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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 38 �या बैठकीचा काय�वृ�ांत 

मंगळवार, िद.२१ मे, २०१9 दुपारी 1२:00 वा.  

 

 

िव�ा पिरषदेची ३8 वी बैठक मंगळवार, िद.२१ मे, २०१9 रोजी दुपारी 1२:00 वा. 

िव�ापीठ सभागृहाम�ये मा. कुलगु�महोदय यां�या अ�य�तेखाली आयोिजत कर�यात आली होती. 

बठैकीस खालील�माणे सद�य उप��थत होते.  

अ.�. सद�याचे नांव पद 

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

2) डॉ. एस. आय. पाटील  - �-कुलगु� सद�य 

३) �ाचाय� डॉ. �ही. पी. उबाळे - �भारी अिध�ठाता,   

िव�ान व तं��ान िव�ाशाखा 

सद�य 

४)  �ाचाय� डॉ. एम. एस. कदम - �भारी अिध�ठाता,  

मानविव�ान िव�ाशाखा 

सद�य 

५) डॉ. एस. आर. ग�गज े- �भारी सहयोगी अिध�ठाता, 

िव�ान व तं��ान िव�ाशाखा 

सद�य 

६) डॉ. ए.एन. बारबोले, �भारी सहयोगी अिध�ठाता                                                                                               

वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखा 

सद�य 

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

मानविव�ान िव�ाशाखा 

सद�य 

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

आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखा 

सद�य  

9) डॉ. आर. एस. हेगडी  

�. संचालक, नवोप�म, नवसंशोधन आिण साहयच� 

सद�य 

10) �ाचाय� डॉ. एम. एम. दलाल सद�य 

11) �ाचाय� डॉ. एस. बी. �ीरसागर सद�य 

12) डॉ. बी. पी. र�गे सद�य 

13) �ाचाय� डॉ. पी. आर.  थोरात सद�य 

14) �ाचाय� डॉ. डी. एस. ितकटे  सद�य 

15) डॉ. एन. जी. �शदे सद�य 

16) डॉ. टी. एन. कोळेकर सद�य 

17) डॉ. एस. आय. शेख सद�य 

18) डॉ. जिमल अ�तर सद�य 

19) �ा. बी. एन. थोरात सद�य 

20) डॉ. एस. आर. कोकरे, संचालक, परी�ा व मू�यमापन मंडळ सद�य 

21) डॉ. बी. आर. कच� सद�य 

२२) डॉ. के. आर. राव सद�य 

२३) डॉ. बी. पी. लाडगावकर सद�य 

24) डॉ. टी. एन. लोखंडे सद�य 
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25) �ाचाय� डॉ. एस. ए. हलकुडे सद�य 

26) डॉ. एस. के. पाटील सद�य 

27) डॉ. डी. आर. गायकवाड सद�य 

28) डॉ. बी. एच. दामजी सद�य 

29) �ा. डॉ. �ही. बी. घुटे - कुलसिचव सद�य सिचव 

: िनमंि�त : 

अ.�. िनमंि�तांचे नाव 

१) डॉ. ए. एस. पाटील 

२) डॉ. एस. एन. कदम 

३) डॉ. एस. एन. सलवदे 

४) �ीमती ए. ए. सुलाखे 

५) डॉ. डी. जी. कदम 

६) डॉ. जी. एस. कांबळे 

७) डॉ. ए. ए. गढवाल 

८) डॉ. एस. जी. सोनट�के  

९) डॉ. बी. एस. मुळीक 

१०) डॉ. ए. एल. देशमुख 

११) डॉ. आर. बी. �चचोलकर 

१२) डॉ. �ही. एन. मुलीमनी 

१३) डॉ. के. आर. राव 

१४) डॉ. अिनल क�ी 

१५) डॉ. �ही. बी. पाटील 

१६) डॉ. ए. एस.भोईटे 
 

 बठैकीची सु�वात िव�ापीठ गीताने कर�यात आली.  
 

अनुप��थती:  

 िव�ा पिरषदे�या या बठैकीस �ाचाय� डॉ �ीमती के.ए.पांडे, �ी. पी. टी. पाटील,  

�ाचाय� डॉ. एस. एस. गोरे, �ा. सुभाष भटनागर, �ा. �ीपाद माहुलीकर, डॉ. �ीमती ॲनी जॉन व 

डॉ. �ही. पी. िशखरे यांनी प�ा�ारे / 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 डॉ. ए. एच. ननवरे,  

डॉ. एस. पिकरीसामी, डॉ. शा�वती सेन येरम, डॉ. एस. िसवराम, �ी. एस.जी. इंगळे, डॉ. डी. आर. 

माने, िश�ण संचालक (उ�च िश�ण), महारा�� रा�य, पणेु व डॉ. डी. आर. नंदनवार, �.िवभागीय 

सहसंचालक, (तं� िश�ण) पणेु मा.संचालक (तं� िश�ण) यांचे �ितिनधी हे सद�य आिण  

डॉ. ए. आर. कुलकण�, डॉ. एम. एस. कलशे�ी, डॉ. एस. एम. लांडगे, डॉ. एम. एन. जगताप,  

�ी. �ही. आर. मराठे, डॉ. आर. आर. दुब,े �ा. लोबो एल. एम. आर. ज,े डॉ. एस. पी. पाटील,  

डॉ. के. ज.े करांडे, �ी. बी. एस. िशवशरण, डॉ. एम. पी. शा�ी, डॉ. �ीमती एम. ज.े पाटील,  

डॉ. बी. बी. पजुारी, �ीमती ए. एन. काटगांवकर, डॉ. महमद शफी चोबदार, डॉ. एन. सी. वाघमारे, 

डॉ. एल. बी. दामा, डॉ. �ही. एन. धडके व डॉ. जो�सना शम� हे िनमंि�त सद�य िव�ा पिरषदे�या 

बठैकीस अनुप��थत होते.  
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सदर बैठकीत खालील�माणे कामकाज झाले. 

 

 [ 01 ] िद.३0 जानेवारी, २०१9 रोजी झाले�या िव�ा पिरषदे�या 37 �या बैठकीचा 

काय�वृ�ांत वाचून कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे. 

 

ठराव: िद.३० जानेवारी, २०१9 रोजी�या िव�ा पिरषदे�या 37 �या बैठकीचा काय�वृ�ांत 

वाचून सव�नुमते कायम कर�यात आला व काय�वाही अहवालाची न�द घे�यात आली. 
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[  0२  ] वालचंद इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव�ालया�या कायम 

िवनाअनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन 

इंिजिनअर�ग या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास िदलेली मा�यता 

र� केलेली बाब मािहती�तव. 
 

 (िटपणी: वालचंद इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू या महािव�ालयाने सन  

2019-20 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे ��ताव सादर 

केला आहे. 

 सदर�या महािव�ालयास शै�िणक वष� 2019-20 पासून कायम िवना 

अनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअर�ग 

क� �ां�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणासंदभ�त िव�ापिरषद ठराव �.22  

िद.30/01/2019 नुसार मा�यता दे�यात आली असून �याअनुषंगाने या िवभागाकडील 

जा. �. पु. अ. हो.सो. िव. सो. / पीएच. डी-1 / 2019 / 2709, िद.05/04/2019 

रोजी�या प�ा�वये पीएच. डी. इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअर�ग या 

िवषयासाठी कायम िवनाअनुदािनत त�वावरील संल��नकरणास पाच वष�साठी मा�यता 

दे�यात आ�याबाबत सदर�या महािव�ालयास कळिव�यात आले आहे. 

 परंतू �थािनक चौकशी सिमतीने सदर महािव�ालयास पीएच. डी. 

इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन इंिजिनअर�ग संशोधन क� �ास शै�िणक वष� 

2019-20 ते 2023-24 या पाच वष�किरता संल��नकरणाची मा�यता नाकारलेली 

अस�याने, मा.कुलगु�महोदयां�या �ा�त अिधकारातील 12 (7) अ�वये महािव�ालयास 

दे�यात आलेले प� �.प.ु अ. हो. सो. िव. सो. / पीएच. डी.-1 / 2019 / 2709, 

िद.05/04/2019 चे र� कर�यास मा�यता िदलेली आहे. 

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

कायम िवना अनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन 

इंिजिनअर�ग या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास िदलेली मा�यता 

र� केलेली बाब मािहती�तव). 

 

ठराव: वालचंद इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव�ालया�या कायम िवना 

अनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. इले��ॉिन�स ॲ�ड टेिलक�युिनकेशन 

इंिजिनअर�ग या संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास िदलेली मा�यता 

र� के�याबाबतची न�द घे�यात आली.  
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[  0३  ] �ी िशवपाव�ती साव�जिनक ि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. वष� 2019-20 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�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये �थािनक चौकशी सिमती सद�यांचे 

नामिनद�शन के�याची बाब मािहती�तव. 
 

 (िटपणी:  मा. सहसिचव, �ी िशवपाव�ती साव�जिनक िवकास ��ट, शंकरनगर-

अकलूज यांचेकडून सं�थेच े संचिलत �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड 

टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-अकलूज या महािव�ालयातील एम.सी.ए. हा अ�यास�म  

शै. वष� 2019-20 पासून बदं कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त झाला आहे. 

सं�थेच ेनाव महािव�ालयाच ेनाव बंद 

करावयाचा 

अ�यास�म 

बंद 

करावयाच े 

वष� 

अनुदानाचा  

�कार 

�ी िशवपाव�ती 

साव�जिनक िवकास 

��ट, शंकरनगर-

अकलूज.  

ता. माळिशरस,  

िज. सोलापूर. 

�ीन�फगस� कॉलेज 

ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड 

टे�नॉलॉजी, 

शंकरनगर-अकलूज,  

ता. माळिशरस, िज. 

सोलापूर. 

एम.सी.ए. 

शै. वष� 

2019-20 

पासून 

कायम 

िवना 

अनुदािनत 

 �ी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� �. 

एनजीसी 2008/(238/08)/मिश-3, िद.03/07/2008 अ�वये महारा�� शासनाची  

शै. 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 िवना अनुदािनत त�वावर मा�यता 

िदलेली होती. 

 परंतु 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.वष� 2019-20 

पासून बंद कर�याचा िनण�य घेतला अस�याचे �ा�त ��तावात नमुद केले आहे. 

          अ�यास�म बदं कर�याबाबत �ा�त ��तावावर संबिंधत महािव�ालयाला भेट 

देऊन आव�यक ती चौकशी क�न सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 कलम 121(3) अ�वये �थािनक चौकशी सिमती 

िनयु�त कर�याचे अिधकार िव�ा पिरषदेस आहेत. 
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  परंत ु िव�ा पिरषदेची बठैक िद.30/01/2019 रोजी संप� झाली असून 

नजीक�या काळात लवकर आयोिजत हो�याची श�यता नस�याने व सं�थेने सदर 

अ�यास�म बदंचा ��ताव िव�ापीठाकडे िद.11/03/2019 रोजी सादर केलेला आहे. 

