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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 45 �या ऑनलाईन बैठकीचा काय�वृ� ांत

बुधवार, िद. 24 माच�, २०21 दुपारी 12:00 वा. 

��तुत िव� ापीठा�या िव� ा पिरषदेची 45 वी बैठक बुधवार, िद. 24 माच�, २०२1 रोजी दुपारी 

12:00 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 

खालीलमाणे: 

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) �ाचाय� डॉ.शं.िक.पाटील-� .अिध�ठाता, वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखा सद�य

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

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

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

िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखा

सद�य

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

मानविव� ान िव� ाशाखा

सद�य

9) �ाचाय� डॉ. िश. सु. गणापरू, �भारी सहयोगी अिध�ठाता,

आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखा

सद�य 

10) �ाचाय� डॉ. � ी. बा. � ीरसागर सद�य

11) �ाचाय� डॉ. म. सु. कदम सद�य

12) �ाचाय� डॉ. ब. पां. र�गे सद�य

13) �ाचाय� डॉ. � . रा. थोरात सद�य

14) �ाचाय� डॉ. द. सु. ितकटे सद�य

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

16) डॉ. अ. ह. ननवरे सद�य

17) डॉ. ना. गो. �शदे सद�य

18) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद�य

19) डॉ. � ीमती सु. इ. शेख सद�या

20) �ा. � ी. � . माहुलीकर सद�य
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अ.� . सद�याचे नांव पद

2१) � ी. सु. गो. इंगळे सद�य

2२) सीए � े. हु. शहा - � .संचालक, परी� ा व मू�यमापन मंडळ सद�य

२३) �ा. डॉ. िव. बा. पाटील सद�य

२४) डॉ. िस. कृ. च�हाण सद�य

2५) डॉ. को. रा. राव सद�य

2६) �ा. डॉ. श. िश. सूय�वशंी सद�य

2७) डॉ. ता. ना. लोखंडे सद�य

2८) �ाचाय� डॉ. श. अ. हलकुडे सद�य

29) डॉ. स. र. ग�गजे सद�य

30) डॉ. सं. ना. कदम सद�य

31) डॉ. अ. ना. बारबोले सद�य

32) डॉ. दे. रा. गायकवाड सद�य

33) डॉ. � ीमती ॲनी जॉन सद�या

34) डॉ. चं. सं. च�हाण सद�य

35) डॉ. ब. िह. दामजी सद�य

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

: िनमंि� त :

अ.� . िनमंि� तांचे नाव

१) डॉ. एम. पी. शा� ी 

२) डॉ. � ीमती एम. ज.े पाटील 

३) डॉ. एस. जी. सोनट�के

४) डॉ. ए. ए. गढवाल

५) डॉ. जी. एस. कांबळे 

६) डॉ. जी. यु. तोडकरी

7) �ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे

8) डॉ. � ीमती �ही. एस. गवळी 

9) डॉ. आर. बी. �चचोलकर

१०) डॉ. � ीमती एन. सी. वाघमारे

11) डॉ. � ीमती ए. ए. सुलाखे 

12) डॉ. �ही. एम. िद� ीत

13) डॉ. एम. एन. जगताप

14) डॉ. एम. एस. म�ते
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अ.� . िनमंि� तांचे नाव

15) डॉ. डी. जी. कदम 

16) �ा. आर. एल. सावलजकर

17) डॉ. एल. बी. दामा

18) डॉ. अिनल क� ी

19) �ाचाय� डॉ. आर. वाय. पाटील

20) �ाचाय� डॉ. िव. पां. उबाळे

21) डॉ. एम. एस. कलशे� ी

22) डॉ. के. ज.े करांडे

23) डॉ. ए. एस. िवभतेू

24) � ीमती एस. आर. िदपाली 

�वागत:

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

अनुप��थती:

िव� ा पिरषदे�या या बठैकीस � ी. � . �यं. पाटील, �ा. 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. जी. एस. धबाले, डॉ. एम. एस. चोबदार, डॉ. � ीमती अनधा जोशी, डॉ. बी. एस. मुळीक, 

�ाचाय� डॉ. एम. कृ�णमूत�, डॉ. एस. एम. लांडगे, � ी. बी. एस. िशवशरण, डॉ. एम. बी. सातपुते,  

डॉ. ए. आर. कुलकण�, �ा. एल. एम. आर.ज.े लोबो व � ी. �ही. आर. मराठे हे िनमंि� त सद�य िव� ा 

पिरषदे�या बठैकीस अनुप��थत होते.



िव� ा पिरषदेची 45 वी बैठक बुधवार, िद.24/03/२०21 काय�वृ� ांत               पान � .4 /42

सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाले.

