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NAAC Accredited-2022 
‘B++’ Grade (CGPA-2.96) 

पुण्र्श्लोक अविल्र्ादेिी िोळकि सोलापूि विद्यापीठ, सोलापूि 
विद्या पविषदेच्र्ा 49 व्र्ा बैठकीचा कार्यिृत्ाांत 

सोमिाि, वद. 27 जून, २०22 सकाळी 11:30 िा.  
 

 
 

प्रस्तुत विद्यापीठाच्र्ा विद्या पविषदेची 49 िी बठैक सोमिाि, वद.27 जून, २०२2 िोजी सकाळी 

11:30 िा. मा.कुलगुरु र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली आर्ोवजत किण्र्ात आली िोती. 

 सदिच्र्ा बठैकीस सदस्र् खालीलप्रमाणे: 

अ.क्र. सदस्र्ाच ेनाांि पद 
1) डॉ. मृणावलनी फडणिीस - मा. कुलगुरु  अध्र्क्षा 
2) प्रा. डॉ. वि. बा. पाटील - प्रभािी प्र-कुलगुरु सदस्र् 
३) प्राचार्य डॉ. शां. द. निले - प्र. अविष्ठाता, विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखा सदस्र् 
४)  प्राचार्य डॉ.शां.वक.पाटील-प्र.अविष्ठाता, िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखा सदस्र् 
५) प्राचार्य डॉ. द. सु. वतकटे, प्र.अविष्ठाता, मानिविज्ञान विद्याशाखा सदस्र् 
६) डॉ. वि. पाां. वशखिे - प्र.अविष्ठाता, आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखा सदस्र् 
7) प्राचार्य डॉ. चां. श्री. सरु्यिांशी - प्रभािी सिर्ोगी अविष्ठाता,  

विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखा 
सदस्र् 

8) डॉ. वस. ना. सलिदे - प्रभािी सिर्ोगी अविष्ठाता,  
मानिविज्ञान विद्याशाखा 

सदस्र् 

9) डॉ. स. श्र्ा. लड्डा, सांचालक, निोपक्रम, निसांशोिन ि सािचर्य  सदस्र् 
10) प्राचार्य डॉ. श्री. बा. क्षीिसागि सदस्र्  
11) प्राचार्य डॉ. म. सु. कदम सदस्र् 
12) प्राचार्य डॉ. द. सु.  वतकटे सदस्र् 
13) डॉ. ना. गो. शशदे सदस्र् 
14) डॉ. वि. पाां. वशखिे सदस्र् 
15) श्री. प्र. त्र्र्ां. पाटील सदस्र् 
16) प्राचार्य डॉ. वश. सु. गणपिू - सांचालक, पिीक्षा ि मूल्र्मापन मांडळ सदस्र् 
17) प्रा. डॉ. वि. बा. पाटील सदस्र् 
18) डॉ. श. ि. गार्किाड सदस्र् 
19) प्रा. डॉ. श. वश. सूर्यिांशी सदस्र् 
20) डॉ. स. ि. गेंगज े सदस्र् 
2१) डॉ. वश. वि. शशदे सदस्र् 
2२) डॉ. सां. ना. कदम सदस्र् 
२३) प्राचार्य डॉ. शां. वक. पाटील सदस्र् 
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२४) डॉ. वब. द. पािस े सदस्र् 
2५) डॉ. वग. ि. काशीद सदस्र् 
2६) डॉ. चां. सां. चव्िाण सदस्र् 
2७) डॉ. ब. वि. दामजी सदस्र् 
2८) डॉ. वि. पाां. वशखिे सदस्र् 
29) डॉ. स.ु वक. पिाि - प्र. कुलसवचि सदस्र्-सवचि 

   

: वनमांवत्रत : 

अ.क्र. वनमांवत्रताांचे नाि 
१) डॉ. जी. एस. िबाले 
२) डॉ. म. श. चोबदाि 
३) डॉ. एम. पी. शास्त्री 
४) डॉ. वस. ना. सलिदे 
५) डॉ. श्रीमती एम. ज.े पाटील 
६) डॉ. एस. जी. सोनटक्के 
7) डॉ. ए. ए. गढिाल 
8) डॉ. जी. एस. काांबळे 
9) डॉ. आि. िार्. सोनकाांबळे 

१०) प्राचार्य डॉ. शां. वक. पाटील 
11) डॉ. जी. र्ु. तोडकिी 
12) डॉ. ए. जी. काांबळे 
13) डॉ. श्रीमती व्िी. एस. गिळी 
14) डॉ. आि. बी. शचचोलकि 
15) डॉ. श्रीमती ए. ए. सुलाखे 
16) डॉ. श्रीमती र्ु. व्िी. गव्िाणे 
17) डॉ. व्िी. एम. वदक्षीत 
18) डॉ. एम. एन. जगताप 
19) डॉ. एम. एस. मेंते 
20) डॉ. व्िी. बी. घुटे 
21) डॉ. ज.े एस. बाजािे 
22) प्रा. आि. एल. सािलजकि 
23) डॉ. अवनल कट्टी 
24) प्रा. डॉ. वि. बा. पाटील 
25) प्राचार्य डॉ. वि. पाां. उबाळे 
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26) डॉ. एम. डी. सातपतेु 
27) डॉ. श्रीमती पी. एस. र्ाळगी 
28) डॉ. एस. के. सिसमकि 
29) प्राचार्य डॉ. शां. द. निले 
30) प्रा. एल. एम. आि. ज.े लोबो 
31) डॉ. पी. एन. कोळेकि 
32) डॉ. व्िी. पी. िुळप 

 
 

स्िागत:  

प्र.कुलसवचि र्ाांनी मा. अध्र्क्ष, सिय सन्माननीर् सदस्र् ि वनमांवत्रत सदस्र् र्ाांच ेस्िागत केले.   

अवभनांदन:  

प्रस्तुत विद्यापीठाच्र्ा PET 7 मध्रे् विद्यापीठ प्रशासनाने केलेल्र्ा तत्पि कार्यिािीसाठी विद्यापीठ 

प्रशासनाचे अवभनांदन किण्र्ात आले. 2017 ते 2022 र्ा कालाििीत विद्यापविषदेच्र्ा बठैकाांमध्रे्  

मा. कुलगुरु मिोदर्ा र्ाांच े लाभलेल्र्ा मागयदशयनावनमीत् विद्यापीठ प्रशासनाच े आभाि ि अवभनांदन 

किण्र्ात आले. तसेच, ऑक्सफडय रे्थे सादिीकिणासाठी आपल्र्ा विद्यापीठास वदलेल्र्ा आमांत्रणासाठी 

विद्यापीठ प्रशासनाच ेअवभनांदन किण्र्ात आले.  
 

अनुपस्स्थती:  

 विद्या पविषदेच्र्ा र्ा बठैकीस डॉ. ता. ना. कोळेकि, प्रा. डॉ. श्रीपाद मािुलीकि ि डॉ. श्रीमती ॲनी 
जॉन र्ा वनमांवत्रत सदस्र्ाांनी दुिध्िनीद्वािे/ ईमेलद्वािे अनुपस्स्थत िािण्र्ाबाबत विनांती केली िोती. त्र्ाांच्र्ा 
अनुपस्स्थतीची नोंद घेिून मान्र्ता देण्र्ात आली. तसेच प्राचार्य डॉ. ब. पाां. िोंगे, प्रा. सुभाष भटनागि  
डॉ. एस. पवकिीसामी, डॉ. शास्िती सेन रे्िम, डॉ. एस. वसििाम, प्रा. बी. एन. थोिात, श्री. सु. गो. इांगळे, 
डॉ. डी. आि. माने, वशक्षण सांचालक (उच्च वशक्षण), मिािाष्र िाज्र्, पणेु, डॉ. द. व्र्ां. जािि- विभागीर् 
सिसांचालक, (तांत्र वशक्षण) पणेु, प्राचार्य डॉ. अ. ना. बािबोले ि प्राचार्य डॉ. स.ु श्री. गोिे िे वनर्वमत सदस्र् 
आवण, डॉ. श्रीमती अनिा जोशी, डॉ. बी. एस. मुळीक, डॉ. श्रीमती एन. सी. िाघमािे, डॉ. एल. बी. दामा, 
प्राचार्य डॉ. आि. िार्. पाटील, डॉ. आि. टी. व्र्ििािे, डॉ. व्िी. एस. तगेली, प्राचार्य डॉ. के. ज.े कािांडे,  
डॉ. ए. एस. विभतेु, श्री. व्िी. आि. मिाठे ि श्रीमती एस. आि. वदपाली िे वनमांवत्रत सदस्र् विद्या पविषदेच्र्ा 
बठैकीस अनुपस्स्थत िोते. 
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सदि बठैकीत खालीलप्रमाणे कामकाज झाल.े 
 

 [ 01 ] वद. 31 वडसेंबि, 2021 िोजी झालले्र्ा विद्या पविषदेच्र्ा 48 व्र्ा बठैकीचा कार्यिृत्ाांत िाचनू 
कार्म किणे ि कार्यिािी अििालाची नोंद घेणे. 

 

 प्र. कुलसवचि र्ाांनी वद. 31 वडसेंबि, 2021 िोजी झालेल्र्ा बठैकीचा कार्यिृत्ाांत ि कार्यिािी 

अििाल िाचनू दाखविला असता, त्र्ाअनुषांगाने सदस्र्ाांनी केलेल्र्ा सूचनाअांती, सिानुमते 

खालीलप्रमाणे ठिाि पावित किण्र्ात आला. 

 

ठिाि: 
 

वद.31 वडसेंबि, 2021 िोजी झालले्र्ा विद्या पविषदेच्र्ा 48 व्र्ा बठैकीचा कार्यिृत्ाांत खालील 
दुरुस्तीसि िाचनू सिानुमते कार्म किण्र्ात आला ि कार्यिािी अििालाची नोंद घेण्र्ात 
आली. 
• पान क्र. 26 ि 27 िि विषर् क्र. 19 मिील ठिािात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती किण्र्ात 

आली. 
पिूीचा ठिाि 

बाबिूाि पाटील कला ि विज्ञान मिाविद्यालर्, अनगि र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी.एस्सी. भाग 2 
ि 3 (भशूास्त्र) आवण बी.एस्सी. भाग 3 (िनस्पतीशास्त्र) र्ा विषर्ाांना शैक्षवणक िषय 2018-19 
पासून वनिांति सांलस्ननकिण देण्र्ास सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

दुरुस्त केललेा ठिाि 
बाबिूाि पाटील कला ि विज्ञान मिाविद्यालर्, अनगि र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी.एस्सी. भाग 2 
ि 3 (भशूास्त्र) आवण बी.एस्सी. भाग 3 (िनस्पतीशास्त्र) र्ा विषर्ाांच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2018-19 पासून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  0२  ] शैक्षवणक िषय 2021-22 कविता विद्यापीठ पविसिातील सिय सांकुल ि सांलस्ननत सिय 
मिाविद्यालर्ासाठी वद्वतीर् सत्र आिांभ ि समाप्तीच्र्ा सुिािीत केलले्र्ा तािखाांना मिािाष्र 
साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12 (7) मिील तितूदी अन्िरे् तातडीची बाब 
म्िणनू विद्या पविषदेच्र्ा ितीने मा.कुलगुरु मिोदर् र्ाांनी मान्र्ता वदल्र्ाची बाब मावितीस्ति. 

 
 (वटपणी: विद्यापीठ पविपत्रक क्र. पअुिोसोविसो/सांलननता/2021/8760, वद. 30/11/2021 

अन्िरे्   पािांपाविक विद्याशाखाांच े  स्व्दतीर् सत्र आिांभ ि समाप्तीचा कालाििी वद. 
01/12/2021 ते वद. 30/04/2022  असा िोता. पिांत ू  वद्वतीर् सत्र आिांभ ि समाप्तीच्र्ा 
तािखाांमध्रे् अशांत:  बदल किणे आिश्र्क  िोते. र्ास मा. विद्या पविषदेची  मान्र्ता घेणे 
आिश्र्क आिे. पिांतु  नजीकच्र्ा काळात उक्त प्राविकिणाची बठैक  आर्ोवजत  नसल्र्ाने 
वद्वतीर् सत्र  आिांभ  ि समाप्ती तािखेत बदल किणे तातडीचे असल्र्ाने तातडीची बाब म्िणनू 
मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12 (7) मिील तितूदी अन्िरे् विद्या 
पविषदेच्र्ा ितीने मा.कुलगरुु मिोदर् र्ाांची मान्र्ता घेऊन  सिय  सांलस्ननत मिाविद्यालरे् ि 
विद्यापीठ पविसिातील सांकुलाांना वद्वतीर् सत्र आिांभ ि समाप्ती चा  कालाििी  
वद.21/04/2022  िोजीच्र्ा सुिावित पविपत्रकाव्दािे  कळविण्र्ात आले आिे. 
 शैक्षवणक िषय 2021-22 कविता विद्यापीठ पविसिातील सिय सांकुल ि सांलस्ननत सिय 

मिाविद्यालर्ासाठी वद्वतीर् सत्र आिांभ ि समाप्तीच्र्ा सुिािीत केलेल्र्ा तािखाांना मिािाष्र 

साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12 (7) मिील तितूदी अन्िरे् तातडीची बाब 

म्िणनू विद्या पविषदेच्र्ा ितीने मा.कुलगुरु मिोदर् र्ाांनी मान्र्ता वदल्र्ाची बाब मावितीस्ति). 

 
ठिाि: शैक्षवणक िषय 2021-22 कविता विद्यापीठ पविसिातील सिय सांकुल ि सांलस्ननत सिय 

मिाविद्यालर्ासाठी वद्वतीर् सत्र आिांभ ि समाप्तीच्र्ा सिुािीत केलले्र्ा तािखाांना तातडीची 
बाब म्िणनू, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे् मा.कुलगुरु 
र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ा ितीने केलले्र्ा कार्यिािीची नोंद घेण्र्ात आली. 

  



विद्या पविषदेची 49 िी बैठक सोमिाि, वद.27/06/२०22 कार्यिृत्ाांत                                                               पान क्र.6 /131 

 [  03  ] शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू सुिावित किण्र्ात आलले्र्ा एम.ए. भाग-2 अथयशास्त्र (विद्यापीठ 
पविसि सांकुलाकविता) अभ्र्ासक्रमामिील सत्र-3 च्र्ा दोन पेपि मिील बदलास तातडीची 
बाब म्िणनू, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे् मा.कुलगुरु 
र्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने केललेी कार्यिािी मावितीस्ति. 

 
 (वटपणी: मा.विभाग प्रमुख, अथयशास्त्र विभाग, सामावजकशास्त्र े सांकुल र्ाांनी वद.01/01/2022 

िोजीच्र्ा अांतगयत कार्ालर्ीन वटपणीन्िरे् कळविल्र्ानुसाि शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून 
सुिावित किण्र्ात आलेल्र्ा एम.ए. भाग-2 अथयशास्त्र विद्यापीठ पविसि सांकुलाकविताच्र्ा 
अभ्र्ासक्रमामध्रे् खालीलप्रमाणे बदल करुन सिुावित अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा 
सांकेतस्थळािि वद.12/01/2022 िोजी उपलब्ि करुन देण्र्ात आला आिे. 

M.A. Part-II Economics (For University Campus) w.e.f. June 2021-22 

अ. 
क्र. 

र्ापिूीच्र्ा  सत्र 3 
अभ्र्ासक्रमामिील पेपिच ेनाि 

सत्र 3 मिील सिुावित पपेिच ेनाि 

1. HCT 3.1 Macro Economic Analysis  HCT 3.1 Public Finance 

2. SCT 3.2 Public Finance SCT 3.2 Economics of Health & 
Healthcare 

 उपिोक्तप्रमाणे बदल िा विद्यापीठ पविसि सांकुलातील विद्यार्थ्र्ांसाठीच मर्ावदत 
आिे. सदि बदलास तातडीची बाब म्िणनू अथयशास्त्र अभ्र्ासमांडळाच े अध्र्क्ष र्ाांनी अथयशास्त्र 
अभ्र्ासमांडळाच्र्ा ितीने मान्र्ता प्रदान केली आिे. मानिविज्ञान विद्याशाखेच्र्ा ितीने 
प्र.अविष्ठता, मानिविज्ञान विद्याशाखा र्ाांनी मान्र्ता प्रदान केली आिे. तसचे मिािाष्र 
साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे् मा.कुलगुरु र्ाांनी अभ्र्ासमांडळे 
विभागाच्र्ा वद.03/01/2022 िोजीच्र्ा वटपणीिि विद्यापविषदेच्र्ा ितीने मान्र्ता प्रदान केली 
आिे. सदि बाब वद.13/01/2022 िोजीच्र्ा अांतगयत कार्ालर्ीन वटपणी अन्िरे् 
सामावजकशास्त्रे सांकुलास ि सिय सांबांवित विभागास कळविण्र्ात आली आिे. 
 सबब, शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून सुिावित किण्र्ात आलेल्र्ा एम.ए. भाग-2 
अथयशास्त्र (विद्यापीठ पविसि सांकुलाकविता) अभ्र्ासक्रमामिील सत्र-3 च्र्ा दोन पेपि मिील 
बदलास तातडीची बाब म्िणनू मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) 
अन्िरे् मा.कुलगुरु र्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने केलेली कार्यिािी मावितीस्ति). 

 
ठिाि: शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू सुिावित किण्र्ात आलले्र्ा एम.ए. भाग-2 अथयशास्त्र (विद्यापीठ 

पविसि सांकुलाकविता) अभ्र्ासक्रमामिील सत्र-3 च्र्ा दोन पेपि मिील बदलास तातडीची 
बाब म्िणनू, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे्  
मा. कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ा ितीने केलले्र्ा कार्यिािीची नोंद घेण्र्ात आली. 
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 [  04  ] मानिविज्ञान विद्याशाखा ि आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखा अांतगयत, शैक्षवणक िषय 
2022-23 पासून पदिी प्रथम िषाचे सिय अभ्र्ासक्रम सिुावित Structure नुसाि तर्ाि करुन 
घेणेकामी मा.कुलगुरु र्ाांच्र्ा मान्र्तेने गवठत केलले्र्ा सवमतीने नविन शैक्षवणक िोिण-2020 
नुसाि सियकष अभ्र्ास करुन सिुावित केलले ेStructure (Pattern 2022) ला तातडीची बाब 
म्िणनू, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे् मा.कुलगुरु 
र्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने केललेी कार्यिािी मावितीस्ति. 

 

 (वटपणी: विद्यापीठ अनुदान आर्ोगाच्र्ा मागयदशयक तत्िानुसाि दि 3 िषांनी प्रत्रे्क अभ्र्ासक्रम 
सुिावित किणे आिश्र्क आिे. र्ा वनर्मानुसाि शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून पदिी प्रथम 
िषाचे सिय अभ्र्ासक्रम सिुावित Structure नुसाि तर्ाि करुन घेणे आिश्र्क आिे. 
मानिविज्ञान विद्याशाखा ि आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखा अांतगयत सिय पदिी ि 
पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रमाांचे Structure नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि (CBCS Pattern 
प्रमाणे) सिुावित किण्र्ासाठी मा.कुलगुरु र्ाांच्र्ा मान्र्तेने 7 सदस्र्ाांची सवमती गठीत 
किण्र्ात आली िोती. सदि सवमतीच्र्ा बठैका वद.15/01/2022 िोजी ऑनलाईन प्रणालीद्वािे 
ि वद.03/03/2022 िोजी विद्यापीठ कार्ालर्ात सांपन्न झाल्र्ा. सदि सवमतीने Pattern 2019 
Structure चा ि नविन शैक्षवणक िोिण 2020 चा सियकष अभ्र्ास करुन Pattern 2022 च े
सुिावित Structure तर्ाि करुन अभ्र्ासमांडळे विभागास वद.03/03/2022 िोजी सादि केले 
आिे. सदि सिुावित Structure नुसाि पदिी प्रथम िषाचे अभ्र्ासक्रम सिुावित करुन घेण्र्ाच े
काम अभ्र्ासमांडळे विभागाकडून सुरु आिे. 
 शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू सुिावित किण्र्ात आलेले Structure (Pattern 2022) 
ला तातडीची बाब म्िणनू मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) 
अन्िरे् मा.कुलगुरु र्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने अभ्र्ासमांडळे विभागाच्र्ा वद.10/03/2022 
िोजीच्र्ा वटपणीिि मान्र्ता प्रदान केली आिे.  
 सबब, मानिविज्ञान विद्याशाखा ि आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखा अांतगयत, 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू पदिी प्रथम िषाचे सिय अभ्र्ासक्रम सिुावित Structure नुसाि 
तर्ाि करुन घेणेकामी मा.कुलगुरु र्ाांच्र्ा मान्र्तेने गवठत केलेल्र्ा सवमतीने नविन शैक्षवणक 
िोिण 2020 नुसाि सियकष अभ्र्ास करुन सुिावित केलेले Structure (Pattern 2022) ला 
तातडीची बाब म्िणनू, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे् 
मा.कुलगुरु र्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने केलेली कार्यिािी मावितीस्ति). 

 

ठिाि: मानिविज्ञान विद्याशाखा ि आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखा अांतगयत, शैक्षवणक िषय 
2022-23 पासून पदिी प्रथम िषाचे सिय अभ्र्ासक्रम सिुावित Structure नुसाि तर्ाि करुन 
घेणेकामी मा.कुलगुरु र्ाांच्र्ा मान्र्तेने गवठत केलले्र्ा सवमतीने नविन शैक्षवणक िोिण-2020 
नुसाि सिकंष अभ्र्ास करुन सुिावित केलले ेStructure (Pattern 2022) ला तातडीची बाब 
म्िणनू, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे्  
मा. कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ा ितीने केलले्र्ा कार्यिािीची नोंद घेण्र्ात आली. 
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 [  0५  ] मा. अविष्ठाता मांडळाने वद.11/04/2022 िोजीच्र्ा बठैकीत ठिाि क्र. 8 प्रमाणे तर्ाि केलले े
शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून सिुावित किण्र्ात आलले्र्ा Ph.D Course Work र्ा 
अभ्र्ासक्रमाचे प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप ि Ph.D. Course Work Instructions मिील सूचना क्र. 7 
मध्रे् केलले्र्ा बदलास तातडीची बाब म्िणनू मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 
कलम 12 (7) अन्िरे् मा.कुलगुरु मिोदर्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने केललेी कार्यिािी 
मावितीस्ति. 

 

 (वटपणी: शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून सिुावित किण्र्ात आलेल्र्ा Ph.D. Course Work र्ा 
अभ्र्ासक्रमाकविता प्रश्नपवत्रकेच ेस्िरूप कस ेअसाि ेर्ा बाबत वद.11/04/2022 िोजीच्र्ा मा. 
अविष्ठाता मांडळाच्र्ा बठैकीत विषर् सादि केला असता, अविष्ठाता मांडळाने सिानुमते 
खालीलप्रमाणे ठिाि पावित केला आिे.  
 ठिाि क्र. 8 : अ) कोविड-19 र्ा जागवतक मिामािीच्र्ा प्रादुयभािामुळे उदभिलेल्र्ा 
गांभीि पविस्स्थतीमुळे शैक्षवणक िषय 2019-20 ि 2020-21 च्र्ा पिीक्षा ऑनलाईन प्रणालीव्दािे 
घेण्र्ात आल्र्ा आिेत. शैक्षवणक िषय 2021-22 च्र्ा ऑफलाईन पिीक्षाांकविता प्रश्नपवत्रकेच े
स्िरूप 2019-20 मध्रे् तर्ाि किण्र्ात आल्र्ाप्रमाणे ऑफलाईन पिीक्षाांकविता ठेिण्र्ात र्ाि े
असे सिानुमते ठिले.  
 तसेच Ph.D. Course work Structure मध्रे् सांगणक सांबांवित M.Sc. Computer 

Science, M.C.A., M.Tech (Computer Engg.) & M.Tech (Computer Science) र्ा पदव्र्ुत्ि 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा उत्ीणय विद्यार्थ्र्ांकविता Course Structure-2 मिील (A) Information and 

Computer Technology (ICT) िा पेपि देणे बांिनकािक किण्र्ात आले ि तस ेअभ्र्ासमांडळे 
विभागाने Revised Structure तर्ाि करून प्रवसध्द किाि ेअसे सिानुमते ठिले.  
 ब) Ph.D Course Work च्र्ा प्रश्नपवत्रकेच े स्िरूप खालीलप्रमाणे पेपि वनिार् तर्ाि 
किण्र्ात रे्िून त्र्ास सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
 
Course/Paper-1 (Research Methodology)     80 Marks 

Ques. 

1)  

Answer Any one of the following (Long Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

(20 Marks) 

2) Answer Any one of the following (Long Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

(20 Marks) 

3) Answer Any Two of the following (Short Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

C) ------------------------- 

 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

4) Answer Any Two of the following (Short Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

C) ------------------------- 

 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

Course/Paper-2 A (Information and Computer Technology)           40 Marks 

Ques. 

1) 

Answer Any one of the following (Long Answer Question) 

A) ------------------------- 
B) ------------------------- 

(20 Marks) 

2) Answer Any Two of the following (Short Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

C) ------------------------- 

 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

(10 Marks) 
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Course/Paper-2 B (Research and Public Ethics)                    40 Marks 

Ques. 

1) 

Answer Any one of the following (Long Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

(20 Marks) 

2) Answer Any Two of the following (Short Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

C) ------------------------- 

 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

Course/Paper-3 (Advanced Knowledge in Core Domain of Concerned Subject) 

         100 Marks 

Ques. 