�यामुळे सदर अ�यास�म शै. वष� 2019-20 पासून बदं कर�याची काय�वाही िवहीत 

वळेेत हो�या�तव पढुील यो�य ती काय�वाही कर�याकामी महािव�ालयास भेट देवून 

सिव�तर अहवाल सादर कर�यासाठी मा. कुलगु�महोदय यां�या अिधकारात महारा�� 

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

खालील�माणे �थािनक चौकशी सिमती सद�यांचे नामिनद�शन केलेले आहे. 

1. डॉ. आर. एस. म�ते (अ�य�) 

2. डॉ. डी. एस. सु�ाव े (सद�य) 

3. डॉ. �ीमती ॲनी जॉन (सद�य) 

 सबब, �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ��युटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, शंकरनगर-

अकलूज, ता. माळिशरस या महािव�ालयातील एम. सी. ए. हा अ�यास�म शै. वष� 

2019-20 पासून बदं 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�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये �थािनक चौकशी सिमती 

सद�यांचे नामिनद�शन के�याची बाब मािहती�तव). 

 

ठराव: �ी िशवपाव�ती साव�जिनक ि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. वष� 2019-20 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�� साव�जिनक 

िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये �थािनक चौकशी सिमती सद�यांचे 

नामिनद�शन के�याबाबतची न�द घे�यात आली.  
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[  04  ] वालचंद इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव�ालया�या कायम िवना 

अनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. इले��ॉिन�स इंिजिनअ�रग या संशोधन क� �ा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची मा�यता दे�याची बाब मािहती�तव. 
 

  (िटपणी:  वालचंद इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापरू या महािव�ालयाने सन  

2019-20 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे ��ताव सादर 

केलेला आहे. 

संल��नकरणाच ेनुतनीकरण: पीएच. डी. इले��ािन�स इंिजिनअ�रग संशोधन क� � 

 �या अनुषंगाने ��तुत ��तावास सन 2019-20 पासून संल��नकरणाचे 

नुतनीकरण दे�यासंदभ�त महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 नुसार 

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

1) �ाचाय� डॉ. एस. डी. नवले   (अ�य�) 

2) �ाचाय� डॉ. ज.े के. कारंडे  (सद�य) 

3) डॉ. �ही. के. प�की    (सद�य) 

 उपरो�त सिमतीने वरील महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल िव�ापीठाकडे 

सादर केला आहे. पीएच. डी. इले��िन�स इंिजिनअ�रग संशोधन क� �ास सिमतीने 

िशफारस केले�या अटी महािव�ालयास प�ा�वये कळिवले हो�या, �या अनुषंगाने 

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

 उपरो�त सिमतीने सदर महािव�ालया�या पीएच. डी. इले��िन�स 

इंिजिनअ�रग संशोधन क� �ास शै. वष� 2019-20 ते 2023-24 या पाच वष�करीता 

संल��नकरणाची िशफारस केलेली आहे.  

 �थािनक चौकशी सिमतीने सदर महािव�ालया�या पीएच. डी. इले��िन�स 

इंिजिनअ�रग संशोधन क� �ास शै.वष� 2019-20 ते 2023-24 या पाच वष�करीता 

संल��नकरणाची मा�यता िदलेली अस�याने, नजीक�या काळात िव�ा पिरषदेची 

बठैक िनयोिजत नस�याने, मा.कुलगु�महोदयां�या �ा�त अिधकारातील 12(7) अ�वये 

सदर महािव�ालयास या िवभागाकडील प� �. प.ुअ.हो.सो.िव.सो./पीएच.डी.-1/ 

2019/2517, िद.02/04/2019 अ�वये मा�यता िदलेली आहे असे कळिवले आहे. 

 सबब, उपरो�त महािव�ालया�या पीएच. डी. इले��िन�स इंिजिनअ�रग 

संशोधन क� �ा�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2019-20 ते 2023-24 या 

5 वष�करीता मा�यता िदलेली बाब मािहती�तव). 

 

ठराव: वालचंद इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर या महािव�ालया�या कायम िवना 

अनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. इले��ॉिन�स इंिजिनअ�रग या संशोधन क� �ा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2019-20 ते 2023-24 या ५ वष�किरता 

मा�यता िदले�या बाबीची न�द घे�यात आली.  
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[  05  ] पदवी व पद�यु�र पदवी अ�यास�मांसाठी अ�यागत / तािसका त�वावरील 

अ�यापकांना �दान करावया�या मानधनाचे सुधािरत दर ��तुत िव�ापीठ पिरसर 

संकुलातील व सव� संल��नत महािव�ालयातील अ�यापकांना लागू कर�यासाठी 

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

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

  (िटपणी: िव� व लेखा िवभागाने पदवी व पद�यु�र पदवी अ�यास�मांसाठी अ�यागत / 

तािसका त�वावरील अ�यापकांना �दान करावया�या मानधनाचे दर सुधािरत कर�यात 

आलेले आहेत. सोबत उ�च व तं� िश�ण िवभागा�या िद.14 नो�ह�बर, 2018 रोजीचा 

शासन िनण�याची �त जोडून सदर शासन िनण�यास िव�ा पिरषदेची िशफारस घेवून 

�यव�थापन पिरषदेची मा�यता घे�यासाठी आ�थापना िवभागास िद.26/02/2019 

रोजी�या अंतग�त काय�लयीन िटपणी अ�वये कळिवले आहे. 

 पदवी व पद�यु�र पदवी अ�यास�मांसाठी अ�यागत / तािसका त�वावरील 

अ�यापकांना �दान करावया�या मानधनाचे दर शासनाने िद.14 नो�ह�बर, 2018 

रोजी�या शासन िनण�य �. संिकण� - 2018 / (185 / 18) / मिश-3 नुसार सुधािरत 

केले आहेत ते खालील त��यात नमूद के�या�माणे आहेत. (सोबत उ�च व तं� िश�ण 

िवभागाचे िद.05 नो�ह�बर, 2008 व िद.14 नो�ह�बर, 2018 रोजीचे दो�ही शासन िनण�य 

अवलोकनाथ� जोडले आहेत). 

अ. 

� 

अ�यास�माचा �कार िदनांक 05/11/2008 

�या शासन िनण�या�वये 

अनु�ेय असलेले दर 

(�ित तासाकिरता) 

सुधािरत दर (�ित 

तासाकिरता) 

सै�दांितक �ा�यि�के सै�दांितक �ा�यि�के 

1. कला, वािण�य, िव�ान (पदवी) `300/- `150/- `500/- `200/- 

2. कला, वािण�य, िव�ान 

(पद�यु�र) 

`300/- `150/- `600/- `250/- 

3. िश�णशा� आिण शारीिरक 

िश�ण 

(पदवी/पद�यु�र �यावसाियक 

अ�यास�म) 

`300/- `150/- `600/- `250/- 

4. िवधी (पदवी/पद�यु�र 

�यावसाियक अ�यास�म) 

`300/- `150/- `600/- `250/- 

 स�य��थतीत िव�ापीठ संकुलात िविवध नवीन अ�यास�म सु� के�यामुळे 

तािसका त�वावर अनेक िश�क काय�रत अस�याने, मा. कुलगु� महोदयांनी महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12 (7) नुसार तातडीची बाब �हणनू 

िव�ा पिरषदे�या वतीने मा�यता �दान के�याची बाब मािहती�तव. 
 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ�वये  

मा. कुलगु�महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली.  
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[ 06 ] ��तूत िव�ापीठाकडे संल��नकरणा�या नुतनीकरणाकामी खालील�माणे �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त संल��नकरण दे�याची बाब िवचाराथ�. 

 

(िटपणी: संल��नत महािव�ालयांकडून �ितवष��माणे संल��नकरणाचे नुतनीकरणाकामी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नुसार ��तुत 

िव�ापीठाकडे  संल��नकरण िमळणेसाठी �ा�त झालेले ��ताव खालील�माणे आहेत.  

1) महािव�ालयाने नाव: सांगोला महािव�ालय, सांगोला संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2018-19 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: बी.ए�सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस:  

शै. वष� 2018-19 व 2019-20  (दोन वष� ) 

�थािनक चौकशी सिमती�या अटी महािव�ालयाने पूत�ता केले�या अटी   महािव�ालयाने पूण� न केले�या अटी काय�लयीन िनवेदन 

1. Regular Principal must be appointed. 
2. Total workload for all the UG and PG 

courses in Computer Science is 990 
hours per week (details attached) 
According to workload 50 teaching 
faculty are required.  At present 29 
faculties are approved by University.  
College should appoint 21 more 
teachers to fulfill the need of workload. 

 

अटीपूत�ता पूण� केली आहे. --- पा� िश�कां�या नेमणकूा 

�बदू िनयमावली�माणे 

कर�यात या�यात. 

 

 

2) महािव�ालयाने नाव: सांगोला महािव�ालय, सांगोला संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2018-19 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: बी.ए�सी. (संगणकशा�) भाग 1 ते 3 �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: शै. वष� 2018-19                                             

व 2019-20  ( दोन वष� ) 

�थािनक चौकशी सिमती�या अटी महािव�ालयाने पूत�ता केले�या अटी   महािव�ालयाने पूण� न केले�या अटी काय�लयीन िनवेदन 

1. Regular Principal must be appointed. 
2. Total workload for all the UG and PG 

courses in Computer Science is 990 
hours per week (details attached) 
College should appoint 21 more 
teachers to fulfill the need of workload. 

 

अटीपूत�ता पूण� केली आहे. --- पा� िश�कां�या नेमणकूा 

�बदू िनयमावली�माणे 

कर�यात या�यात. 
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3) महािव�ालयाने नाव: �ीमान भाऊसाहेब झाडबुके महािव�ालय, बाश� संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2017-18 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: बी.बी. ए. भाग १ ते 3 �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: शै. वष� 2017-18 (एक 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) अह�ता�ा�त िश�कांची नेमणकू कर�यात 

यावी. 

2) बी.बी.ए. अ�यास�मानुसार अंदाजे 

�.2,000/- ची पु�तके खरेदी करावीत. 

3) �ंथालयाच ेसंगणकीकरण (Computerized) 

कर�यात यावे. 

1) बी.बी.ए. अ�यास�मानुसार अंदाजे 

�.2,000/- ची पु�तके खरेदी करावीत. 

