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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 47 या बैठकीचा कायवृ ांत 

शिनवार, िद. 30 ऑ ट बर, २०21 सकाळी 11:00 वा.  
 

 
 

तुत िव ापीठा या िव ा पिरषदेची 47 वी बैठक शिनवार, िद. 30 ऑ ट बर, २०२1 रोजी 

सकाळी 11:00 वा. िव ापीठ सभागृहाम ये मा. कुलगु  यां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली 

होती. 

सदर बठैकीस उप थत असलेल ेसद य खालीलमाणे: 

अ. . सद याचे नांव पद 

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

2) डॉ. देबे 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) ाचाय डॉ. द. सु. ितकटे, .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) डॉ. िस. ना. सलवदे - भारी सहयोगी अिध ठाता,  
मानविव ान िव ाशाखा 

सद य 

8) डॉ. स. या. ल ा, संचालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय  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) डॉ. अ. ह. ननवरे सद य 

15) डॉ. ना. गो. शदे सद य 

16) डॉ. ता. ना. कोळेकर सद य 

17) डॉ. िव. पां. िशखरे सद य 

18) ी. . यं. पाटील सद य 

19) ी. सु. गो. इंगळे सद य 

20) ाचाय डॉ. िश. स.ु गणपरू - संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ सद य 

2१) ा. डॉ. िव. बा. पाटील सद य 

2२) डॉ. श. ह. गायकवाड सद य 

२३) ा. डॉ. श. िश. सूयवशंी सद य 
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२४) ाचाय डॉ. . रा. थोरात सद य 

2५) डॉ. ता. ना. लोखंडे सद य 

2६) डॉ. िश. िव. शदे सद य 

2७) डॉ. िब. द. पारसे सद य 

2८) डॉ. ीमती ॲनी जॉन सद या 

29) डॉ. चं. सं. च हाण सद य 

30) डॉ. िव. पां. िशखरे सद य 

31) ाचाय डॉ. सु. ी. गोरे सद य 

32) डॉ. सु. िक. पवार - . कुलसिचव सद य-सिचव 
 
   

: िनमंि त : 

अ. . िनमंि तांचे नाव 

१) डॉ. िस. ना. सलवदे 

२) डॉ. ीमती एम. ज.े पाटील 

३) डॉ. जी. एस. कांबळे 

४) ाचाय डॉ. एम. कृ णमूत  

५) डॉ. जी. यु. तोडकरी 

६) डॉ. ए. जी. कांबळे 

7) डॉ. ीमती ही. एस. गवळी 

8) डॉ. आर. बी. चचोलकर 

9) डॉ. ीमती एन. सी. वाघमारे 

१०) डॉ. ीमती ए. ए. सुलाखे 

11) डॉ. ीमती यु. ही. ग हाणे 

12) डॉ. एम. एन. जगताप 

13) डॉ. एम. एस. मते 

14) डॉ. बी. एस. िशवशरण 

15) डॉ. ही. बी. घुटे 

16) डॉ. ज.े एस. बाजारे 

17) ा. आर. एल. सावलजकर 

18) डॉ. अिनल क ी 

19) ाचाय डॉ. िव. पां. उबाळे 

20) डॉ. एम. डी. सातपतेु 

21) डॉ. आर. टी. यवहारे 

22) डॉ. ही. एस. तगेली 
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23) ीमती एस. आर. िदपाली 

24) डॉ. पी. एन. कोळेकर 
 

 

 बठैकीची सु वात िव ापीठ गीताने कर यात आली.  

वागत:  

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

तसेच न याने िनयु त झाललेे डॉ. िश. सु. गणपरू - संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ, डॉ. स. या. 

ल ा - संचालक, नवोप म, नवसंशोधन व साहचय, डॉ. सु. िक. पवार - .कुलसिचव व िविवध 

अ यासमंडळांचे अ य  / सम वयक याम ये डॉ. बी. डी. पारसे, ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे, डॉ. जी. आर. 

काशीद, डॉ. ए. जी. कांबळे, डॉ. पी. एस. याळगी, डॉ. आर. टी. यवहारे, डॉ. ही. एस. तगेली, डॉ. एस. 

के. सरसमकर, डॉ. एस. एच. गायकडवा, डॉ. एस. ही. शदे, डॉ. ज.े एस. बाजारे, डॉ. यु. ही. ग हाणे, 

डॉ. पी. एन. कोळेकर, ाचाय डॉ. डी. एस. ितकटे यांची ही पिहलीच बठैक अस याने िव ा पिरषदे या 

वतीने याचंे वागत कर यात आले.   
 

अनुप थती:  

 िव ा पिरषदे या या बठैकीस ाचाय डॉ. चं. ी. सुयवशंी, ा. डॉ. ीपाद माहुलीकर, डॉ. सिचन 

गगज,े डॉ. स.ं ना. कदम व िनमंि त सद य डॉ. म. श. चोबदार, डॉ. एस. जी. सोनट के, डॉ. ए. ए. 

गढवाल व ाचाय डॉ. आर. वाय. पाटील यानंी दूर वनी ारे/ईमेल ारे/प ा ारे अनुप थत राह याबाबत 

िवनंती केली होती. यां या अनुप थतीची न द घेवून मा यता दे यात आली. तसेच ाचाय  डॉ. ीमती 

िक. अ. पांडे, ा. सुभाष भटनागर, डॉ. एस. पिकरीसामी, डॉ. शा वती सेन येरम, डॉ. एस. िसवराम,  

ा. बी. एन. थोरात, डॉ. डी. आर. माने, िश ण संचालक (उ च िश ण), महारा  रा य, पणेु व डॉ. द. यं. 

जाधव, िवभागीय सहसंचालक, (तं  िश ण) पणुे, ाचाय डॉ. एस. ए. हलकुडे, डॉ. ए. एन. बारबोले,  

डॉ. जी. आर. काशीद व डॉ. बी. एच. दामजी हे िनयिमत सद य आिण डॉ. जी. एस. धबाले, डॉ. ीमती 

अनधा जोशी, डॉ. एम. पी. शा ी, डॉ. बी. एस. मुळीक, डॉ. ही. एम. िद ीत, डॉ. एल. बी. दामा,  

डॉ. ीमती पी. एस. याळगी, डॉ. एस. के. सरसमकर, ाचाय डॉ. के. ज.े कारंडे, डॉ. एस. एस. िवभतेु,  

ा. एल. एम. आर. ज.े लोबो व ी. ही. आर. मराठे हे िनमंि त सद य िव ा पिरषदे या बठैकीस 

अनुप थत होते. 
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सदर बैठकीत खालील माणे कामकाज झाले. 

 

 [ 01 ] िद.10 जुलै, 2021 रोजी झाले या िव ा पिरषदे या 46 या बैठकीचा कायवृ ांत वाचून कायम करणे 
व कायवाही अहवालाची न द घेणे. 

 

 . कुलसिचव यांनी िद. 10 जुलै, 2021 रोजी झाले या बैठकीचा कायवृ ांत वाचनू दाखिवला असता, 

याअनुषंगाने सद यांनी केले या सूचनाअंती, सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 

ठराव: 
 

िद. 10 जुलै, 2021 रोजी झाले या िव ा पिरषदे या 46 या बैठकीचा कायवृ ांत खालील 
दु तीसह वाचून सव नुमते कायम कर यात आला व काय वाही अहवालाची न द घे यात आली. 

 पान . 42 वर िवषय . 35 मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात आली. 
पूव चा ठराव 

1. एन. बी. नवले सहगड कॉलजे 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 पूतता कर याबाबत महािव ालयास 
वतं पणे कळिव यात यावे . 

 Ph.D. holder staff should be appointed. 
दु त केललेा ठराव 

एन. बी. नवले  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, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष किरता सव नुमते 
मा यता दे यात आली. 
पान . 143 वर िवषय . 122 मधील ठरावात खालील माणे दु ती कर यात आली. 
शै िणक वष 2021-22 पासूनचा आंतर- िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा अतंगत पदवी तृतीय वष  
व पद यु र दतीय वष तरावरील व पीएच .डी. कोसवक 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. 

दु त केललेा ठराव 
1. शै िणक वष 2021-22 पासूनचा आंतर- िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा अतंगत पदवी तृतीय 

वष व पद यु र दतीय वष तरावरील व पीएच .डी. कोसवक 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. 

2. Certificate Course in Mobile Journalism (Six Months) हा अ यास म शै. वष 2021-22 
पासून 20 िव ाथ  वशे मतेसह सु  कर यास व या अनुषंगाने अ यासमंडळ व 
िव ाशाखे ारे सादर कर यात आलेला अ यास माचा आराखडा व पा म वका न 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[  0२  ] पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ कौश य िवकास क  व  
1) International School of Fashion Technology 2) MIT College of Railway 
Engineering & Research, Barshi 3) Indian Council for Technical Research and 
Development, Nagpur 4) Epico Edutech Private Limited, Solapur 5) Think Trans, 
Pune यां याशी सामंज य कराराअंतगत िविवध 24 अ यास म सु  कर यास, महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016, कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही मािहती तव. 

 

 (िटपणी: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ कौश य िवकास क  अंतगत  

1) International School of Fashion Technology, Solapur 2) MIT College of Railway 

Engineering & Research, Barshi 3) Indian Council for Technical Research and 

Development, Nagpur 4) Epico Edutech Private Limited, Solapur 5) Think Trans, 

Pune या सं थांनी खालील माणे 24 अ यास म Offline व Online प दतीने यां या 

काय े ात सु  कर याबाबतचा ताव Syllabus सह सादर केललेा आहे. 

Sr. 
No. 

Institute Name Course Name 
 

1. International School 
of Fashion 
Technology, Solapur 

1. Certificate Course in Hair Skin & Makeup 
2. Fashion Designing & Boutique Management 
3. Diploma in Fashion Designing 
4. Advance Diploma in Fashion Designing 

2. MIT College of 
Railway Engineering 
& Research, Barshi 

1. Diploma in Railway Track Technology 
2. Diploma in Software Technology in Railway Sector 
3. Diploma in Railway Signaling & Telecommunication  
4. Diploma in Rolling Stock and Operations 

3. Indian Council for 
Technical Research 
and Development, 
Nagpur 

1) Certificate in Business Management 
2) Project Management Certificate 
3) Certificate in Entreneurship Development 
4) Diploma in Cyber Security 
5) Executive Diploma in Business Management 

4. Epico Edutech 
Private Limited, 
Solapur 

1) TallyEssential Comprehensive 

5. 
 
 

Think Trans, Pune 1) Certificate Course in Handling Digital Text in Indian  Languages 
2) Certificate Course in Basic Entrepreneurship Management 
3) Certificate Course in Advanced Entrepreneurship Management 
4) Certificate Course in Financial  Management For  Entrepreneurs  
5) Certificate Course in Basic of Business Management for Entrepreneurs 
6) Certificate Course in Essential Business Communication for  Entrepreneurs 
7) Certificate Course in Kitchen Gardening 
8) Certificate Course in Professional Translation  
9) Diploma in Practical Finance & Accounting 
10) Diploma in Entrepreneurship Management 
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 सबब, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ कौश य िवकास क  व 

1) International School of Fashion Technology 2) MIT College of Railway 

Engineering & Research, Barshi 3) Indian Council for Technical Research and 

Development, Nagpur 4) Epico Edutech Private Limited, Solapur 5) Think Trans, 

Pune यां याशी सामंज य कराराअंतगत िविवध 24 अ यास म सु  कर यास, महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016, कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा 

पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ कौश य िवकास क  व  
1) International School of Fashion Technology 2) MIT College of Railway 
Engineering & Research, Barshi 3) Indian Council for Technical Research and 
Development, Nagpur 4) Epico Edutech Private Limited, Solapur 5) Think Trans, 
Pune यां याशी सामंज  कराराअंतगत िविवध 24 अ यास म सु  कर यास, महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  03  ] उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यांचे जा. .संकीण-2021/ . .133/िविश-3, 

िद.06/09/2021 रोजी या प ानुसार Introduction of NCC Study as Elective Subject In 
Maharashtra तुत िव ापीठ संल नत महािव ालयात व शै िणक संकुलात सु  कर यासाठी 
तातडीची बाब हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केलेली काय वाही मािहती तव. 

 
 (िटपणी: िव ापीठ अनुदान आयोगा या िद.15/04/2021 रोजी या उ च व तं  िश ण िवभाग, मंुबई 

यां या िद.24/06/2021 व िद.06/09/2021 रोजी या प ास अनुस न “NCC Studies” हा 

अ यास म वकै पक िवषय हणनू शै िणक वष 2021-22 पासून सु  कर याकिरता सूचना ा त 

झा यानुसार NCC as General Elective Credit Course सु  कर याकिरता NCC या अ थायी 

अ यासमंडळा या िद.09/06/2021 रोजी या बैठकीम ये िवषय सादर क न अ यासमंडळा या 

िशफारसीनुसार सदर िवषय िद.14/06/2021 रोजी या मानविव ान िव ाशाखे या बैठकीत सादर 

कर यात आला होता. मानविव ान िव ाशाखे या िशफारसीनुसार सदर िवषय िद.10/07/2021 

रोजी या िव ा पिरषदे या बैठकीत िवषय .123 अ वये सादर केला असता, िव ा पिरषदेने सदर 

िवषयास सव नुमते मा यता दान केली आहे. या मा यते या अनुषंगाने NCC as General Elective 

Credit Course चा अ यास म िव ापीठा या संकेत थळावर उपल ध क न देवून, िव ापीठाच े

जा. .पुअहोसोिवसो/अमंिव/2021/5844, िद.12/08/2021 नुसार सव संल नत महािव ालयांना व 

िव ापीठ पिरसरातील शै िणक संकुलांना कळिव यात आले आहे. तसेच NCC as General Elective 

Credit Course महािव ालया या मािहती पि केत (Prospectus) म ये समािव ठ कर याबाबत 

िद.14/08/2021 रोजी या ई-मेल अ वये सव संबंिधतांना कळिव यात आले होते.  

 उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यां या िद.06/09/2021 रोजी या प ास अनुस न 

िद.14/09/2021 रोजी दु.12:00 वा. NCC या अ थायी अ यासमंडळाची बैठक िव ापीठ काय लयात 

डॉ. ही. एल. कदम, अिध ठाता, मानविव ान िव ाशाखा यां या मागदशनाखाली आयोिजत कर यात 

आली होती. सदर बैठकीत ठराव . 2 अ वये खालील माणे िनणय घे यात आले आहे.  

 1)  शै िणक वष 2021-22 पासून सव िव ाशाखा अंतगत थम वष किरता NCC सु  कर याच े
सव नुमते ठरले. 

2)  वािण य िव ाशाखेला Math’s Insurance ला or NCC िवषय ठेव याच ेठरले. 
3)  स याचा आराखडा व अ यास माम ये कोणता ही अंशत: देखील बदल करावयाच े नाही, असे 

ठरले. 
4)  NCC Studies Elective Subject हणनू यावयाच ेठरले. (In Place of Foundation Course) 

तसेच तो िव ाथ  NCC Cadet असावा. 
5)  B.A. Part-II ला दुसरा आव यक असले या िवषयात NCC Studies Add करावा. परंतू B.A. 

Part-I ला Optional Subject असावा. 
6)  B.Sc. Part-I म ये पाचवा िवषय Optional or NCC Studies िवषय ठेवावा. 
7)  पदवी दतीय वष साठी B.A. Part-II ला IDS असणा या िवषयाबरोबर or NCC Studies हा 

िवषय Elective हणनू ठेवावा. 
8)  B.Com Part-II MFS (Money & Financial System) या िवषयाला NCC Studies हा िवषय 

Elective हणनू असावा, असे सव नुमते ठरले. 
9)  B.Sc. Part-II ला तीन िवषय आहेत. याम ये NCC Studies हा चौथा िवषय पय य हणनू 

दे यात यावा. 
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 पा ता 
10)  पदवी थम वष म ये विेशत असलेलाच िव ाथ  रा ीय छा  सेना (NCC) हा िवषय Elective 

हणनू िनवडू शकेल. 
11)  शासना या पिरप कामधील अ यास म Semester Wise घे यात यावते. (जा. .सं कण-

2021/ . .133/िविश-3 िद.06/09/2021)   
12)  इतर महािव ालयातील एखादया िव ा य ने दुस या महािव ालयात NCC Cadet असेल तर 

या िव ा य स हा िवषय घेता येईल. 
13)  शासना या पिरप कासोबत िशफारस केलेला अ यास म हे अ यासमंडळ जसा या तसा 

सेिम टर वाईज वकारत आहे. 
14)  िव ापीठा या अ यास मा या आराखडयानुसार अ यासमंडळाने CBCS आराखडा गुणांकन 

तयार कर याच ेसव नुमते ठरले. 
15)  NCC या अ थायी अ यासमंडळाम ये ले टनंट डॉ. पी. आर. इंगोले, िव ान महािव ालय, 

सांगोला व डॉ. शेख गौस, सोशल कॉलेज, सोलापूर यांना िनमंि त सद य हणनू घे यात याव े
असे सव नुमते ठरले. 

  सदर ठरावानुसार अंमलबजावणी करणेबाबत जा. .पुअहोसोिवसो/अमंिव/2021/ 7113, 

िद.22/09/2021 रोजी या प ा वये मा. ाचाय, सव संल नत महािव ालये व मा.संचालक, िव ापीठ 

पिरसर सव शै िणक संकुले यांना कळिव यात आले आहे.  

 तसेच िव ापीठाच े जा. .पुअहोसोिवसो/अमंिव/2021/7203, िद.27/09/2021 रोजी या 

प ा वये N.C.C. या अ यासमंडळाम ये ले टनंट पी. आर. इंगोले, िव ान महािव ालय, सांगोला व डॉ. 

गौस शेख, सोलापूर सोशल असोिसएशनच ेआट  ॲ ड कॉमस कॉलेज, सोलापूर यांना िनमंि त सद य 

हणनू िनयु ती आदेश पािरत कर यात आले आहेत.  

 सबब, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय मंुबई यांचे जा. .संकीण-2021/ . .133/िविश-

3 िद.06/09/2021 रोजी या प ानुसार Introduction of NCC Study as Elective Subject In 

Maharashtra तुत िव ापीठ संल नत महािव ालयात व शै िणक संकुलात सु  कर यासाठी 

तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  

यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही मािहती तव). 
 

ठराव: उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मंुबई यांचे जा. .संकीण-2021/ . .133/िविश-3, 
िद.06/09/2021 रोजी या प ानुसार Introduction of NCC Study as Elective Subject In 
Maharashtra तुत िव ापीठ संल नत महािव ालयात व शै िणक संकुलात सु  कर यासाठी 
तातडीची बाब हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम , 2016 कलम 12(7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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[  04  ] िव ापीठ अनुदान आयोगा या मागदशक त वानुसार निवन शै िणक धोरण 2020 माणे 
बी.ए. भाग-3 प शयन व एम.ए. भाग-2 उदू या अ यास मां या Skill Based courses सु  
कर याकरीता तातडीची बाब हणून महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही 
मािहती तव. 

 
 (िटपणी: िव ापीठ अनुदान आयोगा या मागदशक त वानुसार निवन शै िणक धोरण 2020 

माणे येक पदवी व पद यु र अ यास मासाठी Skill Based Courses तयार करणेबाबत 

मा. कुलगु  महोदयानंी आदेशीत के या माणे मानविव ान िव ाशाखेतील सव िवषया या 

अ यासमंडळां या सव मा. अ य ांना सूिचत कर यात आले होते. या अनुषंगाने मा. अ य , 

उदू-पा शयन अ यासमंडळ यांनी बी.ए. भाग-3 प शयन “Title of The Paper : Awami 

Zarae Iblag” व एम.ए. भाग-2 उदू “Title of The Paper : Urdu Mass Media” या 

अ यास मांचे Skill Based course तयार क न िव ापीठास कळिवले आहेत. सदर Skill 

Based Courses िव ापीठा या संकेत थळावर अपलोड क न सव संबिंधत संल नत 

महािव ालये व िव ापीठ पिरसर शै िणक संकुले यांना िव ापीठाचे जा. .पअुहोसोिवसो/ 

अमंिव/2021/7296 िद.29/09/2021 अ वये कळिव यात आले आहेत. सदर बाब तातडीची 

अस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  

यानंी िव ा पिरषदे या वतीने मा यता दान केली आहे.  

          सबब, िव ापीठ अनुदान आयोगा या मागदशक त वानुसार निवन शै िणक धोरण 

2020 माणे बी.ए. भाग-3 प शयन व एम.ए. भाग-2 उदू या अ यास मां या Skill Based 

Courses सु  कर या करीता तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केलेली 

कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव: िव ापीठ अनुदान आयोगा या मागदशक त वानुसार निवन शै िणक धोरण 2020 माणे 
बी.ए. भाग-3 प शयन व एम.ए. भाग-2 उदू या अ यास मां या Skill Based courses सु  
कर याकरीता तातडीची बाब हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 
कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द 
घे यात आली. 
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[  0५  ] शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या भौितकशा  
(Physics) िवषया या बी. ए सी. भाग - 3 आराख ातील केले या बदलास तातडीची बाब 
हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  

यांनी िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव. 
 

 (िटपणी: मा. अ य  तथा संचालक, भौितकशा  संकुल, पअुहोसोिवसो. यांनी 

िद.27/09/2021 रोजी या प ा वये िव ान व तं ान िव ाशाखे अंतगत येणाऱे B.Sc. भाग 

3 या आराखडयाम ये काही माणात बदल कर यात आलेला आहे. सुधारीत केले या 

आराख ास मा यता असावी तथा िव ापीठ संकेत थळावरती अपलोड कर यात यावा, अशी 

िवनंती केली आहे. 

 यास अनुस न सादर कर यात येते की, िव ान व तं ान िव ाशाखे अंतगत 

येणा या भौितकशा  अ यासमंडळाने नवीन शै िणक धोरण, 2020 नुसार B.Sc. भाग - 3 

या आराखडयाम ये काही माणात बदल कर यात आला असून, सुधािरत कर यात 

आले या आराखडयास, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 

अ वये मा कुलगु  महोदयांनी िव ा पिरषदे यावतीने मा यता िदली. 