 [ 01 ] िद.30 िडस�बर, 2020 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 44 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचून 

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

कुलसिचव यांनी िद. 30 िडस�बर, 2020 रोजी झाले�या बठैकीचा काय�वृ� ांत वाचनू 

दाखिवला असता, �याअनुषंगाने सद�यांनी केले�या सूचनाअंती, सव�नुमते खालील�माणे 

ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: िद. 30 िडस�बर, 2020 रोजी झाले�या िव� ा पिरषदे�या 44 �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 ] ��तुत िव� ापीठा�या 16 �या दी� ांत समारंभात माच�/एि�ल, 2020 �या सव� िव� ाशाखे�या 

परी� ेम�ये उ� ीण� झाले�या व ऑ�ट�बर/नो�ह�बर/िडस�बर, 2020 अखेर पय�त 

िव� ावाच�पती पदवी संपािदत करणा�या �नातकांना पद�या, पदिवका �माणप� े �दान 

कर�याबाबत, महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील 

तरतुदीनुसार तातडीची बाब �हणून िव� ा पिरषदे�या वतीने मा.कुलगु�  महोदयांनी केलेली 

काय�वाही मािहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: ��तुत िव� ापीठा�या 16 �या दी� ांत समारंभात माच�/एि�ल, 2020 �या सव� िव� ाशाखे�या

परी� ेम�ये उ� ीण� झाले�या व ऑ�ट�बर/नो�ह�बर/िडस�बर, 2020 अखेर पय�त 

िव� ावाच�पती पदवी संपािदत करणा�या �नातकांना पद�या, पदिवका �माणप� े �दान 

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.



िव� ा पिरषदेची 45 वी बैठक बुधवार, िद.24/03/२०21 काय�वृ� ांत               पान � .6 /42

[ 03 ] वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखे�या मा�यमातून Secretarial Practice and Commercial

Correspondence (IDS) या िवषया�या बी.ए.भाग-२ किरता शै� िणक वष� 2020-21 पासून 

सुधािरत होणा�या अ�यास� मास, मा.कुलगु�  महोदयांनी तातडीची बाब �हणून महारा��  

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

केलेली काय�वाही मिहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.

ठराव: वािण�य व �यव�थापन िव� ाशाखे�या मा�यमातून Secretarial Practice and Commercial

Correspondence (IDS) या िवषया�या बी.ए.भाग-२ किरता शै� िणक वष� 2020-21 पासून 

सुधािरत होणा�या अ�यास� मास, मा.कुलगु�  महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार िव� ा पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली.
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[ 04 ] शै. वष� 2020-21 पासून संगणकशा�  संकुलात सु�  असलेला M.C.A. Part - I या 

पाठय� माचा सुधािरत िनवड आधािरत � ेयांक �णालीनुसार (CBCS) चा आराखडा व 

अ�यास� मास अ�यासमंडळाने व िव� ाशाखेने िव� ा पिरषदेकडे केलेली िशफारस 

��वका� न, मा.कुलगु�  महोदयांनी तातडीची बाब �हणून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने िदले�या मा�यतेची बाब 

मिहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.

ठराव: शै. वष� 2020-21 पासून संगणकशा�  संकुलात सु�  असलेला M.C.A. Part - I या 

पाठय� माचा सुधािरत िनवड आधािरत � ेयांक �णालीनुसार (CBCS) चा आराखडा व 

अ�यास� मास अ�यासमंडळाने व िव� ाशाखेने केलेली िशफारस ��वका� न, मा.कुलगु�

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

पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 05 ] शै. वष� 2018-19 पासून Five Year Integrated M. Tech Course in Cosmetic

Technology या पाठय� माचा सुधािरत (�थम व ि� तीय वष�) आराखडा Cosmetic 

Technology अ�थायी अ�यासमंडळाने व िव� ाशाखेने िव� ा पिरषदेकडे केलेली िशफारस 

��वका� न, मा.कुलगु�  महोदयांनी तातडीची बाब �हणून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ�वये िव� ा पिरषदे�या वतीने िदले�या मा�यतेची बाब 

मिहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.

ठराव: शै. वष� 2018-19 पासून Five Year Integrated M. Tech Course in Cosmetic

Technology या पाठय� माचा सुधािरत (�थम व ि� तीय वष�) आराखडा Cosmetic 

Technology अ�थायी अ�यासमंडळाने व िव� ाशाखेने केलेली िशफारस ��वका� न,

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

नुसार िव� ा पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[  06  ] कोरोना (Covid-19) �या पा� �भमूीवर शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ाथ� / िव� ाथ�न�नी 

ऑनलाईन (Online) �वशेाची सुिवधा उपल�ध क� न देणे तसेच (1) मा. मु� य सिचव,

राजभवन, मलबार िहल, मंुबई यांचा िद.01/06/2020 रोजीचा � ा�त ई-मेल. 

