECS Part-I (w.e.f.-June 2019) 15. M.Com. Part-I (w.e.f.-June 2020) 

 6. B.Sc. ECS Part-II (w.e.f.-June 2020) 16. M.Sc. Part-I Chemistry  
(w.e.f.-June 2019) 

 7. B.C.A. Part-I (w.e.f.-June 2019) 17. M.Sc. Part-II Chemistry  
(w.e.f.-June 2020) 

 8. B.C.A. Part-II (w.e.f.-June 2020) 18. M.A. Part-I (w.e.f.-June 2019) 

 9. B.Voc.-I (w.e.f.-June 2019) 19. M.A. Part-II (w.e.f.-June 2020) 

 10. B.Voc-II (w.e.f.-June 2020) 20. M. A. Part-I (w.e.f.-June 2020) 

  सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या �वाय� महािव�ालयाचे 

शै�िणक वष� 2019-20 व 2020-21 या वष�त तयार कर�यात आलेले वरील त��यात नमूद 

एकूण 20 अ�यास�म मािहती�तव). 

 

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या �वाय� महािव�ालयाचे शै�िणक वष� 

2019-20 व 2020-21 या वष�त तयार कर�यात आले�या एकूण 20 अ�यास�मांची न�द 

घे�यात आली. 
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[  05  ] पेट-8 किरता घे�यात येणा�या पीएच.डी. �वशे परी�ा (Entrance Paper-1) चे शीष�क, 

�व�प व अ�यास�मास, मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 

2016 कलम 12 (7) अ�वये िव�ा पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: ��तूत िवभागाकडून पेट-8 संदभ�त �शासकीय काय�वाही सु� कर�यात आलेली 

असून �याअनुषंगाने पीएच.डी �वशे पवू� परी�ा (Entrance) ही 100 गुणांची परी�ा घेतली 

जाते. �या अंतग�त पिहला पेपर हा सामा�य �ान व संशोधन संदभ�त असतो, तर दुसरा पेपर हा 

िव�ा�य��या िवषयाशी संबिंधत असतो.  �या�तव पीएच.डी �वशे परी�ेच े(Entrance Paper-

1) शीष�क, �व�प व अ�यास�म सोबत जोड�या �माणे तयार कर�यात आलेला आहे. 

 पीएच.डी �वशे परी�ा (Entrance Paper - 1) शीष�क, �व�प व अ�यास�म  

िद.21 मे, 2021 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत िवचाराथ� ठेव�यात आलेला आहे. 

सदर बठैकीत ठराव �. 8(1) नुसार " पेट पवू� परी�ा (Entrance Paper - 1) चे शीष�क, �व�प 

व अ�यास�म (इं�जी व मराठी) ��वका�न िव�ा पिरषदेस िशफारस कर�यात आली" असा 

ठराव पािरत झालेला आहे. 

 पेट-8 बाबत काय�वाही सू� झा�यामूळे, उपरो�त ठरावानुसार िनि�त कर�यात 

आलेले शीष�क, �व�प व अ�यास�म यानुसार परी�ांबाबत पढुील काय�वाही नजीक�या 

काळात क�न घेणे आव�यक होते. जणेेक�न पेट-8 संदभ�तील पीएच.डी पवू� परी�ा घे�यास 

िवलंब होणार नाही व िविहत वळेेत काय�वाही होईल. सदर�या काळात िव�ा पिरषदे�या 

बठैकीचे आयोजन नस�यामूळे मा. कुलगु� महोदयां�या �ा�त अिधकारातील महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील 12(7) नुसार िव�ा पिरषदे�या वतीने मा�यता 

घेवून सदरची काय�वाही कर�यात येत आहे. 

 सबब, सदरची बाब मािहती�तव). 

 

ठराव: पेट-8 किरता घे�यात येणा�या पीएच.डी. �वशे परी�ा (Entrance Paper-1) चे शीष�क, 

�व�प व अ�यास�मास, मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12(7) अ�वये िव�ा पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[  06  ] बळीरामदादा बनसोडे िश�णशा� महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी.एड. या 

अ�यास�मास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�साठी िव�ा�य�ना �वशे दे�याकिरता 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ�वये मा. कुलगु� 

महोदयांनी िव�ा पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: बळीरामदादा बनसोडे िश�णशा� महािव�ालय, चळे या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त अहवाल िव�ा 

पिरषदे�या िद.24/03/2021 रोजी�या बठैकीम�ये सादर केला होता.  सदर बठैकीम�ये ठराव 

�. 32(8) म�ये खालील�माणे ठराव कर�यात आला आहे. 

 ठराव: 

 

1) बळीरामदादा बनसोडे िश�णशा� महािव�ालय, चळे, ता. पंढरपरू या 

महािव�ालयातील िव�ा�य�च े शै�िणक िहत पाहता, बी. एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

2) शै. वष� 2021-22 पासून महािव�ालयातील बी. एड. अ�यास�मास एकाही 

िव�ा�य�स �वशे दे�यात येऊ नये अस ेमहािव�ालयास कळिव�यात याव.े 

3) महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 �या कलम 121 मधील 

तरतुद�नुसार सदर महािव�ालय ट��या-ट��याने बदं कर�याची काय�वाही 

कर�यात यावी. 

  सदर ठरावास अनुस�न या काय�लयाचे प� जा.�.पअुहोसोिवसो/संल�नता/ 

2020/3371, िद. 29/04/2021 रोजी�या प�ा�वये उ�त महािव�ालयास बी. ए�. भाग 1 व 

2 या अ�यास�मास शै. वष� 2021-22 या एका वष�किरता संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

मा�यता दे�यात आली असून िव�ा पिरषदे�या ठरावा�या अनुषंगाने शै�िणक वष� 2021-22 

पासून महािव�ालयातील बी. ए�. या अ�यास�मास एकाही िव�ा�य�स �वशे दे�यात येऊ 

नये असे कळिवले होते. 

 त�नंतर रा��ीय अ�यापक िश�ा पिरषद, नवी िद�ी यांनी प� जा. �. 

WRC/APW02801/123362/215673, िद. 12/04/2021 अ�वये बळीरामदादा बनसोडे 

िश�णशा� महािव�ालय, चळे या महािव�ालयाबाबत मा. उ�च �यायालय, नवी िद�ी 

यां�या िद.17/03/2021 रोजी�या आदेशाबाबत कळिवले होते. 

 तसेच मा. सिचव, बळीरामदादा बनसोडे िश�णशा� महािव�ालय, चळे यांनी प� 

जा.�.बबिश:2021/22/33, िद. 03/05/2021 रोजी�या प�ा�वये शै�िणक वष�  

2020-21 व 2021-22 किरता िव�ाथ� �वशेासंदभ�त माननीय उ�च �यायालय, नवी िद�ी 

यां�याकडे यािचका दाखल होती.  (in the high court of Delhi at New Delhi order 

W.P.(C)3518/2021, Dt.17/03/2021) या संदभ�त मा.उ�च �यायालय, िद�ी यांनी 
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महािव�ालयाला 2020-21 व 2021-22 किरता िव�ाथ� �वशे दे�यात याव ेअसे आदेश केले 

आहे.  मा. उ�च �यायालय, िद�ी यांचे आदेश व महािव�ालयाची िवनंती मा�य �हावी.  तसेच 

प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू यां�या �थािनक चौकशी 

सिमतीने घातले�या संल�नीकरण नुतनीकरणाबाबत�या �टुी महािव�ालयास कळवा�यात, 

�टुीची पतू�ता कर�याची हमी देवून शै�िणक वष� 2021-22 पासून महािव�ालयात बी. ए�. 

अ�यास�मास िव�ाथ� �वशे कर�याची संधी महािव�ालयास िमळावी अशी 

महािव�ालया�या सिचवांनी िवनंती केली होती.  (सोबत उ�च �यायालया�या आदेशाची �त 

जोडली आहे). 

 �यानुसार िद.20/05/2021 रोजी सदरील बाब मा. कुलगु� महोदयांकडे आदेशाथ� 

सादर केली असता, महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम मधील 12(7) 

अ�वये, मा. कुलगु� महोदयांनी िव�ा पिरषदे�या वतीने उ�त महािव�ालया�या बी. ए�. या 

अ�यास�मास शै�िणक वष� 2021-22 किरता िव�ा�य�ना �वशे दे�याकिरता मा�यता 

िद�याची बाब या काय�लयाचे प� जा.�.पअुहोसोिवसो/संल�नता/2020/4010, 

िद.08/06/2021 रोजी�या प�ा�वये उ�त महािव�ालया�या सिचवांना कळिव�यात आली 

आहे. 

 सबब, बळीरामदादा बनसोडे िश�णशा� महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या 

बी. ए�. या अ�यास�मास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�साठी िव�ा�य�ना �वशे 

दे�याकिरता महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ�वये 

मा. कुलगु� महोदयांनी िव�ा पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव). 

 

ठराव: बळीरामदादा बनसोडे िश�णशा� महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी.एड. या 

अ�यास�मास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�साठी िव�ा�य�ना �वशे दे�याकिरता, 

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 

अ�वये िव�ा पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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 [  07  ] शै�िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या पंचवा�षक योजनेस अनुस�न शै�िणक वष�  

2022-23 या वष�चा अ�पकालीन बृहत आराखडा महारा�� शासनास सादर कर�यास, 

महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 12(7) अ�वये मा. कुलगु� 

महोदयांनी िव�ा पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब मािहती�तव. 
 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या पंचवा�षक योजनेचा सव� समावशेक योजनेस 

शै�िणक वष� 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या एका वष��या बृहत आराखडयास यापूव� 

मा�यता िमळालेली आहे. �यास अनुस�न शै�िणक वष� 2022-23 या वष�चा अ�पकालीन बृहत 

आराखडा तयार क�न घेणे आव�यक आहे. 

 या�तव, महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 107 (5) तरतुदीस 

अनुस�न शै�िणक वष� 2022-23 साठी�या अ�पकालीन बृहत आराखडा तयार कर�यासाठी 

�थािनक वत�मान प�ात जाहीर िनवदेन देऊन, तसेच सव� संल��नत महािव�ालयांना प�ा�ारे 

आवाहन क�न िनवदेन मागिव�यात आलेले आहेत. �ा�त झालेली िनवदेने व ��तुत िव�ापीठाचा 

पंचवा�षक बृहत आराखडा िवचारात घेऊन छाननी सिमतीने शै�िणक वष� 2022-23 साठी तयार 

केलेला बृहत आराखडा िद.21/05/2021 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत िवचाराथ� 

सादर केला असता, ठराव �.3 अ�वये   शै�िणक वष� 2022-23 या एक वष�चा अ�पकालीन बृहत 

आराखडा �यव�थापन पिरषदेस  िवचाराथ� िशफारस कर�यात आली असा ठराव पािरत  कर�यात 

आला. 

 महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 107(1) नुसार अिध�ठाता 

मंडळाकडून तयार कर�यात आलेला बृहत आराखडा �यव�थापन पिरषदेमाफ� त िव�ा पिरषदे�या 

व अिधसभ�ेया बैठकीत सादर करणे आव�यक आहे. 

तथािप, िव�ा पिरषदेची बैठक िद.05/07/2021 रोजी आयोिजत केली आहे.  तसेच 

निजक�या काळात �यव�थापन पिरषदेची व अिधसभचेी बैठक आयोिजत नाही. ��तुत 

िव�ापीठाचा शै�िणक वष� 2022-23 या वष�चा अ�पकालीन बृहत आराखडा िविहत वळेेत तयार 

होऊन सदरचा आराखडा 30 जुन, 2021 पुव� शासना�या मंजुरीकिरता पाठिवणे आव�यक 

अस�याने मा.कुलगु� महोदया यां�या �ा�त अिधकारात सदर 1 वष�चा अ�पकालीन बृहत 

आराख�ास महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव�ा 

पिरषदे�या वतीने मा�यता िदलेली आहे. 

 सबब, शै�िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या पंचवा�षक योजनेस अनुस�न शै�िणक 

वष� 2022-23 या वष�चा अ�पकालीन एक वष�चा बृहत आराखडा महारा�� शासनास सादर 

करणेसाठी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वय े मा.कुलगु� 

महोदय यांनी िव�ा पिरषदे�या वतीने केलेली काय�वाही मािहती�तव). 

 

ठराव: शै�िणक वष� 2019-20 ते 2023-24 या पंचवा�षक योजनेस अनुस�न शै�िणक वष�  

2022-23 या वष�चा अ�पकालीन बृहत आराखडा महारा�� शासनास सादर कर�यास,  

मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये 

िव�ा पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[  08  ] शै�िणक वष� 2020-21 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या सुधारीत तारखांना मा�यता देवून �यव�थापन 

पिरषदेस िशफारस कर�याबाबत मा.कुलगु� महोदय यांनी महारा��र साव�जिनक िव�ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये िव�ा पिरषदे�या वतीने मा�यता िद�याची बाब 

मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: अिध�ठाता मंडळ बठैक िद.21/05/2021 रोजी�या बठैकीतील ठराव �.04 �ा�त 

झालेला आहे. 

 याबाबत सादर कर�यात येते की, अिध�ठाता मंडळ बठैक िद.21/05/2021 रोजी�या 

बठैकीसमोर िवषय सादर कर�यात आला असता, ि�तीय स� समा�ती�या तारखा िनि�त 

करणे कामी खालील�माणे सव�नुमते ठराव कर�यात आलेला होता. 

 "महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये 

मा.कुलगु�महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली. तसेच लॉकडाऊन�या 

कालावधीमुळे उ�हाळी सु�ी�या कालावधीम�ये आव�यक बदल क�न नवीन पिरप�क 

काढाव ेअसे ठरले ". 

 ठराव �. 4 मधील अ.�. 1 नुसार स� समा�ती�या तारखांम�ये िद.31 जुलै, 2021 

पय�त वाढ क�न वळेेत संबिंधत महािव�ालयांना कळिवणे आव�यक होते. याकरीता शै.वष� 

2020-21 या वष��या ��दतीय स� समा�ती�या तारखांम�ये कर�यात येत असलेला बदल व 

सुधािरत तारखा या अिध�ठाता मंडळा�या िद.21/05/2021 रोजी�या बठैकीतील ठरावानुसार 

सदरचा िवषयास िव�ा पिरषद व �यव�थापन पिरषद या दो�ही �ािधकरणां�या वतीने 

मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) 

अ�वये मा�यता िद�यानंतर िद.27/05/2021 रोजी सव� महािव�ालयांना कळिव�यात आले 

आहे. 

 शै�िणक वष� 2020-21 साठी स� आरंभ व स� समा�ती�या सुधािरत तारखा 

 अ 

� 

िव�ाशाखा ि�तीय स�  ि�तीय स� 

समा�ती�या सुधािरत 

तारखा 
�ारंभ समा�ती 

1) कला, वािण�य, िव�ान, सामािजकशा� े

(पदवी व पद�यु�र संल��नत महािव�ालये 

व िव�ापीठातील शै�िणक संकुल) 

01 

जानेवारी,  

2021 

31 मे, 

2021 

31 जुलै, 2021 

2) िवधी (पदवी व पद�यु�र) 01 

जानेवारी,  

2021 

31 मे, 

2021 

31 जुलै, 2021 

3) िश�णशा� (बी.एङ, बी.पीएड, एम.एम., 

एम.पीएङ,  एम.ए. ए�युकेशन इ. पदवी व 

पद�यु�र महािव�ालये) 

01 

जानेवारी,  

2021 

31 मे, 

2021 

31 जुलै, 2021 

4) अिभयांि�की, तांि�क, आ�कटे�चर, 

फाम�सी, �यव�थापन अ�यास�म, 

एम.बी.ए., एम.एस.ड�लु. इ. (पदवी व 

पद�यु�र संल��नत महािव�ालये) 

01 

जानेवारी,  

2021 

22 मे, 

2021 

31 जुलै, 2021 
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  उ�त तरतूदीस अनुस�न संल��नत महािव�ालये व िव�ापीठ शै�िणक संकुले यांचे 

करीता शै�िणक वष� 2020-21 �या स� आरंभ व स� समा�ती�या सुधारीत तारखांना �थम 

िव�ा पिरषदेची मा�यता घेऊन �यव�थापन पिरषदेसमोर सदर�या तारखा मा�यतेसाठी सादर 

करणे आव�यक आहे.  तथािप, ��तुत िव�ापीठाकडील िव�ा पिरषदेची बठैक 

िद.24/03/2021 रोजी पार पडलेली होती व दर�यान�या कालावधीम�ये िव�ा पिरषदेची 

बठैक आयोिजत हो�याची श�यता कमी अस�याने मा.कुलगु� महोदय यांची महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) मधील तरतूदीनुसार िव�ा पिरषदे�या 

वतीने शै�िणक वष� 2020-21 �या स� आरंभ व स� समा�ती�या सुधारीत तारखांना मा�यता 

िदलेली आहे. 

 सबब, शै�िणक वष� 2020-21 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या सुधारीत तारखांना मा�यता देवून �यव�थापन 

पिरषदेस िशफारस कर�याबाबत महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 

(7) अ�वये िव�ा पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु� महोदय यांनी केलेली काय�वाही मािहती�तव). 

 

ठराव: शै�िणक वष� 2020-21 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या वरील �माणे सुधारीत तारखांना मा�यता 

देवून �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�याबाबत, मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये िव�ा पिरषदे�या वतीने 

केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[  09  ] शै�िणक वष� 2021-22 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या तारखा िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठाकडील सव� संकुल व संल��नत सव� महािव�ालयाकरीता शै�िणक 

वष� 2021-22 करीता स� आरंभ व समा�ती�या तारखा िनि�त करणे आव�यक आहे.          

 �याअनुषंगाने स� आरंभ व स� समा�ती�या तारखा िनि�त कर�याची बाब 

िद.21/05/2021 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत िवचाराथ� ठेव�यात आली असता, 

ठराव �.04 मधील अ.�. 2 नुसार खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.  

ठराव: 2) शै�िणक वष� 2021-22 साठी स� आरंभ व स� समा�ती�या तारखा सोबत 

जोड�या�माणे िनि�त क�न िव�ा पिरषदेस िशफारस कर�यात आ�या. 

 

 सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 करीता तयार केले�या तारखा अिध�ठाता मंडळासमोर 

िवचाराथ� ठेवून �यास अिध�ठाता मंडळाने िव�ा पिरषदेस िशफारस क�न तदनंतर िव�ा पिरषदेने 

�यव�थापन पिरषदेस मा�यते�तव सादर क�न �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेअंती सव� संबंिधताना 

कळिवणे आव�यक आहे. ही बाब िवचारात घेता अिध�ठाता मंडळानी तारखा िनि�त केले�या आहेत. 

सदर�या बैठकीम�ये शै�िणक वष� 2021-22 साठी स� आरंभ व स� समा�ती�या तारखा खालील�माणे 

िनि�त क�न िव�ा पिरषदेस िशफारस केले�या आहेत. 

 

 शै�िणक वष� 2021-22 साठी स� आरंभ व स� समा�ती�या सुधािरत तारखा 

 अ. 

�. 

िव�ाशाखा �थम स�  ि�तीय स� 

�ारंभ समा�ती �ारंभ समा�ती 

1) कला, वािण�य, िव�ान, 

सामािजकशा� े (पदवी व पद�यु�र 

संल��नत महािव�ालये व 

िव�ापीठातील शै�िणक संकुल) 

एम.एस.ड�लू. (पदवी व पद�यु�र 

संल��नत महािव�ालये) 

01 

ऑग�ट, 

2021 

30 

नो�ह�बर, 

2021 

01 

जानेवारी, 

2022 

30  

एि�ल,  

2022 

2) िश�णशा� (बी.एङ, बी.पीएड, 

एम.एड., एम.पीएङ,  एम.ए. 

ए�युकेशन व िवधी इ. पदवी व 

पद�यु�र महािव�ालये) 

01 

स�ट�बर, 

2021 

31 

िडस�बर, 

2021 

01 

फे�ुवारी, 

2022 

31  

मे, 

 2022 

3) अिभयांि�की, तांि�क, 

आ�कटे�चर, फाम�सी, �यव�थापन 

अ�यास�म, एम.बी.ए., इ. (पदवी व 

पद�यु�र संल��नत महािव�ालये व 

िव�ापीठ संकुले) 

01 

स�ट�बर, 

2021 

31 

िडस�बर, 

2021 

01 

फे�ुवारी, 

2022 

31  

मे, 

 2022 
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 टीप: स�ारंभ व स�समा�ती�या तारखांम�ये महािव�ालयास बदल करता येणार नाही. 

  स�ारंभा�या िदवशी महािव�ालयाची सा�तािहक सु�ी �कवा साव�जिनक सु�ी येत 

अस�यास �या�या दुस�या िदवशी स�ारंभास सु�वात करावी.  स� समा�ती�या िदवशी 

महािव�ालयाची सा�तािहक सु�ी �कवा साव�जिनक सु�ी येत अस�यास �या�या 

अगोदरचा िदवस स� समा�तीचा िदवस राहील. 

 तसेच वळेोवळेी महारा�� शासन, युजीसी व ए.आय.सी.टी.ई., नवी िद�ी यांचेकडून 

�ा�त होणा�या माग�दश�क त�वानुसार आव�यक ते बदल कर�यात येतील. 

 िद.01 नो�ह�बर, 2021 ते 14 नो�ह�बर, 2021 पय�त िहवाळी सु�ी लागू राहील. 

  

 सबब, शै�िणक वष� 2021-22 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या तारखा िवचाराथ�). 

 

ठराव: शै�िणक वष� 2021-22 करीता िव�ापीठातील सव� संकुल व संल��नत सव� 

महािव�ालयाकरीता स� आरंभ व समा�ती�या तारखा अिभयांि�की व तांि�क 

अ�यास�मासाठी 01 स�ट�बर, 2021 ऐवजी 01 आ�टोबर, 2021 या बदलासह ��वका�न 

सव�नुमते �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली. 
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[  10  ] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर �वाय� महािव�ालया�या गुणप�कावर 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर चा लोगो वापर�यास  

परवानगी देणेबाबतचे महािव�ालयाचे प� िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालयाचे गुणप�कावर प�ुय�ोक अिह�यादेवी 

होळकर सोलापरू िव�ापीठाचा लोगो एका बाजुस वापर�यास परवानगी देणेबाबतचे प�  

ई-मेल�ारे िद.11/06/2021 रोजी या िवभागास �ा�त झाले आहे. सदर प�ाम�ये 

महािव�ालयाने असे नमुद केले आहे की, शै.व. 2019-20 पासुन महािव�ालयास �वाय� 

दज� �ा�त झाला आहे. या महािव�ालयातील अ�यास�म, परी�ा मु�यमापन, िनकाल तयार 

करणे इ. महािव�ालयाकडुनच होणार आहे. या कारणा�तव महािव�ालया�या पिर�ा 

मंडळास गुणप�कावर एका बाजुस प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठाचा 

लोगो वापर�यास परवानगी िमळावी अशी िवनंती केली आहे. सदर महािव�ालय �वाय� �ा�त 

आहे. पिर�ा घेणे, मु�यमापनासह सव� �ि�या महािव�ालयीन �तरावर होते. गुणपि�काही 

महािव�ालयीन �तरावरच िवतरीत के�या जातात.  �यामुळे गुणप�कावर िव�ापीठाचा लोगो 

वापर�याची परवानगी िमळ�याबाबत िवनंती केली आहे. 

 सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालयाचे गुणप�कावर प�ुय�ोक 

अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू चा लोगो वापर�यास परवानगी 

देणेबाबतचे महािव�ालयाचे प� िवचाराथ�). 

 

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या �वाय� महािव�ालया�या गुणप�कावर 

पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर चा लोगो वापर�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

  तसेच खालील �वाय� महािव�ालयांकडून ही िव�ापीठाचा लोगो वापर�यास 

परवानगी िमळणेबाबतचे ��ताव �ा�त झा�याने खालील महािव�ालयां�या गुणप�कावर ही 

िव�ापीठाचा लोगो वापर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

1. वालचंद कॉलेज ऑफ आ�स� ॲ�ड साय�स, सोलापूर 

2. वालचंद इिन�ट�ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर 

3. िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर 
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[  11  ] संगमे�र महािव�ालय, सोलापूर या �वाय� महािव�ालया�या गुणप�कावर पु�य�ोक 

अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर चा लोगो वापर�यास परवानगी  

देणेबाबतचे महािव�ालयाचे प� िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: संगमे�र महािव�ालय, सोलापरू या �वाय� महािव�ालया�या गुणत��यावर 

प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू चा लोगो वापर�यास परवानगी 

देणेबाबतचे महािव�ालयाचे प� सोबत जोडले आहे. संगमे�र (�वाय�) महािव�ालया�या 

गुणत��यावर प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठाचा लोगो वापर�यास 

परवानगी देणेबाबतचे प� या िवभागास �ा�त झाले आहे. सदर प�ाम�ये महािव�ालयाने असे 

नमुद केले आहे की, संगमे�र (�वाय�) महािव�ालया�या ॲकेडेिमक कौ��सल�या  

िद. 02 जुलै, 2020 �या बठैकीत मंजुर झाले�या ठराव �.12 नुसार संगमे�र कॉलेज 

(�वाय�) गुणत��यावर आप�या प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठाचा लोगो 

वापर�यास परवानगी दे�यात यावी असे प�ात नमुद केले आहे. सदर महािव�ालयास  

2019-20 ते 2028-2029 या कालावधी करीता �वायत�ा दे�यात आली आहे. पिर�ा घेणे, 

मु�यमापनासह सव� �ि�या महािव�ालयीन �तरावर होते. गुणपि�काही महािव�ालयीन 

�तरावरच िवतरीत के�या जातात. �यामुळे गुणत��यावर िव�ापीठाचा लोगो असणे 

बधंनकारक नाही. तसेच यापवु� कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरु या 

महािव�ालयास �वायत�ा िमळालेली आहे. परंत,ू सदर महािव�ालयाने आजतागायत 

गुणत��यावर िव�ापीठाचा लोगो वापर�यास परवानगी मािगतलेली नाही. 

 सबब, संगमे�र महािव�ालय, सोलापरू या �वाय� महािव�ालया�या गुणत��यावर 

प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू चा लोगो वापर�यास परवानगी 

देणेबाबतचे महािव�ालयाचे प� िवचाराथ�). 

 

ठराव: संगमे�र महािव�ालय, सोलापूर या �वाय� महािव�ालय यांचे गुणप�कावर पु�य�ोक 

अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर चा लोगो वापर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[  12  ] लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या �ाचाय�नी 

कायम �व�पी िवनाअनुदािनत महािव�ालयाचे संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे शु�क कमी 

करणेबाबत शु�क िनि�ती सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: उ�च व तं�िश�ण मं�ालय @ सोलापरू या उप�म अंतग�त िद. 12/02/2021 रोजी 

�ा�त ऑफलाईन िनवदेनामधील या िवभागाशी संबिंधत त�ारीम�ये टोकन नं. 37 नुसार 

�ाचाय�, लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा यांनी �यां�या प�ातील मु�ा 

�. 3. नुसार कायम �व�पी िवनाअनुदािनत महािव�ालयाचे संल��नकरण व संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण किरत असताना आकार�यात येणारे शु�क कमी कराव े तसेच संबिंधत 

महािव�ालयास जा�त कालावधीसाठी संल��नकरण दे�यात याव ेअशी िवनंती केली होती. 

 �यानुसार कुलसिचव काय�लयाकडून सदरील त�ारी संदभ�त मािहती सादर 

करणेबाबत कळिवले होते. �यानुषंगाने सदरील बाब ही धोरणा�मक अस�याने िवहीत 

�ािधकरणासमोर िवषय ठेव�यात येईल असे कुलसिचव काय�लयास कळिव�यात आलेले 

आहे. �या�माणे कुलसिचव काय�लयाने उ�च व तं�िश�ण िवभाग, मंुबई यांना कळिवले आहे. 

 �यामुळे लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या 

�ाचाय�नी कायम �व�पी िवनाअनुदािनत महािव�ालयाचे संल��नकरणाचे नुतनीकरण किरत 

असताना आकार�यात येणारे शु�क कमी करणेकिरता केलेली िवनंती िद.20/05/2021 

रोजी�या शु�क िनि�ती सिमती�या िवचाराथ� सादर केली असता, �यानुषंगाने शु�क िनि�ती 

सिमतीने खालील �माणे ठराव केलेला आहे. 

ठराव: "लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या 

 �ाचाय�नी कायम �व�पी िवनाअनुदािनत महािव�ालयाच े संल��नकरणाचे 

 नुतनीकरण किरत असताना आकार�यात येणारे शु�क कमी करणेबाबत केलेली 

 िवनंती धोरणा�मक अस�याने याबाबत िनण�य घेणेची िशफारस शु�क िनि�ती 

 सिमती सव�नुमते िव�ा पिरषदेकडे करीत आहे." 

 सबब, लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या 

�ाचाय�नी कायम �व�पी िवनाअनुदािनत महािव�ालयाच े संल��नकरणा�या नुतनीकरणाच े

शु�क कमी करणेबाबत शु�क िनि�ती सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या �ाचाय��या 

प�ा�या अनुषंगाने ��तुत िव�ापीठा�या संल��नत, कायम �व�पी िवनाअनुदािनत 

महािव�ालयांचे, संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे शु�क कमी करणेबाबत शु�क िनि�ती 

सिमतीने केलेली िशफारस धोरणा�मक िनण�यासाठी �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेव�यास 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  13  ] लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या �ाचाय�नी 

कायम �व�पी िवनाअनुदािनत महािव�ालयाचे संल��नकरणाचे नुतनीकरण किरत 

असताना संबंिधत महािव�ालयास जा�त कालावधीसाठी संल��नकरण देणेबाबत केलेली 

िवनंती िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: उ�च व तं�िश�ण मं�ालय @ सोलापरू या उप�म अंतग�त िद. 12/02/2021 रोजी 

�ा�त ऑफलाईन िनवदेनामधील या िवभागाशी संबिंधत त�ारीम�ये टोकन नं.37 नुसार 

�ाचाय�, लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा यांनी �यां�या प�ातील मु�ा 

�. 3 नुसार कायम �व�पी िवनाअनुदािनत महािव�ालयाचे संल��नकरण व संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण किरत असताना आकार�यात येणारे शु�क कमी कराव े तसेच संबिंधत 

महािव�ालयास जा�त कालावधीसाठी संल��नकरण दे�यात याव ेअशी िवनंती केली होती. 

 �यानुसार कुलसिचव काय�लयाकडून सदरील त�ारी संदभ�त मािहती सादर 

करणेबाबत कळिवले होते. �यानुषंगाने सदरील बाब ही धोरणा�मक अस�याने 

�ािधकरणासमोर िवषय ठेव�यात येईल असे कुलसिचव काय�लयास कळिव�यात आलेले 

आहे.  �या�माणे कुलसिचव काय�लयाने उ�च व तं�िश�ण िवभाग, मंुबई यांना कळिवले आहे. 

 सबब, लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या 

�ाचाय�नी कायम �व�पी िवनाअनुदािनत महािव�ालयाच ेसंल��नकरणाचे नुतनीकरण किरत 

असताना संबिंधत महािव�ालयास जा�त कालावधीसाठी संल��नकरण देणेबाबत केलेली 

िवनंती िवचाराथ�). 