2) �ंथालयाच े संगणकीकरण 

(Computerized) कर�यात याव.े 

1) अह�ता�ा�त िश�कांची नेमणकू 

कर�यात यावी. 

----------- 

 

 

4) महािव�ालयाने नाव: �ीन�फगस� कॉलेज ऑफ कॉ�पुटर ॲ�ड टे�नॉलॉजी, 

शंकरनगर- अकलूज, ता. माळिशरस 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2018-19 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: एम.सी.ए. भाग १ ते ३  �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: शै. वष� 2018-19 व 2019-20 (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 

1. Regular Principal must be appointed. 
2. Total workload for all the UG and PG 

courses in Computer Science is 682 
hours per week (details attached) 
According to workload 34 teaching 
faculty are required.  At present 15 
faculy are approved by University.  
College should appoint 19 more 
teachers to fulfill the need of 
workload. 

3. Studends computer ratio is 1 
Computer for 10.47 students.  
Therefore at least 92 more computers 
should be purchased to bring the ratio 
1:5 

4. Affiliation for MCA I and II Year may 
be granted subject to AICTE approval. 

 

---- 1. Regular Principal must be 
appointed. 

2. Total workload for all the UG 
and PG courses in Computer 
Science is 682 hours per week 
(details attached) 
According to workload 34 
teaching faculty are required.  At 
present 15 faculy are approved 
by University.  College should 
appoint 19 more teachers to 
fulfill the need of workload. 

3. Studends computer ratio is 1 
Computer for 10.47 students.  
Therefore at least 92 more 
computers should be purchased 
to bring the ratio 1:5 

4. Affiliation for MCA I and II Year 
may be granted subject to AICTE 
approval. 

 

दर�यान�या काळात सदर महािव�ालयाने 

शै�िणक वष� 2019-20 पासून एम.सी.ए. 

हा अ�यास�म बंद कर�याबाबतचा ��ताव 

सादर केला असून �यावरील पुढील 

काय�वाही सु� आहे. 
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5) महािव�ालयाने नाव: �ी िशवाजी महािव�ालय, बाश� 

 

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

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव:  

बी.ए�सी. (संगणकशा�) 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 

�थािनक चौकशी सिमतीने िवनाअट 

िशफारस केली आहे. 

--- --- --- 

 

ठराव: ��तूत िव�ापीठाकडे संल��नकरणा�या नुतनीकरणाकामी वरील�माणे 05 ��तावावर महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० 

नुसार संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने अटीपूत�ते�या अिधन राहून केले�या िशफारशीस मा�यता दे�यात आली. 



िव�ा पिरषदेची 38 वी बैठक मंगळवार, िद.२१/05/२०१9 काय�वृ�ांत                                          पान �.12 /38 

 

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

कायम िवना अनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. वन�पतीशा� या संशोधन क� �ा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

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

महािव�ालयाने सन २०17-18 पासून संल��नकरणा�या नुतनीकरणासाठी खालील�माणे 

��ताव िद.16/04/2019 रोजी सादर केलेला आहे. 

संल��नकरणाचे नुतनीकरण: पीएच. डी. वन�पतीशा� संशोधन क� � 

 �या अनुषंगाने ��तूत ��ताव सन २017-18 पासून संल��नकरणाचे नुतनीकरण 

दे�यासंदभ�त महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ नुसार खालील�माणे 

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

1) �ाचाय� सावतं पी. टी.   अ�य� 

2) �ाचाय� सुय�वशंी सी. एस.  सद�य 

3) डॉ. देशमुख एस. सी.   सद�य 

 उपरो�त सिमतीने वरील महािव�ालयास भटे देवून अहवाल िव�ापीठाकडे सादर 

केला आहे. पीएच. डी. वन�पतीशा� संशोधन क� �ास सिमतीने िशफारस केले�या अटी 

महािव�ालयास प�ा�वये कळिवले हो�या, �याअनुषंगाने महािव�ालयाकडून �ा�त झालेला 

अटीपतू�ता अहवाल सोबत जोडला आहे. 

 उपरो�त सिमतीने सदर महािव�ालया�या पीएच. डी. वन�पतीशा� संशोधन क� �ास 

शै. वष� 2017-18 ते 2021-22 या पाच वष�किरता संल��नकरणाची िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, उपरो�त महािव�ालया�या पीएच. डी. वन�पतीशा� संशोधन क� �ास 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� २०१७-18 ते 2021-22 या ५ वष�किरता मा�यता 

दे�याची बाब िवचाराथ�). 

 

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

कायम िवना अनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. वन�पतीशा� या संशोधन क� �ा�या 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास शै. वष� 2017-18 ते 2021-22 या ५ वष�किरता मा�यता 

दे�यात आली आहे.  
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[  08  ] एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, पंढरपूर या महािव�ालया�या 

कायम िवना अनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. िस�हील इंिजिनअर�ग या संशोधन क� �ा�या 

�थम संल��नकरणाची मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

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

महािव�ालयाने सन 2019-20 पासून �थम संल��नकरणा�या खालील�माणे ��ताव सादर 

केलेला आहे. 

�थम संल��नकरण: पीएच. डी. िस�हील इंिजिनअर�ग संशोधन क� � 

 �या अनुषंगाने ��तूत ��तावास सन २०१९-२० पासून �थम संल��नकरण 

दे�यासंदभ�त महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ नुसार खालील�माणे 

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

1) डॉ. एस. आर. ग�गज े  अ�य� 

2) डी. पी. एम. पवार   सद�य 

3) डॉ. सिचन देशमुख  सद�य 

 उपरो�त सिमतीने सदर महािव�ालया�या पीएच. डी. िस�हील इंिजिनअर�ग 

संशोधन क� �ास शै. वष� 2019-20 ते 2023-24 या पाच वष�किरता �थम संल��नकरणाची 

िशफारस केलेली आहे. 

 सबब, उपरो�त महािव�ालया�या पीएच. डी. िस�हील इंिजिनअर�ग संशोधन क� �ास 

�थम संल��नकरण शै. वष� 2019-20 ते 2023-24 या ५ वष�किरता मा�यता दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

 

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

कायम िवना अनुदािनत त�वावरील पीएच. डी. िस�हील इंिजिनअर�ग या संशोधन क� �ा�या 

�थम संल��नकरणास शै. वष� 2019-20 ते 2023-24 या ५ वष�किरता मा�यता दे�यात 

आली.  
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[  09  ] िव�ापीठातील िविवध संकुलातील व संल��नत महािव�ालयातील िविवध िव�ाशाखांतग�त 

िश�कांना संशोधनासाठी िव�ापीठामाफ� त आ�थक सहा�य दे�यात येणा�या “Break 

Through Research (Outstanding Research)” साठीची तयार कर�यात आलेली 

िनयमावली िवचाराथ�. 
 

  (िटपणी: िद.११/०७/२०१६ रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणी अ�वये, िव�ापीठातील िविवध 

संकुलातील व संल��नत महािव�ालयातील िविवध िव�ाशाखांतग�त िश�कांना 

संशोधनासाठी िव�ापीठामाफ� त आ�थक सहा�य दे�याकिरता सन 2018-19 या 

अंदाजप�काम�ये “Break Through Research (Outstanding Research)” किरता 

�.1,00,000/- (�पये एक लाख) तरतूद कर�यात आलेली असून, “Break Through 

Research (Outstanding Research)” ची िनयमावली तयार कर�याकिरता 

िद.25/06/2018 रोजी�या �शासकीय मा�य िटपणी अ�वये, मा. कुलगु�महोदयांनी गठीत 

केले�या ि�सद�यीय सिमती�या िद.13/07/2018, िद.26/07/2018 व िद.02/01/2019 

रोजी बठैका संप� झाले�या असून, सिमतीने िनयमावली सादर केली आहे.  

 सबब, “Break Through Research (Outstanding Research)” साठी 

ि�सद�यीय सिमतीने तयार केलेली िनयमावली िवचाराथ�). 

 

ठराव: सदरचा िवषय ि�सद�यीय सिमतीकडे सिव�तर अ�यासासाठी पाठिव�यास व पुढील 

बैठकीस पुन�: सादर कर�यास मा�यता दे�यात आली.  



िव�ा पिरषदेची 38 वी बैठक मंगळवार, िद.२१/05/२०१9 काय�वृ�ांत                                          पान �.15 /38 

 

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

[10(1) ] ��तूत िव�ापीठाकडे संल��नकरणाचे नुतनीकरणाकामी खालील�माणे �ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त संल��नकरण दे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

(िटपणी: ��तूत िव�ापीठाकडे �ितवष��माणे संल��नकरणा�या नुतनीकरणाकामी �ा�त ��तावावर महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नुसार 

संल��नकरण िमळणेकामी �ा�त झालेले ��ताव खालील�माणे आहेत.  

1) महािव�ालयाने नाव: ��.के.पी.मंगळवढेेकर इ���ट�ुट ऑफ मॅनेजम�ट  किरअर डे�हलपम�ट ॲ�ड 

िरसच�, सोलापूर  

संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2018-19 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: एम. बी. ए. भाग 1 व 2 �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: शै. वष� 2018-19 एक वष�  

�थािनक चौकशी सिमती�या अटी महािव�ालयाने पूत�ता केले�या अटी   महािव�ालयाने पूण� न केले�या अटी काय�लयीन िनवेदन 

1. Approval for the post of Director for the 
next academic year (2018-19) should be 
taken. 

2. e-Journals should be purchased for the 
academic year 2018-19. 

3. (Two) additional International Journals 
should be subscribed. 

4. Internet Line has to be taken as per AICTE 
norms 

 

1. e-Journals should be purchased for the 
academic year 2018-19. 

2. (Two) additional International Journals 
should be subscribed. 

 

1. Approval for the post of 
Director for the next 
academic year (2018-19) 
should be taken 

2. Internet Line has to be taken 
as per AICTE norms 

 

1. As per AICTE norms 
position of faculties should 
be filled 

2. Librarian and Physical 
Director should be 
appointed. 

 उ�त अट�ची काय�वाही सु� 

आहे. 
 

 

2) महािव�ालयाने नाव: छ�पती िशवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड कॉमस�, सोलापूर संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2017-18 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: एम. ए. (रा�यशा�) भाग १ व २ �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: शै. वष� 2017-18 व 2018-19 

                                                                  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 

4) Economics & Political Weekly, Frontline, 

कु��े� ही िनयतकािलके सु� करावीत. 

5) �.2,000/- (�पये दोन हजार फ�त) च ेसंदभ� 

�ंथ खरेदी करावते. 

1) Economics & Political Weekly, 

Frontline, कु��े� ही िनयतकािलके सु� 

करावीत. 