(2) मा. िश� ण संचालक (उ. िश.) महारा��  रा�य, पुणे यांचे प�  � . युएनआय/2020/ 

बैठक/िविश-1/4131A, िद.08/05/2020 �या अनुषंगाने, तातडीची बाब अस�याने पुढील 

शै. वष�त (2020-21 किरता) आ� ािसत �वशे (Carry Forward) बाबत, मा.कुलगु�  

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

पिरषदे�या वतीने िदले�या मा�यतेची बाब मिहती�तव.

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: कोरोना (Covid-19) �या पा� �भमूीवर शै� िणक वष� 2020-21 पासून िव� ाथ� / िव� ाथ�न�नी 

ऑनलाईन (Online) �वशेाची सुिवधा उपल�ध क� न देणे तसेच (1) मा. मु� य सिचव,

राजभवन, मलबार िहल, मुंबई यांचा िद.01/06/2020 रोजीचा � ा�त ई-मेल. 

(2) मा. िश� ण संचालक (उ. िश.) महारा��  रा�य, पुणे यांचे प�  � . युएनआय/2020/ 

बैठक/ िविश-1/4131A, िद.08/05/2020 �या अनुषंगाने, तातडीची बाब अस�याने पुढील 

शै. वष�त (2020-21 किरता) आ� ािसत �वशे (Carry Forward) बाबत, मा.कुलगु�

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

पिरषदे�या वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[  07  ] आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखे अंतग�त संगीत-तबला/पखवाज-ना� शा�

(Music-Tabla/Pakhvaj-Dramatics) या अ�थायी अ�यासमंडळात डॉ.अि� नी वळसंगकर, 

सोलापूर यां�या ऐवजी डॉ.�नेहािशष दास, अमरावती व मानविव� ान िव� ाशाखे अंतग�त

त�व� ान (Philosophy) या अ�थायी अ�यासमंडळात डॉ.खलील स�यद, देवणी यां�या 

ऐवजी डॉ. एस. एस. आकाशकर यांची केलेली िनयु�ती िव� ा पिरषदे�या मािहती�तव.

सदर िवषय मािहती�तव अस�याने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते 

खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: आंतर-िव� ाशाखीय अ�यास िव� ाशाखे अंतग�त संगीत-तबला/पखवाज-ना� शा�

(Music-Tabla/Pakhvaj-Dramatics) या अ�थायी अ�यासमंडळात डॉ.अि� नी वळसंगकर, 

सोलापूर यां�या ऐवजी डॉ.�नेहािशष दास, अमरावती व मानविव� ान िव� ाशाखे अंतग�त

त�व� ान (Philosophy) या अ�थायी अ�यासमंडळात डॉ.खलील स�यद, देवणी यां�या 

ऐवजी डॉ. एस. एस. आकाशकर यांची केले�या िनयु�तीची न�द घे�यात आली.
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[ 08 ] शै� िणक वष� 2020-21 पासून सु�  झालेला M.A. English Part-I (For Affiliated

Colleges & University Campus) या अ�यास� माम�ये सुधारणा कर�यास, मा.कुलगु�  

महोदयांनी तातडीची बाब �हणून महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

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

सदर िवषयासंदभ�त तातडीची बाब ल� ात घेता, मा.कुलगु�  महोदय यांनी केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली असून, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.

ठराव: शै� िणक वष� 2020-21 पासून सु�  झालेला M.A. English Part-I (For Affiliated Colleges 

& University Campus) या अ�यास� माम�ये सुधारणा कर�यास, मा.कुलगु�  महोदयांनी 

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

वतीने केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.
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[ 09 ] िव� ापीठ अनुदान आयोग अिधसूचना जुलै, 2018 व महारा��  शासन िनण�य

िद.08/03/2019 मधील Appendix II अंतग�त संचालक, शािररीक िश� ण व ि� डा आिण 

� ंथपाल पदासाठी नमूद टेबलांमधील तरतूदीनुसार संल��नत महािव� ालयातील िश� कांचे 

Academic Research Score गुणांकन िनि� त कर�यासाठी गठीत केले�या सिमतीने 

तयार केलेली माग�दश�क िनयमावली मा�यते�तव.

