पु य

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर
िव ा पिरषदे या 39 या बैठकीचा कायवृ ांत
मं गळवार, िद.२0 ऑग ट, २०१9 दु पारी 1२:00 वा.

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

िव ा पिरषदे ची ३9 वी बैठक मंगळवार, िद.२0 ऑग ट, २०१9 रोजी दु पारी 1२:00 वा.
िव ापीठ सभागृहाम ये मा. कुलगु महोदय यां या अ य तेखाली आयोिजत कर यात आली होती.
बैठकीस खालील माणे सद य उप थत होते.
अ. .

सद याचे नांव

पद

1)

डॉ. मृणािलनी फडणवीस - मा. कुलगु

अय

2)

डॉ. एस. आय. पाटील - -कुलगु

सद य

३)

ाचाय डॉ. ही. पी. उबाळे - भारी अिध ठाता,
िव ान व तं

४)

ाचाय डॉ.

ान िव ाशाखा
ीमती के. ए. पांडे – भारी अिध ठाता

वािण य व तं
५)

सद य
सद या

ान िव ाशाखा

ाचाय डॉ. एम. एस. कदम - भारी अिध ठाता,

सद य

मानविव ान िव ाशाखा
६)

ाचाय डॉ. एस. एस. गोरे - भारी अिध ठाता,
आंतर – िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा

7)

डॉ. एस. आर. गगजे - भारी सहयोगी अिध ठाता,
िव ान व तं

8)

सद य

ान िव ाशाखा

डॉ. ए. एन. बारबोले, भारी सहयोगी अिध ठाता

सद य

वािण य व यव थापन िव ाशाखा
9)

ाचाय डॉ. एम. कृ णमूत - भारी सहयोगी अिध ठाता,

सद य

मानविव ान िव ाशाखा
10)

ाचाय डॉ. एस. एस. गणापूर, भारी सहयोगी अिध ठाता,

सद य

आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखा
11)

डॉ. एस. बी. धांडे

सद य

संचालक, नवोप म, नवसंशोधन आिण साहचय
12)
13)

ाचाय डॉ. एस. बी. ीरसागर
डॉ. बी. पी. र गे

सद य
सद य

14)

ाचाय डॉ. पी. आर. थोरात

सद य

15)

ाचाय डॉ. डी. एस. ितकटे

सद य

16)

डॉ. ए. एच. ननवरे

सद य

17)

डॉ. एन. जी. शदे

सद य

18)

डॉ. टी. एन. कोळे कर

सद य

19)

डॉ.

सद या

ीमती एस. आय. शेख
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20)

डॉ. ही. पी. िशखरे

सद य

21)

ी. एस. जी. इंगळे

सद य

२२)

डॉ. बी. आर. कच

सद य

२३)

डॉ. के. आर. राव

सद य

24)

ाचाय डॉ. एस. ए. हलकुडे

सद य

25)

डॉ. एस. के. पाटील

सद य

26)

डॉ. डी. आर. गायकवाड

सद य

27)

डॉ.

सद या

28)

डॉ. बी. एच. दामजी

29)

ीमती ॲनी जॉन

सद य

ा. डॉ. ही. बी. घुटे - कुलसिचव

सद य सिचव
: िनमं ि त :

अ. .

िनमं ि तांचे नाव

१)

डॉ. एम. एस. कलशे ी

२)

डॉ. एस. एन. कदम

३)

डॉ. एस. एम. लांडगे

४)

डॉ. एस. एन. सलवदे

५)

ीमती ए. ए. सुलाखे

६)

डॉ. एस. पी. पाटील

7)

डॉ. के. जे. करांडे

8)

ी. बी. एस. िशवशरण

9)

डॉ. आर. एस. हे गडी

१०)

डॉ. जी. एस. कांबळे

11)

डॉ. एम. पी. शा ी

12)

डॉ.

13)

ीमती एम. जे. पाटील

ीमती ए. एन. काटगांवकर

14)

डॉ. ए. ए. गढवाल

15)

डॉ. एस. जी. सोनट के

16)

डॉ. बी. एस. मुळीक

17)

डॉ. महंमद शफी चोबदार

18)

ाचाय डॉ. ए. एल. देशमुख

19)

डॉ. आर. बी. चचोलकर

20)

डॉ. ही. एन. मुलीमनी

21)

डॉ.

22)

डॉ. के. आर. राव

23)

डॉ. एल. बी. दामा

24)

डॉ. अिनल क ी

25)

डॉ. ही. बी. पाटील

ीमती एन. सी. वाघमारे
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26)

डॉ. ही. एन. धडके

27)

डॉ. जो ना शम

28)

ाचाय डॉ. ए. एस.भोईटे
बैठकीची सु वात िव ापीठ गीताने कर यात आली.

अनु प थती:
िव ा पिरषदे या या बैठकीस ाचाय डॉ. एम. एम. दलाल, डॉ. जिमल अ तर, ा.

ीपाद

माहु लीकर, डॉ. एस. िसवराम व डॉ. एस. आर. कोकरे , संचालक, परी ा व मू यमापन मंडळ यांनी
दुर वनी ारे / ई-मेल ारे अनुप थत राह याबाबत िवनंती केली होती. यां या अनुप थतीची न द
घेवून मा यता दे यात आली. तसेच

ी. पी. टी. पाटील,

ा. सुभाष भटनागर, डॉ. एस.

पिकरीसामी, डॉ. शा वती सेन येरम, ा. बी. एन. थोरात, डॉ. बी. पी. लाडगांवकर, डॉ. टी. एन.
लोखंडे, डॉ. डी. आर. माने, िश ण संचालक (उ च िश ण), महारा
नंदनवार,
पाटील, डॉ.

.िवभागीय सहसंचालक, (तं

रा य, पुणे व डॉ. डी. आर.

िश ण) पुणे हे िनयिमत सद य आिण डॉ. ए. एस.

ीमती ए. आर. कुलकण , डॉ. एम. एन. जगताप,

ी. ही. आर. मराठे , डॉ. आर.

आर. दु ब,े ा. लोबो एल. एम. आर. जे, डॉ. डी. जी. कदम व डॉ. बी. बी. पुजारी हे िनमंि त सद य
िव ा पिरषदे या बैठकीस अनुप थत होते.
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सदर बैठकीत खालील माणे कामकाज झाले .
[ 01 ]

िद.21 मे , 2019 रोजी झाले या िव ा पिरषदे या 38 या बैठकीचा कायवृ ांत वाचून
कायम करणे व कायवाही अहवालाची न द घेणे .

ठराव:

िद.21 मे, २०१9 रोजी झाले या िव ा पिरषदे या 38 या बैठकीचा कायवृ ांत
खालील दु

तीसह वाचून सव नुमते कायम कर यात आला व कायवाही अहवालाची

न द घे यात आली.
दु

ती -

ी. एस. जी. इंगळे यां या अनुप थतीची न द घेवून मा यता दे यात

आली.
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[ 0२ ]

तुत िव ापीठ अंतगत िविवध संकुलामधील अनु दािनत व िवनाअनु दािनत
अ यास माकिरता चालू शै िणक वष 2019-20 पासून िव ाथ सं या वाढ (Intake
Capacity) करणेस मा.कुलगु

महोदया यांन ी िव ा पिरषदे या वतीने मा यता

िद याची बाब मािहती तव.
(िटपणी:

तुत िव ापीठ अंतगत िविवध संकुलामधील अनुदािनत व िवनाअनुदािनत

अ यास माकिरता चालू शै िणक वष 2019-20 पासून िव ाथ सं या वाढ (Intake
Capacity) कर याची िव ा य कडू न व पालकांकडू न वारं वार मागणी होत आहे .
याअनुषंगाने मा.कुलगु

महोदया, कुलसिचव व िव ापीठ अिधिवभागातील

सव संचालक, िवभाग मुख यां यात सवकष चच झाली. तदनंतर िव ा य चे शै िणक
िहत ल ात घेता सव सहमतीने िव ाथ सं या वाढ कर याचे ठरले.

यानु सार

संकुलातील अ यास मांची सोबत माणे पूव चा मंजूर िव ाथ सं याचा, वाढीव नवीन
िवषय व वाढीव िव ाथ सं येचा िविहत नमुना (Intake Capacity) सोबत जोडला आहे .
या माणे

वेशाची जािहरात,

वेशाची याबाबत

वरीत िनणय होऊन कायवाही

आव यक होते.
यापूव संकुलातील

येक अ यास मास वेश देताना एकूण वेश

10% जागा इतर िव ापीठातील िव ा य ना

वेश दे यात येत होते.

शै िणक वष 2019-20 पासून वाढीव िव ाथ सं येनंतर एकूण वेश

मते या

परं त,ू चालू
मते या 25%

जागा हे इतर िव ापीठातील (other University) िव ा य ना दे यात यावे. उवरीत
75% जागा

तुत िव ापीठातील (Home University) िव ा य किरता दे यात आले

आहे .
तसेच िविवध संकुलातील अ यास माकिरता यापूव शासनाने मा य केलेली
िव ाथ सं या (Intake Capacity) नुसार मागासवग य िव ा य ना िश यवृ ी िमळत
आहे .

परंतू, स य: थतीत वाढीव असले या िव ा य ना पूण शु क भ न

यावे

लागणार आहे.
वरील बाबीस मा.कुलगु

महोदयांनी महारा

सावजिनक िव ापीठ

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िदलेली आहे .
सबब, सदरची बाब मािहती तव).
ठराव:

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी केले या कायवाहीची न द घे यात आली.
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[ 0३ ]

एस. के. एन.

सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, कोट , ता. पंढरपूर या महािव ालया या

शै िणक वष 2019-20 पासून एम. टे क. (Structural Engg.) भाग 1 व 2 या अ यास मा या
संल नकरणा या नु तनीकरणास महारा
12(7) अ वये मा. कुलगु

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम

महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िद याची बाब

मािहती तव.
(िटपणी: एस. के. एन.

सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, कोट , ता. पंढरपूर या

महािव ालया या शै िणक वष 2019-20 पासून एम. टे क. (Stractural Engg.) भाग 1 व 2 या
अ यास मा या संल नकरणाचे नुतनीकरणा या

ात

तावासंदभ त महािव ालयास भेट

दे ऊन 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. पी. पाटील (अ य )
3. मा.संचालक (तं

2.

ीमती. ही. एस. ीरसागर (सद य)

िश ण संचालनालय, मुंबई) (सद य) 4.

ी. पी. एम. पवार (सद य)

उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट दे ऊन अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला
असून, याअनुषंगाने थािनक चौकशी सिमती ारे ा त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे .
सदर सिमतीने एम. टेक. (Structural Engg.) भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या
नुतनीकरणास शै िणक वष 2019-20, 2020-21 आिण

2021-22 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 ा पिरषदे समोर सादर करणे आव यक आहे .
तथािप, िव ा पिरषदेची बैठक िद. 21/05/2019 रोजी संप
महािव ालयास शै िणक वष 2019-20 या क ीय

वेश

झाली असून सदर

ि येत न दणी कर याकिरता

िद. 22/05/2019 ही अंितम तारीख अस याने महािव ालयास

तुत िव ापीठाचे

संल नकरण असणे आव यक आहे. अ यथा अशा महािव ालय/अ यास माचे क ीभूत वेश
ि येत समावेश केला जात नाही.
या तव,

थािनक चौकशी सिमतीने सदर अ यास मास शै िणक वष 2019-20,

2020-21 आिण 2021-22 या तीन वष किरता केले या िशफारशीचे मा यता प

िविहत वेळेत

दे या तव व पुढील यो य या कायवाही तव िव ा पिरषदे या वतीने मा. कुलगु
यां या ा त अिधकारात महारा

महोदय

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

मा यता िदलेली आहे .
सबब, एस. के. एन. सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, कोट , ता. पंढरपूर या
महािव ालया या एम.टे क. (Structural Engg.) भाग 1 व 2 या अ यास मा या
संल नकरणा या नुतनीकरणास शै िणक वष 2019-20, 2020-21 आिण 2021-22 या तीन
वष किरता महारा

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

महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िद याची बाब मािहती तव).
ठराव:

महारा

सावजिनक

िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७)

अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी केले या कायवाहीची न द घे यात आली.
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[ 04 ]

एस. के. एन. सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, कोट , ता. पंढरपूर या महािव ालया या
शै िणक वष 2019-20 पासून एम. टे क. (Design Engg.) भाग 1 व 2 या अ यास मा या
संल नकरणा या नुतनीकरणास महारा
12(7) अ वये मा. कुलगु

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम

महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िद याची बाब

मािहती तव.
(िटपणी: एस. के. एन.

सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, कोट , ता. पंढरपूर या

महािव ालया या शै िणक वष 2019-20 पासून एम. टे क. (Design Engg.) भाग 1 व 2 या
अ यास मा या संल नकरणाचे नुतनीकरणा या

ात

तावासंदभ त महािव ालयास भेट

दे ऊन 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. पी. पाटील
3. मा.संचालक (तं

(अ य )

2.

ी. पी. एस. कचरे

िश ण संचालनालय, मुंबई) (सद य) 4.