1)  

Answer Any one of the following (Long Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

(20 Marks) 

2) Answer Any one of the following (Long Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

(20 Marks) 

3) Answer Any one of the following (Long Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

(20 Marks) 

4) Answer Any Two of the following (Short Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

C) ------------------------- 

 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

5) Answer Any Two of the following (Short Answer Question) 

A) ------------------------- 

B) ------------------------- 

C) ------------------------- 

 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

(10 Marks) 

              उपिोक्त ठिािास तातडीची बाब म्िणनू मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 
2016 कलम 12 (7) अन्िरे् मा.कुलगुरु मिोदर्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने अभ्र्ासमांडळे 
विभागाच्र्ा वद. 04/05/2022 िेाजीच्र्ा वटपणीिि मान्र्ता प्रदान केली आिे. र्ानुसाि सदि 
बाब जा.क्र.पअुिोसोविसो/अमांवि/2022/3324 वद.11/05/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् सिय 
सांबांविताांना कळविण्र्ात आली आिे. तसेच सदि पत्र विद्यापीठाच्र्ा सांकेतस्थळािि उपलब्ि 
करून देण्र्ात आले आिे.  
              सबब, मा. अविष्ठाता मांडळाने वद.11/04/2022 िोजीच्र्ा बठैकीत ठिाि क्र. 8 
प्रमाणे तर्ाि केलेले शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू सिुावित किण्र्ात आलेल्र्ा Ph.D Course 

Work र्ा अभ्र्ासक्रमाच े प्रश्नपवत्रकेच े स्िरूप ि Ph.D. Course Work Instructions मिील 
सूचना क्र. 7 मध्रे् केलेल्र्ा बदलास तातडीची बाब म्िणनू मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ 
अविवनर्म 2016 कलम 12 (7) अन्िरे् मा.कुलगुरु मिोदर्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने केलेली 
कार्यिािी मावितीस्ति). 

 
ठिाि: मा. अविष्ठाता मांडळाने वद.11/04/2022 िोजीच्र्ा बठैकीत ठिाि क्र. 8 प्रमाणे तर्ाि केलले े

शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून सुिावित किण्र्ात आलले्र्ा Ph.D Course Work र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच ेप्रश्नपवत्रकेच ेस्िरूप ि Ph.D. Course Work Instructions मिील सूचना क्र. 7 
मध्रे् केलले्र्ा बदलास, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे्  
मा. कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ा ितीने केलले्र्ा कार्यिािीची नोंद घेण्र्ात आली. 
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 [  0६  ] विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखाांतगयत पर्ाििणशास्त्र (Enviornment Science) अस्थार्ी 
अभ्र्ासमांडळ गठीत किण्र्ात आलले े असून त्र्ाबाबत मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ 
अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे् मा.कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ाितीने केललेी 
कार्यिािी मावितीस्ति. 

 
 (वटपणी: प्रस्ततु विद्यापीठातील विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेंतगयत भशूास्त्र सांकुलातील 

पर्ाििणशास्त्र िा पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रम ि प्रावश्नक, पविक्षक ि वनर्ामक र्ाांच्र्ा नािाची र्ादी 

देणेसांदभात भशूास्त्र सांकुलाने वद.06/12/2021 िोजी पर्ाििणशास्त्र र्ा विषर्ाच े स्ितांत्र 

अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाकिीता मागणी केलेली आिे. 

 उपिोक्त बाबींस अनुसरुन अभ्र्ासमांडळे विभागाची वद.16/12/2021 िोजीच्र्ा 

वटपणीन्िरे् विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेंतगयत पर्ाििणशास्त्र (Enviornment Science) िे 

अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळ गठीत किण्र्ात आलेले असून त्र्ास मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ 

अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे् मा.कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ाितीने मान्र्ता 

वदलेली आिे. 

 सबब, विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखाांतगयत पर्ाििणशास्त्र (Enviornment Science) 

अस्थार्ी अस्थार्ीमांडळ गठीत किण्र्ात आलेले असून त्र्ाबाबत मिािाष्र साियजवनक 

विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे् मा.कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ाितीने 

केलेली कार्यिािी मावितीस्ति). 

 
ठिाि: विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखाांतगयत पर्ाििणशास्त्र (Enviornment Science) अस्थार्ी अभ्र्ास 

मांडळ गठीत किण्र्ास, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे्  
मा. कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ा ितीने केलले्र्ा कार्यिािीची नोंद घेण्र्ात आली. 
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 [  0७  ] मानिविज्ञान विद्याशाखा अांतगयत B.A. CBCS Pattern 2019 Sem. I to Sem. IV Define 

केलले्र्ा Structure मध्रे् 4 Credits ऐिजी English विषर् िगळून सिय विषर्ास 6 Credits 
नुसाि दुरूस्ती करून वनकाल जाविि किण्र्ात आल ेआिेत. सद्यस्स्थतीत B.A. Part-III चा 
वनकाल 6 Credits नुसाि जाविि किणे आिश्र्क असल्र्ाने ि Structure Pattern 2022 मध्रे् 
सुिािणा किण्र्ास, तातडीची बाब म्िणनू मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 
कलम 12 (7) अन्िरे् मा.कुलगुरु मिोदर्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने मान्र्ता प्रदान केल्र्ाची 
बाब मावितीस्ति. 

 
 (वटपणी: मा. सांचालक, पिीक्षा ि मूल्र्मापन मांडळ र्ाांच्र्ा वद.19/04/2022 िोजीच्र्ा अांतगयत 

कार्ालर्ीन वटपणी अन्िरे् B.A. CBCS Pattern 2019 Sem. I to Sem. IV Define केलेल्र्ा 
Strucutre मध्रे् 4 Credits ऐिजी English विषर् िगळून सिय विषर्ास 6 Credits नुसाि दुरूस्ती 
करून वनकाल जाविि किणे आिश्र्क आिे. सदिची बाब पढुील कार्यिािीसाठी पिीक्षा ि 
मूल्र्मापन मांडळ विभागाकडून अभ्र्ासमांडळे विभागास कळविण्र्ात आली िोती. 
 र्ा अनुषांगाने अभ्र्ासमांडळे विभागाने मा.कुलगुरु मिोदर्ाांच्र्ा मान्र्तेने Structure 
सवमतीची बठैक वद.01/06/2022 िोजी विद्यापीठ कार्ालर्ात आर्ोवजत केली िोती. सदि 
सवमतीने सिानुमते खालीलप्रमाणे ठिाि पावित केला आिे.  
शै. िषय 2022-23 पासनू नव्र्ाने सुिावित किण्र्ात रे्णाऱ्र्ा पदिी ि पदव्र्तु्ि अभ्र्ासक्रमाांच े
वद.03/03/2022 िोजी सादि केलेले आिाखडे ि प्रश्नपवत्रकाांचे स्िरूप र्ामध्रे् कोणतािी 
बदल न किता पिीक्षा ि मूल्र्मापन मांडळाने Structre Pattern 2019 नुसाि B.A. Part- III चा 
वनकाल 6 Credits ने ऐिढर्ा एका Event कविता जाविि किािा ि शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून B.A. Part-I, II, III चे वनकाल Structure Pattern 2022 नुसाि जाविि किािते, अस े
सिानुमते ठिले. सदि बाब मा.सांचालक, पिीक्षा ि मूल्र्मापन मांडळ र्ाांना अभ्र्ासमांडळे 
विभागाकडून कळविण्र्ात र्ािी, असे ठिले. 
 तसेच, विद्यापीठाच े जा.क्र.पअुिोसोविसो/अमांवि/2022/3289 वद.10/05/2022 
िोजीच्र्ा शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून सुिावित किण्र्ात आलेल्र्ा पदिी तृतीर् िषय ि 
पदव्र्ुत्ि स्व्दतीर् िषांच्र्ा अभ्र्ासक्रमासोबत तर्ाि किण्र्ात आलेल्र्ा Add on Course 
बाबतच्र्ा पत्रानुसाि र्ा िगांच्र्ा विद्यार्थ्र्ांनी अभ्र्ासक्रमासोबत असलेला Add on Course 
अथिा SWAYAM/MOOC/NPTEL अथिा विद्यापीठातील Skill Development Center 
अांतगयत कोणतािी एखादा Course त्र्ास सत्रात पणूय किणे आिश्र्क िाविल र्ा नुसाि 
Structure Pattern 2022 मिील Instructions मध्रे् सिुािणा करून, सिुावित Structure 
र्ासोबत जोडून विद्यापीठास सादि किण्र्ात आले.  
 B.A. Part-III चा वनकाल जाविि किणे आिश्र्क असल्र्ाने मा.कुलगुरु मिोदर्ाांनी 
उपिोक्त ठिािास मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 कलम 12 (7) अन्िरे् मा. 
विद्यापविषदेच्र्ा ितीने मान्र्ता प्रदान केली आिे. सदि ठिािनुसाि वद.07/06/2022 
िोजीच्र्ा अांतगयत कार्ालर्ीन वटपणी अन्िरे् मा.सांचालक, पिीक्षा ि मूल्र्मापन मांडळ र्ाांना 
B.A. Part-III (Structure Pattern 2019) वनकालासांदभात कळविण्र्ात आले आिे. सोबत 
मानिविज्ञान विद्याशाखेअांतगयत पदिी ि पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रमाांकविता सिुावित किण्र्ात 
आलेले Structure Pattern 2022 जोडले आिे.  
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 सबब, मानिविज्ञान विद्याशाखा अांतगयत B.A. CBCS Pattern 2019 Sem. I to Sem. IV 

Define केलेल्र्ा Structure मध्रे् 4 Credits ऐिजी English विषर् िगळून सिय विषर्ास 6 

Credits नुसाि दुरूस्ती करून वनकाल जाविि किण्र्ात आले आिेत. सद्यस्स्थतीत B.A. Part-

III चा वनकाल 6 Credits नुसाि जाविि किणे आिश्र्क असल्र्ाने ि Structure Pattern 2022 
मध्रे् सिुािणा किण्र्ास, तातडीची बाब म्िणनू मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 
2016 कलम 12 (7) अन्िरे् मा.कुलगुरु मिोदर्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने मान्र्ता प्रदान 
केल्र्ाची बाब मावितीस्ति). 

 
ठिाि: मानिविज्ञान विद्याशाखा अांतगयत B.A. CBCS Pattern 2019 Sem. I to Sem. IV Define 

केलले्र्ा Structure मध्रे् 4 Credits ऐिजी English विषर् िगळून सिय विषर्ास 6 Credits 
नुसाि दुरूस्ती करून वनकाल जाविि किण्र्ात आल ेआिेत. सद्यस्स्थतीत B.A. Part-III चा 
वनकाल 6 Credits नुसाि जाविि किणे आिश्र्क असल्र्ाने ि Structure Pattern 2022 मध्रे् 
सुिािणा किण्र्ास, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे्  
मा. कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ा ितीने केलले्र्ा कार्यिािीची नोंद घेण्र्ात आली. 
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 [  0८  ] शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून लागू किण्र्ात आलले्र्ा Ph.D. Course Work Paper  

No. 3 Advanced Knowledge in Core Domain of Concerned Subject English िा 
अभ्र्ासक्रम सिुावित किण्र्ात आला आिे. सदि बाब तातडीची असल्र्ाने मिािाष्र साियवनक 
विद्यापीठ अविवनर्म 2016 कलम 12 (७) अन्िरे् मा. कुलगुरु मिोदर्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा 
ितीने सदि सुिावित अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता प्रदान केल्र्ाची बाब मावितीस्ति. 

 
 (वटपणी: शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू लागू केलेला Ph.D. Course Work Paper No. 3 

Advanced Knowledge in Core Domain of Concerned Subject English चा अभ्र्ासक्रम 
पविपणूय नसल्र्ाबाबतची तक्राि वदनाांक 17/05/2022 िोजी विद्यापीठास प्राप्त झाल्र्ाने, मा. 
कुलगुरु मिोदर्ाांनी सदि अभ्र्ासक्रम पडताळणीकविता पाच सदस्र्ाांची तज्ञ सवमती गठीत 
केली िोती. सदि सवमतीची बठैक वदनाांक 19/05/2022 िोजी विद्यापीठ कार्ालर्ात सांपन्न 
झाली. सदि सवमतीने अभ्र्ासक्रम पडताळणी करुन सिुावित करुन विद्यापीठास सादि केला 
आिे.  
 सदि बाब तातडीची असल्र्ाने मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 
कलम 12(७) अन्िरे् मा. कुलगुरु मिोदर्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने अभ्र्ासमांडळे विभागाच्र्ा 
वदनाांक 25/05/2022 िोजीच्र्ा वटपणीिि सदि सिुावित अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता प्रदान केली 
आिे. 
 र्ानुसाि सदि Ph.D. Course Work Paper No. 3 Advanced Knowledge in 
Core Domain of Concerned Subject English सुिावित अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा 
सांकेतस्थळािि उपलब्ि करुन देिून सिय सांबांविताांना विद्यापीठाच े जा.क्र. पअुिोसोविसो 
/ अमांवि/2022/4061 वदनाांक 07/06/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् कळविण्र्ात आले आिे. 
 सबब, शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून लागू किण्र्ात आलेल्र्ा Ph.D. Course Work 
Paper No. 3 Advanced Knowledge in Core Domain of Concerned Subject English 
िा अभ्र्ासक्रम सिुावित किण्र्ात आला आिे. सदि बाब तातडीची असल्र्ाने मिािाष्र 
साियवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 कलम 12 (७) अन्िरे् मा. कुलगुरु मिोदर्ाांनी 
विद्यापविषदेच्र्ा ितीने सदि सुिावित अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता प्रदान केल्र्ाची बाब 
मावितीस्ति). 

 
ठिाि: शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून लागू किण्र्ात आलले्र्ा Ph.D. Course Work Paper  

No. 3 Advanced Knowledge in Core Domain of Concerned Subject English िा 
अभ्र्ासक्रम सिुावित किण्र्ास, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 
12(7) अन्िरे् मा. कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ा ितीने केलले्र्ा कार्यिािीची नोंद घेण्र्ात 
आली. 
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 [  0९  ] सांतोष भीमिाि पाटील कला, िावणज्र् ि विज्ञान मिाविद्यालर्, मांदु्रप र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मिािाष्र 
साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 कलम 12 (7) अन्िरे् तातडीची बाब म्िणनू विद्या 
पविषदेच्र्ा ितीने मा. कुलगरुू मिोदर्ाांनी वदललेी मान्र्ता मावितीस्ति. 

 

 (वटपणी: सांतोष भीमिाि पाटील कला, िावणज्र् ि विज्ञान मिाविद्यालर्, मांदु्रप र्ा 
मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क 
ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 
सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 
 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 
2) प्राचार्य डॉ. एस. डी. चव्िाण (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस. बी. गोसािी (सदस्र्) 

 
 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 नुसाि सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब प्रथमत:  विद्या पविषद बठैकीत सादि किणे आिश्र्क 
आिे. तथावप, मा. प्राचार्य, सांतोष भीमिाि पाटील कला, िावणज्र् ि   विज्ञान मिाविद्यालर्, 
मांदु्रप र्ा मिाविद्यालर्ास मिािाष्र शासन, उच्च ि तांत्र वशक्षण विभागाचा शासन वनणयर् क्र. 
अनुदा-2011/(200/11) पनुयबाांिणी-6 /मवश-4 वदनाांक 26/05/2022 िोजीचा शासन 
वनणयर्ान्िरे् विज्ञान शाखेस वमळालेले 100% अनुदान ि नॅक सांबांवित पढुील कार्यिािीसाठी 
सांलस्ननकिण पत्र तात्काळ वमळणे आिश्र्क असल्र्ाने मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ 
अविवनर्म 2016 कलम 12(7) मिील तितूदीनुसाि मा. कुलगुरू मिोदर्ाांनी त्र्ाांच्र्ा प्राप्त 
अविकािात 2022-23 पासनू बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता विद्या 
पविषदेच्र्ा ितीने तातडीची बाब म्िणनू मान्र्ता वदलेली आिे. 
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 सबब, सांतोष भीमिाि पाटील कला, िावणज्र् ि विज्ञान मिाविद्यालर्, मांदु्रप र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 कलम 12 (7) अन्िरे् तातडीची 
बाब म्िणनू विद्या पविषदेच्र्ा ितीने मा. कुलगुरू मिोदर्ाांनी वदलेली मान्र्ता मावितीस्ति). 

 

ठिाि: सांतोष भीमिाि पाटील कला, िावणज्र् ि विज्ञान मिाविद्यालर्, मांदु्रप र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता वदलले्र्ा 
मान्र्तेस, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे्  
मा. कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ा ितीने केलले्र्ा कार्यिािीची नोंद घेण्र्ात आली. 
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 [  10  ] मिािाष्र शासनाचा शासन वनणयर् क्रमाांक : कौविउ-2017/प्र.क्र.243/अवभर्ान-1,  

वद.05 फेब्रिुािी, 2018 नुसाि  “ Maharashtra State Innovative Start-up Policy 2018” 
नुसाि पणु्र्श्लोक अविल्र्ादेिी िोळकि सोलापिू विद्यापीठ, सोलापिू आवण सांलस्ननत 
मिाविद्यालर्ाांचे वशक्षक, कमयचािी, सांशोिक ि विद्याथी र्ाांच्र्ा सिभागासाठी मागयदशयक तत्ि े 
र्ास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: औद्योवगक ि आर्थथक विकासास चालना देण्र्ासाठी आवण स्टाटय-अप िोिणाच्र्ा 

माध्र्मातून िाज्र्ाच्र्ा आर्थथक प्रगतीमध्रे् लक्षणीर् र्ोगदान देण्र्ासाठी आवण समाजातील सिय 

घटकाांसाठी िोजगािाच्र्ा सांिी वनमाण किण्र्ासाठी ि उद्योगाांना प्रोत्सािन देण्र्ाकविता 

“मिािाष्र िाज्र् नाविन्र्पणुय स्टाटय-अप िोिण, 2018” नुसाि उपार्र्ोजना किण्र्ासाठी 

विद्याथी सांशोिनकाांना ि उद्योजकाांना त्र्ाांचा सांशोिन कार्य ि उद्योग िाढिण्र्ासाठी मदत ि 

मागयदशयन किण्र्ात रे्ते. 

 त्र्ानुसाि मिािाष्र िाज्र् नाविन्र्ता सोसार्टी अांतगयत “मिािाष्र िाज्र् नाविन्र्पणुय 

स्टाटय-अप िोिण, 2018” ची अांमलबजािणी किण्र्ाची आवण स्टाटयअप मध्रे् विद्यापीठ 

वशक्षक, कमयचािी, विद्याथी आवण सांशोिक र्ाांच्र्ा सिभागासाठी मागयदशयक तत्िचेी बाब 

विचािाथय). 

 
ठिाि: मिािाष्र शासनाचा शासन वनणयर् क्रमाांक : कौविउ-2017/प्र.क्र.243/अवभर्ान-1,  

वद.05 फेब्रिुािी, 2018 नुसाि  “ Maharashtra State Innovative Start-up Policy 2018” 
नुसाि पणु्र्श्लोक अविल्र्ादेिी िोळकि सोलापिू विद्यापीठ, सोलापिू आवण सांलस्ननत 
मिाविद्यालर्ाांचे वशक्षक, कमयचािी, सांशोिक ि विद्याथी र्ाांच्र्ा सिभागासाठी मागयदशयक 
तत्िास सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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 [  11  ] िाष्रीर् कौशल्र् गुणित्ा आिाखडा (NSQF) अांतगयत पणु्र्श्लोक अविल्र्ादेिी िोळकि 

सोलापिू विद्यापीठ सांलस्ननत मिाविद्यालर्ाांना मान्र्ता वदलले े सदि अभ्र्ासक्रम प्रस्तुत 
विद्यापीठ कौशल्र् विकास कें द्राांतगयत सुरु किण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: विद्यापीठ अनुदान आर्ोग, निी वदल्ली र्ाांनी िाष्रीर् कौशल्र् गुणित्ा आिाखडा 

(NSQF) अांतगयत प्रस्तुत विद्यापीठ सांलस्ननत मिाविद्यालर्ाांना 6 मविने ि 1 िषाच्र्ा सर्थटवफकेट 

ि वडप्लोमा अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता वदली आिे. सदिील अभ्र्ासक्रम पणु्र्श्लोक अविल्र्ादेिी 

िोळकि सोलापिू विद्यापीठ कौशल्र् विकास केद्राांतगयत सुरु किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ाांनी 

प्रस्ताि सादि केलेले आिेत. सांस्थाांनी प्रस्तािासमिते सादि केलेल्र्ा कोसयच े अभ्र्ासक्रम 

र्ामध्रे् ससुूत्रता नसल्र्ाने वद.01/01/2021 िोजीच्र्ा वटपणीनुसाि िाष्रीर् कौशल्र् गुणित्ा 

आिाखडा (NSQF) अांतगयत मान्र्ता वदलेल्र्ा सिय अभ्र्ासक्रमाची िचना किण्र्ाकविता 

समन्िर्क, कौशल्र् विकास कें द्र र्ाांच्र्ा अविकािात विषर् वनिार् अभ्र्ासक्रम उपसवमती 

नेमण्र्ास मा.कुलगुरु र्ाांनी मान्र्ता वदली िोती. प्राप्त झालेल्र्ा सिय प्रस्तािािि विवित 

पध्दतीने कार्यिािी करुन सदिचे 30 अभ्र्ासक्रमाांपकैी सोबत जोडलेल्र्ा र्ादीप्रमाणे नव्र्ाने 

तर्ाि किण्र्ात आलेल्र्ा 19 अभ्र्ासक्रमाांना सांलस्ननत मिाविद्यार्ात सुरु किण्र्ाची बाब 

विचािाथय. 

 सबब, िाष्रीर् कौशल्र् गुणित्ा आिाखडा (NSQF) अांतगयत पणु्र्श्लोक अविल्र्ादेिी 

िोळकि सोलापिू विद्यापीठ सांलस्ननत मिाविद्यालर्ाांना मान्र्ता वदलेले अभ्र्ासक्रम प्रस्तुत 

विद्यापीठ कौशल्र् विकास कें द्राांतगयत सुरु किण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: पणु्र्श्लोक अविल्र्ादेिी िोळकि सोलापिू विद्यापीठ सांलस्ननत मिाविद्यालर्ात, िाष्रीर् 

कौशल्र् गणुित्ा आिाखडा (NSQF) अांतगयत मान्र्ता वदलले ेसदि अभ्र्ासक्रम, विद्यापीठाच्र्ा 
कौशल्र् विकास कें द्राांतगयत सुरु किण्र्ास, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 
मिील कलम 33(1)(च) नुसाि सिानुमते व्र्िस्थापन पविषदेस वशफािस किण्र्ात आली. 
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 [  12  ] लवलतकला ि कला सांकुलाांतगयत शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून M.A. in Visual Arts िा 02 
िषाचा पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रम प्रिशेक्षमता २० इतकी वनवित करुन सुरु किण्र्ाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: मा.प्र.सांचावलका, लवलतकला ि कला सांकुल र्ाांनी वद.09/03/2022 िोजीच्र्ा 

अांतगयत कार्ालर्ीन वटपणीसमिते त्र्ाांच्र्ा सांकुलाकडून वद.04/02/2022 िोजीच्र्ा 

सादिीकिणात शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून लवलतकला ि कला सांकुलामध्रे् M.A. in 

Visual Arts (पिूीच्र्ा M.F.A.-UGC) च्र्ा Guidelines नुसाि िा ०२ िषाचा पदव्र्ुत्ि 

अभ्र्ासक्रम सुरु किण्र्ाचा मानस आिे.  सदि अभ्र्ासक्रम J.J. College Arts, Mumbai, 

S.N.D.T. Women’s University, Pune र्ा वठकाणी सुरु आिेत.  तसेच M.A. in Visual Arts 

िा अभ्र्ासक्रम आपल्र्ा पणु्र्श्लोक अविल्र्ादेिी िोळकि सोलापिू विद्यापीठातील 

लवलतकला ि कला सांकुलात सुरु केल्र्ास आपल्र्ा सोलापिू, उस्मानाबाद, लातिू 

वजल्यातील गाा्िमीण भागातील विद्यार्थ्र्ांना र्ाचा खूप फार्दा िोईल, अस े नमूद किण्र्ात 

आले आिे. सदि सादिीकिणास मा.कुलगुरु र्ाांनी मान्र्ता प्रदान केली आिे. 

 सबब, मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 33(च)(र्क) नुसाि 

विद्यापीठाच्र्ा लवलतकला ि कला सांकुलाांतगयत शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू M.A. in 

Visual Arts िा पदव्र्तु्ि अभ्र्ासक्रम प्रिशेक्षमता २० प्रमाणे सुरु किण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: लवलतकला ि कला सांकुलाांतगयत शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून M.A. in Visual Arts िा 02 

िषाचा पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रम 30 प्रिशे क्षमतेसि सरुु किण्र्ास, मिािाष्र साियजवनक 
विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 मिील कलम 33(1)(च) नुसाि सिानुमते व्र्िस्थापन पविषदेस 
वशफािस किण्र्ात आली. 
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 [  13  ] प्रस्तुत विद्यापीठाच्र्ा १२ व्र्ा बिृत आिाखड्यात नमूद नुसाि आवण मा. कुलगुरु मिोदर्ाांनी र्ा 
कार्ालर्ाच्र्ा वद.24/06/2021 िोजीच्र्ा सादिीकिणािि पषृ्ठाांवकत केल्र्ाप्रमाणे शैक्षवणक 
िषय 2022-23 पासून M. A. Applied Psychology विद्यापीठ पविसि सांकुलात सुरु किण्र्ाची 
बाब आवण प्रिवेशत विद्याथी सांख्र्ा वनवित किण्र्ासांदभात विद्या पविषदेच्र्ा विचािाथय. 