  सबब, शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या 

भौितकशा  (Physics) िवषया या बी.ए सी.भाग-3 आराख ातील केले या बदलास 

तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये 

मा.कुलगु  यानंी िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव: शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या भौितकशा  
(Physics) िवषया या बी. ए सी. भाग - 3 आराख ातील केले या बदलास तातडीची बाब 
हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  

यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  0६  ] शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या भौितकशा  

(Physics) िवषया या एम. ए सी. भाग-1 (सेिम टर 2) अ यास माम ये केले या बदलास 
तातडीची बाब हणून महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव. 

 
 (िटपणी: मा. अ य  तथा संचालक, भौितकशा  संकुल, पुअहोसोिवसो. यांनी िद.28/09/2021 

रोजी या अंतगत काय लयीन िटपणी वये िव ान व तं ान िव ाशाखेअंतगत येणा या 

भौितकशा  या िवषया या M. Sc. I Sem. II (Applied Electronics/Materials 

Sciences/Condensed Matter Physics/Energy Studies/ Solid State Physics/Nano 

Physics) या पद यु र अ यास माम ये इतर िवषयांसोबत HCT 2.1- Quantum Mechanics 

HCT 2.2- Electodynamics या दोन िवषयांचे SET/NET अ यास मा या व िव य या 

िहता या टीकोनातनू अंतगत बदल करणे आव यक अस याचे कळिवले आहे. यामुळे सुधारीत 

केलेला आराखडा िव ापीठ संकेत थळावरती अपलोड कर यात यावा, अशी िवनंती केली आहे. 

 यास अनुस न सदर बाब भौितकशा  (Physics) अ यासमंडळा या वतीने अ य ांनी 

संबंधीत बदलास मा यता देवून िव ाशाखेकडे पाठिव यात आला.  िव ान व तं ान िव ाशाखेचे 

.अिध ठाता यां या िद.01/10/2021 रोजी या मेलनुसार िव ान व तं ान िव ाशाखे या वतीने 

संबंधीत अ यास माम ये कर यात आलेला बदल वका न सदरची बाब िव ापिरषदेकडे 

िशफारस कर यात आली. भौितकशा  (Physics) िवषया या अ यास माम ये केले या बदलास 

तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 

मा.कुलगु  यांनी िव ापिरषदे यावतीने मा यता िदली.  

  सबब, शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत यणेा या 

भौितकशा  (Physics) िवषया या एम. ए सी. भाग-1 (सेिम टर 2) अ यास माम ये केले या 

बदलास तातडीची बाब हणनू महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 

अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव). 

 
ठराव: शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या भौितकशा  

(Physics) िवषया या एम. ए सी. भाग-1 (सेिम टर 2) अ यास माम ये केले या बदलास 
तातडीची बाब हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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[  0७  ] शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या Geology & 
Geoinformatics या अ यास मंडळावर सद य हणून डॉ. डी. डी. कुलकण , िवभाग मुख, 
भमूािहतीशा , पुअहोसोिवसो घे यासंदभ त कर यात आलेला ठराव . 2 यास तातडीची 
बाब हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव. 

 
 (िटपणी: िव ान व तं ान िव ाशाखे अंतगत येणा या Geology & Geoinformatics 

अ यासमंडळाची िद.16/09/2021 रोजी ऑनलाईन बठैक घे यात आली. सदर बठैकीम ये 

घे यात आलेल ेठराव . 2 खालील माणे- 

ठराव .2-“डॉ. डी. डी. कुलकण , िवभाग मुख, भमूािहतीशा , भशूा  संकुल, 

पअुहोसोिवसो यांची Geology & Geoinformatics या अ थायी अ यासमंडळावर सद य 

हणनू घे यासंदभ त ठराव पािरत कर यात आला”. 

 यास अनुस न सदर बाब िव ान व तं ान िव ाशाखे यावतीने मा. . अिध ठाता 

यानंी िद.22/09/2021 रोजी मेल ारे वरील ठराव . 2 हे िव ान व तं ान िव ाशाखे या 

वतीने वीका न िव ा पिरषदेकडे िशफारस कर यात आली. 

  सबब, शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या 

Geology & Geoinformatics या अ यासमंडळावर सद य हणनू डॉ. डी. डी. कुलकण , 

िवभाग मुख, भमूािहतीशा , पअुहोसोिवसो घे यासंदभ त कर यात आले या ठराव . 2 

यास तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) 

अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव: शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या Geology & 
Geoinformatics या अ यास मंडळावर सद य हणून डॉ. डी. डी. कुलकण , िवभाग मुख, 
भमूािहतीशा , पुअहोसोिवसो घे यासंदभ त कर यात आलेला ठराव .2 यास तातडीची 
बाब हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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[  0८  ] शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या भमूािहतीशा  
(Geoinformatics) िवषया या वशे पा ता बदलाबाबत Geology & Geoinformatics या 
अ यासमंडळा या बैठकीम ये घे यात आले या ठराव . 1 यास तातडीची बाब हणून, 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी 
िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव. 

 
 (िटपणी: तुत िव ापीठातील भशूा  संकुलाकडून िद.14/09/2021 रोजी या ा त प ानुसार 

शै िणक वष 2021-22 साठी भमूािहतीशा  (Geoinformatics) या िवषया या पा तेम ये 

(M.A,/M.Sc. in Geography or Science graduate in any discipline (B.Sc.) or 

Engineering/Technology graduate in any discipline) असा बदल कर यासंदभ त 

सुचिव यात आले होते. याअनुषंगाने िव ान व तं ान िव ाशाखेअंतगत येणा या Geology & 

Geoinformatics अ यासमंडळाची िद.16/09/2021 रोजी ऑनलाईन बैठक घे यात आली. सदर 

बैठकीम ये कर यात आलेले ठराव खालील माणे- 

ठराव .1-“The Eligibility for M.Sc. Geoinformatics admission will be as-M.A,/M.Sc. in 

Geography or Science graduate in any discipline (B.Sc.) or Engineering/Technology graduate 

in any discipline (B.E./B.Tech.) or Degree in Architecture (B.Arch.)”. 

 यास अनुस न सदर बाब िव ान व तं ान िव ाशाखे यावतीने मा. .अिध ठाता यांनी 

िद.22/09/2021 रोजी मेल ारे वरील ठराव .1 यास िव ान व तं ान िव ाशाखे या वतीने 

वीका न िव ा पिरषदेकडे िशफारस कर यात आली. 

  सबब, शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत यणेा या 

भमूािहतीशा  (Geoinformatics) िवषया या वशे पा ता बदलाबाबत Geology & 

Geoinformatics या अ यासमंडळा या बैठकीम ये घे यात आले या ठराव .1 यास तातडीची 

बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  

यांनी िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव). 

 

ठराव: शै िणक वष 2021-22 पासून िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या भमूािहतीशा  
(Geoinformatics) िवषया या वशे पा ता बदलाबाबत Geology & Geoinformatics या 
अ यासमंडळा या बैठकीम ये घे यात आले या ठराव . 1 यास तातडीची बाब हणून, 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी 
िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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[  0९  ] िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या Agro Chemicals and Pest Management या 
िवषया या पीएच. डी. कोसवक अ यास म पूण क  इ छणा या िव ा य ना (Botany, 
Chemistry, Zoology, Microbiology, Biotechnology) या िवषयांचे पीएच. डी. गाईड 
उपल ध क न दे याबाबत, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 
अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव. 

 
 (िटपणी: मा. ाचाय, शंकरराव मोिहते महािव ालय, अकलूज यांनी िद.09/08/2021 

रोजी या प ा वये िव ान व तं ान िव ाशाखेअंतगत येणा या Agro Chemicals and Pest 

Management (AGPM)  हा पद यु र अ यास म संबधंीत महािव ालयाम ये सु   आहे. 

परंत,ु या अ यास मा या िव ा य ना पीएच.डी. पदवी अ यास म पणू कर यासाठी गाईड 

उपल ध होत नाहीत. Agro Chemicals and Pest Management (AGPM) या िव ा य ना 

पीएच.डी. कोसवकचा अ यास म पणू कर यासाठी तुत िव ापीठांतगत येणा या (Botany, 

Chemistry,  Zoology, Microbiology, Biotechnology) िवषयामंधून पीएच.डी. गाईड 

िव ापीठा या िनयमानुसार उपल ध होवून िमळावते, अशी िवनंती केली आहे. 

 यास अनुस न सादर कर यात येते की, िव ान व तं ान िव ाशाखे या 

िद.15/03/2021 रोजी या बठैकीत आय या वळेे या िवषयाम ये AGPM अ यासमंडळाचे 

अ य ांनी सदरचा  उप थत केला असता, िव ान व तं ान िव ाशाखेने सदर बाब 

सव नुमते मा य क न अंितम मा यतेकिरता िव ा पिरषदेकडे िशफारस केली. परंतू, िव ा 

पिरषदेची बठैक हो यापवू  AGPM अ यासमंडळाचे अ य  तथा ाचाय, शंकरराव मोिहते 

महािव ालय, अकलूज यांचे संबिंधत िवषयाबाबतचे प  अ यासमंडळे िवभागास उपल ध 

झाल ेनस याने संबधंीत िवषय मागील िव ा पिरषदे या बठैकीत ठेवता आला नाही. यामुळे 

संबधंीत िवषयास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा 

पिरषदे यावतीने मा.कुलगु  यानंी मा यता िदली. 

  सबब, िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या Agro Chemicals and Pest 

Management या िवषया या पीएच.डी. कोसवक अ यास म पूण क  इ छणा या 

िव ा य ना (Botany, Chemistry, Zoology, Microbiology, Biotechnology) या िवषयाचंे 

पीएच.डी. गाईड उपल ध क न दे याबाबत, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे यावतीने केललेी कायवाही 

मािहती तव). 

 

ठराव: िव ान व तं ान िव ाशाखतगत येणा या Agro Chemicals and Pest Management या 
िवषया या पीएच. डी. कोसवक अ यास म पूण क  इ छणा या िव ा य ना (Botany, 
Chemistry, Zoology, Microbiology, Biotechnology) या िवषयांचे पीएच. डी. गाईड 
उपल ध क न दे याबाबत, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 
अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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[  10  ] मानविव ान िव ाशाखा अंतगत सं कृत या अ थायी अ यासमंडळात डॉ. आर. टी. पाटील, 
िमरज महािव ालय, िमरज यांचेऐवजी ीमती िवजया जगताप व ीमती ृती देवळे यांची 
िनमंि त सद य हणून मा.कुलगु  यांनी केलेली िनयु ती िव ा पिरषदे या मािहती तव. 

 
 (िटपणी: डॉ. अनघा जोशी, अ य , सं कृत अ थायी अ यासमंडळ यांनी िद.11/06/2021 

रेाजी या ई-मेल अ वये सं कृत अ यासमंडळात पाच सद यापंैकी दोन सद य पाली व पाकृत 

या िवषयाचे आहेत. पाली व पाकृत अ यासमंडळात सं कृतचा एकही सद य कायरत नाही. 

याच माणे सं कृत अ यासमंडळातही सव सं कृतचे ा यापक असावते, अशी िवनंती केली 

होती.  

 या अनुषंगाने अ यासमंडळे  िवभागाने िटपणी सादर केली असता, मा. कुलगु  

महोदयांनी सं कृत या अ थायी अ यासमंडळात डॉ. आर. टी. पाटील, िमरज महािव ालय, 

िमरज हे पाली व ाकृत चे ा यापक अस याने यां याऐवजी ीमती िवजया जगताप,  

ी िशवाजी महािव ालय, बाश  व ीमती ृती देवळे, भाषा व वाङमय संकुल, पु य ोक 

अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठ, सोलापरू यांची िनमंि त सद य हणनू िनयु ती 

केली आहे. संबिंधतांना िव ापीठाचे जा. .पअुहोसोिवसो/अमंिव/2021/6698, 

िद.08/09/2021 अ वये िनमंि त सद य पदाचे िनयु ती आदेश पािरत कर यात आले 

आहेत.  

  सबब, मानविव ान िव ाशाखा अंतगत सं कृत या अ थायी अ यासमंडळात  

डॉ. आर. टी. पाटील, िमरज महािव ालय, िमरज याचंे ऐवजी ीमती िवजया जगताप व 

ीमती ृती देवळे यांची िनमंि त सद य हणनू मा.कुलगु  यांनी केललेी िनयु ती 

मािहती तव). 

 

ठराव: मानविव ान िव ाशाखा अंतगत सं कृत या अ थायी अ यासमंडळात डॉ. आर. टी. पाटील, 
िमरज महािव ालय, िमरज यांचेऐवजी ीमती िवजया जगताप व ीमती ृती देवळे यांची 
िनमंि त सद य हणून मा.कुलगु  यांनी केले या िनयु तीची न द घे यात आली. 
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[  11  ] आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा अंतगत शै िणक वष 2021-22 पासून एम.पी.एङ 
भाग-2 साठी Open Gym Instructor, बी.पीएड. अ यास माकिरता Aerobics & Zumba 
Trainer हा Skill Based Course तसेच बी.पीएङ भाग-1 व 2 चा सुधािरत अ यास मास 
तातडीची बाब हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) 
अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव. 

 
 (िटपणी: डॉ. एस. एम. लांडगे, अ य  (सम वयक) शारीिरक िश ण अ यासमंडळ यांनी 

िद.21/08/2021 रोजी या ई-मेल अ वये एम.पीएङ भाग-2 साठी Certificate Course in 

Open Gym Instructor, बी.पीएङ या अ यास माकिरता Certificate Course in Aerobics 

& Zumba Trainer हा Skill Based Course तसेच बी.पी.एङ भाग 1 व 2 चा सुधािरत 

अ यास मास मा यता देवून, सदर अ यास म िव ापीठा या संकेत थळावर उपल ध क न 

दे याबाबत िवनंती केली होती. 

 याअनुषंगाने अ यासमंडळे िवभागाने िद.01/09/2021 रोजी िटपणी सादर केली 

असता, नवीन शै िणक धोरण 2020 नुसार सुधािरत कर यात आले या एम.पी.एङ भाग-2 

साठी Open Gym Instructor, बी.पीएड. अ यास माकिरता Aerobics & Zumba Trainer 

हा Skill Based Course तसेच बी.पीएङ भाग-1 व 2 या सुधािरत अ यास मास तातडीची 

बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (७) अ वये 

मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने मा यता दान केली आहे. 

  सबब, आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा अंतगत शै िणक वष 2021-22 

पासून एम.पी.एङ भाग-2 साठी Open Gym Instructor, बी.पीएड. अ यास माकिरता 

Aerobics & Zumba Trainer हा Skill Based Course तसेच बी.पीएङ भाग-1 व 2 चा 

सुधािरत अ यास मास तातडीची बाब हणनू, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही 

मािहती तव). 

 

ठराव: आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा अंतगत शै िणक वष 2021-22 पासून एम.पी.एङ 
भाग-2 साठी Open Gym Instructor, बी.पीएड. अ यास माकिरता Aerobics & Zumba 
Trainer हा Skill Based Course तसेच बी.पीएङ भाग-1 व 2 चा सुधािरत अ यास मास 
तातडीची बाब हणून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) 
अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  12  ] िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस महािव ालया या शै िणक वष 2010-11 पासून एम.बी.ए भाग 
1 या अ यास मा या अितिर त िव ाथ  वशे व एम.कॉम (ॲड हा स अकौ टग) भाग-2 या 
अ यास मा या अितिर त तुकडी या थम संल नकरण मुदतीम ये बदल कर याबाबत महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने मा.कुलगु  
यांनी िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: उपरो त िवषयास अनुस न िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या 

महािव ालयातील एम.बी.ए भाग-1 साठी 2010-11 पासून अितिर त िव ाथ  वशे मतेस मा यता 

िमळाली आहे.  सदर (िव ापीठाच े िद.04/06/2011 रोजीच े थम संल नकरणाच े प ) प ाम ये 

मा यतेची मुदत 2010-11 (एक वष) अशी आहे.   

        तथापी, मा यतेची मुदत शै िणक वष 2010-11 पासून सदर महािव ालयातील एम.बी.ए.भाग-1 

व शै िणक वष 2010-11 पासून एम.कॉम. (ॲड हा स अक िटग) भाग-2 या अ यास मा या नवीन 

अितिर त तुकडीस तुत िव ापीठाकडून दे यात आले या संल नकरणा या मा यते या मुदतीम ये 

खालील माणे तफावत िदसून येत होती.  

 अ. 
. 

िवषय/ 
अ यास म 

अितिर त तुकडी 
/ अितिर त 

िव ाथ  वशे 
मता 

संल नकरणाचा 
कार 

अितिर त 
िव ाथ  

वशे 
मा यता 

सलं नकरणा या 
मा यतेची मुदत 

सलं नकरण 
मा यतेम ये 
करावयाचा 

बदल 

1) एम.बी.ए. भाग - 1  अितिर त  
िव ाथ   वशे 

ता पुरते थम 
संल नकरण 

60+60= 
120 

शै िणक वष 
2010-11 पासून  

2) एम.बी.ए. भाग - 1 
वािण य 
िव ाशाखे अंतगत 

--- थम 
संल नकरण 

अंितम 

60+60= 
120 

शै िणक वष 
2010-11 (एक 

वष) 

श.ैव. 2010-
11 एक वष 
ऐवजी शै.व. 
2010-11 
पासून असे 

अपेि त 
3) एम.बी.ए. भाग - 2  अितिर त 

िव ाथ  वशे 
मता 

नैस गक िव तार 60+60= 
120 

शै िणक वष 
2011-12 पासून  

४) एम.कॉम. 
(ॲड हा स 
अक टग भाग - 1 

अितिर त तुकडी थम 
संल नकरण 

--- शै िणक वष 
2019-20 पासून  

5) एम.कॉम. 
(ॲड हा स 
अक टग भाग - 2 

निवन अितिर त 
तुकडी 

थम 
संल नकरण 

50 शै िणक वष 
2020-21 (एक 

वष) 

श.ैव. 2010-
21 एक वष 
ऐवजी शै.व. 
2020-21 
पासून असे 

अपेि त 

  उपरो त त याम ये नमूद के या माणे एम.बी.ए भाग-1 या अ यास मा या अितिर त 

िव ाथ  वशे मतेस ता पुरते थम संल नकरणाच ेमा यता प  शै.व. 2010-11 पासून असे दे यात 

आले आहे. परंतू अंितम थम संल नकरणाच े मा यता प  देतेवळेी शै.व. 2010-11 (एक वष) असे 

दे यात आले आहे.   
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 याच माणे सदर महािव ालयातील एक.कॉम. (ॲड हा स अक िटग) भाग-2 या 

अ यास मा या नवीन अितिर त तुकडीस देखील थम संल नकरण मा यता प  शै.व. 2020-21 

पासून ऐवजी शै. व. 2020-21 (एक वष) असे दे यात आले आहे.   

 वा तिवक पाहता वरील दो ही अ यास मास (अितिर त िव ाथ  वशे मता व नवीन 

अितिर त तुकडी) थम संल नकरण हे अनु मे शै.व.2010-11 पासून व शै.व. 2020-21 पासून असे   

देणे अपेि त आहे.  यास अनुस न सदर महािव ालयाने एम.बी.ए. अ यास मा या अितिर त िव ाथ  

वशे मते या संल नकरणाच ेप  यो य तो बदल क न िमळाव ेअशी िवनंती केली होती.  

 एम.बी.ए. अ यास मा माणेच एम.कॉम. (ॲड हा स अक िटग) भाग-2 या अ यास मा या 

अितिर त तुकडी या थम संल नकरणाच ेप  देखील दु ती क न ाव ेलागणार आहे. जेणेक न 

भिव यात कोण याही अडचणी उ वणार नाहीत. वरील माणे दो ही अ यास मां या अितिर त िव ाथ  

वशे व अितिर त तुकडी वाढ यांना थम संल नकरणा या मुदतीम ये दु ती क न देणे आव यक 

होते. यामुळे महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा पिरषदे या 

वतीने मा.कुलगु  यांनी मा यता िदलेली आहे.  

 सबब, िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस महािव ालया या शै िणक वष 2010-11 पासून 

एम.बी.ए भाग -1 या अ यास मा या अितिर त िव ाथ  वशे व एम.कॉम (ॲड हा स अकौ टग) भाग -2 

या अ यास मा या अितिर त तुकडी या थम संल नकरण मुदतीम ये बदल कर याबाबत महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने मा.कुलगु  यांनी 

िदलेली मा यता मािहती तव). 

 
ठराव: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस महािव ालया या शै िणक वष 2010-11 पासून एम.बी.ए भाग 

1 या अ यास मा या अितिर त िव ाथ  वशे व एम.कॉम (ॲड हा स अकौ टग) भाग-2 या 
अ यास मा या अितिर त तुकडी या थम संल नकरण मुदतीम ये बदल कर याबाबत महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने 
केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  13  ] िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून 
कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.बी.ए.भाग-3 या नवीन अितिर त तुकडी या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना अनुदािनत 

त वावर बी.बी.ए. भाग-3 नवीन अितिर त तुकडी सु  करणेबाबत या ा त तावास महारा  शासन 

आदेश .उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी2021/(105)/21/मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये 

शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली असून सदर नवीन 

अितिर त तुकडी या थम संल नकरणाकिरता मा.िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, 

सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 

 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या बी.बी.ए. भाग-3 नवीन अितिर त 

तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत महािव ालयास 

भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार खालील माणे 

थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. ाचाय डॉ. एस. के. पाटील   (अ य ) 

2. डॉ. ही. के. िबले    (सद य) 

3. डॉ. सी. पी. िपसे    (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 

सिमतीने उ त महािव ालया या बी.बी.ए. भाग-3 नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 

शै िणक वष 2021-22 पासून बी.बी.ए. भाग-3 साठी संदभ ंथ .5,000/- च ेखरेदी करावते या एका 

अटी या अिधन राहून मा यता दे याची िशफारस केली आहे. 