(सद य)

ी.पी.एम.पवार

(सद य)

उ त सिमतीने सदर महािव ालयास भेट दे ऊन अहवाल िव ापीठाकडे सादर केलेला
असून, याअनुषंगाने थािनक चौकशी सिमती ारे ा त झालेला अहवाल सोबत जोडला आहे .
सदर सिमतीने एम. टे क. (Design Engg.) भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या
नुतनीकरणास शै िणक वष 2019-20, 2020-21 आिण 2021-22 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 ा पिरषदे समोर सादर करणे आव यक आहे .
तथािप, िव ा पिरषदेची बैठक िद. 21/05/2019 रोजी संप
महािव ालयास शै िणक वष 2019-20 या क ीय

वेश

झाली असून सदर

ि येत न दणी कर याकिरता

िद. 22/05/2019 ही अंितम तारीख अस याने महािव ालयास

तुत िव ापीठाचे

संल नकरण असणे आव यक आहे. अ यथा अशा महािव ालय/अ यास माचे क ीभूत वेश
ि येत समावेश केला जात नाही.
या तव

थािनक चौकशी सिमतीने सदर अ यास मास शै िणक वष 2019-20,

2020-21 आिण 2021-22 या तीन वष किरता केले या िशफारशीचे मा यता प

िविहत वेळेत

दे या तव व पुढील यो य या कायवाही तव िव ापिरषदे या वतीने मा. कुलगु महोदय यां या
ा त अिधकारात महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये मा यता

िदलेली आहे .
सबब, एस. के. एन. सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, कोट , ता. पंढरपूर या
महािव ालया या एम. टे क. (Design Engg.) भाग 1 व 2 या अ यास मा या संल नकरणा या
नुतनीकरणास शै िणक वष 2019-20, 2020-21 आिण 2021-22 या तीन वष किरता
महारा

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

महोदयांनी

िव ा पिरषदे या वतीने मा यता िद याची बाब मािहती तव).
ठराव:

महारा

सावजिनक

िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७)

अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी केले या कायवाहीची न द घे यात आली.
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उ च व तं

िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी िद.15/06/2019 रोजी या शासन िनणया वये

तुत िव ापीठा या सादर केले या

तावानुसार नवीन महािव ालय (अंितम इरादाप ),

नवीन अ यास (पाठय म), तुकडी, िवषय व िव ाशाखा यांना कायम िवना अनु दािनत
त वावरील ( भाग 1 किरता) शै िणक वष 2019-20 पासून

थम संल नकरणास महारा

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

महोदयांनी िव ा

पिरषदे यावतीने मा यता िद याची बाब मािहती तव
(िटपणी: उ च व तं
िनणया वये

िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी िद.15/6/2019 रोजी या शासन

तुत िव ापीठा या सादर केले या

तावानुसार नवीन महािव ालय (अंितम

इरादाप ), नवीन अ यास (पाठय म), तुकडी, िवषय व िव ाशाखा यांना कायम िवना अनुदािनत
त वावरील (भाग 1 किरता) शै िणक वष 2019-20 पासून सु

करणेकामी मा यता दे यात

आलेले ा त झालेले आहे .
या तव उ त मा यतेस अनुस न शै िणक वष 2019-20 पासून कायम िवना अनुदािनत
त वावर

थम संल नीकरण दे यासंदभ त महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 व

िव ापीठ अनुदान आयोग (महािव ालयाचे िव ापीठाशी संल नकरण) िविनयमन 2009 नुसार
थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आलेले आहे .
उपरो त सिमतीने वरील महािव ालयास भेट दे वून अहवाल िव ापीठाकडे सादर
केलेला असून अहवालानूसार सिमतीने उ त नवीन महािव ालय, तुकडी, िवषय, िव ाशाखा भाग
- 1 या अ यास मास अटी पुतते या अधीन राहू न शै िणक वष 2019-20 या वष किरता थम
संल नकरणाची िशफारस केलेली आहे .
थािनक चौकशी सिमतीने िशफारस केले या अटी संबंिधत महािव ालयास कळिव यात
आलेले आहे . याअनुषंगाने महािव ालयाकडू न सादर कर यात आलेला नाही. या तव अटी
पूततेची पडताळणी कर या तव अटीपूतता पडताळणी सिमती िनयु त केलेली नाही.
महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 110(2) अ वये

थम

संल नकरणास मा यता दे याची बाब िव ा पिरषदेसमोर सादर करणे आव यक आहे . तथािप,
िव ा पिरषदेची बैठक िद. 21/05/2019 रोजी झालेली असून दर यान या काळात िव ा
पिरषदेची बैठक लवकर आयोिजत होणार नस याने व नवीन महािव ालय, तुकडी, िवषय,
िव ाशाखा
भाग - 1 शै िणक वष 2019-20 पासून कायम िवना अनुदािनत त वावर

थम संल नीकरण

दे याची कायवाही िवहीत वेळेत होणे आव यक आहे . या तव उपरो त शासन िनणया वये ा त
झाले या नवीन महािव ालय, तुकडी, िवषय, िव ाशाखा भाग - 1 या अ यास मा या

थम

संल नकरणास कायम िवना अनुदािनत त वावर शै िणक वष 2019-20 या वष किरता महारा
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 110 (2) अनुस न िव ा पिरषदे यावतीने
मा. कुलगु

महोदयांची महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये

खालील अटीस अधीन राहू न मा यता िदलेली आहे .
सबब, उ त बाबी अवलोकनी घेता, उ च व तं
िद.15/06/2019 रोजी या शासन िनणया वये

िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी

तुत िव ापीठा या सादर केले या

तावानु सार

नवीन महािव ालय (अंितम इरादाप ), नवीन अ यास (पाठय म), तुकडी, िवषय व िव ाशाखा
यांना कायम िवना अनु दािनत त वावरील (भाग 1 किरता) शै िणक वष 2019-20 पासून
संल नकरणास महारा

थम

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

महोदयांनी िव ा पिरषदे यावतीने मा यता िद याची बाब मािहती तव).
ठराव:

महारा

सावजिनक

िव ापीठ

अिधिनयम,

२०१६

मधील

कलम

१२

(७)

अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी केले या कायवाहीची न द घे यात आली.
िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत
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शै.वष 2020-21 पासून कायम िवनाअनु दािनत त वावर नवीन महािव ालय सु

कर याचे

ताव

वकार याकरीता यव थापन पिरषदे ने मा य केलेला शै. वष 2020-21 या एका वष या बृहत
आराखडयाची महारा

शासनाकडे िशफारस कर यास िव ा पिरषदे या वतीने मा.कुलगु

महोदय यांनी म.सा.िव.अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये िदलेली मा यता मािहती तव.
(िटपणी: बृहत आराख

ाबाबत म.सा.िव.अिधिनयम 2016 कलम 110 (1) म ये खालील माणे

तरतूद आहे .
म.सा. िव. अिधिनयम 2016 कलम 110 (1) तरतूद :-

(1) The university shall prepare a comprehensive perspective plan for every
five years and get the same approved by Commission. Such plan shall be
prepared for the location of colleges and institutions of higher learning in a
manner ensuring comprehensive equitable distribution of facilities for higher
education having due regard, in particular, to the needs of unserved and
under-developed areas within the jurisdiction of the university. Such plan
shall be prepared by the Board of Deans and shall be placed before the
Academic Council and the Senate through the Management Council.
या अनुषंगाने िद.15/7/2019 रोजी बृहत आराखडा सिमतीने व तदनंतर अिध ठाता मंडळानी
िद. 15.07.2019 रोजी या बैठकीत ठराव

.02 अ वये शै.वष 2019-20 ते 2023-24 या पाच

वष य िदघकालीन बृहत आराखडयास अनुस न शै.वष 2020-21 पासून नवीन महािव ालय सु
कर याचे

ताव

वकार यासाठी म.सा.िव. अिधिनयम 2016 कलम 110(1) नुसार शै.वष

2020-21 या एका वष चा बृहत आराखडा तयार क न यव थापन पिरषदे ला िशफारस केलेला
होता. सदर बृहत आराखडा िद.16/07/2019 रोजी या यव थापन पिरषदे या बैठकीत िवचाराथ
सादर केला असता ठराव

. 25(8) अ वये यव थापन पिरषदे ने िव ापिरषदे स व अिधसभेस

खालील माणे िशफारस केलेला होता.
शै.वष 2020-21 पासून नवीन महािव ालय, िवषय/अ यास म व िव ाशाखा सु

कर यासाठी

शै िणक बृहत आराखडा
अ. .

बृहत आराख

ातील िठकाण

1.

अ यास म
सोलापूर शहर

सोलापूर शहर

िव ान िव ाशाखा
िव ान तुकडी
हॉटे ल मॅनेजमट ऑफ केट रग कॉलेज
एल.एल.बी. 3 वष चा
बी.ए. एल.एल.बी. 5 वष चा
युजी आटस ॲ ड फाईन आटस

2.

उ र सोलापूर
उ र सोलापूर

3.

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय
दि ण सोलापूर

कंदलगांव

वािण य व िव ान महािव ालय

बोरामणी

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय
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4.

अ कलकोट
अ कलकोट

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय

चपळगांव

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय

5.

बाश
बाश

कला, िव ान आिण वािण य रा महािव ालय
एम.ए सी. बॉटनी एम.ए सी. झूलॉजी (पद यु र)

6.

मोहोळ
कु ल / कामती (बु)

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय

मंगळवेढा

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय

सलगर

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय

7.

मंगळवेढा

8.

सांगोला
कोळा

िव ान महािव ालय

9.

माढा
माढा

कला, िव ान आिण वािण य मिहला महािव ालय

पपळनेर

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय

टभूण

वािण य महािव ालय

10.

माळिशरस
माळिशरस

कला, िव ान आिण वािण य मिहला महािव ालय

अकलूज

एम.कॉम. (पद यु र वािण य)

11.

करमाळा
करमाळा

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय

िभलारवाडी

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय

12.

पंढरपूर
पंढरपूर

नाईट कॉलेज ऑफ कॉमस ॲ ड साय स

करकंब

वािण य व िव ान महािव ालय

University Campus

1. (MPH) Master of Public Health
2. M.A. in Applied Psychology
3. LLB, BALLB & LLM Deptt.
4. M.Sc. in Environment Management
5. M.Tech. in Environment Health and Safety
6. Department of Music Dramatics
7. Department of Linguistic
उपरो त माणे बृहत आराखडा सिमतीने व अिध ठाता मंडळाने तयार केलेला बृहत
आराखडा शासनाकडे मा यते किरता सादर कर यासाठी िद.16/07/2019 रोजी या यव थापन
पिरषदे समोर िवषय ठे व यात आलेला असून यानुसार खालील दु

तीचा ठराव कर यात आला.

या तव अिध ठाता मंडळांनी उपरो त माणे तयार केल या शै िणक वष 2020-21 या बृहत
आराख

ाम ये खालील माणे दु

अ. .

बृहत आराख

ती क न िव ा पिरषद व अिधसभेस िशफारस केलेली आहे .

ातील िठकाण

3.

अ यास म
दि ण सोलापूर

होटगी / वळसंग

वािण य व िव ान महािव ालय

बोरामणी

कला, िव ान आिण वािण य महािव ालय

उपरो त कायवाही नंतर िव ा पिरषद व अिधसभे या वतीने मा यता यावी लागणार होती.
तथािप, िव ा पिरषद बैठक िद.21/05/2019 रोजी व अिधसभेची बैठक िद.30/04/2019 रोजी
िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.10/46

संप

झाली असून दर यान या काळात िव ा पिरषद व अिधसभेची पुढील बैठक लवकर आयोिजत

होणार नस याने तसेच िद.06/07/2019

या शासन प ा वये एक वष चा बृहत आराखडा

िद.15/07/2019 पयत सादर करणे अिनवाय आहे असे कळिवले आहे . तसेच नवीन महािव ालय,
िवषय / अ यास म, िव ाशाखांचे
ताव

ताव

वकार याची अंितम तारीख ही 30 स टबर अस याने

वकार यासाठी बृहत आराखडा अिधसभे या मा यते अंती महारा

पाठवून वतमानप ाम ये

िस द करणे आव यक होते.

शासनाकडे मंजूरीसाठी

या तव उपरो त िवषयाबाबत

िद.16/07/2019 रोजीची िटपणी सादर केली असता, मा.कुलगु

महोदय यांनी म.सा.िव.

अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ वये िव ा पिरषद व अिधसभे या वतीने मा यता िदली आहे .
सबब, शै.वष 2020-21 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर नवीन महािव ालय सु
कर याचे

ताव

वकार याकरीता यव थापन पिरषदे ने मा य केलेला शै.वष 2020-21 या एका

वष या बृहत आराखडयाची महारा
मा.कुलगु

शासनाकडे िशफारस कर यास िव ा पिरषदे या वतीने

महोदय यांनी म.सा.िव.अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये िदलेली मा यता

मािहती तव).

ठराव:

महारा

सावजिनक

िव ापीठ

अिधिनयम,

२०१६

मधील

कलम

१२

(७)

पान

.11/46

मा. कुलगु महोदयांनी केले या कायवाहीची न द घे यात आली.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

अ वये

[ 07 ]

तुत िव ापीठाकडील महािव ालयास नॅशनल कौ सल िटचर ए यूकेशन, नवी
िद ी यांचेकडू न िद.20/05/2019 रोजी िस द झाले या जािहरातीनु सार शै िणक
वष 2020-21 पासून बी.ए.बी. एड एका मक व बी.ए सी. बी.एड एका मक शै िणक
काय म [Integrated Teacher Education Programme] सु
िव ापीठाचे

"ना-हरकत

माणप " दे यास

अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) नुसार मा. कुलगु

महारा

करणेकामी

तुत

सावजिनक िव ापीठ

महोदय यांन ी िदलेली मा यता

मािहती तव.
(िटपणी: मा. अ य ,

ी.ए.पी.डी.जैन पाठशाला व मा. अ य , डी. ए. ही. वेलणकर

ट, सोलापूर यांचे कडू न
एन.सी.टी.ई.कडे

तुत िव ापीठास उपरो त अ यास म सु

करणेकामी

ताव सादर करणेकिरता ना-हरकत माणप मागणी

ताव ा त

झालेला आहे.
सदरील प ा वये नॅशनल कौ सल िटचर ए यूकेशन, नवी िद ी यांनी िद.20
मे 2019 रोजी

िस द केले या जािहरातीस अनुस न

ी.ए.पी.डी.जैन पाठशाला

संचिलत वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या महािव ालयाकडू न
बी.ए.बी.एड एका मक व बी.ए सी. बी.एड एका मक शै िणक काय म [Integrated
Teacher Education Programme] शै िणक वष 2020-21 म ये सु

करणेकिरता

ताव सादर करीत आहे त. या तव

तावासोबत कागदप े सादर करणेकिरता

तुत िव ापीठाचे ना-हरकत

जोडावे (अपलोड) करणे आव यक असून,

माणप

यानूसार सदरील वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या
महािव ालयाकडू न ना-हरकत माणप ाची मागणी केलेली आहे .
तसेच येथून पुढे उ त एनसीटीई ची जािहरात पाहू न इतर महािव ालय /
सं था यांचेकडू न एका मक शै िणक काय म सु