2) �.2,000/- (�पये दोन हजार फ�त) चे संदभ� 

�ंथ खरेदी करावते. 

---- ---- 
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3) महािव�ालयाने नाव: डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, 

सोलापूर 

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

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव:  

एम.ए�सी. (Mathematics) भाग १ 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 

िवनाअट िशफारस  --- --- 
 

 

 

4) महािव�ालयाने नाव: डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, 

सोलापूर 

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

 संल��नकरणा�या नुतनीकरण व नैस�गक िव�तारा�या अ�यास�माचे नाव:  

एम.ए. (Economics) भाग १ व भाग 2 चा नैस�गक िव�तार 

�थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: भाग 1 साठी शै. वष� 2019-20, 2020-21 व 

2021-22 (तीन वष�) व भाग 2 साठी 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 काय�लयीन िनवेदन / मागील अपूण� अटी 

िवनाअट िशफारस  --- --- 
 

 

 

 

5) महािव�ालयाने नाव: डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, 

सोलापूर 

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

 संल��नकरणा�या नुतनीकरण व नैस�गक िव�तारा�या अ�यास�माचे नाव:  

एम.ए�सी. (Pharmaceutical Chemistry) भाग १ व भाग 2 चा नैस�गक िव�तार 

�थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: भाग 1 साठी शै. वष� 2019-20, 2020-21 व 

2021-22 (तीन वष�) व भाग 2 साठी 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 काय�लयीन िनवेदन / मागील अपूण� अटी 

िवनाअट िशफारस  --- --- 
 

 

 

 

6) महािव�ालयाने नाव: डी. बी. एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, 

सोलापूर 

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

 संल��नकरणा�या नुतनीकरण व नैस�गक िव�तारा�या अ�यास�माचे नाव:  

एम.ए�सी. (Microbiology) भाग १ व भाग 2 चा नैस�गक िव�तार 

�थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: भाग 1 साठी शै. वष� 2019-20, 2020-21 व 

2021-22 (तीन वष�) व भाग 2 साठी 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 काय�लयीन िनवेदन / मागील अपूण� अटी 

िवनाअट िशफारस  --- --- 
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7) महािव�ालयाने नाव: ए. जी. पाटील इ���ट�ुट ऑफ टे�नॉलॉजी, सोलापूर संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2019-20 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव : अिभयांि�की (CSE, Civil, 

E&TC, Mech. Engg.) भाग 4  

�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 काय�लयीन िनवेदन / मागील अपूण� अटी 

िवनाअट िशफारस  --- --- 

 

8) महािव�ालयाने नाव: एन.बी.नवले �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, केगांव, सोलापूर संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2019-20 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: एम. टेक. (CSE) भाग 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 काय�लयीन िनवेदन / मागील अपूण� अटी 

1. College shall appoint university 
approved professor and associate 
professor for PG as per AICTE norms 
and cadre ratio. 

2. College shall make regular payment 
to the teaching and non teaching 
staff. 

--- 
1. College shall appoint university 

approved professor and associate 
professor for PG as per AICTE norms 
and cadre ratio. 

2. College shall make regular payment 
to the teaching and non teaching 
staff. 

अपूण� अट�ची काय�वाही सु� आहे. 

 

 

9) महािव�ालयाने नाव: वालचदं कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2019-20 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: एम. ए�सी. (Genetics) 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 

Two full time teachers should be 
appointed for M.Sc. Genetics Dept. 

Two full time teachers should be 
appointed for M.Sc. Genetics Dept. 

----- ----- 

 

 

10) महािव�ालयाने नाव: वालचदं कॉलेज ऑफ आट�स ॲ�ड साय�स, सोलापूर संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2019-20 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: एम. ए�सी. (Inorganic Chem. 

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 

Two full time teachers should be 
appointed for M.Sc. (Inorganic Chem.) 
Dept. 

Two full time teachers should be 
appointed for M.Sc. (Inorganic Chem.) 
Dept. 

----- ----- 
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11) महािव�ालयाने नाव: क�तुराबाई कॉलेज ऑफ ए�युकेशन, सोलापूर संल��नकरणा�या नुतनीकरणाचे वष�: शै. वष� 2019-20 पासून 

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव: एम. एड. भाग 1 व 2 �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली िशफारस: शै. वष� 2019-20 व 2020-21 

                                                                   (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 

Teaching staff should be appointed as per 
NCTE norms. 

---- Teaching staff should be appointed as 
per NCTE norms. 

अटी पूत�तेची काय�वाही सु� आहे. 

 

 

 

12) महािव�ालयाने नाव: सोलापूर सोशल असोिसएश�स आट�स ॲ�ड कॉमस�, 

सोलापूर 

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

 संल��नकरणा�या नुतनीकरणा�या अ�यास�माचे नाव:  

एम. ए. (ऊदू�). भाग १ 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 

ऊदू� िवषयाची �.५,०००/- ची पु�तके खरेदी 

करावीत. 

उदू� िवषयाची �.५,०००/- ची पु�तके 

खरेदी केली. 

--- --- 

 

ठराव: ��तूत िव�ापीठाकडे संल��नकरणा�या नुतनीकरणाकामी वरील�माणे 12 ��तावावर महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० नुसार 

संल��नकरणा�या नुतनीकरणास �थािनक चौकशी सिमतीने अटीपूत�ते�या अिधन राहून केले�या िशफारशीस मा�यता दे�यात आली.   
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[ 10(2) ] पीएच. डी. �वशे परी�ा PET-7 �वशेासाठी िनयमावली मािहती�तव. 
 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठातफ�  लवकरच पीएच. डी. �वशे परी�ा (PET-7) घे�यात येणार 

आहे. पीएच. डी. �वशेासाठी िनयमावली तयार कर�यात आली असून सोबत जोडली आहे. 

यापवू� सन 2018 म�ये िनयमावली तयार कर�यात आली होती. तथािप, यादर�यान बराच 

कालावधी गे�यामुळे वळेोवळेी �ा�त होणा�या शासन आदेश / िव�ापीठ अनुदान आयोगा�या 

िनद�शानुसार पीएच. डी. �वशेाबाबत नवीन िनयमावली तयार कर�यात आली आहे. सदर 

िनयमावली िव�ा पिरषदे�या मा�यतेनंतर �यव�थापन पिरषदेसमोर सादर करणे आव�यक 

आहे. तथािप, दर�यान�या काळात िव�ा पिरषदेची बठैक िनयोिजत नस�यामुळे महारा�� 

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

मा.कुलगु� महोदयांची मा�यता घेवून सदरचा िवषय �यव�थापन पिरषदेसमोर ठेवला असून 

�यास िद.26/04/2019 रोजी झाले�या �यव�थापन पिरषदेने दु��तीसह मा�यता िदली 

आहे. 

       सबब, वरील�माणे मा.कुलगु� महोदयांनी केलेली काय�वाही िव�ा पिरषदे�या 

मािहती�तव).  

 

ठराव: पीएच. डी. �वशे परी�ा PET-7 �वशेासाठी तयार कर�यात आले�या िनयमावलीची न�द 

घे�यात आली.  
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[ 10(३) ] पीएच.डी. �वशे परी�ा PET-7 �वशेासाठी िनयमावलीस मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठातफ�  लवकरच पीएच. डी. �वशे परी�ा (PET-7) घे�यात येणार 

आहे. पीएच. डी. �वशेासाठी िनयमावली तयार कर�यात आली आहे. यापवू� सन 2018 म�ये 

िनयमावली तयार कर�यात आली होती. तथािप, यादर�यान बराच कालावधी गे�यामुळे 

वळेोवळेी �ा�त होणा�या शासन आदेश / िव�ापीठ अनुदान आयोगा�या िनद�शानुसार पीएच. 

डी. �वशेाबाबत नवीन िनयमावली तयार कर�यात आली असून या िवषयास �यव�थापन 

पिरषदेने मा�यता िदलेली आहे. सदर िनयमावलीतील No.12 R (Ph.D Evaluation & 

Assessment Methodology) याम�ये त� सिमतीने सोबत जोड�या�माणे अिधकचे िनयम 

सूचिवले आहेत. सदर अिधकचे िनयम िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�). 

 

ठराव: पीएच. डी. �वशे परी�ा PET- 7 �वशेासाठी त� सिमतीने सुचिवले�या अिधक�या 

िनयमास मा�यता दे�यात आली. 
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[ 10(4) ] एका संशोधक माग�दश�कास एका िवषयापे�ा जा�त िवषयांना संशोधन माग�दश�न 

कर�यासाठी परवानगी दे�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: �चिलत िनयमानुसार �ा�यापक, सहयोगी �ा�यापक व सहायक �ा�यापक यांना 

िव�ापीठ अनुदान आयोगा�या िनयमानुसार संशोधनासाठी िव�ाथ� िवतरीत कर�यात येतात. 

पीएच. डी. �वशे परी�ा घे�यात येणार असून �यासाठी िविवध िवषयां�या संशोधन माग�दश�क 

यांचेकडील िर�त जागांची मािहती मागिव�यात आलेली आहे. काही संशोधक माग�दश�क 

यांनी �यां�याकडे िर�त असले�या जागांची मािहती दोन िवषयांम�ये िवभागून िदलेली आहे. 

अशाच �कारे काही संशोधक माग�दश�क यांनी �याच िव�ाशाखेतील एका पे�ा जा�त 

िवषया�या िव�ा�य�ना माग�दश�न कर�याबाबत मागणी केलेली आहे.     

       सबब, वर दश�िव�या�माणे एका संशोधक माग�दश�कास एकाच िव�ाशाखेतील �कवा 

आंतरिव�ाशाखेम�ये एका पे�ा जा�त िवषयाम�ये संशोधन माग�दश�न कर�यासाठी परवानगी 

दे�याची बाब िवचाराथ�).  

 

ठराव: एका संशोधक माग�दश�कास एकाच िव�ाशाखेतील �कवा आंतरिव�ाशाखेम�ये एका पे�ा 

जा�त िवषयाम�ये संशोधन माग�दश�न कर�यासाठी परवानगी दे�याबाबत एक सिमती गठीत 

कर�यात यावी असे ठरले.  
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[ 10(5) ] िव�ापीठ अनुदान आयोगाने िद.23/07/2018 �या अिधसूचने�ारे plagiarism बाबत 

केलेले िनयम िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: पीएच. डी. संदभ�त िव�ापीठ अनुदान आयोगाने िनयम ठरवून िदलेले आहेत. तसेच 

�यात िव�ापीठ अनुदान आयोगाकडून वळेोवळेी सुधारणा केली जाते. िव�ापीठा�या �चिलत 

िनयमानुसार The Maximum Permitted similarity index for the dissertation / thesis is 

less than or equal to 30%. या�माणे जा�तीत जा�त 30% पय�त सारखेपणा असावा असे 

नमुद केले आहे. िद.23/07/2018 �या अिधसूचने�ारे िव�ापीठ अनुदान आयोगाने 

Plagiarism बाबत खालील�माणे सुधारणा केली आहे.  