िव� ापीठ अनुदान आयोग अिधसूचना िद. 18 जुलै, 2018 व महारा��  शासन िनण�य 

िद.08/03/2019 म�ये नमूद Academic Research Score कामी समान िनकषानुसार 

तपासणी हो�यासाठी माग�दश�क िनयमावली तयार कर�यासाठी मा. कुलगु�  महोदया यांनी 

िनयु�त केले�या सिमतीने Appendix II अंतग�त टेबल 4 व 5 नुसार तयार केले�या माग�दश�क 

िनयमावली संदभ�त बठैकीम�ये सिव�तर चच� होऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: िव� ापीठ अनुदान आयोग अिधसूचना जुलै, 2018 व महारा��  शासन िनण�य

िद.08/03/2019 मधील Appendix II अंतग�त संचालक, शािररीक िश� ण व ि� डा आिण 

� ंथपाल पदासाठी नमूद टेबलांमधील तरतूदीनुसार संल��नत महािव� ालयातील िश� कांचे

Academic Research Score गुणांकन िनि� त कर�यासाठी गठीत केले�या सिमतीने 

तयार केले�या माग�दश�क िनयमावलीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



िव� ा पिरषदेची 45 वी बैठक बुधवार, िद.24/03/२०21 काय�वृ� ांत               पान � .13 /42

[ 10 ] ��तुत िव� ापीठा�या पीएच.डी. �ो� ामसाठी तयार कर�यात आले�या Rules for Ph.D.

Program 2019-20 मधील सव��कार�या िकरकोळ दु� ��या मा. अिध�ठाता मंडळानी 

�वीकार�या आहेत, सदर �वीकारले�या दु� ��या िव� ा पिरषदे�या िवचाराथ�.

िव� ापीठा�या पीएच.डी. साठी शै.वष� 2019-20 करीता तयार कर�यात आले�या 

िनयमावलीम�ये काही िनयमाम�ये �प�टता होणे आव�यक अस�याने, तसेच िव� ापीठ अनुदान 

आयोगा�या वळेोवळेी � ा�त होणा�या नोटीिफकेशन�माणे सदर िनयमावालीम�ये अ� यावतता 

ये�याकरीता Rules for Ph.D. Program 2019-20 मधील काही िनयमाम�ये

िद.09/02/2021 रोजी�या मा.अिध�ठाता मंडळाने िकरकोळ दु� ��या संदभ�त सिव�तर चच� 

होऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: ��तुत िव� ापीठा�या पीएच.डी. �ो� ामसाठी तयार कर�यात आले�या Rules for Ph.D.

Program 2019-20 म�ये अिध�ठाता मंडळानी �वीकारले�या सव��कार�या िकरकोळ 

दु� ��या ��वका� न, काही दु� ��यांसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[  11  ] भा.कृ. अनु.प.-रा�� ीय अनार अनुसंधान क�� , सोलापूर या सं�थेस पीएच.डी. सु�मजीवशा�  

व जैवतं� � ान या संशोधन क�� ा�या �थम संल��नकरणास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�.

भा.कृ.अनु.प.-रा�� ीय अनार अनुसंधान क�� , सोलापरू या सं�थेस पीएच.डी. सु�मजीवशा�  व 

जैवतं� � ान या संशोधन क�� ा�या �थम संल��नकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै.वष� 

2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�किरता केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे 

ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: भा.कृ. अनु.प.-रा�� ीय अनार अनुसंधान क�� , सोलापूर या सं�थेस पीएच.डी. सु�मजीवशा�  

व जैवतं� � ान या संशोधन क�� ा�या �थम संल��नकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने 

शै� िणक वष� 2021-22 ते 2025-26 या पाच वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[  12  ] डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

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

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

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

एम. ए. (भगूोल) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक 

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

अट केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

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

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

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

केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[  13  ] डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

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

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

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

एम. ए�सी. (�ाणीशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.  

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

एम. ए�सी. (�ाणीशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[  14  ] डी. बी. एफ.  दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

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

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

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

एम. ए�सी. (वन�पतीशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.  

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

एम. ए�सी. (वन�पतीशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[  15  ] वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2021-22 पासून एम. ए�सी. (बायोटे�नॉलॉजी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालया�या 

एम. ए�सी. (बायोटे�नॉलॉजी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.  

ठराव: वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

एम. ए�सी. (बायोटे�नॉलॉजी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 

या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[  16  ] वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2021-22 पासून एम. ए�सी. (बायोइ�फॉरमेिट�स) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालया�या 

एम. ए�सी. (बायोइ�फॉरमेिट�स) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या 

तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला.  

ठराव: वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

एम. ए�सी. (बायोइ�फॉरमेिट�स) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 

या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 17 ] संगमे� र कॉलेज, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2021-22 पासून एम.ए. 

(समाजशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�.

संगमे� र कॉलेज, सोलापरू या महािव� ालया�या एम. ए. (समाजशा� ) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस 

��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: संगमे� र कॉलेज, सोलापूर या महािव� ालया�या एम. ए. (समाजशा� ) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[  18  ] कॉलेज ऑफ फाम�सी, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2021-22 पासून

एम. फाम�सी (Pharmaceutics) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

कॉलेज ऑफ फाम�सी, सोलापरू या महािव� ालया�या एम.फाम�सी (Pharmaceutics) भाग 1 व 

2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस 

��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: कॉलेज ऑफ फाम�सी, सोलापूर या महािव� ालया�या एम. फाम�सी (Pharmaceutics) भाग 1 

व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने 

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

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

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

िवचाराथ�.

� ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस 

��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: � ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.



िव� ा पिरषदेची 45 वी बैठक बुधवार, िद.24/03/२०21 काय�वृ� ांत               पान � .23 /42

[ 20 ] � ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या शै� िणक वष� 2021-22 पासून 

एम. ए�सी. (सू�मजीवशा� ) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

� ी िशवाजी महािव� ालय, बाश�या महािव� ालया�या एम. ए�सी. (सू�मजीवशा� ) भाग 1 व 2

या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस 

��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

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

2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक

वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते 

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

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

िवचाराथ�.

� ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए. (भगूोल) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस 

��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: � ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या एम. ए. (भगूोल) भाग 1 व 2 या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस 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 

बी. ए. (संगीत) भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�.

� ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या बी. ए. (संगीत) भाग 1 ते 3 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस 

��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: � ी िशवाजी महािव� ालय, बाश� या महािव� ालया�या बी. ए. (संगीत) भाग 1 ते 3 या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 23 ] �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून 

एम.टेक. (E&TC) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब 

िवचाराथ�.

�वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव� ालया�या एम. टेक. (E&TC) भाग 1 व 

2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस 

��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव� ालया�या एम.टेक. (E&TC) भाग 1 

व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने 

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

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



िव� ा पिरषदेची 45 वी बैठक बुधवार, िद.24/03/२०21 काय�वृ� ांत               पान � .27 /42

[ 24 ] �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै. वष� 2021-22 पासून 

एम.टेक. Civil (Structural Engg.) व CSE भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

�वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपरू या महािव� ालया�या एम. टेक. Civil (Structural

Engg.) व CSE भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक 

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

अट केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: �वरेीज कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, पंढरपूर या महािव� ालया�या एम.टेक. Civil (Structural 

Engg.) व CSE भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक 

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

केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 25 ] कम�योगी � ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव� ान महािव� ालय, बोराळे 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�.

कम�योगी � ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव� ान महािव� ालय, बोराळे या महािव� ालया�या 

बी. ए. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास �थािनक 

चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�2020-21 या एका वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन राहून 

केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

1. Principal, Number of teaching faculty should be appointed as per the

procedure, with University approval.

ठराव: कम�योगी � ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव� ान महािव� ालय, बोराळे या महािव� ालया�या

बी. ए. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व बी.ए.भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता केले�या िशफारशीस 

खालील अटी पूत�ते�या अधीन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

1. Principal, Number of teaching faculty should be appointed as per the
procedure, with University approval.
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[ 26 ] कम�योगी � ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव� ान महािव� ालय, बोराळे 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�.

कम�योगी � ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव� ान महािव� ालय, बोराळे या महािव� ालया�या 

बी. ए�सी. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व बी. ए�सी. भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�2020-21 या एका वष�किरता अटीपतू�ते�या अिधन 

राहून केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

1. Principal, Number of teaching faculty should be appointed as per the

procedure, with University approval.

ठराव: कम�योगी � ी. हा. रा. कवचाळे कला व िव� ान महािव� ालय, बोराळे या महािव� ालया�या

बी. ए�सी. भाग 1 चे संल��नकरणाचे नुतनीकरण व बी.ए�सी.भाग 2 �या नैस�गक िव�तारास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2020-21 या एका वष�किरता केले�या िशफारशीस 

खालील अटी पूत�ते�या अधीन राहून सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.

1. Principal, Number of teaching faculty should be appointed as per the
procedure, with University approval.
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[  27  ] कॉलेज ऑफ फाम�सी, 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�.

कॉलेज ऑफ फाम�सी, सोलापरू या महािव� ालया�या बी. फाम�सी. भाग 1 ते 4 या 

अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस 

��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: कॉलेज ऑफ फाम�सी, सोलापूर या महािव� ालया�या बी. फाम�सी. भाग 1 ते 4 या 

अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते 

मा�यता दे�यात आली.
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[ 28 ] �ही. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2021-22 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणा�या

नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

�ही. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालया�या बी. ए.

भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने 

शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता अटी पुत�ते�या अधीन 

राहुन केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: �ही. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या बी. ए. 

भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने 

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

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 29 ] �ही. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट�� ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

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

संल�नीकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

�ही. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापरू या महािव� ालया�या 

एम.ए�सी. (बायोटे�नॉलॉजी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता अटी पतु�ते�या अधीन राहुन केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव 

पािरत कर�यात आला.