करणेकामी ना-हरकत

माणप ाची िविहत मुदतीत मागणी हो याची श यता नाकारता येत नाही, तरी
मागणीनुसार माणप दे यास मा यता घे यात आलेली होती.
यानुसार डी.बी.एफ.दयानंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर व
वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर मागणी नुसार ना-हरकत
माणप दे यात आले आहे .
याअनुषंगाने

तुत िव ापीठा या काय े ातील दोन महािव ालयांनी

एनसीटीई, नवी िद ी येथे एका मक कोस सु करणे किरता

ताव सादर करणेकामी

तुत िव ापीठाचे "ना-हरकत माणप " दे यात आलेले आहे .
उपरो त माणे सदरील
ही असून महारा

ताव सादर कर याची अंितम मुदत 31 जुलै, 2019

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 110 नुसार थमत:

िव ा पिरषदे ची मा यता घेवून ना-हरकत माणप
काळात िव ा पिरषदे ची बैठक

दे याची तरतूद आहे. नजीक या

तािवत केलेली नसून

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

ताव सादर कर याची
पान

.12/46

कालमय दा िवचारात घेता महारा
(7) नुसार मा. कुलगु

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12

महोदय यांची मा यता घेवून ना-हरकत

माणप

दे यात

मा यता दे यात आली आहे . यानु सार सदरील महािव ालयास ना-हरकत माणप
िदलेले आहे .
सबब,
ए यूकेशन,

तुत िव ापीठाकडील महािव ालयास नॅशनल कौ सल िटचर

नवी

िद ी

यांचेकडू न

िद.20.5.2019

रोजी

िस द

झाले या

जािहरातीनुसार शै िणक वष 2020-21 पासून बी.ए.बी.एड एका मक व बी.ए सी.
बी.एड

एका मक

Programme] सु
महारा

शै िणक
करणेकामी

काय म

[Integrated

Teacher

तुत िव ापीठाचे "ना-हरकत

Education

माणप " दे यास

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) नुसार मा. कुलगु

महोदय यांनी िदलेली मा यता मािहती तव).
ठराव:

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी केले या कायवाहीची न द घे यात आली.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.13/46

[ 08 ]

िव ा िवकास मंडळ, मंगळवेढा या सं थेचे संचिलत

ी संत दामाजी महािव ालय,

मं गळवेढा या महािव ालयातील बी.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20
पासून बंद कर या या अनु षंगाने आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर
कर या तव मा. कुलगु

महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने महारा

िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12(7) अ वये,

सावजिनक

थािनक चौकशी सिमती

सद यांचे नामिनदशन के याची बाब मािहती तव.
(िटपणी: मा.

ाचाय,

ी संत दामाजी महािव ालय, मंगळवेढा या महािव ालयातील

बी.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बंद करणेबाबतचा

ताव ा त

झाला आहे .
सं थेचे नाव

महािव ालयाचे

बंद करावयाचा

बंद

नाव

अ यास म

करावयाचे

अनुदानाचा
कार

वष
ी िव ा िवकास

ी

संत

दामाजी

मंडळ, मंगळवेढा,

महािव ालय,

ता. मंगळवेढा,

मंगळवेढा,

िज. सोलापूर

ता.मंगळवेढा,

बी.सी.ए.

शै िणक वष

कायम िवना

2019-20

अनुदािनत

पासून

िज.सोलापूर

ी संत दामाजी महािव ालय, मंगळवेढा, ता. मं गळवेढा या महािव ालयातील
बी.सी.ए. या अ यास मास शासन प
िद.12/08/2008 अ वये महारा

. एनजीसी 2008/(275/08)/मिश-3,

शासनाची शै िणक वष 2008-09 पासून कायम

िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िमळाली होती.

तुत िव ापीठाने महारा

शासना या मा यतेस अनुस न बी.सी.ए. या अ यास मास वष 2008-09 पासून कायम
िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िदलेली होती.
परंतू, सं थेला िव ाथ उपल ध होत नस यामुळे सं थेने

ी संत दामाजी

महािव ालय, मंगळवेढा, ता. मं गळवेढा या महािव ालयातील बी.सी.ए. हा अ यास म
शै िणक वष 2019-20 पासून बंद कर याचा िनणय घेतला अस याचे

ात

तावाम ये नमूद केले आहे .
अ यास म बंद कर याबाबत ा त

तावावर संबिं धत 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 याचे अिधकार िव ा पिरषदेस आहे त.
परंतु, िव ा पिरषदेची बैठक िद. 21/05/2019 रोजी बैठक संप झाली असून
नजीक या काळात बैठक लवकर आयोिजत हो याची श यता न हती.

सदर

अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बंद कर याची कायवाही िविहत वेळेत
हो या तव पुढील यो य ती कायवाही करणेकामी महािव ालयास भेट दे वून सिव तर
अहवाल सादर कर यासाठी मा. कुलगु
िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

महोदयां या अिधकारात महारा

सावजिनक
पान

.14/46

िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने खालील माणे
थािनक चौकशी सिमती सद यांचे नामिनदशन केलेले आहे .
1. ाचाय डॉ. डी. एस. ितकटे

(अ य )

2. डॉ. एस. आर. मते

(सद य)

3. डॉ. डी. एस. सु ावे

(सद य)

सबब,

ी संत दामाजी महािव ालय, मं गळवेढा या महािव ालयातील बी.सी.ए.

हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बंद कर या या अनुषंगाने आव यक ती
चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर कर या तव मा. कुलगु
पिरषदे या वतीने महारा

महोदयांनी िव ा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 12(7)

अ वये थािनक चौकशी सिमती सद यांचे नामिनदशन के याची बाब मािहती तव.)
ठराव:

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी केले या कायवाहीची न द घे यात आली.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.15/46

[ 09 ]

ी िव ा िवकास मंडळ, मंगळवेढा या सं थेचे संचिलत

ी संत दामाजी महािव ालय,

मंगळवेढा या महािव ालयातील बी.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून
कायम बंद कर याबाबत

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस िव ा पिरषदे ने

वीका न यव थापन पिरषदे स िशफारस कर याची बाब िवचाराथ.
(िटपणी: मा. ाचाय,

ी संत दामाजी महािव ालय, मंगळवेढा या महािव ालयातील बी.सी.ए.

हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बंद करणेबाबतचा
सं थेचे नाव

महािव ालयाचे नाव

ताव ा त झाला आहे.

बंद करावयाचा

बंद

अ यास म

करावयाचे

अनुदानाचा
कार

वष
ी िव ा िवकास

ी.

संत

दामाजी

बी.सी.ए.

शै िणक वष

कायम

मंडळ, मंगळवेढा,

महािव ालय,

2019-20

िवना

ता.

ता. मंगळवेढा,

पासून

अनुदािनत

मंगळवेढा,

िज. सोलापूर

िज. सोलापूर

ी संत दामाजी महािव ालय, मंगळवेढा, ता. मंगळवेढा या महािव ालयातील
बी.सी.ए.

या

अ यास मास

शासन

िद.12/08/2008 अ वये महारा

प

.

एनजीसी

2008/(275/08)/मिश-3,

शासनाची शै िणक वष 2008-09 पासून कायम

िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िमळाली होती.

तुत िव ापीठाने महारा

शासना या

मा यतेस अनुस न बी.सी.ए. या अ यास मास वष 2008-09 पासून कायम िवनाअनु दािनत
त वावर मा यता िदलेली होती.
परं तु सं थेला िव ाथ उपल ध होत नस यामुळे सं थेने

ी संत दामाजी महािव ालय,

मंगळवेढा, ता. मंगळवेढा या महािव ालयातील बी.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20
पासून बंद कर याचा िनणय घेतला अस याचे ा त
अ यास म बंद कर याबाबत

ात

तावाम ये नमूद केले आहे .

तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट दे ऊन

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 याचे
अिधकार िव ा पिरषदेस आहे त.
परं त,ु िव ा पिरषदेची बैठक संप

झाली होती. नजीक या काळात बैठक लवकर

आयोिजत हो याची श यता न हती, यामुळे सदर अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून
बंद कर याची कायवाही िविहत वेळेत हो या तव पुढील यो य ती कायवाही करणेकामी
महािव ालयास भेट दे वून सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी मा. कुलगु
अिधकारात महारा

महोदयां या

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये िव ा

पिरषदे या वतीने खालील माणे थािनक चौकशी सिमती सद यांचे नामिनदशन केलेले आहे .
1. ाचाय डॉ. डी. एस. ितकटे

(अ य )

2. डॉ. एस. आर. मते

(सद य)

3. डॉ. डी. एस. सु ावे

(सद य)

सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट देवून सिव तर अहवाल िव ापीठाकडे
सादर केलेला आहे . सदर अहवालात सिमतीने
िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

ी संत दामाजी महािव ालय, मंगळवेढा या
पान

.16/46

महािव ालयातील बी.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून कायम बंद कर याची
िशफारस केलेली आहे .
महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 121(4) मधील

तरतूदीनुसार, अ यास म बंद कर यासाठी िव ा पिरषदे ची व त नंतर यव थापन पिरषदे ची
मा यता

यावी लागणार आहे .

या तव उ त महािव ालयातील बी.सी.ए. हा अ यास म

शै िणक वष 2019-20 पासून बंद कर यासाठी िव ा पिरषदेची यव थापन पिरषदे ला िशफारस
असणे आव यक आहे.
सबब,

ी िव ा िवकास मंडळ, मंगळवेढा या सं थेचे संचिलत

ी संत दामाजी

महािव ालय, मंगळवेढा या महािव ालयातील बी.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20
पासून कायम बंद करणेबाबत

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस िव ा पिरषदेने

वीका न यव थापन पिरषदे स िशफारस कर याची बाब िवचाराथ).
ठराव:

ी िव ा िवकास मंडळ, मं गळवेढा या सं थे चे संचिलत

ी संत दामाजी महािव ालय,

मंगळवेढा या महािव ालयातील बी.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून
कायम बंद कर याबाबत थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस

वीका न यव थापन

पिरषदे स िशफारस कर यात आली.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.17/46

[ 10 ]

ी िशवपावती सावजिनक िवकास

ट, शंकरनगर-अकलूज संचिलत

ीन फगस कॉलेज ऑफ

कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज या महािव ालयातील एम.सी.ए. हा अ यास म
शै िणक वष 2019-20 पासून बंद कर याबाबत
िव ा पिरषदे ने

वका न यव थापन पिरषदे स िशफारस कर याची बाब िवचाराथ.

(िटपणी: मा. सहसिचव,
सं थेचे संचिलत

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस

ी िशवपावती सावजिनक िवकास

ट, शंकरनगर-अकलूज यांचक
े डू न

ीन फगस कॉलेज ऑफ कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज या

महािव ालयातील एम.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बंद कर याबाबतचा
ताव ा त झाला आहे .
सं थेचे नाव

महािव ालयाचे नाव

बंद

बंद करावयाचे अनुदानाचा

करावयाचा

वष

कार

अ यास म
ी िशवपावती सावजिनक
िवकास

ट, शंकरनगर-

ीन फगस कॉलेज ऑफ

एम.सी.ए.

कॉ युटर ॲ ड

शै िणक वष कायम िवना
2019-20

अकलूज. ता. माळिशरस,

टे नॉलॉजी, शंकरनगर-

िज. सोलापूर.

अकलूज, ता.माळिशरस,

अनुदािनत

पासून

िज. सोलापूर.
ीन फगस कॉलेज ऑफ कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज, ता.माळिशरस
या महािव ालयातील एम.सी.ए. या अ यास मास शासन प
मिश-3, िद.03/07/2008 अ वये महारा

.एनजीसी 2008/(238/08)/

शासनाची शै िणक वष 2008-09 पासून कायम

िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िमळाली होती.

तुत िव ापीठाने महारा

शासना या मा यतेस

अनुस न एम.सी.ए. या अ यास मास शै िणक वष 2008-09 पासून कायम िवनाअनुदािनत
त वावर मा यता िदलेली होती.
परं तु सं थेला आ थक अडचणीमुळे ए.आय.सी.टी.ई. ची मा यता घेणे अश य अस याने,
सं थेने

ीन फगस कॉलेज ऑफ कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज या

महािव ालयातील एम.सी.ए. अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बंद कर याचा िनणय
घेतला अस याचे ा त

तावात नमुद केले आहे .

अ यास म बंद कर याबाबत

ात

तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट दे ऊन

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 याचे अिधकार िव ा
पिरषदे स आहे त. परं तु िव ा पिरषदे ची बैठक िद.30/01/2019 रोजी संप

झाली असून नजीक या

काळात सदर बैठक आयोिजत हो याची श यता न हती व सं थेने सदर अ यास म बंदचा

ताव

िव ापीठाकडे िद.11/03/2019 रोजी सादर केलेला आहे . यामुळे सदर अ यास म शै िणक वष
2019-20 पासून बंद कर याची कायवाही िविहत वेळेत हो या तव पुढील यो य ती कायवाही
कर याकामी महािव ालयास भेट दे वून सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी मा.कुलगु
िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

महोदय

.18/46

यां या अिधकारात महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये

िव ापिरषदे या वतीने खालील माणे थािनक चौकशी सिमती सद यांचे नामिनदशन केलेले आहे .
1.

डॉ. आर. एस. मते

(अ य )

2.

डॉ. डी. एस. सु ावे

(सद य)

3.

डॉ.