 

ठराव: लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या �ाचाय�नी 

कायम �व�पी िवनाअनुदािनत महािव�ालयाचे संल��नकरणाचे नुतनीकरण किरत असताना 

संबंिधत महािव�ालयास जा�त कालावधीसाठी संल��नकरण देणेबाबत केलेली िवनंती ही 

धोरणा�मक िनण�यासाठी �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेव�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[  14  ] वालचंद इ���ट�ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव�ालयातील कॉ��युटर साय�स 

ॲ�ड इंिजिनअ�रग व इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग या 

अ�यास�मां�या 60+60 िव�ा�य��या अितिर�त तुकड�ना शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

िनरंतर संल�नीकरण दे�याकामी अिध�ठाता मंडळाने केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: मा. �ाचाय�, वालचंद इ���ट�ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू यां�याकडून शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून खालील�माणे िनरंतर संल��नकरणासाठी ��ताव �ा�त झाला आहे. 

 महािव�ालयाचे नांव वालचंद इ���ट�ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर 

िनरंतर संल��नकरणाच मागणी वष� शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

िनरंतर संल��नकरणाचे पा��म 

(अितिर�त तुकडी) 

1) कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअ�रग - 60 

2) इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग - 60 

  वालचंद इ���ट�ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू या महािव�ालयातील कॉ��युटर 

साय�स ॲ�ड इंिजिनअ�रग व इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग या 

अ�यास�मां�या पिह�या तुकडीस जून 2009 पासून भाग-1 ते 4 (�थम ते अंितम वष�) यास 

िनरंतर संल��नकरण �ा�त असून अितिर�त तुकडी या शै�िणक वष� 2012-13 ते  

2018-19 पय�त ि�तीय पाळी म�ये हो�या. शै�िणक वष� 2019-20 म�ये शासन िनण�य  

िद.08 नो�ह�बर, 2019 अ�वये ि�तीय पाळी�या अ�यास�मांचे �थम पाळीत �पांतर 

कर�याबाबत िविहत �ि�ये�ारे काय�वाही क�न (िव�ा पिरषद ठराव �.27, 

िद.06/06/2020) मा�यता दे�यात आली आहे. 

 शै�िणक वष� 2021-22 पासून िनरंतर संल��नकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त 

संबिंधत महािव�ालयाला भेट देऊन आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर 

कर�याकामी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 116 व िव�ापीठ 

अनुदान आयोग िनयमावली (महािव�ालयांचे िव�ापीठाशी संल��नकरण) िविनयम 2009 व 

2012 नुसार खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. �ही. पी. उबाळे   अ�य� 

2) डॉ. एस. �ही. �पगळे    सद�य 

3) डॉ. एस. डी. नवले    सद�य 

4) मा. संचालक (तं.िश.) महारा�� रा�य, मंुबई सद�य 

5) �ी. जी. ए. कुलकण�    सद�य 
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 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअ�रग व इले��ॉिन�स ॲ�ड 

टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग या अ�यास�मां�या 60+60 िव�ा�य��या अितिर�त तुकड�ना 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून िवनाअट िनरंतर संल��नकरण दे�याची िशफारस केलेली आहे. 

 सदर महािव�ालयातील कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअ�रग व इले��ॉिन�स ॲ�ड 

टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग या अ�यास�मास शै�िणक वष� 2021-22 पासून िनरंतर 

संल��नकरण दे�याची बाब िद.16/03/2021 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत 

िवचाराथ� सादर केली असता, अिध�ठाता मंडळाने ठराव �. 07 अ�वये शै�िणक वष� 2021-22 

पासून िनरंतर संल��नकरण दे�याबाबतची िशफारस िव�ा पिरषदेस केलेली आहे. 

 सबब, वालचंद इ���ट�ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू या महािव�ालयातील 

कॉ��युटर साय�स ॲ�ड इंिजिनअ�रग व इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग 

या अ�यास�मां�या 60+60 िव�ा�य��या अितिर�त तुकड�ना शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

िनरंतर संल��नकरण दे�याकामी अिध�ठाता मंडळाने केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: वालचंद इ���ट�ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव�ालयातील कॉ��युटर साय�स 

ॲ�ड इंिजिनअ�रग व इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअ�रग या 

अ�यास�मां�या 60+60 िव�ा�य��या अितिर�त तुकड�ना शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

िनरंतर संल�नीकरण दे�याकामी अिध�ठाता मंडळाने केलेली िशफारस ��वका�न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[  15  ] छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल�नीकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट 

देऊन आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे - (अ�य�) 

2. डॉ. एस. पी. �शदे                - (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक           - (सद�य) 

4. �ी. जी. ए. कुलकण�           - (सद�य) 

 उ�त सिमतीने सदर महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल ��तुत िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून सिमतीने एम.ए. (इितहास) भाग - 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022 - 23 व 2023-24 या तीन  वष�करीता अटी 

पतु�ते�या अधीन राहुन िशफारस केलेली आहे. �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या 

अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये कळिवले होते. �याअनुषंगाने 

महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतु�ता अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व  

2023-24 या तीन वष�करीता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव�ालया�या 

एम.ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक 

वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  16  ] छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल�नीकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देऊन आव�यक 

ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे      - (अ�य�) 

2) �ीमती �ही. के. परुोिहत          - (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक            - (सद�य) 

4) �ी. जी. ए. कुलकण�            - (सद�य) 

 उ�त सिमतीने सदर महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल ��तुत िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून सिमतीने एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता अटी 

पतु�ते�या अधीन राहुन िशफारस केलेली आहे. �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या 

अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये कळिवले होते. �याअनुषंगाने 

महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतु�ता अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापरू या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�करीता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर या महािव�ालया�या 

एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  17  ] ��हदेवदादा माने इ���ट�ुट ऑफ टे�नॅालॉजी, बेलाटी या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी.टेक. (Mech.Engg, CSE, E&TC, Electrical Engg) भाग - 1 ते 4 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: ��हदेवदादा माने इ���ट�ुट ऑफ टे�नॅालॉजी, बलेाटी या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. टेक. (Mech.Engg, CSE, E&TC, Electrical Engg) भाग 

- 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त 

महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी 

खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

1) �ाचाय� डॉ. सी. एस. सुय�वशंी (अ�य�) 

2) 2.1. �ी. बी. बी. देशमुख (सद�य) 

 2.2. �ीमती ए. आर. कुलकण� (सद�य) 

 2.3. �ी. एफ. एम. वळसंगकर (सद�य) 

 2.4. �ीमती �ही. एस. प�की (सद�य) 

3)  मा. संचालक, तं� िश�ण संचालनालय, मंुबई (सद�य) 

4)  �ी. सी. जी. कोनापरेू (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.टेक. (Mech.Engg, CSE, 

E&TC, Electrical Engg) भाग - 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, ��हदेवदादा माने इ���ट�ुट ऑफ टे�नॅालॉजी, बलेाटी या महािव�ालया�या 

बी.टेक. (Mech.Engg, CSE, E&TC, Electrical Engg) भाग - 1 ते 4 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��हदेवदादा माने इ���ट�ुट ऑफ टे�नॅालॉजी, बेलाटी या महािव�ालया�या बी.टेक. 

(Mech.Engg, CSE, E&TC, Electrical Engg) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  18  ] ए. आर. बुल� मिहला विर�ठ महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम.कॉम. (ॲड�हा�स अक�ट�सी) भाग - 1 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग - 2 �या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: ए. आर. बलु� मिहला विर�ठ महािव�ालय, सोलापरू या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून एम.कॉम. (ॲड�हा�स अक�ट�सी) भाग - 1 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग - 2 �या नैस�गक िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त 

महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी 

खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

1) �ाचाय� डॉ. �ीमती के. ए. पांडे (अ�य�ा) 

2) डॉ. �ीमती �ही. के. परुोिहत (सद�या) 

3) मा. िश�ण संचालक, उ�च  िश�ण संचालनालय, पणेु (सद�य) 

4) �ी. एस. बी. तानवडे (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.कॉम. (ॲड�हा�स 

अक�ट�सी) भाग-1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग-2 �या नैस�गक 

िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता िशफारस केली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झाले�या अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, ए. आर. बलु� मिहला विर�ठ महािव�ालय, सोलापरू या महािव�ालया�या 

एम.कॉम. (ॲड�हा�स अक�ट�सी) भाग-1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरण व 

भाग-2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता मा�यता दे�याची 

बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: ए. आर. बुल� मिहला विर�ठ महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या एम.कॉम. 

(ॲड�हा�स अक�ट�सी) भाग-1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग-2 �या 

नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 
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[  19  ] डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए. भाग 3 (त�व�ान) या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.ए.भाग-3 (त�व�ान) या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक 

ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) डॉ. �ीमती एन. ए. काकडे (अ�य�) 

2) डॉ. बी. एस. मुळीक (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पणेु (सद�य) 

4) �ी. जी. ए. कुलकण� (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.ए.भाग-3 (त�व�ान) या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व  

2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या 

महािव�ालया�या बी.ए.भाग-3 (त�व�ान) या अ�यास�मा�या संल�नीकरणा�या 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील 

अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. बी.ए.भाग-3 (त�व�ान) िवषयासाठी लवकरात लवकर िनयिमत अ�यापकाची 

िनयु�ती कर�यात यावी. 

 

ठराव: डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव�ालया�या 

बी.ए.भाग-3 (त�व�ान) या अ�यास�मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 बी.ए.भाग-3 (त�व�ान) िवषयासाठी लवकरात लवकर िनयिमत अ�यापकाची िनयु�ती 

कर�यात यावी. 
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[  20  ] क�तुरबाई कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून एम.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: क�तुरबाई कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापरू या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. बी. �ीरसागर (अ�य�) 

2) डॉ. के. ज.े �शदे (सद�य) 

3)  मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पणेु (सद�य) 

4)  �ी. जी. ए. कुलकण� (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व  

2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, क�तुरबाई कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापरू या महािव�ालया�या एम.एड. 

भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 

2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1) To appoint two qualified full time teaching staff/Assistant Professors as 

per university/NCTE norms. 

 

ठराव: क�तुरबाई कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर या महािव�ालया�या एम.एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

 To appoint two qualified full time teaching staff/Assistant Professors as per 
university/NCTE norms. 
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[  21  ] �ी िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून  

एम. ए�सी. (�ाणीशा�) भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक 

िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ी िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 

पासून एम. ए�सी. (�ाणीशा�) भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक 

िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु (अ�य�) 

2) डॉ. एल. बी. दामा (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु. (सद�य) 

4) �ी. जी. सी. जवळकर (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम. ए�सी. (�ाणीशा�) भाग 1 

�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या 

तीन वष�करीता व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.  

 सबब, �ी िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या एम. ए�सी. (�ाणीशा�) 

भाग 1 �या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 

या तीन वष�करीता व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�करीता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: �ी िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या एम. ए�सी. (�ाणीशा�) भाग 1 �या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 

या एका वष�करीता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  22  ] �ी िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून  

एम. ए�सी. (वन�पतीशा�) भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक 

िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ी िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 

पासून एम. ए�सी. (वन�पतीशा�) भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या 

नैस�गक िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी 

क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.  

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु (अ�य�) 

2) डॉ. एम. एन. जगताप (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु. (सद�य) 

4) �ी. जी. सी. जवळकर (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम. ए�सी. (वन�पतीशा�) 

भाग 1 �या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 

या तीन वष�करीता व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.  

 सबब, �ी िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या एम. ए�सी. 

(वन�पतीशा�) भाग 1 �या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22,  

2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: �ी िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या एम.ए�सी. (वन�पतीशा�) भाग 1 �या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 

या एका वष�करीता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  23  ] कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, बाश� या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून  

एम. पी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, बाश� या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 

पासून एम. पी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

1) �ाचाय� डॉ. एस. बी. �ीरसागर (अ�य�) 

2) डॉ. �ीमती आर. ज.े दळवी (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु. (सद�य) 

4) डॉ. एम. जी. क�याणशे�ी (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम. पी. एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व  

2023-24 या तीन वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.  

 सबब, कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, बाश� या महािव�ालया�या एम. पी. एड. भाग 1 व 2 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, बाश� या महािव�ालया�या एम. पी. एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व  

2023-24 या तीन वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  24  ] एम. आय. टी. कॉलेज ऑफ रे�व े इंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�, जामगांव, ता. बाश�, 

िज.सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. टेक. (Civil, CSE, 

E&TC and Mech. Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: एम. आय. टी. कॉलेज ऑफ रे�व ेइंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�, जामगांव, ता. बाश� या 

महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. टेक. (Civil, CSE, E&TC and Mech. 

Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ.एस.डी.नवल े (अ�य�) 2) �ी. एस. डी. जगदाळे (सद�य) 

3) �ी. अमोल फाटक (सद�य) 4) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवल े (सद�य) 

5) डॉ. आर. आर. िग�े (सद�य) 6) मा. संचालक,  

तं� िश�ण संचालनालय, 

मंुबई. 

(सद�य) 

7) �ी. एस. डी. जगदाळे (सद�य)    

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. टेक. (Civil, CSE, E&TC 

and Mech. Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक 

वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता िवना अट िशफारस केलेली आहे.  

 सबब, एम. आय. टी. कॉलेज ऑफ रे�व े इंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�, जामगांव, 

ता.बाश�, िज. सोलापरू या महािव�ालया�या बी. टेक. (Civil, CSE, E&TC and Mech. 

Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: एम. आय. टी. कॉलेज ऑफ रे�व े इंिजिनअर�ग ॲ�ड िरसच�, जामगांव, ता.बाश�, 

िज.सोलापूर या महािव�ालया�या बी. टेक. (Civil, CSE, E&TC and Mech. Engg.) भाग  

1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व  

2022-23 या दोन वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  25  ] कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून बी.टेक. 

(Civil Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी.टेक. (Civil Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले    (अ�य�) 

2) �ी. सी. एम. देशमुख             (सद�य) 

3) मा. संचालक, तं�िश�ण संचालनालय, मंुबई (सद�य) 

4) �ी. पी. पी. तपिकरे                (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी.टेक. (Civil Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एक वष�किरता िवनाअट िशफारस 

केलेली आहे. 

 सबब, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालया�या बी. टेक.  

(Civil Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 या एक वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या बी. टेक. (Civil Engg.)  

भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या 

एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  26  ] कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून बी.टेक. 

(Electrical Engg.) या अ�यास�मा�या भाग 1 ते 3 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 4 

�या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी.टेक. (Electrical Engg.) या अ�यास�मा�या भाग 1 ते 3 चे 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 4 �या नैस�गक िव�तारासंदभ�त �ा�त ��तावासंदभ�त 

महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी 

खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले     (अ�य�) 

2) �ी. �ही. एस. िबराजदार        (सद�य) 

3) मा. संचालक, तं�िश�ण संचालनालय, मंुबई                   (सद�य) 

4) �ी. पी. पी. तपिकरे               (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. टेक. (Electrical Engg.) या अ�यास�मा�या भाग 1 ते 3 चे 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 4 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या 

एक वष�किरता िवनाअट िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालया�या बी.टेक.  

(Electrical Engg.) या अ�यास�मा�या भाग 1 ते 3 च ेसंल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 4 

�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एक वष�किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या बी.टेक. (Electrical Engg.) या 

अ�यास�मा�या भाग 1 ते 3 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 4 �या नैस�गक 

िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  27  ] कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून बी.टेक. 

(Civil Engg.) (60+60=120) भाग 4 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�ताराची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी. टेक. (Civil Engg.) (60+60=120) भाग 4 या अ�यास�मा�या नैस�गक 

िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले     (अ�य�) 

2) डॉ. एस. एस. कदम             (सद�य) 

3) मा. संचालक, तं�िश�ण संचालनालय, मंुबई                    (सद�य) 

4) �ी. पी. पी. तपिकरे               (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी.टेक. (Civil Engg.) (60+60=120) भाग 4 या 

अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 पासून िवनाअट िशफारस 

केलेली आहे. 

 सबब, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालया�या बी. टेक.  

(Civil Engg.) (60+60=120) भाग 4 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 

2021-22 पासून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या बी. टेक. (Civil Engg.) 

(60+60=120) भाग 4 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 

पासून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  28  ] एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 

2021-22 पासून बी. टेक. (Electrical Engg. & CSE) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. टेक. (Electrical Engg. & CSE) भाग 1 ते 4 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. डॉ. एस. आर. ग�गज े                                      (अ�य�) 

2. �ी. पी. के. मगदूम                                            (सद�य) 

3. डॉ. �ीमती पी. एस. याळगी                                   (सद�य) 

4. मा. संचालक, तं�िश�ण संचालनालय, मंुबई         (सद�य) 

5. �ी. ए. ए. भोपळे                                        (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. टेक. (Electrical Engg. & CSE) भाग 1 ते 4 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन 

वष�किरता िवनाअट िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या 

महािव�ालया�या बी. टेक. (Electrical Engg. & CSE) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या बी. टेक. 

(Electrical Engg. & CSE) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 

 



िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद.10/07/२०21 काय�वृ�ांत                                         पान �.36 /159 

 

[  29  ] एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 

2021-22 पासून एम. टेक. (Electronics Engg.) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम. टेक. (Electronics Engg.) भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. डॉ. एस. आर. ग�गज े                                       (अ�य�) 

2. डॉ. एस. आर. ग�गज े                                         (सद�य) 

3. मा. संचालक, तं�िश�ण संचालनालय, मंुबई         (सद�य) 

4. �ी. ए. ए. भोपळे                                           (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने एम. टेक. (Electronics Engg.) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता िवनाअट िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या 

महािव�ालया�या एम. टेक. (Electronics Engg.) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव�ालया�या एम. टेक. 

(Electronics Engg.) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[  30  ] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 

पासून एम. ए. (भगूोल) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम. ए. (भगूोल) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार               (अ�य�) 

2. डॉ. एन. ज.े पाटील                       (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु      (सद�य) 

4. �ी. एम. जी. देशमुख                     (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने एम. ए. (भगूोल) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता करणेबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �यानुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालया�या एम.ए. 

(भगूोल) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या एम.ए. (भगूोल)  

भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 

2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  31  ] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 

पासून एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार               (अ�य�) 

2. डॉ. �ही. बी. वाघमारे                     (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु      (सद�य) 

4. �ी. एम. जी. देशमुख                     (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता करणेबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �यानुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालया�या एम.ए. 

(इितहास) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या एम.ए. (इितहास)  

भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22,  

2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 

 



िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद.10/07/२०21 काय�वृ�ांत                                         पान �.39 /159 

 

[  32  ] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 

पासून एम. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार               (अ�य�) 

2. डॉ. आर. एल. गायकवाड                (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु      (सद�य) 

4. �ी. एम. जी. देशमुख                     (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने एम. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता 

अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता करणेबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �यानुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालया�या 

एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या एम.कॉम. भाग 1 व 2 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  33  ] �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून 

बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी.सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले                  (अ�य�) 

2. डॉ. जी. एस. शहाणे                         (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु          (सद�य) 

4. �ी. पी. पी. तपिकरे                          (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन 

राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता करणेबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �यानुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपरू या महािव�ालया�या  

बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1) िव�ापीठ िनयमा�माणे िनयिमत �ाचाय� व िश�क यांची नेमणकू करावी. 

 

ठराव: �यु सातारा कॉलेज ऑफ बी.सी.ए., पंढरपूर या महािव�ालया�या बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िव�ापीठ िनयमा�माणे िनयिमत �ाचाय� व िश�क यांची नेमणूक करावी. 
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[  34  ] देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 

पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालयाकडून शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले                                     (अ�य�) 

2) डॉ. आर. आर. क�ढूर                                          (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पणेु         (सद�य) 

4) �ी. एस. सी. देशमुख                                           (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता िवनाअट 

िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या 

बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या बी.सी.ए. भाग 1 ते 

3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  35  ] एन. बी. नवल े �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून बी.टेक. (इले���कल इंिजिनअर�ग) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: एन. बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.टेक. (इले���कल इंिजिनअर�ग) भाग - 1 ते 4 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. जी. एन. िच�े (अ�य�) 

2) �ीमती एस. जी. िशरशीकर (सद�य) 

3)  मा. संचालक, तं� िश�ण संचालनालय, मंुबई (सद�य) 

4)  �ी. जी. ए. कुलकण� (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. टेक. (इले���कल 

इंिजिनअर�ग) भाग-1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

खालील�माणे आहे. 

�थािनक चौकशी 

सिमतीची अट 

महािव�ालयाने सादर केलेला अटी पुत�ता अहवाल 

Ph.D. holders staff 

should be 

appointed 

 Dr. S. B. Kulkarni was appointed as professor & Vice-

Principal and worked from 27/12/2012 to 12/02/2015. He 

had resigned from services as he had been selected as 

Professor in Government Polytechnic. 

 As there are very less colleges available in Maharashtra 

those provide M.E./M.Tech. Degree in Electrical branches. 

 Also, there are very less faculties available with Ph.D. 

qualification in Electrical branch in Maharashtra. 

 Still, Institute will try its level best to appoint of Electrical 

Engineering. 
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 सबब, एन. बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. टेक. (इले���कल इंिजिनअर�ग) भाग 1 

ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 

व 2023-24 या तीन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: 1. एन. बी. नवल े �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव या महािव�ालया�या  

बी. टेक. (इले���कल इंिजिनअर�ग) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

2. �थािनक चौकशी सिमतीने घातले�या खालील अट�ची पूत�ता कर�याबाबत 

महािव�ालयास �वतं�पणे कळिव�यात याव.े 

 Ph.D. holder staff should be appointed. 
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[  36  ] एन. बी. नवल े �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव या महािव�ालया�या शै�िणक 

वर्ष 2021-22 पासून एम. टेक. (���चरल इंिजिनअर�ग) भाग - 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: एन. बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम. टेक. (���चरल इंिजिनअर�ग) भाग - 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

1) �ाचाय� डॉ. डी. ज.े साळंुखे (अ�य�) 

2) �ी. एस. बी. ज�हेरी (सद�य) 

3)  मा. संचालक, तं� िश�ण संचालनालय, मंुबई (सद�य) 

4)  �ी. जी. ए. कुलकण� (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.टेक. (���चरल 

इंिजिनअर�ग) भाग - 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

खालील �माणे आहे. 

अ. 

�. 

�थािनक चौकशी 

सिमती�या अटी 

महािव�ालयाने सादर केलेला अटी पुत�ता अहवाल 

1 AICTE �या िनयमा�माणे 

�ा�यापकांची नेमणकू 

कर�यात यावी. 

Prof. P. P. Tapkire (Asst. Professor) approved by 

UGC Selection Committee has submitted his thesis 

of Ph.D. at SPPU. Due to Covid-19 pandemic award 

of his degree is getting delayed and it is expected 

that his Ph.D will be completed in next two 

months. 

2 ���चरल सॉ�टवअेरची 

लायसे�स कॉपी खरेदी 

करणे आव�यक आहे. 

Due to covid-19 pandemic the institution is closed 

for students & operating by online mode. The 

software will be purchased as soon as the college 

will start physical Classes. 
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 सबब, एन. बी. नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम. टेक. (���चरल इंिजिनअर�ग) भाग 1 व 

2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 

या दोन वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: 1) एन. बी. नवल े �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगाव या महािव�ालया�या 

एम.टेक. (���चरल इंिजिनअर�ग) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

2) �थािनक चौकशी सिमतीने घातले�या खालील अट�ची पूत�ता कर�याबाबत 

महािव�ालयास �वतं�पणे कळिव�यात याव.े 

 AICTE �या िनयमा�माणे �ा�यापकांची नेमणूक कर�यात यावी. 

 ���चरल सॉ�टवअेरची लायसे�स कॉपी खरेदी करणे आव�यक आहे. 
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[  37  ] माऊली िश�णशा� महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 

पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: माऊली िश�णशा� महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती.  

1) डॉ. �ही. पी. िशखरे (अ�य�) 

2) डॉ. ए. के. ब�दाड� (सद�य) 

3)  मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पणेु (सद�य) 

4)  डॉ. एम. जी. क�याणशे�ी (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन 

वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, माऊली िश�णशा� महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या बी. एड. भाग 

1 व 2 या अ�यास�मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व  

2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू करावी. 

2. िव�ापीठ मा�यता�ा�त पाच िश�क (िव�ान, गिणत, सामािजकशा� व िश�णातील 

अिध�ठान) आिण एक �ंथपाल यांची नेमणकू करावी. 

 

ठराव: माऊली िश�णशा� महािव�ालय, वडाळा या महािव�ालया�या बी. एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल�नीकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

1. िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक करावी. 

2. िव�ापीठ मा�यता�ा�त पाच िश�क (िव�ान, गिणत, सामािजकशा� व िश�णातील 

अिध�ठान) आिण एक �ंथपाल यांची नेमणूक करावी. 
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[  38  ] कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, (कुमठा नाका) सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी. आ�कटे�चर भाग 1 ते 5 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, (कुमठा नाका) सोलापरू या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून बचॅलर ऑफ आ�कटे�चर भाग 1 ते 5 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक 

ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� �ीमती िदपाली सिवता राजीव (अ�य�) 

2) मा. संचालक. तं� िश�ण संचालनालय, मंुबई (सद�य) 

3)  �ी. जी. ए. कुलकण� (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून बचॅलर ऑफ आ�कटे�चर भाग 

1 ते 5 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व  

2022-23 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

खालील�माणे आहे. 

�थािनक चौकशी 

सिमतीची अट 

महािव�ालयाने सादर केलेला अटी पतु�ता अहवाल 

िनयिमत �ाचाय�ची 

नेमणकू करावी. 

�ाचाय� पद एकाकी अस�यामुळे सदर पद भर�यासाठी 

िव�ापीठाकडून िरतसर जािहरात मंजूर क�न घेऊन �िस�द 

कर�यात आलेली आहे तपशील खालील �माणे. 

1. रा��ीय पातळीवरील वत�मानप�: 

अ) िद इंिडयन ए�स�ेस म�ये िद. 1 एि�ल 2021 

ब) िवजय कन�टक म�ये 1 एि�ल 2021 

क) युजीसी �युज मॅगिझन सा�तािहक मािसक िद.22 ते 28 माच�  

2. �थािनक पातळीवरील वत�मानप� 

अ) दैिनक लोकस�ा व 

ब) दै. िद�यमराठी म�ये िद. 01 एि�ल 2021 रोजी �िस�द कर�यात 

आली आहे. यो�य उमेदवारांचे अज� �ा�त होताच �ाचाय� िनवडीची 

�ि�या िव�ापीठ िनयमा�माणे �वरीत पणू� कर�यात येईल. 
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 सबब, कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, (कुमठा नाका) सोलापरू या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. आ�कटे�चर भाग 1 ते 5 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: 1) कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर, (कुमठा नाका) सोलापूर या महािव�ालया�या बी.आ�कटे�चर 

भाग 1 ते 5 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22 या एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

2) �थािनक चौकशी सिमतीने घातले�या खालील अट�ची पूत�ता कर�याबाबत 

महािव�ालयास �वतं�पणे कळिव�यात याव.े 

 िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक करावी. 
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 [  39  ] कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर (स�ाट चौक), सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 

पासून बी. आ�कटे�चर भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची व भाग 4 

�या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर (स�ाट चौक), सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी. आ�कटे�चर भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणाची व 

भाग 4 �या नैस�गक िव�तारासाठी �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती 

चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती.  

1) �ाचाय� डॉ. सी. एस. सुय�वशंी (अ�य�) 

2) �ीमती ए. एन. काटगावकर (सद�य) 

3) मा.संचालक, तं� िश�ण संचालनालय, मंुबई (सद�य) 

4)  �ीमती के. एस. भोसले (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल या काय�लयाकडे सादर 

केलेला असून, सिमतीने शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.आ�कटे�चर भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाच े नुतनीकरण व भाग 4 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एक 

वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपूत�ता अहवाल खालील�माणे 

आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमती�या 

अटी 

महािव�ालयाने सादर केलेला िद. 07/06/2021 रोजीचा अटी 

पुत�ता अहवाल व िद. 14/06/2021 रोजी सादर केलेला �टुी पुत�ता 

अहवाल 

महािव�ालयाची �बदू नामावली 

अ��त�वात नाही, ती अ�ावत 

क�न �यावी. 

1. िद. 07/06/2021 �या अटी पुत�ता अहवालानुसार कोिवड-19 

अंतग�त लॉकडाऊन अस�यामुळे �बदु नामावलीच ेकाम झालेले 

नसून अनलॉक झा�यानंतर लवकरात लवकर �बदू नामावली 

अ�ावत क�न घे�यात येईल असा अहवाल सादर केला आहे. 

2. िद.14/06/2021 �या �टुी पुत�ता अहवाला अ�वये �बदू 

नामावली 31 िडस�बर 2021 पय�त अ�ावत क�न दे�यात येईल 

अस ेकळिवले आहे. 

 िव�ापीठा�या िनवड 

सिमतीमाफ� त िश�क 

कम�चा�यांची िनयु�ती करावी. 

1) िद. 07/06/2021 �या अटी पुत�ता अहवालानुसार कोिवड-19 

अतंग�त लॉकडाऊन अस�यामुळे िश�ण कम�चा�यांची िनयु�ती 

च ेकाम झालेले नसून अनलॉक झा�यानंतर लवकरात लवकर 

िश�ण कम�चा�यांची िनयु�ती कर�यात येईल असा अहवाल 

सादर केला आहे. 

2) िद.14/06/2021 �या �टुी पुत�ता अहवाला अ�वये 

िव�ािपठा�या िनवड सिमतीमाफ� त होणा�या कम�चा�यांची 

िनयु�ती ही �बदू नामावली अ�ावत क�न 31 िडस�बर 2021 

पय�त सदरची पदे भरतीची काय�वाही क�न मा�यता प� व �जू 

अहवाल काय�लयाकडे सादर कर�यात येईल अस े कळिवले 

आहे. 
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 Climatology/Environment 

Lab, Surveying Lab �ा 

�योगशाळा सं�थे�या अंतग�त 

असले�या पॉिलटे��नक 

महािव�ालयासोबत सामाईक 

अस�याने लागणारा खच� 

झालेला नाही. मटेिरयल 

�युिझयम ही �योगशाळा 

अ�ावत कर�यात यावी. 

1) िद.07/06/2021 �या अटी पुत�ता अहवालानुसार �यासंबंधी 

सं�थे�या �यव�थापन मंडळाशी बोलणे झालेले असून �याच े

काम चालू आहे असा अहवाल सादर केला आहे. 

2) िद.14/06/2021 �या �टुी पुत�ता अहवाला अ�वये मटेिरयल 

�युिझयम ही �योगशाळा 31 िडस�बर 2021 पय�त अ�ावत क�न 

दे�यात येईल अस ेकळिवले आहे. 

  सबब, कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर (स�ाट चौक), सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी.आ�कटे�चर भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व 

भाग 4 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: 1) कॉलेज ऑफ आ�कटे�चर (स�ाट चौक), सोलापूर या महािव�ालया�या बी.आ�कटे�चर भाग 1 

ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 4 �या नैस�गक िव�तारास 

शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

2) �थािनक चौकशी सिमतीने घातले�या खालील अट�ची पूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

�वतं�पणे कळिव�यात यावे. 

 महािव�ालयाची �बदू नामावली अ��त�वात नाही, ती अ�ावत क�न �यावी. 

 िव�ापीठा�या िनवड सिमतीमाफ� त िश�क कम�चा�यांची िनयु�ती करावी. 