 
 (वटपणी: मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, २०१६ कलम 33 (१) (च) मध्रे् पदव्र्ा, 

पदविका, प्रमाणपत्रे आवण इति विद्याविषर्क विशेषोपिी सुरु किण्र्ासांबांिी व्र्िस्थापन 
पविषदेकडे वशफािस किण्र्ाची तितूद नमूद आिे. तसेच प्रस्तूत विद्यापीठाच्र्ा शैक्षवणक, 
सांशोिन आवण विकास विभागाकडून तर्ाि किण्र्ात आलेल्र्ा १२ व्र्ा बिृत आिाखड्यात  
M. A. Applied Psychology विद्यापीठ पविसि सांकुलात सुरु किण्र्ासांदभात नोंद घेण्र्ात 
आली आिे. 
 मानिविज्ञान विद्याशाखेतांगयत रे्णाऱ्र्ा मानसशास्त्र र्ा अभ्र्ासमांडळाची बठैक 
वद.10/05/2021 िोजी ऑनलाईन प्रणालीद्वािे सांपन्न झाली. सदि बठैकीत विषर् क्र.४ िि 
खालीलप्रमाणे ठिाि पावित किण्र्ात आला आिे. 
“विद्यापीठाच्र्ा कार्यक्षते्रात P. G. मानसशास्त्र विभाग सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा वठकाणी 
आजपरं्त चालविला जात िोता. तथावप, सदि कॉलेज स्िार्त् झाल्र्ामूळे विद्यापीठात 
मानसशास्त्र पदव्र्तु्ि स्तिािि विभाग नािी. इति मिाविद्यालर्ातील विद्यार्थ्र्ांना पदव्र्ुत्ि 
वशक्षणासाठी विद्यापीठात मानसशास्त्र विषर्ाचा विभाग आिश्र्क आिे. त्र्ासांदभात र्ापिूी 
विद्यापीठ स्थापनेपासनू अनेकिळेा मागणी किण्र्ात आली. विद्यापीठाच्र्ा १२ व्र्ा बिृत 
आिाखड्यातील विषर्ास मांजूिी वमळाली असून, विद्या पविषदेत िा विषर् मान्र् किण्र्ात 
आला आिे. त्र्ानुसाि कार्यिािी व्िािी. त्र्ाचप्रमाणे निीन शैक्षवणक िोिणानुसाि 
अभ्र्ासमांडळाने अभ्र्ासक्रमसुध्दा तर्ाि केला आिे. केिळ पदव्र्ुत्ि स्तिािि अभ्र्ासक्रम सुरु 
किणे बाकी आिे. ििील सिय बाबींिि चचा िोिून अभ्र्ासक्रम (मानसशास्त्र) पदव्र्ुत्ि स्तिािि 
विद्यापीठात शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून सुरु किण्र्ात र्ािा असे सिानुमते ठिले.” सूचक 
डॉ. सोपान मोविते अनुमोदन डॉ. बी. ए. मेटील. 
 उपिोक्त ठिािाच्र्ा अनुषांगाने प्रस्तुत कार्ालर्ाकडून वद.24/06/2021 िोजी 
सादिीकिण केले असता, सदि सादिीकिणािि मा. कुलगुरुमिोदर्ाांनी “शैक्षवणक िषय  
2022-23 मध्रे् M. A. Applied Psychology सुरु किण्र्ासांदभात विचाि किता रे्ईल” अस े
पषृ्ठाांकन केले आिे. 
 सबब, ििीलप्रमाणे विद्यापीठ पविसि सांकुलात M. A. Applied Psychology सरुु 
किण्र्ाची बाब आवण प्रिवेशत विद्याथी सांख्र्ा वनवित किण्र्ासांदभात विद्या पविषदेच्र्ा 
विचािाथय). 

 

ठिाि: प्रस्तुत विद्यापीठाच्र्ा १२ व्र्ा बिृत आिाखड्यात नमदू नुसाि, विद्यापीठ पविसि सांकुलात  
M. A. Applied Psychology पदव्र्तु्ि अभ्र्ासक्रम 20 प्रिशे क्षमतेसि सुरु किण्र्ास, 
मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 मिील कलम 33(1)(च) नुसाि सिानुमते 
व्र्िस्थापन पविषदेस वशफािस किण्र्ात आली. 
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 [  १4  ] शासनाने र्ापिूी विद्यापीठासाठी मांजूि केलले्र्ा 37 वशक्षकीर् पदाांच्र्ा व्र्वतविक्त, अविकच्र्ा 

कार्यभािानुसाि िसार्नशास्त्र सांकुल, पदाथयविज्ञान सांकुल, भशूास्त्र सांकुल, सांगणकशास्त्र 
सांकुल आवण सामावजकशास्त्र े सांकुल र्ा 05 सांकुलाच्र्ा 17 अविविभागासाठी िाढीि पदे 
शासनास मागणी किणेसांदभात व्र्िस्थापन पविषदेस वशफािस किण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 

 (वटपणी: मिािाष्र शासनाच्र्ा वद. 22 जुलै, 2004 िोजीच्र्ा अविसूचनेनुसाि प्रस्तुत 
विद्यापीठाची स्थापना झाली. सदि अविसचूनेत मुद्दा क्र. 7 मध्रे् नमूदप्रमाणे वशिाजी 
विद्यापीठाच्र्ा सोलापिू रे्थील पदव्र्ूत्ि उपकें द्रात कार्यित असलेले 21 वशक्षकाांची पदे 
नव्र्ाने स्थापन झालेल्र्ा पणु्र्श्लोक अविल्र्ादेिी िोळकि सोलापिू विद्यापीठ, सोलापिू 
र्ाांचेकडे वद. 01 ऑगस्ट, 2004 पासून िस्ताांतवित झाले.  
       तद्नांति मिािाष्र शासनाचे क्र. एसर्ुएस 2005/(80/05)/विवश-5 वद. 11 मे, 2007 च्र्ा 
पत्रान्िरे् निवनर्थमत पणु्र्श्लोक अविल्र्ादेिी िोळकि सोलापिू विद्यापीठास 1) गवणत ि 
सांख्र्ाशास्त्र आवण 2) प्राचीन इवतिास सांस्कृती ि पिुातत्िशास्त्र अस े02 निीन विभागास एकूण 
16 निीन शैक्षवणक पदे वनमाण केल्र्ाचे कळविले. मिािाष्र शासन शासन वनणयर् क्र. 
एसर्एुस 2008/प्र.क्र.44/08/विवश-5 वद. 27 माचय, 2008 अन्िरे् स्कूल वसस्टीम सुरु 
किण्र्ास शासनाने मान्र्ता वदली. सदि शासन वनणयर्ाच्र्ा अनुषांगाने मा. सांचालक, उ.वश. 
पणेु र्ाांनी क्र. र्एुनआर्/1124/सो.वि./विवश-1 वद. 25/04/2008 अन्िरे् उक्त 05 सांकुलात 
एकूण 17 अविविभागाांचा उले्लख करुन 04 सांकुलाांसाठी प्राध्र्ापक -01, सिर्ोगी प्राध्र्ापक -
02 आवण सिार्क प्राध्र्ापक -04 ति सांगणकशास्त्र सांकुलासाठी प्राध्र्ापक-01, सिर्ोगी 
प्राध्र्ापक-02 आवण सिार्क प्राध्र्ापक-06 अशी एकूण 37 वशक्षकीर् पदाांचा आकृतीबांि 
विद्यापीठास कळविला आिे.  
        मा. सांचालक, उ.वश. पणेु र्ाांच्र्ा कार्ालर्ात वद. 06/12/2021 िोजी झालेल्र्ा बठैकीत 

मा. सांचालक, उ.वश. पणेु र्ाांचे वद. 25/04/2008 िोजीच्र्ा पत्रानुसाि आपणास मान्र् 

केलेल्र्ा 05 सांकुलातील अभ्र्ासक्रमाांचे शासनाने तर्ाि केलेल्र्ा कार्यभािाच्र्ा विवित 

नमून्र्ातच वशक्षक आकृतीबांि तर्ाि करुन, तात्काळ वद. 09/12/2021 िोजी सिय 

समथयनावनशी सक्षम प्राविकिणाांच्र्ा समोि सादिीकिण किाि े अस े आदेवशत केले िोते. 

र्ाप्रमाणे मा. कुलगुरु मिोदर्ाांच्र्ा आदेशान्िरे् मा. प्र. कुलसवचि र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली 

शासनामान्र् अभ्र्ासक्रमाांसाठी अनुदावनत 05 सांकुलाांच्र्ा सांचालकाांची बठैक व्र्िस्थापन 

पविषद कक्षात वद. 07/12/2021 िोजी दु. 3:00 िा. सांपन्न झाली. सदि बठैकीत शासनाने 

वदलेल्र्ा विवित नमून्र्ात कार्यभाि मागिून सुिावित प्रस्ताि तर्ाि किण्र्ाचे सिानुमते ठिले. 

त्र्ानुसाि 05 सांकुलाांतील 17 अविविभागाांसाठी मांजूि असलेले वशक्षकीर् पदे अत्र्ांत कमी 
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असून, विवित नमून्र्ात कार्यभाि दशयिून अविविभागवनिार् िाढीि वशक्षकीर् पदाांची मागणी 

सांबांवित सांकुलाच्र्ा सांचालकाांनी केली आिे. त्र्ाच ेविििण खालीलप्रमाणे :  

 †. 
ÛÎú. 

ÃÖÓÛãú»ÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ´ÖÓ•Öæ̧ ü 
Ûêú»Öê»Öß ¯Ö¤êü 

ÃÖÓÛãú»ÖÖŸÖ ÛúÖµÖÔ̧ üŸÖ 
×¾Ö³ÖÖÝÖ 

×¾ÖªÖ£Öá 
¯ÖÏ¾Öê¿Ö õÖ´ÖŸÖÖ 

¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖ 
×¾ÖªÖ£Öá 
ÃÖÓÜµÖÖ 
(ÃÖ®Ö 

2021-
22) 

†Öšü¾Ö›üµÖÖ“
ÖÖ ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü 

ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸üÖ®ÖãÃÖÖ¸ü 
»ÖÖÝÖÞÖÖ¸üß ×¿ÖõÖÛúßµÖ 

¯Ö¤êü 

1) 

¸üÃÖÖµÖ®Ö¿ÖÖÃ¡Ö 
ÃÖÓÛãú»Ö 

(School of 

Chemical 

Sciences) 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

i) Polymer 

Chemistry 
20+20=

40 

45 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
‹ÛæúÞÖ - 0 

ii) Organic 

Chemistry 
40+40=

80 

88 168 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-3 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-7 
‹ÛæúÞÖ - 11 

iii) Industrial 

Chemistry 
25+25=

50 

52 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

2) 

¯Ö¤üÖ£ÖÔ×¾Ö–ÖÖ®Ö 
ÃÖÓÛãú»Ö 

(School of 

Physical 

Sciences) 
 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

i) Applied 

Electronics 
20+20=

40 

36 164 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
‹ÛæúÞÖ - 0 

ii) Applied 

Solid State 

Physics/ 

Material 

Science 

20+20=

40 

40 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

iii) Electronics 20+20=40 11 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 

  
3) 

³Öæ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓÛãú»Ö 
(School of 

Earth 

Sciences) 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

i) Applied 

Geology 

20+20=40 28 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
‹ÛæúÞÖ - 3 

 ii) 

Geoinformatics 

24+24=48 35 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 iii) 

Environmental 

Science 

24+24=48 47 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
‹ÛæúÞÖ - 4 

 4) ÃÖÓÝÖÞÖÛú¿ÖÖÃ¡Ö 
ÃÖÓÛãú»Ö 

(School of 

Computatio

nal 

Sciences) 
 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú – 1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 6 
‹ÛæúÞÖ - 9 

i) Mathematics 50+50=1
00 

92 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-3 
‹ÛæúÞÖ - 5 

 ii) Statistics 30+30=6
0 

58 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
‹ÛæúÞÖ - 4 

 iii)  Computer 

Science 
30+30=6

0 
60 106 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 

ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
‹ÛæúÞÖ - 5 

 iv) Master of 

Computer 

Applications 

60+60+6
0= 
180 

159 1:15 

(Teachers 

: Student 
Ratio) 

12:106 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-3 
‹ÛæúÞÖ - 5 
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 5) ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú¿ÖÖÃ¡Öê 
ÃÖÓÛãú»Ö 

(School of 
Social 

Science) 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

i) Ancient 

Indian History 

Culture & 

Archaeology 

40+40=
80 

76 90 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
‹ÛæúÞÖ - 4 

 ii) Applied 

Economics 
30+30=6

0 
48 90 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 

ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-3 
‹ÛæúÞÖ - 4 

 iii) Rural 

Development 
24+24=

48 
33 74 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 

ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-3 
‹ÛæúÞÖ - 3 

 iv) Journalism 

& Mass 

Communicatio

n 

30+30=6
0 

69 88 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
‹ÛæúÞÖ - 5 

 ‹
Ûæú
ÞÖ 

05 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 
05 

ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 10 

ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 

22 
‹ÛæúÞÖ - 37 

†×¬Ö×¾Ö³ÖÖÝÖ - 
17 

1014 977 1840 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 12 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 
22 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 
47 
‹ÛæúÞÖ - 81 

 ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûêú»Öê»Öê, ³Ö¸ü»Öê»Öê ¾Ö ×¸üŒŸÖ ×¿ÖõÖÛúßµÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß : 
†. 
ÛÎú. 

ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔ“Öê ®ÖÖ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü ¯Ö¤êü ³Ö¸ü»Öê»Öß ¯Ö¤êü ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü 

1) ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú 05 01 04 
2) ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú 10 02 08 
3) ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú 22 19 03 
 ‹ÛæúÞÖ 37 22 15 

         
         ´ÖÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ˆ.×¿Ö. ¯ÖãÞÖê µÖÖÓ®Öß ŸµÖÖÓ“Öê ÛÎú. ˆ×¿ÖÃÖÓ/×¿ÖõÖÛú¯Ö¤êü/ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ.†ÖÛéúŸÖß²ÖÓ¬Ö/ 
×¾Ö.×¿Ö.1/2022/2334 ×¤ü. 09 ´ÖÖ“ÖÔ, 2022 ¸üÖê•Öß“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ. ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö, ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö 
×¿ÖõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ®ÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ 81 ¯Ö¤üÖÓ¯ÖîÛúß 67 ×¿ÖõÖÛúßµÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûêú»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß®ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÞÖêÛúÖ´Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ). 

 
 

ठिाि: शासनाने र्ापिूी विद्यापीठासाठी मांजूि केलले्र्ा 37 वशक्षकीर् पदाांच्र्ा व्र्वतविक्त, अविकच्र्ा 
कार्यभािानुसाि िसार्नशास्त्र सांकुल, पदाथयविज्ञान सांकुल, भशूास्त्र सांकुल, सांगणकशास्त्र सांकुल 
आवण सामावजकशास्त्र े सांकुल र्ा 05 सांकुलाच्र्ा 17 अविविभागासाठी िाढीि पदे शासनास 
मागणी किणेसांदभात व्र्िस्थापन पविषदेस वशफािस किण्र्ात आली. 
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 [  १५  ] विद्यापीठाने विद्यापीठ कार्द्यातील तदानुषांवगक तितूदींनुसाि सक्षम प्राविकिणाांच्र्ा 
मान्र्तेन्िरे् विविि सांकुलात सुरु किण्र्ात आलले्र्ा अभ्र्ासक्रमाांसाठी 
(Courses/Programmes) शासनाकडे कां त्राटी वशक्षकीर् पदाांची मागणी किणेसांदभात 
सियकष प्रस्ताि तर्ाि किण्र्ासाठी व्र्िस्थापन पविषदेस वशफािस किण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 

 (वटपणी: विद्यापीठाच्र्ा सक्षम प्राविकिणाांनी वदलेल्र्ा मान्र्तेनुसाि खालील अभ्र्ासक्रम 
(Courses/Programmes) सरुु किणेसांदभात शासनाची मान्र्ता वमळणेबाबत प्रस्ताि पाठविण्र्ात 
आल े िोते. सदि प्रस्तािाच्र्ा अनुषांगाने मा. विभागीर् सिसांचालक, उ.वश. सोलापूि आवण मा. 
सांचालक उ.वश. पुणे र्ाांनी विविि अभ्र्ासक्रमाांना शासनाची मान्र्ता वमळणेबाबत सोबत 
जोडलले्र्ा पत्रानुसाि शासनास तत्कावलन पविस्स्थतीत वशफािस केली आिे. त्र्ा सिय पत्राांच्र्ा 
छार्ाांवकत प्रती आवण सक्षम प्राविकिणाांच्र्ा ठिािाांच्र्ा छार्ाांवकत प्रती सोबत जोडल्र्ा आिेत.  
     सोलापिू भाग मिािाष्रात अिषयणग्रस्त दुष्काळी पट्टा म्िणनू ओळखला जातो. र्ेथील 
पजयन्र्मान इति वजल्िर्ाांच्र्ा दृष्टीने अत्र्ांत अल्प प्रमाणात आिे. त्र्ामळेु र्ेथील शेतकिी िगय 
आर्थथकदृष्टर्ा मागास ि गिीब आिे. र्ा भागात उच्च वशक्षण घेणािे बिुताांश विद्याथी शेतकऱ्र्ाांची 
पाल्र्े आिेत. त्र्ाांना इति विद्यापीठात जाऊन पदव्र्तू्ि वशक्षण घेणे आर्थथकदृष्टर्ा पििडणािे 
नािी. र्ा दुष्काळी भागातील शेतकऱ्र्ाांच्र्ा पाल्र्ाांना दजदेाि उच्च वशक्षण उपलब्ि करुन देणे िे 
र्ा विद्यापीठाचे कतयव्र्च आिे. िे उदात् िेत ू समोि ठेिनू विद्यापीठाने विद्यापीठ कार्द्यातील 
तदानुषांवगक तितदूींनुसाि सक्षम प्राविकिणाांच्र्ा मान्र्तेन्िर् े खालील अभ्र्ासक्रम 
(Courses/Programmes) सरुु केल ेआिेत. त्र्ाचे विििण खालीलप्रमाणे : 

 †. 
ÛÎú. 

ÃÖÓÛãú»ÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ×¾ÖªÖ¯Ö×¸üÂÖ¤ü / 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö 

¯Ö×¸üÂÖ¤êü“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 

ÃÖÓÛãú»ÖÖŸÖ 
ÛúÖµÖÔ̧ üŸÖ †×¬Ö 

×¾Ö³ÖÖÝÖ 

×¾ÖªÖ£Öá 
¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
õÖ´ÖŸÖÖ 

¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖ 
×¾ÖªÖ£Öá 
ÃÖÓÜµÖÖ 
(ÃÖ®Ö 

2021-
22) 

†Öšü¾Ö›üµÖÖ
“ÖÖ 

ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü 

ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸üÖ- 
®ÖãÃÖÖ¸ü 

»ÖÖÝÖÞÖÖ¸üß 
×¿ÖõÖÛúßµÖ 

¯Ö¤êü 

1) 

¸üÃÖÖµÖ®Ö¿ÖÖÃ¡Ö 
ÃÖÓÛãú»Ö 

(School of 

Chemical 
Sciences) 

×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 
20/08/2019 
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 20 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

19/09/2019 ×¾ÖÂÖµÖ 
ÛÎú. 11(3) 

M.Sc. 

Medicinal 
Chemistry 

20+20=40 23+20= 

43 

112 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 

2) 

¯Ö¤üÖ£ÖÔ×¾Ö–ÖÖ®Ö 
ÃÖÓÛãú»Ö 

(School of 

Physical 
Sciences) 

 

×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 
20/08/2019 
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 19 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

19/09/2019 ×¾ÖÂÖµÖ 
ÛÎú. 11(4) 

i) M.Sc. 

Physics 
(Condensed 

Matter 

Physics) 

20+20=40 15+13= 

28 

112 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 
 

×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 
30/12/2020 
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 14 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

15/02/2021 
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 5 

ii) M.Sc. 

Physics 

(Energy 

Studies) 

20+20=40 12+ 112 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 

3) 

ÃÖÓÝÖÞÖÛú¿ÖÖÃ¡Ö 
ÃÖÓÛãú»Ö 

(School of 

Computational 

Sciences) 

×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 
30/01/2019 

×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 59(5) 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

06/12/2018 
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 21 

i) M.Sc. 

Biostatistics 

20+20=40 6+10=16 64 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-3 
‹ÛæúÞÖ - 4 

 4) 
ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú 

¿ÖÖÃ¡Öê ÃÖÓÛãú»Ö 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö 

ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö ×¿ÖõÖÞÖ 
i) B.Voc. 50+50+50= 

150 
30+24+ 
13=67 

72 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-0 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
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(School of 
Social 

Sciences) 

×¾Ö³ÖÖÝÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö 
†Ö¤êü¿Ö ÛÎú. ‹®Ö•ÖßÃÖß 
2018/(322/18)/ 

´Ö×¿Ö-4  
×¤ü. 4 ´ÖÖ“ÖÔ, 2020 

ÛúÖµÖ´Ö 
×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ 

ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ®µÖŸÖÖ. 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-3 
‹ÛæúÞÖ - 4 

 

4) 

ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú 
¿ÖÖÃ¡Öê ÃÖÓÛãú»Ö 
(School of 

Social 

Sciences) 

×¾Ö. ¯Ö.  
×¤ü. 30/10/2021  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 49(10) 

¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 
26/11/2021  

×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 22(2) 
×¾Ö. ¯Ö.  

×¤ü. 30/10/2021  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 49(10) 

¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 
26/11/2021  

×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 22(2) 

ii) M.A. 

History 

24+24=48 ¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

×Ûú´ÖÖ®Ö 90 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÝÖéÆüßŸÖ 
¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
‹ÛæúÞÖ - 4 

iii) M.A. 

Political 

Science 

24+24=48 

¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

×Ûú´ÖÖ®Ö 90 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÝÖéÆüßŸÖ 
¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
‹ÛæúÞÖ - 4 

iv) M.A. 

Public 
Administrati

on 

24+24=48 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
‹ÛæúÞÖ - 4 

v) L.L.M. 30+30=60 ¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

×Ûú´ÖÖ®Ö 96 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÝÖéÆüßŸÖ 
¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

vi) M.Lib. 24+24=48 ¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

×Ûú´ÖÖ®Ö 96 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÝÖéÆüßŸÖ 
¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-6 
‹ÛæúÞÖ - 9 

vii) B.Lib. 24 x 3=72 ¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

×Ûú´ÖÖ®Ö 120 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÝÖéÆüßŸÖ 
¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

 

viii) M.S.W. 24+24=48 ¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

×Ûú´ÖÖ®Ö 96 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÝÖéÆüßŸÖ 
¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-6 
‹ÛæúÞÖ - 9 

ix) B.S.W. 24 x 3=72 ¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

×Ûú´ÖÖ®Ö 120 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÝÖéÆüßŸÖ 
¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

 

×¾Ö. ¯Ö.  
×¤ü. 31/12/2021  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 23 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

15/02/2022  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 7 

x) M.P.Ed. 30+30=60 
¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 
×Ûú´ÖÖ®Ö 96 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÝÖéÆüßŸÖ 

¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 
¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 
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5) 

¾ÖÖ×ÞÖ•µÖ ¾Ö 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö 

ÃÖÓÛãú»Ö 
(School of 

Commerce & 

Management) 

×¾Ö. ¯Ö.  
×¤ü. 26/04/2011  

×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 11 
¾µÖ. ¯Ö.  

×¤ü. 17/03/2011  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 13 

i) M.Com. 
(Accountan

cy / 

Banking) 

90+90=180 92+88= 
180 

40+30= 

70 
70+180= 

250 

120 ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

1) ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö ˆ““Ö 
¾Ö ŸÖÓ¡Ö ×¿ÖõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ 
¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú. 
×™ü‡Ô‹´Ö-2005/ 

(251/05)ŸÖÖÓ×¿Ö-1  
×¤ü. 30 •Öæ®Ö, 2005 
2) All India 

Council for 

Technical 

Education, 

New Delhi µÖÖÓ“Öê 
¯Ö¡Ö ÛÎú. F.No. 

Western/1-

4625913822/2

019/EOA ×¤ü. 25 
‹×¯ÖÏ»Ö, 2019 †®¾ÖµÖê 
ÛúÖµÖ´Ö †®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ 
ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ®µÖŸÖÖ. 

ii) M.B.A. 
120+120= 

240 

138+63= 

201 
296 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú--

6 
‹ÛæúÞÖ - 9 

 

6) 

³ÖÖÂÖÖ ¾Ö 
¾ÖÖ’Ëû´ÖµÖ 
ÃÖÓÛãú»Ö 

(School of 

Languages & 

Literature) 

×¾Ö. ¯Ö.  
×¤ü. 29/10/2018  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 53 

¾µÖ. ¯Ö.  
×¤ü. 03/07/2018  

×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 13 

i) M.A. 

Marathi 
24+24=48 

23+26= 

49 
110 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

ii) M.A. 

Hindi 
24+24=48 

13+20= 

33 
110 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

iii) M.A. 
English 

24+24=48 
16+25= 

41 
110 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

iv) M.A. 
Sanskrit 

24+24=48 
18+23= 

41 
110 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

v) M.A. 

Urdu 
24+24=48 

16+23= 

39 
110 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

×¾Ö. ¯Ö.  
×¤ü. 20/08/2019  

×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 21 
¾µÖ. ¯Ö.  

×¤ü. 19/09/2019  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 11(2) 

vi) M.A. 

Kannada 
24+24=48 

20+18= 

38 
110 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

vii) M.A. 

Pali 
24+24=48 

11+20= 

31 
110 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

viii) M.A. 

Prakrit 
24+24=48 

15+22= 

37 
110 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
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ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-
4 

‹ÛæúÞÖ - 7 

 

7) 
ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ÃÖÓÛãú»Ö 
(School of 

Technology 

×¾Ö. ¯Ö.  
×¤ü. 29/10/2018  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 55 

¾µÖ. ¯Ö.  
×¤ü. 03/07/2018  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 3(9) 

¾µÖ. ¯Ö.  
×¤ü. 06/12/2018  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 23 

 

Five Year 

Integrated 
M.Tech. 

Course in 

Cosmetic 
Technology 

30 x 5=150 
4+12+9+6

=31 
104 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 

8) 

†Ö¸üÖêÝµÖ  
×¾Ö–ÖÖ®Ö ÃÖÓÛãú»Ö 
(School of 

Allied 
Health 

Science) 

×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 
29/10/2018  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 48 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

06/12/2018  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 21 

i) P.G. 

Diploma in 
Nutrition & 

Dietetics  

30 27 36 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 ×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 
24/03/2021  

×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 32(4) 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

31/05/2021  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 7 

 

ii) M.A. 
Yoga 

30+30=60 30 80 

 

9) 

»Ö×»ÖŸÖÛú»ÖÖ ¾Ö 
Ûú»ÖÖ ÃÖÓÛãú»Ö 
(School of 

Arts & 
Performing 
Fine Arts) 

×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 
20/08/2019  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 18 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

19/09/2019  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 11(5) 

i) M.A. 

Music 
(Vocal / 

Instrumenta
l) 

20+20=40 
18+24= 

42 
96 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 
ii) M.A. 

Music 

(Tabla/ 
Pakhvaj) 

20+20=40 
11+10= 

21 
96 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 
iii) M.A. 

Dramatics 
20+20=40 4+2=6 96 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

2 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-

4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

  
×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 

30/10/2021  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 49(10) 

¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 
26/11/2021  

×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 22(2) 

iv) M.A. 

Visual Arts  
24+24=48 

¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö 
ÃÖã¹ý Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 
×Ûú´ÖÖ®Ö 96 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÝÖéÆüßŸÖ 

¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 

10) 

•Öî¾Ö×¾Ö–ÖÖ®Ö 
ÃÖÓÛãú»Ö 

(School of 

Life Science) 

 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

13/04/2020  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 3 
×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 

06/06/2020  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 67(17) 

×¾Ö.¯Ö. ×¤ü. 
10/10/2020 ×¾ÖÂÖµÖ 

ÛÎú. 1 
¾µÖ.¯Ö. ×¤ü. 