(सद या)

ीमती ॲनी जॉन

सदर सिमतीने उपरो त महािव ालयास भेट दे वून सिव तर अहवाल िव ापीठाकडे सादर
केलेला आहे . सदर अहवालात सिमतीने

ीन फगस कॉलेज ऑफ कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी,

शंकरनगर-अकलूज या महािव ालयातील एम.सी.ए. हा पद यु र अ यास म शै िणक वष
2019-20 पासून बंद कर याची िशफारस केलेली आहे .
महारा

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

अ यास म बंद कर यासाठी िव ा पिरषदे ची व त नंतर यव थापन पिरषदेची मा यता यावी
लागणार आहे . या तव उ त महािव ालयातील एम.सी.ए. हा अ यास म शै िणक वष 2019-20
पासून बंद कर यासाठी िव ा पिरषदेची यव थापन पिरषदे ला िशफारस असणे आव यक आहे .
सबब,

ी िशवपावती सावजिनक िवकास

ट, शंकरनगर-अकलूज संचिलत

ीन फगस

कॉलेज ऑफ कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज या महािव ालयातील एम.सी.ए. हा
अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बंद कर याबाबत थािनक चौकशी सिमतीने केलेली
िशफारस िव ापिरषदेने
ठराव:

वका न यव थापन पिरषदेस िशफारस कर याची बाब िवचाराथ).

ी िशवपावती सावजिनक िवकास

ट, शंकरनगर-अकलूज संचिलत

कॉ युटर ॲ ड टे नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज या

ीन फगस कॉले ज ऑफ

महािव ालयातील एम.सी.ए. हा

अ यास म शै िणक वष 2019-20 पासून बंद कर याबाबत थािनक चौकशी सिमतीने केलेली
िशफारस

वका न यव थापन पिरषदे स िशफारस कर यात आली.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.19/46
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डी.बी.एफ.

दयानंद

कॉलेज

ऑफ

आटस

ॲ ड

साय स,

सोलापूर

या

महािव ालया या कायम िवना अनु दािनत त वावरील पीएच.डी. बायोटे नॉलॉजी या
संशोधन क ा या संल नकरणा या नुतनीकरणाची मा यता दे याची बाब िवचाराथ.
(िटपणी: डी.बी.एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर या
महािव ालयाने
खालील माणे

सन

2018-19

पासून

संल नकरणा या

नु तनीकरणासाठी

ताव िद.26/07/2019 रोजी सादर केलेला आहे .

संल नकरणाचे नुतनीकरण - पीएच.डी. बायोटे नॉलॉजी संशोधन क
याअनुषंगाने

तुत

नुतनीकरण दे यासंदभ त महारा

तावास सन 2018-19 पासून संल नकरणाचे
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार

खालील माणे थािनक चौकशी सिमती िनयु त कर यात आली होती.
1.

डॉ. आर. बी. भोसले

-अय

2.

डॉ. के. आर. राव

- सद य

3.

डॉ. एस. एस. पाटील

- सद य

उपरो त सिमतीने वरील महािव ालयास भेट दे ऊन अहवाल िव ापीठाकडे
सादर केला असून सदर सिमतीने वरील महािव ालयात पीएच.डी. बायोटे नॉलॉजी
या संशोधन क ास शै. वष 2018-19 ते 2022-23 या पाच वष करीता
संल नकरणाची िशफारस केलेली आहे .
सबब, उपरो त महािव ालया या पीएच.डी. बायोटे नॉलॉजी संशोधन क ास
संल नकरणा या नुतनीकरणास शै.वष 2018-19 ते 2022-23 या 5 वष करीता
मा यता दे याची बाब िवचाराथ).
ठराव:

डी.बी.एफ.

दयानंद

कॉलेज

ऑफ

आटस

ॲड

साय स,

सोलापूर

या

महािव ालया या कायम िवना अनु दािनत त वावरील पीएच.डी. बायोटे नॉलॉजी या
संशोधन क ा या संल नकरणा या नु तनीकरणास शै. वष 2018-19 ते 2022-23
या 5 वष किरता मा यता दे यात आली.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.20/46
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तुत िव ापीठा या 15

या दी ांत समारं भाकरीता माच /एि ल 2019, अखे र सव

िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर 2019 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 जे िव ाथ उ ीण झाले आहे त,

अशा िव ा य ना पद या, पदिवका,
महारा

माणप े, िव ावाच पती पदवी

दान करणे याबाबत

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 या कलम 128 (1) मधील तरतुद खालील

माणे आहे .
कलम
128 (1)

यव थापन पिरषदे स , िव ा पिरषदे कडू न िशफारस कर यात येतील अशा
पद या, पदिवका,

माणप े व िव ा िवषयक इतर िवशेषोपाधी सु

आिण दान

करता येतील.
महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील वरील तरतुद िवचारात घेता

माच/एि ल 2019 अखेर सव िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर / नो हबर /
िडसबर 2019 अखेर पयत िव ावाच पती संपािदत करणा या
माणप े दान कर याची बाब महारा

नातकांना पद या, पदिवका,

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 मधील कलम

128(1) अ वये िवचाराथ).

ठराव:

तुत िव ापीठा या 15

या दी ांत समारं भाकरीता माच /एि ल 2019, अखे र सव

िव ाशाखे या परी ेम ये उ ीण झाले या व ऑ टोबर/नो हबर/िडसबर 2019 अखेर पयत
िव ावाच पती पदवी संपािदत करणा या

नातकांना दी ांत समारं भा आधी कवा नंतर

पद या, पदिवका, माणप े िमळणेसाठी अज सादर केला अस यास यांना पद या, पदिवका,
माणप े दान कर यात यावीत अशी यव थापन पिरषदे स िशफारस कर यात आली.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.21/46

[ 13 ]

तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नु तनीकरणाकामी खालील माणे ा त झाले या

(िटपणी: संल नत महािव ालयांकडू न

ितवष संल नकरणाचे नुतनीकरणाकामी महारा

संल नकरण िमळणेसाठी ा त झालेले

ताव खालील माणे आहे त.

1)

महािव ालयाने नाव: कमयोगी अिभयांि की महािव ालय, शेळवे

तावासंदभ त संल नकरण दे याची बाब िवचाराथ.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नुसार

तुत िव ापीठाकडे

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव:

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै.वष 2019-20 व 2020-21 (दोन वष)

Civil, CSE, E&TC & Mech. भाग 3 ते 4
थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

---

---

---

सिमतीने िवनाअट िशफारस केली आहे.
2)

महािव ालयाने नाव: कमवीर भाऊराव पाटील महािव ालय, पंढरपूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: एम.ए. (इं जी) भाग 1 व 2

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21 व 2021-22
( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

---

---

---

सिमतीने िवनाअट िशफारस केली आहे.
3)

महािव ालयाने नाव: मातो ी गु बस वा क याणशे ी कला व वािण य मिहला महािव ालय,
अ कलकोट

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.ए. भाग १ ते 3
थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

महािव ालयाने

िनयिमत

ाचाय ची

नेमणूक

1)

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

िश के र कमचा यांची आकृतीबंधानुसार

महािव ालयाने िनयिमत

ंथपाल व शारीिरक

2)

िव ापीठ िनवड सिमतीमाफत िनयिमत िश कांची

महािव ालया या
.5,000/- ची

महािव ालयाने

िनयिमत

ाचाय ची

नेमणूक करावी.
ंथालयासाठी

2)

िमक पु तके व संदभ ंथ

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी
1) महािव ालयासाठी िनयिमत ाचाय,
ंथपाल, शारीिरक िश ण संचालक व

महािव ालयाने िनयिमत

ंथपाल व

शारीिरक िश ण संचालकाची नेमणूक

खरे दी करावेत.

िविवध िवषया या सहा. ा यापकां या
नेमणूका करा यात.

करावी.

नेमणूक करावी.
4)

1)

नेमणूक करावी.

िश ण संचालकाची नेमणूक करावी.
3)

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2018-19 (एक वष)

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

करावी.
2)

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2018-19 पासून

3)

िश के र कमचा यांची आकृतीबंधानु सार नेमणूक

िव ापीठ िनवड सिमतीमाफत िनयिमत

स य थतीत सन 2018-19 हे शै िणक

िश कांची नेमणूक करावी.

वष संपु ठात आले आहे .

करावी.
5)

महािव ालया या

ंथालयासाठी

.5,000/- ची

िमक पु तके व संदभ ंथ खरे दी करावेत.

ठराव:

तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नु तनीकरणाकामी वरील माणे 03

तावावर महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नु सार

संल नकरणा या नुतनीकरणास थािनक चौकशी सिमतीने अटीपूत ते या अिधन राहू न केले या िशफारशीस मा यता दे यात आली.
िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.22/46

[ 14 ]
(िटपणी:

तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नु तनीकरणाकामी खालील माणे ा त झाले या
तुत िव ापीठाकडे

िमळणेसाठी ा त झालेले
1)

ितवष माणे संल नकरणाचे नुतनीकरणाकामी ा त

तावावर महारा

तावासंदभ त संल नकरण दे याची बाब िवचाराथ.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नुसार संल नकरण

ताव खालील माणे आहे त.

महािव ालयाने नाव: ए. आर. बुल मिहला विर ठ महािव ालय, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी. सी. ए. भाग 1 ते 3

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21
व 2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

--

--

1)

अहताधारक िश कांची नेमणूक कर यात यावी.

1)

अहताधारक िश कांची नेमणूक कर यात यावी.

2)

नवीन अ यास माची

2)

नवीन अ यास माची

.5,000/- ची पु तके

खरे दी करावीत.

2)

.5,000/- ची पु तके खरे दी

करावीत.

महािव ालयाने नाव: ल मीबाई भाऊराव पाटील मिहला महािव ालय, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: एम. कॉम. (अकाऊंट सी) भाग 1 व 2

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20 व 202021 ( दोन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन / मागील अपूण अटी

---

---

---

सिमतीने िवनाअट िशफारस केली आहे.
3)

महािव ालयाने नाव: ए. जी. पाटील इ

ट

ुट ऑफ टे नॉलॉजी, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: B.E. (Mech. E&TC, Civil,

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20 (एक वष)

CSE) भाग 4
थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन / मागील अपूण अटी

---

---

---

सिमतीने िवनाअट िशफारस केली आहे.
4)

महािव ालयाने नाव: ही. ही. पी. इ

ट

ुट ऑफ इंिजिनअर ग ॲ ड टे नॉलॉजी,

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

सोलापूर
संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: B.E. (Mech. E&TC, Electrical

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20 (एक वष)

Civil, CSE) भाग 4
थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन / मागील अपूण अटी

---

---

---

सिमतीने िवनाअट िशफारस केली आहे.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.23/46

5)

महािव ालयाने नाव:

ी. वामी समथ िश णशा

महािव ालय, बाश

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2018-19 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी. एड. भाग 1 ते 2
थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

महािव ालयासाठी

िनयिमत

ाचाय ची

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
िनवड

1)

सिमतीमाफत नेमणूक करावी.
2)

महािव ालयात NCTE Norm’s नुसार िविवध िवषय
ा यापकांची

बी.एङ नवीन अ यास मानुसार

नवीन

अ यास मानुसार

1)

.5,000/- ची पु तके

खरे दी करावीत.
2)

िनवड सिमतीमाफत नेमणूक करावी.
3)

बी.एङ

ंथालयासाठी

अ यापनासाठी िनयिमत सहा यक

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफार स: शै. वष 2018-19 ( एक वष )
महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

महािव ालयासाठी िनयिमत

1)

2)

महािव ालयात NCTE Norms नुसार

Appoint qualified Principal as
per University rule.

2)

Appoint

qualified

Language

NCTE Norms नुसार आव यक लॅब

िविवध िवषय अ यापनासाठी िनयिमत

teachers History, Science &

अ ावत करा यात.

सहा यक

Maths Assistant teacher as per

ंथालयासाठी

ा यापकांची

िनवड

सिमतीमाफत नेमणूक करावी.

.5,000/- ची पु तके खरे दी करावीत.
4)

ाचाय ची

िनवड सिमतीमाफत नेमणूक करावी.

University rule.
3)

NCTE Norms नु सार आव यक लॅब अ ावत

Start EPF of teaching & nonteaching statt.

करा यात.

4)

तसेच सदर शै िणक वष 2018-19
हे संपु टात आले आहे .

ठराव:

तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नुतनीकरणाकामी वरील माणे 05

तावावर महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११०

नु सार संल नकरणा या नु तनीकरणास थािनक चौकशी सिमतीने अटीपूत ते या अिधन राहू न केले या िशफारशीस मा यता दे यात आली.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

.24/46

[ 15 ]

तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नु तनीकरणाकामी खालील माणे ा त झाले या

(िटपणी: संल नत महािव ालयांकडू न

ितवष संल नकरणाचे नुतनीकरणाकामी महारा

संल नकरण िमळणेसाठी ा त झालेले

ताव खालील माणे आहे त.

1)

महािव ालयाने नाव: सहकार महष

तावासंदभ त संल नकरण दे याची बाब िवचाराथ.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नुसार

शंकरराव मोिहते-पाटील महािव ालय, नाते पुते,

तुत िव ापीठाकडे

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

ता.माळिशरस, िज.सोलापूर
संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.ए सी. भाग 1 ते 3

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21
व 2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

.5,000/- पयतची नवीन पु तके खरे दी करावीत.

2)

.2,000/- पयतची िनयतकािलके खरे दी करावीत.

3)

पध परी ेसाठी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण
अटी

अटीपूतता पूण केली आहे.

--

--

.5,000/- पयतची पु तके खरे दी

करावीत.
4)

योग

सािह य

व

उपकरणे

आव यकतेनुसार

.20,000/- पयतची खरे दी करावीत.
5)

2)

परी ा िवभागातील नवीन झेरॉ स मशीन खरे दी करावे.

महािव ालयाने नाव: बी.पी.सुलाखे कॉमस कॉलेज, बाश

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: एम. कॉम. भाग 1 व 2

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20 व 202021 ( दोन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन / मागील अपूण अटी

---

---

---

सिमतीने िवनाअट िशफारस केली आहे.