 सदर अहवालातील अट ची पूतता करणेबाबत उपरो त महािव ालयास कळिव यात आले 

होते याअनुषंगाने सदर महािव ालयाने अटीपूतता अहवाल सादर केलेला आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 

दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 

िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 

क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  महोदयांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील बी.बी.ए. भाग-3 या 

नवीन अितिर त तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

  सबब, िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष  

2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.बी.ए. भाग-3 या नवीन अितिर त तुकडी या 

थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 

मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 
 

ठराव: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून 
कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.बी.ए.भाग-3 या नवीन अितिर त तुकडी या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  १4  ] िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून 
कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.कॉम. भाग-3 या नवीन अितिर त तुकडी या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: िहराचदं नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना अनुदािनत 

त वावर बी.कॉम भाग-3 नवीन अितिर त तुकडी सु  करणेबाबत या ा त तावास महारा  शासन 

आदेश .उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी 2021/(105)/21/मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये 

शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली असून सदर नवीन 

अितिर त तुकडी या थम संल नकरणाकिरता मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, 

सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 

 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या बी.कॉम. भाग-3 नवीन अितिर त 

तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत महािव ालयास 

भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार खालील माणे 

थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. ाचाय डॉ. एस. के. पाटील   (अ य ) 

2. डॉ. ीमती यु. एन. काळे   (सद य) 

3. ी. आर. एल. चतेन   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 

सिमतीने उ त महािव ालया या बी.कॉम. भाग-3 नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 

शै िणक वष 2021-22 पासून बी.कॉम. भाग-3 साठी संदभ ंथ . 5,000/- च ेखरेदी करावते या एका 

अटी या अिधन राहून मा यता दे याची िशफारस केली आहे. 

  सदर अहवालातील अट ची पूतता करणेबाबत उपरो त महािव ालयास कळिव यात आले 

होते.  याअनुषंगाने सदर महािव ालयाने अटीपूतता अहवाल सादर केलेला आहे. 

  महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 

दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 

िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 

क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 

  या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  महोदयांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील बी.कॉम. भाग-3 या 

नवीन अितिर त तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

  सबब, िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 

2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.कॉम. भाग-3 या नवीन अितिर त तुकडी या 

थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 

मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 
 

ठराव: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून 
कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.कॉम. भाग-3 या नवीन अितिर त तुकडी या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  १५  ] संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 
अनुदािनत त वावरील बी.ए. (िस हील स हसस) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना अनुदािनत त वावर बी.ए. 
(िस हील स हसस) भाग-1 हा नवीन अ यास म सु  करणेबाबत या ा त तावास महारा  शासन 
आदेश . उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी 2021/(105)/21/मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये 
शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली असून, सदर नवीन 
अ यास मा या थम संल नकरणाकिरता मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, 
सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 
 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या बी.ए. (िस हील स हसस) भाग-1 
या नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत 
महािव ालयास भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार 
खालील माणे थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. ाचाय डॉ. डी. एस. ितकटे   (अ य ) 
2. डॉ. एस. बी. भांजे    (सद य) 
3. ी. एस. डी. जगदाळे   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 
सिमतीने उ त महािव ालया या बी.ए. (िस हील स हसस) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता, 1) संबंिधत िवषयास अनुस न 

.20,000/- ची पु तके खरेदी करावी. 2) Economic & Weekly हे सा तािहक सु  कराव,े या दोन 
अट या अिधन राहून मा यता दे याची िशफारस केली आहे. 
 सदर अहवालातील अट ची पूतता करणेबाबत उपरो त महािव ालयास कळिव यात आले 
होते.  याअनुषंगाने सदर महािव ालयाने अटीपूतता अहवाल सादर केलेला आहे. 
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 
दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 
िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 
क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील बी.ए. (िस हील स हसस) 
भाग-1 या नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने 
मा यता िदलेली आहे. 
  सबब, संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम 
िवना अनुदािनत त वावरील बी.ए. (िस हील स हसस) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 

ठराव: संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 
अनुदािनत त वावरील बी.ए. (िस हील स हसस) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  १६  ] संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 
अनुदािनत त वावरील बी.कॉम. (माकट ग) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना अनुदािनत त वावर बी.कॉम. 
(माकट ग) भाग-1 हा नवीन अ यास म सु  करणेबाबत या ा त तावास महारा  शासन आदेश 

.उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी 2021/(105)/21/मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये शै िणक 
वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली असनू सदर नवीन 
अ यास मा या थम संल नकरणाकिरता मा.िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, 
सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 
 या तव उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या बी.कॉम. (माकट ग) भाग-1 या नवीन 
अ यास मास शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत 
महािव ालयास भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार 
खालील माणे थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. डॉ. एस. ए. जगताप   (अ य ) 
2. डॉ. बी एन. कांबळे    (सद य) 
3. ी. एस. डी. जगदाळे   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 
सिमतीने उ त महािव ालया या बी.कॉम. (माकट ग) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता सोबत जोड या माणे तीन अट या अिधन 
राहून मा यता दे याची िशफारस केली आहे. 
 सदर अहवालातील अट ची पूतता करणेबाबत उपरो त महािव ालयास कळिव यात आले 
होते याअनुषंगाने सदर महािव ालयाने अटीपूतता अहवाल सादर केलेला आहे. 
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 
दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 
िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 
क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा. कुलगु  महोदयांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील बी.कॉम. (माकट ग) 
भाग-1 या नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने 
मा यता िदलेली आहे. 
  सबब, संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम 
िवना अनुदािनत त वावरील बी.कॉम. (माकट ग) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 

ठराव: संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 
अनुदािनत त वावरील बी.कॉम. (माकट ग) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 

 



िव ा पिरषदेची 47 वी बैठक शिनवार, िद.30/10/२०21 कायवृ ांत                                                                 पान .23 /77 

 
 [  १७  ] संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 

अनुदािनत त वावरील बी.ए सी.भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 
 (िटपणी: संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना अनुदािनत त वावर 

बी.ए सी.भाग-1 नवीन अितिर त तुकडी सु  करणेबाबत या ा त तावास महारा  शासन आदेश 
. उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी 2021/(105)/21/मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये शै िणक 

वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली असून सदर नवीन अितिर त 
तुकडी या थम संल नकरणाकिरता मा.िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर 
यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 
 या तव उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या बी.ए सी.भाग-1 नवीन अितिर त 
तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत महािव ालयास 
भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली, 2009 नुसार खालील माणे 
थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. डॉ. एल. बी. दामा    (अ य ) 
2. डॉ. ही. आर. घाडगे   (सद य) 
3. डॉ. पी. एम. पवार    (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 
सिमतीने उ त महािव ालया या बी.ए सी.भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 
शै िणक वष 2021-22 पासून िवना अट मा यता दे याची िशफारस केली आहे. 
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 
दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 
िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 
क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा.कुलगु  महोदयांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील बी.ए सी. भाग-1 या 
नवीन अितिर त तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 
  सबब, संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम 
िवना अनुदािनत त वावरील बी.ए सी.भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 

ठराव: संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 
अनुदािनत त वावरील बी.ए सी.भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  १८  ] संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 

अनुदािनत त वावरील बी.बी.ए.-भाग 1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 
 (िटपणी: संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना अनुदािनत त वावर 

बी.बी.ए.भाग-1 नवीन अितिर त तुकडी सु  करणेबाबत या ा त तावास महारा  शासन आदेश 
.उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी2021/(105)/21/मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये शै िणक 

वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली असून सदर नवीन अितिर त 
तुकडी या थम संल नकरणाकिरता मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर 
यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 
 या तव उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या बी.बी.ए.भाग-1 नवीन अितिर त 
तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत महािव ालयास 
भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार खालील माणे 
थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. डॉ. बी. बी. िशतोळे   (अ य ) 
2. डॉ. एस. आर. ढेरे    (सद य) 
3. ी. एस. डी. जगदाळे   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 
सिमतीने उ त महािव ालया या बी.बी.ए.भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 
शै िणक वष 2021-22 पासून . 5000/- चे पु तके घे या या अटी या अिधन राहून मा यता दे याची 
िशफारस केली आहे. 
 सदर अहवालातील अट ची पूतता करणेबाबत उपरो त महािव ालयास कळिव यात आले 
होते.  याअनुषंगाने सदर महािव ालयाने अटीपूतता अहवाल सादर केलेला आहे. 
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 
दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 
िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 
क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा. कुलगु  महोदयांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील बी.बी.ए.भाग-1 या 
नवीन अितिर त तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 
  सबब, संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम 
िवना अनुदािनत त वावरील बी.बी.ए.भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 
ठराव: संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 

अनुदािनत त वावरील बी.बी.ए.-भाग 1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  १९  ] संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 
अनुदािनत त वावरील एम.ए सी. (ऑरगॅिनक केमे ी) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना अनुदािनत त वावर एम.ए सी. 
(ऑरगॅिनक केमे ी) भाग-1 हा नवीन अ यास म सु  करणेबाबत या ा त तावास महारा  शासन 
आदेश .उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी2021/(105)/21/मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये 
शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली असून सदर नवीन 
अ यास मा या थम संल नकरणाकिरता मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, 
सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 
 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या एम.ए सी. (ऑरगॅिनक केमे ी) 
भाग-1 या नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण 
दे याबाबत महािव ालयास भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर 
कर याकामी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 
2009 नुसार खालील माणे थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. ाचाय डॉ. पी. आर. थोरात   (अ य ) 
2. डॉ. एस. वाय. जाधव   (सद य) 
3. ी. एस. ए. गोसावी   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 
सिमतीने उ त महािव ालया या एम.ए सी. (ऑरगॅिनक केमे ी) भाग-1 या नवीन अ यास मा या 

थम संल नकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता 1) Reference books of 
Rs.20,000/- for M.Sc. purchased 2) Chemical and Glassware of Rs.20,000/- be 
purchased या दोन अट या अिधन राहून मा यता दे याची िशफारस केली आहे.  
 सदर अहवालातील अट ची पूतता करणेबाबत उपरो त महािव ालयास कळिव यात आले 
होते याअनुषंगाने सदर महािव ालयाने अटीपूतता अहवाल सादर केलेला आहे. 
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 
दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 
िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 
क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा. कुलगु  महोदयांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील एम.ए सी. 
(ऑरगॅिनक केमे ी) भाग-1 या नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता िव ा 
पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 
  सबब, संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम 
िवना अनुदािनत त वावरील एम.ए सी. (ऑरगॅिनक केमे ी) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 

ठराव: संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 
अनुदािनत त वावरील एम.ए सी. (ऑरगॅिनक केमे ी) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  २०  ] संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 

अनुदािनत त वावरील एम.कॉम. (कॉ ट ग) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना अनुदािनत त वावर एम.कॉम. 
(कॉ ट ग) भाग-1 हा नवीन अ यास म सु  करणेबाबत या ा त तावास महारा  शासन आदेश . 
उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी 2021/(105)/21/मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये शै िणक वष 
2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली असून सदर नवीन अ यास मा या 

थम संल नकरणाकिरता मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांच े
माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 

 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या एम.कॉम. (कॉ ट ग) भाग-1 या 
नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत 
महािव ालयास भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार 
खालील माणे थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. ाचाय डॉ. एस. के. पाटील    (अ य ) 
2. डॉ. ीमती एस. एम. मयेकर  (सद य) 
3. ी. एस. ए. गोसावी   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 
सिमतीने उ त महािव ालया या एम.कॉम. (कॉ ट ग) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता कॉ ट ग िवषयासंदभ तील संदभ ंथ 

.10,000/- ची खरेदी करावीत या एका अटी या अिधन राहून मा यता दे याची िशफारस केली आहे.  
 सदर अहवालातील अट ची पूतता करणेबाबत उपरो त महािव ालयास कळिव यात आले 
होते.  याअनुषंगाने सदर महािव ालयाने अटीपूतता अहवाल सादर केलेला आहे. 
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 
दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 
िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 
क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा. कुलगु  महोदयांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील एम.कॉम. (कॉ ट ग) 
भाग-1 या नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने 
मा यता िदलेली आहे. 
  सबब, संगमे र कॉलेज, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम 
िवना अनुदािनत त वावरील एम.कॉम. (कॉ ट ग) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 

ठराव: संगमे र कॉलजे, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 
अनुदािनत त वावरील एम.कॉम. (कॉ ट ग) भाग-1 या नवीन अ यास मा या थम संल नकरणास 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  २१  ] ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष  

2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.ए सी.भाग-1 या नवीन िव ान िव ाशाखे या 
थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 

मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 
 

 (िटपणी: ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर  या महािव ालयाकडून कायम 
िवना अनुदािनत त वावर  बी.ए सी.भाग-1 नवीन िव ान िव ाशाखा सु  करणेबाबत या ा त 

तावास महारा  शासन आदेश .उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी2021/(105)/21/ 
मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर 
मा यता िमळाली असून सदर नवीन िव ान िव ाशाखे या थम संल नकरणाकिरता मा. िवभागीय 
सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 
 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या बी.ए सी. भाग-1 नवीन िव ान 
िव ाशाखेस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत 
महािव ालयास भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार 
खालील माणे थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. ाचाय डॉ. एस. डी. नवले    (अ य ) 
2. डॉ. एस. एस. देवकर   (सद य) 
3. ी. एम. जी. देशमुख   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 
सिमतीने उ त महािव ालया या बी.ए सी.भाग-1 नवीन िव ान िव ाशाखे या थम संल नकरणास 
शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता िवनाअट िशफारस केली आहे.  
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 
दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 
िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 
क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा. कुलगु  महोदयांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील बी.ए सी.भाग-1 या 
नवीन िव ान िव ाशाखेस शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने मा यता 
िदलेली आहे. 
  सबब, ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर या महािव ालया या 
शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.ए सी.भाग-1 या नवीन िव ान 
िव ाशाखे या थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 
अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 

ठराव: ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष  
2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.ए सी.भाग-1 या नवीन िव ान िव ाशाखे या 

थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  २२  ] ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष  

2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.कॉम.भाग-3 या नवीन अितिर त तुकडी या 
थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 

मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 
 

 (िटपणी: ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना 

अनुदािनत त वावर बी.कॉम.भाग-3 नवीन अितिर त तुकडी सु  करणेबाबत या ा त तावास 

महारा  शासन आदेश .उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी2021/(105)/21/मिश-4, 

िद.15/06/2021 अ वये शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता 

िमळाली असून सदर नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणाकिरता मा. िवभागीय सहसंचालक 

(उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 

 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या बी.कॉम.भाग-3 नवीन अितिर त 

तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत महािव ालयास 

भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार खालील माणे 

थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

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

2. डॉ. ही. के. िबले    (सद य) 

3. ी. एम. जी. देशमुख   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 

सिमतीने उ त महािव ालया या बी.कॉम.भाग-3 नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणास 

शै िणक वष 2021-22 पासून िवनाअट िशफारस केली आहे.  

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 

दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 

िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 

क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील बी.कॉम.भाग-3 नवीन 

अितिर त तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

  सबब, ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर या महािव ालया या 

शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.कॉम.भाग-3 नवीन अितिर त 

तुकडी या थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 

मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 
 

ठराव: ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष  
2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.कॉम.भाग-3 या नवीन अित िर त तुकडी या 

थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  २३  ] वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 
पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील एम.ए सी.भाग-1 ( ाणीशा ) या नवीन अ यास मा या 

थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना 

अनुदािनत त वावर  एम.ए सी.भाग-1 ( ाणीशा ) हा नवीन अ यास म सु  करणेबाबत या ा त 

तावास महारा  शासन आदेश . उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी 2021/(105)/21/ 

मिश-4, िद.15/06/2021 अ वये शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर 

मा यता िमळाली असून सदर नवीन अ यास मा या थम संल नकरणाकिरता मा.िवभागीय 

सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 

 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या एम.ए सी.भाग-1 ( ाणीशा ) या 

नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत 

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

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार 

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

1. ाचाय डॉ. एस. डी. नवले    (अ य ) 

2. डॉ. आर. के. दावले   (सद य) 

3. ी. जी. सी. जवळकर   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 

सिमतीने उ त महािव ालया या एम.ए सी.भाग-1 ( ाणीशा ) या नवीन अ यास मा या थम 

संल नकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता िवनाअट मा यता दे याची िशफारस केली 

आहे.  

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 

दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 

िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 

क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील एम.ए सी.भाग-1 

( ाणीशा ) या नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने 

मा यता िदलेली आहे. 

  सबब, वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक 

वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील एम.ए सी.भाग-1 ( ाणीशा ) या नवीन 

अ यास मा या थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 

अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 
 

ठराव: वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 
पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील एम.ए सी.भाग-1 ( ाणीशा ) या नवीन अ यास मा या 

थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  २4  ] वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 
पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील एम.ए. भाग-1 (रा यशा ) या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयाकडून कायम िवना 
अनुदािनत त वावर एम.ए.भाग-1 (रा यशा ) हा नवीन अ यास म सु  करणेबाबत या ा त तावास 
महारा  शासन आदेश . उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी 2021/(105)/21/मिश-4, 
िद.15/06/2021 अ वये शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता 
िमळाली असून सदर नवीन अ यास मा या थम संल नकरणाकिरता मा. िवभागीय सहसंचालक 
(उ.िश.), सोलापूर िवभाग, सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 
 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या एम.ए.भाग-1 (रा यशा ) या नवीन 
अ यास मास शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत 
महािव ालयास भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार 
खालील माणे थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. डॉ. ही. एल. कदम    (अ य ) 
2. डॉ. ही. जी. कोरे    (सद य) 
3. ी. एम. जी. देशमुख   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 
सिमतीने उ त महािव ालया या एम.ए.भाग-1 (रा यशा ) या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता सोबत जोड या माणे तीन अट या अिधन 
राहून मा यता दे याची िशफारस केली आहे.  
 सदर अहवालातील अट ची पूतता करणेबाबत उपरो त महािव ालयास कळिव यात आले 
होते.  याअनुषंगाने सदर महािव ालयाने अटीपूतता अहवाल सादर केलेला आहे. 
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 
दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 
िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 
क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा.कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील एम.ए.भाग-1 (रा यशा ) 
या नवीन अ यास मास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने मा यता 
िदलेली आहे. 
  सबब, वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक 
वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील एम.ए.भाग-1 (रा यशा ) या नवीन 
अ यास मा या थम संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 
अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 

ठराव: वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 
पासून कायम िवना अनुदािनत त वावरील एम.ए. भाग-1 (रा यशा ) या नवीन अ यास मा या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  २५  ] िव ान महािव ालय, सांगोला या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 

अनुदािनत त वावरील बी.ए सी. (ई.सी.एस.) भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 
 (िटपणी: िव ान महािव ालय, सांगोला या महािव ालयाकडून कायम िवना अनुदािनत त वावर 

बी.ए सी. (ई.सी.एस.) भाग-1 नवीन अितिर त तुकडी सु  करणेबाबत या ा त तावास महारा  
शासन आदेश .उ च व तं  िश ण िवभाग, एनजीसी 2021/(105)/21/मिश-4, िद.15/06/2021 
अ वये शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली असून सदर 
नवीन अितिर त तुकडी या थम संल नकरणाकिरता मा. िवभागीय सहसंचालक (उ.िश.), सोलापूर 
िवभाग, सोलापूर यांच े माणप  िव ापीठाकडे सादर केलेले आहे. 
 या तव, उ त मा यतेस अनुस न सदर महािव ालया या बी.ए सी. (ई.सी.एस.) भाग-1 
नवीन अितिर त तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ापीठाच े थम संल नकरण दे याबाबत 
महािव ालयास भेट देवून आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 व िव ापीठ अनुदान आयोग िनयमावली 2009 नुसार 
खालील माणे थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. 

1. ाचाय डॉ. एस. डी. नवले    (अ य ) 
2. ाचाय डॉ. एस. ही. राजमा य   (सद य) 
3. ीमती के. ए. भोसले   (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून 
सिमतीने उ त महािव ालया या बी.ए सी. (ई.सी.एस.) भाग-1 नवीन अितिर त तुकडी या थम 
संल नकरणास शै िणक वष 2021-22 पासून अ यास मानुसार .10,000/- चे संदभ ंथ खरेदी 
करावते या एका अटी या अिधन राहून मा यता दे याची िशफारस केली आहे.  
 सदर अहवालातील अट ची पूतता करणेबाबत उपरो त महािव ालयास कळिव यात आले 
होते.  याअनुषंगाने सदर महािव ालयाने अटीपूतता अहवाल सादर केलेला आहे. 
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार थम संल नकरणास मा यता 
दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, त कालीन वळेी बैठक 
िनयोिजत नस याने महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये कायवाही 
क न थम संल नकरण प  देणे म ा त होते. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात कायम िवना अनुदान त वावरील बी.ए सी. (ई.सी.एस.) 
भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडीस शै िणक वष 2021-22 पासून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता 
िदलेली आहे. 
  सबब, िव ान महािव ालय, सांगोला या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून 
कायम िवना अनुदािनत त वावरील बी.ए सी. (ई.सी.एस.) भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम 
संल नकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 
ठराव: िव ान महािव ालय, सांगोला या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून कायम िवना 

अनुदािनत त वावरील बी.ए सी. (ई.सी.एस.) भाग-1 या नवीन अितिर त तुकडी या थम 
संल नकरणास, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  २६  ] वालचंद इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर या महािव ालयातील शै िणक वष 2021-22 

पासून पदवी अ यास मापैकी Electronics Engineering (60) व Mechanical Engineering (120) 
या दोन अ यास माचे नाव Electronics & Computer Engineering (60) व Mechanical and 
Automation Engineering (120) अशा नावातील बदलास व संल नकरणास महारा  शासना या 
मा यते या अटी या अिधन राहून महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) 
अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 
 (िटपणी: वालचदं इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर या महािव ालयातील पदवी अ यास मांपैकी 

Electronics Engineering (60) व Mechanical Engineering (120) या अ यास मास िव ापीठाच े

शै िणक वष 2009-10 पासून िनरंतर संल नकरण ा त आहे. 