 Climatology/Environment Lab, Surveying Lab �ा �योगशाळा सं�थे�या अंतग�त 

असले�या पॉिलटे��नक महािव�ालयासोबत सामाईक अस�याने लागणारा खच� झालेला 

नाही. मटेिरयल �युिझयम ही �योगशाळा अ�ावत कर�यात यावी. 
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 [  40  ] ॲस�ट कॉलेज, कंदलगाव, सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

बी.ए�सी. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराची बाब 

िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: ॲस�ट कॉलेज सोलापूर, कंदलगाव या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण व नैस�गक िव�तारासंदभ�त खालील�माणे ��ताव 

�ा�त झाला होता. 

बी. ए�सी. भाग 1 च े संल��नकरणाचे नुतनीकरण िवषय:- इं�जी, पदाथ�िव�ान, रसायनशा�, 

वन�पतीशा�, भगुोल, �ाणीशा�, गिणत. 

बी. ए�सी. भाग 2 नैस�गक िव�तार िवषय:- पदाथ�िव�ान, रसायनशा�, गिणत, वन�पतीशा�, 

�ाणीशा�, भगुोल 

 उ�त�माणे महािव�ालयाकडून �ा�त ��तावसंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून 

आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती.                            

1) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी (अ�य�) 

2) डॉ. डी. जी. कदम (सद�य) 

3)  मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पुणे (सद�य) 

4)  �ी. पी. पी. तपिकरे (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून, सिमतीने बी. ए�सी. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक 

िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपूत�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, ॲस�ट कॉलेज, कंदलगाव, सोलापूर या महािव�ालया�या बी.ए�सी. भाग 1 च े

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 चा नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. The Post of Principal, Librarian, Director of physical Education and subject 

teachaers as per prescribed workload by the university be appointed. 

2. Non-teaching staff as per the workload be appointed. 
 

ठराव: ॲस�ट कॉलेज, कंदलगाव, सोलापूर या महािव�ालया�या बी.ए�सी. भाग 1 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 The Post of Principal, Librarian, Director of physical Education and subject teachaers 

as per prescribed workload by the university be appointed. 

 Non-teaching staff as per the workload be appointed. 
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[  41  ] समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून बी. कॉम. भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.कॉम. भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. ए. एस. भोईटे (अ�य�) 

2) डॉ. एन. एस. तंटक (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु. (सद�य) 

4) �ी. जी. ए. कुलकण� (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. कॉम. भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली 

आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापरू या 

महािव�ालया�या बी.कॉम. भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू कर�यात यावी. 

2. शारीिरक संचालकांची नेमणकू कर�यात यावी. 

 

ठराव: समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी.कॉम. 

भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  

 िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक कर�यात यावी. 

 शारीिरक संचालकांची नेमणूक कर�यात यावी. 
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[  42  ] समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून बी. कॉम. भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�ताराची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. कॉम. भाग 2 [English (comp.), Business Economics, 

Corporate Accounting, Fundamental of Entrepreneurship, Business Statistics, 

Money and Financial System] या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारा�या �ा�त 

��तावासदंभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. ए. एस. भोईटे (अ�य�) 

2) डॉ. एन. एन. तंटक (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. जी. ए. कुलकण� (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. कॉम. भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास 

शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापरू या 

महािव�ालया�या बी. कॉम. भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 

2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू कर�यात यावी. 

2. शारीिरक िश�ण संचालकांची नेमणकू कर�यात यावी. 

3. बी.कॉम. भाग 2 ची �िमक व संदभ� �ंथ �. 5000/- (पाच हजार �पये) इतकी खरेदी 

करावीत. 

 

ठराव: समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी. कॉम. 

भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक कर�यात यावी. 

 शारीिरक िश�ण संचालकांची नेमणूक कर�यात यावी. 

 बी.कॉम. भाग 2 ची �िमक व संदभ� �ंथ �. 5000/- (पाच हजार �पये) इतकी खरेदी 

करावीत. 
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[  43  ] समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग-1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग 1 [इं�जी, िफिज�स, सू�मजीवशा�, 

रसायनशा�, गिणत, वन�पतीशा�, �ाणीशा�, संगणकशा�, भगूोल, इले��ॉिन�स, 

सं�याशा�] या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त 

महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी 

खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. ए. एस. भोईटे (अ�य�) 

2) डॉ. टी. आर. माने (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. जी. ए. कुलकण� (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए�सी. भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली 

आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापरू या 

महािव�ालया�या बी. ए�सी. भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1) िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू कर�यात यावी. 

2) शारीिरक संचालकांची नेमणकू कर�यात यावी. 

 

ठराव: समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी.ए�सी. 

भाग-1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.  

 िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक कर�यात यावी. 

 शारीिरक संचालकांची नेमणूक कर�यात यावी. 
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[  44  ] समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�ताराची बाब 

िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग 2 [भौितकशा�, भगूोल, रसायनशा�, 

इले��ॉिन�स, गिणत, वन�पतीशा�, सं�याशा�, �ाणीशा�, संगणकशा�, पय�वरणशा� 

(आव�यक), सू�मजीवशा�, इं�जी (आव�यक)] या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ. ए. एस. भोईटे (अ�य�) 

2) डॉ. टी. आर. माने (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. जी. ए. कुलकण� (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए�सी. भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास 

शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस या महािव�ालया�या बी. ए�सी. 

भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू कर�यात यावी. 

2. शारीिरक िश�ण संचालकांची नेमणकू कर�यात यावी. 

3. बी.ए�सी.भाग 2 ची �िमक पु�तके व संदभ� �ंथ यांची खरेदी करावी. (अंदाजे �.10 हजार) 

4. आव�यक ते �ा�यि�क सािह�य खरेदी कराव.े (अंदाज ेप�ास हजार �पये) 

 

ठराव: समीर गांधी कला महािव�ालय, माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी. ए�सी. 

भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक कर�यात यावी. 

 शारीिरक िश�ण संचालकांची नेमणूक कर�यात यावी. 

 बी.ए�सी.भाग 2 ची �िमक पु�तके व संदभ� �ंथ यांची खरेदी करावी. (अंदाजे दहा 

हजरा �पये). 

 आव�यक ते �ा�यि�क सािह�य खरेदी कराव.े (अंदाजे प�ास हजार �पये) 
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[  45  ] सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील इ���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी ॲ�ड िरसच�, 

शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी. टेक. (CSE, Mech., Electrical Engg., E.&TC, Civil) भाग 1 ते 4 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील इ���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी ॲ�ड िरसच�, 

शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी.टेक. (CSE, Mech., Electrical Engg., E.&TC, Civil) भाग 1 ते 4 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासदंभ�त महािव�ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले (अ�य�) 2) डॉ. पी. एम. पवार  (सद�य) 

3) �ी. बी. आर. साळंुके (सद�य) 4) �ी. ए. ए. कोतमाळे (सद�य) 

5) �ी. आय. ज.े शेख (सद�य) 6) डॉ. आर. आर. िग�े (सद�य) 

7) मा. संचालक,  

तं� िश�ण संचालनालय, 

मंुबई. 

(सद�य) 8) �ी. एम. जी. देशमुख (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. टेक. (CSE, Mech., Electrical Engg., E.&TC, Civil) 

भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या 

एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

खालील �माणे आहे. 

अ. 

�. 

अट अटीपतू�ता 

1 Approved 

Principal 

to be 

appointed 

महािव�ालयाकडून िव�ापीठ िनवड सिमतीमाफ� त �ाचाय�ची िनयु�ती 

करणेबाबतची सव� काय�वाही कर�यात आलेली होती. परंत,ू कोरोना 

िवषाणचूा संसग� महामारी�या पिर��थतीमुळे महािव�ालकडे फ�त 3 

उमेदवारांचे अज� �ाचाय� पदाकरीता �ा�त झाल.े  सदर उमेदवारां�या 

िव�ापीठ िनवड सिमतीमाफ� त िद.20/03/2021 रोजी मुलाखती 

घे�यात आ�या. परंत,ू िव�ापीठा�या िनयमानुसार एकही उमेदवार 

आव�यक िनकष पूण� क� शकत नस�याने एकाही उमेदवाराची 

िनयु�ती कर�यात आलेली नाही. �यामुळे महािव�ालया�या काय�कारी 

मंडळाकडून महािव�ालयाकडे काय�रत असलेले डॉ. इं�िजत 

िनवासराव यादव यांची �.�ाचाय� �हणनू िनयु�ती कर�यात आली.  

तसेच �यांची शै. वष� 2021-22 करीता िव�ापीठाची मा�यता घे�यात 

आलेली आहे. सोबत िव�ापीठाचे मा�यतेचे प� जोडले आहे. 
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 सबब, सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील इ���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी ॲ�ड 

िरसच�, शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस, िज. सोलापरू या महािव�ालया�या बी. टेक. 

(CSE, Mech., Electrical Engg., E.&TC, Civil) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: 1) सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील इ���टटयुट ऑफ टे�नॉलॉजी ॲ�ड िरसच�, 

शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी. टेक.  

(CSE, Mech., Electrical Engg., E.&TC, Civil) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 

2) �थािनक चौकशी सिमतीने घातले�या खालील अट�ची पूत�ता कर�याबाबत 

महािव�ालयास �वतं�पणे कळिव�यात याव.े 

 Approved Principal to be appointed. 
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[  46  ] औषधिनम�णशा� महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. फाम�सी. भाग 1 ते 4 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: औषधिनम�णशा� महािव�ालय, अकलूज, ता.माळिशरस, िज.सोलापरू या 

महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. फाम�सी. भाग 1 ते 4 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. आर. वाय. पाटील (अ�य�) 

2) डॉ. एम. एस. कलशे�ी (सद�य) 

3) मा. संचालक, तं� िश�ण संचालनालय, मंुबई. (सद�य) 

4) �ी. पी. पी. तपिकरे (सद�य) 
 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. फाम�सी. भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

खालील �माणे आहे. 

अ. 

�. 

अट अटीपतू�ता 

1 03 Associate 

Professor & 

06 Assistant 

Professor to 

be appointed 

through 

University 

staff selection 

committee. 

Concerned staff was appointed through local 

selection committee of the Institute. Previously 

appointments were made according to the guidelines 

of AICTE. But according to the Judgement of Hon. 

Supreme Court now appointments are to be made 

according to the Pharmacy Council of India. Due to 

the change in staff pattern, eligibility criteria, cader 

requirement and also due to Covid pandemic and 

subsequent lockdown there was delay in recruitment 

through University staff selection committee. 

However, process of workload and roster approval by 

the University has been initiated. 
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 सबब, औषधिनम�णशा� महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस, िज. सोलापरू या 

महािव�ालया�या बी. फाम�सी. भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: 1) औषधिनम�णशा��र महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर या 

महािव�ालया�या बी. फाम�सी. भाग 1 ते 4 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली.  

2) �थािनक चौकशी सिमतीने घातले�या खालील अट�ची पतू�ता कर�याबाबत 

महािव�ालयास �वतं�पणे कळिव�यात याव े

 03 Associate Professor & 06 Assistant Professor to be appointed 
through University staff selection committee. 

 



िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद.10/07/२०21 काय�वृ�ांत                                         पान �.60 /159 

 

[  47  ] �ताप�सह मोिहते पाटील महािव�ालय, करमाळा, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ताप�सह मोिहते पाटील महािव�ालय, करमाळा, िज. सोलापरू या 

महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक 

ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. पी. आर. थोरात (अ�य�) 

2) डॉ. आर. आर. कोठावळे (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु. (सद�य) 

4) �ी. सी. एम. देशमुख (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली 

आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, �ताप�सह मोिहते पाटील महािव�ालय, करमाळा, िज. सोलापरू या 

महािव�ालया�या बी.ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. महािव�ालयात िनयिमत �ाचाय�ची िनयु�ती कर�यात यावी. 

 

ठराव: �ताप�सह मोिहते पाटील महािव�ालय, करमाळा, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या 

बी.ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 

 महािव�ालयात िनयिमत �ाचाय�ची िनयु�ती कर�यात यावी. 
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 [  48  ] महा�मा फुले िश�णशा� महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: महा�मा फुल ेिश�णशा� महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात 

आली होती. 

1) डॉ. �ही. पी. िशखरे (अ�य�) 

2) डॉ. ए. के. ब�दाड� (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे (सद�य) 

4) �ी. एम. जी. देशमुख (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून, सिमतीने बी.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपूत�ता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. 

 सबब, महा�मा फुले िश�णशा� महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या 

महािव�ालया�या बी.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�) 

1. िव�ापीठ मा�यता�ा�त चार िश�क (िव�ान, गिणत व िश�णातील अिध�ठान) आिण एक 

�ंथपाल यांची नेमणकू करावी. 

2. महािव�ालयास अ�यास�मा�या आव�यकतेनुसार िकमान पाच हजार �पयां�या िव�ान 

व गिणत अ�ययन सािह�य खरेदी कराव.े 

3. महािव�ालयातील �ंथालयासाठी िकमान दहा हजार �पयांची नवीन अ�यास�मानुसार 

संदभ� �ंथ िवकत �यावीत. 

4. महािव�ालयातील िश�कांचे ईपीएफ �कवा पीपीएफ खाते काढाव.े 

 

ठराव: महा�मा फुले िश�णशा� महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी.एड. 

भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िव�ापीठ मा�यता�ा�त चार िश�क (िव�ान, गिणत व िश�णातील अिध�ठान) आिण एक 

�ंथपाल यांची नेमणूक करावी. 

 महािव�ालयास अ�यास�मा�या आव�यकतेनुसार िकमान पाच हजार �पयां�या िव�ान व 

गिणत अ�ययन सािह�य खरेदी करावे. 

 महािव�ालयातील �ंथालयासाठी िकमान दहा हजार �पयांची नवीन अ�यास�मानुसार 

संदभ� �ंथ िवकत �यावीत. 

 महािव�ालयातील िश�कांचे ईपीएफ �कवा पीपीएफ खाते काढावे. 
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[  49  ] �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2020-21 पासून बी. ए.  

भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2020-21 पासून 

बी. ए. भाग 1 च े संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराबाबत �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. �ीमती के. ए. पांडे                (अ�य�) 

2. डॉ. एस. एन. सलवदे                         (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु            (सद�य) 

4. �ी. पी. एम. पवार                          (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. ए. या अ�यास�मा�या भाग 1 च े संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता 

अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �यानुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झाले�या अटीपतू�ता 

अहवालानुसार अटी अपणू� आहेत.  �यानुषंगाने �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला 

अहवाल व महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. ए. या अ�यास�मा�या 

भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष�  

2020-21 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. Full time regular permanent Principal to be appointed. 

2. Physical Director to be appointed. 

3. Library books (Reference books) worth Rs. 5000/- to be purchased. 
 

ठराव: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 Full time regular permanent Principal to be appointed. 

 Physical Director to be appointed. 

 Library books (Reference books) worth Rs. 5000/- to be purchased. 
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[  50  ] �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2020-21 पासून बी.कॉम. 

भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2020-21 पासून बी. कॉम. भाग 1 च े संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक 

िव�ताराबाबत �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. �ीमती के. ए. पांडे                (अ�य�) 

2. डॉ. एन. जी. कलदाते                          (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु            (सद�य) 

4. �ी. पी. एम. पवार                          (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. कॉम. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या 

नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �यानुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झाले�या अटीपतू�ता 

अहवालानुसार अटी अपणू� आहेत.  �यानुषंगाने �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला 

अहवाल व महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. कॉम. भाग 1 चे 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2020-21 या 

एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. Full time permanent regular Principal to be appointed. 

2. Physical Director to be appointed. 

3. Reference Books worth Rs. 5,000/- and Two (2) computer to be 

purchase. 

 

ठराव: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी.कॉम. भाग 1 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 Full time permanent regular Principal to be appointed. 

 Physical Director to be appointed. 

 Reference Books worth Rs. 5,000/- and Two (2) computer to be 
purchase. 
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[  51  ] �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2020-21 पासून बी.ए�सी. 

भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2020-21 पासून  

बी. ए�सी. भाग 1 च ेसंल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराबाबत �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. �ीमती के. ए. पाडें                (अ�य�) 

2. डॉ. �ीमती ए. एस. लावडं                     (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु            (सद�य) 

4. �ी. पी. एम. पवार                          (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. ए�सी. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या 

नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �यानुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झाले�या अटीपतू�ता 

अहवालानुसार अटी अपणू� आहेत.  �यानुषंगाने �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला 

अहवाल व महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला अटीपतू�ता अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. ए�सी. भाग 1 चे 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2020-21 या 

एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. Full time regular permanent Principal. 

2. Appointment of Lab Assistant, Lab Attendant & Physical Director. 

3. Renovation of Lab, gas connection, water connection. 

 

ठराव: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. ए�सी. भाग 1 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वरष् 2020-21 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 Full time regular permanent Principal. 

 Appointment of Lab Assistant, Lab Attendant & Physical Director. 
 Renovation of Lab, gas connection, water connection. 

 



िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद.10/07/२०21 काय�वृ�ांत                                         पान �.65 /159 

 

[  52  ] �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून  

बी. ए. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

बी. ए. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार                  (अ�य�) 

2. डॉ. आर. ए. �शदे                           (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु         (सद�य) 

4. �ी. सी. एम. पवार                          (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. ए. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या 

नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त  

झालेला नाही.  मा. कुलगु� महोदयांनी िद. 11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. ए. भाग 1 व 2 चे 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराबाबत �थािनक चौकशी सिमतीचा 

�ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.    

 सबब, �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 व 2 च े

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या 

एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िनयिमत �ाचाय� नेमणकू करावी. 

2. पा�ताधारक सव� िवषय िश�कांची िव�ापीठ िनवड सिमती माफ� त नेमणकूा 

करा�यात. 

3. �ंथपाल व शा. िश�ण िश�क नेमणकू करावी. 

4. अ�यास�मीक व संदभ��ंथ प�ुतके �पये 50,000/- ची खरेदी करावीत. 
 

ठराव: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िनयिमत �ाचाय� नेमणूक करावी. 

 पा�ताधारक सव� िवषय िश�कांची िव�ापीठ िनवड सिमती माफ� त नेमणूका करा�यात. 

 �ंथपाल व शा. िश�ण िश�क नेमणूक करावी. 

 अ�यास�मीक व संदभ��ंथ पु�तके �पये 50,000/- ची खरेदी करावीत. 
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[  53  ] �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून  

बी. कॉम. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

बी. कॉम. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार                 (अ�य�) 

2. डॉ. एस. बी. भांज े                         (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु         (सद�य) 

4. �ी. सी. एम. पवार                          (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. कॉम. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 

�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन 

राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त  

झालेला नाही.  मा. कुलगु� महोदयांनी िद. 11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. कॉम. भाग 1 व 2 चे 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराबाबत �थािनक चौकशी सिमतीचा 

�ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.    

 सबब, �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. कॉम. भाग 1 व 2 च े

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या 

एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू करावी. 

2. पा�ताधारक सव� िवषय िश�कां�या नेमणकूा िव�ापीठ िनवड सिमती माफ� त 

करा�यात. 

3. �ंथपाल व शा. िश�ण िश�क नेमाव.े 

4. अ�यास�म व संदभ��ंथ प�ुतके �पये 50,000/- ची खरेदी करावीत. 

 

ठराव: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. कॉम. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक करावी. 

 पा�ताधारक सव� िवषय िश�कां�या नेमणकूा िव�ापीठ िनवड सिमती माफ� त करा�यात. 

 �ंथपाल व शा. िश�ण िश�क नेमाव.े 

 अ�यास�म व संदभ��ंथ पु�तके �पये 50,000/- ची खरेदी करावीत. 
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 [  54  ] �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग 

1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

बी.ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर 

करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार                 (अ�य�) 

2. डॉ. डी. एम. झ�बाडे                        (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे         (सद�य) 

4. �ी. सी. एम. पवार                           (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून सिमतीने बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या 

नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त  

झाललेा नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता दे�याबाबत 

आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराबाबत �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला 

अहवाल सोबत जोडला आहे.    

 सबब, �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. ए�सी. भाग 1 व 2 च े

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. अ�यास�मानुसार 1,00,000/- (एक लाख �.) �कमतीचे �िमक व संदभ� �ंथ खरेदी 

कराव.े 

2. आव�यकतेनुसार 4,00,000/- (चार लाख �.) �कमतीचे �योगशाळा सािह�य व केमीकल 

खरेदी करणे. 

3. िनयिमत �ाचार्य, सव� िवषय िश�क, �ंथपाल व शा. िश�ण िश�क यांची िव�ापीठ 

सिमती माफ� त नेमणकूा करा�यात. 

 

ठराव: �ीकृ�ण महािव�ालय, चळे या महािव�ालया�या बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 अ�यास�मानुसार 1,00,000/- �कमतीचे �िमक व संदभ� �ंथ खरेदी करावे. 

 आव�यकतेनुसार 4,00,000/- �कमतीचे �योगशाळा सािह�य व केमीकल खरेदी करणे. 

 िनयिमत �ाचाय�, सव� िवषय िश�क, �ंथपाल व शा. िश�ण िश�क यांची िव�ापीठ सिमती 

माफ� त नेमणूका करा�यात. 
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 [  55  ] शरदचं� पवार कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या शै.वष�  

2021-22 पासून बी.ए.भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शरदच�ं पवार कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर 

करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) डॉ. एस. एन. सलवदे                       (अ�य�) 

2) डॉ. टी. ए. देशमुख                          (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे             (सद�य) 

4) �ी. जी. सी. जवळकर                           (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केलेला 

असून सिमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले होते. �याअनुषंगाने सदर महािव�ालयाकडून �ा�त झाले�या अटी पूत�ता अहवालानुसार अटी 

अपूण� आहेत. तथािप, िद.03/06/2021 रोजी�या िटपणी�वये अटी पूत�ता न झाले�या महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नूतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत मा.कुलगु� महोदयांनी 

आदेश िदले आहेत. �यानुसार सदर महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबत �ा�त झालेला �थािनक चौकशी सिमतीचा अहवाल व अटी पूत�ता 

अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, शरदच�ं पवार कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या 

बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व  

2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. महािव�ालयात िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू कर�यात यावी. 

2. महािव�ालयात िव�ापीठ नेमणकू सिमती�ारे पूण�वळे िश�क व िश�के�र कम�चा�यांची 

नेमणकू कर�यात यावी, सदर िनयु�ती करतेवळेी रो�टर तपासून �याव.े 

3. महािव�ालयातील सेवापु�तके अ�ावत कर�यात यावीत. 

4. महािव�ालयाम�ये �. 5,000/- च ेसंदभ��ंथ खरेदी कर�यात यावते. 

5. महािव�ालयाने NAAC च ेमु�यांकन क�न �याव.े 

 

ठराव: शरदचं� पवार कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या बी.ए. भाग 1 

ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 महािव�ालयात िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक कर�यात यावी. 

 महािव�ालयात िव�ापीठ नेमणूक सिमती�ारे पूण�वेळ िश�क व िश�के�र कम�चा�यांची नेमणूक 

कर�यात यावी, सदर िनयु�ती करतेवेळी रो�टर तपासून �यावे. 

 महािव�ालयातील सेवापु�तके अ�ावत कर�यात यावीत. 

 महािव�ालयाम�ये �. 5,000/- चे संदभ��ंथ खरेदी कर�यात यावेत. 

 महािव�ालयाने NAAC चे मु�यांकन क�न �याव.े 
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 [  56  ] शरदचं� पवार कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या शै.वष�  

2021-22 पासून बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शरदच�ं पवार कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) डॉ. एस. एन. सलवदे                       (अ�य�) 

2) डॉ. एस. बी. भांजे                          (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे             (सद�य) 

4) �ी. जी. सी. जवळकर                           (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केलेला 

असून सिमतीने बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले होते. �याअनुषंगाने सदर महािव�ालयाकडून �ा�त झाले�या अटी पूत�ता अहवालानुसार अटी 

अपूण� आहेत. तथािप, िद.03/06/2021 रोजी�या िटपणी�वये अटी पूत�ता न झाले�या महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नूतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत मा.कुलगु� महोदयांनी 

आदेश िदले आहेत. �यानुसार सदर महािव�ालया�या बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबत �ा�त झालेला �थािनक चौकशी सिमतीचा अहवाल व अटी पूत�ता 

अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, शरदच�ं पवार कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या 

बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 

2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. महािव�ालयात िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू कर�यात यावी. 

2. महािव�ालयात िव�ापीठ नेमणकू सिमती�ारे पूण�वळे िश�क व िश�के�र कम�चा�यांची 

नेमणकू कर�यात यावी, सदर िनयु�ती करतेवळेी रो�टर तपासून �याव.े 

3. महािव�ालयातील सेवापु�तके अ�ावत कर�यात यावीत. 

4. महािव�ालयाम�ये �. 5,000/- च ेसंदभ��ंथ खरेदी कर�यात यावते. 

5. महािव�ालयाने NAAC च ेमु�यांकन क�न �याव.े 

 

ठराव: शरदचं� पवार कला, वािण�य व िव�ान महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या  

बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या 

एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 महािव�ालयात िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक कर�यात यावी. 

 महािव�ालयात िव�ापीठ नेमणूक सिमती�ारे पूण�वेळ िश�क व िश�के�र कम�चा�यांची नेमणूक 

कर�यात यावी, सदर िनयु�ती करतेवेळी रो�टर तपासून �यावे. 

 महािव�ालयातील सेवापु�तके अ�ावत कर�यात यावीत. 

 महािव�ालयाम�ये �. 5,000/- चे संदभ��ंथ खरेदी कर�यात यावेत. 

 महािव�ालयाने NAAC चे मु�यांकन क�न �याव.े 
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 [  57  ] सोलापूर सोशल असोिसएशनचे, कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर या महािव�ालया�या शै. वष� 

2021-22 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: सोलापूर सोशल असोिसएशनच,े कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर 

करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. डॉ. �ही. पी. िशखरे   (अ�य�) 

2. �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणापूर                     (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे            (सद�य) 

4. �ी. जी. सी. जवळकर                            (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केलेला 

असून सिमतीने बी. ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले होते. �याअनुषंगाने सदर महािव�ालयाकडून �ा�त झाले�या अटी पूत�ता अहवालानुसार अटी 

अपूण� आहेत. तथािप, िद.03/06/2021 रोजी�या िटपणी�वये अटी पूत�ता न झाले�या महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नूतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत मा.कुलगु� महोदयांनी 

आदेश िदले आहेत. �यानुसार सदर महािव�ालया�या बी. एङ. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबत �ा�त झालेला �थािनक चौकशी सिमतीचा अहवाल व अटी पूत�ता 

अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, सोलापूर सोशल असोिसएशनच,े कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर या 

महािव�ालया�या बी. ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. NCTE िनयमानुसार आव�यक िश�क - 3 पदे िनयिमत िव�ापीठ सिमतीमाफ� त िनवड क�न 

नेमावीत. 

2. िश�क व िश�के�र कम�चारी यांची सेवापु�तके अ�ावत करावीत. 

3. िश�क व िश�के�र कम�चारी यांच ेवतेन िनयिमतपणे व बँकेमाफ� त दर मिह�याला कराव.े 

4. �ंथालयाकिरता �.5,000/- ची �ंथ खरेदी करावते. 

5. मानसशा� �योगशाळेशी संबंिधत मानसशा�ीय कसो�ा �.5,000/- पय�त खरेदी करा�यात. 

 

ठराव: सोलापूर सोशल असोिसएशनचे, कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर या महािव�ालया�या  

बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 NCTE िनयमानुसार आव�यक िश�क 3 पदे िनयिमत िव�ापीठ सिमतीमाफ� त िनवड क�न 

नेमावीत. 

 िश�क व िश�के�र कम�चारी यांची सेवापु�तके अ�ावत करावीत. 

 िश�क व िश�के�र कम�चारी यांचे वेतन िनयिमतपणे व बँकेमाफ� त दर मिह�याला करावे. 

 �ंथालयाकिरता �.5,000/- ची �ंथ खरेदी करावेत. 

 मानसशा� �योगशाळेशी संबंिधत मानसशा�ीय कसो�ा �.5,000/- पय�त खरेदी करा�यात. 
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 [  58  ] �ी. सुशीलकुमार �शदे शरीिरक िश�ण महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या शै.वष�  

2021-22 पासून बी.पी.एङ. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ी. सुशीलकुमार �शदे शरीिरक िश�ण महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.पी.ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. डॉ. एस. के. पवार    (अ�य�) 

2. डॉ. िकरण चोकाककर                      (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे            (सद�य) 

4. �ी. जी. ए. कुलकण�                            (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केलेला 

असून सिमतीने बी.पी.ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला नाही. 

मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास अटी पूत�ते�या 

अधीन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर 

महािव�ालयातील बी.पी.ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा 

�थािनक चौकशी सिमतीचा अहवाल सोबत जोडला आहे.    

 सबब, �ी. सुशीलकुमार �शदे शरीिरक िश�ण महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या 

बी.पी.ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 

2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िरतसर जािहरात देऊन �ाचाय�ची िव�ापीठ िनवड सिमतीमाफ� त भरती करावी. 

2. िनयमा�माणे रो�टर मंजूर क�न घेऊन िर�त व �ंथपाल यांची पदे जािहरात देऊन भरावी. 

3. िश�के�र कम�चारी यांची िर�त पदे िनयमांनुसार भर�यात यावी. 

4. �.30,000/- पय�तच ेि�डा सािह�य खरेदी कराव.े 

5. �.10,000/- पय�तची पु�तके �ंथालयात �यावी. 

6. स��हस बुक अपडेट ठेवणे. 

7. कॉलेज िवकास सिमती िव�ापीठ (CDC) अिधिनयम 2016 अ�वये गठीत करावी. 

 

ठराव: �ी. सुशीलकुमार �शदे शरीिरक िश�ण महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या बी.पी.ए�. 

भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िरतसर जािहरात देऊन �ाचाय�ची िव�ापीठ िनवड सिमतीमाफ� त भरती करावी. 

 िनयमा�माणे रो�टर मंजूर क�न घेऊन िर�त व �ंथपाल यांची पदे जािहरात देऊन भरावी. 

 िश�के�र कम�चारी यांची िर�त पदे िनयमांनुसार भर�यात यावी. 

 �.30,000/- पय�तचे ि�डा सािह�य खरेदी कराव.े 

 �.10,000/- पय�तची पु�तके �ंथालयात �यावी. 

 स��हस बुक अपडेट ठेवणे. 

 कॉलेज िवकास सिमती िव�ापीठ (CDC) अिधिनयम 2016 अ�वये गठीत करावी. 
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 [  59  ] मातो�ी ल�मीबाई �हे�े कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अ�कलकोट या महािव�ालया�या शै.वष�  

2021-22 पासून बी.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: मातो�ी ल�मीबाई �हे�े कॉलेज ऑफ ए�यकेुशन, अ�कलकोट या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर 

करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एस. बी. �ीरसागर                  (अ�य�) 

2. डॉ. �ीमती ए. एम. रंगरेज                      (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे            (सद�य) 

4. �ी. एस. बी. गोसावी                            (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केलेला 

असून सिमतीने बी. ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 या एका वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला नाही. 

मा.कुलगु� महोदयां�या िद. 11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालया�या बी. ए�. भाग 

1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा अहवाल 

सोबत जोडला आहे.    