3)

महािव ालयाने नाव: सांगोला महािव ालय, सांगोला

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: एम.सी.ए. भाग 1 ते 3
थािनक चौकशी सिमती या अटी

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20 (एक वष)

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन / मागील अपूण अटी

---

---

---

सिमतीने िवनाअट िशफारस केली आहे.
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4)

महािव ालयाने नाव: जय जगदंबा िश णशा

महािव ालय, वैराग, ता.बाश

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2016-17 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.एङ भाग 1 व 2

थािनक चौकशी सिमती ने केलेली िशफारस: शै. वष 2016-17, 2017-18 व

(अितिर त तुकडी)
थािनक चौकशी सिमती या

महािव ालयाने

अटी

पूतता केले या अटी

िरतसर
यांची

ाचाय, सहा यक
नेमणूक

िव ापीठ

ा यापक

---

िनवड

महािव ालयाने पूण न केले या अटी
िरतसर
यांची

सिमतीमाफत करावी.

2018-19 (तीन वष)

ाचाय, सहा यक
नेमणूक

िव ापीठ

ा यापक

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी
1)

िनवड

सदर महािव ालया या बी.एङ अ यास मा या अितिर त तुकडीस आव यक टाफ
उपल ध नस याने तसेच चालू शै िणक वष चे संल नकरण नस याने

सिमतीमाफत करावी.

येक वष

वेश िनयं ण सिमतीस िव ाथ िवतरीत कर याबाबत िव ापीठामाफत िशफारस
कर यात येत नाही.
2)

तसेच अटीपूतता कर याबाबत महािव ालयास कळिवले असता, महािव ालय
अटीपूतते संदभ त खालील माणे सादर केल आहे .
सं थेने िश ण सहसंचालक, उ च िश ण, सोलापूर िवभाग या काय लयाकडे
अितिर त तुकडीसाठी पद मा यते ची मागणी केली असता, सदरील काय लय वेिशत
िव ाथ दाखवा व पद मा यता या अशा

कारे सांगत अस यामुळे आपण आप या

काय लयाकडू न िव ाथ भर यासाठी परवानगी दे ऊन सदरील अितिर त तुकडीसाठी
िव ाथ उपल ध क न दे यासाठीची

ि या करावी. त नंतर सदरील तुकडीसाठी

आव यक तो टाफ भर याची कायवाही कर यात येईल.
3)

उ त बाबी िवचारात घेता, स : थतीत सदर तुकडीस िव ाथ

वेिशत नाहीत, परंतू,

मागील संल नकरण िनयिमत करणे आव यक आहे .

5)

महािव ालयाने नाव: स ा ी कॉलेज ऑफ फामसी, मेथवडे , ता.सांगोला
संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी. फामसी. भाग 4

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून
थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20 ( एक वर्ष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

Follwing faculty to be appointed through
University staff Selection committee.
1. Principal
2. Professor – 01
3. Associate Professors – 04
4. Assistant Professors – 06

---

Follwing faculty to be appointed through University
staff Selection committee.
1. Principal
2. Professor – 01
3. Associate Professors – 04
4. Assistant Professors - 06

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी
1)

थािनक चौकशी सिमतीने सूिचत
के या माणे

पदे

भर याकिरता

रो टर तपासणीची कायवाही सु
अस याचे कळिवले आहे .
2)

तसेच सदर महािव ालय शै िणक
वष 2017-18 पासून ट याट याने
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर तं शा
िव ापीठ, लोणेरे, िज.रायगड या
िव ापीठाशी संल नत झाले आहे .
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6)

महािव ालयाने नाव: कै. आमदार काकासाहे ब साळुं के-पाटील आट

ॲ ड साय स कॉलेज,

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2018-19 पासून

जवळे . ता. सागोला.
संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.ए. भाग 1 ते 3
थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

ाचाय पदाची भरती िरतसर जािहरात दे वून करावी

2)

1)

ंथपाल, शारीिरक िश ण संचालक, िवषय िश क,
िश के र कमचा यांची िरतसर पदे भरावीत.

3)

ंथालयासाठी

. 20,000/- चे संदभ

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2018-19 ( एक वष )

ंथालयासाठी

. 20,000/- चे संदभ

महािव ालयाने पूण न केले या अटी
ंथ

1)

यन

2)

खरे दी करावेत.
2)

ंथ खरे दी

महािव ालया या

ाचाय

पदाची

भरती

1)

जािहरात दे वून करावी
वतं

इमारतीसाठी

करावा.

करावेत.

ाचाय पदाची िरतसर जािहरात
दे वून पद भरावे.

ंथपाल,

शारीिरक

िश ण

2)

िश कांची िर त पदे भरावीत.

संचालक,

िवषय

िश क,

3)

नॅक मु यांकन क न यावे.

िश के र कमचा यांची िरतसर

4)

दोन संगणक खरे दी करावे.

5)

नॅक मु यांकन करावे.

3)

दोन संगणक खरे दी करावे.

6)

महािव ालया या वतं इमारतीसाठी य न करावा.

4)

नॅक मु यांकन करावे.

7)

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

िरतसर

पदे भरावीत.

महािव ालयाने नाव: जय जगदं बा एम.एङ महािव ालय, वैराग, ता.बाश
संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: एम. एङ भाग 1 व 2
थािनक चौकशी सिमती या अटी

1)

िनयिमत ाचाय पद भरावे.

2)

एन.सी.टी.ई. कडू न Revised Order ा त

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
----

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2018-19 पासून
थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2018-19 ( एक वष )
महािव ालयाने पूण न केले या अटी
1)

िनयिमत ाचाय पद भरावे.

2)

एन.सी.टी.ई.

क न यावे.

कडू न

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी
1)

Revised

महािव ालयास NCTE Revised order नस याने
क ीभूत

Order ा त क न यावे.

वेश

ि येस

िव ाथ

िवतरीत

कर याबाबत िशफारस कर यात आली नाही.
2)

स : थतीत महािव ालयात सदर अ यास मास
एकही िव ाथ

वेिशत नाही. तसेच सदर शै िणक

वष ही संपु टात आले आहे .

ठराव:

तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नु तनीकरणाकामी वरील माणे 07

तावावर महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नु सार

संल नकरणा या नुतनीकरणास थािनक चौकशी सिमतीने अटीपूत ते या अिधन राहू न केले या िशफारशीस मा यता दे यात आली.
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तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नु तनीकरणाकामी खालील माणे ा त झाले या

(िटपणी: संल नत महािव ालयांकडू न

ितवष संल नकरणाचे नुतनीकरणाकामी महारा

संल नकरण िमळणेसाठी ा त झालेले

ताव खालील माणे आहे त.

1)

तावासंदभ त संल नकरण दे याची बाब िवचाराथ.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नुसार

महािव ालयाने नाव: लोकमंगल िव ान व उ ोजकता महािव ालय, वडाळा,

तुत िव ापीठाकडे

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

ता.उ.सोलापूर
संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव:

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21

बी.ए सी. (इंटरि िनअरिशप) भाग 1 ते 3

व 2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण
अटी

अटी
--

1) College should purchase equipments for
Industrial Chemistry laboratory.
2) Faculty should be encouraged to
participate in FDP Programme / workshop /
Seminars etc.
3) College
should
organize
national
Conference
/
Workshop/
on
Entrepreneurship development.
2)

1) College should purchase equipments
for Industrial Chemistry laboratory.
2) Faculty should be encouraged to
participate in FDP Programme /
workshop / Seminars etc.
3) College should organize national
Conference
/
Workshop/
on
Entrepreneurship development.

महािव ालयाने नाव: वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव:

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21

एम.एस.ड लू. ( ुप ई ॲ ड बी) भाग 1 व 2

व 2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी

To purchase books upto Rs.10,000/3)

मागील अटी पूण

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण
अटी

To purchase books upto Rs.10,000/-

----

महािव ालयाने नाव: वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर

---

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: एम.ए. (मराठी) भाग 1 व 2

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 202021 व 2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

पंचधारा, अ मतादश, भावअनु बंध ही मराठी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
1)

िनयतकािलके ंथालयात मागिव यात यावीत.
2)

मराठी भाषा आिण सािह याशी संबंिधत .5000/-

पंचधारा,

अ मतादश,

भावअनुबंध

ही

मराठी

िनयतकािलके ंथालयात मागिव यात यावीत.
2)

ची कायवाही कर यात यावी.
िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत
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महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

---

---

4)

महािव ालयाने नाव: ही. जी. िशवदारे कॉलेज ऑफ आटस, कॉमस ॲ ड साय स, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.कॉम. भाग 1 ते 3

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21 व
2021-22 (तीन वष)

थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण
अटी

1)

िनयिमत िश कांची िनयु ती कर यात यावी.

वािण य शाखेशी संबंिधत िनयतकािलके व संदभ ंथ

िनयिमत िश कांची िनयु ती कर यात

2)

वािण य शाखेशी संबंिधत िनयतकािलके व संदभ ंथ

खरे दी कर यात यावीत.

यावी.

---

खरे दी कर यात यावीत.

5)

महािव ालयाने नाव: वालचंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर

संल नकरणा या नुतनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: एम.ए. (अथशा ) भाग 1 व 2

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21
व 2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

Indian Journal of Agricultural Economics हे

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
1)

एम.ए. अथशा ाशी संबंिधत

.5000/- चे संदभ

2)

एम.ए. अथशा ाशी संबंिधत

.5000/- चे संदभ

खरे दी कर यात यावेत.

महािव ालयाने नाव: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर
थािनक चौकशी सिमती या अटी

3)

7)

---

ंथ

संल नकरणा या नुतनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.बी.ए. भाग 1 ते 3

1)
2)

---

जनल ंथालयात मागिव यात यावे.

ंथ खरे दी कर यात यावेत.

6)

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

Indian Journal of Agricultural Economics हे

जनल ंथालयात मागिव यात यावे.
2)

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

Regular full time Principal should be appointed.
Purchase of Books on Management worth
Rs.5,000/- to be made.
Purchase of one Management Journal.

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: शै. वष 2019-20 (एक वष )

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
1)

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

अटी

Purchase of Books on Management worth
Rs.5,000/- to be made.
Purchase of one Management Journal.

2)

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण

महािव ालयाने नाव: डी.बी.एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आटस ॲ ड साय स, सोलापूर

1)

Regular full time
should be appointed.

Principal

----

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव:

थािनक चौकशी सिमतीने के लेली िशफारस: संल नकरणाचे नुतनीकरण भाग 1

एम.ए सी. (Physics – Solid State) भाग 1 चे नुतनीकरण व भाग 2 चा िव तार

साठी शै. वष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 ( तीन वष)
भाग 2 िव तारासाठी शै िणक वष 2019-20 (एक वष)

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)
2)
3)

As per UGC regulation, appoint full time qualified
PG Teachers for the Course.
Purchase reference Books listed belo the syllabus
of Rs.15,000/- in current year.
Try to increase material practical than Electronics
practicals.

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
1)

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

Try to increase material practical than
Electronics practicals.

1)
2)

पान

.29/46

As per UGC regulation, appoint full
time qualified PG Teachers for the
Course.
Purchase reference Books listed
belo the syllabus of Rs.15,000/- in
current year.

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी
----

8)

महािव ालयाने नाव: संगमे र महािव ालय, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: एम.ए. (रा यशा ) भाग 1 व 2

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21 व
2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

एम.ए. रा यशा

िवषयासाठी िनयिमत िश कांची

िनयु ती करावी.
2)

िव ा य म ये

िव ा य म ये

संशोधनवृ ी

वाढावी

संशोधनपर संदभ ंथ / पु तके
संशोधनवृ ी

वाढावी

संशोधनपर संदभ ंथ / पु तके

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

यासाठी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण
अटी

यासाठी

.10,000/- ची

एम.ए.

रा यशा

िवषयासाठी

िनयिमत

----

िश कांची िनयु ती करावी.

खरे दी कर यात यावी.

.10,000/- ची

खरे दी कर यात यावी.

9)

महािव ालयाने नाव: संगमे र रा महािव ालय, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.कॉम. भाग 1 ते 3

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21 व
2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)
2)

अहताधारक

ाचाय ची िव ापीठा या िनवड सिमतीमाफत

1)

बी.कॉम. भाग 1 ते ३ साठी

िनयिमत नेमणूक करावी.

िवषयासाठी 10 संदभ

कायभारानुसार पा

करावेत.

िश कांची िव ापीठ िनवड सिमतीमाफत

िनयिमत नेमणूक करावी.
3)

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

वािण य

अटी

येक

येक िवषयासाठी 10 संदभ

ंथ

अहताधारक
िनवड

02

िनयतकािलकांची वा षक न दणी फी

बी.कॉम. भाग 1 ते ३ साठी

1)

ंथ खरे दी

शाखेसंबंधी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण

ाचाय ची

सिमतीमाफत

िव ापीठा या

िनयिमत

----

नेमणूक

करावी.
2)

शु क भ न सु करावीत.

कायभारानुसार पा
िनवड

खरे दी करावेत. वािण य शाखेसंबंधी 02 िनयतकािलकांची

सिमतीमाफत

िश कांची िव ापीठ
िनयिमत

नेमणूक

करावी.

वा षक न दणी फी शु क भ न सु करावीत.

10)

महािव ालयाने नाव: संगमे र रा महािव ालय, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष: शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.ए. भाग 1 ते 3

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21 व
2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)
2)

अहताधारक

ाचाय ची िव ापीठा या िनवड सिमतीमाफत

1)

बी.ए. भाग 1 ते ३ साठी

येक

िवषयासाठी एकूण

.20,000/- चे

कायभारानुसार पा

संदभ

करावेत. कला

िश कांची िव ापीठ िनवड सिमतीमाफत

बी.ए. भाग 1 ते ३ साठी
चे संदभ

ंथ

शाखेसंबंधी
येक िवषयासाठी एकूण .20,000/-

ंथ खरे दी करावेत. कला शाखेसंबंधी 03 िविवध

िनयतकािलके

खरे दी
03

िविवध

1)
2)

सु

करावीत.

िवषयांची िनयतकािलके वषभराकरीता सु करावीत.
िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान

अहताधारक

ाचाय ची िव ापीठा या िनवड

सिमतीमाफत िनयिमत नेमणूक करावी.

िवषयांची

वषभराकरीता

काय लयीन िनवेदन/मागील
अपूण अटी

िनयिमत नेमणूक करावी.
िनयिमत नेमणूक करावी.
3)

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
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कायभारानुसार पा िश कांची िव ापीठ िनवड
सिमतीमाफत िनयिमत नेमणूक करावी.