ठराव: �ही. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आट��  ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या

एम.ए�सी (बायोटे�नॉलॉजी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन 

वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 30 ] तं� � ान संकुलातील Five Year Integrated M. Tech Course in Cosmetic Technology

अ�यास� मा�या �थम वष�चा आराखडा व पा� � म अ�यास� मातील स�  1 व स�  2

किरता English Compulsory हा िवषय अ�यास� माम�ये समािव�ट क� न सुधािरत 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

शै� िणक वष� 2020-21 पासून Five Year Integrated M.Tech. Course in Cosmetic

Technology या अ�यास� मा�या पिह�या वष�चा आराखडा व पाठय� म अ�यास� मातील 

स�  1 व स�  2 किरता English Compulsory हा िवषय आव�यक िवषय अस�याने 

अ�यास� माम�ये समािव�ट असणे आव�यक अस�याने, �थम वष�चा सुधािरत कर�यात 

आलेला आराखडा व पाठय� म अ�यास� मास Cosmetic Technology या अ�थायी 

अ�यासमंडळाने व िव� ान व तं� � ान िव� ाशाखेचे �-अिध�ठाता यांनी िव� ा पिरषदेकडे 

केलेली िशफारस ��वका� न, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: तं� � ान संकुलातील Five Year Integrated M. Tech Course in Cosmetic Technology

अ�यास� मा�या �थम वष�चा आराखडा व पा� � म अ�यास� मातील स�  1 व स�  2

किरता English Compulsory हा िवषय अ�यास� माम�ये समािव�ट क� न सुधािरत 

कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ 31 ] अ�पसं� याक शै� िणक उ� ती, िवकास व सकारा�मक बदल याकिरता गठीत सिमतीचा अहवाल 

िवचाराथ�.

महारा��  शासन अ�पसं� याक िवकास िवभाग शासन िनण�य � .अिविव-2015/� .� .275/का-5, िद. 04 

जुलै, 2016 व यासंदभ�त नवीन योजना तयार कर�यासाठी गठीत सिमतीने सिव�तर अहवाल तयार 

क� न िव� ा पिरषदेकडे पुढील काय�वाहीसाठी िशफारस केलेली आहे.

1) अ�पसं�याकां�या सं� येनुसार िव� ापीठे संल��नत महािव� ालयात �थािनक पातळीवर बृहत 

आराखडा तयार केला जावा. 

2) रा�� ीय सेवा योजनामधील �वयंसेवकांना िव� ापीठाकडून 10 गुण िदले जातात. तथािप, 

रा�� ीय सेवा योजनामधील अ�पसं�यांक �वयंसेवकासाठी अिधकच े5 गुण दे�यात याव.े

3) महािव� ालयात व िव� ापीठ अिधिवभाग येथे अ�पसं� यांक संबंधी एक नोडल ऑिफसर नेमावा.

4) रा�� ीय सेवा योजनेमधील अ�पसं� यांक �वयंसेवकासाठी िव� ापीठ�तरीय उ�कृ�ठ �वयंसेवक 

पुर�कार दे�यात यावा.

5) रा�� ीय सेवा योजनाम�ये अ�पसं� यांक �वयंसेवकाचा एक वगेळा गट तयार करावा.

6) रा�� ीय सेवा योजनाम�ये अ�पसं� यांक मुलांसाठी राखीव जागा ठेव�यात या�या.

7) अ�पसं�यांकासाठी नोडल ऑिफसर, दोन िश� क, एक िव� ाथ� व एक िव� ाथ�नी अशी 

सिमती गठीत करावी. 

8) अ�पसं�यांक िव� ाथ� व िव� ाथ�नीसाठी आरो�य िशबीर, संिवधानािवषयी जागृती, जॉबफेअर 

व तसेच � ी अ�यासक��  �थापन करणे.

9) िव� ापीठ �तरावर एक अ�पसं� यांक �वतं�  िवभाग असावा, याम�ये भािषक, सां�कृितक, 

सामािजक, धा�मक अ�यास या िवभागा�या मा�यमातुन केला जावा.

10) सां�कृितक काय�� म राबिवणे, �याम�ये अ�पसं� यांक मुलांच े�माण िन�यापे� ा जा�त असेल.

तसेच अ�पसं� यांक मुलांसाठी �वतं� पणे अ�पसं� यांकां�या सम�यािवषयी Project, Survery

इ. घे�यात याव.े

11) महािव� ालयीन �तरावर िश�यवृ� ी संदभ�त काही त� ारी अस�यास सदर त� ारी नोडल 

ऑिफसरकडे वग� कर�यात याव.े

12) अ�पसं�यांक पालकांची महािव� ालय �तरावर व िव� ापीठ अिधिवभाग �तरावर वष�तुन दोन 

बैठका आयोिजत करा�यात.