26/11/2020 ×¾ÖÂÖµÖ 

M.Sc. 

Microbiolo
gy 

20+20=40 
25+22= 

47 
112 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 
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ÛÎú. 3 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

03/03/2021 ×¾ÖÂÖµÖ  
ÛÎú. 4 

 

11) 
Constituent 

UG College 
(Arts, Science 

& Commerce) 

×¾Ö. ¯Ö. ×¤ü. 
30/10/2021  

×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 49(10) 
¾µÖ. ¯Ö. ×¤ü. 

26/11/2021  
×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú. 22(2) 

i) B.A. 

Liberal 
Arts 

80 x 4=320 

¿Öî. ¾Ö. 2022-23 ¯ÖÖÃÖæ®Ö 
ÃÖã¹ý Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. 

×Ûú´ÖÖ®Ö 120 ÛúÖµÖÔ³ÖÖ¸ü 
ÝÖéÆüßŸÖ ¬Ö¹ý®Ö ×¿ÖõÖÛú ´ÖÖÝÖÞÖß 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

ii) B.Sc. 

Liberal 
Science 

80 x 4=320 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

iii) B.Com. 

Liberal 

Commerce 
80 x 4=320 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-1 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-2 
ÃÖÆüÖµÖÛú 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-4 
‹ÛæúÞÖ - 7 

 
‹ 
Ûæú
ÞÖ 

11  
†×¬Ö×¾Ö³ÖÖÝÖ 

- 35 
3026 

1130 
(¿Öî. ¾Ö. 2022-
23 ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý 

ÆüÖêÞÖÖ¸êü 
†³µÖÖÃÖÛÎú´Ö 

¾ÖÝÖôûŸÖÖ ¯ÖÏ¾Öê×¿ÖŸÖ 
×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÓÜµÖÖ) 

3408 

¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú - 30 
ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú 

- 59 
ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú 

- 126 
‹ÛæúÞÖ - 215 

  ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ®Ö ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ®Öê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ÃÖ¬µÖ×Ã£ÖŸÖßŸÖ 
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ×®Ö¬ÖßŸÖæ®Ö Walk-in-Interview ¾¤üÖ¸êü ×®Ö¾¾Öôû ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ‹ÛúÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß 
ÛÓú¡ÖÖ™üß ×¿ÖõÖÛúßµÖ ¯Ö¤êü ³Ö¹ý®Ö ÃÖã¹ý Ûêú»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×¾ÖªÖ¯Ößšü ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ †×¬Ö×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö 
¤üß‘ÖÔ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ×¿ÖõÖÛúÖÓ“ÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ×®Ö¬ÖßŸÖæ®Ö ´ÖÖÆêü ¾ÖêŸÖ®Ö ¤êü‰ú®Ö †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ÃÖã¹ý 
šêü¾ÖÞÖê ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÃÖ ¯Ö¸ü¾Ö›üÞÖÖ¸êü ®ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¤ü¸ü ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×¿ÖõÖÛúßµÖ ¯Ö¤êü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›æü®Ö ÛÓú¡ÖÖ™üß 
¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ´ÖÖÝÖÞÖß Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÛúÂÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ¯ÖÖšü×¾ÖÞÖêÛúÖ´Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ 
Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ²ÖÖ²Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ.) 

 

ठिाि: विद्यापीठाने विद्यापीठ कार्द्यातील तदानुषांवगक तितूदींनुसाि सक्षम प्राविकिणाांच्र्ा 
मान्र्तेन्िरे् विविि सांकुलात सुरु किण्र्ात आलले्र्ा अभ्र्ासक्रमाांसाठी 
(Courses/Programmes) शासनाकडे कां त्राटी वशक्षकीर् पदाांची मागणी किणेसांदभात 
सिकंष प्रस्ताि तर्ाि किण्र्ासाठी व्र्िस्थापन पविषदेस वशफािस किण्र्ात आली. 
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 [  १६  ] प्रस्तुत विद्यापीठाकडे िावणज्र् सांशोिन कें द्रास प्रथम सांलस्ननकिणासाठी खालीलप्रमाणे प्राप्त 
झालले्र्ा प्रस्तािासांदभात स्थावनक चौकशी सवमतीने वदलले्र्ा अििालानुसाि सांशोिन 
कें द्राच्र्ा प्रथम सांलस्ननकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सोबतच्र्ा प्राप्त अििालानुसाि खालील मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 (जून, 2022) पासनू प्रथम सांलस्ननकिणासाठी (पीएच. डी. सांशोिन कें द्र) 
स्थावनक चौकशी सवमतीकडून प्रस्ताि सादि केलेला आिे. 
 त्र्ा अनुषांगाने प्रस्तुत प्रस्तािास सन 2022-23 पासून प्रथम सांलस्ननकिण 
देण्र्ासांदभात मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, २016 नुसाि स्थावनक चौकशी 
सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. स्थावनक चौकशी सवमतीने वदलेल्र्ा अििालानुसाि 
सदि मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच. डी. सांशोिन कें द्रास शै. िषय 2022-23 ते 2026-27 र्ा पाच 
िषाकिीता सांलस्ननकिणाची वशफािस िी िावणज्र् सांशोिन कें द्राने सांशोिन कें द्रासाठी 
(१) Rs.10,000/- ची सांदभयग्रांथ खिेदी किािते (२) Human Resourses management िे 
Periodical सुरु किाि ेर्ा अटीिि केलेली िोती ि त्र्ानुसाि सदि सांशोिन कें द्राला पत्राद्वािे 
कळविले िोते. सदि सांशोिन कें द्राने सदि अटींची पतूयता केलेली आिे. 
 खालील नमूद मिाविद्यालर्ास पीएच. डी. सांशोिन कें द्राच्र्ा प्रथम सांलस्ननकिणास 
शै. िषय 2022-23 ते 2026-27 र्ा ५ िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय).  

 अ. 
क्र. 

मिाविद्यालर्ाांच ेनाि शै. िषय 
(पासून) 

अभ्र्ासक्रम स्थावनक चौकशी सवमतीने 
केलेली वशफािस (सांबांिीत 

सांशोिन कें द्राच्र्ा 
मागणीनुसाि) 

 1) कमयिीि भाऊिाि 
पाटील मिाविद्यालर्, 
पांढिपिू 

2022-23 पीएच. डी. 
िावणज्र् 

शै. िषय 2022-23 ते 2026-27 
(पाच िषय) 

 
ठिाि: कमयिीि भाऊिाि पाटील मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच. डी. िावणज्र् 

सांशोिन कें द्राच्र्ा प्रथम सांलस्ननकिणास शै. िषय 2022-23 ते 2026-27 र्ा ५ िषाकिीता 
सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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 [  १७  ] सांगमेश्वि मिाविद्यालर् सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत तत्िाििील 
पीएच.डी. मानसशास्त्र सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची मान्र्ता देण्र्ाची 
बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू 

सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणासाठी खालीलप्रमाणे प्रस्ताि सादि केलेला आिे.  
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण - पीएच.डी. मानसशास्त्र सांशोिन कें द्र 
 त्र्ा अनुषांगाने प्रस्तुत प्रस्तािास सन 2022-23 पासनू सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण 
देण्र्ासांदभात मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 नुसाि खालील प्रमाणे स्थावनक 
चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती.  
 1) डॉ. डी. एस. वतकटे    (अध्र्क्ष) 
 2) डॉ. ए. एम. मुांगुसकि   (सदस्र्) 
 3) डॉ. एस. ए. गोसािी   (सदस्र्) 
 उक्त सवमतीने सांगमेश्वि मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ास भटे देऊन 
अििाल विद्यापीठाकडे सादि केला आिे. पीएच.डी. मानसशास्त्र सांशोिन कें द्रास सवमतीने 
विना अट वशफािस केलेली आिे. सदि मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. मानसशास्त्र सांशोिन 
कें द्रास शै.िषय 2022-223 ते 2026-27 र्ा पाच िषाकिीता सांलस्ननकिणाची वशफािस केलेली 
आिे.   
 सबब उक्त मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. मानसशास्त्र सांशोिन कें द्राच्र्ा 

सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शै.िषय 2022-23 ते 2026-27 र्ा 5 िषाकिीता मान्र्ता 

देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: सांगमेश्वि मिाविद्यालर्, सोलापिू मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत तत्िाििील 

पीएच.डी. मानसशास्त्र सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शै.िषय 2022-23 ते 
2026-27 र्ा 5 िषाकिीता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

 
  



विद्या पविषदेची 49 िी बैठक सोमिाि, वद.27/06/२०22 कार्यिृत्ाांत                                                               पान क्र.30 /131 

 
 [  १८  ] कमयिीि भाऊिाि पाटील मिाविद्यालर् पांढिपिू (स्िार्त्) र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना 

अनुदावनत तत्िाििील पीएच.डी. अथयशास्त्र ि इांग्रजी निीन सांशोिन कें द्र सुरु किण्र्ाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: कमयिीि भाऊिाि पाटील मिाविद्यालर् पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाने शैक्षवणक िषय 

2022-23 पासून निीन सांशोिन कें द्र सुरु किण्र्ाकिीता खालीलप्रमाणे प्रस्ताि सादि केलेला 
आिे.  
निीन सांशोिन कें द्र - पीएच.डी. अथयशास्त्र ि इांग्रजी सांशोिन कें द्र 
 त्र्ा अनुषांगाने प्रस्तुत प्रस्तािास सन 2022-23 पासून निीन सांशोिन कें द्र 
देण्र्ासांदभात मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 नुसाि खालील प्रमाणे स्थावनक 
चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती.  
 अथयशास्त्र     इांग्रजी 
1) डॉ. डी. एस. वतकटे   (अध्र्क्ष)                    1) डॉ. डी. एस. वतकटे          (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. ए. एम. मुांगुसकि  ü   (सदस्र्)                    2) डॉ. एस. व्िी. कोटी          (सदस्र्) 
3) डॉ. एस. ए. गोसािी       (सदस्र्)                    3) डॉ. ए. ए. भोपळे              (सदस्र्) 
 उक्त सवमतीने कमयिीि भाऊिाि पाटील मिाविद्यालर् पांढिपिूर्ा मिाविद्यालर्ास भटे 
देऊन अििाल विद्यापीठाकडे सादि केला आिे. पीएच.डी. अथयशास्त्र ि इांग्रजी सांशोिन कें द्रास 
सवमतीने वशफािस केलेल्र्ा अटी मिाविद्यालर्ास पत्रान्िरे् कळविले आिे. त्र्ा अनुषांगाने 
मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटी पतूयता अििाल सोबत जोडला आिे.  पीएच.डी. 
अथयशास्त्र ि इांग्रजी सांशोिन कें द्रास शै.िषय 2022-223 ते 2026-27 र्ा पाच िषाकिीता 
सांलस्ननकिणाची वशफािस केलेली आिे.   
 सबब उक्त मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. अथयशास्त्र ि इांग्रजी र्ा विषर्ाचे निीन 
सांशोिन कें द्र सूरु किण्र्ाची बाब तसचे सदि मिाविद्यालर्ास शै.िषय 2022-23 ते  
2026-27 र्ा 5 िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: कमयिीि भाऊिाि पाटील मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत 

तत्िाििील पीएच.डी. अथयशास्त्र ि इांग्रजी र्ा विषर्ाच ेनिीन सांशोिन कें द्र सूरु किण्र्ास तसचे 
शै.िषय 2022-23 ते 2026-27 र्ा 5 िषाकिीता प्रथम सांलस्ननकिणास सिानुमते मान्र्ता 
देण्र्ात आली.  
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 [  १९  ] ए. आि. बलुा मविला िविष्ठ मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास 
मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: ए. आि. बलुा मविला िविष्ठ मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक 

िषय 2022-23 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी 
करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. के. पाटील (अध्र्क्ष) 
2) प्राचार्य डॉ. एस. के. शिा (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24,  
2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, ए. आि. बलुा मविला िविष्ठ मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: ए. आि. बलुा मविला िविष्ठ मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 
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 [  २०  ] ए. आि. बलुा मविला िविष्ठ मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. कॉम. (ॲडव्िान्स अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: ए. आि. बलुा मविला िविष्ठ मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक 

िषय 2022-23 पासनू एम. कॉम. (ॲडव्िान्स अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क 
ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 
सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. के. पाटील (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. श्रीमती व्िी. के. पिुोवित (सदस्र्ा) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस. सी. देशमुख (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. कॉम. (ॲडव्िान्स 
अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 
2022-23, 2023-24, 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, ए. आि. बलुा मविला िविष्ठ मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. कॉम. (ॲडव्िान्स अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: ए. आि. बलुा मविला िविष्ठ मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासनू एम. कॉम. (ॲडव्िान्स अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली 
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 [  २१  ] एन. बी. निल े शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, केगाांि, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून B.Tech (CSE, E&TC, Mech.Engg) भाग 1 ते 4 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: एन. बी. निले शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, केगाांि, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून B.Tech. (CSE, E&TC, Mech.Engg) 

भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास 

भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे 

स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरू्यिांशी (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. एस. आि. गेंगज े (सदस्र्) 

डॉ. श्रीमती ए. व्िी. थळांगे (सदस्र्ा) 
श्री. बी. बी. देशमुख (सदस्र्) 

3) मा. सांचालक (तांत्र वशक्षण सांचालनालर्) मुांबई (सदस्र्) 
4) डॉ. एम. जी. कल्र्ाणशेट्टी (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून B.Tech (CSE, E&TC, 

Mech.Engg) भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 

2022-23, 2023-24, 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, एन. बी. निले शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, केगाांि, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून B.Tech (CSE, E&TC, Mech.Engg) भाग 

1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23,  

2023-24, 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: एन. बी. निल े शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, केगाांि, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून B.Tech (CSE, E&TC, Mech.Engg.) भाग 1 ते 4 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  २२  ] कॉलजे ऑफ आर्थकटेक्चि, कुमठा नाका, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासनू बचॅलि ऑफ आर्थकटेक्चि भाग 1 ते 5 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: कॉलेज ऑफ आर्थकटेक्चि, कुमठा नाका, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक 

िषय 2022-23 पासून बचॅलि ऑफ आर्थकटेक्चि भाग 1 ते 5 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती 

चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती 

वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) प्राचार्ा श्रीमती वदपाली सविता िाजीि (सदस्र्ा) 

3) मा. सांचालक, (तांत्र वशक्षण सांचालनालर्) मुांबई (सदस्र्) 

4) श्री. जी. सी. जिळकि (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बचॅलि ऑफ आर्थकटेक्चि भाग 

1 ते 5 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 

ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, कॉलेज ऑफ आर्थकटेक्चि, कुमठा नाका, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बचॅलि ऑफ आर्थकटेक्चि भाग 1 ते 5 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 

िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: कॉलजे ऑफ आर्थकटेक्चि, कुमठा नाका, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून बचॅलि ऑफ आर्थकटेक्चि भाग 1 ते 5 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकिीता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  २३  ] कॉलजे ऑफ आर्थकटेक्चि, सम्राट चौक, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-
23 पासून बचॅलि ऑफ आर्थकटेक्चि भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिण ि भाग 5 चा नैसर्थगक विस्तािाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: कॉलेज ऑफ आर्थकटेक्चि, सम्राट चौक, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक 

िषय 2022-23 पासनू बचॅलि ऑफ आर्थकटेक्चि भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिण ि भाग 5 चा नैसर्थगक विस्तािाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट 
देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे 
स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) श्रीमती ए. एन. काटगाांिकि (सदस्र्) 

3) मा. सांचालक (तांत्र वशक्षण सांचालनालर्) मुांबई (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बचॅलि ऑफ आर्थकटेक्चि भाग 
1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण ि भाग 5 चा नैसर्थगक विस्तािास 
शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे. 
 सबब, कॉलेज ऑफ आर्थकटेक्चि, सम्राट चौक, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बचॅलि 
ऑफ आर्थकटेक्चि भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि भाग 5 च्र्ा 
नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय). 

 
ठिाि: कॉलजे ऑफ आर्थकटेक्चि, सम्राट चौक, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बचॅलि ऑफ 

आर्थकटेक्चि भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास ि भाग 5 च्र्ा 
नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकिीता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 
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 [  २4  ] व्िी. जी. वशिदािे कॉलजे ऑफ आटयस, कॉमसय अनँ्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे 
नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 
 
 

 (वटपणी: व्िी. जी. वशिदािे कॉलेज ऑफ आटयस, कॉमसय अँन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 
मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क 
ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 
सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. के. पाटील (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एस. बी. भाांज े (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्रीमती के. एस. भोसल े (सदस्र्ा) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24, 2024-
25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, व्िी. जी. वशिदािे कॉलेज ऑफ आटयस, कॉमसय अँन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: व्िी. जी. वशिदािे कॉलजे ऑफ आटयस, कॉमसय अनँ्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते 
मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  २५  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू बचॅलि ऑफ 

लार्ब्रिी ॲण्ड इन्फॉिमेशन सार्न्स र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

बचॅलि ऑफ लार्ब्रिी ॲण्ड इन्फॉिमेशन सार्न्स र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी 
करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 

2) श्रीमती. व्िी. एस. गिळी (सदस्र्ा) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. आि. ए. बडेघि (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बचॅलि ऑफ लार्ब्रिी ॲण्ड 
इन्फॉिमेशन सार्न्स र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 
2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून बचॅलि ऑफ लार्ब्रिी ॲण्ड इन्फॉिमेशन सार्न्स र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे 
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बचॅलि ऑफ 
लार्ब्रिी ॲण्ड इन्फॉिमेशन सार्न्स र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  २6  ] िसुांििा कला मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून  

बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िसुांििा कला मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून बी.एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े

नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी 

करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त 

किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एल. बी. दामा (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. पी. व्िी. िनशेट्टी (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24,  

2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, िसुांििा कला मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास 

शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 

विचािाथय). 

 

ठिाि: िसुांििा कला मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 
बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक  
िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  २7  ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (Genetics) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (Genetics) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून 

आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक 

चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. श्रीमती एस. एन. देशपाांडे (सदस्र्ा) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (Genetics)  

भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 

2023-24, 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (Genetics) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 

िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासनू एम. एस्सी. (Genetics) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानमुते 
मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  २8  ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासनू एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून 

आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक 

चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एम. बी. बगले (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 1 

र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका 

िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 1 अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची 
बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 1 अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  २9  ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक विस्तािास 
मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक 

विस्तािाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करून 

सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 

किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एम. बी. बगले (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 2 

र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकिीता विना अट 

वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 2 अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक 

विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (प्राणीशास्त्र) भाग 2 अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक विस्तािास 
शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  30 ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक विस्तािास 
मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक 

विस्तािाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करून 

सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 

किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एम. व्िी. आिाड (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग 2 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकिीता विना अट 

वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक 

विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नैसर्थगक विस्तािास 
शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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 [  31  ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. ए. (मिाठी) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. ए. (मिाठी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी 
करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एस. जी. पजुािी (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (मिाठी) भाग 1 ि 2 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. ए. (मिाठी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक 
िषय 2022-23 पासनू एम. ए. (मिाठी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते 
मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  32  ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासनू एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े

सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क 

ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 

सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. बी. एच. दामजी (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग 1 ि 2 
र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते 
मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  33  ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. एस. डब्ल.ू (बी ि ई ग्रपु) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस. डब्लू. (बी ि ई ग्रुप) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क 
ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 
सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. श्रीमती ज.े एम. मेिता  (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस. डब्लू. (बी ि ई ग्रुप) 
भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस. डब्लू. (बी ि ई ग्रुप) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. एस. डब्ल.ू (बी ि ई ग्रपु) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे 
सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  34  ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (इनऑिगॅवनक केमेस्री) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 

 (वटपणी: िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (इनऑिगॅवनक केमेस्री) भाग 1 ि 2 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे 

देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे 

स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) प्राचार्य डॉ. एम. टी. बचटेु  (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. तानिडे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. एस्सी. (इनऑिगॅवनक 

केमेस्री) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 

2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. 

 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (इनऑिगॅवनक केमेस्री) भाग 1 ि 2 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  

2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (इनऑिगॅवनक केमेस्री) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  3५  ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासनू एम. टेक. (Civil Structural Engg.) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे 
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (Civil Structural Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे 

देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे 

स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) श्री. पी. पी. तपवकिे (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. जी. सी. जिळकि (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (Civil Structural 

Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय  

2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (Civil Structural Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस ॲण्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (Civil Structural Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  36  ] िालचांद इस्न्स्टटर्ुट ऑफ टेक्नॉलॉजी, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासनू एम. टेक. (Mech. Design Engg.) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे 
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िालचांद इस्न्स्टटर्टु ऑफ टेक्नॉलॉजी, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक 

िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (Mech. Design Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े

सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क 

ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 

सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) श्री. एस. टी. जगताप (सदस्र्) 

3) मा. सांचालक, तांत्र वशक्षण सांचालनालर्, मुांबई (सदस्र्) 

4) श्री. जी. सी. जिळकि (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. टेक. (Mech. Design 

Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक  

िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, िालचांद इस्न्स्टटर्टु ऑफ टेक्नॉलॉजी, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (Mech. Design Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  

2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: िालचांद इस्न्स्टटर्टु ऑफ टेक्नॉलॉजी, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून एम. टेक. (Mech. Design Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते 
मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  37  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू  

बी. ए. (वसव्िील सर्व्व्िससे) भाग १ र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास ि भाग २ 
च्र्ा नैसर्थगक विस्तािास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

बी. ए. (वसव्िील सर्व्व्िससे) भाग 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिण ि भाग २ चा 
नैसर्थगक विस्ताि प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करून 
सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एस. एन. सलिदे (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. आि. ए. बडेघि (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. ए. (वसव्िील सर्व्व्िससे) भाग 
1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास ि भाग २ चा नैसर्थगक विस्तािास 
शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून बी. ए. (वसव्िील सर्व्व्िसेस) भाग १ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास ि 
भाग २ च्र्ा नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एक िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची 
बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून  
बी. ए. (वसव्िील सर्व्व्िसेस) भाग १ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास ि भाग २ 
च्र्ा नैसर्थगक विस्तािास सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  38  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू बचॅलि ऑफ 
जनावलझम ॲन्ड मास कम्र्ुवनकेशन र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास 
मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

बचॅलि ऑफ जनावलझम ॲन्ड मास कम्र्ुवनकेशन र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े

नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी 

करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 

किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. आि. बी. शचचोळकि (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. आि. ए. बडेघि (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बचॅलि ऑफ जनावलझम ॲन्ड 

कम्र्ुवनकेशन र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 

2023-24 र्ा दोन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून बचॅलि ऑफ जनावलझम ॲन्ड कम्र्ुवनकेशन र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बचॅलि ऑफ 
जनावलझम ॲन्ड कम्र्ुवनकेशन र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 
2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

 
  



विद्या पविषदेची 49 िी बैठक सोमिाि, वद.27/06/२०22 कार्यिृत्ाांत                                                               पान क्र.51 /131 

 
 [  39 ] छत्रपती वशिाजी नाईट कॉलजे ऑफ आटयस् अन्ड कॉमसय, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: छत्रपती वशिाजी नाईट कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड कॉमसय, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे 
देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे 
स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) डॉ. एस. एन. सलिदे (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एम. टी. घांटेिाड (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. बी. गोसािी (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग १ ि २ 
र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 उक्त प्रकिणी स्थावनक चौकशी सवमतीने सचुविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत 
मिाविद्यालर्ास पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला 
अटीपतूयता अििाल सोबत जोडला आिे. 
 सबब, छत्रपती वशिाजी नाईट कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड कॉमसय, सोलापिू र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: छत्रपती वशिाजी नाईट कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड कॉमसय, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  40  ] डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे 
देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे 
स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. जी. एस. काांबळे (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. पी. पी. तपवकिे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग १ ि २ 
र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  41  ] डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (फामासटुीकल केमेस्री) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (फामासटुीकल केमेस्री) भाग 
१ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात 
मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी 
खालील प्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. आि. एस. गार्किाड (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. पी. पी. तपवकिे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (फामासुटीकल 
केमेस्री) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक  
िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (फामासटुीकल केमेस्री)  
भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23,  
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (फामासुटीकल केमेस्री)  
भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23,  
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  42  ] डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (सूक्ष्मजीिशास्त्र) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (सूक्ष्मजीिशास्त्र) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे 
देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे 
स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. श्रीमती एन. आि. डोईफोडे (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. पी. पी. तपवकिे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (सूक्ष्मजीिशास्त्र) 
भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विनाअट वशफािस केलेली आिे. 
 सबब, डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (सूक्ष्मजीिशास्त्र)  
भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23,  
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (सूक्ष्मजीिशास्त्र) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  43  ] डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. एस्सी. (वफजीकल केमेस्री) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. एस्सी. (वफजीकल केमेस्री) भाग १ ि 

२ र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास 

भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे 

स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एम. डी. काांबळे (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. पी. पी. तपवकिे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. एस्सी. (वफजीकल 

केमेस्री) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक  

िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विनाअट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. एस्सी. (वफजीकल केमेस्री)  

भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23,  

2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. एस्सी. (वफजीकल केमेस्री) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे 
सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  44  ] डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (गवणत) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (गवणत) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे 
देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे 
स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. श्रीमती ज.े डी. माशाळे (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. पी. पी. तपवकिे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (गवणत) भाग १ ि २ 
र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ात 
पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (गवणत) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: डी. बी. एफ. दर्ानांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी. (गवणत) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  45  ] डी. जी. बी. दर्ानांद लॉ कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 

पासून एल. एल. एम. भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: डी. जी. बी. दर्ानांद लॉ कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक 

िषय 2022-23 पासून एल. एल. एम. भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी 
करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 

2) श्री. आि. िार्. सोनकाांबळे (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. एस. के. कुलकणी (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एल.एल.एम.  भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ात 
पत्रान्िरे् कळविले िोते. त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, डी. जी. बी. दर्ानांद लॉ कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 
2022-23 पासून एल. एल. एम. भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय). 