 सबब, मातो�ी ल�मीबाई �हे�े कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अ�कलकोट या महािव�ालया�या 

बी. ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. To appoint qualified teaching staff and also the Librarian as per NCTE regulation 

/ PAH Solapur University guidelines. 

2. The college should get the newly added infrastructure/building permission 

from the Nagar Parishad 

3. The college should construct a ramp and railing possibly at the entrance (within 

four months) 

4. Teachers should be given opportunities of participation in orientation / 

refresher courses (Online or offline as is possible. 

 

ठराव: मातो�ी ल�मीबाई �हे�े कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अ�कलकोट या महािव�ालया�या बी.ए�. भाग 1 

व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 To appoint qualified teaching staff and also the Librarian as per NCTE regulation / 
PAH Solapur University guidelines. 

 The college should get the newly added infrastructure/building permission from 
the Nagar Parishad 

 The college should construct a ramp and railing possibly at the entrance (within 
four months) 

 Teachers should be given opportunities of participation in orientation / refresher 
courses (Online or offline as is possible. 
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 [  60  ] �ी. वीरतप�वी च�वीर िशवाचाय� िश�णशा� महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ी. वीरतप�वी च�वीर िशवाचाय� िश�णशा� महािव�ालय, सोलापूर या 

महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती 

चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर करणे कामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणपूर    (अ�य�) 

2) डॉ. �ीमती ए. एम. रंगरेज     (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पुणे  (सद�य) 

4) डॉ. एस. एस. पाटील     (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून सिमतीने बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून िशफारस 

केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला 

नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले 

अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, �ी.वीरतप�वी च�वीर िशवाचाय� िश�णशा� महािव�ालय, सोलापूर या 

महािव�ालया�या बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1) The office staff is also appointed as per state government norms. 

2) Appoint Faculty Librarian as per NCTE norms. 
 

ठराव: �ी.वीरतप�वी च�वीर िशवाचाय� िश�णशा� महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या 

बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 

 The office staff is also appointed as per state government norms. 

 Appoint Faculty Librarian as per NCTE norms. 
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[  61  ] संगमे�र रा� महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: संगमे�र रा� महािव�ालय, सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर करणे कामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) डॉ. �ीमती एन. ए. काकडे    (अ�य�) 

2) डॉ. पी. एन. कोळेकर     (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पणेु (सद�य) 

4) �ी. जी. सी. जवळकर     (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन 

राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद. 11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त       

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, संगमे�र रा� महािव�ालय, सोलापरू या महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या 

दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1) बी. ए. मधील ��येक िवषयाच े5 संदभ� �ंथ खरेदी कर�यात यावते. 

2) ��येक िवषयाची 2 िनयतकािलके सु� कर�यात यावीत. 

3) किरअर गाईड�स सेल सु� कर�यात यावा (�पध� परी�ा माग�दश�कन क� �) 

4) कौश�य िवकास कोस� सु� कर�यात यावते. 

5) �पध� परी�ा प�ुतकांची खरेदी कर�यात यावी. 

 

ठराव: संगमे�र रा� महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 बी. ए. मधील ��येक िवषयाचे 5 संदभ� �ंथ खरेदी कर�यात यावते. 

 ��येक िवषयाची 2 िनयतकािलके सु� कर�यात यावीत. 

 किरअर गाईड�स सेल सु� कर�यात यावा (�पध� परी�ा माग�दश�क क� �) 

 कौश�य िवकास कोस� सु� कर�यात यावते. 

 �पध� परी�ा पु�तकांची खरेदी कर�यात यावी. 
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 [  62  ] संगमे�र रा� महािव�ालय, सोलापूर  या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

बी.कॉम.भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: संगमे�र रा� महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर 

करणे कामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) डॉ. �ीमती एन. ए. काकडे     (अ�य�) 

2) डॉ. आर. एल. गायकवाड     (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पुणे  (सद�य) 

4) �ी. जी. सी. जवळकर     (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून सिमतीने बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून िशफारस 

केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवल ेआहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला 

नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले 

अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, संगमे�र रा� महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या बी. कॉम. भाग 1 ते 3 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1) �. 10,000/- च ेसंदभ� �ंथ खरेदी कर�यात यावते. 

2) 2 िनयतकािलके सु� कर�यात यावीत. 

3) कौश�य िवकास कोस� सु� कर�यात यावते. 

4) �पध� परी�ा पु�तकांची खरेदी कर�यात यावी. 

 

ठराव: संगमे�र रा� महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या बी. कॉम. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 �. 10,000/- चे संदभ� �ंथ खरेदी कर�यात यावेत. 

 2 िनयतकािलके सु� कर�यात यावीत. 

 कौश�य िवकास कोस� सु� कर�यात यावेत. 

 �पध� परी�ा पु�तकांची खरेदी कर�यात यावी. 
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 [  63  ] सोलापूर सोशल असोिसएशनचे, आट�स ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, सोलापूर या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.ए. (उदू�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: सोलापूर सोशल असोिसएशनच,े आट�स ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, सोलापूर या 

महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम. ए. (उदू�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती 

चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर करणे कामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती.  

1) डॉ. �ही. एल. कदम     (अ�य�) 

2) डॉ. �ीमती एफ. एम. शेख     (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पुणे  (सद�य) 

4) �ी. जी. ए. कुलकण�     (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून सिमतीने एम. ए. (उदू�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन 

राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला 

नाही. मा. कुलगु� महोदयां�या िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालया�या 

एम.ए. (उदु�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक 

चौकशी सिमतीचा अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, सोलापूर सोशल असोिसएशनच,े आट�स ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, सोलापूर या 

महािव�ालया�या एम. ए. (उदू�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचारारथ्). 

1) �.5,000/- ची संदभ� पु�तके खरेदी करावीत. 

2) िव�ाथ� �वशे व जमा-खच�ची न�द ठेवावी. 

3) परी�ा िनयं�ण क�ात CCTV ची �यव�था कर�यात यावी. 

 

ठराव: सोलापूर सोशल असोिसएशनचे, आट�स ॲ�ड कॉमस� कॉलेज, सोलापूर या महािव�ालया�या 

एम. ए. (उदू�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 

या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 �.5,000/- ची संदभ� पु�तके खरेदी करावीत. 

 िव�ाथ� �वेश व जमा-खच�ची न�द ठेवावी. 

 परी�ा िनयं�ण क�ात CCTV ची �यव�था कर�यात यावी. 
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 [  64 ] बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2020-21 पासून 

बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2020-21 पासून बी.सी.ए.भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे (अ�य�) 

2) डॉ. पंकज डोळस  (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु. (सद�य) 

4) डॉ. एस. एस. पाटील (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव�ालया�या बी.सी.ए. भाग 1 ते 

3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 

2022-23 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. डीजीटल राय�टग पॅड 3 �यावीत. 

 

ठराव: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव�ालया�या बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 डीजीटल राय�टग पॅड 3 �यावीत. 
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[  65  ] बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

पी.जी.डी.सी.ए. या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2021-22 पासून पी.जी.डी.सी.ए. या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) डॉ. एस. के. पवार (अ�य�) 

2) डॉ. बी. एस. साळंुखे  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) डॉ. एस. एस. कदम (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने पी.जी.डी.सी.ए. या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील पी.जी.डी.सी.ए. या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव�ालया�या पी.जी.डी.सी.ए. 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. Purchase bluetooth pen tablet. 

2. Do the effort to improve student’s admission. 

 

ठराव: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश� या महािव�ालया�या पी.जी.डी.सी.ए. या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 Purchase bluetooth pen tablet. 

 Do the effort to improve student’s admission. 
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[  66  ] बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश�, िज.सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश�, िज.सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) डॉ. एस. के. पवार (अ�य�) 

2) डॉ. �ही. के. िबले (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु. (सद�य) 

4) डॉ. एस. एस. कदम (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली 

आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील एम. कॉम. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

           सबब, बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश�, िज. सोलापरू या महािव�ालया�या 

एम.कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. The College Should Purchase reference Books of Rs. 10,000/- 

2. College should submit Audit Report of Financial Year 2020-21 

 

ठराव: बी. पी. सुलाखे कॉमस� कॉलेज, बाश�, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या एम.कॉम. भाग 1 

व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 The College Should Purchase reference Books of Rs. 10,000/- 

 College should submit Audit Report of Financial Year 2020-21 
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[  67  ] �ी. �वामी समथ� िश�णशा� महािव�ालय, बाश�, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2020-21 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ी. �वामी समथ� िश�णशा� महािव�ालय, बाश�, िज. सोलापरू या 

महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2020-21 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक 

ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) डॉ. �ही. पी. िशखरे (अ�य�) 

2) डॉ. ए. के. ब�दाड�  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. पी. पी. तपिकरे (सद�य) 

            उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2020-21 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

            �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

           सबब, �ी. �वामी समथ� िश�णशा� महािव�ालय, बाश�, िज. सोलापरू या 

महािव�ालया�या बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 
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शै�िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िनयिमत �ाचाय�ची नेमणकू करावी. 

2. िव�ापीठ मा�यता�ा�त पाच िश�क (िव�ान, गिणत, सामािजकशा� व िश�णातील 

अिध�ठान) आिण एक �ंथपाल यांची नेमणकू करावी. 

3. महािव�ालयास अ�यास�मा�या आव�यकतेनुसार िकमान पाच हजार �पयां�या 

मानसशा�ीय चाच�या िवकत �या�यात. 

4. महािव�ालयातील �ंथालयासाठी िकमान दहा हजार �पयांची नवीन 

अ�यास�मानुसार संदभ� �ंथ िवकत �यावीत. 

5. महािव�ालयातील सव� िश�क, िश�के�र कम�चारी यांचे वतेन बकेँमाफ� त करावते. 

6. महािव�ालयातील िश�कांचे ईपीएफ �कवा पीपीएफ खाते काढाव.े 

 

ठराव: �ी. �वामी समथ� िश�णशा� महािव�ालय, बाश�, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या 

बी.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2020-21 

या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िनयिमत �ाचाय�ची नेमणूक करावी. 

 िव�ापीठ मा�यता�ा�त पाच िश�क (िव�ान, गिणत, सामािजकशा� व िश�णातील 

अिध�ठान) आिण एक �ंथपाल यांची नेमणूक करावी. 

 महािव�ालयास अ�यास�मा�या आव�यकतेनुसार िकमान पाच हजार �पयां�या 

मानसशा�ीय चाच�या िवकत �या�यात. 

 महािव�ालयातील �ंथालयासाठी िकमान दहा हजार �पयांची नवीन 

अ�यास�मानुसार संदभ� �ंथ िवकत �यावीत. 

 महािव�ालयातील सव� िश�क, िश�के�र कम�चारी यांचे वतेन बँकेमाफ� त करावते. 

 महािव�ालयातील िश�कांचे ईपीएफ �कवा पीपीएफ खाते काढाव.े 
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 [  68  ] हेमुजी चंदेल े कॉलेज, शेळगाव (आर), ता. बाश� या महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी.ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची 

बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: हेमुजी चंदेल े कॉलजे, शेळगाव (आर), ता. बाश� या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी.ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर 

कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. �ही. कोटी (अ�य�) 

2) डॉ. �ीमती ए. एस. लावडं  (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक (उ.िश.), पुणे (सद�य) 

4) �ी. जी. सी. जवळकर (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून, सिमतीने बी. ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला 

नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले 

अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, हेमुजी चंदेले कॉलेज, शेळगांव (आर), ता. बाश� या महािव�ालया�या बी.ए�सी. 

भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22,  

2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची 

बाब िवचाराथ�). 

 The posts of Principal, Director of Physical Education and Librarian be filled. 

 Faculty should be recruited as per workload. 

 Journals related to science stream worth Rs. 5,000/- (Five Thousand only) be 

purchased. 

 Reference books worth Rs. 10,000/- (Ten Thousand only) be purchased. 
 

ठराव: हेमुजी चंदेले कॉलेज, शेळगाव (आर), ता. बाश� या महािव�ालया�या बी.ए�सी. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 The posts of Principal, Director of Physical Education and Librarian be filled. 

 Faculty should be recruited as per workload. 

 Journals related to science stream worth Rs. 5,000/- (Five Thousand only) be 
purchased. 

 Reference books worth Rs. 10,000/- (Ten Thousand only) be purchased. 
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[  69  ] यशवतंराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2020-21 पासून एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: यशवतंराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2020-21 पासून एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक 

ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) डॉ. एस. जी. पजुारी (अ�य�) 

2) डॉ. �ीमती एस. एस. गुंड (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. जी. सी. जवळकर (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने एम.ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन 

वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, यशवतंराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा, िज.सोलापरू या महािव�ालया�या 

एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�) 

1. �. 2,000/- ची प�ुतके खरेदी करावीत. 

2. महारा�� सािह�य पि�का व सािह�यसूची ही दोन िनयतकािलके सु� करावीत. 
 

ठराव: यशवतंराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या एम. ए. 

(मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2020-21 व 

2021-22 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात 

आली. 

 �. 2,000/- ची पु�तके खरेदी करावीत. 

 महारा�� सािह�य पि�का व सािह�यसूची ही दोन िनयतकािलके सु� करावीत. 



िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद.10/07/२०21 काय�वृ�ांत                                         पान �.84 /159 

 

 

[  70  ] महा�मा फुले कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालया�या 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: महा�मा फुले कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अकलूज, ता. माळिशरस या 

महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक 

ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गणापरू (अ�य�) 

2) डॉ. �ही. बी. िकडगांवकर  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु. (सद�य) 

4) �ी. एस. सी. देशमुख (सद�य) 

 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. एड. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, महा�मा फुले कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अकलूज, ता. माळिशरस या 

महािव�ालया�या बी. एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास  
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शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. Appoint Regular Principal and Teaching Faculty as per the NCTE norms 

through University Appointed Committee. 

2. Submit documents for ‘Bank through salary payment to faculty and 

disbursement related documents from March-2019 to February-2021. 

3. Purchase two New Computers with suitable configuration for 

upgradation of ICT Laboratory. 

4. The Books worth Rs. 5000/- may purchased as per University Recent 

B.Ed. Syllabus requirements. 

 

ठराव: महा�मा फुले कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालया�या 

बी.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 

या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 Appoint Regular Principal and Teaching Faculty as per the NCTE norms 
through University Appointed Committee. 

 Submit documents for ‘Bank through salary payment to faculty and 
disbursement related documents from March-2019 to February-2021. 

 Purchase two New Computers with suitable configuration for upgradation 
of ICT Laboratory. 

 The Books worth Rs. 5000/- may purchased as per University Recent B.Ed. 
Syllabus requirements. 

 



िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद.10/07/२०21 काय�वृ�ांत                                         पान �.86 /159 

 

 [  71  ] �ीन�फगस� कॉलजे ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस, िज. 

सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

ता.माळिशरस, िज.सोलापूर या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.सी.ए. भाग 

1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास 

भटे देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु  (अ�य�) 

2) डॉ. एन. एन. तंटक  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे. (सद�य) 

4) डॉ. सी. पी. िपसे (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून, सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला 

नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले 

अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

ता.माळिशरस, िज.सोलापूर या महािव�ालया�या बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. बी.सी.ए. साठी कॉ��युटरशी संबंधीत एक Journal सु� कराव.े 

2. सुधारीत अ�यास�माशी संबंधीत पु�तके �. 10,000/- (दहा हजार) ची खरेदी करावीत. 

3. िव�ापीठ िनयमानुसार �ाचाय� व िश�कांची भरती �ि�या करावी. 

 

ठराव: �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस, 

िज.सोलापूर या महािव�ालया�या बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 बी.सी.ए. साठी कॉ��युटरशी संबंधीत एक Journal सु� कराव.े 

 सुधारीत अ�यास�माशी संबंधीत पु�तके �. 10,000/- (दहा हजार) ची खरेदी करावीत. 

 िव�ापीठ िनयमानुसार �ाचाय� व िश�कांची भरती �ि�या करावी. 
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 [  72  ] �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस, 

िज.सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस, 

िज. सोलापूर या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून 

आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु  (अ�य�) 

2) डॉ. ए. आर. पाटील  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे. (सद�य) 

4) डॉ. सी. पी. िपस े (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केलेला 

असून, सिमतीने बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला नाही. 

मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास अटीपूत�ते�या 

अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर 

महािव�ालयातील बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

ता.माळिशरस, िज.सोलापूर या महािव�ालया�या बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या 

तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िव�ापीठ िनयमांनुसार �ाचाय� व िश�कां�या नेमणकुा करा�यात. 

2. संगणक शा� िवषयाच ेसंबंिधत िकमान एक जन�ल सु� कराव.े 

3. �. 10,000/- (दहा हजार) पय�त पु�तक खरेदी करावीत. 

4. �. 20,000/- (वीस हजार) पय�त इले��ॉिनक सािह�य खरेदी करावीत. 

 

ठराव: �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस, 

िज.सोलापूर या महािव�ालया�या बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन 

राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िव�ापीठ िनयमांनुसार �ाचाय� व िश�कां�या नेमणुका करा�यात. 

 संगणक शा� िवषयाचे संबंिधत िकमान एक जन�ल सु� करावे. 

 �. 10,000/- (दहा हजार) पय�त पु�तक खरेदी करावीत. 

 �. 20,000/- (वीस हजार) पय�त इले��ॉिनक सािह�य खरेदी करावीत. 
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 [  73  ] �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस, 

िज.सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 

1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस, 

िज. सोलापूर या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून एम.ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 

1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक 

चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु  (अ�य�) 

2) डॉ. एस. डी. राऊत  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे. (सद�य) 

4) �ी. जी. सी. जवळकर (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केलेला 

असून, सिमतीने एम. ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस केलेली 

आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला नाही. 

मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास अटीपूत�ते�या 

अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर 

महािव�ालयातील एम. ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

           सबब, �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, 

ता.माळिशरस, िज.सोलापूर या महािव�ालया�या एम.ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या 

तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िव�ापीठ िनयमानुसार �ाचाय� व िश�कांची भरती �ि�या करावी. 

2. �. 5,000/- (पाच हजार) ची आव�यक ई-बुक व ई-जनरल खरेदी करावीत. 

3. ऑनलाईन वग� घेणे करीता वबे कॅम कॅमेरा �टॅड इ. सािह�य खरेदी करावते. 

4. Advanced Configuration च ेदहा संगणक संच खरेदी करावते. 

 

ठराव: �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस, 

िज.सोलापूर या महािव�ालया�या एम.ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन 

राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िव�ापीठ िनयमानुसार �ाचाय� व िश�कांची भरती �ि�या करावी. 

 �. 5,000/- (पाच हजार) ची आव�यक ई-बुक व ई-जनरल खरेदी करावीत. 

 ऑनलाईन वग� घेणे करीता वेब कॅम कॅमेरा �टॅड इ. सािह�य खरेदी करावेत. 

 Advanced Configuration चे दहा संगणक संच खरेदी करावेत. 
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 [  74  ] �ीराम इ���ट�ुट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ीराम इ���ट�ुट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, ता. माळिशरस, िज.सोलापूर 

या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती 

चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. ए. बी. �शगाडे (अ�य�) 

2) डॉ. एस. डी. राऊत (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे. (सद�य) 

4) डॉ. एस. एस. काशीद (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून, सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला 

नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले 

अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, �ीराम इ���ट�ुट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, ता. माळिशरस, 

िज.सोलापूर या महािव�ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. ऑनलाईन वग� घे�याकरीता आव�यक असणारे वबेकॅम (HD), हेडसेट, Tripod Stand 

इ.सािह�य एकूण 10,000/- �पयाची खरेदी करावीत. 

2. �. 5,000/- �कमतीचे ई.बुक व ई.जन�ल खरेदी करावीत. 

 

ठराव: �ीराम इ���ट�ुट ऑफ इ�फॉम�शन टे�नॉलॉजी, पानीव, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर या 

महािव�ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 

 ऑनलाईन वग� घे�याकरीता आव�यक असणारे वेबकॅम (HD), हेडसेट, Tripod Stand 

इ.सािह�य एकूण 10,000/- �पयाची खरेदी करावीत. 

 �. 5,000/- �कमतीचे ई.बुक व ई.जन�ल खरेदी करावीत. 
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[  75  ] शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2020-21 पासून एम. ए�सी. (ॲ�ोकेिमक�स ॲ�ड पे�ट मॅनेजम�ट) भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2020-21 पासून एम.ए�सी. (ॲ�ोकेिमक�स ॲ�ड पे�ट मॅनेजम�ट) भाग 1 व 2 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास 

भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. के. ज.े करांडे (अ�य�) 

2) डॉ. आर. जी. पवार  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) डॉ. एस. एस. कदम (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. (ॲ�ोकेिमक�स ॲ�ड पे�ट मॅनेजम�ट) भाग 1 व 2 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 

2022-23 या तीन वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील एम. ए�सी. (ॲ�ोकेिमक�स 

ॲ�ड पे�ट मॅनेजम�ट) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा 

�थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालया�या 

एम. ए�सी. (ॲ�ोकेिमक�स ॲ�ड पे�ट मॅनेजम�ट) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन 

वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. For tissue culture laboratory Growth chamber, A.C., racks, glasswares 

and essential chemicals etc. 

 

ठराव: शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालया�या एम. ए�सी. 

(ॲ�ोकेिमक�स ॲ�ड पे�ट मॅनेजम�ट) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै.वष� 2020-21 व 2021-22 या दोन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन 

राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 For tissue culture laboratory Growth chamber, A.C., racks, glasswares and 
essential chemicals etc. 

 



िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद.10/07/२०21 काय�वृ�ांत                                         पान �.91 /159 

 

 [  76  ] शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालया�या शै�िणक वरष्  

2021-22 पासून एम. ए�सी. (इले��ॉिन�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम. ए�सी. (इले��ॉिन�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. के. ज.े करांडे (अ�य�) 

2) डॉ. यु. आर. घोडके  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे (सद�य) 

4) डॉ. एस. एस. कदम (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केलेला 

असून, सिमतीने एम. ए�सी. (इले��ॉिन�स) भाग-1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस केलेली 

आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला नाही. 

मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास अटीपूत�ते�या 

अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर 

महािव�ालयातील एम.ए�सी. (इले��ॉिन�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच े

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालया�या 

एम.ए�सी. (इले��ॉिन�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाच ेनुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. GPS & GSM Module 

2. PSOC Development Board (Mixed Signal Technology) 

3. CPLD Development Board 

4. Advance Computers (two Qty) 

5. TPSU Power supply 

6. Reference Books: Nanoelectronics, Mixed signal Technology, Numerical 
Methods etc. All above materials to be purchased. 

 

ठराव: शंकरराव मोिहते महािव�ालय, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालया�या एम. ए�सी. 

(इले��ॉिन�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या 

एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 GPS & GSM Module 

 PSOC Development Board (Mixed Signal Technology) 

 CPLD Development Board 

 Advance Computers (two Qty) 

 TPSU Power supply 

 Reference Books: Nanoelectronics, Mixed signal Technology, Numerical Methods etc. All 
above materials to be purchased. 
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 [  77  ] सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव�ालय, नातेपुते, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव�ालय, नातपुते, ता. माळिशरस, 

िज.सोलापूर या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 

ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास 

भटे देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. के. ज.े करांडे (अ�य�) 

2) डॉ. एस. डी. राऊत  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे (सद�य) 

4) �ी. आर. एस. साठे (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून, सिमतीने बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस 

केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला 

नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद. 11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले 

अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत 

जोडला आहे.  

 सबब, सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव�ालय, नातेपुते, ता.माळिशरस, 

िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाच े नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. अ�यास�मानुसार �. 5,000/- (पाच हजार �पये) िकमतीचे संदभ� �ंथ खरेदी करावते. 

2. �योगशाळेसाठी 5 संगणक संच खरेदी करावते. 

3. ऑनलाईन वग� घे�याकिरता HD WEB CAMERA ई. �. 10,000/- पय�त सािह�य 

खरेदी करावते. 
 

ठराव: सहकार मह�ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव�ालय, नातेपुते, ता.माळिशरस, िज.सोलापूर या 

महािव�ालया�या बी. ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

  अ�यास�मानुसार �. 5,000/- (पाच हजार �पये) िकमतीचे संदभ� �ंथ खरेदी करावेत. 

 �योगशाळेसाठी 5 संगणक संच खरेदी करावेत. 

 ऑनलाईन वग� घे�याकिरता HD WEB CAMERA ई. �. 10,000/- पय�त सािह�य खरेदी 

करावेत. 
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 [  78  ] िशवर�न इ���ट�ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस या 

महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: िशवर�न इ���ट�ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस या 

महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती 

चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु (अ�य�) 

2) डॉ. बी. बी. िशतोळे  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे (सद�य) 

4) �ी. सी. एम. देशमुख (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून, सिमतीने बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला 

नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद. 11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले 

अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, िशवर�न इ���ट�ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, 

ता.माळिशरस या महािव�ालया�या बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. �ंथालयासाठी �. 15,000/- ची पु�तके खरेदी करावीत. 

2. �यव�थापन िवषयाशी संबंधीत िकमान दोन िनयतकािलके सु� करावीत. 

3. ऑनलाईन िटच�गसाठी तीन वबेकॅमेरे खरेदी करावते. 

4. मुल��या �व�छता गृहाम�ये सॅिनटरी नॅपकीन �ह��डग मशीन व िड��ॉयर मशीन बसवून 

�यावीत. 
 

ठराव: िशवर�न इ���ट�ुट ऑफ मॅनेजम�ट �टडीज, शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस या 

महािव�ालया�या बी. बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 

 �ंथालयासाठी �. 15,000/- ची पु�तके खरेदी करावीत. 

 �यव�थापन िवषयाशी संबंधीत िकमान दोन िनयतकािलके सु� करावीत. 

 ऑनलाईन िटच�गसाठी तीन वेबकॅमेरे खरेदी करावेत. 

 मुल��या �व�छता गृहाम�ये सॅिनटरी नॅपकीन �ह��डग मशीन व िड��ॉयर मशीन बसवून 

�यावीत. 
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[  79  ] सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम.ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. डी. ज.े साळंुखे (अ�य�) 

2) डॉ. एस. जी. पजुारी  (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. एस. डी. जगदाळे (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने एम.ए. (मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील एम. ए. (मराठी) भाग 1 व 2 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालया�या एम. ए. 

(मराठी) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-

22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. मराठी िवभागाकिरता एक ��टर घे�यात यावा. 

2. 'अ�र वा�मय' हे वा�मयीन िनयतकािलक घे�यात याव.े 

 

ठराव: सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या एम. ए. (मराठी) भाग 1 

व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 मराठी िवभागाकिरता एक ��टर घे�यात यावा. 

 'अ�र वा�मय' हे वा�मयीन िनयतकािलक घे�यात याव.े 
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 [  80  ] सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून एम.ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम. ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात 

आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. डी. ज.े साळंुखे (अ�य�) 

2) डॉ. एस. डी. राऊत  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे (सद�य) 

4) �ी. एस. डी. जगदाळे (सद�य) 

            उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

            �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला 

नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले 

अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील एम. ए�सी. (कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला 

अहवाल सोबत जोडला आहे.  

           सबब, सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या एम.ए�सी. 

(कॉ��युटर साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1) ऑनलाईन वग� घे�याकिरता �. 20,000/- पय�तचे HD Web Camera, Tripod Stand 

इ. सािह�य खरेदी कराव.े 

2) Advance Configuration चे 20 संगणक संच खरेदी करावते. 

3) पा� िनयिमत िश�कांची िनयु�ती करावी. 

4) �. 5,000/- पय�तचे e-Journal व e-Magazine खरेदी कर�यात यावते. 
 

ठराव: सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या एम.ए�सी. (कॉ��युटर 

साय�स) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या 

एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 ऑनलाईन वग� घे�याकिरता �. 20,000/- पय�तचे HD Web Camera, Tripod Stand इ. 

सािह�य खरेदी कराव.े 

 Advance Configuration चे 20 संगणक संच खरेदी करावेत. 

 पा� िनयिमत िश�कांची िनयु�ती करावी. 

 �. 5,000/- पय�तचे e-Journal व e-Magazine खरेदी कर�यात यावेत. 
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[  81  ] सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून एम. ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 1 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम. ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 1 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक 

ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. डी. ज.े साळंुखे (अ�य�) 

2) डॉ. टी. एन. लोखंडे  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. एस. डी. जगदाळे (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यानंी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 1 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता 

िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील एम. ए�सी. (ऑरगॅिनक 

केिम��ी) भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी 

सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालया�या 

एम.ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. �ंथालयाम�ये संदभ� �ंथ �. 10,000/- पय�त खरेदी करावते. 

 

ठराव: सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या एम. ए�सी. 

(ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 1 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 

2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 

 �ंथालयाम�ये संदभ� �ंथ �. 10,000/- पय�त खरेदी करावते. 
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[  82  ] सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून एम. ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक 

िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम. ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक 

िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. डी. ज.े साळंुखे (अ�य�) 

2) डॉ. टी. एन. लोखंडे  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. एस. डी. जगदाळे (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने एम.ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 2 या अ�यास�मा�या 

नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून नैस�गक िव�ताराचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत 

केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील एम. ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 2 या 

अ�यास�मा�या नैस�गक िव�ताराबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल 

सोबत जोडला आहे.  

 सबब, सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालया�या 

एम.ए�सी. (ऑरगॅिनक केिम��ी) भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 

2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. Heating Mental - 02, Magnetic Stirrer - 02 खरेदी करावते. 

2. �ंथालयाम�ये संदभ��ंथ �. 10,000/- पय�त खरेदी करावते. 

 

ठराव: सांगोला महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या एम. ए�सी. (ऑरगॅिनक 

केिम��ी) भाग 2 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै.वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 Heating Mental - 02, Magnetic Stirrer - 02 खरेदी करावते. 

 �ंथालयाम�ये संदभ��ंथ �. 10,000/- पय�त खरेदी करावते. 
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[  83  ] िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 

पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी.सी.ए.भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1) �ाचाय� डॉ. बी. पी. र�गे (अ�य�) 

2) डॉ. एन. एन. तंटक (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. आर. एस. साठे (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�करीता िशफारस केलेली 

आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालया�या 

बी.सी.ए.भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िव�ापीठाकडून िश�क मा�यता घे�यात यावी. 

 

ठराव: िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िव�ापीठाकडून िश�क मा�यता घे�यात यावी. 
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[  84  ] िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 

पासून बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. बी. पी. र�गे (अ�य�) 

2) डॉ. एस. डी. राऊत (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु. (सद�य) 

4) �ी. आर. एस. साठे (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�करीता िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी.ए�सी. (ई.सी.एस.)  

भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी 

सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालया�या बी.ए�सी. 

(ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. ऑनलाईन वग� घे�याकिरता HD Web Cam, Head Phone, Tripod stand इ. 

�.10,000/- पय�तचे सािह�य खरेदी करावते. 

 

ठराव: िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) 

भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 ऑनलाईन वग� घे�याकिरता HD Web Cam, Head Phone, Tripod stand इ. 

�.10,000/- पय�तचे सािह�य खरेदी करावते. 
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[  85  ] िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 2021-22 

पासून एम. ए�सी. (संगणकशा�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून एम.ए�सी. (संगणकशा�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एम. टी. बचटेु (अ�य�) 

2) डॉ. आर. एस. म�ते (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) �ी. एम. जी. देशमुख (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने एम. ए�सी. (संगणकशा�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील एम.ए�सी. (संगणकशा�) 

भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी 

सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालया�या एम.ए�सी. 