अ�पसं� यांक शै� िणक उ� ती, िवकास व सकारा�मक बदल याकिरता गठीत सिमतीचा 

अहवालावर सिव�तर चच� होऊन, सव�नुमते खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: महारा��  शासन अ�पसं� याक िवकास िवभाग शासन िनण�य � .अिविव-2015/� .� .275/ का-5,

िद.04 जुलै, 2016 नुसार अ�पसं� याक शै� िणक उ� ती, िवकास व सकारा�मक बदल याकिरता गठीत 

सिमतीने सादर केलेला अहवाल खालील दु� �तीसह सव�नुमते ��वकार�यात आला.

अ.� . 2 - रा�� ीय सेवा योजनामधील �वयंसेवकांना िव� ापीठाकडून 10 गुण िदले जातात. तथािप,

रा�� ीय सेवा योजनामधील अ�पसं� यांक �वयंसेवकासाठी अिधकचे 5 गुण दे�यात यावे.

ऐवजी 

अ.� . 2 - रा�� ीय सेवा योजनामधील अ�पसं� याक �वयंसेवकांना िव� ापीठाकडून 10 गुणच दे�यात 

यावेत. 
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मा. कुलगु�  तथा अ�य� ा महोदयां�या परवानगीने आय�या वळेचे िवषय:

[32(1)] िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर, वालचंद इ���टटयूट ऑफ

टे�नॉलॉजी,सोलापूर व वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स,सोलापूर या तीन 

महािव� ालयाना दहा वष�करीता �वाय� ता दज� दे�याबाबतची अिधसूचना/आदेश 

िनग�िमत कर�याची बाब िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 122 (1) मधील तरतुदीनुसार व 

िव� ापीठ अनुदान आयोगाने िद.12 माच�, 2021 रोजीचे प� .No.F.22-1/2017 (AC) अ�वये 

खालील महािव� ालयांना दहा वष�करीता �वाय� ता दज� �दान केला असून, याबाबत 

िव� ापीठ अनुदान आयोगाने यो�य ती अिधसूचना/आदेश िनग�िमत कर�याबाबत िव� ापीठास 

सूिचत केले आहे. 

िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू शै. वष� 2021-2022 ते 2030-2031

वालचंद इ���टटयूट ऑफ टे�नॉलॉजी,

सोलापरू

शै. वष� 2021-2022 ते 2030-2031

वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स,

सोलापरू 

शै. वष� 2020-2021 ते 2029-2030

�यानुसार वरील तीन महािव� ालयांना महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम,

2016 मधील कलम 122 मधील तरतुदीनुसार दहा वष�करीता �वाय� ता दज� 

दे�याबाबतची अिधसूचना/आदेश िनग�िमत कर�यासंदभ�त, सव�नुमते खालील�माणे ठराव 

पािरत कर�यात आला.

ठराव: महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 122 मधील तरतुदीनुसार

व िव� ापीठ अनुदान आयोगा�या िद.12 माच�, 2021 रोजी�या प� ानुसार खालील 

महािव� ालयांना �वाय� ता दज� दे�याबाबतची अिधसूचना/आदेश िनग�िमत कर�यासाठी 

खालील�माणे दु� �त�सह �यव�थापन पिरषदेस सव�नुमते िशफारस कर�यात आली.

िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर शै.वष� 2021-2022 ते 2030-2031

वालचंद इ���ट� ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर शै. वष� 2021-2022 ते 2030-2031

वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स,

सोलापूर 

शै. वष� 2021-2022 ते 2030-2031

तसेच वालचंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर या महािव� ालया�या 

दु� �तीबाबत िव� ापीठ अनुदान आयोगास कळिव�यात याव ेअसे ठरले.
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[32(2)] ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या शै� िणक

वष� 2021-22 पासून एम.कॉम. (ॲड�हा�स अकौट�सी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ�.

ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापरू या महािव� ालया�या एम.कॉम.

(ॲड�हा�स अकौट�सी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता अटी 

पतु�ते�या अधीन राहुन केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: ल�मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव� ालय, सोलापूर या महािव� ालया�या एम.कॉम. 

(ॲड�हा�स अकौट�सी) भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास 

�थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22 व 2022-23 या दोन वष�किरता 

केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[32(3)] कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या शै� िणक वष�

2021-22 पासून B.Voc. Food Processing and Management भाग 1 ते 3 या 

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

कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपरू या महािव� ालया�या B.Voc. Food

Processing and Management भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 

या तीन वष�किरता िवना अट केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत 

कर�यात आला.

ठराव: कम�वीर भाऊराव पाटील महािव� ालय, पंढरपूर या महािव� ालया�या B.Voc. Food

Processing and Management भाग 1 ते 3 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.



िव� ा पिरषदेची 45 वी बैठक बुधवार, िद.24/03/२०21 काय�वृ� ांत               पान � .38 /42

[32(4)] आरो�य िव� ान संकुलाअंतग�त M.A. Yoga हा अ�यास� म सु� कर�याची बाब िवचाराथ�.