 

ठिाि: डी. जी. बी. दर्ानांद लॉ कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 
एल. एल. एम. भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक  
िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  46  ] एन. बी. निल े शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, केगाांि, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (स्रक्चिल इांवजवनअिींग) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: एन. बी. निले शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, केगाि, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (स्रक्चिल इांवजवनअिींग) भाग १ 

ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात 

मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी 

खालील प्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरु्यिांशी (अध्र्क्ष) 

2) श्री. एस. बी. जव्िेिी (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. सी. जी. कोनापिेू (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (स्रक्चिल 

इांवजवनअिींग) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 

2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विनाअट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, एन. बी. निले शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, केगाि, सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (स्रक्चिल इांवजवनअिींग) भाग १ ि 

२ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23,  

2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: एन. बी. निल े शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, केगाि, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (स्रक्चिल इांवजवनअिींग) भाग १ ि २ र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  47  ] कॉलजे ऑफ फामयसी, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून  

एम. फामयसी (फामासुवटकल क्िावलटी अशुिन्स) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: कॉलेज ऑफ फामयसी, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 

पासून एम. फामयसी (फामासुवटकल क्िावलटी अशुिन्स) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच े

सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क 

ती चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालील प्रमाणे स्थावनक चौकशी 

सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

1) डॉ. ए. एस. भानिस े (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एम. एम. गाडे (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 

4) श्री. पी. पी. तपवकिे (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. फामयसी (फामासुवटकल 

क्िावलटी अशुिन्स) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक 

िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विनाअट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, कॉलेज ऑफ फामयसी, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय  

2022-23 पासून एम. फामयसी (फामासुवटकल क्िावलटी अशुिन्स) भाग १ ि २ र्ा 

अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  

2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: कॉलजे ऑफ फामयसी, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू  
एम. फामयसी (फामासुवटकल क्िावलटी अशुिन्स) भाग १ ि २ र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते 
मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  48  ] शैक्षवणक िषय 2022-23 किीता विद्यापीठ पविसिातील सिय सांकुल ि सांलस्ननत सिय 
मिाविद्यालर्ातील सत्र आिांभ ि सत्र समाप्तीच्र्ा तािखा वनवित करुन अविष्ठाता मांडळाने 
विद्या पविषदेस केललेी वशफािस विचािाथय. 

 

 (वटपणी: मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, २०१६ कलम ३३ (१) (प) मिील तितूदीच्र्ा 
अनुषांगाने शैक्षवणक िषय 2022-23 साठी सत्र आिांभ ि सत्र समाप्तीच्र्ा तािखा दििषीप्रमाणे 
वनवित किणे आिश्र्क असल्र्ाने सदिील बाब अविष्ठाता मांडळाच्र्ा विचािाथय सादि केली 
असता, त्र्ािि अविष्ठाता मांडळाने वद.11/04/2022 िोजीच्र्ा बठैकीत खालीलप्रमाणे वनणयर् 
घेतला आिे. 

 ठिाि: शैक्षवणक िषय 2022-23 साठी सत्र आिांभ ि सत्र समाप्तीच्र्ा तािखा खालीलप्रमाणे वनवित 
करुन विद्या पविषदेस वशफािस किण्र्ात आल्र्ा. 

शैक्षवणक िषय 2022-23 किीता सत्र आिांभ ि सत्र समाप्तीच्र्ा तािखा 
 अ. 

क्र. 
विद्याशाखा प्रथम सत्र वद्वतीर् सत्र 

 प्रािांभ समाप्ती प्रािांभ समाप्ती 
 १) कला, िावणज्र्, विज्ञान, सामावजकशास्त्र,े 

(पदिी ि पदव्र्ुत्ि सांलस्ननत मिाविद्यालरे् 
ि विद्यापीठातील ि विद्यापीठातील 
शैक्षवणक सांकुल), एम. एस. डब्ल्र्ू, (पदिी 
ि पदव्र्ुत्ि सांलस्ननत मिाविद्यालरे्) 

15  
जुलै, 
२०२२ 

१५ 
नोव्िेंबि, 

2022 

10  
वडसेंबि, 
2022 

30  
एवप्रल, 
2023 

 2) वििी ि वशक्षणशास्त्र (बी. एड., बी. पी. एड, 
एम. एड, एम. पी. एड, एम. ए. एज्र्ुकेशन 
इ.) (पदिी ि पदव्र्ुत्ि सांलस्ननत 
मिाविद्यालरे्) 

15  
जुलै, 
२०२२ 

१५ 
नोव्िेंबि, 

2022 

10  
वडसेंबि, 
2022 

30  
एवप्रल, 
2023 

 3) अवभर्ाांवत्रकी, ताांवत्रक, आर्थकटेक्चि, 
फामयसी, व्र्िस्थापन अभ्र्ासक्रम एम. बी. 
ए. इ. (पदिी ि पदव्र्ुत्ि सांलस्ननत 
मिाविद्यालरे् ि विद्यापीठ सांकुले) 

01 
ऑगस्ट, 
2022 

१५ 
वडसेंबि, 
2022 

15 
जानेिािी, 

2023 

31  
मे, 

2023 

 वद. २१ ऑक्टोबि ते वद. २७ ऑक्टोबि, 2022 र्ा कालाििीत वदपािली वनवमत् सुट्टी देर् 
िािील. 

  सबब, उक्त ठिािाच्र्ा अनुषांगाने शैक्षवणक िषय 2022-23 किीता विद्यापीठ 
पविसिातील सिय सांकुल ि सांलस्ननत सिय मिाविद्यालर्ाकिीता सत्र आिांभ ि सत्र समाप्तीच्र्ा 
तािखा वनवित करुन अविष्ठाता मांडळाने विद्या पविषदेस केलेली वशफािस विचािाथय). 

 

ठिाि: शैक्षवणक िषय 2022-23 किीता विद्यापीठ पविसिातील सिय सांकुल ि सांलस्ननत सिय 
मिाविद्यालर्ातील सत्र आिांभ ि सत्र समाप्तीच्र्ा तािखा अविष्ठाता मांडळाने विद्या पविषदेस 
केललेी वशफािस खालील दुरुस्तीसि स्स्िकारुन व्र्िस्थापन पविषदेकडे वशफािस किण्र्ात 
आली. 

 1) अ.क्र.1 मध्रे् प्रथम सत्राच्र्ा प्रािांभ तािीख 15 जुलै, 2022 ऐिजी 1 ऑगस्ट, 2022  
ि समाप्ती तािीख 15 नोव्िेंबि, 2022 ऐिजी 25 नोव्िेंबि, 2022. 

2) अ.क्र. 2 मध्रे् समाप्ती तािीख 15 नोव्िेंबि, 2022 ऐिजी 25 नोव्िेंबि, 2022. 
3) वद. 21 ऑक्टोबि, 2022 ते वद. 31 ऑक्टोबि, 2022 र्ा कालाििीत वदपािली वनवमत् 

सुट्टी देर् िािील. 



विद्या पविषदेची 49 िी बैठक सोमिाि, वद.27/06/२०22 कार्यिृत्ाांत                                                               पान क्र.61 /131 

 
 [  49 ] औषिवनमाणशास्त्र मिाविद्यालर्, अकलजू, ता. माळवशिस र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 

2022-23 पासनू बी. फामयसी. भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: औषिवनमाणशास्त्र मिाविद्यालर्, अकलूज, ता. माळवशिस, वज. सोलापिू र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. फामयसी. भाग 1 ते 4 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट 

देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे 

स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती.  

1) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरु्यिांशी (अध्र्क्ष) 
2) प्राचार्य डॉ. आि. िार्. पाटील (सदस्र्) 
3) मा.सांचालक, तांत्रवशक्षण सांचालनालर्, मुांबई. (सदस्र्) 
4) श्रीमती के. एस. भोसल े (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. फामयसी. भाग 1 ते 4 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  

2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे.  

 सबब, औषिवनमाणशास्त्र मिाविद्यालर्, अकलूज, ता. माळवशिस र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. फामयसी. भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय). 

 

ठिाि: औषिवनमाणशास्त्र मिाविद्यालर्, अकलजू, ता. माळवशिस र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. फामयसी. 
भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  50  ] सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. माळवशिस र्ा 

मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. माळवशिस,  

वज. सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट 

देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे 

स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरु्यिांशी (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. आि. आि. टेंभणेू (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 
4) डॉ. सी. पी. वपस े (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े

नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस 

केलेली आिे.  

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. 

 सबब, सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु,  
ता. माळवशिस र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. माळवशिस र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 
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 [  51  ] सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. माळवशिस र्ा 

मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. माळवशिस र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क 

ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 

सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरु्यिांशी (अध्र्क्ष) 
2) श्री. एम. एस. पिाि (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 
4) डॉ. सी. पी. वपस े (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े

नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस 

केलेली आिे.  

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. 

 सबब, सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. 
माळवशिस र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. माळवशिस र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. कॉम. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 
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 [  52 ] सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. माळवशिस र्ा 

मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. माळवशिस र्ा 

मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट 

देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे 

स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरु्यिांशी (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एम. डी. सातपतेु (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 

4) डॉ. सी. पी. वपस े (सदस्र्) 

 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 

सादि केलेला असनू, सवमतीने बी. एस्सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 

िषाकिीता वशफािस केलेली आिे.  

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. 

 सबब, सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. 
माळवशिस र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एस्सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सिकाि मिर्थष शांकििाि मोविते-पाटील मिाविद्यालर्, नातेपतेु, ता. माळवशिस र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एस्सी. (ई.सी.एस.) भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते 
मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  53  ] श्री. वशिाजी मिाविद्यालर्, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून  

 एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी:  श्री. वशिाजी मिाविद्यालर्, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 

पासून एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणाच्र्ा 
प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति 
अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली 
िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. एम. के. गजिाने (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 

4) श्री. पी. पी. तपवकिे  (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकिीता वशफािस केलेली आिे.  
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, श्री. वशिाजी मिाविद्यालर्, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग 
1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 
ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: श्री. वशिाजी मिाविद्यालर्, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा एम. ए. (अथयशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-
25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  54  ] बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलजे, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

पी.जी.डी.सी.ए. र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 
 

 (वटपणी: बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलेज, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 

पासून पी.जी.डी.सी.ए. र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त 

प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल 

सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती.  

1) डॉ. श्रीमती व्िी. के. पिुोवित (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. एस. बी. भाांज े (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 
4) श्रीमती के. एस. भोसल े (सदस्र्) 

  

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू पी.जी.डी.सी.ए. र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  

2024-25 र्ा तीन िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे.  

 सबब, बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलेज, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा पी.जी.डी.सी.ए. र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  

2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलजे, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा पी.जी.डी.सी.ए. र्ा अभ्र्ासक्रमाच े

सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  55 ] बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलजे, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून  

बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 
 

 (वटपणी: बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलेज, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 

पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त 

प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल 

सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरु्यिांशी (अध्र्क्ष) 
2) श्रीमती व्िी. के. पिुोवित (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 
4) श्री. एस. सी. देशमुख  (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े

नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस 

केलेली आिे.  

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. 

 सबब, बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलेज, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. सी. ए. भाग 1 

ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23,  

2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलजे, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  56  ] बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलजे, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून  

एम. कॉम. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 
 

 (वटपणी: बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलेज, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय  

2022-23 पासून एम. कॉम. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा 

प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति 

अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली 

िोती. 

1) डॉ. श्रीमती व्िी. के. पिुोवित (अध्र्क्ष) 
2) श्री. डी. बी. आदमाने (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 
4) श्री. एस. सी. देशमुख  (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने एम. कॉम. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े

नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस 

केलेली आिे.  

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. 

 सबब, बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलेज, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा एम. कॉम. भाग 1 ि 

2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23,  

2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: बी. पी. सुलाखे कॉमसय कॉलजे, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा एम. कॉम. भाग 1 ि 2 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  57  ] विज्ञान मिाविद्यालर्, साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून  

बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 
 

 (वटपणी: विज्ञान मिाविद्यालर्, साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त 

प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल 

सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरु्यिांशी (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. ए. आि. शशदे (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 
4) डॉ. सी. एम. देशमुख  (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े

नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस 

केलेली आिे.  

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. 

 सबब, विज्ञान मिाविद्यालर्, साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: विज्ञान मिाविद्यालर्, साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 
िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली आिे. 
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 [  58  ] कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शै. िषय 2022-23 पासून बी. टेक. 

(Electrical Engg. & Civil Engg.) भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे 
नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून बी. टेक. (Electrical Engg. & Civil Engg.) भाग 1 ते 4 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट 

देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे 

स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

 1)  प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले   (अध्र्क्ष) 

 2)  श्रीमती ए. ए. चाांदणे    (सदस्र्-Electrical Engg.) 

 3)  श्री. एस. बी. तानिडे    (सदस्र्-Civil Engg.) 

 4)  मा. सांचालक, तांत्रवशक्षण सांचालनालर्, मुांबई (सदस्र्) 

 5) श्री. एस. के. कुलकणी    (सदस्र्) 

 उक्त सवमती अध्र्क्ष / सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल 

विद्यापीठाकडे सादि केलेला असून सवमतीने बी. टेक. (Electrical Engg. & Civil Engg.)  

भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 

2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता विनाअट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. टेक.  
(Electrical Engg. & Civil Engg.) भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
 

ठिाि: कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. टेक. (Electrical Engg. & Civil 
Engg.) भाग 1 ते 4 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  59  ] एस. के. एन. शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (Design Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: एस. के. एन. शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (Design Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क 

ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 

सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

 1)  प्राचार्य डॉ. सी. एस. सूर्यिांशी   (अध्र्क्ष) 

 2)  डॉ. एस. बी. तुळजापिेू   (सदस्र्) 

 3)  मा. सांचालक, तांत्रवशक्षण सांचालनालर्, मुांबई (सदस्र्) 

 ४)  डॉ. एस. एस. पाटील    (सदस्र्) 

 उक्त सवमती अध्र्क्ष / सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल 

विद्यापीठाकडे सादि केलेला असून सवमतीने एम. टेक. (Design Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  

2024-25 र्ा तीन िषांकविता विनाअट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, एस. के. एन. शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

एम. टेक. (Design Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास 

शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 

विचािाथय). 

 

ठिाि: एस. के. एन. शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा एम. टेक. 
(Design Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक  
िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  60  ] एस. के. एन. शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (Structural Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: एस. के. एन. शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. टेक. (Structural Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क 

ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 

सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

 1)  प्राचार्य डॉ. सी. एस. सूर्यिांशी    (अध्र्क्ष) 

 2)  डॉ. एस. एस. पाटील     (सदस्र्) 

 3)  मा. सांचालक, तांत्रवशक्षण सांचालनालर्, मुांबई  (सदस्र्) 

 ४)  डॉ. एस. एस. पाटील     (सदस्र्) 

 उक्त सवमती अध्र्क्ष / सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल 

विद्यापीठाकडे सादि केलेला असनू सवमतीने एम. टेक. (Structural Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  

2024-25 र्ा तीन िषांकविता विनाअट वशफािस केलेली आिे. 

 सबब, एस. के. एन. शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 

एम. टेक. (Structural Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास 

शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 

विचािाथय). 

 

ठिाि: एस. के. एन. शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा एम. टेक. 
(Structural Engg.) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक 
िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  61  ] देशभक्त सांभाजीिाि गिड मिाविद्यालर्, मोिोळ र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शै. िषय 2022-23 

पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणाची बाब विद्या 
पविषदेच्र्ा विचािाथय. 

 
 (वटपणी: देशभक्त सांभाजीिाि गिड मिाविद्यालर्, मोिोळ र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक 

िषय 2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन 
सविस्ति अििाल सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त 
किण्र्ात आली िोती. 

 1)  प्राचार्य डॉ. डी. ज.े साळुांखे   (अध्र्क्ष) 
 2)  डॉ. ए. बी. काांबळे    (सदस्र्) 
 3)  मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु  (सदस्र्) 
 4) श्री. पी. पी. तपवकिे    (सदस्र्) 
 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 
सादि केलेला असून सवमतीने बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता 
अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किणेबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले आिे, त्र्ानुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, देशभक्त सांभाजीिाि गिड मिाविद्यालर्, मोिोळ र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा  
बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक  
िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विद्या 
पविषदेच्र्ा विचािाथय). 

 

ठिाि: देशभक्त सांभाजीिाि गिड मिाविद्यालर्, मोिोळ र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 
र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषांकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  62  ] न्र्ु सातािा कॉलजे ऑफ बी. सी. ए., पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शै. िषय 2022-23 पासून 

बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणाची बाब विद्या पविषदेच्र्ा 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: न्र् ुसातािा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 

2022-23 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणाच्र्ा 
प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति 
अििाल सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली 
िोती. 

 1)  प्रा. डॉ. व्िी. बी. घुटे    (अध्र्क्ष) 
 2)  डॉ. ए. आि. शशदे    (सदस्र्) 
 3)  मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु  (सदस्र्) 
 4) डॉ. एस. एस. काशीद    (सदस्र्) 
 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 
सादि केलेला असून सवमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता 
अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किणेबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले आिे, त्र्ानुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, न्र्ु सातािा कॉलेज ऑफ बी. सी. ए., पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. सी. ए. 
भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विद्या पविषदेच्र्ा विचािाथय). 

 

ठिाि: न्र्ु सातािा कॉलजे ऑफ बी. सी. ए., पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषांकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

 
  



विद्या पविषदेची 49 िी बैठक सोमिाि, वद.27/06/२०22 कार्यिृत्ाांत                                                               पान क्र.75 /131 

 
 [  63 ] ब्रम्िदेिदादा माने इस्न्स्टटर्टु ऑफ टेक्नॉलॉजी, बलेाटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 

2022-23 पासून एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास 
मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: ब्रम्िदेिदादा माने इस्न्स्टटर्ुट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बलेाटी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणाबाबत प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी 
करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. के. पाटील (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. श्रीमती. व्िी. के. पिुोवित (सदस्र्ा) 
3) मा. सांचालक, तांत्र वशक्षण सांचालनालर्, मुांबई (सदस्र्) 
4) श्री. आि. ए. बडेघि (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 
2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, ब्रम्िदेिदादा माने इस्न्स्टटर्ुट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बलेाटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
 

ठिाि: ब्रम्िदेिदादा माने इस्न्स्टटर्ुट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बलेाटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली आिे.  
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 [  64  ] प्र. प्राचार्य, िाजर्थष शािू लॉ कॉलजे, बाशी र्ाांनी मिाविद्यालर्ातील प्री. लॉ. भाग 1 ते 5 र्ा 

पाच िषीर् अभ्र्ासक्रमाचे नाि जून 1999 ते मे 2009 परं्त B.S.L. LL.B. Five year 
Integrated Course असल्र्ाचे दुरुस्तीपत्र स्पष्टीकिण / खुलासा द्याि ेि जून 2009 ते 2024 
परं्त देण्र्ात आलले्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणपत्रामध्रे् सदि अभ्र्ासक्रमाचे नाि  
Pre Law भाग 1 ते 5 ऐिजी B.A. LL.B. Five year Integrated Course असे नमूद करुन 
द्याि ेशकिा अशा पध्दतीच ेस्पष्टीकिण/खुलासा देण्र्ाबाबत केललेी विनांती विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िाजर्थष शािू लॉ कॉलेज, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ामाफय त पाच िषीर् वििी अभ्र्ासक्रम 

जून 1999-2000 पासून विद्यापीठ ि शासन मान्र्तेनुसाि सुरु किण्र्ात आला असून  

Five year Law Course सरुु किणेसाठी मिािाष्र शासनाच्र्ा उच्च ि तांत्र वशक्षण विभागाची 

मान्र्ता वदली त्र्ामध्रे् सदि अभ्र्ासक्रमाचे नाि प्रथम िषय प्री.लॉ. नविन पाच िषाचा लॉ कोसय 

असे नमूद केले आिे. तसचे वशिाजी विद्यापीठ, कोल्िापिू र्ाांनी सदिचा अभ्र्ासक्रम सुरु 

किण्र्ासाठी जी मान्र्ता वदली त्र्ामध्रे् सदि अभ्र्ासक्रमाचे नाि प्री. लॉ. प्रथम िषय अस ेनमूद 

केले आिे. 

 सदि पाच िषीर् वििी अभ्र्ासक्रम जून 1999 ते मे 2009 परं्त B.S.L. LL.B. Five 

year Integrated Law Course र्ा नािाने वशकविले जात असल्र्ाचे ि प्रस्तुत विद्यापीठाच्र्ा 

वििी अभ्र्ासमांडळाने जून 2009 मध्रे् वििी अभ्र्ासक्रमात दुरुस्ती करुन  

Bar Council of India ने देिू केलेला B.A. LL.B. (Five year Integrated Course) सरुु केला 

ि तो आजपरं्त आपल्र्ा विद्यापीठात B.A. LL.B. (Five year Integrated Course) र्ा नािाने 

वशकविला जात असल्र्ाचे सोबतच्र्ा पत्रान्िरे् कळविले आिे. 

 मिाविद्यालर्ाने िळेोिळेी सदि अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलननतेसाठी विद्यापीठास ज ेप्रस्ताि 

सादि केले त्र्ामध्रे् सदि अभ्र्ासक्रमाचे नाि B.S.L. LL.B. ि B.A. LL.B. ऐिजी प्री. लॉ. 

अस ेनमूद किण्र्ात आले असून त्र्ानुसाि विद्यापीठ स्थावनक चौकशी सवमतीने विद्यापीठास 

सदि अभ्र्ासक्रमास सांलननता देण्र्ाची जी वशफािस केली त्र्ामध्रे् अभ्र्ासक्रमाचे नाि  

New Five year Law Course/ Pre Law Part 1 to 5/ Five Years Integrated LL.B. Part 

1 to 5, etc अस े नमूद केले ि त्र्ानांति विद्यापविषदेने मिाविद्यालर्ास सांलस्ननकिणाची 

मान्र्ता देत असताना अभ्र्ासक्रमाच ेनाि New Five year Law Course/ Pre Law Part 1 to 

5/ Five Years Integrated LL.B. Part 1 to 5 इत्र्ादी नािाांनी मान्र्ता पते्र वनगयवमत केली 

आिेत. 

 सांलननतेच्र्ा पत्रामध्रे् सदि अभ्र्ासक्रमाचे नाि New Five year Law Course/ Pre 

Law Part 1 to 5/ Five Years Integrated LL.B. Part 1 to 5 इत्र्ादी नािाने नमूद झालेले 

असले तिी, विद्यार्थ्र्ांच्र्ा गणुपवत्रकेिि, विद्यापीठाच्र्ा प्रमाणपत्रािि ि अभ्र्ासक्रमािि सदि 
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अभ्र्ासक्रमाचे नाि शैक्षवणक िषय 1999-2000 पासून ते शैक्षवणक िषय 2008-09 परं्त B.S.L. 

LL.B. ि शैक्षवणक िषय 2009-10 पासून ते आजपरं्त B.A. LL.B. असे नमूद केले असल्र्ाच े

मा. प्र. प्राचार्ांनी सोबतच्र्ा पत्रान्िरे् कळविले आिे. 

 तथावप, Bar Council Of India, Delhi ने अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नािाबाबत तोंडी ििकत 

कळविली असनू अभ्र्ासक्रमाच्र्ा नािाबद्दल खुलासा / स्पष्टीकिण सादि किण्र्ाबाबत 

कळविले असल्र्ाचे कळविले आिे.  

 र्ाअनुषांगाने पाच िषे वििी अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिण ि सांलस्ननकिणाच्र्ा 

नुतनीकिणाबाबत विद्यापीठाकडून िळेोिळेी वनगयवमत किण्र्ात आलेल्र्ा सांलस्ननकिण 

मान्र्ता पत्रामध्रे् सदि अभ्र्ासक्रमाचे नाि जून 1999 ते मे 2009 परं्त B.S.L. LL.B. Five 

year Integrated Course असल्र्ाच ेदुरुस्तीपत्र स्पष्टीकिण / खुलासा द्याि ेि जून 2009 ते 

2024 परं्त देण्र्ात आलेल्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणपत्रामध्रे् सदि अभ्र्ासक्रमाचे नाि 

Pre Law भाग 1 ते 5 ऐिजी B.A. LL.B. Five year Integrated Course अस ेनमूद करुन 

द्याि ेशकिा अशा पध्दतीचे स्पष्टीकिण/खुलासा देण्र्ाची व्र्िस्था किण्र्ाबाबत विनांती केलेली 

आिे. 

 सबब, प्र. प्राचार्य, िाजर्थष शािू लॉ कॉलेज, बाशी र्ाांनी मिाविद्यालर्ातील प्री. लॉ. 
भाग 1 ते 5 र्ा पाच िषीर् अभ्र्ासक्रमाच ेनाि जून 1999 ते मे 2009 परं्त B.S.L. LL.B. Five 
year Integrated Course असल्र्ाच ेदुरुस्तीपत्र स्पष्टीकिण / खुलासा द्याि ेि जून 2009 ते 
2024 परं्त देण्र्ात आलेल्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणपत्रामध्रे् सदि अभ्र्ासक्रमाचे नाि 
Pre Law भाग 1 ते 5 ऐिजी B.A. LL.B. Five year Integrated Course अस ेनमूद करुन 
द्याि ेशकिा अशा पध्दतीच ेस्पष्टीकिण/खुलासा देण्र्ाबाबत केलेली विनांती विचािाथय). 