8. Levels of Plagiarism 

 Level 0: Similarities up to 10% - Minor similarities, no penalty 

 Level 1: Similarities up to 10% to 40% 

 Level 2: Similarities up to 40% to 60% 

 Level 3: Similarities above 60% 

वरील सुधारणेनुसार dissertation / thesis म�ये जा�तीत जा�त 10% पय�त सारखेपणा 

�ाहय धरला जाऊ शकतो असे नमूद केले असून 10% पे�ा जा�त सारखेपणा अस�यास 

खालील�माणे दंडाबाबत तरतूद कर�यात आली आहे.  

12.2 Penalties in case of plagiarism in academic and research publications 

 Level 0: Similarities up to 10% - Minor similarities, no penalty –  

Minor similarities, no penalty 

 Level 1: Similarities up to 10% to 40% -  

i) Shall be asked to withdraw manuscript.  

 Level 2: Similarities up to 40% to 60% - 

i) Shall be asked to withdraw manuscript. 

ii) Shall be denied a right to one annual increment. 

iii) Shall not be allowed to be a supervisor to any new Master’s, M.Phil., Ph.D.  

     Student/scholar for a period of two years. 

 Level 3: Similarities above 60%- 

i) Shall be asked to withdraw manuscript. 

ii) Shall be denied a right to two successive annual increment. 

iii) Shall not be allowed to be a supervisor to any new Master’s, M.Phil., Ph.D.     

     Student/scholar for a period of three years. 

 िव�ापीठ अनुदान आयोगाने वर दश�िव�या�माणे Plagiarism �या िनयमाम�ये 
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सुधारणा के�या असून इतर ही सुधारणा नमुद के�या आहेत. हे िनयम सव� संबधीतांना 

बधंनकारक अस�याचेही वरील अिधसूचनेमधे नमूद कर�यात आले आहे. �यामुळे 

Plagiarism �या संबधीत असलेले वरील िनयम / िद.23/07/2018 चे राजप� जसे�या तसे 

या िव�ापीठातील संशोधन माग�दश�क व संशोधन करणा�या सव� संबिंधतासाठी लागू 

कर�याची बाब िवचाराथ�).  

 

ठराव: िव�ापीठ अनुदान आयोगाने िद.23/07/2018 �या अिधसूचने�ारे plagiarism बाबत 

केलेले िनयम या िव�ापीठातील संशोधन माग�दश�क व संशोधन करणा�या सव� 

संबंिधतासाठी लागू कर�यास मा�यता दे�यात आली.   
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[ 10(6) ] िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B.Sc. Part-I 

Science:- B.Sc. Part-I Physics, Chemistry, Zoology, Electronics, Microbiology, 
Geology, Botany Statistics, Entrepreneurship, Biotechnology, Computer Science 
(E.C.S., Short term Course on Cyber Security, Short term Course in Computer 
Science under Skill Development), Mathematics-I(B.Sc., B.Com), , Geography- 
I(B.Sc., B.Com, B.A., S.T.D.), B.C.A.(Science). 
M.Sc. Part- I Physics (Condensed Matter Physics), 
Chemistry (Theory and Dissertation, Medicinal Chemistry), Biostatistics,   
M.Sc. Part-II Physics (Solid State, Nano Physics), Chemistry (Pharmaceutical 
Chemistry) 
P.G. Diploma:- P.G. Diploma in Biostatistics Part-I, P.G. Diploma in Clinical 
Phychology Part-I, B. Voc. Food Processing & Management Part- II, Five Years 
Integrated M.Tech. Course in Cosmetic Technology 
Technology:-  B.Tech. Part- II, B.E. Part- IV  Civil Engineering, Mechanical 
Engineering, Electronics Engineering, Computer Science & Engineering, 
Information Technology, Electronics & Telecommunication Engineering, Electrical 
Engineering 
M. Tech Part- II Civil Engineering, Mechnical Engineering, Electronics 
Engineering, Electronics & Telecommunication Engineering and B.Pharmacy, 

B.Architecture Part- IV इ. पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (Choice 

Based Credit System) िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळाने तयार 

केलेला आराखडा (Structure) व अ�यास�म िद.14/05/2019 रोजी�या िव�ान व 

तं��ान िव�ाशाखेने व िद.17/05/2019 रोजी अिध�ठाता मंडळा�या वतीने  

मा. �-कुलगु�महोदयांनी ��वका�न िव�ा पिरषदेकडे िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. Sc. Part-I 

Science: B.Sc. Part-I Physics, Chemistry, Zoology, Electronics, Microbiology, 

Geology, Botany Statistics, Entrepreneurship, Biotechnology, Computer Science 

(E.C.S., Short term Course on Cyber Security, Short term Course in Computer 

Science under Skill Development), Mathematics-I (B.Sc., B.Com), , Geography- 

I(B.Sc., B.Com, B.A., S.T.D.), B.C.A.(Science). 

M.Sc. Part- I Physics (Condensed Matter Physics), 

 Chemistry (Theory and Dissertation, Medicinal Chemistry), Biostatistics,   

M.Sc. Part-II Physics (Solid State), Chemistry (Pharmaceutical Chemistry) 

P.G. Diploma:- P.G. Diploma in Biostatistics Part-I, P.G. Diploma in Clinical 

Phychology Part-I, B. Voc. Food Processing & Management Part- II, Five Years 

Integrated M.Tech. Course in Cosmetic Technology 

Technology:-  B.Tech. Part- II, B.E. Part- IV  Civil Engineering, Mechanical 

Engineering, Electronics Engineering, Computer Science & Engineering, 

Information Technology, Electronics & Telecommunication Engineering, Electrical 

Engineering 

M. Tech Part- II Civil Engineering, Mechnical Engineering, Electronics 

Engineering, Electronics & Telecommunication Engineering and B. Pharmacy,  

B. Architecture Part- IV इ. या पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार  
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(Choice Based Credit System) िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळाकडून 

तयार क�न घे�यात आलेला आराखडा (Structure) व अ�यास�म िद.14/05/2019 

रोजी�या िव�ान व तं��ान िव�ाशाखे�या बठैकीत ठराव �. 1 अ�वये, तसेच अिध�ठाता 

मंडळा�या वतीने िद.17/05/2019 रोजी मा. �-कुलगु� महोदयांनी ��वका�न “शै�िणक 

वष� 2019-20 पासूनचे िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेचे सव� वरील िवषयांचे अराखडा 

(Structure) व अ�यास�म लागू कर�यासाठी िव�ा पिरषदेकडे सव�नुमते मा�यतेसाठी 

िशफारस केली.” 

 सबब, उपरो�त ठरावानुसार संबिंधत िवषयांचा आराखडा (Structure) व अ�यास�म 

िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�).  

 

ठराव: िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B.Sc. Part-I 

Science:- B.Sc. Part-I Physics, Chemistry, Zoology, Electronics, Microbiology, 

Geology, Botany Statistics, Entrepreneurship, Biotechnology, Computer Science 

(E.C.S., Short term Course on Cyber Security, Short term Course in Computer 

Science under Skill Development), Mathematics-I(B.Sc., B.Com), , Geography- 

I(B.Sc., B.Com, B.A., S.T.D.), B.C.A.(Science). 

M.Sc. Part- I Physics (Condensed Matter Physics), 

Chemistry (Theory and Dissertation, Medicinal Chemistry), Biostatistics,   

M.Sc. Part-II Physics (Solid State, Nano Physics), Chemistry (Pharmaceutical 

Chemistry) 

P.G. Diploma:- P.G. Diploma in Biostatistics Part-I, P.G. Diploma in Clinical 

Phychology Part-I, B. Voc. Food Processing & Management Part- II, Five Years 

Integrated M.Tech. Course in Cosmetic Technology 

Technology:-  B.Tech. Part- II, B.E. Part- IV  Civil Engineering, Mechanical 

Engineering, Electronics Engineering, Computer Science & Engineering, 

Information Technology, Electronics & Telecommunication Engineering, Electrical 

Engineering 

M. Tech Part- II Civil Engineering, Mechnical Engineering, Electronics Engineering, 

Electronics & Telecommunication Engineering and B.Pharmacy, B.Architecture 

Part- IV इ. पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (Choice Based Credit 

System) िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळाने तयार केलेला आराखडा 

(Structure) व अ�यास�म िद.14/05/2019 रोजी�या िव�ान व तं��ान िव�ाशाखेने व  

िद.17/05/2019 रोजी अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा. �-कुलगु�महोदयांनी ��वका�न 

िव�ा पिरषदेकडे केलेली िशफारस ��वका�न मा�यता दे�यात आली.   
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[ 10(7) ] वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. Com Part-I 

Principles of Business Management, Financial Accounting, Business 

Economics, Principles of Marketing, Business Mathematics, Insurance इ. 

पाठय�मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (Choice Based Credit System) 

िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळाने तयार केलेला आराखडा 

(Structure) व अ�यास�म िद.14/05/2019 रोजी�या वािण�य व �यव�थापन 

िव�ाशाखेने व िद.17/05/2019 रोजी अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा. �-कुलगु� 

महोदयांनी ��वका�न िव�ा पिरषदेकडे िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. Com  

Part -I  Principles of Business Management, Financial Accounting, Business 

Economics, Principles of Marketing, Business Mathematics, Insurance इ.  या 

पाठय�मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (Choice Based Credit System) िविवध 

िवषयां�या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळाकडून तयार क�न घे�यात आलेला आराखडा 

(Structure) व अ�यास�म िद.14/05/2019 रोजी�या वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखे�या 

बठैकीत ठराव �. 1 अ�वये, तसेच अिध�ठाता मंडळा�या वतीने िद. 17/05/2019 रोजी  

मा.�-कुलगु� महोदयांनी ��वका�न “शै�िणक वष� 2019-20 पासूनचे वािण�य व 

�यव�थापन िव�ाशाखेचे सव� वरील िवषयांचे अराखडा (Structure) व अ�यास�म लागू 

कर�यासाठी िव�ा पिरषदेकडे सव�नुमते मा�यतेसाठी िशफारस केली.” 

 सबब, उपरो�त ठरावानुसार संबिंधत िवषयांचा आराखडा (Structure) व 

अ�यास�म िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�).  

 

ठराव: वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. Com Part-I 

Principles of Business Management, Financial Accounting, Business 

Economics, Principles of Marketing, Business Mathematics, Insurance इ. 