 शै िणक वष 2021-22 पासून उपरो त दोन पदवी अ यास मातील नावात बदलासंदभ त 

िशखर सं थेकडे (AICTE) ताव सादर करणेकामी िव ापीठाने उ त महािव ालयास जा. . 2934, 

िद.31/03/2021 अ वये ना-हरकत माणप  िदल.े 

 िशखर सं था (AICTE) कडील िद.10/07/2021 या प ा वये उपरो त अ यास मातील 

नावातील बदल मा यतेस अनुस न सदरील महािव ालयाने िद.17/08/2021 रोजी तुत पदवी 

अ यास मा या नावातील बदलास व संल नकरणास मा यता िमळणेबाबत िवनंती प  तुत 

िव ापीठाकडे सादर केले होते. 

 यास अनुस न मा.कुलगु  यांनी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने खालील माणे संबंिधत महािव ालयास दोन पदवी 

अ यास मा या नावातील बदलास व संल नीकरणास महारा  शासना या मा यते या अटी या अिधन 

राहुन मा यता िदलेली आहे. 

Sr. 
No 

Present Name of the  
Course 

Proposed new name of the course as per  
APH-2021-22 

1) Electronic Engineering (60)  Electronics & Computer Engineering (60) 
2) Mechanical Engineering 

(120) 
Mechanical and Automation  Engineering (120) 

  सबब, वालचदं इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर या महािव ालयातील शै िणक वष 

2021-22 पासून पदवी अ यास मांपैकी Electronics Engineering (60) व Mechanical Engineering 

(120) या दोन अ यास माच ेनाव Electronics & Computer Engineering (60) व Mechanical and 

Automation Engineering (120) अशा नावातील बदलास व संल नकरणास महारा  शासना या 

मा यते या अटी या अिधन राहून महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 

मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 
ठराव: वालचंद इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर या महािव ालयातील शै िणक वष 2021-22 पासून 

पदवी अ यास मापैकी Electronics Engineering (60) व Mechanical Engineering (120) या दोन 
अ यास माचे नाव Electronics & Computer Engineering (60) व Mechanical and Automation 
Engineering (120) अशा नावातील बदलास व संल नकरणास महारा  शासना या मा यते या 
अटी या अिधन राहून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये 
मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घे यात आली. 
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 [  २७  ] ि . के. पी. मंगळवढेेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, सोलापूर या 

महािव ालया या शै िणक वष 2018-19 पासून बी. बी. ए. भाग 1, 2 व 3 या अ यास मा या 
संल नकरणा या नुतनीकरणास अटीपूतते या अिधन राहून शै िणक वष 2018-19 व 2019-20 या 
दोन वष किरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 
 (िटपणी: ि .के.पी.मंगळवढेेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, सोलापूर या 

महािव ालयाकडून शै िणक वष 2018-19 पासून बी. बी. ए. भाग 1, 2 व 3 या अ यास मा या 
संल नकरणाच े नुतनीकरण ा 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. पी. ही. डोळस (सद य) 
3) डॉ. एस. एस. काशीद (सद य) 

 उ त सिमती सद यांनी सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केला 
असून सिमतीने बी. बी. ए. भाग 1, 2 व 3 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक 
वष 2018-19 व 2019-20 या दोन वष साठी अटीपूतते या अिधन राहून िशफारस केली आहे. 
 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 
कळिवले होते, याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडला 
आहे. 
 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास 
मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, नजीक या 
काळात बैठक िनयोजीत नस याने उपरो त अ यास माच े संल नकरणाच े नुतनीकरण प  ा त 
झा यािशवाय पुढील कायवाही करता येत नाही. 
 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 
मा.कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात 2018-19 पासून बी.बी.ए. भाग 1, 2 व 3 या अ यास मा या 
संल नकरणा या नुतनीकरणास अटीपूतते या अिधन राहून शै िणक वष 2018-19 व 2019-20 या 
दोन वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 
  सबब, ि .के.पी. मंगळवढेेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, 
सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2018-19 पासून बी.बी.ए. भाग 1, 2 व 3 या 
अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास अटीपूतते या अिधन राहून शै िणक वष  
2018-19 व 2019-20 या दोन वष किरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 
12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 
ठराव: ि . के. पी. मंगळवेढेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, सोलापूर या 

महािव ालया या बी.बी.ए. भाग 1, 2 व 3 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास 
शै िणक वष 2018-19 व 2019-20 या दोन वष किरता अटीपूतते या अिधन राहून, महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने 
िदले या मा यतेची न द घे यात आली. 
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 [  २८  ] ि . के. पी. मंगळवढेेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, सोलापूर या 

महािव ालया या शै िणक वष 2020-21 पासून एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या 
संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2020-21 या एका वष किरता महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली 
मा यता मािहती तव. 

 
 (िटपणी: ि . के. पी. मंगळवढेेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, सोलापूर 

या महािव ालयाकडून शै िणक वष 2020-21 पासून एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या 

संल नकरणाच े नुतनीकरण ा 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) डॉ. आर. एल. गायकवाड (सद य) 

3) ी. जी. ए. कुलकण  (सद य) 

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

असून सिमतीने एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 

2020-21 या एका वष साठी अटीपूतते या अिधन राहून िशफारस केली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 

कळिवले होते, याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडला 

आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास 

मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, नजीक या 

काळात बैठक िनयोजीत नस याने उपरो त अ यास माच े संल नकरणाच े नुतनीकरण प  ा त 

झा यािशवाय पुढील कायवाही करता येत नाही. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात 2020-21 पासून एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या 

संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2020-21 या एका वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने 

मा यता िदलेली आहे. 

  सबब, ि .के.पी.मंगळवढेेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, 

सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2020-21 पासून एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या 

संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2020-21 या एका वष किरता महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली 

मा यता मािहती तव). 
 

ठराव: ि . के. पी. मंगळवेढेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, सोलापूर या 
महािव ालया या एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास 
शै िणक वष 2020-21 या एका वष किरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 
12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची न द घे यात आली. 
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 [  २९  ] ि . के. पी. मंगळवढेेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, सोलापूर या 

महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या 
संल नकरणा या नुतनीकरणास अटीपूतते या अिधन राहून शै िणक वष 2021-22 या एका 
वष किरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी 
िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: ि . के. पी. मंगळवढेेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, सोलापूर 

या महािव ालयाकडून शै िणक वष 2021-22 पासून एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या 

संल नकरणाच े नुतनीकरण ा 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. एस. के. पाटील (अ य ) 

2) डॉ. एस. बी. भांजे (सद य) 

3) डॉ. एस. के. कदम (सद य) 

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

असून सिमतीने एम. बी. ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक 

वष 2021-22 या एका वष साठी अटीपूतते या अिधन राहून िशफारस केली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 

कळिवले होते, याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडला 

आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास 

मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, नजीक या 

काळात बैठक िनयोजीत नस याने उपरो त अ यास माच े संल नकरणाच े नुतनीकरण प  ा त 

झा यािशवाय पुढील कायवाही करता येत नाही. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात 2021-22 पासून एम. बी. ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या 

संल नकरणा या नुतनीकरणास अटीपूतते या अिधन राहून शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता 

िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

  सबब, ि . के. पी. मंगळवढेेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, 

सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून एम. बी. ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या 

संल नकरणा या नुतनीकरणास अटीपूतते या अिधन राहून शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता 

महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा 

पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 
 

ठराव: ि . के. पी. मंगळवेढेकर इ ट ुट ऑफ मॅनेजमट किरअर डे ह पमट ॲ ड िरसच, सोलापूर या 
महािव ालया या एम.बी.ए. भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास 
अटीपूतते या अिधन राहून शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची 
न द घे यात आली. 
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 [  ३०  ] लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या शै िणक वष 2020-21 

पासून बी.ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास 
शै िणक वष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष किरता अटी पूतते या अिधन राहून 
महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा 
पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालयाकडून शै िणक वष 

2020-21 पासून बी. ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 अ यास मा या संल नकरणाच ेनुतनीकरण 

ा 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. एस. ही. कोटी (अ य ) 

2) डॉ. ए. एस. क ी (सद य) 

3) ी. पी. पी. तपिकरे (सद य) 

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

असून सिमतीने बी.ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 अ यास मा या संल नकरणा या 

नुतनीकरणास शै िणक वष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष किरता अटीपूतते या अिधन 

राहून िशफारस केली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 

कळिवले होते, याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडला 

आहे.  

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास 

मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, नजीक या 

काळात बैठक िनयोजीत नस याने उपरो त अ यास माच े संल नकरणाच े नुतनीकरण प  ा त 

झा यािशवाय पुढील कायवाही करता येत नाही.   

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात 2020-21 पासून बी.ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 

या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 

या तीन वष किरता अटीपूतते या अिधन राहून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

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

वष 2020-21 पासून बी.ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या 

नुतनीकरणास शै िणक वष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष किरता अटी पूतते या 

अिधन राहून महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी 

िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 
 

ठराव: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या बी.ए सी. 
(बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 
2020-21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वष किरता अटी पूतते या अिधन राहून, महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने 
िदले या मा यतेची न द घे यात आली. 



िव ा पिरषदेची 47 वी बैठक शिनवार, िद.30/10/२०21 कायवृ ांत                                                                 पान .37 /77 

 
 [  ३१  ] लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा 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 तारास शै िणक वष 
2020-21 या एका वष साठी अटी पूतते या अिधन राहून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 
 (िटपणी: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालयाकडून शै िणक वष 

2020-21 पासून बी. कॉम.  भाग 1 चे संल नकरणाच ेनुतनीकरण व भाग 2 या नैस गक िव तारासाठी 

ा 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) डॉ. डी. बी. अदमाने (सद य) 

3) ी. पी. ही. धनशे ी (सद य) 

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

असून सिमतीने बी. कॉम. भाग 1 अ यास माच ेसंल नकरणा या नुतनीकरणास व भाग 2 या नैस गक 

िव तारास शै िणक वष 2020-21 या एका वष किरता अटीपूतते या अिधन राहून िशफारस केली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 

कळिवले होते, याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडला 

आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास व 

नैस गक िव तारास मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. 

तथािप, नजीक या काळात बैठक िनयोजीत नस याने उपरो त अ यास माच े संल नकरणाच े

नुतनीकरण व नैस गक िव ताराच ेप  ा त झा यािशवाय पुढील कायवाही करता येत नाही. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात 2020-21 पासून बी. कॉम. भाग 1 या अ यास माच े

संल नकरणा या नुतनीकरणास व भाग 2 या नैस गक िव तारास शै िणक वष 2020-21 या एका 

वष किरता अटीपूतते या अिधन राहून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

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

वष 2020-21 पासून बी.कॉम. भाग 1 चे संल नकरणाच ेनुतनीकरण व भाग 2 या नैस गक िव तारास 

शै िणक वष 2020-21 या एका वष साठी अटी पूतते या अिधन राहून महारा  सावजिनक िव ापीठ 

अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता 

मािहती तव). 

 
ठराव: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा 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 साठी अटी पूतते या अिधन राहून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) 
अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची न द घे यात आली. 
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 [  ३२  ] 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 संल नकरणाचे नुतनीकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका 
वष साठी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी 
िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 
 (ि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 चे संल नकरणाच े नुतनीकरणाबाबत ा 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. पुरोिहत (सद य) 

3) ी. एस. बी. ज हेरी (सद य) 

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

असून सिमतीने बी. कॉम. भाग 1 व 2 अ यास माच े संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 

2021-22 या एका वष किरता अटीपूतते या अिधन राहून िशफारस केली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 

कळिवले होते, याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडला 

आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास 

मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, नजीक या 

काळात बैठक िनयोजीत नस याने उपरो त अ यास माच े संल नकरणाच े नुतनीकरण प  ा त 

झा यािशवाय पुढील कायवाही करता येत नाही. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात 2020-21 पासून बी. कॉम. भाग 1 व 2 या अ यास माच े

संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2021- 22 या एका वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने 

मा यता िदलेली आहे. 

  सबब, 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 संल नकरणाच ेनुतनीकरणास शै िणक वरष् 2021-22 या 

एका वष साठी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी 

िव ा पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 
ठराव: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या बी.कॉम. भाग 1 व 2 

या संल नकरणाचे नुतनीकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका वष साठी महारा  सावजिनक 
िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या 
मा यतेची न द घे यात आली. 
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 [  ३३  ] लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 

पासून बी. कॉम. भाग - 3 या नैस गक िव तारास शै िणक वष 2021-22 या एका वष साठी महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने 
िदलेली मा यता मािहती तव. 

 
 (िटपणी: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालयाकडून शै िणक वष 

2021-22 पासून बी.कॉम.भाग-3 या नैस गक िव ताराबाबत ा 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. पुरोिहत (सद य) 

3) ी. एस. बी. ज हेरी (सद य) 

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

असून सिमतीने बी.कॉम. भाग-3 अ यास मा या नैस गक िव तारास शै िणक वष 2021-22 या एका 

वष किरता अटीपूतते या अिधन राहून िशफारस केली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 

कळिवले होते, याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडला 

आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार नैस गक िव तारास मा यता दे याची 

बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. तथािप, नजीक या काळात बैठक 

िनयोजीत नस याने उपरो त अ यास माच े संल नकरणाच े नुतनीकरण प  ा त झा यािशवाय 

पुढील कायवाही करता येत नाही. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात 2020-21 पासून बी. कॉम. भाग 3 या अ यास मा या 

नैस गक िव तारास शै िणक वष 2021- 22 या एका वष किरता िव ा पिरषदे या वतीने मा यता 

िदलेली आहे. 

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

वष 2021-22 पासून बी. कॉम. भाग-3 या नैस गक िव तारास शै िणक वष 2021-22 या एका 

वष साठी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा 

पिरषदे या वतीने िदलेली मा यता मािहती तव). 

 
ठराव: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या बी.कॉम. भाग - 3 या 

नैस गक िव तारास शै िणक वष 2021-22 या एका वष साठी महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची 
न द घे यात आली. 
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 [  ३4  ] लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या शै िणक वष 2020-21 
पासून एम. ए सी. (उ ोजकता) भाग 1 चे संल नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 या नैस गक 
िव तारास शै िणक वष 2020-21 या एका वष साठी अटी पूतते या अिधन राहून महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या 
वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालयाकडून शै िणक वष 

2020-21 पासून एम. ए सी. (उ ोजकता) भाग 1 चे संल नकरणाच ेनुतनीकरण व भाग 2 या नैस गक 

िव तारासाठी ा 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. आर. बी. भोसले (अ य ) 

2) डॉ. डी. जी. कदम (सद य) 

3) ी. एस. के. कुलकण  (सद य) 

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

असून सिमतीने एम.ए सी. (उ ोजकता) भाग 1 चे अ यास माच े संल नकरणा या नुतनीकरणास व 

भाग 2 या नैस गक िव तारास शै िणक वष 2020-21 या एका वष किरता अटीपूतते या अिधन राहून 

िशफारस केली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 

कळिवले होते, याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडला 

आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास व 

नैस गक िव तारास मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. 

तथािप, नजीक या काळात बैठक िनयोजीत नस याने उपरो त अ यास माच े संल नकरणाच े

नुतनीकरण व नैस गक िव ताराच ेप  ा त झा यािशवाय पुढील कायवाही करता येत नाही. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात 2020-21 पासून एम.ए सी. (उ ोजकता) भाग 1 च े

अ यास माच े संल नकरणा या नुतनीकरणास व भाग 2 या नैस गक िव तारास शै िणक वष  

2020-21 या एका वष किरता अटीपूतते या अिधन राहून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

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

वष 2020-21 पासून एम. ए सी. (उ ोजकता) भाग 1 च े संल नकरणाच े नुतनीकरण व भाग 2 या 

नैस गक िव तारास शै िणक वष 2020-21 या एका वष साठी अटी पूतते या अिधन राहून महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने 

िदलेली मा यता मािहती तव). 
 

ठराव: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या एम.ए सी. (उ ोजकता) 
भाग 1 चे संल नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 या नैस गक िव तारास शै िणक वष 2020-21 या 
एका वष साठी अटी पूतते या अिधन राहून, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 
12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची न द घे यात आली. 
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 [  ३५  ] लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या शै िणक वष 2020-21 
पासून एम. ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 चे संल नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 या नैस गक 
िव तारास शै िणक वष 2020-21 या एका वष साठी अटी पूतते या अिधन राहून महारा  
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या 
वतीने िदलेली मा यता मािहती तव. 

 

 (िटपणी: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालयाकडून शै िणक वष 

2020-21 पासून एम. ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 चे संल नकरणाच े नुतनीकरण व भाग 2 या 

नैस गक िव तारासाठी ा 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. आर. बी. भोसले (अ य ) 

2) डॉ. के. आर. राव (सद य) 

3) ी. एस. के. कुलकण  (सद य) 

 उ त सिमती सद यानंी सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल िव ापीठाकडे सादर केला 

असून सिमतीने एम. ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 चे अ यास माच ेसंल नकरणा या नुतनीकरणास 

व भाग 2 या नैस गक िव तारास शै िणक वष 2020-21 या एका वष किरता अटीपूतते या अिधन 

राहून िशफारस केली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 

कळिवले होते, याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडला 

आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास व 

नैस गक िव तारास मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषद बैठकीत सादर करणे आव यक आहे. 

तथािप, नजीक या काळात बैठक िनयोजीत नस याने उपरो त अ यास माच े संल नकरणाच े

नुतनीकरण व नैस गक िव ताराच ेप  ा त झा यािशवाय पुढील कायवाही करता येत नाही. 

 या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) मधील तरतूदीनुसार 

मा. कुलगु  यांनी यां या ा त अिधकारात 2020-21 पासून एम.ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 या 

अ यास माच े संल नकरणा या नुतनीकरणास व भाग 2 या नैस गक िव तारास शै िणक वष  

2020-21 या एका वष किरता अटीपूतते या अिधन राहून िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे. 

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

वष 2020-21 पासून एम.ए सी. (बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 च ेसंल नकरणाच ेनुतनीकरण व भाग 2 या 

नैस गक िव तारास शै िणक वष 2020-21 या एका वष साठी अटी पूतते या अिधन राहून महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने 

िदलेली मा यता मािहती तव). 
 

ठराव: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा या महािव ालया या एम.ए सी. 
(बायोटे नॉलॉजी) भाग 1 चे संल नकरणाचे नुतनीकरण व भाग 2 या नैस गक िव तारास शै िणक 
वष 2020-21 या एका वष साठी अटी पूतते या अिधन राहून, महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची 
न द घे यात आली. 
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 [  ३६  ] इ ट ुट ऑफ कॉ युटर ॲ ड मॅनेजमट टडीज, कासेगाव, ता. पंढरपूर या महािव ालया या 

शै िणक वष 2021-22 पासून बी.ए सी. (ईसीएस) भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या 
नुतनीकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िद याची बाब मािहती तव. 

 
 (िटपणी: इ ट ुट ऑफ कॉ युटर ॲ ड मॅनेजमट टडीज, कासेगाव, ता. पंढरपूर या 

महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून बी. ए सी. (ईसीएस) भाग 1 ते 3 या अ यास मा या 

संल नकरणाच ेनुतनीकरणा या ा त तावासंदभ त महािव ालयास भेट देऊन आव यक ती चौकशी 

क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी खालील माणे थािनक चौकशी िनयु त कर यात आली 

होती. 

1. ाचाय डॉ. एस. डी. नवले            (अ य )     2.  डॉ. एस. डी. राऊत              (सद य) 

3. मा. िश ण संचालक                   (सद य)      4. ीमती के. एस. भोसले          (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देऊन अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून, 

याअनुषंगाने थािनक चौकशी सिमती ारे ा त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  सदर सिमतीने 

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

2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष किरता िवनाअट िशफारस केलेली आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास 

मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव यक आहे. तथािप, िव ा पिरषदेची 

बैठक िद.10/07/2021 रोजी संप  झाली असून, नजीक या काळात आयोिजत हो याची श यता 

नस याने व िव ा य चे संभा य वशे िवचारात घेता पुढील यो य या कायवाही तव िव ा पिरषदे या 

वतीने मा.कुलगु  यां या ा त अिधकारात महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12(7) अ वये मा यता िदलेली आहे. 

  सबब, इ ट ुट ऑफ कॉ युटर ॲ ड मॅनेजमट टडीज, कासेगाव, ता. पंढरपूर या 

महािव ालया या बी.ए सी. (ईसीएस) भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास 

शै िणक वष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष किरता महारा  सावजिनक िव ापीठ 

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

मािहती तव). 

 
ठराव: इ ट ुट ऑफ कॉ युटर ॲ ड मॅनेजमट टडीज, कासेगाव, ता. पंढरपूर या महािव ालया या 

बी.ए सी. (ईसीएस) भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 
2021-22, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष किरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 
2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची न द घे यात 
आली. 
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 [  ३७  ] इ ट ुट ऑफ कॉ युटर ॲ ड मॅनेजमट टडीज, कासेगाव, ता. पंढरपूर 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 
नुतनीकरणास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये मा. कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िद याची बाब मािहती तव. 

 
 (िटपणी: इ ट ुट ऑफ कॉ युटर ॲ ड मॅनेजमट टडीज, कासेगाव, ता. पंढरपूर या 

महािव ालया या शै िणक वष 2021-22 पासून बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ यास मा या 

संल नकरणाच ेनुतनीकरणा या ा त तावासंदभ त महािव ालयास भेट देऊन आव यक ती चौकशी 

क न सिव तर अहवाल सादर कर याकामी खालील माणे थािनक चौकशी िनयु त कर यात आली 

होती. 

1. ाचाय डॉ. एस. डी. नवले            (अ य )     2.  डॉ. ए. आर. शदे                (सद य) 

3. मा. िश ण संचालक                    (सद य)     4. ीमती के. एस. भोसले        (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देऊन अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून, 

याअनुषंगाने थािनक चौकशी सिमती ारे ा त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  सदर सिमतीने 

बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2021-22, 

2022-23 व 2023-24 या तीन वष किरता िवनाअट िशफारस केलेली आहे. 

 महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार संल नकरणा या नुतनीकरणास 

मा यता दे याची बाब थमत: िव ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव यक आहे. तथािप, िव ा पिरषदेची 

बैठक िद.10/07/2021 रोजी संप  झाली असून, नजीक या काळात आयोिजत हो याची श यता 

नस याने व िव ा य चे संभा य वशे िवचारात घेता पुढील यो य या कायवाही तव िव ापिरषदे या 

वतीने मा. कुलगु  यां या ा त अिधकारात महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

12(7) अ वये मा यता िदलेली आहे. 

  सबब, इ ट ुट ऑफ कॉ युटर ॲ ड मॅनेजमट टडीज, कासेगाव, ता. 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, 2022-23 व 2023-24 या तीन वष किरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िद याची बाब 

मािहती तव). 

 
ठराव: इ ट ुट ऑफ कॉ युटर ॲ ड मॅनेजमट टडीज, कासेगाव, ता. 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, 
2022-23 व 2023-24 या तीन वष किरता महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 
12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची न द घे यात आली. 
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 [  ३८  ] ी. िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयूट , पंढरपूर संचिलत कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, 

पंढरपूर या महािव ालयातील बी. होक. (1. Automobile Servicing 2. Refrigeration and Air 
Conditioning 3. Software Development)  हा अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बंद 
करणेबाबत थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: मा.सिचव, ी िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयूट , पंढरपूर यां याकडून बी. होक. हा 

अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बंद करणेबाबतचा ताव ा त झाला आहे. 

 सं थेच ेनाव महािव ालयाच े
नाव 

बंद करावयाचा अ यास म बंद करावयाच े
वष 

अनुदानाचा 
कार 

ी िव ल 
ए युकेशन ॲ ड 
िरसच 
इ टटयूट , 
पंढरपूर 

कॉलेज ऑफ 
इंिजिनअर ग, 
पंढरपूर 

बी. होक. 
1. Automobile Servicing       
2. Refrigeration and Air  
     Conditioning     
3. Software Development 

शै िणक वष 
2020-21 

पासून 

कायम 
िवना 

अनुदािनत 

  कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर या महािव ालयातील बी. होक. (1. Automobile 

Servicing 2. Refrigeration and Air Conditioning 3. Software Development) या अ यास मास 

शासन प  .टीईएम-2018/ . .214/तांिश-4, िद.10/07/2018 अ वये महारा  शासनाची 

शै िणक वष 2018-19 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर मा यता िमळाली होती.  तुत 

िव ापीठाने अिखल भारतीय तं  िश ण पिरषद, नवी िद ी यांचकेडून ा त झाले या मा यतेनुसार व 

थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत केले या अटीपूतते या अधीन राहून कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, 

पंढरपूर 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 पयत मा यता आहे.  परंत,ू खालील कारणे नमूद क न ी िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच 

इ टटयुट, पंढरपूर या सं थेच ेसंचिलत कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर या महािव ालयातील  

बी. होक. अ यास म (1. Automobile Servicing 2. Refrigeration and Air Conditioning  

3. Software Development) शै. वष 2020-21 पासून बंद कर याचा िनणय सं थेने घेतला अस याच े

नमूद क न उपरो त अ यास म बंद करणेबाबतचा ताव मा. सिचव, ी िव ल ए युकेशन ॲ ड 

िरसच इ टटयुट, पंढरपूर यांनी िव ापीठास सादर केलेला आहे.   

          1. बी. होक. अ यास मास िव ा य चा फारसा ितसाद िमळत नाही.  

          2. सदर अ यास म पूण कर यासाठी आव यक असलेले ON JOB Training साठी लागणारे   

             जा तीच ेशु क. 

          3. सदर अ यास म पूण कर यासाठी आव यक असले या NSDC मा यता ा त ON JOB    

              Training क ाची आसपास या पिरसरात कमतरता.  

 बी. होक. अ यास म बंद करणेबाबत ा त तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट देऊन 

आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ 
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अिधिनयम, 2016 कलम 121(3) अ वये िद.10/07/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या बैठकीम ये 

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

1. ाचाय डॉ. शं. द. नवले                          (अ य ) 

2. ाचाय  ीमती िदपाली सिवता राजीव            (सद य) 

3. ा. ए. ही. पगळे                                (सद य) 

  सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट देवून सिव तर अहवाल िव ापीठाकडे सादर 

केलेला आहे.  सदर सिमतीने अहवालम ये नमूद अट सह बी. होक. अ यास म (1. Automobile 

Servicing 2. Refrigeration and Air Conditioning 3. Software Development) शै. वष  

2020-21 पासून बंद करणेबाबत िशफारस केली आहे.  उ त सिमती या अहवाला या अनुषंगाने कॉलेज 

ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर या महािव ालयास अटीपूतता करणेबाबत कळिवले होते.  यानुसार उ त 

महािव ालयाने सादर केलेला अटीपूतता अहवाल सोबत जोडलेला आहे. 

  महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 121(4) मधील तरतूदीनुसार, 

अ यास म बंद कर यासाठी िव ा पिरषदेची व त नंतर यव थापन पिरषदेची मा यता यावी लागणार 

आहे. या तव, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पंढरपूर या महािव ालयातील बी. होक. अ यास म शै.वष 

2020-21 पासून बंद कर यासाठी िव ा पिरषदेची यव थापन पिरषदेला िशफारस असणे आव यक 

आहे. 

 सबब, ी िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ टटयूट , पंढरपूर संचिलत कॉलेज ऑफ 

इंिजिनअर ग, पंढरपूर या महािव ालयातील बी. होक. हा अ यास म (1. Automobile Servicing  

2. Refrigeration and Air Conditioning 3. Software Development) शै िणक वष 2020-21 पासून 

बंद करणेबाबत थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव: ी. िव ल ए युकेशन ॲ ड िरसच इ ट ुट , पंढरपूर संचिलत कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, 

पंढरपूर या महािव ालयातील बी . होक. (1. Automobile Servicing 2. Refrigeration and Air 
Conditioning 3. Software Development)  हा अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बंद 
करणेबाबत थािनक चौकशी सिमतीने केललेी िशफारस वका न यव थापन पिरषदेस िशफारस 
कर यात आली. 
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 [  ३९  ] ीमान भाऊसाहेब झाडबुके महािव ालय, बाश  या महािव ालया या शै. वष 2018-19 पासून 

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

 (िटपणी: ीमान भाऊसाहेब झाडबुके महािव ालय, बाश  या महािव ालयाकडून शै िणक वष 

2018-19 पासून बी.बी.ए. भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणाचे नुतनीकरणा या िवलंब 

शु कासह ा 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. एस. ही. कोटी              (अ य ) 

2. डॉ. ही. के. िबले                       (सद य) 

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

4. ीमती के. एस. भोसल े                (सद य) 

 उ त सिमती सद यांनी सदर महािव ालयास भेट 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 2018-19, 2019-20 व 2020-21 या तीन वष किरता िशफारस केलेली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास 

प ा वये कळिवले होते. याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. तसेच सन 2018-19 हे शै िणक वष ही संपु ठात आले आहे. 

 सबब, ीमान भाऊसाहेब झाडबुके महािव ालय, बाश  या महािव ालया या बी.बी.ए. 

भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणाचे नुतनीकरणास शै िणक वष 2018-19,  

2019-20 व 2020-21 या तीन वष किरता खालील अटीपूतते या अिधन राहून मा यता दे याची 

बाब िवचाराथ). 

1. िनयिमत ाचाय ची नेमणकू करावी. 

2. संबंिधत अ यास मासाठी िश कांची नेमणकू क न यास िव ापीठाची मा यता यावी. 

 
ठराव: ीमान भाऊसाहेब झाडबुके महािव ालय, बाश  या महािव ालया या बी.बी.ए. भाग 1 ते 3 या 

अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2018-19, 2019-20 व  
2020-21 या तीन वष किरता खालील अटीपूतते या अिधन राहून सव नुमते मा यता दे यात 
आली. 
1. िनयिमत ाचाय ची नेमणूक करावी . 
2. संबंिधत अ यास मासाठी िश कांची नेमणूक क न यास िव ापीठाची मा यता यावी. 
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 [  4०  ] ीमान भाऊसाहेब झाडबुके महािव ालय, बाश  या महािव ालया या शै. वष 2019-20 पासून 

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

 (िटपणी: ीमान भाऊसाहेब झाडबुके महािव ालय, बाश  या महािव ालयाकडून शै िणक वष 

2019-20 पासून बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणाचे नुतनीकरणा या 

िवलंब शु कासह ा त तावासंदभ त महािव ालयास भटे देवनू 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. ही. कोटी               (अ य ) 

2. ीमती ही. के. पुरोिहत                 (सद य) 

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

4. ीमती के. एस. भोसल े                (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 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तीन वष किरता िशफारस केलेली आहे. 

 थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास 

प ा वये कळिवले होते. याअनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटीपूतता अहवाल 

सोबत जोडला आहे. तसेच सन 2018-19 हे शै िणक वष ही संपु ठात आले आहे. 

 सबब, ीमान भाऊसाहेब झाडबुके महािव ालय, बाश  या महािव ालया या बी.सी.ए. 

भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणाचे नुतनीकरणास शै िणक वष 2019-20,  

2020-21 व 2021-22 या तीन वष किरता खालील अटीपूतते या अिधन राहून मा यता दे याची 

बाब िवचाराथ). 

1. िनयिमत ाचाय ची नेमणकू करावी. 

2. संबंिधत अ यास मासाठी िश कांची नेमणकू क न यास िव ापीठाची मा यता यावी. 

 
ठराव: ीमान भाऊसाहेब झाडबुके महािव ालय, बाश  या महािव ालया या बी.सी.ए. भाग 1 ते 3 या 

अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2019-20, 2020-21 व  
2021-22 या तीन वष किरता खालील अटीपूतते या अिधन राहून सव नुमते मा यता दे यात 
आली. 
1. िनयिमत ाचाय ची नेमणूक करावी . 
2. संबंिधत अ यास मासाठी िश कांची नेमणूक क न यास िव ापीठाची मा यता यावी. 
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[  ४१  ] सहकार मह ष शंकरराव मािहते पाटील इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी ॲ ड िरसच, 
शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस या महािव ालयास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
तं शा  िव ापीठ, लोणेरे, िज. रायगड या िव ापीठाशी शै िणक वष 2022-23 पासून 
संल नत हो या तव तुत िव ापीठाचे "ना-हरकत माणप " दे याची बाब िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: मा. ाचाय सहकार मह ष शंकरराव मोिहते-पाटील इ टटयुट ऑफ टे नॉलॉजी 

ॲ ड िरसच, शंकरनगर, अकलूज यांनी िद. 07/10/2021 रोजी या प ा वये सदर 

महािव ालय शै िणक वष 2022-23 पासून डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं शा  िव ापीठ, 

लोणेरे या िव ापीठाचे संल नकरण ा त क न घेवू इ छत अस याने याअनुषंगाने 

महािव ालयाने संल नकरणाचा ताव सादर केला असून, सदर ि येकरीता तुत 

िव ापीठाचे ना-हरकत माणप  (NOC) िमळणे आव यक अस याने ती िमळ यािवषयी 

िवनंती केली आहे. 

 महािव ालयाने सदर प ासोबत, सहकार मह ष शंकरराव मोिहते-पाटील 

इ टटयुट ऑफ टे नॉलॉजी ॲ ड िरसच, शंकरनगर, अकलूज हे महािव ालय शै िणक 

वष 2022-23 पासून डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर तं शा  िव ापीठ, लोणेरे या िव ापीठाशी 

संल नत हो यासंदभ त सं थे या कायकारी मंडळा या सभेत झाले या ठरावाचा लागुपरुता 

ठरावाची न कल सोबत जोडली आहे. 

  सबब, सहकार मह ष शंकरराव मोिहते-पाटील इ टटयुट ऑफ टे नॉलॉजी ॲ ड 

िरसच, शंकरनगर, अकलूज, ता. माळिशरस या महािव ालयास डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 

तं शा  िव ापीठ, लोणेरे, िज. रायगड या िव ापीठाशी शै िणक वष 2022-23 पासून 

संल नत हो या तव तु िव ापीठाचे “ना-हरकत माणप ” दे याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: सहकार मह ष शंकरराव मािहते पाटील इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी ॲ ड िरसच, 
शंकरनगर-अकलूज, ता. माळिशरस या महािव ालयास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
तं शा  िव ापीठ, लोणेरे, िज. रायगड या िव ापीठाशी शै िणक वष 2022-23 पासून 
संल नत हो या तव तुत िव ापीठाचे "ना-हरकत माणप " दे यास सव नुमते मा यता 
दे यात आली. 
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 [  ४२  ] कौश य िवकास क ामाफत तयार कर यात आलेली अ यास मासाठी सुधािरत िनयमावली व 
सदरची िनयमावली शै िणक वष 2022-23 लागू कर याची बाब िवचाराथ. 

 

 (िटपणी: तुत िव ापीठात कौश य िवकास क  (पूव चे जनिवकास क ) हे शै िणक वष 2005-06 

पासून सु  कर यात आल.े स य थतीत कौश य िवकास क ाकडे कौश याधािरत िविवध 

परावै कीय, आरो य िव ान, तांि क, वािण य - यव थापन, संगणक,  कृषी े  आिण पारंपािरक 

अ यास माशी िनगडीत िविवध 112 अ यास म सु  आहेत. कौश य िवकास क ाच ेकाय लयीन कामे 

गतीमान व िनयमानुसार हो यासाठी हणनू माननीय कुलगु  महोदयां या मागदशनाखाली िनयमावली 

कर यासाठी िद.25/09/2018 या रोजी सिमती थापन कर यात आली होती. या सिमतीने केले या 

सूचना व िशफारशी नुसार कौश य िवकास क ाच े संल नता, नुतनीकरण, वशे ि या, परी ा 

ि या, सामंज य करार या संबंधी िनयमावली बनिव यात आली. या िनयमावलीस 19 स टबर, 2019 

या यव थापन पिरषदे या ठरावानुसार मा यता घे यात आली आहे. सदर िनयमावली म ये कौश य 

िवकास क ा या परी ा आिण मू यमापन कर यासंदभ तील िनयम करीत असताना, परी ेचे व प व 

गुण णाली या संदभ तील बाबी समािव ट कर यात आ या. याम ये लेखी, ा यि क व अंतगत 

मू यमापन संदभ त एकूण 100 गुणांचा एक पेपर व याकिरता िकमान 40 गुण हे उ ीण िनकष ठेव यात 

आले व यानुसार परी ेत उ ीण झाले या िव ा य ना िव ापीठामाफत गुणप क व माणप  दे यात 

येईल असे ठरले.  

 िद.10/07/2021 रोजी या िव ापिरषदे या ठराव . 117 नुसार परावै कीय कोस किरता 

अलाईड हे थ साय स हे वतं  अ थायी अ यासमंडळ व इतर कौश याधािरत अ यास माकिरता बोड 

ऑफ कल डे हलेपमट हे वतं  अ थायी अ यासमंडळाच ेगठन कर यात आले.  

अ यासमंडळाची रचना झा यानंतर कौश य िवकास कं ाशी िनगडीत सव अ यास मांची 

दज  सुधार यासाठी व िव ा य ना अिधकािधक कौश यधािरत िश ण दे यासाठी हणनू  

मा. कुलगु  महोदयां या अ य तेखाली संप  झाले या दो ही अ थायी अ यासमंडळा या संयु त 

बैठकीम ये िव तृत चच  झाली, व या चचनुसार कौश य िवकास क ाची आगामी वाटचाल ही अिधक 

गतीमान कर यासाठी हणनू आव यक असेल यािठकाणी िनयमावलीम ये सुधारणा क न बदल 

कर याच े काही सद यांनी सूचिवल.े यानुसार परी ा व मु यमापन, कालावधीनुसार अ यास माच े

िशषक आिण सामंज य करार किरत असताना, समावशे असले या िनयमासंदभ त अिधक प टता 

ये यासाठी हणनू पुढील सुधारणा करणे गरजेच ेवाटते. 

“अ” माणप  िशषक 

कौश य िवकास क ामाफत िविवध 03 मिहने, 06 मिहने व 10 ते 12 मिहने कालावधीच ेिविवध 

अ यास म चालिवले जातात. 03 आिण 6 मिहने अ यास मा या कालावधी या स टिफकेट ( माणप ) 

असे िशषक िदले जाते, तर 10 ते 12 मिहने कालवधी या अ यास मास िड लोमा (पदिवका) हे िशषक 

िदले जाते; परंतू 2016 पूव या िविवध अ यास मांच ेिनिर ण केले असता, 03 मिहने 06 मिहने 1 वष 

कालावधी या अ यास मांना काही िठकाणी सट िफकेट ( माणप ) व काही िठकाणी िड लोमा असा 

उ ेख कर यात आलेला आहे. यामुळे अ या मा या िशषकाब ल स म िनम ण होतो. सबब, 03 मिहने 

अ यास मा या कालावधी पाहता सदर अ यास मास Basic Certifiticate (मूलभतू माणप ) हे 

िशषक देणे संयु त होणार आहे. 06 मिहने कालावधी अ यास मासाठी Certificate ( माणप ) हे 

िशषक देणे संयु तीक ठरेल तर 10 ते 12 मिहने कालावधी या अ यास मासाठी Diploma (पदिवका) व 

या िव ा य ना िड लोमा पूण के यानंतर याच िवषयातील अिधकच ेिश ण यावयाच ेआहे, अ या 1 

वष कालावधी या अ यास मास Advanced Diploma हे िशषक देणे संयु त ठरेल.  
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Course Structure & Certificate Title for SDC 

Sr 
No. Course Name Duration 

No. of 
Paper Nature of Paper 

Hours 

1. 
Basic Certificate 

Course in 3 Months 03 
Theory and Practical 

as per Syllabus 
45 Hours for 
each paper 

2. Certificate Course in 6 Months 04 Theory and Practical 
as per Syllabus 

45 Hours for 
each paper 

3. Diploma Certificate 
in 

1 Year 06 to 08 Theory and Practical 
as per Syllabus 

45 Hours for 
each paper 

3. Advanced Diploma 
Certificate in 

1 Year 06 to 08 Theory and Practical 
as per Syllabus 

45 Hours for 
each paper 

“ब” पेपर सं या 

 कौश य िवकास क ाअंतगत सु  असणा या िविवध अ यास मासाठी यां या कालावधीनुसार 

पेपरची सं या िनि त करणे आव यक वाटते, कारण काही अ यास माम ये 2 पेपर सं या (1 लेखी व 1 

ा यि क) अशी आहे, तर काही अ यास मांची पेपर सं या ही 8 इतकी आहे. यामुळे 03 मिहने 

कालावधी या बेिसक स टिफकेट अ यास म (मूलभतू अ यास म) किरता 03 पेपर असावते व यापैकी 

1 पेपर लेखी व दोन पेपर ा यि क कवा अ यास मा या व पानुसार याम ये लविचकता ठेव यात 

मूभा असावी. 06 मिहने कालावधी अ यास माकिरता िकमान 04 पेपर असावते व यापैकी िकमान 1 

लेखी व तीन पेपर ा यि क कवा अ यास मा या व पानुसार याम ये लविचकता ठेव यात मूभा 

असावी. 10 ते 12 मिहने कवा 1 वष कालावधी या िड लोमा व ॲड हा सड िड लोमा अ यास मा 

किरता िकमान 6 ते कमाल 8 पेपर असावते व यापैकी िकमान 2 पेपर लेखी व उविरत 4 ते 6 पेपर हे 

ा यि क कवा अ यास मा या व पानुसार याम ये लविचकता ठेव यास मूभा असावी असे वाटते. 

सदरील बाबीस मा यता िद यास या माणे सव अ यास मांम ये आव यकते माणे संबंिधत 

अ यासमंडळ त ांकडून पूनरचना करता येईल. 

“क” ेयांक (Credits) 

 िव ापीठ अनुदान आयोगा या िनयमानुसार 15 घडयाळी तासा या अ यापनास 1 ेयांक 

(Credits) िनि त कर यात आलेला आहे. ा यि क तासाकिरता 30 घडयाळी तास अ यापनाकिरता 1 

ेयांक (Credits) िनि त कर यात आलेला आहे. 03 मिहने, 06 मिहने व 1 वष कालावधी 

अ यास मा या एका 100 गुणां या पेपर या अ यापनाकिरता 45 तास असे िनि त के यास, एका पेपर 

किरता 3 ेयांक (Credits) या माणे पेपर या सं येनुसार व या या व पानुसार गुणांचे ेयांकाम ये 

(Credits) पांतरण करणे सोयीच ेहोणार आहे. 