 
ठिाि: प्रस्तुत विद्यापीठाची स्थापना िी 01 ऑगस्ट, 2004 िोजी झाली असल्र्ाने, प्र. प्राचार्य, िाजर्थष 

शािु लॉ कॉलजे, बाशी र्ाांनी मागणी केल्र्ाप्रमाणे मिाविद्यालर्ातील प्री. लॉ. भाग. 1 ते 5 र्ा 
पाच िषीर् अभ्र्ासक्रमाचे नाि जून 1999 पासुन देता रे्णाि नािी. मिविद्यालर्ाच्र्ा विनांतीस 
अनुसरुन शैक्षवणक िषय 2004-05 ते 2008-09 परं्त B.S.L. LL.B. Five year Intergrated 
Course ि शैक्षवणक िषय 2009-10 ते 2023-24 परं्त देण्र्ात आलले्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिण पत्रामध्रे् सदि अभ्र्ासक्रमाचे नाि Pre Law भाग 1 ते 5 ऐिजी B.A. LL.B. Five 
year Integrated Course असे सांबोिण्र्ास सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
  तसेच, िाजर्थष शािु लॉ कॉलजे, बाशी मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2024-25 
पासून सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाचा प्रस्ताि प्री. लॉ. भाग 1 ते 5 ऐिजी B.A. LL.B. Five 
Year Integrated Course र्ा नािाने मागिून घ्र्ाि ेअसे ठिल.े 
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 [  65  ] मा. प्राचार्य, माऊली मिाविद्यालर्, िडाळा र्ाांनी त्र्ाांच्र्ा मिाविद्यालर्ातील Feedback 
Committee ने अभ्र्ासक्रमाांशी सांबांवित प्राविकिणाकडून घेतलले े अवभप्रार् ि 
Recommendations & Suggestions वद.18/01/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् पढुील कार्यिािी 
किणेबाबत  विद्यापीठास कळविल्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: मा.प्राचार्य, माऊली मिाविद्यालर्, िडाळा र्ाांनी त्र्ाांच्र्ा मिाविद्यालर्ातील Feedback 

Committee ने अभ्र्ासक्रमाांशी सांबांवित प्राविकिणाकडून घेतलेले अवभप्रार् खालीलप्रमाणे 
आिेत. 
 The committee collected feedback forms, analyzed them, prepared the 

Action Taken Reports and put it on the website. 

Sr. No. Type of Feedback Stakeholder Responses 

1. Curriculum Teacher 19 

2. Curriculum Student 115 

3. Curriculum Alumni 15 

4. Curriculum Employer 16 

Feedbacks  
Sr. 

No. 

Feedback from Recommendations based on summarized feedbacks 

1. Alumni’s Feedback Topics from Competitive Examination Syllabus 

Should be included. 

2. Student’s Feedback Syllabus is Very Scanty. 

3. Employer’s Feedback Syllabus Should be skill oriented  

4. Teacher’s Feedback Teachers have asked to make syllabus more 

comprehensive to address various Social, Political 

and Economic Issues. 

 उपिोक्त बाब मा.कुलगुरु मिोदर्ाांच्र्ा मान्र्तेने वद.11/04/2022 िोजीच्र्ा 
अविष्ठाता मांडळाच्र्ा बठैकीत सादि केली असता, अविष्ठाता मांडळाने सदि विषर् अगामी 
िोणाऱ्र्ा मानिविज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीसमोि कार्यिािीस्ति सादि किािी असा ठिाि 
पावित केला िोता. र्ा अनुषांगाने सदि बाब वद.13/06/2022 िोजीच्र्ा मानिविज्ञान 
विद्याशाखेच्र्ा बठैकीसमोि सादि केली असता मानिविज्ञान विद्याशाखेने र्ािि सिकंष चचा 
करून विद्यापीठ अनुदान आर्ोगाच्र्ा मागयदशयक तत्िानुसाि नविन शैक्षवणक िोिण 2020 
प्रमाणे सिय अभ्र्ासमांडळाांनी ििील बाबींचा विचाि करून अभ्र्ासक्रम तर्ाि केला असनू र्ाची 
नोंद घेण्र्ात आली, असा सिानुमते ठिाि पावित केला आिे.  
 सबब, मा. प्राचार्य, माऊली मिाविद्यालर्, िडाळा र्ाांनी त्र्ाांच्र्ा मिाविद्यालर्ातील 
Feedback Committee ने अभ्र्ासक्रमाांशी सांबांवित प्राविकिणाकडून घेतलेले अवभप्रार् ि 
Recommendations & Suggestions वद.18/01/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् पढुील कार्यिािी 
किणेबाबत विद्यापीठास कळविल्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: मा. प्राचार्य, माऊली मिाविद्यालर्, िडाळा र्ाांनी त्र्ाांच्र्ा मिाविद्यालर्ातील Feedback 
Committee ने अभ्र्ासक्रमाांशी सांबांवित प्राविकिणाकडून घेतलले े अवभप्रार् ि 
Recommendations & Suggestions वद.18/01/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् पढुील कार्यिािी 
किण्र्ास सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  66  ] शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून लागू झालले्र्ा Ph.D. Course Work Paper No.3 English 

(Advanced Knowledge in Core Domain of Concerned Subject) अभ्र्ासक्रमामध्रे् 
वदनाांक 08/06/2022 िोजीच्र्ा इांग्रजी अभ्र्ासमांडळाच्र्ा बठैकीत झालले्र्ा ठिािानुसाि 
उपसवमतीची बठैक वद.11/06/2022 िोजी विद्यापीठ कार्ालर्ात आर्ोवजत करून सदि 
अभ्र्ासक्रम सुिावित करून घेण्र्ात आला आिे. Ph.D. Course Work Paper No. 3 
English सिुावित अभ्र्ासक्रम विचािाथय. 

 
 (वटपणी: शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून Ph.D. Course work र्ा अभ्र्ासक्रमाच े चाििी 

विद्याशाखा अांतगयत सिय विषर्ाांचे अभ्र्ासक्रम सिुावित करून, विद्यापीठातील विविि अविकाि 

मांडळाांच्र्ा मान्र्तेने विद्यापीठाच्र्ा सांकेतस्थळािि उपलब्ि करून देण्र्ात आले िोते.  

 Ph.D. Course Work Paper No. 3 Advanced Knowledge in Core Domain of 

Concerned Subject English र्ा अभ्र्ासक्रमात काांिी त्रटुी असल्र्ाच ेपत्र विद्यापीठास प्राप्त 

झाल्र्ाने सदि अभ्र्ासक्रमाची पडताळणी किणे कामी ि अभ्र्ासक्रम सिुावित किणेकामी 

मा.कुलगुरु मिोदर्ाांनी गवठत केलेल्र्ा सवमतीकडून Ph.D. Course Work Paper No. 3 

Advanced Knowledge in Core Domain of Concerned Subject English र्ा 

अभ्र्ासक्रमात सुिािणा करून, सदि सिुावित अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा सांकेतस्थळािि 

उपलब्ि करून देण्र्ात आला िोता.  

 सदि सिुावित अभ्र्ासक्रम मावितीस्ति वद.08/06/2022 िोजीच्र्ा इांग्रजी 

अभ्र्ासमांडळाच्र्ा बठैकीत सादि केला असता, इांग्रजी अभ्र्ासमांडळाने पनुश्च्  3 सदस्र्ाांची 

उपसवमती गवठत करून सदि अभ्र्ासक्रम पनुि पडताळणीबाबत सिानुमते ठिाि पावित 

केला.  

 मा. कुलगुरु मिोदर्ाांनी वदनाांक 10/06/2022 िोजीच्र्ा वटपणीिि मान्र्ता प्रदान 

केल्र्ानुसाि Ph.D. Course Work Paper no. 3 English विषर्ाचा अभ्र्ासक्रम पडताळणी ि 

सुिावित किणेकामी, प्रथम उपसवमती, त्रटुी असल्र्ाची तक्राि प्राप्त झाल्र्ािि गठीत केलेली 

तज्ज्ञ सवमती ि वदनाांक 08/06/2022 िोजीच्र्ा अभ्र्ासमांडळाच्र्ा बठैकीत वदलेली उपसवमती 

अशा सिय सदस्र्ाांची बठैक वदनाांक 11/06/2022 िोजी विद्यापीठ कार्ालर्ात सांपन्न झाली. 

सदि सवमतीने सिानुमते Ph.D. Course Work Paper No. 3 English अभ्र्ासक्रम 

पडताळणी ि सिुावित करुन विद्यापीठास सादि केला आिे. 
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 सबब, शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून लागू झालेल्र्ा Ph.D. Course Work Paper 

No.3 English (Advanced Knowledge in Core Domain of Concerned Subject) 

अभ्र्ासक्रमामध्रे् वदनाांक 08/06/2022 िोजीच्र्ा इांग्रजी अभ्र्ासमांडळाच्र्ा बठैकीत झालेल्र्ा 

ठिािानुसाि उपसवमतीची बठैक वद.11/06/2022 िोजी विद्यापीठ कार्ालर्ात आर्ोवजत 

करून सदि अभ्र्ासक्रम सिुावित करून घेण्र्ात आलेला Ph.D. Course Work Paper 

No. 3 English सुिावित अभ्र्ासक्रम विचािाथय). 

 

ठिाि: शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून लागू झालले्र्ा Ph.D. Course Work Paper No.3 English 
(Advanced Knowledge in Core Domain of Concerned Subject) अभ्र्ासक्रमामध्रे् 
वद.08/06/2022 िोजीच्र्ा इांग्रजी अभ्र्ासमांडळाच्र्ा बठैकीत झालले्र्ा ठिािानुसाि 
उपसवमतीची बठैक वद.11/06/2022 िोजी विद्यापीठ कार्ालर्ात आर्ोवजत करून सदि 
अभ्र्ासक्रम सुिावित करून घेण्र्ात आला आिे. Ph.D. Course Work Paper No. 3 English 
सुिावित अभ्र्ासक्रमास सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  67  ] मा. श्री. प्रविणकुमाि पिाि, कार्ासन अविकािी, उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, मांत्रालर्, मुांबई 

र्ाांचे गभयिािणापिूय ि प्रसूतीपिूय वनदान तांत्रे (शलग वनिडीस प्रवतबांि) कार्दा, 1994 सुिावित 
2003 तसचे स्त्री-परुूष असमानतेबाबत शालरे् ि मिाविद्यालर्ीन विद्यार्थ्र्ांमध्रे् शैक्षवणक 
पसु्तकाांव्दािे जनजागृती किण्र्ाबाबतच ेवद.18/11/2021 िोजीचे पत्र विचािाथय. 

 
 (वटपणी: मा. श्री. प्रविणकुमाि पिाि, कार्ासन अविकािी, उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, 

मांत्रालर्, मुांबई र्ाांच े गभयिािणापिूय ि प्रसूतीपिूय वनदान तांत्र े (शलग वनिडीस प्रवतबांि) कार्दा 
1994 सुिावित 2003 तसेच स्त्री-परुूष असमानतेबाबत शालेर् ि मिाविद्यालर्ीन 
विद्यार्थ्र्ांमध्रे् शैक्षवणक पसु्तकाांव्दािे जनजागृती किण्र्ाबाबतच ेवद.18/11/2021 िोजीचे पत्र 
मा.कुलगुरु मिोदर्ाांच्र्ा मान्र्तेने वद.11/04/2022 िोजीच्र्ा अविष्ठाता मांडळाच्र्ा बठैकीत 
विषर् क्र. 9 नुसाि सादि केले असता अविष्ठाता मांडळाने सदि बाब सिय अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा 
वनदयशनास आणनू शक्र् त्र्ा विषर्ामध्रे् सदिील कार्द्याच्र्ा अनुषांगाने अभ्र्ासक्रमात समािशे 
किण्र्ाबाबत सिानुमते ठिाि पावित केला िोता.  
           र्ा अनुषांगाने सदि बाब अभ्र्ासमांडळे विभागाने विद्यापीठाचे जा.क्र.पअुिोसोविसो/ 
अमांवि/2022/3325 वद.11/05/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् चाििी विद्याशाखा अांतगयत सिय 
अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा मा. अध्र्क्षाांना कळविली आिे. तसेच सदि बाब वद.13/06/2022 िोजीच्र्ा 
मानिविज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत ि वद.14/06/2022 िोजीच्र्ा आांति-विद्याशाखीर् 
अभ्र्ास विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत सादि केली असता, र्ा दोन्िी विद्याशाखेने प्रत्रे्क 
अभ्र्ासमांडळाने विविि (वनबांि स्पिा, व्र्ाख्र्ान, कविता इ. स्िरूपात जनजागतृी किािी) तसेच 
अभ्र्ासक्रमात समािशे किण्र्ाबाबतची कार्यिािी किािी असा ठिाि सिानुमते पावित करून 
सिय अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा अध्र्क्षाांना सदि बाब अभ्र्ासक्रमात समािशे किण्र्ाबाबत साांगण्र्ात 
आले आिे. 
             सबब, मा. श्री. प्रविणकुमाि पिाि, कार्ासन अविकािी, उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, 
मांत्रालर्, मुांबई र्ाांच े गभयिािणापिूय ि प्रसूतीपिूय वनदान तांत्र े (शलग वनिडीस प्रवतबांि) कार्दा 
1994 सुिावित 2003 तसेच स्त्री-परुूष असमानतेबाबत शालेर् ि मिाविद्यालर्ीन 
विद्यार्थ्र्ांमध्रे् शैक्षवणक पसु्तकाांव्दािे जनजागृती किण्र्ाबाबतच ेवद.18/11/2021 िोजीचे पत्र 
विचािाथय). 

 

ठिाि: मा. श्री. प्रविणकुमाि पिाि, कार्ासन अविकािी, उच्च ि तांत्र वशक्षण विभाग, मांत्रालर्, मुांबई 
र्ाांचे गभयिािणापिूय ि प्रसूतीपिूय वनदान तांत्रे (शलग वनिडीस प्रवतबांि) कार्दा 1994 सुिावित 
2003 तसेच स्त्री-परुूष असमानतेबाबत शालरे् ि मिाविद्यालर्ीन विद्यार्थ्र्ांमध्रे् शैक्षवणक 
पसु्तकाांव्दािे जनजागृती किण्र्ाबाबतचे वद.18/11/2021 िोजीचे पत्रानुसाि कार्यिािी 
सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  68  ] मा. अध्र्क्ष, वििी अभ्र्ासमांडळ र्ाांच्र्ा वद.09/02/2022 िोजीच्र्ा ई-मेल अन्िरे् शैक्षवणक िषय 

2022-23 पासून सिुावित िोणाऱ्र्ा LLB Part-I अभ्र्ासक्रम Bar Council of India र्ाांच्र्ा 
वनदेशानुसाि सिुावित किणे उवचत िाविल असे कळविल्र्ानुसाि मा.कुलगुरु मिोदर्ाांच्र्ा 
मान्र्तेने सदि  बाब सिय सांबांविताांना वद.23/02/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् कळविण्र्ात 
आल्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: विद्यापीठ अनुदान आर्ोगाच्र्ा वनर्मानुसाि प्रत्रे्क अभ्र्सक्रम दि 3 िषानांति 20% 

बदल करून सिुावित किण्र्ात रे्ते. र्ानुसाि मा.कुलगुरु मिोदर्ाांनी अभ्र्ासमांडळे 
विभागाच्र्ा वद.26/11/2021 िोजीच्र्ा वटपणीिि मान्र्ता प्रदान केल्र्ानुसाि मानिविज्ञान 
विद्याशाखा अांतगयत सिय विषर्ाांच्र्ा मा.अध्र्क्षाांना जा.क्र.पअुिोसोविसो/अमांवि/2021/8894 
वद.08/12/2021 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून सुिावित िोणाऱ्र्ा सिय 
पदिी भाग-1 अभ्र्ासक्रम तर्ाि करून घेण्र्ाकविता उपसवमती गवठत करून देण्र्ाबाबत 
कळविण्र्ात आले िोते.  
            र्ा अनुषांगाने वद.09/02/2022 िोजीच्र्ा ई-मेल अन्िरे् मा. अध्र्क्ष, वििी 
अभ्र्ासमांडळ र्ाांनी LLb Part-I िा अभ्र्ासक्रम Bar Council of India च्र्ा वनदेशानुसाि तर्ाि 
किण्र्ात आला असून र्ा मध्रे् बदल किणे उवचत िोणाि नािी अस े कळविले िोते. र्ा 
अनुषांगाने अभ्र्ासमांडळे विभागाने वद.16/02/2022 िोजी वटपणी सादि केली असता सदि 
वटपणीिि मा.कुलगुरु मिोदर्ाांनी सदि अभ्र्ासक्रम Bar Council of India च्र्ा वनदेशानुसाि 
सुिावित किण्र्ास मान्र्ता प्रदान केली आिे. सदि बाब विद्यापीठाचे जा.क्र.पअुिोसोविसो/ 
अमांवि/2022/1331 वद.23/02/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् सिय सांलस्ननत वििी 
मिाविद्यालर्ाांना ि सिय सांबांविताांना कळविण्र्ात आली आिे.  
              सदि बाब वद.13/06/2022 िोजीच्र्ा मानिविज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत सादि 
केली असता मानिविज्ञान विद्याशाखेने सियकष चचा करून सदि बाबीस मान्र्ता देिून नोंद 
घेतल्र्ाचा ठिाि सिानुमते पावित केला आिे.  
               सबब, मा. अध्र्क्ष, वििी अभ्र्ासमांडळ र्ाांच्र्ा वद.09/02/2022 िोजीच्र्ा ई-मेल 
अन्िरे् शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून सुिावित िोणाऱ्र्ा LLB Part-I अभ्र्ासक्रम Bar Council 
of India र्ाांच्र्ा वनदेशनुसाि सिुावित किणे उवचत िाविल असे कळविल्र्ानुसाि मा.कुलगुरु 
मिोदर्ाांच्र्ा मान्र्तेने सदि बाब सिय सांबांविताांना वद.23/02/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् 
कळविण्र्ात आल्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: Bar Council of India र्ाांच्र्ा वनदेशानुसाि LLB Part-I अभ्र्ासक्रम सिुावित किण्र्ास 
सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. तसचे िळेोिळेी Bar Council of India र्ाांच्र्ा वनदेशानुसाि 
अभ्र्ासक्रम सुिािीत किण्र्ात र्ाि ेअस ेठिल.े  
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 [  69  ] एस. के. एन.  शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (CSE) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: एस. के. एन. शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. टेक. (CSE) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क 
ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 
सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 
 1)  प्राचार्य डॉ. सी. एस. सूर्यिांशी     (अध्र्क्ष) 

 2)  डॉ. एस. आि. गेंगज े     (सदस्र्) 

 3)  मा. सांचालक, तांत्रवशक्षण सांचालनालर्, मुांबई  (सदस्र्) 

 4)  डॉ. एस. एस. पाटील     (सदस्र्) 

 उक्त सवमती अध्र्क्ष / सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल 
विद्यापीठाकडे सादि केलेला असून सवमतीने एम. टेक. (CSE) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषांकविता 
अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किणेबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले आिे, त्र्ानुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, एस. के. एन. शसिगड कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
एम. टेक. (CSE) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक  
िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

1. The institute shall appoint a 'Professor' for 'M. Tech. Computer Science & 
Engineering' Course). 

 

ठिाि: एस. के. एन. शसिगड कॉलजे ऑफ इांवजवनअिींग, कोटी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा एम. टेक. 
(CSE) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 
ि 2023-24 र्ा दोन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 

1. The institute shall appoint a 'Professor' for 'M. Tech. Computer Science & 
Engineering' Course 
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 [  70  ] सांगमेश्वि मिाविद्यालर् सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत तत्िाििील 

पीएच.डी. मिाठी सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 
 

 (वटपणी:  सांगमेश्वि मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाने शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणासाठी खालीलप्रमाणे प्रस्ताि सादि केलेला आिे.  
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण - पीएच.डी. मिाठी सांशोिन कें द्र 
        त्र्ा अनुषांगाने प्रस्तुत प्रस्तािास सन 2021-22 पासून सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण 
देण्र्ासांदभात मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 नुसाि खालील प्रमाणे स्थावनक 
चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती.  
 1) डॉ. डी. एस. वतकडे  (अध्र्क्ष) 
 2) डॉ. एन. सी. सियगोड  (सदस्र्) 
 3) डॉ. एस. बी. मोिे  (सदस्र्) 
 उक्त सवमतीने सांगमेश्वि मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ास भटे देऊन 
अििाल विद्यापीठाकडे सादि केला आिे. पीएच.डी. मिाठी सांशोिन कें द्रास सवमतीने 
वशफािस केलेल्र्ा अटी मिाविद्यालर्ास पत्रान्िरे् कळविले आिे. त्र्ा अनुषांगाने 
मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटी पतूयता अििाल सोबत जोडला आिे. 
 सदि मिाविद्यालर्ात एम.ए. मिाठी नसल्र्ामुळे सध्र्ा प्रिशेीत असलेल्र्ा विद्याथी 
पणूय िोईपरं्त शकिा सन शै.िषय 2021-2022 ते 2025-26 परं्त एकूण पाच िषय सांशोिन कें द्र 
चालू ठेिण्र्ास सवमतीने वशफािस केलेली आिे.   
 सबब, सांगमेश्वि मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. मिाठी सांशोिन कें द्राच्र्ा 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास एम.ए. मिाठी नसल्र्ामुळे सध्र्ा प्रिशेीत असलेल्र्ा विद्याथी 
पणूय िोईपरं्त शकिा सन शै.िषय 2021-2022 ते 2025-26 परं्त र्ा 5 िषाकिीता मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. मिाठी सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास एम.ए. मिाठी नसल्र्ामुळे सध्र्ा प्रिशेीत असलले्र्ा विद्याथी पणूय िोईपरं्त शकिा 
सन शै.िषय 2021-2022 ते 2025-26 परं्त र्ा 5 िषाकिीता र्ा पकैी ज ेअगोदि घडेल त्र्ास 
सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  71  ] डी. बी. एफ. दर्ानांद मिाविद्यालर् सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत 

तत्िाििील पीएच.डी. इांग्रजी सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी:  डी. बी. एफ. दर्ानांद मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाने शैक्षवणक िषय 

2021-22 पासून सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणासाठी खालीलप्रमाणे प्रस्ताि सादि केलेला 
आिे.  
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण - पीएच.डी. इांग्रजी सांशोिन कें द्र 
        त्र्ा अनुषांगाने प्रस्तुत प्रस्तािास सन 2021-22 पासून सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण 
देण्र्ासांदभात मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 नुसाि खालील प्रमाणे स्थावनक 
चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती.  
 1) डॉ. व्िी. एल. कदम  (अध्र्क्ष) 
 2) डॉ. समािान पिाि  (सदस्र्) 
 3) डॉ. एस. एस. पाटील  (सदस्र्) 
 उक्त सवमतीने डी. बी. एफ. दर्ानांद मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ास भेट 
देऊन अििाल विद्यापीठाकडे सादि केला आिे. पीएच.डी. इांग्रजी सांशोिन कें द्रास सवमतीने 
वशफािस केलेल्र्ा अटी मिाविद्यालर्ास पत्रान्िरे् कळविले आिे. त्र्ा अनुषांगाने 
मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटी पतूयता अििाल सोबत जोडला आिे. 
 सदि मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. इांग्रजी सांशोिन कें द्रास शै.िषय 2021-2022 ते 
2025-26 र्ा पाच िषाकिीता सांलस्ननकिणाची वशफािस केलेली आिे.   
 सबब, डी. बी. एफ. दर्ानांद मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. इांग्रजी सांशोिन कें द्राच्र्ा 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शै.िषय 2021-22 ते 2025-26 र्ा 5 िषाकिीता मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: डी. बी. एफ. दर्ानांद मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. इांग्रजी सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास शै.िषय 2021-22 ते 2025-26 र्ा 5 िषाकिीता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 
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 [  72  ] शांकििाि मोविते मिाविद्यालर् अकलजू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत 

तत्िाििील पीएच.डी. अथयशास्त्र सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: शांकििाि मोविते मिाविद्यालर् अकलूज र्ा मिाविद्यालर्ाने शैक्षवणक िषय  

2021-22 पासून सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणासाठी खालीलप्रमाणे प्रस्ताि सादि केलेला 
आिे.  
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण - पीएच.डी. अथयशास्त्र सांशोिन कें द्र 
 त्र्ा अनुषांगाने प्रस्तुत प्रस्तािास सन 2021-22 पासनू सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण 
देण्र्ासांदभात मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 नुसाि खालील प्रमाणे स्थावनक 
चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती.  
 1) डॉ. डी. एस. वतकटे  (अध्र्क्ष) 
 2) डॉ. ए. टी. खाडे  (सदस्र्) 
 3) डॉ. व्िी. के. पत्की  (सदस्र्) 
 उक्त सवमतीने शांकििाि मोविते मिाविद्यालर् अकलूज र्ा मिाविद्यालर्ास भटे 
देऊन अििाल विद्यापीठाकडे सादि केला आिे. पीएच.डी. अथयशास्त्र सांशोिन कें द्रास सवमतीने 
विना अट वशफािस केलेली आिे. सदि मिाविद्यालर्ात सद्यस्स्थतीत अथयशास्त्र र्ा विषर्ाचा 
पदव्र्ूत्ि अभ्र्ासक्रम उपलब्ि नसल्र्ामूळे सांशोिन कें द्रास निीन विद्याथी प्रिवेशत करु नरे्त. 
र्ाबिोबिच ज े इति 5 विद्याथी र्ा सांशोिन कें द्रात सांशोिन कित आिेत त्र्ाांचे शोि प्रबांि 
विद्यापीठाकडे सादि किेपरं्त सांलननीकिणाचे नुतनीकिण देण्र्ात र्ाि े अशी वशफािस 
सवमतीने केली आिे.  
 सबब, शांकििाि मोविते मिाविद्यालर् अकलूज र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना 
अनुदावनत तत्िाििील पीएच.डी. अथयशास्त्र सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: शांकििाि मोविते मिाविद्यालर्, अकलजू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत 
तत्िाििील पीएच.डी. अथयशास्त्र सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास सिानुमते 
मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  73  ] सांतोष वभमिाि पाटील मिाविद्यालर् मांदू्रप र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत 

तत्िाििील पीएच.डी. अथयशास्त्र सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांतोष वभमिाि पाटील मिाविद्यालर् मांदू्रप र्ा मिाविद्यालर्ाने शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणासाठी खालीलप्रमाणे प्रस्ताि सादि 
केलेला आिे.  
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण - पीएच.डी. अथयशास्त्र सांशोिन कें द्र 
 त्र्ा अनुषांगाने प्रस्तुत प्रस्तािास सन 2021-22 पासनू सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण 
देण्र्ासांदभात मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 नुसाि खालील प्रमाणे स्थावनक 
चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती.  
 1) डॉ. डी. एस. वतकटे  (अध्र्क्ष) 
 2) डॉ. बी. एच. दामजी  (सदस्र्) 
 3) डॉ. मुकुां द एम. पिाि  (सदस्र्) 
 उक्त सवमतीने सांतोष वभमिाि पाटील मिाविद्यालर् मांदू्रप र्ा मिाविद्यालर्ास भेट 
देऊन अििाल विद्यापीठाकडे सादि केला आिे. सदि मिाविद्यालर्ात सद्यस्स्थतीत प्रिवेशत 5 
विद्यार्थ्र्ांचे सांशोिन कार्य पणूय िोईपरं्त सांलननीकिणाच्र्ा नुतनीकिणास िी सवमती मान्र्ता 
देत आिे. नांति आपोआप सांलननीकिणाच्र्ा नुतनीकिण समाप्त िोईल अशी वशफािस िी 
सवमती कित आिे.  
     सबब, सांतोष वभमिाि पाटील मिाविद्यालर् मांदू्रप र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना 
अनुदावनत तत्िाििील पीएच.डी. अथयशास्त्र सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सांतोष वभमिाि पाटील मिाविद्यालर्, मांदू्रप र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत 
तत्िाििील पीएच.डी. अथयशास्त्र सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास सिानुमते 
मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  74  ] सी. बी. खेडगीज् मिाविद्यालर्, अक्कलकोट र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत 