पाठय�मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (Choice Based Credit System) 

िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळाने तयार केलेला आराखडा (Structure) 

व अ�यास�म िद.14/05/2019 रोजी�या वािण�य व �यव�थापन िव�ाशाखेने व 

िद.17/05/2019 रोजी अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा. �-कुलगु� महोदयांनी ��वका�न 

िव�ा पिरषदेकडे केलेली िशफारस ��वका�न मा�यता दे�यात आली. 
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[ 10(8) ] मानविव�ान िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. A., B. Sc., B. Com Part-I 

Compulsory English., मराठी, �हदी, क�ड, सं�कृत / �ाकृत, उदू� / प�शअन, मानसशा�, 

B. A. Part-I Optional English, मराठी, �हदी, क�ड, सं�कृत, �ाकृत, उदू�, प�शअन, 

इितहास, रा�यशा�, अथ�शा�, संगीत, A. I. H. C & A, त�व�ान, मानसशा�, 

समाजशा�, रा��ीय छा� सेना (NCC), रा��ीय सेवा योजना (NSS), B. A. L. L. B. Part-I , 

L. L. B. Sem-I to VI या पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (Choice 

Based Credit System) िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळाने तयार 

केलेला आराखडा व अ�यास�म िद.14/05/2019 रोजी�या बैठकीत मानविव�ान 

िव�ाशाखेने व िद.17/05/2019 रोजी अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा. �-कुलगु� 

महोदयांनी �वीका�न िव�ा पिरषदेकडे िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: मानविव�ान िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. A., B. Sc., B. Com 

Part-I Compulsory English., मराठी, �हदी, क�ड, सं�कृत / �ाकृत, उदू�  / प�शअन, 

मानसशा�, B. A. Part-I Optional English, मराठी, �हदी, क�ड, सं�कृत, �ाकृत, उदू�, 

प�शअन, इितहास, रा�यशा�, अथ�शा�, संगीत, A. I. H. C & A, त�व�ान, मानसशा�, 

समाजशा�, रा��ीय छा� सेना (NCC), रा��ीय सेवा योजना (NSS), B. A. L. L. B. Part-I , L. 

L. B. Sem-I to VI या पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (Choice Based 

Credit System) िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळाकडून तयार क�न 

घे�यात आलेला आराखडा व अ�यास�म िद.14/05/2019 रोजी�या मानविव�ान 

िव�ाशाखे�या बठैकीत ठराव �.1 अ�वये, तसेच अिध�ठाता मंडळा�या वतीने 

िद.17/05/2019 रोजी मा. �-कुलगु� महोदयांनी �वीका�न शै�िणक वष� 2019-20 

पासूनचे मानविव�ान िव�ाशाखेचे वरील सव� िवषयांचे अ�यास�म लागू कर�यासाठी िव�ा 

पिरषदेकडे सव�नुमते मा�यतेसाठी िशफारस केली. 

 सबब, उपरो�त ठरावानुसार संबिंधत िवषयांचे आराखडा व अ�यास�म िव�ा 

पिरषदे�या िवचारार्थ).  
 

ठराव: मानविव�ान िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. A., B. Sc., B. Com Part-I 

Compulsory English., मराठी, �हदी, क�ड, सं�कृत / �ाकृत, उदू� / प�शअन, मानसशा�, 

B. A. Part-I Optional English, मराठी, �हदी, क�ड, सं�कृत,�ाकृत, उदू�, प�शअन, 

इितहास, रा�यशा�, अथ�शा�, संगीत, A. I. H. C & A, त�व�ान, मानसशा�, 

समाजशा�, रा��ीय छा� सेना (NCC), रा��ीय सेवा योजना (NSS), B. A. L. L. B. Part-I , 

L. L. B. Sem-I to VI या पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार (Choice 

Based Credit System) िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी अ�यासमंडळाने तयार केलेला 

आराखडा व अ�यास�म िद.14/05/2019 रोजी�या बैठकीत मानविव�ान िव�ाशाखेने व 

िद.17/05/2019 रोजी अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा. �-कुलगु� महोदयांनी �वीका�न 

िव�ा पिरषदेकडे केलेली  िशफारस �वीका�न मा�यता दे�यात आली.   
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[ 10(9) ] आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. A, B. P. Ed 

& B. Ed, B. J. M. C, B. Lib & I.Sc. Part-I Physical Education, Education, Education 
Evaluation & Education Psychology, Library and Information Science, 

Journalism & Mass Communication, या पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक 

�णालीनुसार (Choice Based Credit System) या िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी 

अ�यासमंडळानी व उपसिमतीने तयार केलेला आराखडा व अ�यास�म िद.14/05/2019 

रोजी�या बैठकीत आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखेने व िद.17/05/2019 रोजी 

अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा. �-कुलगु� महोदयांनी  �वीका�न िव�ा पिरषदेकडे 

िशफारस के�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. A,  

B. P. Ed & B. Ed, B. J. M. C, B. Lib & I. Sc. Part- I Physical Education, Education, 

Education Evaluation & Education Psychology, Library and Information Science, 

Journalism & Mass Communication, या पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक 

�णालीनुसार (Choice Based Credit System) िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी 

अ�यासमंडळानी व उपसिमतीकडून तयार क�न घे�यात आलेला आराखडा व अ�यास�म 

िद.14/05/2019 रोजी�या आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखे�या बठैकीत ठराव �. 1 

अ�वये तसेच अिध�ठाता मंडळा�या वतीने िद.17/05/2019 रोजी मा. �-कुलगु� महोदयांनी 

�वीका�न शै�िणक वष� 2019-20 पासून आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िवषय या 

िव�ाशाखेतील सव� िवषयां�या पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक �णालीनुसार 

अ�यासमंडळानी तयार केलेले अ�यास�म लागू कर�यासाठी िव�ा पिरषदेकडे मा�यतेसाठी 

सव�नुमते िशफारस केली. 

 सबब, उपरो�त ठरावानुसार संबिंधत िवषयांचा आराखडा व अ�यास�म िव�ा 

पिरषदे�या िवचाराथ�).  

 

ठराव: आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखेतंग�त शै�िणक वष� 2019-20 पासून B. A, B. P. Ed 

& B. Ed, B. J. M. C, B. Lib & I.Sc. Part-I Physical Education, Education, Education 
Evaluation & Education Psychology, Library and Information Science, 

Journalism & Mass Communication, या पा��मांचा िनवड आधािरत �ेयांक 

�णालीनुसार (Choice Based Credit System) या िविवध िवषयां�या �थायी व अ�थायी 

अ�यासमंडळानी व उपसिमतीने तयार केलेला आराखडा व अ�यास�म िद.14/05/2019 

रोजी�या बैठकीत आंतर-िव�ाशाखीय अ�यास िव�ाशाखेने व िद.17/05/2019 रोजी 

अिध�ठाता मंडळा�या वतीने मा. �-कुलगु� महोदयांनी �वीका�न िव�ा पिरषदेकडे केलेली 

िशफारस ��वका�न मा�यता दे�यात आली.  
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[10(10)] मानविव�ान िव�ाशाखे�या बैठकीत ��पि�केचा नमुना सादर के�याची बाब िव�ा 

पिरषदे�या िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: िद.14/05/2019 रोजी�या मानविव�ान िव�ाशाखे�या बठैकीत आय�या वळेेचा 

िवषय मा. अ�य�ां�या पवू�परवानगीने वरील िवषय ठेवले असता, सदर िव�ाशाखेने 

खालील�माणे ठराव पािरत केला आहे.   

“लेखी परी�ा 40 गुण आिण अतंग�त परी�ा 10 गुणांची घे�याचा ठराव कर�यात आला. 

सोबत ��पि�केचे �व�प जोडले आहे. तसेच L.L.B-I व B.A.L.L.B-I चा 80-20 नुसार 

��पि�केचे �व�न िनि�त कर�याचा ठराव कर�यात आला. तसेच संगीत, एन. एस. एस, 

एन. सी. सी चे �व�प 20-20-10 असे ठरिव�यात आले.” 

 सबब, उपरो�त ठरावानुसार सोबत जोडले�या ��पि�केचे �व�प व वरील बाब 

िव�ा पिरषदे�या िवचारार्थ).  

 

ठराव: मानविव�ान िव�ाशाखे�या बैठकीत सादर केले�या ��पि�के�या नमु�यास मा�यता 

दे�यात आली.  
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[10(11)] ��तुत िव�ापीठात कौश�य िवकास क� �ांतग�त शै�िणक वष� 2019-20 किरता बी. ए.,  

बी. कॉम, पदवीधरांना एम. ए�सी. साठी �वशे दे�याबाबत तीन मिहने कालावधीचा 

फाऊंडेशन कोस� सु� कर�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: ��तुत िव�ापीठात कौश�य िवकास क� �ाअंतग�त बी. ए., बी. कॉम. पदवीधरांना  

एम. ए�सी. कर�यासाठी संधी अनुदान आयोगाकडून परवानगी दे�यात आली आहे. 

�यानुसार िव�ापीठात केवळ शा� शाखेतील िव�ा�य�नाच कला व वािण�य शाखेतून 

कुठलीही पद�यु�र पदवी घेता येत होती.  पण आता कला व वािण�य वािण�य िव�ा�य�ना 

शा� शाखेतून पद�यु�र पदवी घेता येणार आहे. �यानुसार िव�ापीठाकडून बी. ए., बी. कॉम. 

झाले�या िव�ा�य�ना -एम. ए�सी. किरता F.17-6/2013 (PS/Misc) September, 2015 

नुसार संबिंधत िव�ा�य�ना तीन मिहने कालावधीचा फाऊंडेशन कोस� अथ�त पायाभतू 

अ�यास�माचे िश�ण पणू� कराव ेलागणार आहे. सदरचा पायाभतू अ�यास�म पणू� के�यावर 

संबिंधत िव�ा�य�स �या�या पायाभतू कोस�नुसार खालील पाच पद�यु�र पदवी करीता �वशे 

घेता येईल. 

1. गिणत 

2. सं�याशा� 

3. पय�वरणशा� 

4. भमूािहतीशा� 

5. संगणशा� 

 सबब, वरील िवषयास बी. ए. व बी.कॉम. पदवी संपादन केले�या िव�ा�य�ना 

िव�ापीठ अनुदान आयोगा�या माग�दश�क त�वानुसार संधी उपल�ध क�न दे�याची बाब 

िवचाराथ�). 