Cerdits Structure for SDC 

Sr. 
No. Course Name Duration 

Number 
of Paper Hourse 

Total 
paper 
hours 

Total Credit 

1. Basic Certificate 
Course in 

3 Months 03 papers 45  Hours 
per paper 

135 09  (Per paper 03 Credit) 

2. Certificate 
Course in 

6 Months 04 papers 45  Hours 
per paper 

180 12 (Per paper 03 Credit) 

3. Diploma in 1 Year 
06 papers 45  Hours 

per paper 
270 18 (Per paper 03 Credit) 

08 papers 360 24(Per paper 03 Credit) 

4. Advanced 
Diploma  

1 Year 
06 papers 45  Hours 

per paper 
270 18(Per paper 03 Credit) 

08 papers 360 24 (Per paper 03 Credit) 
 One Credit = 15 theory teaching hours = 1 credit 
 30 practical hours = 1 credit 
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 तुत िव ापीठा या परी ा िवभागा या िनयमानुसार िव ा य ने संपािदत केले या गुणाचंे १० Point 

Credit System नुसार खालील त या माणे पातंरण क न िव ा य या गुणप कात CGPA नुसार गुण 

नमूद करणे संयु तीक होणार आहे. 
Conversion Table for Subject wise marks obtained out of hundred and  

Grades in 10 Point Credit System 
Sr 

No. 
Range of Marks Grade Grade Point Description of 

Performance 
1)  80 Onwords O 10 Excellent / Outstanding 
2)  70 – 79 A+ 9 Very Good 
3)  60 – 69 A 8 Good 
4)  55 – 59 B+ 7 Fair 
5)  50 – 54 B 6 Above Average 
6)  45 – 49 C+ 5 Average 
7)  40 – 44  C 4 Below Average 
8)  < 40 F 3 Fail 
9)  – XX 2 Detained  
10)  – DR 1 Dropped Out 

 
CTable for CGPA (Cumulative Grade Point Average) and final Grade 

 
SGPA / CGPA Letter Grade 

9.5 – 10 O 
8.5 – 9.49 A+ 
7.5 – 8.49 A 
6.5 – 7.49 B+ 
5.5 – 6.49 B 
4.5 – 5.49 C+ 
4.0 – 4.49 C 

< 3.99 F /FC 
 

“ड” गुण णाली 

 कौश य िवकास क ामाफत घेत या जाणा-या परी ांची गुण णाली लेखी व ा यि क 

परी ेसाठी येकी 100 गुणांची आहे. िव ा य स उ ीण हो यासाठी िकमान 40 गुणांची आव यकता 

आहे.  याम ये अिधक प टता ये यासाठी हणनू 100 गुणांपैकी 80 गुणांची लेखी परी ा व अंतगत 

मु यमापन 20 गुण व उ ीण हो यासाठी 80 गुणांपैकी िकमान 32 गुण व 20 गुणांपैकी िकमान 8 गुण 

ठेव यास मुभा असावी, तर ा यि क परी ेकिरता १०० गुण हे पेपर सं येनुसार कर यात यावते व यास 

उ ीण हो याकिरता िकमान ४० गुणांची मुभा असावी. 
Examination Structure for SDC 

Sr. 
No. 

Course Name Duration 
Per Paper 

Mark 
Marking System Min. Passing Mark 

1. 
Basic 

Certificate 
Course in 

3 Months 100 
80 (Theory) + 20 (Internal) 

= 100 Mark 
 Out of 80 = 32 Pass 

Out of 20=8 Pass 
Practical 100 Marks Out of 100=50 Pass 

2. 
Certificate 
Course in 

6 Months 100 
80 (Theory) + 20 (Internal) 

= 100 Mark 
 Out of 80 = 32 Pass 

Out of 20=8 Pass 
Practical 100 Marks Out of 100=50 Pass 

3. 
Diploma 

Certificate in 
1 Year 100 

80 (Theory) + 20 (Internal) 
= 100 Mark 

 Out of 80 = 32 Pass 
Out of 20=8 Pass 

Practical 100 Marks Out of 100=50 Pass 
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“इ” सामंज य करार  

िव ापीठास शै िणक व संशोधन संबंिधच े काय कर याकिरता िविवध सं था, िव ापीठे, 

संशोधन क े यां याशी सांमज य करार कर यासंदभ तील वायत ा दे यात आली आहे. यानुसार 

सामंज य करार क न संबंिधत दो ही सं था म ये शै िणक व संशोधना मक उप म राबिव यात 

येतात. यानुसार कौश य िवकास क ाअंतगत िविवध सामंज य करार कर यात येतात. या सामंज य 

करारा नुसार िविवध सं था व संशोधन व िश ण क ा या वतीन िविवध कौश याधािरत अ यास म 

सु  कर यात आलेले आहेत. यातील काही सं था, या िव ापीठ कायर े ा या बाहेर या अस याने, 

यांनी तुत िव ापीठ संल नत कौश याधािरत अ यास म, यां या काय े ात सु  कर याची 

परवानगी मािगतलेली आहे. तर काही सं थानी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन या व पात अ यास म 

सु  कर याची परवानगी मािगतलेली आहे. 

 तुत िव ापीठा या काय े ाबाहेर सामंज य करारा अंतगत अ यास म सु  

कर यासंदभ तील धोरणा मक िनणय घेणे हा िव ापीठ अिधकार मंडळा या अख यारीतील िवषय 

अस याने सदर बाब िव ा पिरषदे या समोर ठेवून अ यास म, संबंिधत सं थां या काय े ात 

चालिव या संदभ त यो य तो िनणय घेणे उिचत वाटते. 

“ई” सामंज य करार कर याचा कालावधी व आव यक कागदप े 

 सामंज य करार करीत असताना संबंिधत सं थांकडून ताव हा कौश य िवकास क ाकडे 

वषभर दाखल होत असतात, यामुळे याची शासकीय ि या करणे व िविवध ािधकरणाची मा यता 

घेणे व कौश य िवकास क ाच े अ यास म वळेेत सु  कर यात अडचणी िनम ण होतात. हणनू 

सामंज य करार क  इ छणा या सं थाना ताव दाखल कर याची मुदत ही येक वष  जानेवारी ते 

जून ही ठेवणे संयु तीक होणार आहे.  तसेच सं थेचा दज , यांची िव ासाहता तपास याकिरता संबंिधत 

सं थांची कायदेशीर शासकीय न दणी, लेखा पिर ण अहवाल (िकमान 2 वष) इ यादी कागदप े 

सं थाकडून घेणे अिनवाय आहे. तसेच िकमान .5,000/- ते कमाल .25,000/- इतकी र कम 

परतावा अनामत (Refundable Security Diposit) हणनू ठेवणे उिचत होईल असे वाटते. 

  सबब, कौश य िवकास क ामाफत तयार कर यात आलेली अ यास मासाठी सुधािरत 

िनयमावली व सदरची िनयमावली शै िणक वष 2022-23 लागू कर याची बाब िवचाराथ.) 

 
ठराव: कौश य िवकास क ामाफत तयार कर यात आलेली अ यास मासाठी सुधािरत िनयमावली व 

सदरची िनयमावली शै िणक वष 2022-23 पासून लागू कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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 [  ४३  ] खाली दशिवले या महािव ालया या कायम िवना अनुदािनत त वावरील पीएच.डी. संशोधन 

क ा या संल नकरणा या नुतनीकरणास थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ . 
 

 (िटपणी: खाली दशिवले या महािव ालयाने शै. वष 2021-22 व 2022-23 पासून संल नकरणा या 

नुतनीकरणासाठी खालील माणे ताव सादर केला आहे. यास अनुस न संल नकरणा या 

नुतनीकरणास थािनक चौकशी सिमतीने ताव िव ापीठात सादर केलेले आहेत. 

 तुत तावास, सन 2021-22 व 2022-23 पासून थम तथा संल नकरणा या 

नुतनीकरणास मा यता 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, थािनक चौकशी सिमतीने खालील माणे िशफारसी केले या आहेत. 

 अ. 
. 

संशोधन क ाचे नाव िवषय शै. वष थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस 

1. डी. बी. एफ. दयानंद 
कला व शा  
महािव ालय, सोलापूर 

भगूोल 2021-22 
ते  

2025-26 

था.चौ.सिमतीने पाच वष साठी भगूोल या 
पीएच.डी. अ यास मास संशोधन क ा या 
संल नकरणा या नुतणीकरणासाठी िवनाअट 
िशफारस करीत आहे  

2. डी. बी. एफ. दयानंद 
कला व शा  
महािव ालय, सोलापूर 

सु मजीवशा  2021-22 
ते  

2025-26 

था.चौ.सिमतीने पाच वष साठी सु मजीवशा  
या पीएच.डी. अ यास मास संशोधन क ा या 
संल नकरणा या नुतणीकरणासाठी िवनाअट 
िशफारस करीत आहे  

3. डी. बी. एफ. दयानंद 
कला व शा  
महािव ालय, सोलापूर 

भौितकशा  2022-23 
ते  

2025-26 

था.चौ.सिमतीने पाच वष साठी भौितकशा  या 
पीएच.डी. अ यास मास संशोधन क ा या 
संल नकरणा या नुतणीकरणासाठी िवनाअट 
िशफारस करीत आहे  

4. कॉलेज ऑफ इंिज. 
पंढरपूर, िज-सोलापूर 

िस हील इंिज. 2021-22 
ते  

2025-26 

था.चौ.सिमतीने पाच वष साठी िस हील 
इंिजिनअर ग या पीएच.डी. अ यास मास 
संशोधन क ा या संल नकरणा या 
नुतणीकरणासाठी िवनाअट िशफारस करीत आहे  

5. ी िशवाजी 
महािव ालय, बाश , 
िज-सोलापूर 

रसायनशा  2021-22 
ते  

2025-26 

था.चौ.सिमतीने पाच वष साठी रसायनशा  या 
पीएच.डी. अ यास मास संशोधन क ा या 
संल नकरणा या नुतणीकरणासाठी िवनाअट 
िशफारस करीत आहे  

6. ी िशवाजी 
महािव ालय, बाश , 
िज-सोलापूर 

भौितकशा  2021-22 
ते  

2025-26 

था.चौ.सिमतीने पाच वष साठी भौितकशा  या 
पीएच.डी. अ यास मास संशोधन क ा या 
संल नकरणा या नुतणीकरणासाठी िवनाअट 
िशफारस करीत आहे  

7. ी िशवाजी 
महािव ालय, बाश , 
िज-सोलापूर 

ाणीशा  2021-22 
ते  

2025-26 

था.चौ.सिमतीने पाच वष साठी ाणीशा  या 
पीएच.डी. अ यास मास संशोधन क ा या 
संल नकरणा या नुतणीकरणासाठी िवनाअट 
िशफारस करीत आहे  

8. ी िशवाजी 
महािव ालय, बाश , 
िज-सोलापूर 

िवजाणशूा  ----- सदर महािव ालयात स थतीत िवजाणशूा  
या िवषयाचा पद यु र अ यास म उपल ध/सु  
नस याने था.चौ.सिमतीने पीएच.डी. िवषया या 
संशोधन क ास मा येतची िशफारस करता येत 
नाही. 
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 9. कमवीर भाऊराव पाटील 
महािव ालय, पंढरपूर, 
िज-सोलापूर 

भौितकशा  ----- सदर महािव ालयात स : थतीत भौितकशा  या 
िवषयाचा पद यु र अ यास म उपल ध/सु  
नस याने था.चौ.सिमतीने पीएच.डी. िवषया या 
सशंोधन क ास मा येतची िशफारस करता येत 
नाही; तथािप, स या सशंोधन करत असले या 
िव ा य चे सशंोधन काय पणु होईपयतच सदर 
सशंोधन क  सु  ठेव यासाठी िशफारस करत 
आहे. तसचे नवीन िव ा य ना या सशंोधन क ात 

वशे देता येणार नाही अशी िशफारस करत आहे.  
10. कमवीर भाऊराव पाटील 

महािव ालय, पंढरपूर, 
िज-सोलापूर 

ाणीशा  ----- सदर महािव ालयात स थतीत ाणीशा  या 
िवषयाचा पद यु र अ यास म उपल ध/सु  
नस याने था.चौ.सिमतीने पीएच.डी. िवषया या 
सशंोधन क ास मा येतची िशफारस करता येत 
नाही; तथािप, स या सशंोधन करत असले या 
िव ा य चे सशंोधन काय पणु होईपयतच सदर 
सशंोधन क  सु  ठेव यासाठी िशफारस करत 
आहे. तसचे नवीन िव ा य ना या सशंोधन क ात 

वशे देता येणार नाही अशी िशफारस करत आहे.  
11. संगमे र महािव ालय, 

सोलापूर 
भगूोल ----- भगूोल या िवषयाचा पद यु र वग सु  नस याने 

पीएच.डी. िवषया या सशंोधन क ास मा यतेची 
िशफारस करता येत नाही; तथािप, पाच िव ाथ  
कायरत अस याने यांचे सशंोधन काय पणु 
होईपयत सशंोधन क  सु /चालू ठेव याची 
िशफारस करीत आहे.  

12. सागंोला महािव ालय, 
सागंोला, िज-सोलापूर 

भगूोल ----- भगूोल या िवषयाचा पद यु र वग सु  नस याने 
पीएच.डी. िवषया या सशंोधन क ास मा यतेची 
िशफारस करता येत नाही; तथािप, दोन िव ाथ  
कायरत अस याने यांचे सशंोधन काय पणु 
होईपयत सशंोधन क  सु /चालू ठेव याची 
िशफारस करीत आहे.  

13. वालचंद कॉलजे ऑफ 
आटस ॲ ड साय स, 
सोलापूर 

सु मजीवशा  ----- सु मजीवशा  या िवषया या सशंोधन क ास फ त 
दोन िव ाथ  कायरत अस याने यांचे सशंोधन 
काय पणु होईपयत सशंोधन क  सु /चाल ू
ठेव याची िशफारस करीत आहे.  

14. लोकमंगल िव ान व 
उ ोजकता 
महािव ालय, वडाळा, 
सोलापूर 

बायोटे नॉलॉजी 2021-22 
ते  

2025-26 

सदर महािव ालयास शै.वष 2021-22 पासनू थम 
सलं नकरण ते सन 2025-26 पयत पढुील पाच 
वष साठी सलं नकरणासाठी खालील अट या 
अिधन राहून िशफारस करीत आहे.  
अटी:  
(1) आंतररा ीय सदंभ ंथाची सं या वाढवावी. 
(2) महािव ालयात पणुवळे ाचाय ची िनयु ती 
करावी 

          सबब, उपरो त त यातील अ. . 1 ते 14 मधील महािव ालयास यां या नावासमोर 

दशिवले या थािनक चौकशी सिमतीने थम तथा संल नकरणा या नुतनीकरणास केले या 

िशफारसी िवचाराथ). 
 

ठराव: वरील त यात नमूद संबंिधत महािव ालया या कायम िवना अनुदािनत त वावरील पीएच.डी. संशोधन 
क ा या संल नकरणा या नुतनीकरणास थािनक चौकशी सिमतीने केले या िशफारसी वका न 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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 [  ४4  ] 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) नुतनीकरणासाठी थािनक चौकशी सिमतीकडून ताव सादर केलेला 

आहे.  

 या अनुषंगाने तुत तावास सन 2021-22 पासून संल नकरणाच े नुतनीकरण 

दे यासंदभ त महारा  सावजिनक ि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 

खालील माणे िशफारसी केले या आहेत.  

अ.
. 

महािव ालयांच ेनाव 
शै.वष 
(पासून) 

अ यास म 
थािनक चौकशी सिमतीने 

केलेली िशफारस (संबंिधत 
संशोधन क ा या मागणीनुसार) 

1. िश णशा  
महािव ालय, बाश  

2021-22 पीएच.डी        
शारीिरक िश ण 

( थम 
संल नीकरण) 

शै. वष  2021-22 ते 2025-26 
(पाच वष) 

 

2 डी.पी.बी.दयानंद 
कॉलेज ऑफ 
ए युकेशन,सोलापूर 

2021-22 पीएच.डी        
िश णशा  

शै. वष  2021-22 ते 2025-26 
(पाच वष) कालावधीसाठी कवा 
न दणीकृत िव ा य चे शेवटच े
सबिमशन जे आधी असेल. 

3 ए. आर. बुल  मिहला 
विर ठ महािव ालय, 
सोलापूर. 

2021-22 पीएच.डी        
वािण य 

शै.वष 2021-22 पासून या 
सुिवधा िठकाणा या उवरीत दोन 
संशोधन िव ा य चे अंितम शोध 

बंध िव ापीठास सादर करेपयत 
संल नीकरणाची िशफारस 
सिमतीने केलेली आहे.  

         सबब, तुत िव ापीठाकडे संल नकरणाच े नुतनीकरणाकरीता अ. . १ ते ३ नुसार  

(2021-22 ते 2025-26) या पाच वष करीता थािनक चौकशी सिमतीने िदले या अहवालानुसार ा त 

झाले या तावासंदभ त संल नकरणा या नुतनीकरणास मा यता दे याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: वरील त यात नमूद संबंिधत महािव ालया या कायम िवना अनुदािनत त वावरील पीएच .डी. संशोधन 
क ा या संल नकरणा या नुतनीकरणास थािनक चौकशी सिमतीने केले या िशफारसी वका न 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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 [  4५ ] वालचंद कॉलेज ऑफ आट स ॲ ड साय स महािव ालय, सोलापूर या महािव ालया या कायम िवना 

अनुदािनत त वावरील पीएच.डी. इं जी संशोधन क ा या संल नकरणा या नुतनीकरणाची मा यता 
दे याची बाब िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयाने शै िणक वष  

2019-20 पासून संल नकरणा या नुतनीकरणासाठी खालील माणे ताव सादर केलेला आहे.  

संल नकरणाच ेनुतनीकरण - पीएच.डी. इं जी संशोधन क  

 या अनुषंगाने तुत तावास सन 2019-20 पासून संल नकरणाच े नुतनीकरण 

दे यासंदभ त महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार खालील माणे थािनक चौकशी 

सिमती िनयु त कर यात आली होती.  

1) डॉ. एम. एस. कदम                                            (अ य ) 

2) डॉ. टी. एन. कोळेकर                                         (सद य) 

3) डॉ. एस. एस. जाहागीरदार                                 (सद य) 

 उपरो त सिमतीने वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयास 

भेट देऊन अहवाल िव ापीठाकडे सादर केला आहे. पीएच.डी. इं जी संशोधन क ास सिमतीने 

िशफारस केले या अटी महािव ालयास प ा वये कळिवले आहे. या अनुषंगाने महािव ालयाकडून 

ा त झालेला अटी पूतता अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 िद. 16/02/2019 रोजी या िटपणी वये सदर महािव ालयात 1 पीएच.डी मागदशक िश क 

अस याच े िनदशनास आ यामूळे सदरचा ताव लंिबत ठेव यास सांग यात आला होता. 

याअनुषंगाने सदर महािव ालयातील डॉ.एम.पी.जोशी यांना Ref No.PAHSUS/ 

Ph.D-2/Research Section/2021/7097 dt. 21/09/2021 रोजी या प ा वये पीएच.डी मागदशक 

हणनू मा यता दे यात आलेली आहे.   

 सदर महािव ालया या पीएच.डी. इं जी संशोधन क ास शै.वष 2019-20 ते 2023-24 या 

पाच वष करीता संल नकरणाची िशफारस केलेली आहे.   

 सबब, वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालया या पीएच.डी. 

इं जी संशोधन क ा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै.वष 2019-20 ते 2023-24 या 5 

वष करीता मा यता दे याची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव: वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालया या पीएच.डी. इं जी या 

संशोधन क ा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै .वष 2019-20 ते 2023-24 या 5 वष करीता 
सव नुमते मा यता दे यात आली.   
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 [  4६  ] तुत िव ापीठा या पीएच.डी. पेट-8 ची िनयमावली Rules for Ph.D. Programme 2021-22 

(PET-8) साठी अ ावत कर यात आलेली िनयमावली मािहती तव. 
 

 (िटपणी: तुत िव ापीठाकडील पेट-8 ची िनयमावली अ ावत क न घेणेबाबत मा.कुलगु  यां या 

अ य तेखाली चारही िव ाशाखेच ेअिध ठाता यांची सिमती गठीत कर यात आलेली होती. 

 सदर सिमती या बैठकीम ये अ य  व सद य यांनी चचअंती पेट-7 या िनयमवालीम ये काही 

दु या सुचिवले या आहेत.  सदर या दु या क न सुधािरत िनयमावली कर यात आलेली आहे.  

सदर या िनयमावलीस िद.07/07/2021 रोजी या िटपणी वये मा.कुलगु  यांनी मा यता िदलेली आहे.  

तसेच सदरची सुधािरत िनयमावलीस मा यता असणे म ा त आहे.  तथािप, नजीक या काळात 

िव ापिरषद बैठक तािवत नस याकारणाने व (स या िवभागाकडे पेट-8 वशे ि या सु  आहे.   

पेट-7 ि येवळेेस पेट-7 िनयमावली िस द कर यात आली होती.  या तव पेट-8 ची िनयमावली 

संकेत थळावर उपल ध करणे आव यक आहे. 

  सबब, तातडीची बाब अस याने मा.कुलगु  महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 

मधील 12(७) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने तुत िव ापीठा या पीएच.डी. पेट-8 ची िनयमावली 

Rules for Ph.D. Programme 2021-22 (PET-8) साठी अ ावत कर यात आलेली िनयमावलीस 

मा यता िदलेली बाब मािहती तव). 

 
ठराव: तुत िव ापीठा या पीएच.डी. पेट-8 ची िनयमावली Rules for Ph.D. Programme 2021-22 

(PET-8) साठी अ ावत कर यात आललेी िनयमावली स, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 
2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने िदले या मा यतेची न द घे यात 
आली. 
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[  47  ] तुत िव ापीठा या 17 या दी ांत समारंभाकिरता माच /एि ल 2021 अखेर सव 
िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर 2021 अखेर पयत 
िव ावाच पती पदवी संपािदत करणा या नातकांना पद या, पदिवका माणप े दान 
कर याची बाब िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: तुत िव ापीठा या वतीने घे यात आले या परी ेम ये ज ेिव ाथ  उ ीण झालेल े

आहेत, अशा िव ा य ना पद या, पदिवका, माणप े, िव ावाच पती पदवी दान करणे 

याबाबत महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016, कलम 128 (1) मधील तरतूद 

खालील माणे आहे. 

 कलम 
128(1) 

यव थापन पिरषदेस, िव ा पिरषदेकडून िशफारस कर यात येतील अशा 

पद या, पदिवका, माणप े व िव ािवषयक इतर िवशेषोपाधी सु  आिण दान 

करता येतील. 

  सबब, तुत िव ापीठा या 17 या दी ांत समारंभाकिरता माच/एि ल 2021 अखेर 

सव िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर 2021 अखेर 

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

कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: तुत िव ापीठा या 17 या दी ांत समारंभाकिरता माच/एि ल, 2021 अखेर सव 
िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर, 2021 अखेर पयत 
िव ावाच पती पदवी संपािदत करणा या नातकांना पद या, पदिवका माणप े दान 
कर याबाबत यव थापन पिरषदेकडे िशफारस कर यात आली. 
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[  48  ] पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठातील िविवध िवभागा अंतग त पदवी व 
पद यु र अ यास मां या परदेशातील रिहवासी िव ा य किरता वशे दे यास गिठत 
सिमतीने तयार केलेली िनयमावली िवचाराथ . 