----

11)

महािव ालयाने नाव: माऊली िश णशा

महािव ालय, वडाळा

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी. एड. भाग 1 व 2

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20 ( एक वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

1) The college should get soon the modified CTE
Recognition order for one unit where as college has
Recognition for two units.
2) Appoint 1 Principal, 5 faculty & one office Assistant
as per Govt. & NCTE norms. The college already has
permission from Jr. Dir. Solapur to fill these posts.
3) Purchase books worth Rs.30,000/- as per New B.Ed.
Two year syllabus within two months.
4) Purchase psychology laboratory Materials worth
Rs.4,000/- as required to implement new B.Ed.
syllabus effectively.
5) Establish Social Science Laboratory with required
Teaching and Learning equipments.
6) Payments to Teaching & Non-Teaching staff may be
provided as per Govt. norms.

1) Purchase books worth Rs.30,000/- as
per New B.Ed. Two year syllabus
within two months.
2) Purchase psychology laboratory
Materials worth Rs.4,000/- as
required to implement new B.Ed.
syllabus effectively.
3) Establish Social Science Laboratory
with required Teaching and Learning
equipments.
4) Payments to Teaching & NonTeaching staff may be provided as
per Govt. norms.

1) The college should get soon the
modified CTE Recognition order
for one unit where as college has
Recognition for two units.
2) Appoint 1 Principal, 5 faculty &
one office Assistant as per Govt. &
NCTE norms. The college already
has permission from Jr. Dir.
Solapur to fill these posts.

ठराव:

तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नु तनीकरणाकामी वरील माणे 11
संल नकरणा या नु तनीकरणास खालील महािव

काय लयीन िनवेदन/मागील
अपूण अटी

तावावर महारा

---

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नु सार

ालये वगळता उव रीत महािव ालयांना थािनक चौकशी सिमतीने अटीपूत ते या अिधन राहू न केले या िशफारशीस

मा यता दे यात आली. तर खालील महािव ालयांना यां या नावापुढे दशिव या माणे िशफारशीस मा यता दे यात आली.
अ. .
1.

महािव ालयाचे नांव
लोकमंगल

िव ान

व

अ यास म
उ ोजकता

िशफारस

बी.ए सी. (इंटरि िनअरिशप) भाग 1 ते 3

शै . वष 2019-20 (एक वष )

डी.बी.एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट स

एम.ए सी. (Physics – Solid State) भाग

एम.ए सी.

ॲ ड साय स, सोलापूर

1 चे नुतनीकरण व भाग 2 चा िव तार

संल नकरणाचे नु तनीकरणासाठी शै . वष 2019-20 (एक वष)

महािव ालय, वडाळा, ता.उ.सोलापूर
2.

(Physics

–

Solid

State)

भाग

1

व भाग 2 िव तारासाठी शै िणक वष 2019-20 (एक वष)
3.

संगमे र रा

महािव ालय, सोलापूर

बी.कॉम. भाग 1 ते 3

शै. वष 2019-20 (एक वष )

4.

संगमे र रा

महािव ालय, सोलापूर

बी.ए. भाग 1 ते 3

शै. वष 2019-20 (एक वष )

5.

िहराचंद

बी. बी. ए. भाग १ ते ३

शै. वष 2019-20 (एक वष )

नेमचंद

कॉलेज

ऑफ

कॉमस ,

सोलापूर

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.20/08/2019 कायवृ ांत

पान
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या

[ 17 ]

पीएच.डी. शोध बंधाचे मू यमापन हे गुणप दतीऐवजी फ त अहवाला ारे करणेबाबत तसेच
ये क परी काकडू न कमीत कमी ५

, Viva-Voce वेळी िवचार यासाठी घे याची बाब

िवचाराथ.
(िटपणी:

तुत ि

ापीठा या चिलत प दतीनुसार पीएच.डी. साठी संशोधन िव ा य कडू न

सादर कर यात आलेले पीएच.डी. शोध बंक मू यमापनासाठी रा यातील व रा याबाहे रील
परी कांकडे पाठिव यात येतात. सदरील मू यमापन हे गुणप दत (Detailed Evaluation –
Mark system) अहवाल (Detailed Report) इ. प दतीने केले जाते. मू यमापन करणेसाठी
िव ापीठाकडू न एक फाम िवहीत कर यात आलेला असून सदर फामम ये गुण नमूद
करणेसाठी बराच कालावधी जातो असे काही परी क मत य त करत आहेत.

यामुळे

गुणप दत वगळू न अहवाल प दती ारे मू यमापन कर यात आले तर परी कां या

टीने ते

सोयी कर ठरले, जेणेक न शोध बंधाचे मू यमापन वेळेत हो यास मदत होईल.
सबब, पीएच.डी. शोध बंधाचे मू यमापन हे गुणप दतीऐवजी फ त अहवाला ारे
करणेबाबत तसेच

येक परी काकडू न कमीत कमी ५

, Viva-Voce वेळी िवचार यासाठी

घे याची बाब िवचाराथ).
ठराव:

िव ापीठ अनुदान आयोगा या िनयमानुसार पीएच.डी. शोध बंधाचे मू यमापना संदभ त
सवकष अ यास कर यासाठी सिमती गठीत कर यात यावी असे सव नुमते ठरले. तसेच
सिमती सद य नामिनदशनाचे सव अिधकार मा.कुलगु

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.२0/08/२०१9 कायवृ ांत

यांना दे यात यावे असे ही ठरले .

पान
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शै िणक वष 2019-20 पासून

तुत िव ापीठात संगीत, ना

Performing Fine Arts) न याने सु
नाटयशा

व ललीतकला संकुल (School of

कर यास व सदर संकुलाम ये एम. ए. संगीत, एम. ए.

व Fine Arts या िवषयाचा एक वष चा पदिवका अ यास म न याने सु

कुलगु

महोदयांनी

महारा

सावजिनक

िव ापीठ

अिधिनयम

2016

कर यास मा.

कलम

12

(7)

िव ापिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव व यव थापन पिरषदे कडे िशफारस करणेची
बाब िवचाराथ.
(िटपणी: आ थापना िवभागाकडील िद. 22/07/2019 रोजी या िटपणीवर मा. कुलगु
शै िणक वष 2019-20 पासून शै िणक वष 2019 मा.
संकुल, पु य

महोदयांनी

. संचालक, संगीत, नाटय व ललीतकला

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर िव ापीठाम ये शै िणक वष

2019-20 पासून

तुत िव ापीठात संगीत, नाटय व ललीतकला संकुल (School of Performing

Fine Arts) न याने सु

कर यास व सदर संकुलाम ये एम. ए. संगीत, एम. ए. नाटयशा

या िवषयाचा एक वष चा पदिवका अ यास म न याने सु

कर यास मा. कुलगु

व Fine Arts

महोदयांनी मा यता

दान केली आहे .
िव ापीठात कोणताही नवीन अ यास म सु

कर यापूव

चिलत िनयमानुसार सदर बाब

िव ापीठा या िव ापिरषद व यव थापन पिरषदे या बैठकीम ये सादर क न सदर

ािधकरणां या

मा यतेने नवीन अ यास म सु करता येतात.
यानु षंगाने शै िणक वष 2019-20 पासून

तुत िव ापीठात संगीत, नाटय व ललीतकला

संकुल (School of Performing Fine Arts) न याने सु
एम. ए. नाटयशा
िविवध

कर यास व सदर संकुलाम ये एम. ए. संगीत,

व Fine Arts या िवषयाचा एक वष चा पदिवका अ यास म न याने सु कर यासाठी

ाधीकरणात

िवषय

ठे ऊन

मा यता

घे यासाठी

संबंिधत

संकुलाने

िद.24/07/2019 रोजी आ थापना िवभागास अंतगत काय लयीन िटपणी सादर केली असता,
आ थापना िवभागाकडील िद.22/07/2019 रोजी या िटपणीवर मा. कुलगु
2019-20 पासून

महोदयांनी शै िणक वष

तुत िव ापीठात संगीत, नाटय व ललीतकला संकुल (School of Performing

Fine Arts) न याने सु

कर यास व सदर संकुलाम ये एम. ए. संगीत, एम. ए. नाटयशा

या िवषयाचा एक वष चा पदिवका अ यास म न याने सु

व Fine Arts

कर यासाठी तातडीची बाब हणून महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ापिरषदे यावतीने मा यता दान केली
आहे .
सबब, शै िणक वष 2019-20 पासून

तुत िव ापीठात संगीत, नाटय व ललीतकला संकुल

(School of Performing Fine Arts) न याने सु

कर यास व सदर संकुलाम ये एम. ए. संगीत, एम. ए.

नाटयशा
कुलगु

व Fine Arts या िवषयाचा एक वष चा पदिवका अ यास म न याने सु
महोदयांनी

महारा

सावजिनक

िव ापीठ

अिधिनयम

2016

कर यास मा.

कलम

12

(7)

िव ापिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव व यव थापन पिरषदे कडे िशफारस करणेची बाब
िवचाराथ.)
ठराव:

महारा

सावजिनक

िव ापीठ

अिधिनयम ,

२०१६

मधील

कलम

१२

(७)

अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घेऊन यव थापन पिरषदे स
िशफारस कर यात आली .

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.२0/08/२०१9 कायवृ ांत

पान
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पदाथिव ान संकुल, पुअहोसोिवसो अंतगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून M.Sc.
Physics

(Condensed

मा. कुलगु

Matter

महोदयांनी महारा

Physics)

हा

कोस

न याने

सु

कर यास

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7)

िव ा पिरषदे यावतीने केलेली कायवाही मािहती तव व यव थापन पिरषदे कडे िशफारस
करणेची बाब िवचाराथ.
(िटपणी: मा. संचालक, पदाथिव ान संकुल, पु य

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठ,

सोलापूर यांना पदाथिव ान संकुलाम ये शै िणक वष 2019-20 पासून M.Sc. Physics (Condensed
Matter Physics) हा कोस न याने सु

करावयाचा होता. सदर कोस हा िव ापीठा या पाच वष य बृहत

आराखडयात समािव ट असून, हा िवषय िव ा य या संशोधन े ास वाव दे णारा आहे . याचबरोबर या
िवषयाकिरता िव ा य चा ओढा अस याने, सदर कोस सन 2019-20 पासून सु

कर याकिरता

Course Structure सोबत जोडलेले आहे .
िव ापीठात कोणताही नवीन अ यास म सु

कर यापूव

चिलत िनयमानुसार सदर बाब

िव ापीठा या िव ा पिरषद व यव थापन पिरषदे या बैठकीम ये सादर क न सदर

ािधकरणां या

मा यतेने नवीन अ यास म सु करता येतात.
यानु षंगाने M.Sc. Physics (Condensed Matter Physics) हा कोस न याने सु
कर यासाठी िव ा पिरषद व यव थापन पिरषदे या िवषय ठे ऊन मा यता घे यासाठी संबंिधत संकुलाने
िद. 24/04/2019 रोजी आ थापना िवभागास प
िद.

22/07/2019

रोजी या

िटपणीवर

सादर केले असता, आ थापना िवभागाकडील
मा.

कुलगु

महोदयांनी

शै िणक

2019-20 पासून M.Sc. Physics (Condensed Matter Physics) हा कोस न याने सु
तातडीची बाब

हणून महारा

वष

करणेसाठी

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये

िव ा पिरषदे या वतीने मा यता दान केली आहे .
सबब, पदाथिव ान संकुल, पुअहोसोिवसो अंतगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून
M.Sc. Physics (Condensed Matter Physics) हा कोस न याने सु
महोदयांनी महारा

कर यास मा. कुलगु

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) िव ा पिरषदे या वतीने

केलेली कायवाही मािहती तव व यव थापन पिरषदेकडे िशफारस करणेची बाब िवचाराथ).

ठराव:

महारा

सावजिनक

िव ापीठ

अिधिनयम ,

२०१६

मधील

कलम

१२

(७)

अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घेऊन यव थापन पिरषदे स
िशफारस कर यात आली.

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.२0/08/२०१9 कायवृ ांत

पान
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रसायनशा

संकुल, पुअहोसोिवसो अंतगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून M.Sc.

- Medicinal Chemistry हा कोस न याने सु

कर यास मा. कुलगु

महोदयांनी महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने केलेली
कायवाही मािहती तव व यव थापन पिरषदे कडे िशफारस करणेची बाब िवचाराथ.
(िटपणी: मा. संचालक, रसायनशा
सोलापूर िव ापीठाम ये मा. कुलगु
रसायनशा

संकुल, पु य

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठ,

महोदयां या आदेशा वये शै िणक वष 2019-20 पासून

संकुलांतगत M.Sc. - Medicinal Chemistry हा कोस न याने सु करावयाचा होता. सदर

कोससाठी 20 िव ाथ सं या ठरिव यात आली आहे . सदर कोस हा िव ा य ना संशोधन व औ ोिगक
े ात वाव दे णारा अस याने िव ा य चा ओढा सदर कोसकडे िदसून येत आहे . सदर कोस हा
िव ापीठा या पाच वष य बृहत आराखडयात समािव ट असून, तो सन 2019-20 पासून सु

कर यास

मा. कुलगु महोदयांची मा यता आहे .
िव ापीठात कोणताही नवीन अ यास म सु

कर यापूव

चिलत िनयमानुसार सदर बाब

िव ापीठा या िव ा पिरषद व यव थापन पिरषदे या बैठकीम ये सादर क न सदर

ािधकरणां या

मा यतेने नवीन अ यास म सु करता येतात.
यानु षंगाने M.Sc. - Medicinal Chemistry हा कोस न याने सु कर यासाठी िव ा पिरषद व
यव थापन पिरषदे या िवषय ठे ऊन मा यता घे यासाठी संबंिधत संकुलाने िद.24/04/2019 रोजी
आ थापना िवभागास प
िटपणीवर मा. कुलगु
कोस न याने सु

सादर केले असता, आ थापना िवभागाकडील िद.22/07/2019 रोजी या

महोदयांनी शै िणक वष 2019-20 पासून M.Sc. - Medicinal Chemistry हा

करणेसाठी तातडीची बाब हणून महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016

कलम 12(7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने मा यता दान केली आहे .
सबब, रसायनशा

संकुल, पुअहोसोिवसो अंतगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून

M.Sc. - Medicinal Chemistry हा कोस न याने सु

कर यास मा. कुलगु

महोदयांनी महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये िव ापिरषदे यावतीने केलेली कायवाही
मािहती तव व यव थापन पिरषदे कडे िशफारस करणेची बाब िवचाराथ).