(संगणकशा�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. Qualified teaching staff as per the University norms be appointed. 

 

ठराव: िव�ान महािव�ालय, सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या एम.ए�सी. 

(संगणकशा�) भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 

2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 

 Qualified teaching staff as per the University norms be appointed. 
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[  86  ] माणदेश महािव�ालय, जुनोनी, ता. सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या शै�िणक 

वष� 2020-21 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: माणदेश महािव�ालय, जुनोनी, ता.सांगोला, िज. सोलापरू या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2020-21 पासून बी.ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�याकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार (अ�य�) 

2) डॉ. ए. एस. खोत  (सद�य) 

3) मा.िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु (सद�य) 

4) डॉ. पी. एम. पवार (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून, सिमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2020-21 या एका वष�करीता िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, माणदेश महािव�ालय, जुनोनी, ता. सांगोला, िज. सोलापरू या 

महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. �ाचाय�ची िरतसर िनवड करावी. 

2. �ा�यापकांची िरतसर िनवड करावी. 

3. �ंथालयासाठी �. 5,000/- ची प�ुतके खरेदी करावीत. 

 

ठराव: माणदेश महािव�ालय, जुनोनी, ता. सांगोला, िज. सोलापूर या महािव�ालया�या बी. ए. 

भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2020-21 या एका 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 �ाचाय�ची िरतसर िनवड करावी. 

 �ा�यापकांची िरतसर िनवड करावी. 

 �ंथालयासाठी �. 5,000/- ची पु�तके खरेदी करावीत. 
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[  87  ] �ी. संत दामाजी महािव�ालय, मंगळवढेा या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून 

बी.ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ी. संत दामाजी महािव�ालय, मंगळवढेा या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक 

िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. सी. एस. सूय�वशंी             (अ�य�) 

2) डॉ. ए. बी. कांबळे                          (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु        (सद�य) 

4) �ी. एस. बी. गोसावी                       (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता व बी. ए�सी. भाग 3 �या नैस�गक 

िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस 

केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता करणेबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले होते, �यानुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झाले�या अटीपतू�ता 

अहवालानुसार अटी अपणू� आहेत. तथािप, िद.11/06/2021 रोजी�या िटपणी अ�वये 

अटीपतू�ता न झाले�या महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत मा. कुलगु� महोदयांनी आदेश िदले आहेत. �यानुसार 

सदर महािव�ालयातील बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या 

नैस�गक िव�ताराबाबत �ा�त झालेला �थािनक चौकशी सिमतीचा अहवाल व अटीपतू�ता 

अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, �ी. संत दामाजी महािव�ालय, मंगळवढेा या महािव�ालया�या बी. ए�सी. 

भाग 1 व 2 �या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या 

दोन वष�किरता व बी.ए�सी. भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका 

वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. िव�ापीठा�या िनवड सिमतीमाफ� त िश�क व िश�के�र कम�चा�यां�या नेमणकूा करा�यात.  

 

ठराव: �ी. संत दामाजी महािव�ालय, मंगळवढेा या महािव�ालया�या बी.ए�सी. भाग 1 व 2 �या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै.वष� 2021-22 या 

एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िव�ापीठा�या िनवड सिमतीमाफ� त िश�क व िश�के�र कम�चा�यां�या नेमणूका करा�यात 
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[  88  ] मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला महािव�ालय, अ�कलकोट या 

महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला महािव�ालय, 

अ�कलकोट या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1) डॉ. �ीमती एन. ए. काकडे                      (अ�य�) 

2) डॉ. एस. जी. सोनट�के                         (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु            (सद�य) 

4) �ी. एस. सी. देशमुख                           (सद�य) 

 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-21 या तीन वष�किरता 

अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा.कुलगु� महोदयां�या िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला महािव�ालय, 

अ�कलकोट या महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 
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 नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील 

अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. संल�नीकरण मा�यता काळात �. 20,000/- ची प�ुतके खरेदी करावीत. 

2. िव�ाथ�न�ची सं�या वाढिव�यासाठी �य�न करावते. 

3. �पध� पिर�ा माग�दश�न क� � काय���वयत कराव.े 

4. मा�यता काळात पदवीसाठी �पध� पिर�ेस उपयु�त िवषय सु� करावते. 

5. प.ुअ.हो.सो. िव�ापीठ सोलापरू यां�या मा�यतेने नेट/सेट अथवा िनयिमत 

�ा�यापकांची िनयु�ती करावी. 

6. ��ताव दाखल क�न िरतसर �ा�यापकां�या िनयु��या करा�यात. 

7. �ंथपालाची िनयु�ती िरतसर कर�यात यावी. 

 

ठराव: मातो�ी गु�बस�वा क�याणशे�ी कला व वािण�य मिहला महािव�ालय, अ�कलकोट या 

महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 

 संल�नीकरण मा�यता काळात �. 20,000/- ची पु�तके खरेदी करावीत. 

 िव�ाथ�न�ची सं�या वाढिव�यासाठी �य�न करावते. 

 �पध� पिर�ा माग�दश�न क� � काय���वयत कराव.े 

 मा�यता काळात पदवीसाठी �पध� पिर�ेस उपयु�त िवषय सु� करावते. 

 प.ुअ.हो.सो. िव�ापीठ सोलापूर यां�या मा�यतेने नेट/सेट अथवा िनयिमत �ा�यापकांची 

िनयु�ती करावी. 

 ��ताव दाखल क�न िरतसर �ा�यापकां�या िनयु��या करा�यात. 

 �ंथपालाची िनयु�ती िरतसर कर�यात यावी. 
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[  89  ] देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 

पासून बी. ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालयाकडून शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून बी.ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले               (अ�य�) 

2) डॉ. जी. एस. शहाणे                      (सद�य) 

3) मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु       (सद�य) 

4) �ी. एस. सी. देशमुख                     (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता 

अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त  

झालेला नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. ए�सी. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त  

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या  

बी. ए�सी. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन 

राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. �योगशाळेसाठी �. 10,000/- चे सािह�य खरेदी कराव.े 

 

ठराव: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या बी. ए�सी. भाग 1 ते 

3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 �योगशाळेसाठी �. 10,000/- चे सािह�य खरेदी कराव.े 
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[  90  ] देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 

पासून एम. कॉम. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराची 

बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालयाकडून शै�िणक 

वष� 2021-22 पासून एम. कॉम. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक 

िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. सी. बी. कोळेकर               (अ�य�) 

2. डॉ. बी. बी. िशतोळे                         (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु         (सद�य) 

4. �ी. वाय. पी. पवार                          (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने एम. कॉम. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या 

नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त  

झालेला नाही.  मा. कुलगु� महोदयांनी िद. 11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील एम. कॉम. भाग 1 चे 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�ताराबाबत �थािनक चौकशी सिमतीचा 

�ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.    

 सबब, देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या  

एम. कॉम. भाग 1 च ेसंल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै�िणक 

वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. एम. कॉम. भाग 2 साठी �पये 15,000/- च ेसंदभ� प�ुतके खरेदी करावीत. 

2. कॉमस� व मॅनेजम�ट संबधंी संशोधन पि�का सु� कर�यात यावी. 

 

ठराव: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या एम. कॉम. भाग 1 

�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास शै.वष� 2021-22 या 

एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 एम. कॉम. भाग - 2 साठी �पये 15,000/- चे संदभ� पु�तके खरेदी करावीत. 

 कॉमस� व मॅनेजम�ट संबंधी संशोधन पि�का सु� कर�यात यावी. 
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[  91  ] लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा, या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा, या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न 

सिव�तर अहवाल सादर करणे कामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त 

कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. �ीमती के. ए. पांडे   (अ�य�) 

2. �ीमती �ही. के. परुोिहत    (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण, पणेु  (सद�य) 

4. �ी. एस. बी. ज�हेरी    (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 या एक वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद. 11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. कॉम.  भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा, या महािव�ालया�या 

बी. कॉम. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष�  

2021-22 या एक वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1) Books of Rupees 5,000/- to be purchased. 
 

ठराव: सदर अ�यास�मा�या मागील शै�िणक वष��या (2020-21) संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने अ�ाप महािव�ालयास भेट िदली नस�याने 

सदरचा िवषय मागे घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  92  ] लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा, या महािव�ालया�या शै�िणक वष� 

2021-22 पासून बी. कॉम. भाग 3 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा, या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.कॉम. भाग 3 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तरासाठी�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर करणे कामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1. �ाचाय�. डॉ. �ीमती. के. ए. पांडे    (अ�य�) 

2. �ीमती. �ही. के. परुोिहत     (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, उ�च िश�ण संचालनालय, पणेु (सद�य) 

4. �ी. एस. बी. ज�हेरी     (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. कॉम. भाग 3 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास 

शै�िणक वष� 2021-22 या एक वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही. मा. कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे व नैस�गक 

िव�तारासाठीचे िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील  

बी. कॉम. भाग 3 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�ताराबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा 

�ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, लोकमंगल िव�ान व उ�ोजकता महािव�ालय, वडाळा, या महािव�ालया�या 

बी. कॉम.  भाग 3 या अ�यास�मा�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एक 

वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1) Books of Rupees 5000/- to be purchased. 

 

ठराव: सदर अ�यास�मा�या मागील शै�िणक वष��या (2020-21) संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने अ�ाप महािव�ालयास भेट िदली नस�याने 

सदरचा िवषय मागे घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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 [  93  ] यशवंतभाऊ पाटील महािव�ालय, भोसे या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून बी.ए. 

भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: यशवतंभाऊ पाटील महािव�ालय, भोसे या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भटे देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर 

करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. सी. बी. कोळेकर             (अ�य�) 

2. डॉ. एम. डी. चौगुले                        (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे       (सद�य) 

4. डॉ. आर. एल. चेतन                       (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून सिमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून िशफारस 

केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता करणेबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले होते, �यानुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झाले�या अटीपूत�ता अहवालानुसार अटी 

अपूण� आहेत.  तथािप, िद. 11/06/2021 रोजी�या िटपणी अ�वये अटीपूत�ता न झाले�या 

महािव�ालयास अटीपूत�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत 

मा. कुलगु� महोदयांनी आदेश िदले आहेत. �यानुसार सदर महािव�ालयातील बी. ए. भाग 1 ते 3 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त 

झालेला अहवाल व अटीपूत�ता अहवाल सोबत जोडला आहे.  

 सबब, यशवतंभाऊ पाटील महािव�ालय, भोसे या महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 ते 3 

या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन 

वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. महािव�ालयाच े�ाचाय� पद शासन व िव�ापीठा�या िनयमानुसार भर�यात याव.े  

2. सहा�यक �ा�यापकांची िर�त पदे शासन व िव�ापीठ िनयमानुसार भर�यात यावीत. 

3. महािव�ालयातील �ंथपाल व शा. िश�ण संचालक यांची पदे शासन व िव�ापीठ 

िनयमानुसार भर�यात यावीत. 
 

ठराव: यशवंतभाऊ पाटील महािव�ालय, भोसे या महािव�ालया�या बी.ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 महािव�ालयाचे �ाचाय� पद शासन व िव�ापीठा�या िनयमानुसार भर�यात याव.े  

 सहा�यक �ा�यापकांची िर�त पदे शासन व िव�ापीठ िनयमानुसार भर�यात यावीत. 

 महािव�ालयातील �ंथपाल व शा. िश�ण संचालक यांची पदे शासन व िव�ापीठ 

िनयमानुसार भर�यात यावीत. 
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[  94  ] उमा महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून बी. सी. ए. भाग 

1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: उमा महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून 

बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या �ा�त 

��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे             (अ�य�) 

2. डॉ. आर. एस. म�ते                       (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु      (सद�य) 

4. �ीमती के. एस. भोसले                  (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता 

अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही.  मा.कुलगु� महोदयां�या िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा अहवाल सोबत जोडला आहे.    

 सबब, उमा महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व  

2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. िव�ापीठा�या िनयमानुसार अह�ताधारक िश�कां�या नेमणकुा कर�यात यावते. 

 

ठराव: उमा महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील 

अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िव�ापीठा�या िनयमानुसार अह�ताधारक िश�कां�या नेमणुका कर�यात यावते. 
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[  95  ] उमा िश�णशा� महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून 

बी.ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: उमा िश�णशा� महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयाकडून शै�िणक वष�  

2021-22 पासून बी. ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणा�या 

�ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली 

होती. 

1. �ाचाय� डॉ. जी. एन. िच�े                       (अ�य�) 

2. डॉ. ए. के. ब�दाड�                               (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु            (सद�य) 

4. �ी. जी. सी. जवळकर                           (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. ए�. भाग 1 व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता 

अटीपतू�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त  

झालेला नाही.  मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. ए�. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त  

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, उमा िश�णशा� महािव�ालय, पढंरपरू या महािव�ालया�या बी. ए�. भाग 1 

व 2 या अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. िव�ापीठ मा�यता �ा�त 3 िश�क (िव�ान, गिणत व िश�णातील अिध�ठान) आिण 

�ंथपाल यांची नेमणकू करावी. 

2. महािव�ालयातील िश�काच ेई. पी. एफ. / पी. पी. एफ. खाते काढाव.े 

 

ठराव: उमा िश�णशा� महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या बी.ए�. भाग 1 व 2 या 

अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता 

खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 िव�ापीठ मा�यता �ा�त 3 िश�क (िव�ान, गिणत व िश�णातील अिध�ठान) आिण 

�ंथपाल यांची नेमणूक करावी. 

 महािव�ालयातील िश�काचे ई. पी. एफ. / पी. पी. एफ. खाते काढाव.े 
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 [  96  ] कम�योगी �ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव�ान महािव�ालय, बोराळे या महािव�ालया�या शै. वष� 

2021-22 पासून बी. ए. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराची 

बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कम�योगी �ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव�ान महािव�ालय, बोराळे या महािव�ालयाकडून 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए. भाग 1 व 2 च ेसंल��नकरणाच ेनुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक 

िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर 

अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार                 (अ�य�) 

2. डॉ. ए. एस. माने                           (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पुणे        (सद�य) 

4. �ी. एस. डी. जगदाळे                       (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केलेला असून सिमतीने बी. ए. भाग 1 व 2 च े संल��नकरणाच े नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक 

िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता अटीपूत�ते�या अिधन राहून िशफारस केलेली 

आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपूत�ता कर�याबाबत महािव�ालयास प�ा�वये 

कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपूत�ता अहवाल �ा�त झालेला नाही.  

मा.कुलगु� महोदयांनी िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त महािव�ालयास अटीपूत�ते�या 

अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर 

महािव�ालयातील बी. ए. भाग 1 व 2 च े संल��नकरणाच े नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक 

िव�ताराबाबतचा �थािनक चौकशी सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 सबब, कम�योगी �ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव�ान महािव�ालय, बोराळे या 

महािव�ालया�या बी. ए. भाग 1 व 2 च ेसंल��नकरणाच ेनुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास 

शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

1. महािव�ालयात पा� �ाचाय�, �ंथपाल व शारीिरक िश�ण िश�क यांची नेमणकू करावी. 

2. महािव�ालयात मराठी व इितहास िवषयाच े �ा�यापक पा�ताधारक आहेत, इतर िवषयाच े

इं�जी, �हदी, भगूोल, रा�यशा� व शा. िश�ण या िवषयाच े�ा�यापक पा�ताधारक नाहीत.  

पा�ताधारक �ा�यापकांची नेमणकू कर�यात यावी. 

3. महािव�ालयात �पये 25000/- (अ�री पंचवीस हजार �पये) �कमतीची �ंथालयासाठी 

आव�यक �मीक पु�तके व संदभ��ंथ खरेदी कर�यात याव.े 
 

ठराव: कम�योगी �ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव�ान महािव�ालय, बोराळे या महािव�ालया�या बी. ए. भाग 

1 व 2 �या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारास शै.वष� 2021-22 या 

एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 महािव�ालयात पा� �ाचाय�, �ंथपाल व शारीिरक िश�ण िश�क यांची नेमणूक करावी. 

 महािव�ालयात मराठी व इितहास िवषयाचे �ा�यापक पा�ताधारक आहेत, इतर िवषयाचे 

इं�जी, �हदी, भगूोल, रा�यशा� व शा. िश�ण या िवषयाचे �ा�यापक पा�ताधारक नाहीत.  

पा�ताधारक �ा�यापकांची नेमणूक कर�यात यावी 

 महािव�ालयात �पये 25000/- (अ�री पंचवीस हजार �पये) �कमतीची �ंथालयासाठी 

आव�यक �मीक पु�तके व संदभ��ंथ खरेदी कर�यात याव.े 
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[  97  ] कम�योगी �ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव�ान महािव�ालय, बोराळे या महािव�ालया�या 

शै. वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या 

नैस�गक िव�ताराची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कम�योगी �ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव�ान महािव�ालय, बोराळे या 

महािव�ालयाकडून शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�तारा�या �ा�त ��तावासंदभ�त महािव�ालयास भेट 

देवून आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर करणेकामी खालील�माणे 

�थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. एन. बी. पवार                 (अ�य�) 

2. डॉ. एम. डी. सातपतेु                       (सद�य) 

3. मा. िश�ण संचालक, (उ.िश.), पणेु        (सद�य) 

4. �ी. एस. डी. जगदाळे                      (सद�य) 

 उ�त सिमती सद�यांनी सदर महािव�ालयास भेट देवून अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केलेला असून सिमतीने बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 

�या नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन 

राहून िशफारस केलेली आहे. 

 �थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले�या अटीपतू�ता कर�याबाबत महािव�ालयास 

प�ा�वये कळिवले आहे, परंतु अ�ापपय�त महािव�ालयाकडून अटीपतू�ता अहवाल �ा�त 

झालेला नाही.  मा. कुलगु� महोदयांनी िद. 11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये उ�त 

महािव�ालयास अटीपतू�ते�या अिधन राहून संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचा िवषय 

ठेव�याबाबत आदेिशत केले अस�यामुळे सदर महािव�ालयातील बी. ए�सी. भाग 1 व 2 चे 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या नैस�गक िव�ताराबाबतचा �थािनक चौकशी 

सिमतीचा �ा�त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.    

 सबब, कम�योगी �ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव�ान महािव�ालय, बोराळे या 

महािव�ालया�या बी. ए�सी. भाग 1 व 2 च े संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 3 �या 
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 नैस�गक िव�तारास शै�िणक वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपतू�ते�या 

अिधन राहून मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

1. महािव�ालयात पा� �ाचाय�, �ंथपाल व शािररीक िश�ण िश�क यांची नेमणकू 

करावी. 

2. महािव�ालयात िफजी�स व बॉटनी िवषयासाठी �ा�यापकांची नेमणकू केलेली नाही, 

पा� �ा�यापकांची नेमणकू करावी. 

3. महािव�ालयात िव�ान िवभागासाठी �.75,000/- (अ�री: पं�याह�र हजार �पये) 

�कमतीची �ंथालयासाठी आव�यक �मीक ��तके व संदभ��ंथ खरेदी कर�यात 

याव.े 

4. िव�ान िवभागातील �योगशाळांसाठी �. तीन लाखांची आव�यक शा�ीय सािह�य व 

उपकरणे खरेदी कर�यात यावीत.  सन 2021-22 या वष� बी. ए�सी. भाग तीन च े

वग� सु� होणार असलेने सदरच ेशा�ीय सािह�य व उपकरणे खरेदी करणे आव�यक 

आहे. 

 

ठराव: कम�योगी �ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव�ान महािव�ालय, बोराळे या महािव�ालया�या 

बी. ए�सी. भाग 1 व 2 �या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास व भाग 3 �या नैस�गक 

िव�तारास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता खालील अटीपूत�ते�या अिधन राहून 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 महािव�ालयात पा� �ाचाय�, �ंथपाल व शािररीक िश�ण िश�क यांची नेमणूक 

करावी. 

 महािव�ालयात िफजी�स व बॉटनी िवषयासाठी �ा�यापकांची नेमणूक केलेली नाही, 

पा� �ा�यापकांची नेमणूक करावी. 

 महािव�ालयात िव�ान िवभागासाठी �.75,000/- (अ�री: पं�याह�र हजार �पये) 

�कमतीची �ंथालयासाठी आव�यक �मीक ��तके व संदभ��ंथ खरेदी कर�यात याव.े 

 िव�ान िवभागातील �योगशाळांसाठी �. तीन लाखांची आव�यक शा�ीय सािह�य व 

उपकरणे खरेदी कर�यात यावीत.  सन 2021-22 या वष� बी. ए�सी. भाग तीन चे वग� 

सु� होणार असलेने सदरचे शा�ीय सािह�य व उपकरणे खरेदी करणे आव�यक आहे. 
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[  98  ] �ी िव�ल ए�युकेशन ॲ�ड िरसच� इ���ट�ुट, पंढरपूर या सं�थेचे संचिलत कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव�ालयातील बी.�होक. अ�यास�म शै�िणक वष�  

2020-21 पासून बंद कर�या�या अनुषंगाने आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर कर�याकामी �थािनक चौकशी सिमती सद�यांचे नामिनद�शन कर�याची बाब 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: मा. सिचव, �ी िव�ल ए�युकेशन ॲ�ड िरसच� इ���ट�ुट, पंढरपरू यां�याकडून 

बी.�होक. हा अ�यास�म शै�िणक वष� 2020-21 पासून बदं करणेबाबतचा ��ताव �ा�त झाला 

आहे. 

 सं�थेच ेनांव महािव�ालयाच े

नांव 

बंद करावयाचा 

अ�यास�म 

बंद 

करावयाच े

वष� 

अनुदानाचा 

�कार 

�ी. िव�ल 

ए�युकेशन ॲ�ड 

िरसच� इ���ट�ुट, 

पंढरपरू 

कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर�ग, 

पंढरपरू 

बी. �होक. 

(1.Automobile 
Servicing 

2. Refrigeration and 
Air Conditioning 

3. Software 
Development) 

शै. वष� 

2020-21 

पासून 

कायम 

िवना 

अनुदािनत 

 

  कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालयास शासन प� �.टीईएम-

2018/�.�.214/तांिश-4, िद.10/07/2018 अ�वये महारा�� शासनाची शै�िणक वष� 

2018-19 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता िमळाली होती. ��तुत िव�ापीठाने 

अिखल भारतीय तं� िश�ण पिरषद, नवी िद�ी यांचेकडून �ा�त झाले�या मा�यतेनुसार व 

�थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले�या अटी पतू�ते�या अधीन राहून कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालयातील बी.�होक. अ�यास�मास शै.वष� 2018-19 

पासून मा�यता िदलेली होती. 

 सदर महािव�ालया�या बी.�होक. भाग 1 या अ�यास�मा�या �थम संल��नकरणास 

शै.वष� 2019-20 पय�त मा�यता आहे. परंत,ू खालील कारणे नमूद क�न �ी. िव�ल 

ए�युकेशन ॲ�ड िरसच� इ���ट�ुट, पंढरपरू या सं�थेचे संचिलत कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, 

पंढरपरू या महािव�ालयातील बी.�होक. अ�यास�म (1.Automobile Servicing 

2.Refrigeration and Air Conditioning 3. Software Development) शै.वष� 2020-21 

पासून बदं कर�याचा िनण�य सं�थेने घेतला अस�याचे नमूद क�न उपरो�त अ�यास�म बदं 
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करणेबाबतचा ��ताव मा. सिचव, �ी. िव�ल ए�युकेशन ॲ�ड िरसच� इ���ट�ुट, पंढरपरू 

यांनी िव�ापीठास सादर केलेला आहे. 

1. बी. �होक. अ�यास�मास िव�ा�य�चा फारसा �ितसाद िमळत नाही. 

2. सदर अ�यास�म पणू� कर�यासाठी आव�यक असलेले ON JOB Training साठी 

लागणारे जा�तीचे शु�क. 

3. सदर अ�यास�म पणू� कर�यासाठी आव�यक असले�या NSDE मा�यता �ा�त ON 

JOB Training क� �ाची आसपास�या पिरसरात कमतरता. 

 बी.�होक. अ�यास�म बदं करणेबाबत �ा�त ��तावावर संबिंधत महािव�ालयाला भेट 

देऊन आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3) अ�वये �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�याचे अिधकार िव�ा पिरषदेस आहेत. 

 सबब, �ी िव�ल ए�युकेशन ॲ�ड िरसच� इ���ट�ुट, पंढरपरू या सं�थेचे संचिलत 

कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव�ालयातील बी. �होक. अ�यास�म शै�िणक 

वष� 2020-21 पासून बदं कर�या�या अनुषंगाने आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर कर�याकामी �थािनक चौकशी सिमती सद�यांचे नामिनद�शन कर�याची बाब 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: �ी िव�ल ए�युकेशन ॲ�ड िरसच� इ���ट�ुट, पंढरपूर या सं�थेचे संचिलत कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव�ालयातील बी.�होक. अ�यास�म शै�िणक वष�  

2020-21 पासून बंद कर�या�या अनुषंगाने आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल 

सादर कर�याकामी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(3) अ�वये 

खालील �थािनक चौकशी सिमती सद�यांचे सव�नुमते नामिनद�शन कर�यात आले. 

1. �ाचाय� डॉ. शं. द. नवले  - अ�य� 

2. �ीमती एस. आर. िदपाली - सद�या 

3. डॉ. स. र. ग�गजे   - सद�य 
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 [  99  ] शै�िणक वष� 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरणाकिरता पदवी अ�यास�माकिरता 

�थािनक चौकशी सिमतीने महािव�ालयास भेट न िदले�या महािव�ालया�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021-22 पासून पदवी अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाकामी 

एकूण 49 एवढया �थािनक चौकशी सिम�या िनयु�त केले�या पैकी 2 �थािनक चौकशी सिम�यां�या 

महािव�ालयांना भेटी झाले�या नाहीत. याबाबत संबंिधत अ�य�ांना �मण�वनी�ारे �मरण क�न दे�यात 

आले आहे.  �यांनी ये�या 15-20 िदवसांत भेट देवून अहवाल सादर कर�यात येईल असे सांिगतले आहे. 

 पदवी अ�यास�मास �थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले�या महािव�ालयांची यादी 

खालील�माणे: 

 अ.�. महािव�ालयाच े

नांव 

अ�यास�म �थािनक चौकशी सिमती सद�यांची नांव े

1) कम�वीर औदंुबर 

पाटील िवधी 

महािव�ालय, 

पंढरपूर 

बी.ए. एल.एल.बी. भाग 1 

ते 5 संल��नकरणाच े

नुतनीकरण 

1. �ाचाय� डॉ. एम. कृ�णमूत� - अ�य� 

2.1. डॉ. एम. एस. िम�ा - सद�य 

2.2. डॉ. एम. एस. िम�ा - सद�य 

3. मा. िश�ण संचालक (उ.िश.), पुणे 

4. डॉ. एम. जी. देशमुख - सद�य 

एल.एल. बी. भाग 1 ते 3 

संल��नकरणाच े

नुतनीकरण 

2) राजष� शाहू लॉ 

कॉलेज, बाश� 

�ी. लॉ. भाग 1 ते 5  

संल��नकरणाच े

नुतनीकरण 

1. �ाचाय� डॉ. यु. एम. राव - अ�य� 

2. �ीमती एस. जी. दंतकाळे - सद�य 

3. मा. िश�ण संचालक (उ.िश.), पुणे 

4. डॉ. एम. एम. पवार - सद�य 

  मा. कुलगु� महोदयां�या िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये शै�िणक वष�  

2021-22 पासून संल��नत महािव�ालयातील अ�यास�मां�या संल��नकरणाकामी िनयु�त केले�या 

�या �थािनक चौकशी सिम�यां�या कोरोना �ादु�भाव, लॉकडाऊन व इतर िनब�धामुळे महािव�ालयांना 

भेटी झाले�या नाहीत अशा महािव�ालयां�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा िवषय िव�ा 

पिरषदे�या िवचाराथ� सादर करणेबाबत आदेिशत केलेले आहे. �याअनुषंगाने उ�त महािव�ालयांना 

�थािनक चौकशी सिमती�या भेटी झाले�या नाहीत. 

 सबब, शै�िणक वष� 2021-22 पासून संल��नकरणाच े नुतनीकरणाकिरता पदवी 

अ�यास�मास �थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले�या महािव�ालयां�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: शै�िणक वष� 2021-22 पासून पदवी अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे नुतनीकरणाकिरता 

�थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले�या महािव�ालयां�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाबाबत सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

1. राजष� शाहू लॉ कॉलेज, बाश� या महािव�ालयास �थािनक चौकशी सिमतीने भेट िदली 

अस�याने, �ी.लॉ. भाग 1 ते 5 या अ�यास�मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 

2021-22 या एका वष�किरता सिमतीने घातले�या अटी पूत�ते�या अिधन राहून मा�यता 

दे�यात आली. 

2. कम�वीर औदंुबर पाटील िवधी महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालयास �थािनक चौकशी 

सिमतीने भेट िद�यानंतर व महािव�ालयाने अटी पूत�ता के�यानंतर सदर महािव�ालयाचा 

िवषय पुढील बैठकीत सादर कर�यात यावा. 
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[ 100 ] शै�िणक वष� 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरणाकिरता पद�यु�र पदवी 

अ�यास�माकिरता �थािनक चौकशी सिमतीने महािव�ालयास भेट न िदले�या 

महािव�ालया�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021-22 पासून पदवी व पद�यु�र पदवी अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाकामी एकूण 28 एवढया �थािनक चौकशी सिम�या िनयु�त 

केले�या पैकी 4 �थािनक चौकशी सिम�यां�या महािव�ालयांना भेटी झाले�या नाहीत. 

याबाबत संबिंधत अ�य�ांना �मण�वनी�ारे �मरण क�न दे�यात आले आहे.  �यांनी ये�या 

15-20 िदवसांत भेट देवून अहवाल सादर कर�यात येईल असे सांिगतले आहे. 

 पद�यु�र पदवी अ�यास�मास �थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले�या 

महािव�ालयाची यादी खालील�माणे: 

 अ.�. महािव�ालयाच ेनांव अ�यास�म �थािनक चौकशी सिमती सद�यांची नांव े

1) डी. जी. बी. दयानंद 

लॉ कॉलेज, सोलापूर 

एल.एल.एम. भाग 1 व 

2 संल��नकरणाच े

नुतनीकरण 

1. �ाचाय� डॉ. एम. कृ�णमूत� - अ�य� 

2. �ी. आर. वाय. सोनकांबळे - सद�य 

3. मा. िश�ण संचालक (उ.िश.), पुणे 

4. �ी. सी. जी. कोनापुरे - सद�य 

  शै�िणक वष� 2021-22 पासून संल��नत महािव�ालयातील अ�यास�मां�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाकामी िनयु�त केले�या �या �थािनक चौकशी सिम�यां�या 

कोरोना �ादु�भाव, लॉकडाऊन व इतर िनब�धामुळे महािव�ालयांना भेटी झाले�या नाहीत अशा 

महािव�ालयां�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबतचा िवषय िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ� 

सादर करणेबाबत मा. कुलगु� महोदयां�या िद.11/06/2021 रोजी�या आदेशा�वये आदेिशत 

केलेले आहे.  �याअनुषंगाने उ�त महािव�ालयांना �थािनक चौकशी सिमती�या भेटी 

झाले�या नाहीत. 