 
 (िटपणी: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठातील िविवध िवभागा अंतगत 

पदवी व पद यु र  अ यास मां या परदेशातील रिहवासी िव ाथ  यांना 10 वी, 12 वी 

गुणप , Transfer Certificate, Migration Certificate, Gap Certificate आिण आधार काड 

नस याने सदर िव ा य ना पदवी गुणप / माणप , परदेशातील नागरीक व दाखला या 

कागद प ां या आधारे थम वष व दतीय वष साठी वशे दे यास िनयमावली तयार 

करणेकामी मा. -कुलगु  यांनी नामिनदशन के यानुसार सिमती गिठत क न, सदर 

सिमती या बठैका िव ापीठ काय लयात आयोिजत क न, सदर सिमती कडून Guidelines 

for Admissions At Various Under Graduate & Post Graduate Courses By 

Foreign/International Students िनयमावली तयार क न घे यात आली आहे. सदर 

िनयमावली अवलोकनासाठी सोबत जोडली आहे.  

  सबब, पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापरू िव ापीठातील िविवध 

िवभागाअंतगत पदवी व पद यु र अ यास मां या परदेशातील रिहवासी िव ा य किरता 

वशे दे यास गिठत सिमतीने तयार केलेली िनयमावली िवचाराथ). 

 

ठराव: पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठातील िविवध िवभागांतगत पदवी व 
पद यु र अ यास मां या परदेशातील रिहवासी िव ा य किरता वशे दे यास गिठत 
सिमतीने तयार केलेली Guidelines for Admissions At Various Under Graduate & 
Post Graduate Courses By Foreign/International Students या िनयमावलीस 
सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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मा. कुलगु  तथा अ य ा यां या परवानगीने आय या वळेचे िवषय: 
 

[49(1)] A. I. C. T. E., नवी िद ी यांचे िद.02/07/2021 रोजीचे प  मािहती वत. 
 

 (िटपणी: महारा  शासन िनणय .टीइएम-2005/(251/05) तंिश-1, िद.30 जून, 2005 

नुसार, सोलापरू िव ापीठ येथे मा टर िड ी इन िबझनेस ऍडिमिन ेशन (M.B.A.) हा 

अ यास म 2005-06 या शै िणक वष पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर सु  

कर यास मा यता िदलेली होती. यानुसार िव ापीठाने शै. वष 2019-20 पासून 

िव ापीठात पु हा न याने एम.बी.ए. (M.B.A.) हा अ यास म 60 वशे मतेनुसार सु  

केलेला होता. सदर वशे मता िव ापीठास अपरुी पडत अस याने सोलापरू िज ातील 

बरेच िव ाथ  एम.बी.ए. (M.B.A.) अ यास मापासून विंचत राहत होते. यामुळे सोलापरू 

िज ातील िव ा य कडून िव ापीठात वशे मता वाढिव याबाबत वारंवार मागणी होत 

होती. याबाबत िव ापीठाने A.I.C.T.E., नवी िद ी यां या F.No.Western/ 

1-9321527474/2021/EOA, िद.02 जुलै, 2021 रोजी या Extension of Approval 

(EoA) नुसार िव ापीठास एम.बी.ए. (M.B.A.) अ यास मासाठी 60 मतेची वाढीव तुकडी 

मंजूर झालेली आहे. यामुळे िव ापीठातील एम.बी.ए. (M.B.A.) अ यास मास एकूण वशे 

मता 120 कर यास मा यता िमळाललेी आहे. 

 सबब, वरील बाब मािहती तव). 

 

ठराव: A.I.C.T.E., नवी िद ी यां या F.No.Western/1-9321527474/2021/EOA, िद.02 
जुलै, 2021 रोजी या प ा वये Extension of Approval (EoA) नुसार िव ापीठास 
एम.बी.ए. (M.B.A.) अ यास मासाठी 60 मतेची वाढीव तुकडी मंजूर झाले या बाबीची 
न द घे यात आली. 
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[49(२)] वालचंद इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर, िहराचंद नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस, सोलापूर व 

वालंचद कॉलेज ऑफ आट  ॲ ड साय स, सोलापूर या ित ही वाय  महािव ालयातील 
Academic Council Three Nominee साठी ितनीध चे सद यपदी महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या 
नािम नदशनाची बाब मािहती तव. 

 
 (िटपणी: िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी िद ी यांच े प  No.F.22-1/2017(AC), िद.12/03/2021 

प ा वये 1) िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर 2) वालचदं इ टटयूट ऑफ टे नॉलॉजी, 

सोलापूर व 3) वालंचद कॉलेज ऑफ आट  ॲ ड साय स, सोलापूर या तीन महािव ालयांना शै िणक 

वष 2021-22 ते 2030-31 या दहा वष करीता  वाय  दज  ा त झालेला आहे.  यास अनुस न 

वाय  महािव ालयास Academic Council Three Nominee साठी नामिनदशन हो याबाबत 

महािव ालयांनी िवनंती केली आहे. 

 उपरो त बाबत University Grants Commissions (Government of Autonomous 

Status Upon College and measures for maintenance of standard in Autonomous College) 

regulations, 2018 मधील मु ा .13.4 नुसार Academic Council Three Nominee नुसार 

खालील माणे येक वाय  महािव ालयातील नामिनदशन झालेले आहे. 

 अ. . महािव ालयाच ेनांव नामिनदशन केले या सद याच ेनांव 

1) िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ 

कॉमस, सोलापूर 

1) ाचाय डॉ. एस. के. पाटील 
बी. पी. सुलाखे कॉमस कॉलेज, बाश  

2) ाचाय डॉ. ीमती के. ए. पांडे 
डी.ए. ही.वलेणकर कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर 

3) डॉ. ीमती ही. के. पुरोिहत 
संगमे र महािव ालय, सोलापूर 

2) वालचदं कॉलेज ऑफ आटस 

ॲ ड साय स, सोलापूर 

1) डॉ. एम. टी. बचटेु 
सांगोला कॉलेज, सांगोला 

2) ाचाय डॉ. पी. आर. थोरात 
ी. िशवाजी महािव ालय, बाश  

3) डॉ. ीमती एम. ज.े पाटील 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर 
िव ापीठ, सोलापूर 

 3) वालचदं इ ट ुट ऑफ 
टे नॉलॉजी, सोलापूर 

1) डॉ. एल. बी. दामा 
डी.बी.एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट  ॲ ड 
साय स, सोलापूर 

2) डॉ. सी. पी. िपसे 
एस.के.एन. सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, 
कोट , पंढरपूर 

3) डॉ. एस. डी. नवले 
एन.बी.नवले सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, 
केगांव, सोलापूर 
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  उपरो त माणे नामिनदशा या केले या कायवाहीस मा.कुलगु  यांनी महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे.   

 सबब, वालचदं इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर, िहराचदं नेमचदं कॉलेज ऑफ 

कॉमस, सोलापूर व वालंचद कॉलेज ऑफ आट  ॲ ड साय स, सोलापूर या ित ही वाय  

महािव ालयातील Academic Council Three Nominee साठी ितिनध चे सद यपदी महारा  

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने 

केले या नािम नदशनाची बाब मािहती तव). 

 
ठराव: वालचंद इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर, िहराचंद नेमचंद कॉलजे ऑफ कॉमस, सोलापूर व 

वालंचद कॉलेज ऑफ आट  ॲ ड साय स, सोलापूर या ित ही वाय  महािव ालयातील 
Academic Council Three Nominee साठी ितिनध चे सद यपदी महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा.कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या 
नामिनदशनाची न द घे यात आली. 
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[49(३)] कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालया या शै िणक वष  

2021-22 पासून एल.एल.बी. भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणाची 
बाब िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालया या शै िणक वष 

2021-22 पासून एल.एल.बी. भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणाच े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. एम. कृ णमूत                   (अ य ) 

2) डॉ. एम. एस. िम ा               (सद य) 

3) मा. िश ण संचालक                         (सद य)      

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

 मा.कुलगु  यां 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 सिमती यां या कोरोना ादुभाव, लॉकडाऊन व इतर िनबधामुळे महािव ालयांना भेटी 

झाले या नाहीत अशा महािव ालयां या संल नकरणा या नुतनीकरणाबाबतचा िवषय िव ा 

पिरषदे या िवचाराथ सादर करणेबाबत आदेिशत केलेले होते.    

 यानुसार कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालयास थािनक 

चौकशी सिमतीची कोरोना ादुभाव, लॉकडाऊन व इतर िनबधामुळे भेट झालेली नस याने उ त 

महािव ालयातील बी.ए.एल.एल.बी. भाग 1 ते 5 व एल.एल.बी. भाग 1 ते 3 या अ यास मां या 

संल नकरणा या नुतनीकरणाबाबतचा िवषय िद.10/07/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या बैठकीम ये 

िवचाराथ सादर कर यात आलेला होता. यानुषंगाने िद.10/07/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या 

बैठकीतील ठराव . 99 खालील माणे आहे.   

ठराव- "शै िणक वष 2021-22 पासून पदवी अ यास मा या संल नकरणाच े नुतनीकरणाकिरता 

थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले या महािव ालया या संल नकरणा या नुतनीकरणाबाबत 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालयास थािनक चौकशी 

सिमतीने भेट िद यानंतर व महािव ालयाने अटी पूतता के यानंतर सदर महािव ालयाचा िवषय 

पुढील बैठकीत सादर कर यात यावा." 

 त नंतर वरील माणे िनयु त थािनक चौकशी सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देऊन 

अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून, या अनुषंगाने थािनक चौकशी सिमती ारे ा त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  सदर सिमतीने एल.एल.बी. भाग 1 ते 3 या अ यास मा या 

संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता अट या अधीन राहून 

िशफारस केलेली आहे.  यानुषंगाने थािनक चौकशी सिमतीने सूचिवले या अटीपूतता करणेबाबत 

महािव ालयास या काय लयाचे प  जा. . पुअहोसोिवसो/संल नता/ 2021/6961, 

िद.18/09/2021 रोजी या प ा वये कळिवले आहे. परंतू, महािव ालयाकडून अ ापपयत अटीपूतता 

अहवाल अ ा त आहे. 
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 तसेच मा.कुलगु  यां या िद.13/10/2021 रोजी या आदेशा वये शै िणक वष 2021-22 

पासून उ त महािव ालया या एल.एल.बी. भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या 

नुतनीकरणाची बाब िद.30/10/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या बैठकी या िवचाराथ सादर 

करणेबाबत आदेिशत केलेले आहे. 

 सबब, कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालया या 

एल.एल.बी. भाग 1 ते 3 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2021-22 

या एका वष किरता खालील अटीपूतते या अिधन राहून मा यता दे याची बाब िव ा पिरषदे या 

िवचाराथ). 

1. महािव ालयाम ये िनयमीत शै िणक अहता धारक ंथपालची नेमणकू करावी. 

2. महािव ालयातील िव ाथ  व िव ाथ नीसाठी िप या या पा याची आर ओ वॉटर िफ टर व 

टॉलेटची सोय करावी. 

3. महािव ालयातील कायरत असले या िश कांचा पगार हा िव ापीठ व शासन िनयमानुसार 

करावा कवा िश कांना िकमान वतेन .25,000/- ाव,े तसेच िलपीक .15,000/-, िशपाई 

.10,000/- मानधन दे यात याव.े 

4. िश क व िश केतर कमचारी यांच े िनयमीत वतेन अदा क न यांचा भ. िनव ह िनधी कपात 

करावा. 

5. महािव ालया या ंथालयासाठी सन 2021-22 .1,00,000/- िवधी अ यास माची पु तके व 

िनयतकालीके खरेदी करावी. 

6. महािव ालयाची इमारत ही जुनी असून अिधकृत इंिजिनअरकडुन इमारत पाहणी क न सुरि त 

माणप  याव े(Structural Audit). 

 
ठराव: कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालया या एल.एल.बी. भाग 1 ते 3 

या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका वष किरता 
खालील अटीपूतते या अिधन राहून सव नुमते मा यता दे यात आली. 
1. महािव ालयाम ये िनयमीत शै िणक अहता धारक ंथपालची नेमणूक करावी . 
2. महािव ालयातील िव ाथ  व िव ाथ नीसाठी िप या या पा याची आर ओ वॉटर िफ टर व 

टॉलेटची सोय करावी. 
3. महािव ालयातील कायरत असले या िश कांचा पगार हा िव ापीठ व शासन िनयमानुसार 

करावा कवा िश कांना िकमान वतेन .25,000/- ावे, तसेच िलपीक .15,000/-, िशपाई 
.10,000/- मानधन दे यात यावे . 

4. िश क व िश केतर कमचारी यांचे िनयमीत वेतन अदा क न यांचा भ. िनव ह िनधी कपात 
करावा. 

5. महािव ालया या ंथालयासाठी सन 2021-22 साठी .1,00,000/- िवधी अ यास माची 
पु तके व िनयतकालीके खरेदी करावी . 

6. महािव ालयाची इमारत ही जुनी असून अिधकृत इंिजिनअरकडुन इमारत पाहणी क न 
सुरि त माणप  यावे (Structural Audit). 
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[49(४)] कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालया या शै िणक वष  

2021-22 पासून बी.ए.एल.एल.बी. भाग 1 ते 5 या अ यास मा या संल नकरणा या 
नुतनीकरणाची बाब िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालया या शै िणक वष 

2021-22 पासून बी.ए.एल.एल.बी. भाग 1 ते 5 या अ यास मा या संल नकरणाच े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. एम. कृ णमूत                    (अ य )      

2) डॉ. एम. एस. िम ा                (सद य) 

3) मा. िश ण संचालक                          (सद य) 

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

 मा.कुलगु  यां 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 सिमती यां या कोरोना ादुभाव, लॉकडाऊन व इतर िनबधामुळे महािव ालयांना भेटी 

झाले या नाहीत, अशा महािव ालयां या संल नकरणा या नुतनीकरणाबाबतचा िवषय िव ा 

पिरषदे या िवचाराथ सादर करणेबाबत आदेिशत केलेले होते.    

 यानुसार कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालयास थािनक 

चौकशी सिमतीची कोरोना ादुभाव, लॉकडाऊन व इतर िनबधामुळे भेट झालेली नस याने उ त 

महािव ालयातील बी.ए.एल.एल.बी. भाग 1 ते 5 व एल.एल.बी. भाग 1 ते 3 या अ यास मां या 

संल नकरणा या नुतनीकरणाबाबतचा िवषय िद.10/07/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या बैठकीम ये 

िवचाराथ सादर कर यात आलेला होता. यानुषंगाने िद.10/07/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या 

बैठकीतील ठराव .99 खालील माणे आहे. 

ठराव- "शै िणक वष 2021-22 पासून पदवी अ यास मा या संल नकरणाच े नुतनीकरणाकिरता 

थािनक चौकशी सिमतीने भेट न िदले या महािव ालया या संल नकरणा या नुतनीकरणाबाबत 

सव नुमते खालील माणे ठराव पािरत कर यात आला. 

 कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालयास थािनक चौकशी 

सिमतीने भेट िद यानंतर व महािव ालयाने अटी पूतता के यानंतर सदर महािव ालयाचा िवषय 

पुढील बैठकीत सादर कर यात यावा." 

 त नंतर वरील माणे िनयु त थािनक चौकशी सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देऊन 

अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला असून, या अनुषंगाने थािनक चौकशी सिमती ारे ा त 

झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे.  सदर सिमतीने बी.ए.एल.एल.बी. भाग 1 ते 5 या 

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

अट या अधीन राहून िशफारस केलेली आहे.  यानुषंगाने थािनक चौकशी सिमतीने सूचिवले या 

अटीपूतता करणेबाबत महािव ालयास या काय लयाचे प  जा. . पुअहोसोिवसो/संल नता/ 

2021/6960, िद.18/09/2021 रोजी या प ा वये कळिवले आहे. परंतू, महािव ालयाकडून 

अ ापपयत अटीपूतता अहवाल अ ा त आहे. 
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 तसेच मा.कुलगु  यां या िद.13/10/2021 रोजी या आदेशा वये शै िणक वष 2021-22 

पासून उ त महािव ालया या बी.ए.एल.एल.बी. भाग 1 ते 5 या अ यास मा या संल नकरणा या 

नुतनीकरणाची बाब िद.30/10/2021 रोजी या िव ा पिरषदे या बैठकी या िवचाराथ सादर 

करणेबाबत आदेिशत केलेले आहे. 

 सबब, कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालया या 

बी.ए.एल.एल.बी. भाग 1 ते 5 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 

2021-22 या एका वष किरता खालील अटीपूतते या अिधन राहून मा यता दे याची बाब िवचाराथ). 

1. महािव ालयाम ये िनयमीत शै िणक अहताधारक ंथपालची नेमणकू करावी. 

2. महािव ालयातील िव ाथ  व िव ाथ नीसाठी िप या या पा याची आर ओ वॉटर िफ टर व 

टॉलेटची सोय करावी. 

3. महािव ालयातील कायरत असले या िश कांचा पगार हा िव ापीठ व शासन िनयमानुसार 

करावा कवा िश कांना िकमान वतेन .25,000/- ाव,े तसेच िलपीक .15,000/-, िशपाई 

.10,000/- मानधन दे यात याव.े 

4. िश क व िश केतर कमचारी यांच े िनयमीत वतेन अदा क न यांचा भ. िनव ह िनधी कपात 

करावा. 

5. महािव ालया या ंथालयासाठी सन 2021-22 साठी . 1,00,000/- िवधी अ यास माची 

पु तके व िनयतकालीके खरेदी करावी. 

6. महािव ालयाची इमारत ही जुनी असून अिधकृत इंिजिनअरकडुन इमारत पाहणी क न सुरि त 

माणप  याव े(Structural Audit). 

 
ठराव: कमवीर औदंुबर पाटील िवधी महािव ालय, पंढरपूर या महािव ालया या बी .ए.एल.एल.बी. भाग 1 

ते 5 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2021-22 या एका 
वष किरता खालील अटीपूतते या अिधन राहून सव नुमते मा यता दे यात आली. 
1. महािव ालयाम ये िनयमीत शै िणक अहताधारक ंथपालची नेमणूक करावी . 
2. महािव ालयातील िव ाथ  व िव ाथ नीसाठी िप या या पा याची आर ओ वॉटर िफ टर व 

टॉलेटची सोय करावी. 
3. महािव ालयातील कायरत असले या िश कांचा पगार हा िव ापीठ व शासन िनयमानुसार 

करावा कवा िश कांना िकमान वतेन .25,000/- ावे, तसेच िलपीक .15,000/-, िशपाई 
.10,000/- मानधन दे यात यावे . 

4. िश क व िश केतर कमचारी यांचे िनयमीत वेतन अदा क न यांचा भ. िनव ह िनधी कपात 
करावा. 

5. महािव ालया या ंथालयासाठी सन 2021-22 साठी . 1,00,000/- िवधी अ यास माची 
पु तके व िनयतकालीके खरेदी करावी . 

6. महािव ालयाची इमारत ही जुनी असून अिधकृत इंिजिनअरकडुन इमारत पाहणी क न 
सुरि त माणप  यावे (Structural Audit). 
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[49(५)] तुत िव ापीठातील सामािजकशा े संकुलातील जनसं ापन िवभागाम ये PG Diploma in 

Electronic Media हा एक वष चा Diploma कोस शै िणक वष 2021-22 पासून सु  कर याची 
बाब िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: सामािजकशा  ेसंकुलातील मास क यूिनकेशन िवभागातील िव ा य साठी मा.कुलगु  यांनी 

अ यावत टी. ही. टुडीओ तसेच रेिडओ टुिडओ उभार यास मा यता िदली, तसेच सदर टुिडओ 

उभार यास 1 कोटी 25 लाख पये खच ची तरतूद केली. यानुसार िवभागात टी. ही. टुिडओ व 

रेिडओ टुिडओ उभार याच ेकाम झाले आहे. 

 या दो ही टुिडओचा फायदा िव ा य ना हावा या टीने तसेच िवभागा या उ प ात वाढ 

हावी, या उ ेशाने हा अ यास म सु  कर यात येत आहे. महारा ात मोज याच िठकाणी 

इले ॉिनक िमडीयाची पदवी िदली जाते. सोलापूर िज ाम ये कोठे ही इले ॉिनक िमिडयाचा 

अ यास म िव ा य साठी उपल ध नाही. इले ॉिनक िमिडयाम ये टी. ही. आिण रेिडयो या 

े ाम ये भरपूर नोकरी या संधी िव ा य ना उपल ध आहेत, ही बाब ल ात घेवून हा अ यास म सु  

कर याचा िवचार कर यात आला आहे.  

सदर अ यास म हा एका वष कालावधीचा असेल व यासाठी .15,000/- इतकी फी 

असेल. तसेच सदर अ यास मासाठी 20 िव ाथ  वशे मता िनि त करावी असे वाटते. तसेच सदर 

अ यास मा या वशेासाठी कोण याही िव ापीठाची पदवी पास अस यास वशे िदला जाईल. 

या माणे सदर अ यास म सु  कर यास मा.कुलगु  महोदया यांनी िद.20/04/2021 रोजी या 

िटपणी वये मा यता िदली आहे. तसेच अ यासमंडळे िवभागाकडून सदर माणे PG Diploma in 

Electronic Media या अ यास मासाठी आराखडा व पा म वकार याबाबत ठेवले या िवषयास 

िव ा पिरषदेने िद.10/07/2021 रोजी या बैठकीम ये मा यता दे यात आली आहे. 

 सबब, तुत िव ापीठातील सामािजकशा  े संकुलातील जनसं ापन िवभागाम ये PG 

Diploma in Electronic Media हा एक वष चा Diploma कोस शै िणक वष 2021-22 पासून सु  

कर याची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव: तुत िव ापीठातील सामािजकशा े संकुलातील जनसं ापन िवभागाम ये PG Diploma in 

Electronic Media हा एक वष चा Diploma कोस 20 िव ाथ  वशे मतेसह शै िणक वष  
2021-22 पासून सु  कर यास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम 
33(यक) नुसार सव नुमते यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली. 
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[49(६)] वालचंद इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर या महािव ालयास पीएच.डी. िस हील 
इंिजिनअर ग या संशोधन क ा या संल नकरणा या नुतनीकरणास मा यता दे याची बाब 
िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: वालचंद इ टटयूट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापरू या महािव ालयास सन  

2022-23 पासून संल नकरणा या नुतनीकरणास खालील माणे थािनक चौकशी 

सिमतीने ताव िद.22/10/2021 रोजी िव ापीठात सादर केलेला आहे.   