ठराव:

महारा

सावजिनक

िव ापीठ

अिधिनयम ,

२०१६

मधील

कलम

१२

(७)

अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घेऊन यव थापन पिरषदे स
िशफारस कर यात आली .

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.२0/08/२०१9 कायवृ ांत
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भाषा व वा मय संकुल, पुअहोसोिवसो अंतगत संकुलात शै िणक वष 2019-20 पासून एम.
ए. पाली,

ाकृत व क ड या तीन िवषयाचे अ यास म न याने सु

मा. कुलगु

महोदयांनी महारा

कर यास

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7)

अ वये िव ा पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही मािहती तव व यव थापन पिरषदे कडे
िशफारस करणेची बाब िवचाराथ.
(िटपणी: मा. . संचालक, भाषा व वा मय संकुल, पु य

ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर

िव ापीठ, सोलापूर िव ापीठाम ये शै िणक वष 2018-19 पासून भाषा व वा मय
संकुलांतगत मराठी, हदी, इं जी, सं कृत व ऊदु या पाच भाषा िवषयांचे पद यु र वग सु
कर यात आले आहे त. मा.कुलगु
क ड, पाली व

महोदयां या आदेशा वये शै िणक वष 2019-20 पासून

ाकृत या तीन भाषा िवषयांचे पद यु र अ यास म न याने सु

आले आहे त. तसेच अ यासमंडळे िवभागामाफत सदर तीन िवषयांचे CBCS

कर यात
णाली माणे

अ यास म तयार क न घे यात आले आहे त.
िव ापीठात कोणताही नवीन अ यास म सु

कर यापूव

चिलत िनयमानुसार

सदर बाब िव ापीठा या िव ापिरषद व यव थापन पिरषदे या बैठकीम ये सादर क न सदर
ािधकरणां या मा यतेने नवीन अ यास म सु करता येतात.
यानुषग
ं ाने भाषा व वा मय संकुलात पाली,
िनयिमतपणे सु

ाकृत, क ड हे िवषय न याने

कर यासाठी िविवध ाधीकरणात िवषय ठे ऊन मा यता घे यासाठी संबिं धत

संकुलाने िद. 19/07/2019 रोजी आ थापना िवभागास अंतगत काय लयीन िटपणी सादर
केली असता, आ थापना िवभागाकडील िद. 22/07/20119 रोजी या िटपणीवर मा. कुलगु
महोदयांनी शै िणक वष 2019-20 पासून एम. ए. पाली,

ाकृत व क ड या तीन िवषयाचे

अ यास म सु

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम

करणेसाठी तातडीची बाब हणून महारा

2016 कलम 12 (7) अ वये िव ा पिरषदे या वतीने मा यता दान केली आहे .
सबब, भाषा व वा मय संकुल, पुअहोसोिवसो अंतगत संकुलात शै िणक वष 201920 पासून एम. ए. पाली, ाकृत व क ड या तीन िवषयाचे अ यास म न याने सु
मा. कुलगु

महोदयांनी महारा

कर यास

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12 (7) अ वये

िव ा पिरषदे या वतीने केलेली कायवाही मािहती तव व यव थापन पिरषदेकडे िशफारस
करणेची बाब िवचाराथ).
ठराव:

महारा

सावजिनक

िव ापीठ

अिधिनयम ,

२०१६

मधील

कलम

१२

(७)

अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने केले या कायवाहीची न द घेऊन यव थापन पिरषदे स
िशफारस कर यात आली .

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.२0/08/२०१9 कायवृ ांत

पान
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मा. कुलगु
[22(1)]

तथा अ य ा महोदयां या परवानगीने येणारे आय या वेळचे िवषय:
शं करराव मोिहते महािव ालय, अकलूज, या महािव ालया या कायम िवना अनु दािनत त वावरील
पीएच.डी. इं जी संशोधन सुिवधा क ा या संल नकरणा या नु तनीकरणाची मा यता िद याची बाब
मािहती तव.
(िटपणी: शंकरराव मोिहते महािव ालय, अकलूज या महािव ालयाने शै िणक वष 2019-20 पासून
संल नकरणा या नुतनीकरणासाठी खालील माणे

ताव सादर केलेला आहे .

संल नकरणाचे नु तनीकरण - पीएच.डी. इं जी संशोधन सुिवधा क
या अनु षंगाने
दे यासंदभ त महारा

तुत

तावास सन 2019-20 पासून संल नकरणाचे नुतनीकरण

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. कोळे कर

(सद य)

3) डॉ. सिचन दे शमूख

(सद य)

उपरो त सिमतीने वरील महािव ालयास भेट दे ऊन अहवाल िव ापीठाकडे सादर केला आहे .
पीएच.डी. इं जी संशोधन सुिवधा क ास सिमतीने िशफारस केले या अटी महािव ालयास प ा वये
कळिवले आहे . या अनु षंगाने महािव ालयाकडू न

ा त झालेला अटी पूतता अहवाल सोबत जोडला

आहे . तसेच शंकरराव मोिहते महािव ालय, अकलूज या महािव ालयाने सन 2019-20 पासून
संल नकरणा य नुतनीकरणासाठी सादर केले या

तावाची छाननी केली असता, सदर

महािव ालयाम ये 1 पीएच.डी मागदशक असून 1 पीएच.डी पदवी पूण केलेले िश क आहे .
संशोधन सुिवधा क ास मा यता दे याचा

ताव मा यतेसाठी िव ा परीषदे समोर ठे व यात

येतो परं तु दर यान या काळात िव ा परीषदे या बैठकीचे िनयोजन नस यामुळे महारा
िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये मा.कुलगु

महोदयां या

सावजिनक

ा त अिधकारात िव ा

पिरषदे यावतीने मा यता घेवून सदर महािव ालया या पीएच.डी. इं जी संशोधन सुिवधा क ास शै.वष
2019-20 ते 2020-21 या दोन वष करीता संल नकरणाची िशफारस केलेली आहे .
सबब,

उपरो त

महािव ालया या

पीएच.डी.

इं जी

संशोधन

सुिवधा

क ा या

संल नकरणा या नु तनीकरणास शै.वष 2019-20 ते 2020-21 या 2 वष करीता मा यता िद याची बाब
मािहती तव).
ठराव:

शं करराव मोिहते महािव ालय, अकलूज, या महािव ालया या कायम िवना अनु दा िनत त वावरील
पीएच.डी. इं जी संशोधन सुिवधा क ा या संल नकरणा या नु तनीकरणास शै. वष 2019-20 ते
2023-24 या 5 वष किरता मा यता दे यात आली .
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सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील एम.सी.ए. हा अ यास म शै िणक
वष 2020-21 पासून बंद कर या या अनुषंगाने आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल सादर
कर या तव मा.कुलगु

महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने महारा

सावजिनक िव ापीठ

अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये थािनक चौकशी सिमती सद यांचे नामिनदशन के याची बाब
मािहती तव.
(िटपणी: मा. ाचाय, सांगोला महािव ालय, सांगोला यांचक
े डू न सदर महािव ालयातील एम.सी.ए. हा
अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून बंद कर याबाबतचा
सं थेचे नाव
सांगोला तालुका उ च
िश ण मंडळ,
सांगोला, िज. सोलापूर.

महािव ालयाचे नाव

सांगोला महािव ालय,
सांगोला, िज. सोलापूर

ताव ा त झाला आहे.

बंद करावयाचा

बंद करावयाचे

अ यास म

वष

एम. सी. ए.

अनुदानाचा
कार

शै िणक वष

कायम

2020-21

िवना

पासून

अनुदािनत

सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील एम.सी.ए. या अ यास मास शासन
िनणय

. एनजीसी 2010/(238/10)/मिश-4, िद.15/07/2010 अ वये महारा

वष 2010-11 पासून कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िमळाली होती.
महारा

शासनाची शै िणक
तुत िव ापीठाने

शासना या मा यतेस अनु स न एम.सी.ए. या अ यास मास शै िणक वष 2010-11 पासून

कायम िवनाअनुदािनत त वावर मा यता िदलेली होती.
परं तु सदर अ यास मास ए.आय.सी.टी.ई. नवी िद ी यांची मा यता घेणे श य नस याने,
सं थेने सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील हा एम.सी.ए. अ यास म शै िणक वष
2020-21 पासून बंद कर याचा िनणय घेतला अस याचे ा त
अ यास म बंद कर याबाबत ा त

तावात नमुद केले आहे .

तावावर संबंिधत महािव ालयाला भेट दे ऊन 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 याचे अिधकार िव ापिरषदे स आहे त.
परं तु िव ापिरषदे ची बैठक िद.21/05/2019 रोजी संप

झाली असून नजीक या काळात

लवकर आयोिजत हो याची श यता नस याने व सं थेने सदर अ यास म बंदचा

ताव िव ापीठाकडे

िद.29/07/2019 रोजी सादर केलेला आहे. यामुळे सदर अ यास म शै िणक वष 2020-21 पासून
बंद कर याची कायवाही िविहत वेळेत हो या तव पुढील यो य ती कायवाही कर याकामी
महािव ालयास भेट दे वून सिव तर अहवाल सादर कर यासाठी िव ापिरषदे यावतीने मा.कुलगु
महोदय यां या अिधकारात महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये िव ा

पिरषदे या वतीने खालील माणे थािनक चौकशी सिमती सद यांचे नामिनदशन केलेले आहे .
1.

ाचाय डॉ. एस. ही. कोटी

(अ य )

2.

ी. एस. पी. बावीसकर

(सद य)

3.

डॉ. एस. सी. दे शमुख

(सद य)
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सबब, सांगोला महािव ालय, सांगोला या महािव ालयातील एम.सी.ए. हा अ यास म
शै िणक वष 2020-21 पासून बंद कर या या अनुषंगाने आव यक ती चौकशी क न सिव तर अहवाल
सादर कर या तव मा.कुलगु

महोदयांनी िव ा पिरषदे या वतीने महारा

सावजिनक िव ापीठ

अिधिनयम 2016 कलम 12(7) अ वये थािनक चौकशी सिमती सद यांचे नामिनदशन के याची बाब
मािहती तव).

ठराव:

महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ वये

मा. कुलगु महोदयांनी केले या कायवाहीची न द घे यात आली.
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आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखे तंग त शै िणक वष 2019-20 पासून B.Voc. Course in
Journalism & Mass Communication या अ यास माचा Skill Based

माणे उपसिमतीने तयार

केलेला पाठय मास िद. 16/08/2019 रोजी अ थायी अ यासमंडळाने त नंतर िव ाशाखे या वतीने
भारी अिध ठाता यांनी व मा .

-कुलगु

महोदयांनी अिध ठाता मंडळा या वतीने

वीका न िव ा

पिरषदे कडे िशफारस के याची बाब िवचाराथ .
(िटपणी: िव ापीठ अनु दान आयोगाने कौश याधािरत अ यास ं माना चालना दे यासाठी B.Voc.
अ यास माची एक योजना जाहीर केली होती. यानु सार मा. कुलगु ं ची मा यता घेऊन B.Voc.
Course in Journalism & Mass Communication अ यास मासाठी ऑनलाईन अज केला होता.
िव ापीठ अनु दान आयोगाने पु य
संकुलातील

मास

ोक अिह यादे वी होळकर सोलापूर िव ापीठा या सामािजकशा े

क युिनकेशन

िवभागा या

B.Voc.

Course

in

Journalism

&

Mass

Communication या अ यास मास शै िणक वष 2019-20 पासून लागू कर यास मा यता िदली आहे .
सदर अ यास माचा पाठय म तयार कर यासाठी उपसिमती गठीत क न
िद.10/08/2019 रोजी घे यात येऊन

याची बैठक

यात पाठय म तयार क न घे यात आला. त नंतर

Journalism & Mass Communication या अ थायी अ यासमंडळाची बैठक िद.16/08/2019 रोजी
घे यात आली. सदर मंडळा या बैठकीत िवषय

. 2 अ वये िवषय ठे वला असता, यावर अ थायी

अ यासमंडळाने खालील माणे ठराव पािरत केला आहे .
ठराव: िव ापीठ अनु दान आयोगाने B.Voc. Course in Journalism & Mass Communication
पाठय मास 2019-20 या शै िणक वष पासून मा यता दे यात आली आहे . या अ यास मा मासाठी
िव ापीठ अनुदान आयोगाने National Skill Qualification Framework (NSQF) अंतगत हा अ यास म
मा य केला आहे . यां या सूचना िवचारात घेऊन उपिसमीतीने तयार केलेला तीन वष या आराखडयास
व एक वष या पिह या दोन स ा य अ यास मास मा यता दे याची िशफारस कर यात येत आहे .
त नंतर संबंिधत िव ाशाखे या वतीने
िशफारस केली आहे . तर मा. -कुलगु

वीका न मा. भारी अिध ठाता यांनी अिध ठाता मंडळाकडे
महोदयांनी अिध ठाता मंडळा या वतीने

वीका न िव ा

पिरषदे केडे िशफारस केली आहे .
सबब, B.Voc. Course in Journalism & Mass Communication चा पा

ठराव:

म िवचाराथ).