 सबब, शै�िणक वष� 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरणाकिरता पद�यु�र 

पदवी अ�यास�मास �थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले�या महािव�ालयां�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: शै�िणक वष� 2021-22 पासून पद�यु�र पदवी अ�यास�मा�या संल��नकरणाचे 

नुतनीकरणाकिरता �थािनक चौकशी सिमतीने िव�ा पिरषदे�या बैठकीपूव� भेट िदले�या 

महािव�ालयां�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबत सव�नुमते खालील�माणे ठराव 

पािरत कर�यात आला. 

1. डी. जी. बी. दयानंद लॉ कॉलेज, सोलापूर या महािव�ालयास �थािनक चौकशी 

सिमतीने भेट िदली अस�याने, एल.एल.एम. भाग 1 ते 2 या अ�यास�मा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 या एका वष�किरता सिमतीने 

घातले�या अटी पूत�ते�या अिधन राहून मा�यता दे�यात आली. 
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[ 101 ] ��तुत िव�ापीठा�या संल��नत महािव�ालयातील एम. �होक. अ�यास�मासाठी बी. �होक.  

अ�यास�मा�माणे संल��नकरणाचे शु�क असाव,े तसेच Architecture अ�यास�मासाठी या 

पूव� ठरले�या संल��नकरण शु�काम�ये 25% शु�क कमी कर�याची, शु�क िनि�ती 

सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2019-20 पासून नवीन अ�यास�म, िवषय, अितिर�त तुकडी व 

िव�ाशाखा सु� कर�याकिरता िविवध सं�थांकडून/महािव�ालयांकडून संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण, नैस�गक िव�तार संल��नकरणा�या एम.�होक. अ�यास�मासाठी शु�क िनध�रण 

करणे व Architecture िवषयासंबधंी शु�क बाबत अ�यासपणू� अिभ�ाय �ा�त क�न �यावर 

िवचार करणेसाठीचा िवषय िद.06/11/2020 रोजी मा.अिध�ठाता मंडळासमोर ठेवला असता 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

 "संबिंधत महािव�ालय/�य�ती िवशेष यां�याकडून अिभ�ाय घेवून एम. �होक. साठी  

एम.ए./एम.ए�सी./Simple Technical अ�यास�मा�माणे शु�क असाव ेतसेच Architecture 

बाबत िवषय शु�क सिमतीसमोर ठेवावा अशी िशफारस कर�यात आली." 

 सदर�या ठरावानुसार मा.अिध�ठाता मंडळा�यावतीने शु�क िनध�रण सिमतीकडे 

केलेली िशफारस िद.20/05/2021 रोजी�या शु�क िनि�ती सिमती�या िवचाराथ� सादर 

कर�यात आली असता शु�क िनि�ती सिमतीने खालील�माणे ठराव पािरत केला आहे. 

 "��तुत िव�ापीठा�या संल��नत महािव�ालयातील एम. �होक. अ�यास�मासाठी 

B.Voc. अ�यास�मा�माणे सोबत जोडले�या त�ता �. 2 �माणे संल��नकरणाचे शु�क 

असाव,े तसेच Architecture अ�यास�मासाठी यापवू� ठरले�या संल��नकरण शु�काम�ये 

25% कमी कर�याची सव�नुमते िशफारस सदरची शु�क िनि�ती सिमती िव�ा पिरषदेस 

करीत आहे." 

 सबब, ��तुत िव�ापीठा�या संल��नत महािव�ालयातील एम. �होक. 

अ�यास�मासाठी बी. �होक. अ�यास�मा�माणे सोबत जोडले�या त�ता �. 2 �माणे 

संल��नकरणाचे शु�क असाव,े तसेच Architecture अ�यास�मासाठी या पवू� ठरले�या 

संल��नकरण शु�काम�ये 25% कमी कर�याची सव�नुमते शु�क िनि�ती सिमतीने िव�ा 

पिरषदेस केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठा�या संल��नत महािव�ालयातील एम. �होक. अ�यास�मासाठी (�या-�या 

िव�ाशाखेचे पद�यु�र अ�यास�म), बी. �होक.  अ�यास�मा�माणे संल��नकरणाचे शु�क 

असाव,े तसेच Architecture अ�यास�मासाठी या पूव� ठरले�या संल��नकरण शु�काम�ये 

25% शु�क कमी कर�याची, शु�क िनि�ती सिमतीने केलेली िशफारस ��वका�न सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[ 102 ] ��तुत िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत व िवनाअनुदािनत महािव�ालयातील व िव�ापीठ 

संकुलातील सव� िव�ाशाखां�या पदवी व पद�यु�र अ�यास�मां�या शै�िणक शु�क (Tuition 

Fee) व इतर शु�कातील (Other Fees) र�कमेम�ये आिण िशष�कांत (Head) समानता 

आणणेबाबत व न�याने सु� झाले�या एम.ए�सी. इंटरि�िनअरिशप अ�यास�माचे शु�क 

िनि�त क�न, शु�क िनि�ती सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: महारा�� शासन िनण�य �. िशवृ�ी 2018/�.�.242/िश�ण, िद.26/02/2020 

अ�वये शै�िणक शु�का �यितिर�त असणारे इतर शु�कां�या रकमेम�ये महािव�ालय / 

िव�ापीठिनहाय / अ�यास�मिनहाय मो�ा �माणावर िभ�ता िदसून आ�याने शासनाने इतर 

शु�काचे 16 शीष�क िनि�त केलेले आहेत.  �या अनुषंगाने िद.20/05/2021 रोजी�या शु�क 

िनि�ती सिमती�या बठैकीतील ठराव �.02 नुसार सोबत�या त��यानुसार सव� िव�ाशाखां�या 

पदवी व पद�यु�र अ�यास�मांसाठी िशष�के व िशष�कां�माणे शु�क समानतासह िनि�त केले 

आहे. 

 तसेच एम.ए�सी. इंटरि�िनअरिशप हा अ�यास�म न�याने संल��नत 

महािव�ालयाम�ये सु� झाला अस�याने सदर अ�यास�मासाठी शु�क िनि�ती करणे 

आव�यक होते.  �यानुषंगाने सदर अ�यास�माचे इतर शु�क सोबत�या त��या�माणे असून, 

शै�िणक व �योगशाळा शु�क खालील�माणे आकार�याकिरता शु�क िनध�रण सिमतीने 

िनि�त क�न सव� �कारचे शु�क आकार�याचे त�ता िव�ा पिरषदेकडे अंितम मा�यतेसाठी 

िशफारस केलेली आहे. 

अ�यास�माचे नांव: एम.ए�सी. इंटरि�िनअरशीप 

शै�िणक शु�क �. 22,000/- 

�योगशाळा शु�क �. 10,000/- 

 सबब, शु�क िनि�ती सिमतीने िव�ा पिरषदेकडे केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठ संल��नत अनुदािनत व िवनाअनुदािनत महािव�ालयातील व िव�ापीठ 

संकुलातील सव� िव�ाशाखां�या पदवी व पद�यु�र अ�यास�मां�या शै�िणक शु�क (Tuition 

Fee) व इतर शु�कातील (Other Fees) र�कमेम�ये आिण िशष�कांत (Head) समानता 

आणणेबाबत व न�याने सु� झाले�या एम.ए�सी. इंटरि�िनअरिशप अ�यास�माचे शु�क 

िनि�त क�न, शु�क िनि�ती सिमतीने केलेली िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 103 ] ��तुत िव�ापीठ संकुल व संल��नत सव� महािव�ालयात िविवध अ�यास�मास �वशे 

घेणा�या परदेशातील िव�ा�य�चे शै�िणक शु�क िनि�त क�न, शु�क िनि�ती सिमतीने 

केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठ संकुलाम�ये एम.ए. संगीत (तबला/पखवाज) या अ�यास�मासाठी 

कॅिलफो�नया, अमेिरका येथील दोन िव�ा�य�नी �वशे घेतलेला आहे. परदेशातील िव�ा�य�चे 

शै�िणक शु�क िनि�ती कराव े लागणार आहे. �या अनुषंगाने िद.20/05/2021 रोजी�या 

शु�क िनि�ती सिमती�या बठैकीतील ठराव �.04 नुसार खालील त��यात नमुद �माणे 

महारा��ाबाहेरील व परदेशी िव�ा�य�साठी िश�ण शु�क िनि�त क�न शु�क िनि�ती 

सिमतीने अंितम मा�यतेसाठी िव�ा पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

महारा��ाबाहेरील िव�ा�य�किरता फ�त िश�ण शु�क तीन पट 

(Only Tuition fees-3 

times) 
िश�ण शु�का 

�यितिर�त इतर 

शु�क 

महारा��ातील 

िव�ा�य��माणे 

राहील. 

परदेशी िव�ा�य�किरता (For foreign Students) 

दि�ण आिशयाई �ादेिशक सहकार 

संघटना (साक� ) म�ये सहभागी देशातील 

िव�ा�य�किरता 

(The South Asian Asociation of 

Regional Cooperation SAARC) 

फ�त िश�ण शु�क तीन पट 

(Only Tuition fees - 3 

times) 

साक�  �यितिर�त सव� परदेशी िव�ाथ� 

(Out of SAARC) 

फ�त िश�ण शु�क तीन पट 

(Only Tuition fees - 5 

times) 

 सबब, शु�क िनि�ती सिमतीने िव�ा पिरषदेकडे केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठ संकुल व संल��नत सव� महािव�ालयात िविवध अ�यास�मास �वशे 

घेणा�या परदेशातील िव�ा�य�चे शै�िणक शु�क िनि�त क�न, शु�क िनि�ती सिमतीने 

केलेली िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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 [ 104 ] त�ता �.1 नुसार शु�क सिमतीने िनि�त केलेले इतर शु�क Ph.D. अ�यास�मांना लागू राहून 

संशोधन िवभागामाफ� त तयार कर�यात आले�या शु�क त�ता �. 3 ते 5 मधील फ�त शै. 

शु�काम�ये (Tution fee) ��येक PET पासून 20% शु�क वाढ क�न General & Researved 

Category अशा त�याम�ये िवभागणी क�न �यानुसार शु�क आकार�याबाबतची शु�क िनि�ती 

सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: पीएच.डी. िवभागाकडून पीएच.डी. या अ�ास�माकरीता 

2014 पासून शु� सिमतीने िनधा�रण क�न िद�ा�माणे पूवी�ा 

त�ानूसार िव�ाशाखीय शु� (Ph.D. Fees) आकार�ात येत 

होते. �ा�माणे िव�ा�ा�चे �वेश िनि�त क�न पुढील सव� 

काय�वाही कर�ात येत होती. िवभागाकडे पीएच.डी 

अ�ास�माक�रता उपल� असलेला शु� त�ा हा 2014 पासून 

असलेला आहे. भारत सरकार िश�वृ�ी mahadbtit portal म�े 

पीएच.डी. अ�ास�माक�रता अनुसूिचत जाती (अ.जा) (SC) या 

�वगा�िशवाय कोण�ाही �वगा�स शु� परत �ा� होत नाही. 

परंतू, यापूव��ा शु� त�ाम�े इतर �वगा��ा िव�ा�ा�स 

देखील सवलत िदलेली होती. तसेच िव�ापीठ अनुदान आयोगाने 

(UGC) 2016 पासून पीएच.डी. हा अ�ास�म पूण� वेळ केलेला 

आहे. सेवेत (in service) असणा�यांना पीएच.डी. अ�ास�मा�ा 

�वेश व शु� म�े दे�ात येत असलेली मुभा बंद केलेली असून 

�ां�ासाठी वेगळे शु� आकार�ात येत नाही. तथािप, 

यापूव��ा शु� त�ाम�े सेवेत असून पीएच.डी. करणा�या 

िव�ा�ा�साठी शु� अिधकचे आकार�ात येत होते. याबाबीचंा 

िवचार केला असता पीएच.डी.अ�ास�माचा शु� त�ा सोबत 

जोड�ा�माणे िव�ाशाखािनहाय तयार कर�ात आलेला होता. 

सुधा�रत शु� ता�ुरता मा. कुलगु� यांनी मा� क�न शु� 

िनधा�रण सिमतीकडे पाठिव�ात आलेला होता. 
 िद.20/05/2021 रोजी पार पडले�या शु�क िनि�ती सिमती�या बठैकीत यापवू� 

पीएच.डी. चे शु�क िविवध Faculty नूसार बनिव�यात आले होते. नंतर �याचे चार Faculties 

�पात बनिव�यात आले. परंतु �याम�ये सुसु�ता आणणे करीता महारा�� रा�य शासनानी 16 

Heads सव��या साठी Common क�न िदले आिण स�या शासन Ph.D. साठी फ�त SC 

Category �या िव�ा�य�ना िश�यवृ�ी देते तसेच Employed & Non Employed यां�याकिरता 

वगेळे शु�क न ठेवता सव� साधारण व मागासवग�य (SC) असे दोनच शु�क आकारणी करावी, 

असे िवचाराअंती ठरले व �या�माणे खालील�माणे ठराव पािरत झाला. 
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सोबत जोडलेला त�ता �. 1 नूसार शु�क सिमतीने िनि�त केलेले इतर शु�क Ph.D. 

अ�यास�मांना लागू राहून संशोधन िवभागामाफ� त तयार कर�यात आलेला शु�क त�ता �. 

3 ते 5 मधील फ�त शै. शु�काम�ये (Tution fee) ��येक PET पासून 20% शु�क वाढ क�न 

General & Reserved Category अशा त��याम�ये िवभागणी क�न �यानूसार शु�क 

आकार�याबाबतची िशफारस शु�क िनि�ती सिमती सव�नूमते िव�ा पिरषदेस करीत आहे. 

 सबब, शु�क िनि�ती सिमतीने केलेली िशफारस िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�). 
 

ठराव: शु�क सिमतीने िनि�त केलेले इतर शु�क Ph.D. अ�यास�मांना लागू राहून संशोधन 

िवभागामाफ� त तयार कर�यात आले�या शु�कामधील फ�त शै�िणक शु�काम�ये (Tution 

fee), केवळ PET-8 साठी 20% शु�क वाढ क�न General & Researved Category अशा 

त�याम�ये िवभागणी क�न �यानुसार शु�क आकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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 [ 105 ] वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. 

रसायनशा�, वन�पतीशा�, �ाणीशा� या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव�ालया�या सन  

2021-22 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमतीने 

��ताव अनु�मे िद.03/10/2020 रोजी िव�ापीठात सादर केलेला आहे. 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण - पीएच.डी. रसायनशा�, वन�पतीशा�, �ाणीशा� (Chemistry, 

Botany & Zoology) संशोधन क� �. 

 �याअनुषंगाने ��तुत ��तावास सन 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त भारत का राजप� यातील िव�िव�ालय अनुदान आयोग (एम.िफल./पीएच.डी. 

उपािध �दान करने हेतू �यूनतम मानदंड और �ि�या िवनयम, 2016) मधील अिधसूचना �.10 

नुसार खालील �माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

रसायनशा� (Chemistry) वन�पतीशा�  (Botany) 

1. �ाचाय� डॉ. एस.डी. नवल े अ�य� 1. �ाचाय� डॉ. एस.डी.नवल े अ�य� 

2. डॉ. एम. टी. बचटेू सद�य 2. डॉ. सी.एस. सुय�वशंी सद�य 

3. �ा. जी. सी. जवळकर सद�य 3. �ा. जी. सी. जवळकर सद�य 

�ाणीशा� (Zoology)    

1. �ाचाय� डॉ. एस.डी.नवल े अ�य�    

2. डॉ. �ीमती य.ू�ही. ग�हाणे सद�य    

3. �ा. जी.सी. जवळकर सद�य    

 उपरो�त सिमतीने वरील महािव�ालयास भटे देऊन अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केला 

असून, सदर सिमतीने उ�त महािव�ालयास पीएच.डी. रसायनशा�, वन�पतीशा�, �ाणीशा� 

या संशोधन क� �ास शै.वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�करीता संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणाची िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव�ालया�या सन 

2021-22 पासून पीएच.डी. रसायनशा�, वन�पतीशा�, �ाणीशा� संशोधन क� �ास 

संल��नकरणाचे नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 ते 2025-26 या 5 वष�करीता मा�यता दे�याची 

बाब िवचाराथ�). 
 

ठराव: वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव�ालया�या रसायनशा�, 

वन�पतीशा�, �ाणीशा� या पीएच.डी. संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाबाबत 

सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

1. रसायनशा� (Chemistry) या पीएच.डी. संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

शै�िणक वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�किरता मा�यता दे�यात आली. 

2. वन�पतीशा� (Botany) व �ाणीशा� (Zoology) या पीएच.डी. संशोधन क� �ा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�किरता 

�कवा यापूव� �वेश घेतले�या िव�ा�य�चे संशोधन पूण� होईपय�त, यापैकी जो कालावधी 

अगोदर पूण� होईल �यास मा�यता दे�यात आली.  
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[ 106 ] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. 

रसायनशा� व भगूोल या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालयास  

सन 2021-22 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणास खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमतीने ��ताव अनु�मे िद.30/09/2020, 10/11/2020 रोजी िव�ापीठात सादर केलेला 

आहे. 

 संल��नकरणाचे नुतनीकरण-पीएच.डी. रसायनशा� व भगूोल (Chemistry & 

Geography) संशोधन क� � 

 �याअनुषंगाने ��तुत ��तावास सन 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त भारत का राजप� यातील िव�िव�ालय अनुदान आयोग (एम.िफल./पीएच.डी. 

उपािध �दान करने हेतू �यूनतम मानदंड और �ि�या िवनयम, 2016) मधील अिधसूचना 

�.10 नुसार खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

रसायनशा� (Chemistry) भगूोल  (Geography) 

1. �ाचाय� डॉ. एस.डी.नवले अ�य� 1. �ाचाय� डॉ. एस.डी.नवले अ�य� 

2. डॉ. �ीमती ए.एस.लावडं सद�य 2. �ा.डॉ. एन.ज.े पाटील सद�य 

3. डॉ. �ीमती के.एस.भोसले सद�य 3. �ीमती डॉ. के.एस.भोसले सद�य 

 उपरो�त सिमतीने महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केला 

असून सदर सिमतीने पीएच.डी. रसायनशा� व भगूोल या संशोधन क� �ास शै.वष�  

2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�करीता संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची िशफारस 

केलेली आहे.  

 सबब, कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपरू या महािव�ालया�या 

पीएच.डी. रसायनशा� व भगूोल संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 

2021-22 ते 2025-26 या 5 वष�करीता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव�ालय, पंढरपूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. 

रसायनशा� व भगूोल या दो�ही संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 

2021-22 ते 2025-26 या 5 वष�करीता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.   
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[ 107 ] एस.के.एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. 

इले��ॉिन�स इंिजिनअर�ग या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: एस.के.एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव�ालयास  

सन 2021-22 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणास खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमतीने ��ताव िद.17/02/2020 रोजी िव�ापीठात सादर केलेला आहे. 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण-पीएच.डी. इले��ॉिन�स इंिजिनअर�ग (Electronics 

Engineering) संशोधन क� � 

 �याअनुषंगाने ��ततु ��तावास सन 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त भारत का राजप� यातील िव�िव�ालय अनुदान आयोग (एम.िफल./पीएच.डी. 

उपािध �दान करने हेतू �यूनतम मानदंड और �ि�या िवनयम, 2016) मधील अिधसूचना 

�.10 नुसार खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

1. डॉ. पी. एम. पवार अ�य� 

2. डॉ. एस. एस. काशीद सद�य 

3. डॉ. ए. एस. िवभतेू सद�य 

 उपरो�त सिमतीने महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केला 

असून सदर सिमतीने पीएच.डी. इले��ॉिन�स इंिजिनअर�ग या संशोधन क� �ास शै.वष�  

2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�करीता संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची िशफारस 

केलेली आहे.  

 सबब, एस.के.एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपरू या महािव�ालया�या 

पीएच.डी. इले��ॉिन�स इंिजिनअर�ग संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

शै.वष� 2021-22 ते 2025-26 या 5 वष�करीता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: एस.के.एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रग, पंढरपूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. 

इले��ॉिन�स इंिजिनअर�ग या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 

2021-22 ते 2025-26 या 5 वष�करीता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 108 ] देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या पीएच.डी. भगूोल या 

संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालयास  

सन 2021-22 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणास खालील�माणे �थािनक चौकशी 

सिमतीने ��ताव िद.27/11/2020 रोजी िव�ापीठात सादर केलेला आहे. 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण-पीएच.डी. भगूोल (Geography) संशोधन क� � 

 �याअनुषंगाने ��ततु ��तावास सन 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त भारत का राजप� यातील िव�िव�ालय अनुदान आयोग (एम.िफल./पीएच.डी. 

उपािध �दान करने हेतू �यूनतम मानदंड और �ि�या िवनयम, 2016) मधील अिधसूचना 

�.10 नुसार खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

1. डॉ. �ही. एल. कदम अ�य� 

2. डॉ. एन. जी. �शदे सद�य 

3. डॉ. एस. बी. तानवडे सद�य 

 उपरो�त सिमतीने महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केला 

असून सदर सिमतीने पीएच.डी. भगूोल या संशोधन क� �ास शै.वष� 2021-22 ते 2025-26 या 

पाच वष�करीता संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची िशफारस केलेली आहे.  

 सबब, देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या 

पीएच.डी. भगूोल संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 या 5 वष�करीता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: देशभ�त संभाजीराव गरड महािव�ालय, मोहोळ या महािव�ालया�या पीएच.डी. भगूोल या 

संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2021-22 ते 2025-26 या 5 

वष�करीता सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 109 ] �ी. िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या पीएच.डी. भगूोल या संशोधन 

क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: �ी. िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालयास सन 2021-22 पासून 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमतीने ��ताव 

िद.21/05/2021 रोजी िव�ापीठात सादर केलेला आहे. 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण-पीएच.डी. भगूोल (Geography) संशोधन क� � 

 �याअनुषंगाने ��तुत ��तावास सन 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त भारत का राजप� यातील िव�िव�ालय अनुदान आयोग (एम.िफल./पीएच.डी. 

उपािध �दान करने हेतू �यूनतम मानदंड और �ि�या िवनयम, 2016) मधील अिधसूचना 

�.10 नुसार खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

1. �ाचाय� डॉ. सी. एस. सूय�वशंी  अ�य� 

2. �ाचाय� डॉ. आर. आर. पाटील सद�य 

3. डॉ. एस. एस. पाटील सद�य 

 उपरो�त सिमतीने महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल िव�ापीठाकडे सादर केला 

असून सदर सिमतीने पीएच.डी. भगूोल या संशोधन क� �ास शै.वष� 2021-22 ते 2025-26 या 

पाच वष�करीता संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची िशफारस केलेली आहे.  

 सबब, �ी. िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या पीएच.डी. भगूोल 

संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै.वष� 2021-22 ते 2025-26 या 5 

वष�करीता मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: �ी. िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या पीएच.डी. भगूोल या संशोधन 

क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2021-22 ते 2025-26 या 5 वष�करीता 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 110 ] ��तुत िव�ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाकामी खालील�माणे �ा�त झाले�या 

��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार संशोधन क� �ा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: सोबत�या �ा�त अहवालानुसार खालील महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून संल��नकरणा�या (पीएच.डी./एम.िफल. संशोधन क� �) नुतनीकरणासाठी 

�थािनक चौकशी सिमतीकडून ��ताव सादर केलेला आहे. 

 �या अनुषंगाने ��तुत ��तावास सन 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार 

सदर महािव�ालया�या पीएच.डी. संशोधन क� �ास शै.वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच 

वष�करीता संल��नकरणाची िशफारस केलेली आहे.  

 अ. 

�. 

महािव�ालयांचे नाव शै.वष� 

(पासून) 

अ�यास�म �थािनक चौकशी 

सिमतीने केलेली 

िशफारस 

1) िश�णशा� महािव�ालय, 

बाश� 

2021-22 पीएच.डी. 

िश�णशा� 

शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 (पाच वष�) 

2) क�तुराबाई कॉलेज ऑफ 

ए�युकेशन, सोलापरू 

2021-22 पीएच.डी. 

िश�णशा� 

शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 (पाच वष�) 

3) क�तुराबाई कॉलेज ऑफ 

ए�युकेशन, सोलापरू 

2021-22 एम.िफल. 

िश�णशा� 

शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 (पाच वष�) 

  सबब, ��तुत िव�ापीठाकडे संल��नकरणाचे नुतनीकरणाकरीता अ. �. 1 ते 3 नुसार 

शै�िणक वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�करीता �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या 

अहवालानुसार �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त संल��नकर�या�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाकामी �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त 

�थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार खालील संशोधन क� �ासंदभ�त 

सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

1. िश�णशा� महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या पीएच.डी. िश�णशा� या 

संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2021-22 ते 2025-26 या 5 

वष�करीता मा�यता दे�यात आली. 

2. क�तुराबाई कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. 

िश�णशा� या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष�  

2021-22 ते 2025-26 या 5 वष�करीता मा�यता दे�यात आली. 
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 [ 111 ] ��तुत िव�ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाकामी खालील�माणे �ा�त झाले�या 

��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार संशोधन क� �ा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: सोबत�या �ा�त अहवालानुसार खालील महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून संल��नकरणा�या (पीएच.डी. संशोधन क� �) नुतनीकरणासाठी �थािनक चौकशी 

सिमतीकडून ��ताव सादर केलेला आहे. 

 �या अनुषंगाने ��तुत ��तावास सन 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�यात आली होती. �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार सदर 

महािव�ालया�या पीएच.डी. संशोधन क� �ास शै.वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�करीता 

संल��नकरणाची िशफारस केलेली आहे.  

 अ. 

�. 

महािव�ालयांच ेनाव शै.वष� 

(पासून) 

अ�यास�म �थािनक चौकशी सिमतीने 

केलेली िशफारस 

1) डी. बी. एफ. दयानंद 

महािव�ालय, सोलापूर 

2021-22 अथ�शा� शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 (पाच वष�) 

2) यशवतंराव च�हाण 

महािव�ालय, करमाळा 

2021-22 �हदी शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 (पाच वष�) 

3) �ी. िशवाजी महािव�ालय, 

बाश� 

2021-22 रा�यशा� शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 (पाच वष�) 

4) �ी. िशवाजी महािव�ालय, 

बाश� 

2021-22 मराठी शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 (पाच वष�) 

5) �ी. िशवाजी महािव�ालय, 

बाश� 

2021-11 �हदी शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 (पाच वष�) 

6) �ी. िशवाजी महािव�ालय, 

बाश� 

2021-22 इं�जी शै.वष� 2021-22 ते 

2025-26 (पाच वष�) 

  सबब, ��तुत िव�ापीठाकडे संल��नकरणाचे नुतनीकरणाकरीता अ. �. 1 ते 6 नुसार 

शै�िणक वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�करीता �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या 

अहवालानुसार �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त संल��नकर�या�या नुतनीकरणास मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 
 

ठराव: ��तुत िव�ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाकामी �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त 

�थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार खालील संशोधन क� �ासंदभ�त सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

1. डी.बी.एफ. दयानंद महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. अथ�शा� या 

संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2021-22 ते 2025-26 या 5 

वष�करीता मा�यता दे�यात आली. 

2. यशवंतराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा या महािव�ालया�या पीएच.डी. �हदी या 

संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2021-22 ते 2025-26 या 5 

वष�करीता मा�यता दे�यात आली. 

3. �ी. िशवाजी महािव�ालय, बाश� या महािव�ालया�या पीएच.डी. रा�यशा�, मराठी, �हदी 

व इं�जी या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2021-22 ते  

2025-26 या 5 वष�करीता मा�यता दे�यात आली. 
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[ 112 ] ��तुत िव�ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाकामी खालील�माणे �ा�त झाले�या 

��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार संशोधन क� �ा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: सोबत�या �ा�त अहवालानुसार खालील महािव�ालया�या शै�िणक वष�  

2021-22 पासून संल��नकरणा�या (पीएच.डी. संशोधन क� �) नुतनीकरणासाठी �थािनक 

चौकशी सिमतीकडून ��ताव सादर केलेला आहे. 

 �या अनुषंगाने ��तुत ��तावास सन 2021-22 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार 

सदर महािव�ालया�या पीएच.डी. संशोधन क� �ास खालील�माणे संल��नकरणाची िशफारस 

केलेली आहे.  

अ. 

�. 

महािव�ालयांच े

नाव 

शै.वष� 

(पासून) 

अ�यास�म �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली 

िशफारस 

1) वालचदं 

महािव�ालय, 

सोलापूर 

2021-22 मराठी मराठी िवषयाच े पद�यु�र क� � चालू 

आहे, परंत,ू दोन संशोधक माग�दश�क 

काय�रत नस�याने जू�या 

माग�दश�काच े जे संशोधक िव�ाथ� 

काय�रत आहेत तो पय�त संशोधन 

क� �ास पाच वष�साठी (2021-22 ते 

2025-26) चालू ठेव�याची िशफारस 

ही सिमती करीत आहे. 

2) डी. बी. एफ. 

दयानंद 

महािव�ालय, 

सोलापूर 

2021-22 ए.आय.एच.सी. ए.आय.एच.सी या िवषया�या संशोधन 

क� �ास भेट िदली. �यावळेी इतर सव� 

बाबी संदभ�त समाधान वाटले पण 

अ�यापन कर�यासाठी एकच 

माग�दश�क अस�याने �यां�याकडील 

पूव�च े न�द असलेले दोन संशोधक 

िव�ाथ� �यांची पदवी पूण� होईपय�त 

संशोधन क� � चालू ठेव�यास ही 

सिमती मा�यता देत आहे. तथािप, 

वरील अट�ची पूत�ता (2021-22 ते 

2025-26) या पाच वष�त पूण� करणे 

आव�यक आहे 

3) वालचदं 

महािव�ालय, 

सोलापूर 

2021-22 �हदी �हदी िवषयाच े पद�यु�र क� � चालू 

आहे. परंतू दोन संशोधक माग�दश�क 

काय�रत नस�याने जु�या 

माग�दश�काच े जे संशोधक िव�ाथ� 

काय�रत आहेत तो पय�त संशोधन 

क� �ास पाच वष�साठी (2021-22 ते 

2025-26) चालू ठेव�याची िशफारस 

सिमतीने केली आहे. 
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 4) वालचदं 

महािव�ालय, 

सोलापूर 

2021-22 इितहास इितहास िवषयाच ेपद�यू�र क� � एम. 

ए. नस�याने व दोन संशोधक 

माग�दश�क काय�रत नस�याने 

इितहास िवषयाच े माग�दश�न क� �ाच े

संल��नकरणच े नुतनीकरन जू�या 

माग�दश�काचा एक िव�ाथ� काय�रत 

अस�याने एका वष�साठी (2021-22) 

कर�याची सिमतीने िशफारस केलेली 

आहे. 

  सबब, ��तुत िव�ापीठाकडे संल��नकरणाचे नुतनीकरणाकरीता अ. �. 1 ते 3 

नुसार शै�िणक वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�करीता व अ.�.4 नुसार शै�िणक 

वष� 2021-22 या एका वष�करीता �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार �ा�त 

झाले�या ��तावासंदभ�त संल��नकर�या�या नुतनीकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाकामी �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त 

�थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार खालील संशोधन क� �ासंदभ�त 

सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

1. वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. 