संल नकरणाचे नुतनीकरण - पीएच.डी. िस हील इंिजिनअर ग संशोधन क  

 याअनुषंगाने तुत तावास सन 2022-23 (जून 2022) पासून संल नकरणा या 

नुतनीकरणास मा यता 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. एस. डी. नवले  अ य   

2. डॉ. पी. एम. पवार    सद य 

3. डॉ. एस. बी. तानवडे   सद य 

 उपरो त सिमतीने वालचंद इ टटयूट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापरू या 

महािव ालयास भेट देऊन अहवाल िव ापीठाकडे सादर केला असून सदर सिमतीने उ त 

महािव ालयास पीएच.डी. िस हील इंिजिनअर ग या संशोधन क ास शै.वष 2022-23 ते 

2026-27 या पाच वष करीता संल नकरणा या नुतनीकरणाची िशफारस केललेी आहे.  

 सबब, उपरो त महािव ालयास पीएच.डी. िस हील इंिजिनअर ग संशोधन क ास 

संल नकरणाचे नुतनीकरण शै.वष 2022-23 ते 2026-27 या 5 वष करीता मा यता 

दे याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: वालचंद इ ट ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर या महािव ालयास पीएच.डी. िस हील 
इंिजिनअर ग या संशोधन क ा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै. वष 2022-23 ते 
2026-27 या 5 वष करीता सव नुमते मा यता दे यात आली. 
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[49(७)] तुत िव ापीठाकडे सांगोला महािव ालय, सांगोला (मराठी व अथशा ) व िव ान 
महािव ालय सांगोला ( हदी) या िवषयाचे ा 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 सांगोला महािव ालय, सांगोला यांचे मराठी व 

अथशा  या अ यास माचे व िव ान महािव ालय, सांगोला यांचे हदी 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.  

 याअनुषंगाने उ त महािव ालया या तावास सन 2021-22 पासून 

संल नकरणाचे नुतनीकरण दे यासंदभ त महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 नुसार थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती. थािनक चौकशी 

सिमतीने िदले या अहवालानुसार सांगोला महािव ालय, सांगोला येथे 3 (तीन) िव ा य या 

संशोधन काय साठी संशोधन क  चालू ठेवणे आव यक आहे. परंतू सदरील संशोधन क  

वरील 03 िव ा य या संशोधन काय या समा ती नंतर मराठी व अथशा  संशोधन क  बदं 

केल े जाईल अशी िशफारस सिमतीने केललेी आहे व िव ान महािव ालय, सांगोला येथे 

हदी िवषयाचा पद यू र अ यास म नस याने सिमती एम.ए. ( हदी) पीएच.डी संशोधन क  

बदं कर याची िशफारस सिमतीने केलेली आहे. 

 सबब, सांगोला महािव ालय सांगोला (मराठी व अथशा ) व िव ान महािव ालय, 

सांगोला ( हदी) या अ यास माचे पीएच.डी चे संशोधन क  बदं कर याची थािनक चौकशी 

सिमतीची िशफारस िवचाराथ). 

 

ठराव: सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील मराठी व अथशा  आिण िव ान 
महािव ालय सांगोला या महािव ालयातील हदी या िवषयासंदभ त थािनक चौकशी 
सिमतीने िदले या अहवालानुसार संशोधन क  बंद कर यास सव नुमते मा यता दे यात 
आली. 
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[49(८)] ी.ए.पी.िद.जैन पाठशाला, सोलापूर संचिलत वालचंद कॉलजे ऑफ आट  ॲ ड साय स, 
सोलापूर महािव ालयातील एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग-1 व 2 हा अ यास म शै.वष  
2022-23 पासून बंद कर या या अनुषंगाने आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर 
कर या तव महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  
यांनी िव ा पिरषदे या वतीने थािनक चौकशी सिमती सद यांचे नामिनदशन के याची बाब 
मािहती तव. 

 
 (िटपणी: ाचाय, वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स सोलापूर यांचेकडुन महािव ालयातील 

एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग-1 व 2 अ यास म शै िणक वष 2022-23 पासुन बंद कर याबाबत 

ताव ा त झाला आहे.  

सं थेच ेनाव महािव ालयाच ेनाव बंद करावयाचा 
अ यास म 

बंद करावयाचे 
वष 

अनुदानाचा 
कार 

ी.ए.पी.िद. जैन 
पाठशाला, 
सोलापूर 

वालचदं कॉलेज ऑफ 
आट  ॲ ड साय स, 
सोलापूर 

एम.ए सी. 
नॅनोटे नॉलॉजी 
भाग - 1  व 2 

शै िणक  वष  
2022-23 

पासुन 

कायम 
िवनाअनुदािनत 

 वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयातील एम.ए सी. 

नॅनोटे नॉलॉजी भाग 1 व 2 या अ यास मास शासन िनणय .एनजीसी 2016/(102/16)/मिश 4, 

िद.04 जुलै, 2016 अ वये महारा  शासनाची शै िणक वष 2016-17 पासुन कायम िवना अनुदािनत  

त वावर मा यता िदलेली होती. 

 परंत,ू सदर अ यास मास िव ा य कडुन मागणी नस यामुळे व वशे घे यास िव ाथ    

उपल ध नाहीत. या कारणा तव वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या 

महािव ालयाने एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी हा अ यास म शै िणक वष 2022-23 पासुन बंद 

कर याचा िनणय घेतला अस याच े ा त तावात नमुद केले आहे.  

 महािव ालय/िव ाशाखा/अ यास म/िवषय/अितिर त तुकडी कवा अितिर त िव ाथ  

वशे मता बंद कर याबाबत ा त तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट देऊन आव यक ती 

चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 121(3) अ वये थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर याच े अिधकार िव ा पिरषदेस 

आहेत.  

 परंत,ू िव ा पिरषदेची बैठक िद.10/07/2021 रोजी संप  झाली असुन नजीक या काळात 

लवकर आयोिजत हो याची श यता नस याने व सं थेने सदर अ यास म बंदचा ताव 

िव ापीठाकडे िद.29/07/2021 रोजी सादर केलेला आहे. यामुळे सदर अ यास म शै िणक वष 

2022-23 पासुन बंद कर याची कायवाही िविहत वळेेत हो या तव पुढील यो य ती कायवाही 
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कर याकामी महािव ालयास भेट देऊन सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी मा.कुलगु  यां या 

अिधकारात महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये खालील माणे 

थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती.  

1) ाचाय डॉ. थोरात पी. आर. अ य  

2) डॉ. डोईफोडे एन. आर. सद य  

3) डॉ. नंदीमठ ए. आर. सद य 

 सबब, वालचदं कॉलेज ऑफ आट  ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयातील   

एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग 1 व 2 हा अ यास म शै िणक वष 2022-23 पासुन बंद कर या या 

अनुषंगाने आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर या तव महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  यांनी िव ा पिरषदे या वतीने थािनक 

चौकशी सिमती सद यांच ेनामिनदशन के याची बाब मािहती तव). 

 
ठराव: ी.ए.पी.िद.जैन पाठशाला, सोलापूर संचिलत वालचंद कॉलजे ऑफ आट  ॲ ड साय स, 

सोलापूर महािव ालयातील एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग 1 व 2 हा अ यास म शै.वष  
2022-23 पासून बंद कर या या अनुषंगाने आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर 
कर या तव, महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) अ वये मा. कुलगु  
महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने थािनक चौकशी सिमती सद यांचे नामिनदशन के याची न द 
घे यात आली. 
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[49(९)] ी.ए.पी.िद.जैन पाठशाला, सोलापूर संचिलत वालचंद कॉलजे ऑफ आट  ॲ ड साय स, 
सोलापूर महािव ालयातील एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग 1 व 2 हा अ यास म शै.वष  
2022-23 पासून बंद  करणेबाबत थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: ाचाय, वालचदं कॉलेज ऑफ आटस आटस ॲ ड साय स सोलापूर यांचकेडुन 

महािव ालयातील एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग-1 व 2 अ यास म शै िणक वष 2022-23 पासुन 

बंद कर याबाबत ताव ा त झाला आहे.  

सं थेच ेनाव महािव ालयाच ेनाव बंद करावयाचा 
अ यास म 

बंद करावयाचे 
वष 

अनुदानाचा 
कार 

ी.ए.पी.िद. जैन 
पाठशाला, 
सोलापूर 

वालचदं कॉलेज ऑफ 
आटस ॲ ड साय स, 
सोलापूर 

एम.ए सी. 
नॅनोटे नॉलॉजी 
भाग - 1  व 2 

शै िणक  वष  
2022-23 

पासुन 

कायम 
िवनाअनुदािनत 

 वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयातील एम.ए सी. 

नॅनोटे नॉलॉजी भाग-1 व 2 या अ यास मास शासन िनणय .एनजीसी 2016/(102/16)/मिश 4, 

िद.04 जुलै, 2016 अ वये महारा  शासनाची शै िणक वष 2016-17 पासुन कायम िवना अनुदािनत  

त वावर मा यता िदलेली होती. 

 परंत,ू सदर अ यास मास िव ा य कडुन मागणी नस यामुळे व वशे घे यास िव ाथ    

उपल ध नाहीत. या कारणा तव वालचदं कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या 

महािव ालयाने एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी हा अ यास म शै िणक वष 2022-23 पासुन बंद 

कर याचा िनणय घेतला अस याच े ा त तावात नमुद केले आहे.  

 महािव ालय/िव ाशाखा/अ यास म/िवषय/अितिर त तुकडी कवा अितिर त िव ाथ  

वशे मता बंद कर याबाबत ा त तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट देऊन आव यक ती 

चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 

2016 कलम 121(3) अ वये थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर याच े अिधकार िव ा पिरषदेस 

आहेत.  

 परंत,ू िव ा पिरषदेची बैठक िद.10/07/2021 रोजी संप  झाली असुन नजीक या काळात 

लवकर आयोिजत हो याची श यता नस याने व सं थेने सदर अ यास म बंदचा ताव 

िव ापीठाकडे िद.29/07/2021 रोजी सादर केलेला आहे. यामुळे सदर अ यास म शै िणक वष 

2022-23 पासुन बंद कर याची कायवाही िविहत वळेेत हो या तव पुढील यो य ती कायवाही 

कर याकामी महािव ालयास भेट देऊन सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी मा.कुलगु  यां या 

अिधकारात महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये खालील माणे 

थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती.  

1) ाचाय डॉ. थोरात पी. आर. अ य  

2) डॉ. डोईफोडे एन. आर. सद य  

3) डॉ. नंदीमठ ए. आर. सद य 
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 सदर सिमतीने महािव ालयास भेट देऊन सिव तर अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला 

आहे. सदर सिमतीने अहवालाम ये खालील मु े नमुद क न एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग-1 व 2 

हा अ यास म शै िणक वष 2022-23 पासुन बंद कर याची िशफारस केली आहे. 

1. सव बाब नी यु त अशा योगशाळा असुन देखील या अ यास मास िव ाथ  विेशत होत 

नाहीत. महािव ालयाने य न क न देखील िव ाथ  विेशत होत असताना िदसत नाही. 

2. या कोससाठी या ा यापकांची िनयु ती केली होती, यांचा सेवाकालावधी संप याने ते 

स या कायरत नाहीत.  यांच ेअसणारे सव डयुज महािव ालयाने पूण केलेले आहेत. 

 सबब, वालचदं कॉलेज ऑफ आट  ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयातील   

एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग-1 व 2 हा अ यास म शै िणक वष 2022-23 पासुन बंद करणेबाबत 

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस िवचाराथ). 

 
ठराव: ी.ए.पी.िद.जैन पाठशाला, सोलापूर संचिलत वालचंद कॉलजे ऑफ आट  ॲ ड साय स, 

सोलापूर महािव ालयातील एम.ए सी. नॅनोटे नॉलॉजी भाग 1 व 2 हा अ यास म शै.वष  
2022-23 पासून बंद करणेबाबत थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस वका न 
यव थापन पिरषदेस िशफारस कर यात आली. 
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[49(10)] तुत िव ापीठा या शै िणक वष 2022-23 या बृहत आराख ात तािवत 
के या माणे िव ापीठ पिरसर संकुलात M.A. History, M.A. Political Science, M.A. 
Public Administration, LL.M., M.Lib., B.Lib., B.S.W., M.S.W. & Constituent UG 
College (Arts, Science & Commerce) सु  कर याची बाब िवचाराथ. 

 
 (िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 33(1)(च) म ये पद या, 

पदिवका, माणप े आिण इतर िव ािवषयक िवशेषोपाधी सु  कर यासंबधंी िव ा पिरषदेने 

यव थापन पिरषदेकडे िशफारस कर याची तरतूद नमूद आहे.  तसचे तुत िव ापीठा या 

शै िणक, संशोधन आिण िवकास िवभागाकडून शै िणक वष 2022-23 साठी तािवत 

कर यात आले या बहृत आराख ात िव ापीठ पिरसर संकुलात M.A. History, M.A. 

Political Science, M.A. Public Administration, LL.M., M.Lib., B.Lib., B.S.W., 

M.S.W. & Constituent UG College (Arts, Science & Commerce) सु  कर याची 

तरतूद कर यात आली आहे. 

 सबब, या माणे िव ापीठ पिरसर संकुलात M.A. History, M.A. Political 

Science, M.A. Public Administration, LL.M., M.Lib., B.Lib., B.S.W., M.S.W. & 

Constituent UG College (Arts, Science & Commerce) सु  कर याची बाब िवचाराथ). 

 

ठराव: तुत िव ापीठा या शै िणक वष 2022-23 या बृहत आराख ात तािवत 
के या माणे िव ापीठ पिरसर संकुलात M.A. History, M.A. Political Science, M.A. 
Public Administration, LL.M., M.Lib., B.Lib., B.S.W., M.S.W. & Constituent UG 
College (Arts, Science & Commerce) सु  कर यास महारा  सावजिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, 2016 मधील कलम 33(1)(च) नुसार सव नुमते यव थापन पिरषदेस िशफारस 
कर यात आली. 
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[49(1१)] भाई छ ु सग चंदेले कॉलजे ऑफ सोशल वक, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष  
2020-21 पासून एम.एस.ड यू. भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणाची 
बाब िवचाराथ. 

 
 िटपणी: भाई छ ु सग चदेंले कॉलेज ऑफ सोशल वक, सोलापूर या महािव ालया या शै िणक वष 

2020-21 पासून एम. एस. ड य.ू भाग 1 व 2 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. बी. ीरसागर      (अ य ) 

2. डॉ. ीमती. एन. सी. वाघमारे        (सद य) 

3. मा. िश ण संचालक                 (सद य) 

4. ी. ए. ए. वारडोले                  (सद य) 

 उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट देवून अहवाल तुत िव ापीठाकडे सादर केलेला 

असून सिमतीने एम. एस. ड य.ू भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास 

शै िणक वष 2020-21 व 2021-22 या दोन वष करीता अटी पूतते या अिधन राहून िशफारस केली 

आहे. थािनक चौकशी सिमतीने सुचिवले या अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास प ा वये 

कळिवले होते. या अनुषंगाने महािव ालयाकडून ा त झालेला अटी पूतता अहवाल सोबत जोडला 

आहे. 

 सबब, भाई छ ु सग चदेंल े कॉलेज ऑफ सोशल वक, सोलापूर या महािव ालया या 

शै िणक वष 2020-21 पासून एम. एस. ड य.ू भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या 

नुतनीकरणास शै िणक वष 2020-21 व 2021-22 या दोन वष करीता अटी पूतत या अिधन राहून 

मा यता दे याची बाब िवचाराथ). 

 
ठराव: भाई छ ु सग चंदेले कॉलेज ऑफ सोशल वक, सोलापूर या महािव ालया या एम.एस.ड यू. भाग 

1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2020-21 व 2021-22 या 
दोन वष करीता खालील अटी पूतते या अिधन राहून सव नुमते मा यता दे यात आली. 
1. Appoint regular Principal through proper university committee. (within Six 

months) 
2. Get the college NAAC accredited. 
3. The college should have necessary requirement/building requirements as per 

government/UGC norms. 
4. The college should update its website as per requirements of disclosure of 

necessary documents on the website. 
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[49(12)] महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ वये संल नत 

महािव ालये/मा यता ा त पिरसं था यांची येकी तीन वष तून एकदा तपासणी (शै िणक व 
शासकीय मू यमापन) कर याकरीता  तयार कर यात आलेली तपासणी सुची/गुणदान फॉरमॅट 

िवचाराथ. 
 

 िटपणी: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ वये संल नत 

महािव ालये/मा यता ा त पिरसं था यांची येकी तीन वष तून एकदा तपासणी (शै िणक व 

शासकीय मू यमापन) करणे आव यक आहे. 

 तुत िव ापीठातील एकूण 100 महािव ालयांपैकी 40 अनुदािनत महािव ालयांच े

शै िणक व शासकीय मू यामापन (Academic & Administrative Audit) शै. वष 2015-16 म ये 

झालेले आहे. उविरत िवना अनुदािनत महािव ालयांच ेशै िणक व शासकीय मू यामापन आतापयत 

झालेले नाही. अनुदािनत महािव ालयांचहेी शै िणक व शासकीय मू यामापन होऊन तीन वष झाले 

अस याने सव संल नत महािव ालयांच े महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 

117 नुसार शै िणक व शासकीय मू यामापन क न घेणे अपेि त आहे. महारा  सावजिनक 

िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 तरतूद खालील माणे आहे. 

1. येक संल नत महािव ालय व मा यता ा त पिरसं था, महािव ालया या कवा मा यता 

ा त पिरसं थेचा िव ा िवषयक दज  व िव ा िवषयक शासनाचा दज  ठरवणे िव ापीठाला 

श य हाव े हणनू िव ापीठ िनदश देईल असे अहवाल, िववरणे व इतर तपशील सादर 

करील. 

2. -कुलगु , याने याबाबतीत िनयु ती केले या एका कवा अिधक सिम यांकडून येक 

िव ापीठ िवभागाची कवा पिरसं थेची संल नत महािव ालयांची कवा मा यता ा त 

पिरसं थेची, येक तीन वष तून िकमान एकदा तपासणी कर याची यव था करील आिण 

या सिम याम ये पुढील सद यांचा समावशे असेल. 

(क) संबंिधत िव ाशाखेचा अिध ठाता - अ य  

(ख) िव ा पिरषदेकडून नामिनदिशत कर यात येईल अशी, िव ापीठाशी अथवा या या 

अिधकािरतेतील कोण याही संल न महािव ालयाशी कवा मा यता ा त पिरसं थेशी 

संबंिधत नसलेली एक त  य ती: 

(ग) यव थापन पिरषदेकडून नामिनदशीत कर यात यावयाची एक त  य ती: 

(घ) अिधसभेकडून नामिनदशीत कर यात यावयाची एक त  य ती: 

 परंत,ू अशा सिमतीवरील कोणताही सद य संबंिधत महािव ालय कवा पिरसं थे या 

यव थापनाशी संबंिधत नसेल. 

 आप या िव ापीठ पिर े ात एकूण 100 महािव ालये आहेत एकाच सिमतीला सदर या 

महािव ालयांच े शासकीय मु यमापन करणे श य होत नाही. यामुळे अंदाजे 10 सिम या गठीत 

करा या लागतील यानुसार वरील माणे महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 
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117 (क) व (ख) अ वये िव ापिरषदे या ठरावानुसार अिध ठाता यांच ेकडून नामिनदशन ा त झाले 

आहे.  (ग) नुसार यव थापन पिरषदेकडून 6 त  य त चे नामिनदशन ा त झालेले आहे व (घ) 

नुसार अिधसभेकडूनही त  य त चे नामिनदशन ा त झालेले आहे. 

 िद. 23/09/2021 रोजी महारा  शासना या ऑनलाईन बैठकीतील िनदशानुसार मंुबई 

िव ापीठाने केले या ऑनलाईन पोटल दारे संल नत महािव ालयांच े शै िणक व शासकीय 

मू यमापन करणे संदभ त ऑनलाईन पोटल या सादरीकरणातील 122 लाईडचा अ यास क न 

याबाबत धोरणा मक िनणय घे यासाठी तसेच िविभ  िवभगाला अंके णासाठी गुण/गुणांकन (Marks) 

िनध रण करणेसाठी मा. कुलगु  यां या िनदशानुसार खालील माणे अ यास सिमती गिठत कर यात 

आली. 

1 ाचाय डॉ. डी. एस. ितकटे (अ य ) 

2 ाचाय डॉ. एस. डी. नवले (सद य) 

3 ाचाय डॉ. एस. के. पाटील (सद य) 

4 डॉ. ही. पी. िशखरे (सद य) 

 उपरो त अ यास सिमतीची बैठक िद. 28/09/2021 रोजी झाली यानुसार महािव ालयांच े

शै िणक व शासकीय मू यामापन करणेसाठी तयार कर यात आलेली तपासणी सुची/गुणदान 

फॉरमॅट सादर केला. 

 सबब, तुत िव ापीठातील अिधिवभागांचे व सव संल नत महािव ालयांच े शै िणक 

मु यमापन करणेकामी तयार कर यात आलेली तपासणी सुची/गुणदान फॉरमॅट िवचाराथ). 

 
ठराव: महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 117 अ वये संल नत 

महािव ालये/मा यता ा त पिरसं था यांची येकी तीन वष तून एकदा तपासणी (शै िणक व 
शासकीय मू यमापन) कर याकरीता  सिमती ारे तयार कर यात आललेी तपासणी सुची/गुणदान 

फॉरमॅट सव नुमते वकार यात आला. 

 
मा. कुलगु , मा. -कुलगु  व सव स माननीय सद यांच े आभार मानून अ य ां या परवानगीने बैठक 

संप याचे .कुलसिचव यांनी जाहीर केले व रा गीतानंतर बैठक समा त झाली.  

 
      सही/-            सही/- 

.कुलसिचव 
(सद य सिचव, िव ा पिरषद) 

 मा. कुलगु   
(अ य , िव ा पिरषद) 

 