तत्िाििील पीएच.डी. कन्नड सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सी. बी. खेडगीज् मिाविद्यालर्, अक्कलकोट र्ा मिाविद्यालर्ाने शैक्षवणक िषय 

2021-22 पासून सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणासाठी वद. 13/09/2021 अन्िरे् प्रस्ताि सादि 
केलेला िोता. त्र्ानुसाि वद.15/09/2021 िोजी तीन सदस्र्ीर् सवमतीच्र्ा 
नामवनदेशनाकिीता वटपणी ठेिली असता, तात्कालीन प्र. कुलगुरु र्ाांनी सदि वटपणीिि चचा 
असा शेिा वदला िोता. त्र्ाअनुषांगाने तात्कालीन कक्ष अविकािी र्ाांनी चचा केली असता, सी. 
बी. खेडगीज् मिाविद्यालर् अक्कलकोट रे्थे वद. 17/07/2021 िोजी खालील स्थावनक 
चौकशी सवमतीने भेट वदली आिे. 
 1) डॉ. व्िी. एल. कदम  (अध्र्क्ष) 
 2) डॉ. ए. डी. वक्षिसागि  (सदस्र्) 
 3) डॉ. के. एस. भोसल े  (सदस्र्) 
 उक्त सवमतीने सी. बी. खेडगीज् मिाविद्यालर्, अक्कलकोट र्ा मिाविद्यालर्ास भटे 
देऊन अििाल विद्यापीठाकडे सादि केला आिे. 
 सदि मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. कन्नड सांशोिन चालू ठेिण्र्ाची वशफािस सदि 
सवमतीने केली आिे. 
 सबब, सी. बी. खेडगीज् मिाविद्यालर्, अक्कलकोट र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. 
कन्नड सांशोिन कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शै.िषय 2021-22 ते 2025-26 र्ा 5 
िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सी. बी. खेडगीज् मिाविद्यालर्, अक्कलकोट र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा पीएच.डी. कन्नड सांशोिन 
कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शै.िषय 2021-22 ते 2025-26 र्ा 5 िषाकिीता 
सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  75  ] देशभक्त सांभाजीिाि गिड मिाविद्यालर्, मोिोळ र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शै. िषय 2022-23 

पासून एम. कॉम. (ॲडव्िान्स अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: देशभक्त सांभाजीिाि गिड मिाविद्यालर्, मोिोळ र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक 

िषय 2022-23 पासून एम. कॉम. (ॲडव्िान्स अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क 
ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 
सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

 1)  प्राचार्य डॉ. एस. के. पाटील  (अध्र्क्ष) 
 2)  डॉ. बी. बी. वशतोळे    (सदस्र्) 
 3)  मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु (सदस्र्) 
 4) श्री. जी. सी. जिळकि   (सदस्र्) 
           उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 
सादि केलेला असून सवमतीने एम. कॉम. (ॲडव्िान्स अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-
25 र्ा तीन िषांकविता अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किणेबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले आिे, त्र्ानुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, देशभक्त सांभाजीिाि गिड मिाविद्यालर्, मोिोळ र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा  
एम. कॉम. (ॲडव्िान्स अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता खालील 
अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

1. ग्रांथापालाची नेमणकूीसाठी प्रवक्रर्ा सुरु किण्र्ात र्ािी. 
 

ठिाि: देशभक्त सांभाजीिाि गिड मिाविद्यालर्, मोिोळ र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा एम. कॉम. (ॲडव्िान्स 
अकौंटन्सी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 
2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून 
सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

1. ग्रांथापालाची नेमणकूीसाठी प्रवक्रर्ा सुरु किण्र्ात र्ािी. 
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 [  76  ] उमा मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शै. िषय 2022-23 पासनू बी. सी. ए. भाग 1 

ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 
 

 (वटपणी: उमा मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 
बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त 
प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल 
सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

 1)  प्राचार्य डॉ. सी. एस. सूर्यिांशी  (अध्र्क्ष) 
 2)  प्राचार्य डॉ. एम. टी. बचटेु  (सदस्र्) 
 3)  मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु (सदस्र्) 
 4) श्री. सी. एम. देशमुख   (सदस्र्) 
          उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे सादि 
केलेला असनू सवमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषांकविता 
अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून वशफािस केलेली आिे. 
          स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किणेबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले आिे, त्र्ानुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

          सबब, उमा मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  

2024-25 र्ा तीन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून मान्र्ता देण्र्ाची बाब 

विचािाथय. 

1. विद्यापीठाच्र्ा वनर्मानुसाि अियतािािक वशक्षकाांच्र्ा नेमणकुा किण्र्ात र्ाव्र्ात. 
 

ठिाि: उमा मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन 

िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

1. विद्यापीठाच्र्ा वनर्मानुसाि अियतािािक वशक्षकाांच्र्ा नेमणकुा किण्र्ात र्ाव्र्ात. 
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 [  77  ] श्री सांत दामाजी मिाविद्यालर्, मांगळिढेा र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शै. िषय 2022-23 पासून  

बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 
 

 (वटपणी: श्री सांत दामाजी मिाविद्यालर्, मांगळिढेा र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 
2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणाच्र्ा 
प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति 
अििाल सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली 
िोती. 
 1)  प्राचार्य डॉ. सी. एस. सूर्यिांशी  (अध्र्क्ष) 
 2)  श्री. ए. आि. इांगिले   (सदस्र्) 
 3)  मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु (सदस्र्) 
 4) श्री. सी. एम. देशमुख   (सदस्र्) 
 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 
सादि केलेला असनू सवमतीने बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषाकविता अटीपतूयतेच्र्ा अविन 
िािून वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किणेबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ानुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब, श्री सांत दामाजी मिाविद्यालर्, मांगळिढेा र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एस्सी. भाग 
1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि  
2023-24 र्ा दोन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय. 

1. विद्यापीठ वनिड सवमतीमाफय त प्राध्र्ापकाांची वनर्कु्ती किािी.   
 

ठिाि: श्री सांत दामाजी मिाविद्यालर्, मांगळिढेा र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा 
दोन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  

1. विद्यापीठ वनिड सवमतीमाफय त प्राध्र्ापकाांची वनर्कु्ती किािी.   
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 [  78  ] सी. बी. खेडगीज बसिशे्वि सार्न्स, िाजा विजर्शसि कॉमसय, िाजा जर्शसि आटयस् कॉलजे, 

अक्कलकोट र्ा मिाविद्यालर्ातील शै. िषय 2022-23 पासून बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सी. बी. खेडगीज बसिशे्वि सार्न्स, िाजा विजर्शसि कॉमसय, िाजा जर्शसि आटयस् 

कॉलेज, अक्कलकोट र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू  
बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त 
प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल 
सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

 1)  प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले  (अध्र्क्ष) 
 2)  डॉ. एस. पी. गार्किाड   (सदस्र्) 
 3)  मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु (सदस्र्) 
 4) श्री. पी. पी. तपवकिे   (सदस्र्) 
 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 
सादि केलेला असून सवमतीने बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषांकविता अटीपतूयतेच्र्ा अविन 
िािून वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किणेबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले आिे, त्र्ानुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

          सबब, सी. बी. खेडगीज बसिशे्वि सार्न्स, िाजा विजर्शसि कॉमसय, िाजा जर्शसि 

आटयस् कॉलेज, अक्कलकोट र्ा मिाविद्यालर्ातील बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 

सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषांकविता 

खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय.  

1. कार्म स्िरुपी प्राचार्ांची नेमणकु किािी. 
2. पात्र वशक्षकाांची विद्यापीठ वनिड सवमतीमाफय त वनर्कु्ती किािी). 

 

ठिाि: सी. बी. खेडगीज बसिशे्वि सार्न्स, िाजा विजर्शसि कॉमसय, िाजा जर्शसि आटयस् कॉलजे, 
अक्कलकोट र्ा मिाविद्यालर्ातील बी. सी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा 
अविन िािून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  

1. कार्म स्िरुपी प्राचार्ांची नेमणकु किािी. 
2. पात्र वशक्षकाांची विद्यापीठ वनिड सवमतीमाफय त वनर्ुक्ती किािी. 
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 [  79  ] उमा वशक्षणशास्त्र मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील शै. िषय 2022-23 पासून  
बी. एड्. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: उमा वशक्षणशास्त्र मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-

23 पासून बी. एड्. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त 
प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल 
सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली िोती. 

 1)  डॉ. व्िी. पी. वशखिे    (अध्र्क्ष) 
 2)  डॉ. पी. आि. भोज े   (सदस्र्) 
 3)  मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु (सदस्र्) 
 4) डॉ. सी. पी. वपस े   (सदस्र्) 
          उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे सादि 
केलेला असनू सवमतीने बी. एड्. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषांकविता अटीपतूयतेच्र्ा अविन 
िािून वशफािस केलेली आिे. 
          स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किणेबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले आिे, त्र्ानुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

          सबब, उमा वशक्षणशास्त्र मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील बी. एड्. भाग 1 ि 

2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा 

दोन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

1. NCTE वनर्मानुसाि वशक्षकाांची तीन विक्त पदे विद्यापीठ वनिड सवमती माफय त 
भिािीत). 

 

ठिाि: उमा वशक्षणशास्त्र मिाविद्यालर्, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील बी. एड्. भाग 1 ि 2 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन 
िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

1. NCTE वनर्मानुसाि वशक्षकाांची तीन विक्त पदे विद्यापीठ वनिड सवमती माफय त 
भिािीत. 
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 [  80  ] कॉलजे ऑफ फामयसी, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील शै. िषय 2022-23 पासून एम. फामयसी 

(फामासुवटक्स) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: कॉलेज ऑफ फामयसी, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू 

एम. फामयसी (फामासुवटक्स) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणाच्र्ा 
प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति 
अििाल सादि किणेकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली 
िोती. 

 1)  प्राचार्य डॉ. आि. िार्. पाटील   (अध्र्क्ष) 
 2)  डॉ. ए. एस. भानिस े    (सदस्र्) 
 3)  मा. सांचालक,(तां.वश.), पणेु   (सदस्र्) 
 4) श्री. एस. बी. गोसािी    (सदस्र्) 
 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 
सादि केलेला असून सवमतीने एम. फामयसी (फामासुवटक्स) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषांकविता 
अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किणेबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले आिे, त्र्ानुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, कॉलेज ऑफ फामयसी, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील एम. फामयसी 

(फामासुवटक्स) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 

2022-23 ि 2023-24 र्ा दोन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून मान्र्ता 

देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

1. The process of Recruitment of additional faculty as per the council norms 
be initiated). 

 

ठिाि: कॉलजे ऑफ फामयसी, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील एम. फामयसी (फामासुवटक्स) भाग 1 ि 2 
र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23 ि 2023-24 र्ा 
दोन िषांकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

1. The process of Recruitment of additional faculty as per the council norms 
be initiated. 
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 [  81  ] र्शिांतिाि चव्िाण मिाविद्यालर्, किमाळा र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 

पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: र्शिांतिाि चव्िाण मिाविद्यालर्, किमाळा र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 

2022-23 पासून बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणाच्र्ा 

प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति 

अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली 

िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरु्यिांशी (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. र्.ु आि. घोडके (सदस्र्) 

3) मा. वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 

4) श्री. सी. एम. देशमुख (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे 

सादि केलेला असून, सवमतीने बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े

नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस 

केलेली आिे.  

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. 

 सबब, र्शिांतिाि चव्िाण मिाविद्यालर्, किमाळा र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एस्सी. 
भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: र्शिांतिाि चव्िाण मिाविद्यालर्, किमाळा र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एस्सी. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि  
2024-25 र्ा तीन िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  82  ] माणदेश मिाविद्यालर्, जुनोनी, ता. साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2021-22 

पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 
 

 (वटपणी: माणदेश मिाविद्यालर्, जुनोनी, ता. साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक  

िषय 2021-22 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा 

प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति 

अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली 

िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एन. बी. पिाि (अध्र्क्ष) 

2) डॉ. ए. एस. माने (सदस्र्) 

3) मा.वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 

4) डॉ. पी. एम. पिाि (सदस्र्) 

            उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे सादि 

केलेला असनू, सवमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास 

शैक्षवणक िषय 2021-22 ि 2022-23 र्ा दोन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे.  

            स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. तसेच सन 2021-22 िे शैक्षवणक िषय िी सांपषु्टात आले आिे. 

           सबब, माणदेश मिाविद्यालर्, जुनोनी, ता. साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. ए. भाग 1 

ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2021-22 ि 2022-23 

र्ा दोन िषाकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

1. वनर्वमत प्राचार्ांची वनर्कु्ती किािी). 
 

ठिाि: माणदेश मिाविद्यालर्, जुनोनी, ता. साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2021-22 ि 2022-23 र्ा दोन 
िषाकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

1. वनर्वमत प्राचार्ांची वनर्कु्ती किािी. 
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 [  83  ] मा. प्र. प्राचार्य, श्री वशिाजी मिाविद्यालर्, बाशी र्ाांनी वद. 03/06/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे्, 

स्थावनक चौकशी सवमतीने सूवचत केल्र्ाप्रमाणे कळविलले्र्ा अटींचा फेिविचाि किण्र्ाबाबत 
केललेी विनांती विचािाथय. 

 
 (वटपणी: श्री वशिाजी मिाविद्यालर्, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 

पासून एम. एस्सी. (िनस्पतीशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन 
सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले (अध्र्क्ष) 
2) प्राचार्य डॉ. सी. एस. सरु्यिांशी (सदस्र्) 
3) मा.वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 
4) डॉ. पी. पी. तपवकिे (सदस्र्) 

            उक्त सवमती अध्र्क्ष ि सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भेट देिून खालीलप्रमाणे अटी 
नमूद करुन, शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाच्र्ा वशफािशीसि 
अििाल विद्यापीठाकडे सादि केला आिे.  
स्थावनक चौकशी सवमतीच्र्ा अटी. 

1) Permanent Principal should be appointed. 
2) To establish Tissue Culture Lab. 
3)  To develop Botanical Garden.  
4) To purchase 50,000/- Rupees, Books & Journal. 
5) To Recruit Faculty staff. 

            स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास पत्र 
क्र. पअुिोसोविसो/ सांलननता/2021-22/3741, वद. 27/05/2022 अन्िरे् कळविले िोते, 
तथावप, मिाविद्यालर्ाकडून अटींची पतूयता न किता, मिाविद्यालर्ात पसु्तके, प्रर्ोगशाळा, 
स्टाफ, बॉटनीकल गाडयन ि प्रर्ोगशाळा प्रार्ोवगक सावित्र् पिेुशा प्रमाणात उपलब्ि असून, 
विद्यापीठाच्र्ा वद. 27/05/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् कळविण्र्ात आलेल्र्ा अटीपतूयतेच्र्ा 
पत्राचा फेिविचाि किण्र्ाविषर्ी विनांती केलेली आिे. 
         सबब, मा. प्र. प्राचार्य, श्री वशिाजी मिाविद्यालर्, बाशी र्ाांनी वद. 03/06/2022 िोजीच्र्ा 
पत्रान्िरे्, स्थावनक चौकशी सवमतीने सूवचत केल्र्ाप्रमाणे कळविलेल्र्ा अटींचा फेिविचाि 
किण्र्ाबाबत केलेली विनांती विचािाथय). 

 

ठिाि: मा. प्र. प्राचार्य, श्री वशिाजी मिाविद्यालर्, बाशी र्ाांच्र्ा वद. 03/06/2022 िोजीच्र्ा विनांती 
पत्रानुसाि स्थावनक चौकशी सवमतीच्र्ा अटींबाबत फेिविचाि करुन, खालील अट क्र. 1 कार्म 
ठेऊन उियिीत अटी वशथील किण्र्ास सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

1) Permanent Principal should be appointed. 
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 [  84  ] श्री. स्िामी समथय वशक्षणशास्त्र मिाविद्यालर्, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2021-

22 पासून बी. एड. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: श्री. स्िामी समथय वशक्षणशास्त्र मिाविद्यालर्, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक 

िषय 2021-22 पासून बी. एड. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा 

प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति 

अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त किण्र्ात आली 

िोती. 

1) डॉ. व्िी. पी. वशखिे (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. ए. के. बोंदाडे (सदस्र्) 
3) मा.वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पणेु. (सदस्र्) 
4) श्री. पी. पी. तपवकिे (सदस्र्) 

            उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे सादि 

केलेला असून, सवमतीने बी. एड. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे 

नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2021-22 र्ा एका िषाकिीता वशफािस केलेली आिे.  

            स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 

पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 

सोबत जोडला आिे. तसेच सन 2021-22 िे शैक्षवणक िषय िी सांपषु्टात आले आिे. 

           सबब, श्री. स्िामी समथय वशक्षणशास्त्र मिाविद्यालर्, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा  

बी. एड.  भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक  

िषय 2021-22 र्ा एका िषाकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून मान्र्ता देण्र्ाची बाब 

विचािाथय. 

1. वनर्वमत प्राचार्य ि विद्यापीठ मान्र्ता प्राप्त चाि वशक्षक तसेच एक ग्रांथपाल र्ाांची 
नेमणकू किािी). 

 

ठिाि: श्री. स्िामी समथय वशक्षणशास्त्र मिाविद्यालर्, बाशी र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. एड.  भाग 1 ि 2 
र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2021-22 र्ा एका 
िषाकविता खालील अटीपतूयतेच्र्ा अविन िािून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 

1. वनर्वमत प्राचार्य ि विद्यापीठ मान्र्ता प्राप्त चाि वशक्षक तसचे एक ग्रांथपाल र्ाांची 
नेमणकू किािी 
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 [  85  ] कै. आमदाि काकासािेब साळुांखे-पाटील आटयस् ॲन्ड सार्न्स कॉलजे, जिळे, ता. साांगोला र्ा 

मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2020-21 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची बाब विचािाथय. 

 

 (वटपणी: कै. आमदाि काकासािेब साळुांखे-पाटील आटयस् ॲन्ड सार्न्स कॉलेज, जिळे,  
ता. साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2020-21 पासून बी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणाच्र्ा प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून 
आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक 
चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) डॉ. व्िी. पी. वशखिे (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. एस. जी. सोनटक्के (सदस्र्) 
3) मा.वशक्षण सांचालक, (उ.वश.), पुणे. (सदस्र्) 
4) श्री. िार्. पी. पिाि (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल विद्यापीठाकडे सादि 
केलेला असून, सवमतीने बी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2020-21 र्ा एका िषाकिीता वशफािस केललेी आिे.  
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सचुविलेल्र्ा अटीपूतयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िर् ेकळविल ेिोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपूतयता अििाल सोबत 
जोडला आिे. तसेच सन 2020-21 िे शैक्षवणक िषय िी सांपषु्टात आल ेआिे. 
 सबब, कै. आमदाि काकासािेब साळुांखे-पाटील आटयस् ॲन्ड सार्न्स कॉलेज, जिळे,  
ता. साांगोला र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2020-21 र्ा एका िषाकविता खालील अटीपूतयतेच्र्ा अविन िािून 
मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

1. मिाविद्यालर्ात वनर्वमत प्राचार्य ि सिाय्र्क प्राध्र्ापक र्ाांची विक्त पदे विद्यापीठ वनिड 
सवमतीमाफय त भिण्र्ाची कार्यिािी किािी. 

2. मिाविद्यालर्ाच्र्ा इमाितीच ेबाांिकाम पणूयत्िास नेण्र्ाचा कसोशीने प्रर्त्न किािते. पुढील 
शैक्षवणक िषासाठी वकमान 5 िगय तर्ाि व्िािते. 

3. नॅक मलू्र्ाांकन करुन घेण्र्ासाठी िवजस्रेशन किाि.े तसेच दििषीच े AQAR नॅककडे 
सादि किािते. 

4. मिाविद्यालर्ासाठी वकमान एक सांगणक सांच खिेदी किािा.). 
 

ठिाि: कै. आमदाि काकासािेब साळुांखे-पाटील आटयस् ॲन्ड सार्न्स कॉलजे, जिळे, ता. साांगोला र्ा 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा बी. ए. भाग 1 ते 3 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक 
िषय 2020-21 र्ा एका िषाकविता खालील अटीपूतयतेच्र्ा अविन िािून सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 

1. मिाविद्यालर्ात वनर्वमत प्राचार्य ि सिाय्र्क प्राध्र्ापक र्ाांची विक्त पदे विद्यापीठ वनिड 
सवमतीमाफय त भिण्र्ाची कार्यिािी किािी. 

2. मिाविद्यालर्ाच्र्ा इमाितीच े बाांिकाम पणूयत्िास नेण्र्ाचा कसोशीने प्रर्त्न किािते. पढुील 
शैक्षवणक िषासाठी वकमान 5 िगय तर्ाि व्िािते. 

3. नॅक मूल्र्ाांकन करुन घेण्र्ासाठी िवजस्रशेन किाि.े तसेच दििषीच ेAQAR नॅककडे सादि 
किािते. 

4. मिाविद्यालर्ासाठी वकमान एक सांगणक सांच खिेदी किािा. 
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 [  86  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून बी. कॉम. 
(माकेशटग) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण ि भाग. 2 चा नैसर्थगक 
विस्तािास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

बी. कॉम. (माकेशटग) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि भाग. 2 चा 
नैसर्थगक विस्ताि प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करून 
सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. एस. बी. भाांज े (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. आि. ए. बडेघि (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 
बी. कॉम. (माकेशटग) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि भाग. 2 चा 
नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एक िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 
 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 
 सबब,  सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून बी. कॉम. (माकेशटग) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि  
भाग. 2 चा नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एक िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची 
बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू बी. कॉम. 
(माकेशटग) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि भाग. 2 चा नैसर्थगक 
विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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 [  87  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू एम. कॉम. 

(Costing) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण ि भाग. 2 चा नैसर्थगक 
विस्तािास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

एम. कॉम. (Costing) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण ि भाग. 2 चा 
नैसर्थगक विस्ताि प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करून 
सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. बी. बी. वशतोळे (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस.सी. देशमुख (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 
एम. कॉम. (Costing) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण ि भाग. 2 चा 
नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एक िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून एम. कॉम. (Costing) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि 
भाग. 2 चा नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एक िषाकविता मान्र्ता देण्र्ाची 
बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. कॉम. 
(Costing) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि भाग. 2 चा नैसर्थगक 
विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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 [  88  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी 

(Organic Chemistry) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि भाग. 2 चा 
नैसर्थगक विस्तािास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

एम. एस्सी (Organic Chemistry) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि 
भाग. 2 चा नैसर्थगक विस्ताि प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती 
चौकशी करून सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती 
वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. आि.एन. झाांबिे  (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस.सी. देशमुख (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून शैक्षवणक  
िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी (Organic Chemistry) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े
सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण ि भाग. 2 चा नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एक 
िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून एम. एस्सी (Organic Chemistry) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिण ि भाग. 2 चा नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एक िषाकविता 
मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. एस्सी 
(Organic Chemistry) भाग. 1 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण ि भाग. 2 चा 
नैसर्थगक विस्तािास शैक्षवणक िषय 2022-23 र्ा एका िषाकविता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 
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 [  89  ] डी. ए. व्िी. िलेणकि कॉलजे ऑफ कॉमसय, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 
2018-19 पासून एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणाची 
बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: डी. ए. व्िी. िलेणकि कॉलेज ऑफ कॉमसय, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून 

शैक्षवणक िषय 2018-19 पासून एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिण प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करून 
सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. एस. के. पाटील (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. श्रीमती व्िी. के. पिुोवित (सदस्र्ा) 
3) मा. सांचालक (तांत्र वशक्षण सांचालनालर्) मुांबई (सदस्र्) 
4) श्री. जी. ए. कुलकणी (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असनू, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2018-19 पासून एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2018-19, 2019-20,  
2020-21 ि 2021-22 र्ा चाि िषाकिीता विना अट वशफािस केलेली आिे. तसेच सन 
2018-19 िे शैक्षवणक िषयिी सांपषु्टात आले आिे. 

 सबब, डी. ए. व्िी. िलेणकि कॉलेज ऑफ कॉमसय, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा 
शैक्षवणक िषय 2018-19 पासनू एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 ि 2022-23 र्ा 
पाच िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: डी. ए. व्िी. िलेणकि कॉलजे ऑफ कॉमसय, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक  
िषय 2018-19 पासनू एम. बी. ए. भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 ि 2022-23 र्ा 
पाच िषाकिीता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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 [  90  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून एम. ए. 

(इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून 

एम. ए. (इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण प्राप्त 
प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल 
सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. एन. एन. लोंढे (सदस्र्ा) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस. सी. देशमुख (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून पासनू  
एम. ए. (इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक 
िषय 2021-22 र्ा एका िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2021-22 
पासून एम. ए. (इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक 
िषय 2021-22 र्ा एका िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून एम. ए. 
(इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2021-22 
र्ा एका िषाकिीता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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 [  91  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. 

(इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

एम. ए. (इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण प्राप्त 
प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल 
सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 
2) प्राचार्य डॉ. एस. व्िी. कोटी (सदस्र्ा) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस. सी. देशमुख (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून पासनू 
एम. ए. (इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक 
िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून एम. ए. (इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक 
िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. 
(इांग्रजी) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 
2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  92  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू  

एम. ए. (मानसशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून 

एम. ए. (मानसशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण प्राप्त 
प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल 
सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. ए. व्िी. कुलकणी (सदस्र्ा) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस. सी. देशमुख (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून पासनू  
एम. ए. (मानसशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक 
िषय 2021-22, 2022-23 ि 2023-24 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2021-22 
पासून एम. ए. (मानसशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2021-22, 2022-23 ि 2023-24 र्ा तीन िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून एम. ए. 
(मानसशास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास शैक्षवणक  
िषय 2021-22, 2022-23 ि 2023-24 र्ा तीन िषाकिीता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  93  ] सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. 