मराठी व �हदी या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै�िणक वष� 

2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�किरता �कवा यापूव� �वशे घेतले�या िव�ा�य�चे 

संशोधन पूण� होईपय�त, यापैकी जो कालावधी अगोदर पूण� होईल �यास मा�यता दे�यात 

आली. 

2. वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. 

इितहास या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2021-22 या 

एका वष�करीता मा�यता दे�यात आली. 

3. डी.बी.एफ. दयानंद महािव�ालय, सोलापूर या महािव�ालया�या पीएच.डी. �ाचीन 

भारतीय इितहास आिण सं�कृती (A.I.H.& C.) या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या 

नुतनीकरणास शै�िणक वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�किरता �कवा यापूव� 

�वशे घेतले�या िव�ा�य�चे संशोधन पूण� होईपय�त, यापैकी जो कालावधी अगोदर पूण� 

होईल �यास मा�यता दे�यात आली. 
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[ 113 ] ��तुत िव�ापीठाकडे संल�नीकरणाचे नुतनीकरणाकिरता खालील�माणे �ा�त झाले�या 

��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिमतीने िदले�या अहवालानुसार संशोधन क� � बंद 

कर�यास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: सोबत�या �ा�त अहवालानुसार यशवतंराव च�हाण महािव�ालया�या मानसशा� या 

अ�यास�माचे व डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या 

महािव�ालयाचे मराठी या अ�यास�माचे शै�िणक वष� 2021-22 पासून संल��नकरणा�या 

(पीएच.डी. संशोधन क� �) नुतनीकरणासाठी �थािनक चौकशी सिमतीकडून ��ताव �ा�त 

झालेला आहे. 

 �या अनुषंगाने उ�त महािव�ालया�या ��तावास सन 2021-22 पासून 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण दे�यासंदभ�त महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 

नुसार �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती. �थािनक चौकशी सिमतीने 

िदले�या अहवालानुसार डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू 

या महािव�ालयात मराठी या अ�यास�मास दोन माग�दश�क असून इतरही सूिवधा उपल�ध 

आहेत. परंत,ू मराठी िवषयाचा पद�यू�र वग� (एम.ए. भाग 1 व 2) महािव�ालयात सू� 

नस�याने संशोधक क� �ास मा�यता देता येत नाही. ते�हा सदर संशोधन क� � बदं कर�याची 

िशफारस �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली आहे. 

 तसेच यशवतंराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा या महािव�ालयात मानसशा� या 

अ�यास�मास पीएच.डी संशोधन क� �ातील संशोधक िव�ाथ� सन जानेवारी 2022 पासून 

िव�ापीठातील संशोधन क� �ात वग� कर�याची व संशोधन क� � बदं कर�याची िशफारस 

�थािनक चौकशी सिमतीने केलेली आहे. 

 सबब, डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू येथील 

मराठी व यशवतंराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा येथील मानसशा� या अ�यास�माचे 

पीएच.डी. चे संशोधन क� � बदं कर�याची �थािनक चौकशी सिमतीची िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव�ालयातील 

पीएच.डी. मराठी व यशवतंराव च�हाण महािव�ालय, करमाळा या महािव�ालयातील 

पीएच.डी. मानसशा� या अ�यास�माचे संशोधन क� � बंद कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 114 ] माजी क� ि�य मं�ी मा.खा.शरदचं� पवार यांना डी.िलट. (D.Litt.) या मानद पदवीने 

स�मािनत कर�यासाठी िद.15 माच�, 2021 रोजी�या अिधसभेम�ये �ी. सिचन मा�ती 

गायकवाड यां�या ��तावावर पािरत झालेला ठराव िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: माजी क� ि�य मं�ी मा.खा.शरदचं� पवार यांना �यां�या सामािजक, ि�डा व कृषी 

�े�ातील योगदानाब�ल प�ु�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, सोलापरू 

यां�यावतीने डी.लीट. पदवी देवून स�मािनत कराव,े असा ��ताव �ी. सिचन मा�ती 

गायकवाड यांनी िद.15 माच�, 2021 रोजी�या अिधसभेम�ये मांडला होता.  सदर ��तावा�या 

अनुषंगाने खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला. 

ठराव �. 9 - "सदरचा ��ताव मांड�यानंतर �यास �ी. राज�� िशवाजी गायकवाड व 

�ी.सुधाकर तुकाराम सरवदे यांनी अनुमोदन िदले. �यानंतर सदरचा ��तावाबाबत सव�नुमते 

िव�ा पिरषदेस िशफारस कर�यात आली". 

 सबब, अिधसभा सद�य �ी. सिचन मा�ती गायकवाड यांनी मांडले�या ��तावावर 

अिधसभेने िव�ा पिरषदेस केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव : सदरचा िवषय मागे घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 115 ] ��तुत िव�ापीठातील सामािजकशा�े संकुलातील �ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण 

पुरात�वशा� या िवभागाम�ये Diploma in Museology हा एक वष�चा Diploma कोस� 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून पुन:� सु� कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठातील सामािजकशा�े संकुलातील �ाचीन भारतीय इितहास, 

सं�कृती आिण परुात�वशा� या िवभागाम�ये सन 2000 पासून Diploma in Museology हा 

एक वष�चा Diploma कोस� सु� कर�यात आलेला होता. हा कोस� सु� के�यामुळे अनेक 

िव�ा�य�ना रा��ीय सं�हालय िद�ी, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर मराठवाडा िव�ापीठ, 

औरंगाबाद अशा अनेक िठकाणी नोकरी िमळालेली आहे. परंत,ू हा कोस� 2014 पासून बदं 

कर�यात आला असून, अनेक िव�ा�य�चे खूप नुकसान होत आहे. 

 सदर Diploma in Museology कोस�साठी कोण�याही शाखेचा पदवीधर ही शै�िणक 

अह�ता असावी. तसेच सदरील कोस� िशकिव�यासाठी िश�काची पा�ता ही M.A. Ancient 

Indian History, Culture and Archaeology ची पदवी असली पािहज.े तसेच 'NET' in 

Archaeology पा� असणे गरजचेे आहे अथवा Archaeology या िवषयाम�ये Ph.D. पदवी 

�ा�त असावी. तसेच भारतीय परुात�व सव��ण, नवी िद�ी येथील Diploma in Archaeology 

अस�यास �ाधा�याचे ठरेल. 

 या कोस�चा फायदा आजूबाजू�या िव�ा�य�साठी तसेच महारा�� अथवा 

महारा��ाबाहेरील िव�ा�य�साठी होऊ शकतो. या कोस�साठी �वशे �मता - 20 असावी असे 

वाटते. 

 सबब, ��तुत िव�ापीठातील सामािजकशा�े संकुलातील �ाचीन भारतीय इितहास, 

सं�कृती आिण परुात�वशा� या िवभागाम�ये Diploma in Museology हा एक वष�चा 

Diploma कोस� शै�िणक वष� 2021-22 पासून पनु:� सु� कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: ��तुत िव�ापीठातील सामािजकशा�े संकुलातील �ाचीन भारतीय इितहास, सं�कृती आिण 

पुरात�वशा� या िवभागाम�ये Diploma in Museology हा एक वष�चा Diploma कोस� 

शै�िणक वष� 2021-22 पासून पुन:� सु� कर�यासाठी �यव�थापन पिरषदेस सव�नुमते 

िशफारस कर�यात आली. 
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[ 116 ] कौश�य िवकास क� �ा अंतग�त सु� असले�या 57 कोस�सना मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.  
 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठात सन 2005 पासून �यव�थापन परीषदे�या ठराव �. 50 नुसार 

िविवध 3 मिहने, 6 मिहने व 1 वष� कालावधीचे अ�यास�म चालव�यासाठी जनिवकास क� �ाची 

�थापना कर�यात आली. 

 कौश�य िवकास क� � (जनिवकास क� �ा) माफ� त सन 2005 पासून िविवध 

कौश�याधािरत अ�यास�म सु� आहेत.  िव�ापिरषदे�या िवषय �. 43 (1) ठरावानुसार 

जनिवकास क� �ा�या नावाचे �पातंर कौश�य िवकास क� �ात कर�यात आले. सन 2005 

पासून सन, 2020-2021 आजतागायत कौश�य िवकास क� �ामाफ� त पॅरामेिडकल व 

पारंपािरक अ�यास�म सामंज�य करार अंतग�त एकुण 100 कोस�स िविवध 

सं�था/महािव�ालयाम�ये सु� आहेत. 

 कौश�य िवकास क� �ामाफ� त दरवष� �या सं�था/महािव�ालयांना न�याने अ�यास�म 

सु� करावयाचे अस�यास �थािनक वत�मान प�ात जािहरात देऊन ��ताव मागिवले जातात. 

त�नंतर सदर ��तावाची छाननी क�न संल�नीकरण दे�यात येते. तसेच सदर िवषयाचे 

अ�यास�म संबिंधत सं�था/महािव�ालयाकडून तयार क�न घेऊन सदरचा िवषय अंितम 

मा�यतेसाठी िव�ापिरषदे�या िवचाराथ� सादर केला जातो. 

 सन 2005 पासून सु� असले�या ब-याच कोस�ना �यव�थापन परीषद अथवा 

िव�ापरीषदेची मा�यता आहे. परंतु काही कोस�सना मा�यता घेतलेली नस�याचे िदसून येत 

आहे. स�या एकुण 60 कोस�सना �यव�थापन पिरषद व िव�ापिरषदेची मा�यता आहे. (यादी 

सोबत जोडली आहे.) शै�िणक वष� 2007 पासून ते 2017 पय�त �यव�थापन पिरषद अथवा 

िव�ापिरषद यांची मा�यता न घेतले�या कोस�ची सं�या ही 29 इतकी आहे. (यादी सोबत 

जोडली आहे). शै�िणक वष� 2019-20 पासून 2020-21 पय�त म�ये को�हीड-19 �या 

कालखंडात काही सं�था / महािव�ालय व संकुलाने कौश�याधािरत कोस� सु� कर�याचे 

��ताव सादर केलेले आहेत. अशा कोस�ची सं�या 28 इतकी आहे (यादी सोबत जोडली आहे). 

असे जू�या व न�या एकूण 57 कोस�सना िव�ापिरषदे�या बठैकीत सादर क�न मा�यता घेणे 

आव�यक आहे. 

 सबब, कौश�य िवकास क� �ा अंतग�त सु� असले�या 57 कोस�सना मा�यता दे�याची 

बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: कौश�य िवकास क� �ा अंतग�त सु� असले�या 57 कोस�सपैकी खालील 5 कोस� हे संशोधन 

काय��णालीशी (Research Methodology) िनगडीत अस�याने, हे कोस� वगळता इतर 52 

कोस�सना सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

1. Online Certificate Course of Research Methodology. 
2. Certificate Course in Ph.D. Guide. 
3. Certificate Course in Journal Peer Review. 
4. Online Certificate Course for Ph.D. Referee. 
5. Online Certificate Course for University Academic and Administrative Offcers. 
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[ 117 ] कौश�य िवकास क� �ाअंतग�त येणा�या पॅरामेडीकल अ�यास�मांचे पा��म, परी�ेिवषयीचे 

कामकाज, पा�ता िनकष व इतर अ�यास�मािवषयी कामकाज स�:��थतीत अ��त�वात 

असले�या Allied Health Sciences या अ�थायी अ�यास मंडळाकडून क�न घे�याची बाब 

तसेच पॅरामेडीकल अ�यास�म वगळून इतर सव� �यावसाियक अ�यास�मा संबंिधत 

कामकाज कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी नामिनद�शन केले�या त�� �य�त�चे Skill 

Development Courses Ad-hoc Board न�याने गठीत कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: कौश�य िवकास क� �ाअंतग�त येणा�या अ�यास�मांचे पा��म, परी�ेिवषयी कामकाज, 

पा�ता िनकष व इतर कामकाज अिधक गितमान कर�यासाठी दोन अ�थायी अ�यासमंडळे गठीत 

कर�याची बाब िद.06/11/2020 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत िवषय सादर केला 

असता, यावर अिध�ठाता मंडळाने सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत केला आहे. 

ठराव �. 11(3): कौश�य िवकास संबंिधत अ�यास�मा�या �व�पानुसार दोन िवभागात 

वग�करण क�न दोन अ�थायी अ�यासमंडळे गठीत कर�याची काय�वाही अ�यासमंडळे 

िवभागाकडून कर�यात यावी असे सव�नुमते ठरल.े 

 उपरो�त ठरावास अनुस�न कौश�य िवकास क� � िवभागाने िद.19/03/2020 रोजी 

िटपणी सादर केली असता, सदर िटपणीवर मा.कुलगु� महोदयांनी कौश�य िवकास क� �ाअंतग�त 

सु� असले�या पॅराव�ैकीय (पॅरामेडीकल) कोस� संबंिधत पाठय�म, परी�ेसंबंिधत सव� कामकाज 

हे स�:��थतीत अ��त�वात असले�या अलाईड हे�थ साय�स या अ�थायी अ�यास मंडळा�ारे 

क�न घे�यास मा�यता �दान केली आहे. तसेच पॅरामेडीकल अ�यास�म वगळून इतर सव� 

�यावसाियक अ�यास�मा संबंिधत कामकाज कर�यास ��तुत िव�ापीठातील 02 त��, इतर 

िव�ापीठातील 02 त�� व 01 संल��नत महािव�ालयातील त�� असे एकूण 05 त�� �य�त�चे 

Skill Development Courses Ad-hoc Board साठी मा. कुलगु� महोदयांनी खालील�माणे 

नामिनद�शन केले आहे.  

अ.

�. 

Skill Development Courses Ad-hoc Board साठी 

नामिनद�शन 

अ�यासमंडळातील 

पदनाम 

1) डॉ. �भाकर कोळेकर,  

सम�वयक, कौश�य िवकास क� �, पुअहोसोिवसो 

अ�य� 

2) डॉ. �ीराम राऊत, 

सहायक �ा�यापक, संगणकशा� संकुल, पुअहोसोिवसो 

सद�य 

3) डॉ. अ�णासाहेब गुरव, िशवाजी िव�ापीठ, को�हापूर सद�य 

4) डॉ. पुजा मोरे, सािव�ीबाई फुले पुणे िव�ापीठ, पुणे सद�य 

5) डॉ. िशवाजी राजमाने,  

डी.बी.एफ.दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, 

सोलापूर 

सद�य 
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 उपरो�त त��यात नमूद त�� �य�त�ची शै�िणक पा�ता, अनुभव तसेच बायोडेटा 

अवलोकनाथ� जोडले आहेत. 

 कोण�याही िवषयासाठी अ�थायी अ�यासमंडळ गठीत कर�याकरीता पिरिनयम �. 504 

म�ये खालील�माणे तरतूद िवशद कर�यात आली आहे. 

S.504. : There shall be an Ad-hoc Board in a subject or group of subjects 

consisting of not more than five persons appointed by the Academic Council. 

Out of such members, two shall be experts from outside the University. The 

Ad-hoc Board shall function until such time as the Board of Studies in a 

particular subject is constituted under sub-section (2) of section 37 of the Act. 

 सबब, कौश�य िवकास क� �ाअंतग�त येणा�या पॅरामेडीकल अ�यास�मांचे पा��म, 

परी�ेिवषयीचे कामकाज, पा�ता िनकष व इतर अ�यास�मािवषयी कामकाज स�:��थतीत 

अ��त�वात असले�या Allied Health Sciences या अ�थायी अ�यासमंडळाकडून क�न घे�याची 

बाब तसेच पॅरामेडीकल अ�यास�म वगळून इतर सव� �यावसाियक अ�यास�मा संबंिधत 

कामकाज कर�यास मा.कुलगु� महोदयांनी नामिनद�शन केले�या त�� �य�त�चे Skill 

Development Courses Ad-hoc Board न�याने गठीत कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: 1. कौश�य िवकास क� �ाअंतग�त येणा�या पॅरामेडीकल अ�यास�मांचे पा��म, 

परी�ेिवषयीचे कामकाज, पा�ता िनकष व इतर अ�यास�मािवषयी कामकाज 

स�:��थतीत अ��त�वात असले�या Allied Health Sciences या अ�थायी अ�यास 

मंडळाकडून क�न घे�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

2. पॅरामेडीकल अ�यास�म वगळून इतर सव� �यावसाियक अ�यास�मा संबंिधत कामकाज 

कर�यास मा. कुलगु� महोदयांनी नामिनद�शन केले�या त�� �य�त�चे Skill 

Development Courses Ad-hoc Board न�याने गठीत कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 118 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाख�तग�त येणा�या Genetics & Bioinformictics तसेच PGDCA 

या पद�यु�र अ�यास�मां�या िव�ा�य�ना Ph.D. पदवी अ�यास�म पूण� कर�यासाठी ��तुत 

िव�ापीठा�या िनयमानुसार गाईड उपल�ध क�न दे�याबाबत मा. �ाचाय�, वालचंद कॉलेज 

ऑफ आट�स अॅ�ड साय�स, सोलापूर यांनी केलेली िवनंती िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: मा.�ाचाय�, वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स अॅ�ड साय�स, सोलापरू यां�या  

िद.16/06/2021 रोजी�या प�ा�वये िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेअंतग�त येणाऱे  

M.Sc. Genetics & M.Sc. Bioinformictics हे अ�यास�म सन 2009 पासून संबधंीत 

महािव�ालयाम�ये सु� आहेत. परंतू या अ�यास�मां�या िव�ा�य�ना Ph.D. पदवी अ�यास�म 

िशक�यासाठी गाईड उपल�ध होत नाहीत. Biotechnology, Zoology, Botany, 

Microbiology आिण Chemistry या िवषयांना गाईड उपल�ध आहेत. तसेच Genetics & 

Bioinformictics या िवषयां�या अ�यापनाकरीता िनयमीत व मा�यता �ा�त PG िश�क गे�या 

12 वष�पासून सं�थेत काय�रत आहेत. �यामुळे उपरो�त नमूद दोन िवषयांना िव�ापीठा�या 

िनयमानुसार गाईड उपल�ध होवून िमळावते, अशी िवनंती केली आहे. 

 यास अनुस�न सदर बाब िव�ान व तं��ान िव�ाशाखे�या िद.15/06/2021 

रोजी�या बठैकीत आय�या वळेेचा िवषय �हणनू सादर केला असता, िव�ान व तं��ान 

िव�ाशाखेने सदर बाब सव�नुमते मा�य क�न, अंितम मा�यतेकिरता िव�ा पिरषदेकडे 

िशफारस केली आहे. 

 सबब, िव�ान व तं��ान िव�ाशाख�तग�त येणा�या Genetics & Bioinformictics 

तसेच PGDCA या पद�यु�र अ�यास�मां�या िव�ा�य�ना Ph. D.पदवी अ�यास�म पणू� 

कर�यासाठी ��तुत िव�ापीठा�या िनयमानुसार गाईड उपल�ध क�न दे�याबाबत  

मा.�ाचाय�, वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स अॅ�ड साय�स, सोलापरू यांनी केलेली िवनंती 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाख�तग�त येणा�या Genetics & Bioinformictics तसेच PGDCA 

या पद�यु�र अ�यास�मां�या िव�ा�य�ना Ph.D. पदवी अ�यास�म पूण� कर�यासाठी ��तुत 

िव�ापीठा�या िनयमानुसार त�स�ु�य िवषयामधील (Allied Subject) गाईड उपल�ध क�न 

दे�याबाबत मा. �ाचाय�, वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स अॅ�ड साय�स, सोलापूर यांनी केलेली 

िवनंती मा�य क�न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 119 ] संगणकशा� हा िवषय िशकवत असले�या व पद�यु�र पदवी (MCA) वािण�य 

िव�ाशाखेमधून झाले�या िश�कांना िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेमधुनच Ph.D. साठी 

�वशेास परवानगी िमळ�याची बाब िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: िव�ापिरषद बठैक िद.12/04/2016 ठराव �. 88(15) व �यव�थापन पिरषद बठैक 

िद. 23/04/2016 ठराव �. 09 अ�वये MCA हा अ�यास�म वािण�य व अिभयािं�की 

िव�ाशाखेतून वगळ�यात आलेला आहे.  

 अ�य�, संगणकशा� अ�थायी अ�यासमंडळ यांना सांगोला महािव�ालयामधील 

�ा.ताठे राजकुमार रावसाहेब व इतर चार िश�कांनी आमची पद�यु�र पदवी (MCA) ही 

वािण�य िव�ाशाखेमधून आहे, तसेच संगणक शा� िवषयाम�ये अ�यापन करत अस�यामुळे 

आ�हाला िव�ान व तं��ान या िव�ाशाखेमधूनच Ph.D. करीता �वशेास परवानगी िमळावी 

अशी िद. 12/06/2021 रोजी�या प�ा�वये िवनंती केली आहे.   

 संगणकशा� अ�थायी अ�यासमंडळा�या वतीने अ�य�ांनी उ�त बाब ��वका�न 

िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेकडे िशफारस केली होती. िव�ान व तं��ान िव�ाशाखे�या 

िद.15/06/2021 रोजी�या बठैकीतील ठराव �. 4(1) नुसार ��वका�न िव�ा पिरषदेकडे 

केलेली िशफारस सादर केलेली आहे. 

 सबब, संगणकशा� हा िवषय िशकवत असले�या व पद�यु�र पदवी (MCA) वािण�य 

िव�ाशाखेमधून झाले�या िश�कांना िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेमधूनच Ph.D. साठी 

�वशेास परवानगी िमळ�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: संगणकशा� हा िवषय िशकवत असले�या व पद�यु�र पदवी (MCA) वािण�य 

िव�ाशाखेमधून झाले�या िश�कांना िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेमधील िव�ान 

अ�यास�मामधून Ph.D. साठी �वशेास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 120 ] शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.ए. भाग-2 मराठी पा�पु�तक डॉ. िनम�लकुमार फडकुले 

िलिखत “जगायच कशासाठी?” याऐवजी “िहर�या वाटा” हे पु�तक अ�यास�मात समािव�ट 

कर�यासाठी मानविव�ान िव�ाशाखेने केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2020-21 पासून मानविव�ान िव�ाशाखा अतंग�त बी.ए. भाग-2 मराठी 

चा अ�यास�म सुधारीत क�न िव�ापीठा�या संकेत�थळावर उपल�ध क�न दे�यात आला 

आहे. परंतू मराठी अ�यासमंडळाचे अ�य� �ा.डॉ.डी.आर.गायकवाड यांनी िद.10/06/2021 

रोजी�या प�ा�वये बी.ए. भाग-2 पा�प�ुतक डॉ. िनम�लकुमार फडकुले िलिखत “जगायच 

कशासाठी?” याम�ये अनेक मुि�त दोष अस�याने तसेच अ�यास�मातील घटकही अिधक 

अस�यामुळे सदर प�ुतक अ�यास�मातून वगळून डॉ.िनम�लकुमार फडकुले िलिखत “िहर�या 

वाटा” हे प�ुतक अ�यास�मात समािव�ट करणेबाबत िद. 04  व 05 जून रोजी ऑनलाईन 

�णाली�दारे संप� झाले�या अ�यासमंडळा�या बठैकीत सव�नुमते मा�यता दे�यात आली 

अस�याचे कळिवले आहे. 

 याअनुषंगाने सदर बाब िदनांक 14/06/2021 रोजी संप� झाले�या मानविव�ान 

िव�ाशाखे�या बठैकीम�ये आय�या वळेेचा िवषय �हणनू सादर केली असता बी. ए. भाग-2 

मराठी पा�प�ुतक डॉ. िनम�लकुमार फडकुले िलिखत “जगायच कशासाठी?” याऐवजी डॉ. 

िनम�लकुमार फडकुले िलिखत “िहर�या वाटा” हे प�ुतक शै. वष� 2021-22 पासून लागू 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात येऊन सदर बाब अंितम मा�यतेकिरता िव�ा पिरषदेकडे 

िशफारस कर�यात आली आहे. 

 सबब, शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.ए. भाग-2 मराठी पा�प�ुतक डॉ. 

िनम�लकुमार फडकुले िलिखत “जगायच कशासाठी?” याऐवजी “िहर�या वाटा” हे प�ुतक 

अ�यास�मात समािव�ट कर�यासाठी मानविव�ान िव�ाशाखेने केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: शै�िणक वष� 2021-22 पासून बी.ए. भाग-2 मराठी पा�पु�तक डॉ. िनम�लकुमार फडकुले 

िलिखत “जगायच कशासाठी?” याऐवजी “िहर�या वाटा” हे पु�तक अ�यास�मात समािव�ट 

कर�यासाठी मानविव�ान िव�ाशाखेने केलेली िशफारस ��वका�न सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 121 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त अिभयांि�की शाखेतील िश�क मा�यतेसाठी AICTE �या 

िद.10/11/2020 रोजी�या पिरप�कानुसार िद.28/04/2017 �या अिधसूचनेम�ये दे�यात 

आ�या�माणे समक� अ�यास�म लागू कर�याची बाब िवचाराथ�.  

 

 (िटपणी: िव�ापीठाशी संल��नत कॉलेज ऑफ इंिजनीअर�ग, पंढरपरू या महािव�ालयाने 

िद.20/02/2021 रोजी�या प�ा�वये Mechanical Engineering या �ँच अंतग�त येणारे िश�क 

मा�यतेसाठी AICTE ने ज े िद.10/11/2020 रोजीचे पिरप�क, तसेच िद.28/04/2017 ची 

अिधसूचनेम�ये िदलेले समक� अ�यास�म, इिजिनअर�ग िश�क मा�यतेसाठी �ा� धर�यात 

यावते अशी िवनंती केली आहे.   

 उपरो�त प�ा�या अनुषंगाने सदर बाब िद.18/05/2021 रोजी�या Mechnical 

Engineering अ�यासमंडळा�या बठैकीत सादर केली असता, सदर अ�यासमंडळाने ठराव �. 

7 (1) नुसार उ�त बाब सव�नुमते ��वका�न िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेकडे िशफारस केली.  

उ�त बाबीस मा. �. अिध�ठाता यांनी िव�ान व तं��ान िव�ाशाखे�या वतीने मा�यता �दान 

क�न िव�ा पिरषदेकडे अंितम मा�यतेकरीता िशफारस केली आहे. 

 सबब, िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त अिभयांि�की शाखेतील िश�क मा�यतेसाठी 

AICTE �या िद.10/11/2020 रोजी�या पिरप�कानुसार िद.28/04/2017 �या 

अिधसूचनेम�ये दे�यात आ�या�माणे समक� अ�यास�म लागू कर�याची बाब िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त अिभयांि�की शाखेतील िश�क मा�यतेसाठी AICTE �या 

िद.10/11/2020 रोजी�या पिरप�कानुसार िद.28/04/2017 �या अिधसूचनेम�ये दे�यात 

आ�या�माणे समक� अ�यास�म िश�क मा�यतेसाठी लागू कर�यास सव�नुमते मा�यता 

दे�यात आली. 
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[ 122 ] शै�िणक वष� 2021-22 पासूनचा आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखा अतंग�त पदवी 

तृतीय वष� व पद�यु�र ��दतीय वष� �तरावरील व पीएच.डी. कोस�वक� �या निवन 

अ�यास�माचा आराखडा व पा��म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळानी निवन 

शै�िणक धोरण 2020 नुसार तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या व आंतर-िव�ाशाखीय 

अ�यास िव�ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत (ऑनलाईन �णाली�ारे) 

आराखडा व पा��म �वीका�न, सदर  िव�ाशाखेने केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021-22 पासूनचा आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखा अंतग�त 

पदवी तृतीय वष�, पद�यु�र ��दतीय वष� �तरावरील व पीएच. डी. कोस�वक� �या निवन 

अ�यास�माचा आराखडा व पा��म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी निवन 

शै�िणक धोरण 2020 नुसार तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या व आंतर-िव�ाशाखीय 

अ�यास िव�ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळां�या बठैकीत (ऑनलाईन �णाली�ारे) ठराव �. 

२ अ�वये खालील अ�यास�मांचा आराखडा व पा��म �वीकारला असून, सदर िव�ाशाखेने 

िव�ा पिरषदेकडे अंितम मा�यतेसाठी िशफारस केलेली आहे. 

 Sr.No. UG Courses  PG Courses 

1. B.Ed. Skill Based Courses 
Four Years Integrated Course in 
B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. Part-II 

Education Evaluation M.Ed. Part-II 
Education Psychology M.Ed. Part-II 
M.Ed. Skill Based Courses 

2. Indian Music B.A. Part-III 
Skill Based Course 

Indian Music M.A. Part-II 
Dramatics M.A. Part-II 
Tabla/Pakhavaj M.A. Part-II 
Music Skill Based Courses 

3. Physical Education & Yoga Studies B.A. 
Part-III 
B.P.Ed. Skill Based Courses 

M.P.Ed. Part-II  
Skill Based Courses 

4. -- M.S.W. Part-II 
Skill Based Courses 

 5. B.Voc. Part-II (40-10 Pattern)  
B.Voc. Part-III (70-30 Pattern) 
Skill Based Courses  
PG Diploma In Electronic Media 
Duration One Year Certificate Course in 
Mobile Journalism Duration Six Months  

Mass Communication M.A. Part-II 
Skill Based Courses 

 Ph.D. Course Work Structure & Syllabus 
Ph.D. Course Work Paper No. 1 Research Methodology 
Ph.D. Course Work Paper No. 2  A) Information & Computer Technology (ICT) 
                                                         B) Research & Publication Ethics (RPE) 
Ph.D. Course Work Paper No. 3 Advanced Knowledge In Core Domain of Concerned 
Subject 

 Sr.No. Ph.D. Course Work Paper No.3 Sr.No. Ph.D. Course Work Paper No.3 

1. Education 4. Library & Information Science 

2. Physical Education 5. Social Work 

3. Journalism & Mass Communication 6. Music 
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               शै�िणक वष� 2021-22 पासूनचा आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखा अतंग�त 

पदवी तृतीय वष� व पद�यु�र ��दतीय वष� �तरावरील व पीएच.डी. कोस�वक� �या निवन 

अ�यास�माचा आराखडा व पा��म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळानी निवन 

शै�िणक धोरण 2020 नुसार तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या व आंतर-िव�ाशाखीय 

अ�यास िव�ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत (ऑनलाईन �णाली�ारे) 

आराखडा व पा��म �वीका�न, आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखेने केलेली 

िशफारस िवचाराथ�). 

 

 

ठराव: शै�िणक वष� 2021-22 पासूनचा आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखा अतंग�त पदवी 

तृतीय वष� व पद�यु�र ��दतीय वष� �तरावरील व पीएच.डी. कोस�वक� �या निवन 

अ�यास�माचा आराखडा व पा��म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळानी निवन 

शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार 

(CBCS) सुधािरत केलेला, अ�यासमंडळां�या व आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखे�या 

तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत (ऑनलाईन �णाली�ारे) आराखडा व पा��म 

��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस दु��तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 123 ] शै�िणक वष� 2021-22 पासूनचा मानविव�ान िव�ाशाखा अतंग�त पदवी तृतीय वष�, 

पद�यु�र ��दतीय वष� �तरावरील व पीएच.डी. कोस�वक� �या नवीन अ�यास�माचा आराखडा 

व पा��म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळानी निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार 

तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या व मानविव�ान िव�ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता 

मंडळा�या बैठकीत (ऑनलाईन �णाली�ारे) आराखडा व पा��म �वीका�न, िव�ाशाखेने 

केले�या िशफारसीस सव�नुमते दु��तीसह मा�यता दे�यात आली 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021-22 पासूनचा मानविव�ान िव�ाशाखा अतंग�त पदवी तृतीय वष�,  

पद�यु�र ��दतीय वष� �तरावरील व पीएच.डी. कोस�वक� �या नवीन अ�यास�माचा आराखडा 

व पा��म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळानी निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार 

तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या व मानविव�ान िव�ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता 

मंडळा�या बठैकीत (ऑनलाईन �णाली�ारे) ठराव �. २ अ�वये खालील अ�यास�मांचा 

आराखडा व पा��म �वीकारला असून, सदर िव�ाशाखेने िव�ा पिरषदेकडे अंितम 

मा�यतेसाठी िशफारस केलेली आहे. 