  

ठराव: ��तुत िव�ापीठात कौश�य िवकास क� �ांतग�त शै�िणक वष� 2019-20 किरता बी. ए.,  

बी. कॉम, पदवीधरांना एम. ए�सी. साठी �वशे दे�याबाबत तीन मिहने कालावधीचा 

फाऊंडेशन कोस� सु� कर�यास मा�यता दे�यात आली.  
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[10(12)] शै�िणक वष� 2019-20 करीता एम. बी. ए. (M.B.A.) या कोस�साठी िव�ापीठ पिरसरातील 

संकुलाकरीता �वतं� अ�यास�म तयार कर�यास तसेच खालील�माणे एम. बी. ए. 

(M.B.A.) Specialization सु� कर�यास तसेच याकरीता िव�ापीठ �तरावर खालील 

अ�यास�म उपसिमतीमाफ� त तयार कर�याची बाब िवचाराथ�. 

1. Marketing Management   2. Financial Management 
3. Human Resource    4. IT Management 
5. E-Business Management  6. Hospital Management 
7. Operational Management  8. Rural Management 
9. Entrepreneurship Management 

 

 (िटपणी: वािण�य व �यव�थापन संकुलाम�ये शै�िणक वष� 2019-20 पासून एम. बी. ए. कोस� 

सु� कर�यात आलेला आहे. सोलापरू िज��ातील पदवीधर िव�ा�य�चे शै�िणक िहत 

ल�ात घेता �यांना पद�यु�र अ�यास�मासाठी इतर िठकाणी �वशे घे�यास आ�थक ���ा 

परवडणारे नस�याने सन 2018-19 पासून िव�ापीठातील वािण�य व �यव�थापन संकुलात 

पवू� सु� असलेला एम. बी. ए. (M.B.A.) अ�यास�म प�ुहा सु� कर�यास व महारा�� 

साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, 2016 कलम 12(7) अ�वये तातडीची बाब �हणनू 

मा.कुलगु� महोदयांनी िव�ा पिरषदेकडून �वीका�न �यव�थापन पिरषदेकडे िशफारस केली 

होती.  �यव�थापन पिरषदे�या िद.14 जून 2018 रोजी�या 114 �या बठैकीम�ये सव�नुमते 

वािण�य व �यव�थापन संकुलातील पवू� सु� असलेला एम. बी. ए.  (M.B.A.) हा अ�यास�म 

शै�िणक वष� 2018-19 पासून प�ुहा सु� कर�यास मा�यता दे�यात आली. यानुसार 

A.I.C.T.E. नवी िद�ी यांची फेरमा�यता घे�यात आलेली आहे. शै�िणक वष� 2019-20 

करीता एम.बी.ए. (M.B.A.) या कोस�साठी िव�ापीठ पिरसरातील संकुलाकरीता �वतं� 

अ�यास�म तयार कर�यास तसेच खालील�माणे एम. बी. ए. (M.B.A.) Specialization सु� 

कर�यास, तसेच याकरीता िव�ापीठ �तरावर खालील अ�यास�म उपसिमतीमाफ� त तयार 

कर�याची बाब िवचाराथ�). 

1. Marketing Management   2. Financial Management 

3. Human Resource    4. IT Management 

5. E-Business Management  6. Hospital Management 

7. Operational Management  8. Rural Management 

9. Entrepreneurship Management 
 

ठराव: शै�िणक वष� 2019-20 करीता एम. बी. ए. (M.B.A.) या कोस�साठी िव�ापीठ पिरसरातील 

संकुलाकरीता �वतं� अ�यास�म तयार कर�यास तसेच खालील�माणे एम. बी. ए. 

(M.B.A.) Specialization सु� कर�यास व याकरीता िव�ापीठ �तरावर खालील 

अ�यास�म उपसिमतीमाफ� त तयार कर�यास मा�यता दे�यात आली.  

1. Marketing Management   2. Financial Management 
3. Human Resource    4. IT Management 
5. E-Business Management  6. Hospital Management 
7. Operational Management  8. Rural Management 
9. Entrepreneurship Management 
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[10(1३)] पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ पिर�े�ातील सोलापूर शहरातील 

संल��नत १३ महािव�ालयाचे पदवी �थम वष�चे �वशे ऑनलाईन क� �ीय प�दतीने 

िव�ापीठ �तरावर राबिवणेसाठी िव�ाथ� संघटना व िव�ा�य�नी याबाबत िदलेले िनवदेन 

िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�.  
 

 (िटपणी: शै�िणक वष� २०१९-२० पासून पदवी �थम वष��या �वशेासाठी िव�ापीठ �तराव�न 

क� �ीय प�दतीने �वशे �ि�येचा अवलंब कर�यासाठी िव�ाथ� संघटना व िव�ा�य�च ेिनवदेन 

िव�ापीठास �ा�त झाले आहे. िनवदेनात क� ि�य प�दतीने िव�ापीठ �तरावर �वशे �ि�या 

राबिव�यामुळे आ�हा सव� िव�ा�य�ना �याय िमळेल, ��येक महािव�ालयात �वशेासाठी अज� 

भरणे �यामुळे आ�हा िव�ा�य�च े आ�थक नुकसान होणार नाही व बराच वळे वाया जाणार 

आहे.  �वशेात पारदश�कता येईल अशी िवनंती केलेली आहे.  

यापवू� शै�िणक वष� 2016-17 पासून �ायोिगक त�वावर क� �ीय �वशे प�तीने 

सोलापरू शहरातील 13 महािव�ालयामधील बी.ए, बी.कॉम, बी.ए�सी व बी.ए�सी 

बायोटे�नॉलॉजी भाग १ या अ�यास�माच े�वशे क� �ीय प�तीने कर�याच ेठरल ेहोते.    

१. िव�ाथ� संघटनांचे व िव�ा�य�चे प�. 

२. िव�ा�य�ना वगेवगेळया कॉलेजला फॉम� भरायला लागणे व �यासाठी आ�थक बोजा 

िव�ा�य�वर पडणे. 

३. संपणू� जागा Online Process ने भरणे. 

       तथािप, शै�िणक वष� २०१९-२० पासून पदवी �थम वष��या �वशेासाठी िव�ापीठ 

�तरावर क� �ीय प�दतीने �वशे �ि�या अमलंबजाव�यासाठी िव�ाथ� संघटनानी व 

िव�ा�य�च ेिनवदेन अवलोकनी घेवून व �वशेात पारदश�कता  ये�यासाठी वरील �वशेाबाबत 

येणा-या �टुीवर मात क�न  सोलापरू शहरातील १३ महािव�ालयांच े पदवी �थम वष�च े

१०० % (शासन िनण�यानुसार सं�थेकडे दे�यात येणा�या जागा सोडून) �वशे हे क� ि�य 

प�दतीने  िव�ापीठामाफ� त ऑनलाईन राबिव�याची बाब िव�ापिरषदे�या िवचाराथ�).  

 

ठराव: पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ पिर�े�ातील सोलापूर शहरातील 

संल��नत १३ महािव�ालयाचे पदवी �थम वष�चे �वशे ऑनलाईन क� �ीय प�दतीने 

िव�ापीठ �तरावर राबिवणेसाठी सोलापूर शहरातील संल��नत १३ महािव�ालयातील 

�ाचाय�ची एकि�त बैठक घेवून याबाबत िनण�य �यावा असे ठरले.  
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[10(14)] एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, ता. पंढरपूर या 

महािव�ालयातील बी.टेक. (Mech. Engg., E&TC Engg., Civil Engg.) भाग 1 ते 4 या 

अ�यास�मास महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 116 नुसार 

शै�िणक वष� 2019-20 पासून िनरंतर संल��नकरण दे�यासाठी अिध�ठाता मंडळाने 

केलेली िशफारस िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�.  
 

 (िटपणी: मा. �ाचाय�, एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, ता.पंढरपरू, 

िज.सोलापरू या महािव�ालयाकडून शै.वष� 2019-20 पासून िनरंतर संल��नकरणासाठी 

खालील�माणे ��ताव �ा�त झाला होता. 

 महािव�ालयाचे नांव एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, 

कोट�, ता.पंढरपरू, िज.सोलापरू 

 िनरंतर संल��नकरणाचे मागणी वष� शै�िणक वष� 2019-20 पासून 

 िनरंतर संल��नकरणाचे पा��म बी.टेक. भाग 1 ते 4 (Mech. Engg., E&TC Engg., 

CSE, Civil Engg., Electrical Engg.) 

 वग� िनरंतर संल��नकरणासाठी मागणी केलेले िवषय 

 बी.टेक. भाग 1 ते 4 (Mech. Engg., E&TC Engg., CSE, Civil Engg., 

Electrical Engg.) 

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

खालील�माणे आहे. 

“कमीत कमी पाच वष� संल�न महािव�ालय �कवा मा�यता�ा�त पिरसं�था �हणनू असलेले 

संल�न महािव�ालय �कवा पिरसं�था �कवा मा�यता�ा�त पिरसं�था, �थायी 

संल��नकरणासाठी �कवा मा�यतेसाठी अज� करील.  अिध�ठाता मंडळ अज�वर िवचार करील 

आिण �याची छाननी करील आिण िव�ा पिरषदेकडे िशफारस करील.  संल��नकरण �कवा 

मा�यते�या सव� शत�, संल�न महािव�ालय �कवा पिरसं�था �कवा मा�यता�ा�त पिरसं�था 

समाधानकारक पणू� करीत आहे याब�ल आिण �यांनी िव�ापीठाकडून व संबिंधत िनयामक 

मंडळाकडून वळेोवळेी िविहत कर�यात आले�या उ�च शै�िणक व �शासकीय दज� �ा�त 

केलेला आहे याब�ल िव�ा पिरषदेची खा�ी पटली तर, िव�ा पिरषद, �या महािव�ालयाला 

�कवा, यथा��थती, पिरसं�थेला �थायी संल��नकरण �कवा मा�यता देईल” 

 उपरो�त अ�यास�मा�य िनरंतर संल��नकरणा संदभ�त खालील �थािनक चौकशी 

सिमती िनयु�त केली होती. 

1. �ाचाय� डॉ. �ही. पी. उबाळे  अ�य� 

2. डॉ. बी. बी. देशमुख   सद�य 

3. �ा. डॉ. आय. आय. मुजावर  सद�य 

4. �ा. डॉ. एस. आर. ग�गज े   सद�य 

5. �ा. डॉ. एस. एस. पाटील   सद�य 
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 6. �ीमती डॉ. एस. जी. िशरशीकर  सद�या 

7. �ाचाय� डॉ. महे� िचतलांगे  सद�य 

8. डॉ. पी. एम. पवार   सद�य 

 सदर सिमतीने उपरो�त महािव�ालयास भेट देऊन अहवाल या काय�लयाकडे 

सादर केलेला असून सदर अहवालानुसार सिमतीने महािव�ालयातील बी.टेक. (Mech. 