��तुत िव� ापीठा�या पिर� े� ातील कोण�याही महािव� ालयात व िव� ापीठ संकुलात योग 

िवषयातील पद�यु� र अ�यास� म (M.A./M.Sc. Yoga) िशकिवला जात नस�याने 

िव� ा�य�ना सदर अ�यास� म िशकिव�यासाठी सािव� ीबाई फुले पुणे िव� ापीठ, पणेु, कवी 

कुलगु�  कािलदास सं�कृत िव� ापीठ, रामटेक �कवा ब�गलोर येथील एस. �यास िव� ापीठ 

अशा िठकाणी जाव ेलागत असून �यामुळे िव� ा�य�ची गैरसोय होत आहे. �यामुळे िव� ापीठ 

आरो�य िव� ान संकुलाअंतग�त खालील त�यात नमूद के�या�माणे M.A. Yoga हा नवीन 

अ�यास� म सु� कर�यासंदभ�त, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

��तािवत 

अ�यास� माचे

नाव 

�व� प कालावधी �वशे 

� मता

�वशे पा� ता

M.A. Yoga 4 Semester
with CBCS

Pattern

2 Years 30 Any graduate degree from UGC
recognized University, B.A. Yoga,
BNYS, B.P.Ed., B.A. Physical
Education, Medical/Nursing/
Ayush/ Dental Graduate,
B.Pharmacy, B.E., B.Tech., Any
Science/Life Science Graduate

ठराव: आरो�य िव� ान संकुलाअंतग�त M.A. Yoga हा अ�यास� म शै.वष� 2021-22 पासून सु�  

कर�यास महारा��  साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 33 (यक) नुसार 

सव�नुमते �यव�थापन पिरषदेस िशफारस कर�यात आली.
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[32(5)] महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये संल��नत

महािव� ालये /मा�यता� ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी 

(शै� िणक व �शासकीय अंके� ण मू�यमापन) साठीची तपासणी सूची िवचाराथ�.

महारा��  साव�जिनक िव� ापीठे अिधिनयम, 2016 कलम 117(1) अ�वये संल��नत 

महािव� ालये/मा�यता�ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी करणे 

आव�यक अस�याने व अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीतील ठरावानुसार सव�िव� ाशाखे�या

अिध�ठाता सिमती सद�याकडून �ा�त झालेली तपासणी सूची ��वका� न मा.�-कुलगु�  

यांनी िव� ा पिरषदेकडे केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात 

आला. 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव� ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ�वये संल��नत

महािव� ालये /मा�यता� ा�त पिरसं�था यांची ��येक तीन वष�तून एकदा तपासणी 

(शै� िणक व �शासकीय अंके� ण मू�यमापन) साठीची तपासणी सूची सव�नुमते 

��वकार�यात आली.
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[32(6)] िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, 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�.

िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापरू या महािव� ालया�या एम.कॉम. भाग 1 व 2 

या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष�

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष�किरता अटी पतु�ते�या अधीन राहुन केलेली 

िशफारस ��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस�, सोलापूर या महािव� ालया�या एम.कॉम. भाग 1 व

2 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने 

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

सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[32(7)] एन.बी.नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव, सोलापूर या महािव� ालया�या

शै� िणक वष� 2021-22 पासून बी. टेक. (िस�हील इंिजिनअर�ग) भाग 1 ते 4 या 

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

एन.बी.नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव, सोलापरू या महािव� ालया�या 

बी.टेक. (िस�हील इंिजिनअर�ग) भाग 1 ते 4 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे 

नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 2023-24 

या तीन वष�किरता अटी पतु�ते�या अधीन राहुन केलेली िशफारस ��वका� न, खालील�माणे 

ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: एन.बी.नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव, सोलापूर या महािव� ालया�या

बी. टेक. (िस�हील इंिजिनअर�ग) भाग 1 ते 4 या अ�यास� मा�या संल��नकरणा�या

नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22, 2022-23 व 

2023-24 या तीन वष�किरता केले�या िशफारशीस सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[32(8)] बळीरामदादा बनसोडे िश� णशा�  महािव� ालय, चळे, ता. पंढरपूर 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�.

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

बी.एड. भाग 1 व 2 या अ�यास� मा�या संल�नीकरणाचे नुतनीकरणास �थािनक चौकशी 

सिमतीने शै� िणक वष� 2021-22 पासून संल��नकरण न दे�यािवषयी केलेली िशफारस 

��वका� न, खालील�माणे ठराव पािरत कर�यात आला.

ठराव: 1) बळीरामदादा बनसोडे िश� णशा�  महािव� ालय, चळे, ता. पंढरपूर या

महािव� ालयातील िव� ा�य�चे 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 असे 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 बंद कर�याची काय�वाही कर�यात 

यावी.

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)

मा. कुलगु�  

(अ�य� , िव� ा पिरषद)