 Sr. 

No. 

UG Courses  PG Courses 

1. English B.A./B.Sc./B.C.A./B.B.A. Part-

III 

English M.A. Part-II (For University Campus) 

English M.A. Part-II (For Affiliated Colleges) 

2. Marathi B.A. Part-III Marathi M.A. Part-II (For University Campus) 

Marathi M.A. Part-II (For Affiliated Colleges) 

3. Hindi B.A. Part-III Hindi M.A. Part-II (For University Campus) 

Hindi M.A. Part-II (For Affiliated Colleges) 

4. Kannada B.A. Part-III Kannada M.A. Part-II (For University Campus) 

Kannada M.A. Part-II (For Affiliated Colleges) 

 5. Sanskrit B.A. Part-III Sanskrit M.A. Part-II  

 6. Urdu B.A. Part-III Urdu M.A. Part-II (For University Campus) 

Urdu M.A. Part-II (For Affiliated Colleges) 

 7. Persian B.A. Part-III -- 

 8. -- Pali M.A. Part-II 

 9. Prakrit B.A. Part-III Prakrit M.A. Part-II 

 10. Psychology B.A. Part-III Psychology M.A. Part-II  

 11. Philosophy B.A. Part-III -- 

 12. History B.A. Part-III History M.A. Part-II 

 13. A.I.H.C.&A.  B.A. Part-III A.I.H.C&A M.A. Part-II  

PG Diploma in Museology 

 14. Political Science B.A. Part-III Political Science M.A. Part-II 

 15. Sociology B.A. Part-III -- 
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 16. Economics B.A. Part-III Economics M.A. Part-II (For University Campus) 

Economics M.A. Part-II (For Affiliated Colleges) 

 17. N.C.C. िव�ापीठ अनुदान आयोगाच े

िद.15 एि�ल, 2021 रोजी�या 

प�ानुसार N.C.C. as general Elective 

Credit Course  

-- 

 18. -- Rural Development M.A. Part-II 

 19. L.L.B. Part-III 

B.A. L.L.B. Part-III 

L.L.M. Part-II 

 20. Geography B.A. Part-III Geography M.A. Part-II 

 Ph.D. Course Work Paper No. 1 Research Methodology 

Ph.D. Course Work Paper No. 2 A) Information & Computer Technology (ICT) 

                                                          B) Research & Publication Ethics (RPE) 

Ph.D. Course Work Paper  No.3 Advanced Knowledge In Core Domain of Concerned Subject 

 Sr. 

No. 

Ph.D. Course Work Paper No.3 Sr. 

No. 

Ph.D. Course Work Paper No.3 

1. English  9. Philosophy 

2. Marathi 10. History 

3. Hindi 11 A.I.H.C&A 

4. Kannada 12. Political Science 

 5. Sanskrit 13. Sociology 

 6. Prakrit 14. Economics 

 7. Urdu 15. Rural Development 

 8. Psychology 16. Law 

  शै�िणक वष� 2021-22 पासूनचा मानविव�ान िव�ाशाखा अतंग�त पदवी तृतीय वष�, 

पद�यु�र ��दतीय वष� �तरावरील व पीएच. डी. कोस�वक� �या नवीन अ�यास�माचा आराखडा 

व पा��म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळानी निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार 

तयार केलेला असून, अ�यासमंडळां�या व मानविव�ान िव�ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता 

मंडळा�या बठैकीत (ऑनलाईन �णाली�ारे) आराखडा व पा��म �वीका�न, मानविव�ान 

िव�ाशाखेने केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: शै�िणक वष� 2021-22 पासूनचा मानविव�ान िव�ाशाखा अतंग�त पदवी तृतीय वष�, 

पद�यु�र ��दतीय वष� �तरावरील व पीएच.डी. कोस�वक� �या नवीन अ�यास�माचा आराखडा 

व पा��म सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळानी निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार 

िविवध अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS) सुधािरत केलेला, 

अ�यासमंडळां�या व मानविव�ान िव�ाशाखे�या तसेच अिध�ठाता मंडळा�या बैठकीत 

(ऑनलाईन �णाली�ारे) आराखडा व पा��म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या 

िशफारसीस सव�नुमते दु��तीसह मा�यता दे�यात आली 
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[ 124 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान शाखेकडील पदवी तृतीय वष� अ�यास�म 

(B.Sc. Part- III ) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे सुधािरत 

कर�यात आलेला असून, सदरचा अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस 

िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021 - 22 पासून िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान 

शाखेकडील सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी तयार केलेले पाठय�म अ�यास�म 

िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS ) पदवी तृतीय वष� (B. Sc. Part- III ) निवन 

शै�िणक धोरण 2020 नुसार सुधािरत कर�यात आलेले पाठय�म अ�यास�म 

िद.15/06/2021 रोजी�या िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेने ठराव �. 2 अ�वये ��वका�न, 

सदर िव�ाशाखेने सव� पाठय�म अ�यास�मांची अंितम मा�यतेकरीता केलेली िशफारस 

िव�ापरीषदे�या िवचाराथ�. 

 B.Sc. Part- III अंतग�त येणारे िवषय-  

1) English (Comp.),  

2) Physics,  

3) Chemistry, 

4) Zoology,  

5) Electronics,  

6) Microbiology,  

7) Geography,  

8) Geology, 

9) Botany,  

10) Computer Science,  

11) Mathematics,  

12) Statistics,  

13) Entrepreneurship,  

14) Biotechnology,  

15) E.C.S.,  

16) B.C.A. इ. पाठय�म िव�ा पिरषदे�या मा�यते�तव सादर. 

 उपरो�त िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान शाखेकडील पदवी तृतीय वष� 

अ�यास�म (B.Sc. Part-III) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�दारे 

सुधािरत कर�यात आलेला असून, सदरचा अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली 

िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान शाखेकडील पदवी तृतीय वष� अ�यास�म 

(B.Sc. Part- III) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे िनवड 

आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS) िविवध अ�यासमंडळां�ारे सुधािरत कर�यात 

आलेला अ�यास�म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस सव�नुमते दु��तीसह 

मा�यता दे�यात आली. 

 



िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद.10/07/२०21 काय�वृ�ांत                                         पान �.148 /159 

 

[ 125 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान शाखेकडील पद�यू�र �थम व ��दतीय वष� 

अ�यास�म [M.Sc. Part-I (िनवडक) & M.Sc. Part- II (सव�) तसेच M.A. Yoga Part-I], 

निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत �ेयांक 

�णालीनुसार (CBCS) सुधािरत कर�यात आलेले असून, सदरचे अ�यास�म िव�ाशाखेने 

��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021-22 पासून िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान 

शाखेकडील सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी तयार केलेले पाठय�म अ�यास�म 

िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS) पद�यु�र �थम व ��दतीय वष� अ�यास�म 

[M.Sc. Part-I (िनवडक) & M.Sc. Part- II (सव�) तसेच M.A. Yoga Part-I] निवन शै�िणक 

धोरण 2020 नुसार सुधािरत कर�यात आलेले पाठय�म अ�यास�म िद.15/06/2021 

रोजी�या िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेने ठराव �. 2 अ�वये ��वका�न, सदर िव�ाशाखेने 

सव� पाठय�म अ�यास�मांची अंितम मा�यतेकरीता केलेली िशफारस िव�ापरीषदे�या 

िवचाराथ�. 

 M. Sc. Part-I अंतग�त येणारे िवषय 

1. Physics (Energy Studies, Applied Electronics, Materials Science, 

Condensed Matter Physics, Nano Physics, Solied State Physics) & 

Entrepreneurship Revised. आराखडा व अ�यास�म   

 M. Sc. Part- II अंतग�त येणारे िवषय 

1. Chemistry (Polymer Chemistry, Industrial Chemistry, Organic Chemistry, 

Midicinal Chemistry, Physical Chemistry, Pharmaceutical Chemistry, 

Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry)  

2. Physics (Applied Electronics, Materials Science, Condensed Matter 

Physics, Nano Physics, Solied State Physics,)  

3. Microbiology &  Microbiology (Campus)  

4. Applied Geology, Geoinformatics & Environmental Science  

5. Electronics & Electronics Science  

6. Statistics & Biostatistics  

7. Computer Science, M.C.A.,  

8. Botany  
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9. Zoology  

10. Mathematics  

11. Biotechnology  

12. Entrepreneurship  

13. Genetics  

14. Bioinformatics  

15. Nano Technology  

16. A.G.P.M.  

17. M. A./M. Sc. Part- II Geography 

 तसेच 1. M. A. Yoga Part- I आराखडा व अ�यास�म 2. Five Year Integrated 

M.Tech. Course in Cosmetic Technology Part- II & Part- IV इ. पाठय�म मा�यते�तव 

सादर. 

 उपरो�त िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान शाखेकडील पद�यु�र �थम व 

��दतीय वष� अ�यास�म [M.Sc. Part-I (िनवडक) & M.Sc. Part- II (सव�) तसेच M.A. Yoga 

Part-I] निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळां�दारे 

सुधािरत केलेले असून, सदरचे अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान शाखेकडील पद�यू�र �थम व ��दतीय वष� 

अ�यास�म [M.Sc. Part-I (िनवडक) & M.Sc. Part- II (सव�) तसेच M.A. Yoga Part-I], 

निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत �ेयांक 

�णालीनुसार (CBCS) सुधािरत अ�यास�म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस 

दु��तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 126 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान शाखेकडील िव�ावाच�पती (Ph.D. Course 

Work) चा सुधािरत कर�यात आलेला आराखडा व अ�यास�म िविवध �थायी व अ�थायी 

अ�यासमंडळां�दारे तयार क�न िव�ाशाखेकडे िशफारस कर�यात आला असून, सदरचे 

अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021-22 पासून िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान 

शाखेकडील सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांकडून सुधािरत कर�यात आलेले 

िव�ावाच�पती (Ph.D. Course Work) चा आराखडा व अ�यास�म िद.15/06/2021 

रोजी�या िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेने ठराव �. 2 अ�वये ��वका�न, िव�ाशाखेने सव� 

अ�यास�मांची अंितम मा�यतेकरीता केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 सदर अ�यास�म पढुील�माणे -  

1. Physics,  

2. Chemistry,  

3. Zoology,  

4. Electronics,  

5. Microbiology,  

6. Geography,  

7. Geology,  

8. Botany, 

9. Computer Science,  

10. Mathematics,  

11. Statistics,  

12. Environmental Science,  

13. Biotechnology  

14. Geoinformatics इ. Ph. D. Course Work िवषयांचा आराखडा व अ�यास�म िव�ा 

पिरषदे�या अंितम मा�यते�तव सादर. 

 उपरो�त िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान शाखेकडील िव�ावाच�पती 

(Ph.D. Course Work) चा आराखडा व अ�यास�म िविवध अ�यासमंडळां�दारे सुधािरत 

कर�यात आलेला असून, सदरचा अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त िव�ान शाखेकडील िव�ावाच�पती (Ph.D. Course 

Work) चा सुधािरत कर�यात आलेला आराखडा व अ�यास�म िविवध अ�यासमंडळां�ारे 

सुधािरत कर�यात आलेला अ�यास�म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस 

दु��तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 127 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील अिभयांि�की पदवी  ��दतीय वष� 

आराखडा व अ�यास�म (S.Y.B.Tech.) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध 

अ�यासमंडळांनी सुधािरत क�न िदलेला असून, सदरचा आराखडा व अ�यास�म 

िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021 - 22 पासून िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान 

शाखेकडील सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी तयार केलेला अिभयांि�की 

S.Y.B.Tech. to Final Year B. Tech. चा आराखडा व S.Y. B. Tech. चा पाठय�म 

अ�यास�म िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS) निवन शै�िणक धोरण 2020 

नुसार सुधािरत कर�यात आलेले पाठय�म अ�यास�म िद.15/06/2021 रोजी�या िव�ान व 

तं��ान िव�ाशाखेने ठराव �. 3 अ�वये ��वका�न, सदर िव�ाशाखेने सव� अिभयांि�की 

शाखांचे आराखडे व पाठय�म अ�यास�मांची अंितम मा�यतेकरीता केलेली िशफारस 

िव�ापरीषदे�या िवचाराथ�. 

 तं��ान शाखाचंे S.Y. B. Tech. to Final Year B. Tech. चा आराखडा व S.Y.B. 

Tech. चा पाठय�म अ�यास�म  

1) Civil Engineering,  

2) Mechanical Engineering, 

3) Electronics Engineering,  

4) Computer Science & Engineering,  

5) Electronics & Telecommunication Engineering,  

6) Information Technology,  

7) Electrical Engineering इ. शाखांचे आराखडा व पाठय�म अ�यास�म िव�ापिरषदे�या 

मा�यते�तव सादर. 

 उपरो�त िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील अिभयांि�की पदवी 

��दतीय वष� आराखडा व पाठय�म अ�यास�म (S.Y.B.Tech.) निवन शै�िणक धोरण 2020 

नुसार िविवध अ�यासमंडळांनी सुधािरत कर�यात आलेला असून, सदरचा आराखडा व 

अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील अिभयांि�की पदवी  ��दतीय वष� 

आराखडा व अ�यास�म (S.Y.B.Tech.) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध 

अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS) िविवध अ�यासमंडळांनी 

सुधािरत आराखडा व अ�यास�म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस दु��तीसह 

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 128 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील अिभयांि�की पदवी  ��दतीय वष� 

आराखडा व अ�यास�म (S.Y.B.Tech.with Honors) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार 

िविवध अ�यासमंडळांनी सुधािरत क�न िदले असून, सदरचा आराखडा व अ�यास�म 

िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021-22 पासून िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान 

शाखेकडील सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी तयार केलेला अिभयांि�की 

S.Y.B.Tech. with Honors  to Final Year B. Tech. with Honors चा आराखडा व 

S.Y.B.Tech. with Honors चा पाठय�म अ�यास�म निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार 

सुधािरत कर�यात आलेले पाठय�म अ�यास�म िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार 

(CBCS) िद.15/06/2021 रोजी�या िव�ान व तं��ान िव�ाशाखे�या बठैिकत ठराव �. 3 

अ�वये ��वका�न, सदर िव�ाशाखेने सव� अिभयांि�की शाखांचे आराखडे व पाठय�म 

अ�यास�मांची अंितम मा�यतेकरीता केलेली िशफारस िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�. 

 तं��ान शाखांचे S.Y. B. Tech. with Honors to Final Year B. Tech. with 

Honors चा आराखडा व S.Y. B. Tech. with Honors चा पाठय�म अ�यास�म  

1) Civil Engineering,  

2) Mechanical Engineering,  

3) Electronics Engineering, 

4) Computer Science & Engineering,  

5) Electronics & Telecommunication Engineering,  

6) Information Technology,  

7) Electrical Engineering इ. शाखांच ेआराखडा व पाठय�म अ�यास�म िव�ा पिरषदे�या 

मा�यते�तव सादर. 

 उपरो�त िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील अिभयांि�की पदवी 

��दतीय वष� आराखडा व पाठय�म अ�यास�म (S.Y.B.Tech. with Honors) निवन शै�िणक 

धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळांनी सुधािरत कर�यात आलेला असून, सदरचा 

आराखडा व अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील अिभयांि�की पदवी  ��दतीय वष� 

आराखडा व अ�यास�म (S.Y.B.Tech.with Honors) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार 

िविवध अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS) िविवध 

अ�यासमंडळांनी सुधािरत अ�यास�म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस 

दु��तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 129 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील अिभयांि�की पदवी चतुथ� वष�चा 

पाठय�म अ�यास�म (Final Year B.Tech.) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध 

अ�यासमंडळांनी सुधािरत क�न िदलेला असून, सदरचा आराखडा व अ�यास�म 

िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी:  शै�िणक वष� 2021-22 पासून िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान 

शाखेकडील सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी तयार केलेला Final Year B.Tech. चा 

आराखडा व पाठय�म अ�यास�म निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार तसेच िनवड आधािरत 

�ेयांक �णालीनुसार (CBCS) सुधािरत कर�यात आला असून िद.15/06/2021 रोजी�या 

िव�ान व तं��ान िव�ाशाखे�या बठैिकत ठराव �. 3 अ�वये ��वका�न, सदर िव�ाशाखेने 

सव� अिभयांि�की शाखांचे आराखडे व पाठय�म अ�यास�म अंितम मा�यतेकरीता केलेली 

िशफारस िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�. 

               तं��ान शाखांचे Final Year B.Tech. चा आराखडा व पाठय�म अ�यास�म  

1) Civil Engineering,  

2) Mechanical Engineering,  

3) Electronics Engineering, 

4) Computer Science & Engineering,  

5) Electronics & Telecommunication Engineering,  

6) Information Technology,  

7) Electrical Engineering इ. शाखांचे आराखडा व पाठय�म अ�यास�म िव�ा पिरषदे�या 

मा�यते�तव सादर. 

 उपरो�त िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील अिभयां�ीकी पदवी 

चतुथ� वष�चा आराखडा व पाठय�म अ�यास�म (Final Year B.Tech.) निवन शै�िणक धोरण 

2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळांनी सुधािरत कर�यात आलेला असून, सदरचा आराखडा व 

अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील अिभयांि�की पदवी चतुथ� वष�चा 

पाठय�म अ�यास�म (Final Year B.Tech.) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध 

अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS) िविवध अ�यासमंडळांनी 

सुधािरत अ�यास�म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस दु��तीसह सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[ 130 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील Ph. D. Course Work Paper I, II 

& III चा आराखडा व अ�यास�म िविवध अ�यासमंडळांनी सुधािरत क�न िदलेला असून, 

सदरचा आराखडा व अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021 - 22 पासून िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान 

शाखेकडील सव� �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळांनी तयार केलेला Ph. D. Course Work P. 

No. I, II & III चा आराखडा व अ�यास�म सुधािरत कर�यात आला असून िद.15/06/2021 

रोजी�या िव�ान व तं��ान िव�ाशाखे�या बठैिकत ठराव �. 3 अ�वये ��वका�न, सदर 

िव�ाशाखेने सव� अिभयांि�की शाखांचे आराखडे व अ�यास�म अंितम मा�यतेकरीता केलेली 

िशफारस िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�. 

 तं��ान शाखांचे Ph.D. Course Work P.No. I, II & III चा आराखडा व पाठय�म 

अ�यास�म 

1) Civil Engineering,  

2) Mechanical Engineering, 

3) Electronics Engineering,  

4) Computer Science & Engineering,  

5) Electronics & Telecommunication Engineering इ. शाखांचे आराखडा व पाठय�म 

अ�यास�म िव�ा पिरषदे�या मा�यते�तव सादर. 

 उपरो�त िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील Ph.D. Course 

Work Paper I, II & III चा आराखडा व अ�यास�म िविवध अ�यासमंडळांनी सुधािरत 

कर�यात आलेला असून, सदरचा आराखडा व अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली 

िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील Ph. D. Course Work Paper I, II 

& III चा सुधािरत कर�यात आलेला आराखडा व अ�यास�म िविवध अ�यासमंडळां�ारे 

सुधािरत कर�यात आलेला अ�यास�म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस 

दु��तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 131 ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील Pharmacy व Architecture या 

�थायी व अ�थायी अ�यासमंडळां�ारे आराखडा व पाठय�म अ�यास�म सुधािरत क�न 

िदलेला असून, सदरचा आराखडा व अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस 

िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021 - 22 पासून िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान 

शाखेकडील Pharmacy या �थायी अ�यासमंडळाने Final Year B. Pharmacy व Ph.D. 

Course Work चा आराखडा व अ�यास�म तसेच Architecture या अ�थायी अ�यासमंडळांने 

First Year to Final Year चा आराखडा व First Year चा पाठय�म अ�यास�म सुधािरत 

कर�यात आला असून िद.15/06/2021 रोजी�या िव�ान व तं��ान िव�ाशाखे�या बठैिकत 

ठराव �. 3 अ�वये ��वका�न, सदर िव�ाशाखेने आराखडा व पाठय�म अ�यास�म अंितम 

मा�यतेकरीता केलेली िशफारस िव�ा परीषदे�या मा�यते�तव सादर. 

 उपरो�त िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील Pharmacy व 

Architecture या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळां�दारे आराखडा व पाठय�म अ�यास�म 

सुधािरत कर�यात आलेला असून, सदरचा आराखडा व अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न 

केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त तं��ान शाखेकडील Pharmacy व Architecture चा 

आराखडा व पाठय�म अ�यास�म निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध 

अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS) िविवध अ�यासमंडळांनी 

सुधािरत अ�यास�म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस दु��तीसह सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली. 
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[ 132 ] वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेतंग�त येणा�या पदवी तृतीय वष� (B.Com. Part- III) 

अ�यास�म निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे सुधािरत क�न 

िदले असून, सदरचा अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�. 

 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021 - 22 पासून वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखांतग�त सव� �थायी 

अ�यासमंडळां�ारे तयार केलेला पाठय�म अ�यास�म िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार 

(CBCS) पदवी तृतीय वष� (B.Com. Part- III) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार सुधािरत 

क�न िदलेला पाठय�म अ�यास�म िद.18/06/2021 रोजी�या वािण�य व �यव�थापन 

िव�ाशाखेने ठराव �. 2 अ�वये ��वका�न, सदर िव�ाशाखेने सव� पाठय�म अ�यास�मांची 

अंितम मा�यतेकरीता केलेली िशफारस िव�ापरीषदे�या िवचाराथ�. 

               पदवी तृतीय वष� (B.Com. Part- III) अंतग�त येणारे िवषय  

1) Modern Management Practices P.- I & II,  

2) Business Regulatory Framework P.- I & II,  

3) Business Economics P.- I & II,  

4)Co-operative Development P.- I & II, 

5) Advanced Accounting and Auditing P.- I,II & III,IV,  

6) Advanced Costing P.-I,II & III,IV,  

7) Industrial Management P.- I,II & III,IV,  

8) Advanced Insurance P.- I,II & III,IV,  

9) Advanced Banking P.- I,II & III,IV,  

10) Marketing Management P.- I,II & III,IV,  

11) Advanced Statistics P.- I,II & III,IV,  

तसेच B.B.A Part- III इ. पाठय�म अ�यास�म िव�ापिरषदे�या मा�यते�तव सादर. 

 उपरो�त वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेतंग�त पदवी तृतीय वष� पाठय�म 

अ�यास�म (B.Com. Part- III) निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�दारे 

सुधािरत क�न िदलेला असून, सदरचा अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस 

िवचाराथ�). 

 

ठराव: वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेतंग�त येणा�या पदवी तृतीय वष� (B.Com. Part- III) 

अ�यास�म निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत 

�ेयांक �णालीनुसार (CBCS) िविवध अ�यासमंडळांनी सुधािरत अ�यास�म ��वका�न, 

िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस दु��तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 

 

 



िव�ा पिरषदेची 46 वी बैठक शिनवार, िद.10/07/२०21 काय�वृ�ांत                                         पान �.157 /159 

 

[ 133 ] वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेतंग�त येणा�या पद�यू�र ��दतीय वष� (M.Com. व M.B.A. 

Part- II) तसेच Ph. D. Course Work चा आराखडा व अ�यास�म निवन शै�िणक धोरण 

2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे सुधािरत क�न िदले असून, सदरचा अ�यास�म 

िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2021-22 पासून वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखांतंग�त सव� �थायी 

अ�यासमंडळां�ारे तयार केलेला पाठय�म अ�यास�म िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार 

(CBCS) पद�यू�र ��दतीय वष� (M.Com. व M.B.A. Part- II) तसेच Ph. D. Course Work 

चा आराखडा व निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार सुधािरत क�न िदलेला पाठय�म 

अ�यास�म िद.18/06/2021 रोजी�या वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेने ठराव �. 2 

अ�वये ��वका�न, सदर िव�ाशाखेने सव� पाठय�म अ�यास�मांची अंितम मा�यतेकरीता 

केलेली िशफारस िव�ापरीषदे�या िवचाराथ�. 

 पद�यू�र ��दतीय वष� (M.Com. Part- II) अंतग�त येणारे िवषय  

1) Business Finance P.- I & II  

2) Management Accounting P.-I & II  

3) Strategic Management P.-I & II  

4) Advanced Accountancy P.- III & IV  

5) Advanced Costing P.- III & IV  

6) Taxation P.- III & IV  

7) Industrial Management P.- III & IV  

8) Advanced Banking and Finance P.- III & IV  

9) Co-operative Development  

10) Insurance P.- III & IV  

11) Marketing Management P.- III & IV  

12) Advanced Statistics P.- III & IV  

13) Computer Application in Business  

14) Entrepreneurship Development 

15) Business Law 

16) Agro- Tourism आिण M. B. A. Part- II इ. पाठय�म अ�यास�म तसेच Ph. D. Course 

Work Paper no. I, II & III चा अ�यास�म िव�ा पिरषदे�या मा�यते�तव सादर. 

 सबब, वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेतंग�त येणा�या पद�यू�र ��दतीय वष� 

(M.Com. व M.B.A. Part- II) तसेच Ph. D. Course Work चा आराखडा व अ�यास�म 

निवन शै�िणक धोरण 2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे सुधािरत क�न िदले असून, 

सदरचा अ�यास�म िव�ाशाखेने ��वका�न केलेली िशफारस िवचाराथ�). 

 

ठराव: वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेतंग�त येणा�या पद�यू�र ��दतीय वष� (M.Com. व M.B.A. 

Part- II) तसेच Ph. D. Course Work चा आराखडा व अ�यास�म निवन शै�िणक धोरण 

2020 नुसार िविवध अ�यासमंडळां�ारे िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (CBCS) िविवध 

अ�यासमंडळांनी सुधािरत अ�यास�म ��वका�न, िव�ाशाखेने केले�या िशफारसीस 

दु��तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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मा. कुलगु� तथा अ�य�ा महोदयां�या परवानगीने आय�या वळेचे िवषय: 
 

 

[134(1)] को��हड-19 �या �ा��भमूीवर ��तुत िव�ापीठ संकुल व संल��नत सव� महािव�ालयात 

िविवध अ�यास�मां�या इतर शु�कांम�ये िव�ा�य�ना सवलत देणेसंदभ�त िव�ापीठास 

�ा�त शासन प� मािहती�तव. 

 

 (िटपणी: सोबत मा. डॉ. धनराज माने, िश�ण संचालक, उ�च िश�ण, महारा�� रा�य, पणेु-

1 यांचे जा.�.िवधी-5020/�.�.68/सीईटीसेल/7652, िद.01/07/2021 �या समववते 

जोड�यात आलेले प� �. बठैक-2021/ �.�.137/िविश-3, िद. 30/06/2021 रोजी�या 

प�ाचे कृपया अवलोकन �हाव.े 

 उपरो�त प�ा�या अनुषंगाने मा. मं�ी, उ�च व तं� िश�ण यांचे अ�य�तेखाली 

िद.28/06/2021 रोजी महारा��ातील सव� िव�ापीठांचे कुलगु� व इतर मा�यवरां�या 

समवते बठैक संप� झाली. सदर बठैकीम�ये सव� कुलगु� महोदयांनी िदले�या 

सहमतीनुसार रा�यातील सव� अकृषी िव�ापीठांना खालील मु�ां�या अनुषंगाने िव�ापीठ 

�तरावर िनण�य घे�याबाबत िवनंती केली आहे.  

(१) �या िव�ाथ�/िव�ाथ�न�चे आई/वडील/पालक को��हड-19 �या �ादुभ�वामुळे मयत 

झाले असतील अशा िव�ा�य�च/ेिव�ाथ�न�चे पदवी/पद�यु�र िश�ण पणु� 

होईपय�तचे संपणू� फी माफ कर�यात याव.े 

(२) अनुदािनत/िवनाअनुदािनत/कायम िवनाअनुदािनत महािव�ालये व िव�ापीठ 

िवभागातील सव� अ�यास�मांसाठी आकार�यात येणा�या इतर शु�कांमधील 

िजमखाना शु�क, िविवध गुणदश�न/उप�म शु�क, कॉलेज मॅगझीन शु�क, संगणक 

शु�क, �ीडा िनधी, व�ैकीय मदतिनधी आिण युथ फे�टीवल अशा �या बाब�वर 

कोण�याही �कारे खच� कर�यात आलेला नाही �या बाब�साठी आकार�यात येणारे 

शु�क पणू�पणे माफ कर�यात याव.े 

(३) अनुदािनत/िवनाअनुदािनत/कायम िवनाअनुदािनत महािव�ालये व िव�ापीठ 

िवभागातील सव� अ�यास�मांसाठी आकार�यात येणारे �योगशाळा व �ंथालय 

यांची देखभाल व �ंथालयाम�ये ई-क�ट�ट िवकत घे�यासाठी खच� कर�यात आला 

अस�याने याबाबत�या शु�काम�ये 50% सवलत दे�यात यावी. 
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(४) िव�ा�य��ारे व सितगृहाचा उपयोग कर�यात येत नस�याने वसितगृह शु�कापोटी 

आकार�यात येणारे शु�क पणू�पणे माफ कर�यात याव.े 

(५) सन 2020-21 या शै�िणक वष�त �या वष��या परी�ा झाले�या नाहीत �या वष�चे 

परी�ा शु�क पढुील शै�िणक वष�त समायोिजत कर�यात याव.े 

(६) िव�ा�य�कडे �लंिबत असलेले शु�क 3 ते 4 ह��यात भर�याची सवलत दे�यात 

यावी, तसेच शु�क थकीत असेल तर परी�ेचा अज� कर�यास अडवू नये, िव�ा�य�चे 

शै�िणक नुकसान होणार नाही, याची द�ता घे�यात यावी. 

 सबब, को��हड-19 �या �ा��भमूीवर उपरो�त मु�ां�या अनुषंगाने शासनाने 

केले�या सुचने�वये, िव�ापीठ शु�क िनध�रण सिमतीने िनि�त केले�या शु�काम�ये 

सुधारणा क�न सन 2021-22 साठी सोबत जोडले�या त��यानुसार ��तुत िव�ापीठ 

संकुल व संल��नत सव� महािव�ालयातील िविवध अ�यास�मां�या इतर शु�कांम�ये 

िव�ा�य�ना सवलत देणेबाबत मािहती�तव). 

 

ठराव: को��हड-19 �या �ा��भमूीवर ��तुत िव�ापीठ संकुल व संल��नत सव� महािव�ालयात 

िविवध अ�यास�मां�या इतर शु�कांम�ये िव�ा�य�ना सवलत देणेसंदभ�त िव�ापीठास 

�ा�त शासन प�ाची न�द घे�यात आली. 

 

मा. कुलगु�, मा. �-कुलगु� व सव� स�माननीय सद�यांचे आभार मानून अ�य�ां�या परवानगीने 

बठैक संप�याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 

 

       सही/-           सही/- 

�.कुलसिचव 

(सद�य सिचव, िव�ा पिरषद) 

 कुलगु�  

(अ�य�, िव�ा पिरषद) 
 