आंतर-िव ाशाखीय अ यास िव ाशाखे तंग त शै िणक वष 2019-20 पासून B.Voc. Course in
Journalism & Mass Communication या अ यास माचा Skill Based
केलेला पा

माणे उपसिमतीने तयार

मास िद. 16/08/2019 रोजी अ थायी अ यासमंडळाने त नंतर िव ाशाखे या वतीने

भारी अिध ठाता यांनी व मा.
पिरषदे कडे केलेली िशफारस

-कुलगु

महोदयांनी अिध ठाता मंडळा या वतीने

वीका न िव ा

वका न मा यता दे यात आली .
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जुन 2019 पासून वािण य व यव थापन िव ाशाखातं ग त सु
िनवड आधािरत

ेयांक

होणा या B.B.A. या पा

माचा

णालीनु सार (CBCS) तयार कर यात आलेला अ यास म

अ यासमंडळाने त नंतर िव ाशाखे या वतीने

भारी अिध ठाता यांनी व मा . -कुलगु

थायी

महोदयांनी

अिध ठाता मंडळा या वतीने वीका न िव ापिरषदे कडे िशफारस के याची बाब िवचाराथ .
(िटपणी: िव ापीठाशी संल नत महािव ालयांम ये वािण य व यव थापन िव ाशाखेतील िबजनेस
मॅनेजमट या बोड अंतगत जुन 2019 पासून B.B.A. या कोस या पा
िनवड आधािरत

ेयांक

माचा आराखडा व अ यास म

णाली नु सार (CBCS) िबझनेस मैनजमट या

िद. 13/08/2019 रोजी घे यात आले या बैठकीम ये पा

थायी अ यासमंडळाने

माचा आराखडा व अ यास मास मा यता

दे ऊन िव ाशाखेकडे िशफारस कर यात आलेला आहे .
या अनु षंगाने वािण य व यव थापन िव ाशाखेची बैठक निजक या काळात आयोिजत
नस याने मा.

भारी अिध ठाता वािण य व

यव थापन िव ाशाखा यांनी िबजनेस मॅनेजमट

अ यासमंडळाने तयार केले या B.B.A. चा अ यास म

वका न यास आिध ठाता मंडळाकडे

िशफारस केलेला आहे . तसेच िव ा पिरषदे ची बैठक निजक या काळात अस याने अिध ठाता मंडळाची
बैठक एव

ा कमी कालावधीम ये घेणे श य नस याने अिध ठाता मंडळा या वतीने मंडळाचे अ य

मा. -कुलगु

यांनी सदरचा अ यास म

वका न B.B.A.

या पा

माचा अराखडा व

अ यास मास िव ा पिरषदे कडे िशफारस कर यात आलेला आहे .
सबब, जुन 2019 पासून वािण य व यव थापन िव ाशाखांतगत B.B.A. या पा य मांचा
िनवड आधािरत

ेयांक

णालीनु सार (Choice Based Credit System) तयार कर यात आलेला

अ यास म िवचाराथ).
ठराव:

जु न 2019 पासून वािण य व यव थापन िव ाशाखातं ग त सु
िनवड आधािरत

ेयांक

होणा या B.B.A. या पा

माचा

णालीनु सार (CBCS) तयार कर यात आलेला अ यास म

अ यासमंडळाने त नंतर िव ाशाखे या वतीने

भारी अिध ठाता यांनी व मा . -कुलगु

अिध ठाता मं डळा या वतीने वीका न िव ा पिरषदे कडे केलेली िशफारस

थायी

महोदयांनी

वका न मा यता दे यात

आली.
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तूत िव ापीठाकडे संल नकरणाचे नु तनीकरणाकामी खालील माणे ा त झाले या

(िटपणी: संल नत महािव ालयांकडू न

ितवष माणे संल नकरणाचे नुतनीकरणाकामी महारा

संल नकरण िमळणेसाठी ा त झालेले

ताव खालील माणे आहेत.

1)

महािव ालयाने नाव: देशभ त संभाजीराव गरड महािव ालय, मोहोळ
संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव:

2)

.10,000/- ची पु तके खरे दी करावीत.

ठराव:

तुत िव ापीठाकडे

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून
( दोन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
3 संगणक खरे दी करावेत.

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नुसार

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20 व 2020-21

बी.सी.ए. भाग 1 ते 3
1)

तावासंदभ त संल नकरण दे याची बाब िवचाराथ .

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
1)
2)

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

---

अहता ा त िश कांची नेमणूक कर यात

3 संगणक खरे दी करावेत.
.10,000/- ची पु तके खरे दी करावीत.

तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नु तनीकरणाकामी वरील माणे 01

यावी.

तावावर महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम , २०१६ कलम ११० नुसार

संल नकरणा या नु तनीकरणास थािनक चौकशी सिमतीने अटीपूत ते या अिधन राहू न केले या िशफारशीस मा यता दे यात आली.
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तूत िव ापीठाकडे संल नकरणाचे नु तनीकरणाकामी खालील माणे ा त झाले या

(िटपणी: संल नत महािव ालयांकडू न

ितवष माणे संल नकरणाचे नुतनीकरणाकामी महारा

संल नकरण िमळणेसाठी ा त झालेले

ताव खालील माणे आहेत.

1)

तावासंदभ त संल नकरण दे याची बाब िवचाराथ .
सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नुसार

महािव ालयाने नाव: वसुंधरा कला महािव ालय, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून
थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस :

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.ए सी. भाग 1 ते 3
थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

िश क

कमचारी

यांची

िव ापीठ

सिमतीमाफत िनवड कर यात यावी.
2)
3)

शै.वष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 ( तीन वष)
महािव ालयाने पूण न केले या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
िनवड

1)

ंथालयासाठी िकमान

.10,000/- ची पु तके

1)

खरे दी करावीत.

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

िश क कमचारी यांची िव ापीठ िनवड

---

सिमतीमाफत िनवड कर यात यावी.

िश के र िर त पदे भरावीत.
ंथालयासाठी िकमान

तुत िव ापीठाकडे

2)

िश के र िर त पदे भरावीत.

.10,000/- ची पु तके

खरे दी करावीत.

2)

महािव ालयाने नाव: वसुंधरा कला महािव ालय, सोलापूर

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव:

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस : शै. वष 2019-20, 2020-21 व

एम. ए. (इितहास) भाग 1 व 2

2021-22 ( तीन वष )
महािव ालयाने पूण न केले या अटी

थािनक चौकशी सिमती या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

1) Books worth Rs.5,000/- to be purchased.
2) To subscribe for one multi disciplinary
Journal.

1) Books worth Rs.5,000/- to be purchased.
2) To subscribe for one multi disciplinary
Journal.

3)

महािव ालयाने नाव: िहराचंद नेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमस, सोलापूर

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

--

--

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: एम. कॉम. भाग 1 व 2

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस :
शै. वष 2019-20 व 2020-21 ( दोन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

िव ापीठ िनवड सिमतीमाफत पा

िश कांची

िनयु ती करणे.

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
ंथालयासाठी एम.कॉम. करीता

. 10,000/- ची ंथ

1)

खरे दी करावी.

2)

िनयिमत ाचाय ची िनयु ती करावी.

3)

ंथालयासाठी एम.कॉम. करीता

िव ापीठ िनवड सिमतीमाफत पा
िश कांची िनयु ती करणे.

2)

िनयिमत ाचाय ची िनयु ती करावी.

. 10,000/- ची

ंथ खरे दी करावी.
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काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी
---

4)

महािव ालयाने नाव: देशभ त संभाजीराव गरड महािव ालय, मोहोळ

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी. ए सी. भाग 1 ते 3

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस:
शै. वष 2019-20 व 2020-21 ( दोन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)
2)

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी

.20,000/- ची पु तके खरे दी करावीत.

1)

. 20,000/- ची

2)

योगशाळा सािह य खरे दी

करावी.
3)

. 20,000/- ची

3)

करं ट साय स जनरल खरे दी करावीत.

महािव ालयाने नाव: सहकार मह ष शंकरराव मोिहते-पाटील महािव ालय, नातेपुते

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून
थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस :
शै. वष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
.10,000/- पयतची नवीन संदभ व

िमक पु तके

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
1)

खरे दी करावीत.
पध परी ेसाठी .5,000/- पयतची पु तके खरे दी

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

----

---

िमक

2)

पध

परी ेसाठी

.5,000/- पयतची पु तके

खरे दी करावीत.

वािण य शाखेसाठी

टर 1 व संगणक 1 खरे दी

3)

करावेत.

6)

.10,000/- पयतची नवीन संदभ व

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

पु तके खरे दी करावीत.

करावीत.
3)

---

योगशाळा सािह य खरे दी

बी. कॉम. भाग 1 ते 3

2)

----

.20,000/- ची पु तके खरे दी करावीत.

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव:

1)

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

करावी.

करं ट साय स जनरल खरे दी करावीत.

5)

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

वािण य शाखेसाठी

टर 1 व संगणक 1 खरे दी

करावेत.

महािव ालयाने नाव: संतोष भीमराव पाटील कला, वािण य व िव ान महािव ालय, मं ूप

संल नकरणा या नु तनीकरणाचे वष : शै. वष 2019-20 पासून

संल नकरणा या नु तनीकरणा या अ यास माचे नाव: बी.ए सी. भाग 1 ते 3

थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस :
शै. वष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 ( तीन वष )

थािनक चौकशी सिमती या अटी
1)

िव ान िव ाशाखा अ यास मासाठी कमीत कमी
.5,000/- चे संदभ

ंथ व

महािव ालयाने पूत ता केले या अटी
1)

िमक पु तके खरे दी

रसायनशा

िवभागासाठी एक रे ि जरे टर खरे दी

कर यात यावा.

ठराव:

काय लयीन िनवेदन/मागील अपूण अटी

---

---

िव ान िव ाशाखा अ यास मासाठी कमीत कमी
.5,000/- चे संदभ ंथ व

कर यात यावीत.
2)

महािव ालयाने पूण न केले या अटी

िमक पु तके खरे दी

कर यात यावीत.
2)

रसायनशा

िवभागासाठी एक रे ि जरे टर खरे दी

कर यात यावा.

तूत िव ापीठाकडे संल नकरणा या नु तनीकरणाकामी वरील माणे 06

तावावर महारा

सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नु सार

संल नकरणा या नु तनीकरणास थािनक चौकशी सिमतीने अटीपूत ते या अिधन राहू न केले या िशफारशीस मा यता दे यात आली.
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पीएच.डी. या िव ा य कडू न शोध बंध हे हाड कॉपी व PDF Format म ये अशा दो ही
प दतीने

वकारणेची बाब िवचाराथ .

(िटपणी:

चिलत प दतीनुसार िव ा य कडू न पीएच.डी. शोध बंध (Ph.D. Thesis) हाड

कॉपी म ये वीकारले जातात. सदरील शोध बंध परी कांना टपाला ारे पाठिव यात येतात.
नवीन प दतीनुसार पीएच.डी. शोध बंध मू यांकनासाठी दे शाबाहे र ही पाठिव यात येणार
आहे त. सदरील शोध बंध टपालाने दे शाबाहे रील परी कांना ा त हो यास बराच कालावधी
जाणार आहे .
यामुळे पीएच.डी. िव ा य कडू न शोध बंध हे हाड कॉपी व PDF Format म ये अशा
दो ही प दतीने

वकारले तर देशाबाहे रील परी कांना शोध बंधाची PDF Format म ये

ई-मेल ारे पाठिवली तर देशाबाहे रील परी कांना ता काळ

ा त होईल जेणेक न

परी कांना मु यमापनासाठी पूरेसा कालावधी िमळे ल व मू यांकनाचे काम जलद हो यास
मदत होईल.
सबब, वरील माणे पीएच.डी. या िव ा य कडू न शोध बंध हे हाड कॉपी व PDF
Format म ये अशा दो ही प दतीने
ठराव:

वकारणेची बाब िवचाराथ).

पीएच.डी. या िव ा य कडू न शोध बंध हे हाड कॉपी व PDF Format म ये अशा दो ही
प दतीने

वकार यास व मराठीम ये िलिहलेले शोध बंध हे युनीकोडम ये

वकार यास

सव नु मते मा यता दे यात आली.
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पीएच.डी. बंध मू यमापन अहवाल टपालाऐवजी ई -मेल ारे
(िटपणी:

वकार याची बाब िवचाराथ.

तुत िव ापीठात

चिलत प दतीनुसार पीएच.डी. शोध बंध मू यांकनासाठी

महारा ातील एक व महारा

ाबाहेरील एक अशा दोन परी कांकडे पाठिव यात येतात.

बंधाचे मू यांकन झा यानंतर परी क यांचा अहवाल टपालाने पाठवतात तर काही परी क
मू यांकन अहवाल टपालाने व ई-मेल ारे अशा दो ही प दतीने पाठवतात. मू यांकन
अहवाल टपालाने पाठिव यानंतर तो िव ापीठात ा त हो यास बराच कालावधी जातो.
याच माणे नवीन प दतीनुसार पीएच.डी.

बंध मू यांकनासाठी दे शाबाहे रही

पाठिवले जाणार आहेत. सदरील परी कांनी मू यमापन अहवाल िव ापीठाकडे टपालाने
पाठिव यानंतर बराच कालावधी जाणार असून यामुळे सदरील
श यता आहे .

यामुळे पीएच.डी.

ि येस िवलंब हो याची

बंध मु यमापन अहवाल टपालाने न पाठिवता फ त

ई-मेल ारे िव ापीठाकडे पाठिवले तर ते िव ापीठास ता काळ ा त होतील या माणे बंध
मु यांकनाची ि या सूलभ व जलद गतीने होईल.
सबब, वरील माणे सव परी कांचे पीएच.डी. बंध मु यमापन अहवाल टपालाऐवजी

ठराव:

ई-मेल ारे

वकार याची बाब िवचाराथ).

पीएच. डी.

बंध मू यमापन अहवाल टपालाऐवजी ई-मेल ारे

वकार यास व ईमे ल ारे

आलेला अहवाल पुढील शासकीय कायवाही कर यास सव नुमते मा यता दे यात आली.
मा. अ य ां या परवानगीने बैठक संप याचे कुलसिचवांनी जाहीर केले व रा गीतानंतर बैठक
समा त झाली.
सही/-

सही/-

कुलसिचव

मा. कुलगु

(सद य सिचव, िव ा पिरषद)

िव ा पिरषदे ची 39 वी बैठक मं गळवार, िद.२0/08/२०१9 कायवृ ांत

(अ य , िव ा पिरषद)
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