Engg., E&TC Engg., Civil Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�माकरीता शै�िणक वष� 2019-

20 पासून िवनाअट िनरंतर संल��नकरण दे�याची िशफारस केली आहे आिण बी.टेक. (CSE 

& Electrical Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�माकिरता शै�िणक वष� 2019-20 व 2020-21 

या दोन वष�किरता अट��या अिधन राहून संल��नकरणाचे नुतनीकरण दे�याची िशफारस 

केली आहे. 

 सदर महािव�ालयातील बी.टेक. (Mech. Engg., E&TC Engg., Civil Engg.) भाग 

1 ते 4 या अ�यास�मास शै�िणक वष� 2019-20 पासून िनरंतर संल��नकरण दे�याची बाब 

िद.15/04/2019 रोजी�या अिध�ठाता मंडळा�या बठैकीत िवचाराथ� सादर केली असता, 

अिध�ठाता मंडळाने ठराव �.03 अ�वये एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, 

कोट�, ता.पंढरपरू या महािव�ालयातील बी.टेक. (Mech. Engg., E&TC Engg., Civil 

Engg.) भाग 1 ते 4 या अ�यास�मास शै�िणक वष� 2019-20 पासून िनरंतर संल��नकरण 

दे�याबाबत िव�ा पिरषदेस िशफारस केलेली आहे. 

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

महािव�ालयातील बी.टेक. (Mech. Engg., E&TC Engg., Civil Engg.) भाग 1 ते 4 या 

अ�यास�मास महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 116 नुसार 

शै�िणक वष� 2019-20 पासून िनरंतर संल��नकरण दे�यासाठी अिध�ठाता मंडळाने केलेली 

िशफारस िव�ा पिरषदे�या िवचाराथ�). 

 

ठराव: एस. के. एन. �सहगड कॉलेज ऑफ इंिजिनअर�ग, कोट�, ता. पंढरपूर या 

महािव�ालयातील बी.टेक. (Mech. Engg., E&TC Engg., Civil Engg.) भाग 1 ते 4 या 

अ�यास�मास महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम 2016 मधील कलम 116 नुसार 

शै�िणक वष� 2019-20 पासून िनरंतर संल��नकरण दे�यासाठी अिध�ठाता मंडळाने 

केलेली िशफारस ��वका�न मा�यता दे�यात आली. 
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[10(15)] �वशे िनयामक �ािधकरणा�या शै�िणक वष� 2019-20 किरता क� �ीय �वशे �ि�येत तं� 

िश�ण संचालनालया�या अिधन�त महािव�ालयांना न�दणीसाठी िवना अट संल��नकरण 

प�ाची आव�यकता अस�याने, मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ 

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

मािहती�तव. 
 

 (िटपणी: शै�िणक वष� 2019-20 किरता सव� �यावसाियक अ�यास�मां�या �वशेाकिरता 

न�दणी �ि�या सु� झाली असून, याकिरता शै�िणक वष� 2019-20 मधील पद�यु�र/पदवी 

अ�यास�मां�या �वशे �ि�या/�वशे पडताळणी व �वशे मा�यते�या �ि�येसाठी �वशे 

िनयामक �ािधकरणा�या ऑनलाईन पोट�लवर िदनांक 22/04/2019 ते 22/05/2019 या 

कालावधीम�ये महािव�ालय/अ�यास�माची न�दणी �ि�या पणू� क�न 'पिरिश�ट-अ' म�ये 

नमूद के�यानुसार आव�यक कागदप�े अपलोड/सादर करणे बधंनकारक असून, नमूद 

कालावधीम�ये ज े महािव�ालय/सं�था आव�यक कागदप�े / मािहती सादर कर�यास 

असमथ� ठरतील, अशा महािव�ालय/सं�था/अ�यास�मांना शै�िणक वष� 2019-20 �या 

�वशे �ि�येम�ये सहभागी कर�यात येणार नाही असे िद. 15 व 16/05/2019 रोजी�या 

काय�शाळेत सूिचत केले आहे. 

 स�:��थतीत ��तुत िव�ापीठामाफ� त�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाकामी 

महािव�ालयांकडून �ा�त ��तावासंदभ�त �थािनक चौकशी सिम�या िनयु�त कर�यात 

आ�या आहेत. सदर सिम�यापंैकी काही सिम�यांनी अहवाल या काय�लयाकडे सादर केला 

असून, काही सिम�या अहवाल सादर किरत आहेत. त�अनुषंगाने �ा�त अहवालासंदभ�त 

महािव�ालयांना अटी कळिवणे, अट�ची पतू�ता क�न घे�याची काय�वाही सु� आहे. 

 �वशे िनयामक �ािधकरणा�या प�ातील सोबत�या 'पिरिश�ट-अ' म�ये नमूद 

के�या�माणे शै�िणक वष� 2019-20 किरताचे संबधंीत िव�ापीठाचे संल��नकरण प� सव� 

संबिंधत महािव�ालयांना आव�यक आहे.  

 मा. आ. ए. रायते, सिचव, �वशे िनयामक �ािधकरण यांनी िद.09/05/2019 

रोजी�या ईमेल�ारे, शै�िणक वष� 2019-20 किरता िविवध अ�यास�मा�या ऑनलाईन 

क� �ीभतू �वशे �ि�येची �परेषा आख�याबाबत व सेतु सुिवधा क� �ा�या काय�प�दतीबाबत 

िद.15/05/2019 व िद.16/05/2019 रोजी �सहगड टे��नकल ए�युकेशन सोसायटी, 

लोणावळा येथे आयोिजत केली होती. सदर काय�शाळेत �वशे िनयामक �ािधकरण व रा�य 

सामाईक �वशे परी�ा यां�या पोट�लवर संल��नकरणाचे प� अपलोड करणे आव�यक असून, 

हे �ािधकरण अटी�या अिधन राहून असलेले संल��नकरणाचे प� ��वकारणार नस�याचे 

सूिचत केले आहे. 
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 परंतु या काय�लयाकडे �ा�त �थािनक चौकश��या अहवालाम�ये िनयिमत �ाचाय� व 

�ा�यापक यांची िनयु�ती�या अटी अस�याने सदर अट�ची पतू�ता ता�काळ होणे श�य 

नस�याने, महािव�ालयांना िवना अट संल��नकरण प� देणे श�य होत नाही. 

 उ�त काय�शाळेत सूिचत के�या�माणे, महािव�ालयांना �वशे िनयामक 

�ािधकरणा�या ऑनलाईन पोट�लवर संल��नकरणाचे प� िविहत वळेेत अपलोड करणे 

आव�यक अस�याने, ��तुत िव�ापीठा�या काय��े�ातील तं�िश�ण संचालनालया�या 

अिधन�त अिभयांि�की, वा�तुशा� व औषधिनम�णशा� महािव�ालयांची संल��नकरणाची 

स�:��थती िवचारात घेवून, �यावसाियक अ�यास�मा�या िव�ा�य�चे िहत व महािव�ालयीन 

�वशे �ि�येचा गांिभय�ने िवचार क�न, �या महािव�ालयांना िवना अट संल��नकरणाची 

िशफारस �थािनक चौकशी सिमतीने केलेली आहे. अशा महािव�ालयांना िव�ापिरषदे�या 

वतीने मा.कुलगु� महोदयांची संल��नकरण दे�यास मा�यता िदली असून, �या 

महािव�ालयांना �थािनक चौकशी सिमतीने काही अटी घातले�या आहेत अशा 

महािव�ालयांना ही केवळ यावष� खास बाब �हणनू िवना अट संल��नकरण दे�यास व �यांना 

दुस�या प�ा�वये अटी पणू� कर�या�या सूचना दे�यास मा.कुलगु� महोदयांनी िव�ा 

पिरषदे�या वतीने संल��नकरणास मा�यता दे�यास मा�यता िदली आहे.  

           सबब, �वशे िनयामक �ािधकरणा�या शै�िणक वष� 2019-20 किरता क� �ीय �वशे 

�ि�येत तं� िश�ण संचालनालया�या अिधन�त महािव�ालयांना न�दणीसाठी िवना अट 

सलं��नकरण प�ाची आव�यकता अस�याने, मा.कुलगु� महोदयांनी महारा�� साव�जिनक 

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

िव�ा पिरषदे�या मािहती�तव).  

 

ठराव: महारा�� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ मधील कलम १२ (७) अ�वये  

मा. कुलगु�महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[10(16)] ��तुत िव�ापीठातील संल��नत िवना अनुदािनत महािव�ालयातील पद�यु�र व 

पदवीसाठी एका तुकडीसाठी िकमान दोन पा� िश�क भर�याची बाब िवचाराथ�. 
 

 (िटपणी: काही कायम िवना अनुदािनत महािव�ालयाम�ये UGC व AICTE नुसार पा�ता 

धारण करणारे िश�क िदसून येत नाहीत हे LIC किमटीव�न िदसून येते. पा�ता धारक 

िश�क नसताना िश�क भर�या�या अटी�या अधारे LIC ने िशफारस के�याचे िदसून येते. 

 सबब, िकमान दोन UGC व AICTE �या िनकशानुसार पा�ता धारण करणारे िश�क 

अस�यािशवाय महािव�ालयास कोस� सु� कर�यास मा�यता दे�याची बाब िवचाराथ�).  

 

ठराव: UGC व AICTE �या िनकषानुसार पा�ता धारण करणारे िश�क अस�यािशवाय 

िव�ापीठातील संल��नत िवना अनुदािनत महािव�ालयास कोस� सु� कर�यास मा�यता 

दे�यात येवू नये असे ठरले. मा� �या कोस�ला पा� िश�क िमळत नाहीत असे िस�द 

के�यास पा�ता िशथील क�न िश�क भर�यास महािव�ालयाला सवलत दे�यात येत 

आहे. असे सव�नुमते ठरले. 
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[10(17)] पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर यां�या नाव ेअ�यासन सु� कर�याची बाब िवचाराथ�. 

 

ठराव: पु�य�ोक अिह�यादेवी होळकर यां�या नाव े अ�यासन सु� कर�यासाठी �यव�थापन 

पिरषदेस िशफारस कर�यास मा�यता दे�यात आली. 

 

मा. अ�य�ां�या परवानगीने बठैक संप�याच ेकुलसिचवानंी जाहीर केले व वदें मातरमानंतर बठैक 

समा�त झाली.  

 

     सही/-           सही/- 

कुलसिचव 

(सद�य सिचव, िव�ा पिरषद) 

 मा. कुलगु�  

(अ�य�, िव�ा पिरषद) 
 