(िाज्र्शास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची 
बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिण प्राप्त 
प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भटे देिून आिश्र्क ती चौकशी करून सविस्ति अििाल 
सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. एस. एन. सलिदे (सदस्र्ा) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस. सी. देशमुख (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून पासनू  
एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच ेसांलस्ननकिणाच ेनुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 
2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, सांगमेश्वि कॉलेज, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासून एम. ए. (िाज्र्शास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिणास 
शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता मान्र्ता देण्र्ाची बाब 
विचािाथय). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि कॉलजे, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून एम. ए. 
(िाज्र्शास्त्र) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक  
िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  94  ] खाली दशयविलले्र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा कार्म विना अनुदावनत तत्िाििील पीएच.डी. सांशोिन 

कें द्राच्र्ा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास स्थावनक चौकशी सवमतीने केललेी वशफािस 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: खाली दशयविलेल्र्ा मिाविद्यालर्ाने शै.सन 2021-22 ि 2022-23 पासून 

सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणासाठी खालीलप्रमाणे प्रस्ताि सादि केला आिे. त्र्ासअनुसरुन 
सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास स्थावनकú चौकशी सवमतीने प्रस्ताि विद्यापीठात सादि केलेले 
आिेत. 
 प्रस्तुत प्रस्तािास सन 2021-22 ि 2022-23 पासून प्रथम तथा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ासांदभात भाित का िाजपत्र र्ातील विश्वविद्यालर् अनुदान आर्ोग 
(एम.वफल./पीएच.डी. उपावि प्रदान किने िेतू न्र्ूनतम मानदांड औि प्रवक्रर्ा विनर्म, 2016) 
मिील अविसूचना क्र.10 नुसाि खालील प्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमतीने वशफािस केलेल्र्ा 
आिेत.   

 अ.क्र सांशोिन कें द्राचे नाि विषर् शै. िषय स्थावनक चौकशी सवमतीने केललेी वशफािस 
1. शांकििाि मोविते 

मिाविद्यालर्, 
अकलुज 

भौवतकशास्त्र ---- सध्र्ा मिाविद्यालर्ात भौवतकशास्त्र र्ा विषर्ाचा 
पदव्र्तु्ि अभ्र्ासक्रम उपलब्ि नसल्र्ामुळे 
सांशोिन कें द्रास सांलननीकिणाचे नुतनीकिण 
किण्र्ास वशफािस किता रे्त नािी. तथावप, 
सध्र्ा कार्यित असलेल्र्ा मागयदशयकाांकडे 
उपलब्ि असलेल्र्ा सांशोिक विद्यार्थ्र्ाचे 
सांशोिन पुणय िोईपर्यत अथिा पाच िषय र्ापैकी 
जो कालाििी अगोदि सांपेल तोपर्यत िे 
सांशोिन कें द्र चालू ठेिाि.े पिांतु निीन विद्याथी 
प्रिवेशत करू नरे्त. र्ाबिोबिच  ज े इति 3 
विद्याथी र्ा सांशोिन कें द्रात सांशोिन कित 
आिेत ि त्र्ाांचे मागयदशयक सेिावनिृत् झाले 
आिेत  
त्र्ाांना विद्यापीठाने इतित्र चाल ु असलेल्र्ा 
सांशोिन कें द्रात स्थलाांतवित किाि े शकिा जि 
वनर्मानुसाि शक्र् असल्र्ास रे्थेच कार्यित 
असलेल्र्ा सांशोिक मागयदशयकाांकडे िगय 
किािते. 

2. शांकििाि मोविते 
मिाविद्यालर्, 
अकलुज 

प्राणीशास्त्र --- सध्र्ा मिाविद्यालर्ात प्राणीशास्त्र र्ा विषर्ाचा 
पदव्र्तु्ि अभ्र्ासक्रम उपलब्ि नसल्र्ामुळे 
सांशोिन कें द्रास सांलननीकिणाचे नुतनीकिण 
किण्र्ास वशफािस किता रे्त नािी. निीन 
विद्याथी प्रिवेशत करू नरे्त. र्ाबिोबिच ज े
इति 3 विद्याथी र्ा सांशोिन कें द्रात सांशोिन 
कित आिेत ि त्र्ाांचे मागयदशयक सेिावनिृत्  
झाले आिेत त्र्ाांना विद्यापीठाने इतित्र चाल ू
असलेल्र्ा सांशोिन कें द्रात स्थलाांतवित किाि े
शकिा जि वनर्मानुसाि शक्र् असल्र्ास रे्थेच 
कार्यित असलेल्र्ा सांशोिक मागयदशयकाांकडे 
िगय किािते. 

3. शांकििाि मोविते िनस्पतीशास्त्र --- सध्र्ा मिाविद्यालर्ात िनस्पतीशास्त्र र्ा 
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मिाविद्यालर्, 
अकलुज 

विषर्ाचा पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रम उपलब्ि 
नसल्र्ामुळे सांशोिन कें द्रास सांलननीकिणाच े
नुतनीकिण किण्र्ास वशफािस किता रे्त 
नािी. निीन विद्याथी प्रिवेशत करू नरे्त. 
र्ाबिोबिच ज े इति 3 विद्याथी र्ा सांशोिन 
कें द्रात सांशोिन कित आिेत ि त्र्ाांचे मागयदशयक 
सेिावनिृत्  झाले आिेत त्र्ाांना विद्यापीठाने 
इतित्र चालू असलेल्र्ा सांशोिन कें द्रात 
स्थलाांतवित किाि े ि र्ा 3 विद्यार्थ्र्ाना 
विद्यापीठाच्र्ा वनर्मानुसाि इति मागयदशयक 
उपलब्ि करून द्यािते. 

4. श्रीमान भाऊसािेब 
झाडबुके 
मिाविद्यालर्, 
बाशी 

सुक्ष्मजीिशास्त्र --- Since, college does not have PG 
Program in the subject of Microbiology 
and also there is no approved Ph.D 
Guide in the subject, therefore this 
research centre cannot be granted the 
continuation of affiliation, however it 
should be continued only for one year or 
till the completion of the research work of 
the candidate who is already pursuing 
the research (whichever is earlier). New 
admissions should not be given to any 
candidate. 

5. डी. बी. एफ 

दर्ानांद कॉलेज 

आफॅ आटयस ॲन्ड 

सार्न्स, सोलापूि  

प्राणीशास्त्र 2021-22 
 ते  

2025-26 

Since all the conditions are fulfilled by the 
Department of Zoology, the Research 
Recognition Committee has 
recommended the Research Laboratory 
Recognition for the Ph.D for above 
mentioned specializations for the period 
of Five Years implemented with effect 
form Academic Year 2021-22,2022-
2023,2023-2024,2024-2025 and 2025-
2026. 

6. िालचांद कॉलेज 

ऑफ आटयस ॲन्ड 

सार्न्स, सोलापूि 

भगूोल 2022-23 
 ते  

2026-27 

िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस सार्न्स,सोलापूि 
रे्थे भगूोल र्ा विषर्ास सांशोिन कें द्राच्र्ा 
पीएच.डी र्ा अर्थ्र्ासक्रमाचे शैक्षवणक िषय 
2022-23 ते 2026-27 र्ा पाच िषासाठी 
सांलननीकिणाच्र्ा वशफािस किण्र्ात रे्त आिे. 

  सबब, उपिोक्त तक्त्र्ातील अ.क्र. 01 ते 06 मिील मिाविद्यालर्ास त्र्ाांच्र्ा 
नािासमोि दशयविलेल्र्ा स्थावनक चौकशी सवमतीने प्रथम तथा सांलस्ननकिणाच्र्ा 
नुतनीकिणास केलेल्र्ा वशफािस विचािाथय). 

 

ठिाि: उपिोक्त तक्त्र्ातील अ.क्र. 01 ते 06 मिील मिाविद्यालर्ास त्र्ाांच्र्ा नािासमोि दशयविलले्र्ा 
स्थावनक चौकशी सवमतीने प्रथम तथा सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास केलले्र्ा वशफािसी 
स्स्िकारुन सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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 [  95  ] श्री विठ्ठल एज्र्केुशन ॲण्ड विसचय इस्न्स्टटर्ुट, पांढिपिू र्ा सांस्थेच े सांचवलत कॉलजे ऑफ 

इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील B.Voc. (1. Automobile Servicing, 
2.Refrigeration and Air Conditioning, 3. Software Development) िे पदिी अभ्र्ासक्रम 
शैक्षवणक िषय 2020-21 पासनू शासन मान्र्तेच्र्ा अनुषांगाने बांद किण्र्ाकविता अांवतम मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय 

 
 (वटपणी: मा. सवचि, श्री विठ्ठल एज्र्ुकेशन ॲण्ड विसचय इस्न्स्टटर्ुट, पांढिपिू र्ाांचेकडून 

सांस्थेचे सांचवलत कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील  
B.Voc. (1. Automobile Servicing, 2. Refrigeration and Air Conditioning,  
3. Software Development) िे अभ्र्ासक्रम शैक्षवणक िषय 2020-21 बांद किणेबाबतचा 
प्रस्ताि प्राप्त झाला िोता.   

सांस्थेचे नाि मिाविद्यालर्ा
च ेनाि 

बांद किािर्ाचा अभ्र्ासक्रम बांद किािर्ाचे 
िषय 

श्री विठ्ठल 
एज्र्केुशन ॲण्ड 
विसचय इस्न्स्टटर्टु, 
पांढिपिू 

कॉलेज ऑफ 
इांवजवनअिींग, 
पांढिपिू 

B.Voc. (1. Automobile 
Servicing, 2.Refrigeration 
and Air Conditioning, 
3.Software Development) 

शैक्षवणक िषय 
2020-21 

 कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील B.Voc. (1. Automobile 
Servicing, 2. Refrigeration and Air Conditioning, 3. Software Development) र्ा 
अभ्र्ासक्रमास शासन पत्र क्र. टीईएम-2018/प्र.क्र. 379/ताांवश-4, वदनाांक 13/11/2018 
अन्िरे् मिािाष्र शासनाची शैक्षवणक िषय 2018-19 पासून मान्र्ता वमळाली िोती.  प्रस्तुत 
विद्यापीठाने मिािाष्र शासनाच्र्ा मान्र्तेस अनुसरुन B.Voc. (1. Automobile Servicing,  
2. Refrigeration and Air Conditioning, 3. Software Development) र्ा अभ्र्ासक्रमास 
शैक्षवणक िषय 2018-19 पासून मान्र्ता वदलेली िोती.  पिांतू सांस्थेला सदि अभ्र्ासक्रमास  
1) विद्यार्थ्र्ांचा फािसा प्रवतसाद वमळत नािी. 2) सदि अभ्र्ासक्रम पणूय किण्र्ासाठी आिश्र्क 
असलेले ON-JOB Training साठी लागणािे जास्तीच े शुल्क. 3) सदि अभ्र्ासक्रम पणूय 
किण्र्ासाठी आिश्र्क असलेल्र्ा NSDC मान्र्ता प्राप्त ON-JOB Training कें द्राची 
आसपासच्र्ा पविसिात कमतिता असल्र्ाने, सांस्थेने उक्त सांस्थेच े सांचवलत कॉलेज ऑफ 
इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील B.Voc. (1. Automobile Servicing,  
2. Refrigeration and Air Conditioning, 3. Software Development) िे अभ्र्ासक्रम 
शैक्षवणक िषय 2020-21 पासून बांद किण्र्ाचा वनणयर् घेतला असल्र्ाच ेप्राप्त प्रस्तािात नमदू 
केले आिे.  
 मिाविद्यालर्/विद्याशाखा/अभ्र्ासक्रम/विषर्/अवतविक्त तुकडी शकिा अवतविक्त 
विद्याथी प्रिशे क्षमता बांद किण्र्ाबाबत प्राप्त प्रस्तािािि सांबांवित मिाविद्यालर्ाला भटे देऊन 
आिश्र्क ती चौकशी करुन सविस्ति अििाल सादि किण्र्ासाठी मिािाष्र साियजवनक 
विद्यापीठ अविवनर्म 2016 मिील कलम 121 (3) अन्िरे् स्थावनक चौकशी सवमती वनर्ुक्त 
किण्र्ाचे अविकाि विद्यापविषदेस आिेत. विद्यापविषदेने खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी 
सवमती वनर्कु्त केली िोती. 
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1. प्राचार्य डॉ. एस. डी. निले    (अध्र्क्ष) 
2. प्राचार्ा, श्रीमती वदपाली सविता िाजीि  (सदस्र्)  
3. प्रा. ए. व्िी. शपगळे     (सदस्र्) 

 सदि सवमतीने उपिोक्त मिाविद्यालर्ास भेट देिून सविस्ति अििाल विद्यापीठाकडे 
सादि केलेला िोता.  सदि अििालात सवमतीने कॉलेज ऑफ इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा 
मिाविद्यालर्ातील B.Voc. (1. Automobile Servicing, 2. Refrigeration and Air 
Conditioning, 3. Software Development) िे अभ्र्ासक्रम शैक्षवणक िषय 2020-21 पासून 
बांद किण्र्ाची वशफािस केली िोती.   
 मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 121 (3) (4) मिील 
तितूदीनुसाि सदि अभ्र्ासक्रम शैक्षवणक िषय 2020-21 पासनू बांद किण्र्ासांदभात वदनाांक 
30/10/2021 िोजीच्र्ा विद्यापविषदेने ठिाि क्र. 38 अन्िरे् व्र्िस्थापन पविषदेस ति वदनाांक 
26/11/2021 िोजीच्र्ा व्र्िस्थापन पविषदेने ठिाि क्र. 22 (3) नुसाि उक्त मिाविद्यालर्ास 
B.Voc. (1. Automobile Servicing, 2. Refrigeration and Air Conditioning,  
3. Software Development) िे अभ्र्ासक्रम शैक्षवणक िषय 2020-21 पासून बांद किणेबाबात 
ना-ििकत प्रमाणपत्र देण्र्ात आले. तसेच सांबांवित वशखि सांस्था ि मिािाष्र शासनाची सदि 
अभ्र्ासक्रम बांद किण्र्ास्ति मान्र्ता प्राप्त झाले नांतिच प्रस्तुत विद्यापीठ अविकाि मांडळाच्र्ा 
मान्र्तेन्िरे् विद्यापीठाकडून सदिील अभ्र्ासक्रम बांद किण्र्ास पििानगी देण्र्ात रे्ईल, अस े
कळविण्र्ात आले िोते.  
 त्र्ानुषांगाने उक्त सांस्थेच्र्ा सवचिाांनी एआर्सीटीई ि मिािाष्र शासन र्ाांनी सदि 
अभ्र्ासक्रम बांद किण्र्ास मान्र्ता वदल्र्ाच ेकळविले आिे. मिािाष्र शासनाने शासन आदेश 
क्र. टीईएम-2020/प्र.क्र.111/ताांवश-4, वदनाांक 22/07/2021 अन्िरे् कॉलेज ऑफ 
इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील B.Voc. (1. Automobile Servicing,  
2. Refrigeration and Air Conditioning, 3. Software Development) िे अभ्र्ासक्रम 
शैक्षवणक िषय 2020-21 पासनू बांद किण्र्ास्ति मान्र्ता वदली आिे. 
  मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 कलम 121 (5) अन्िरे् सदि 
अभ्र्ासक्रम बांद किणेबाबत मिािाष्र शासन र्ाांची प्राप्त झालेली मान्र्ता मावितीस्ति ि 
पढुील अांवतम मान्र्तेकविता विद्यापविषदेच्र्ा विचािाथय ठेिणे आिश्र्क आिे.   
 श्री विठ्ठल एज्र्केुशन ॲण्ड विसचय इस्न्स्टटर्ुट, पांढिपिू र्ा सांस्थेच ेसांचवलत कॉलेज 
ऑफ इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील B.Voc. (1. Automobile Servicing,  
2. Refrigeration and Air Conditioning, 3. Software Development) िे पदिी अभ्र्ासक्रम 
शैक्षवणक िषय 2020-21 पासनू शासन मान्र्तेच्र्ा अनुषांगाने बांद किण्र्ाकविता अांवतम मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 
ठिाि: श्री विठ्ठल एज्र्ुकेशन ॲण्ड विसचय इस्न्स्टटर्टु, पांढिपिू र्ा सांस्थेच े सांचवलत कॉलजे ऑफ 

इांवजवनअिींग, पांढिपिू र्ा मिाविद्यालर्ातील B.Voc. (1. Automobile Servicing,  
2. Refrigeration and Air Conditioning, 3. Software Development) िे पदिी अभ्र्ासक्रम 
शैक्षवणक िषय 2020-21 पासून शासन मान्र्तेच्र्ा अनुषांगाने बांद किण्र्ास सिानुमते मान्र्ता 
देण्र्ात आली.  
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 [  96  ] प्रस्तुत विद्यापीठाच्र्ा कौशल्र् विकास कें द्र सांलस्ननत पािांपाविक अभ्र्ासक्रमासाठी 10 ि 

पिािदै्यकीर् अभ्र्ाक्रमासाठी 14 सांस्था / िॉस्स्पटल / मिाविद्यालर्ाांना शैक्षवणक  
िषय 2022-23 कविता सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास मान्र्ता देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: प्रस्तुत विद्यापीठाच्र्ा कौशल्र् विकास कें द्राअांतगयत शैक्षवणक िषय 2022-23 किीता 

विविि अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिण ि सांलस्ननकिणाच े नुतनीकिण किण्र्ासाठी 
मिाविद्यालर्/सांस्थानी प्रस्ताि सादि केले आिेत. र्ापैकी सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिण 
किण्र्ाकविता पािांपाविक अभ्र्ासक्रमासाठी 10 ि पिािदै्यकीर् अभ्र्ाक्रमसाठी 14 
सांस्था/िॉस्स्पटल/मिाविद्यालर्ाांनी प्रस्ताि सादि केला आिे. र्ा सांस्थाांची सांलस्ननकिण 
प्रवक्रर्ािी झालेली आिे. सांलस्ननकिण छाननी सवमतीमाफय त कागदपत्राांची पडताळणी 
किण्र्ात आलेली आिे. तसेच स्थावनक चौकशी सवमतीने भेट देिून त्र्ाांनी सादि केलेल्र्ा 
भौवतक ि मुलभतू सुवििाांची पािणी किण्र्ात आलेली आिे. सदि छाननी सवमती ि स्थावनक 
चौकशी सवमतींने सांलस्ननकिणाकविता र्ा सांस्था/ मिाविद्यालर्/िॉस्स्पटल पात्र 
असल्र्ाबाबतचा अििाल सादि केलेला आिे. त्र्ास अनुसरून सांलस्ननकिण देण्र्ात आलेले 
आिे. 
 र्ाबाबत सादि किण्र्ात रे्ते की, कौशल्र् विकास कें द्राशी सांलस्ननकिण कितेिळेी 
प्रस्तावित सांस्थाांची छाननी सवमती ि स्थावनक चौकशी सवमतीं माफय त पडताळणी किण्र्ात 
आलेली असल्र्ामुळे सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणासाठी पनुश्र्: र्ा सांस्थाांना स्थावनक 
चौकशी माफय त भेटी न देता छाननी सवमतीने वदलेल्र्ा अििालानुसाि सांलस्ननकिणाचे 
नुतनीकिण पत्र देणे र्ोनर् िािील अस ेिाटते. 
 सबब, प्रस्ततु विद्यापीठाच्र्ा कौशल्र् विकास कें द्र सांलस्ननत पािांपाविक 
अभ्र्ासक्रमासाठी 10 ि पिािदै्यकीर् अभ्र्ाक्रमासाठी 14 सांस्था / िॉस्स्पटल / 
मिाविद्यालर्ाांना शैक्षवणक िषय 2022-23 कविता सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: प्रस्तुत विद्यापीठाच्र्ा कौशल्र् विकास कें द्र सांलस्ननत पािांपाविक अभ्र्ासक्रमासाठी 10 ि 
पिािदै्यकीर् अभ्र्ाक्रमासाठी 14 सांस्था / िॉस्स्पटल / मिाविद्यालर्ाांना शैक्षवणक िषय 2022-23 
कविता सांलस्ननकिणाच्र्ा नुतनीकिणास सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  97  ] िसुांििा कला मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून 

एम. ए. (इवतिास) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय. 

 
 (वटपणी: िसुांििा कला मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाकडून शैक्षवणक  

िषय 2022-23 पासून एम. ए. (इवतिास) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिण प्राप्त प्रस्तािासांदभात मिाविद्यालर्ास भेट देिून आिश्र्क ती चौकशी करून 
सविस्ति अििाल सादि किण्र्ाकामी खालीलप्रमाणे स्थावनक चौकशी सवमती वनर्कु्त 
किण्र्ात आली िोती. 

1) प्राचार्य डॉ. डी. एस. वतकटे (अध्र्क्ष) 
2) डॉ. सी. एस. चव्िाण (सदस्र्) 
3) मा. वशक्षण सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालर्, पणेु (सदस्र्) 
4) श्री. एस. बी. जव्िेिी (सदस्र्) 

 उक्त सवमती सदस्र्ाांनी सदि मिाविद्यालर्ास भटे देिून अििाल र्ा कार्ालर्ाकडे 
सादि केलेला असून, सवमतीने शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून पासनू  
एम. ए. (इवतिास) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाचे सांलस्ननकिणाचे नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 
2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता वशफािस केलेली आिे. 

 स्थावनक चौकशी सवमतीने सुचविलेल्र्ा अटीपतूयता किण्र्ाबाबत मिाविद्यालर्ास 
पत्रान्िरे् कळविले िोते, त्र्ाअनुषांगाने मिाविद्यालर्ाकडून प्राप्त झालेला अटीपतूयता अििाल 
सोबत जोडला आिे. 

 सबब, िसुांििा कला मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक 
िषय 2022-23 पासून एम. ए. (इवतिास) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता मान्र्ता 
देण्र्ाची बाब विचािाथय). 

 

ठिाि: िसुांििा कला मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ा मिाविद्यालर्ाच्र्ा शैक्षवणक 
िषय 2022-23 पासनू एम. ए. (इवतिास) भाग 1 ि 2 र्ा अभ्र्ासक्रमाच े सांलस्ननकिणाच े
नुतनीकिणास शैक्षवणक िषय 2022-23, 2023-24 ि 2024-25 र्ा तीन िषाकिीता सिानुमते 
मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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 [  98  ] चाििी विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी ि पदव्र्तु्ि सुिावित अभ्र्ासक्रमाांसाठी Double 

Degree and Improvement ची वनर्मािली तर्ाि किण्र्ासाठी BOD च्र्ा  
वद. 23/05/2022 िोजीच्र्ा बठैकीत गठीत किण्र्ात आलले्र्ा सवमती कडून तर्ाि किण्र्ात 
आललेी वनर्मािली विचािाथय. 

 
 (वटपणी: प्रस्तुत विद्यापीठातील विद्यापविषदेच्र्ा वद. 31/12/2021 िोजीच्र्ा बठैकीतील 

विषर् क्र. [06] र्ा बाबत खालील ठिाि पास किण्र्ात आला. “सदि विषर्ासदांभात 
सविस्ति चचा िोऊन, सदिचा विषर् मागे घेऊन, शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू सियच 
विद्याशाखेंच्र्ा अभ्र्ासक्रमाांना Re-Degree/Improvement साठी सिुावित वनर्मािली तर्ाि 
करून, सदिचा विषर् पढुील बठैकीत सादि किण्र्ात र्ािा अस ेसिानुमते ठिले.” 
            ििील ठिािाच्र्ा अनुषांगाने चाििी विद्याशाखाांच्र्ा सिुावित अभ्र्ासक्रमाांसाठी 
Double Degree and Improvement ची वनर्मािली तर्ाि किण्र्ासाठी वद.23/05/2022 
िोजी पाि पडलेल्र्ा BOD च्र्ा बठैकीत सदिची वनर्मािली तर्ाि किण्र्ासाठी चाि 
सदस्र्ाांची सवमती गठीत किण्र्ात आली. गेठीत केलेल्र्ा सवमतीकडून तर्ाि किण्र्ात 
आलेलीवनर्मािली विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा वद. 15/06/2022 िोजीच्र्ा बठैकीत 
स्स्िकारून विद्यापविषदेकडे अांवतम मान्र्तेसाठी वशफािस किण्र्ात आली. 
 सबब, चाििी विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी ि पदव्र्ुत्ि सिुावित अभ्र्ासक्रमाांसाठी 
Double Degree and Improvement ची वनर्मािली तर्ाि किण्र्ासाठी BOD च्र्ा  
वद. 23/05/2022 िोजीच्र्ा बठैकीत गठीत किण्र्ात आलेल्र्ा सवमती कडून तर्ाि किण्र्ात 
आलेली वनर्मािली विचािाथय). 

 

ठिाि: चाििी विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी ि पदव्र्ुत्ि सुिावित अभ्र्ासक्रमाांसाठी Double 
Degree and Improvement ची वनर्मािली तर्ाि किण्र्ासाठी BOD च्र्ा वद. 23/05/2022 
िोजीच्र्ा बठैकीत गठीत किण्र्ात आलले्र्ा सवमती कडून तर्ाि किण्र्ात आलले्र्ा 
वनर्मािलीस सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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 [  99  ] शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून लागू किण्र्ात आललेा Ph.D. Course Work Paper  

No.-III मिील 1. Mathematics 2. Geography 3. Environmental Science र्ा 
पाठ्यक्रमामध्रे् किण्र्ात आलले्र्ा बदलास सांबांिीत विषर्ाच्र्ा अभ्र्ासमांडळानी विज्ञान ि 
तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा वद. 15/06/2022 िोजी पाि पडलले्र्ा बठैकीमध्रे् मान्र्ता देण्र्ात 
आली असनू अांवतम मान्र्तेची वशफािस  विचािाथय. 

 
 (वटपणी: प्रस्तुत विद्यापीठातील विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा शैक्षवणक 

िषय 2021-22 पासून लागू किण्र्ात आलेला Ph.D. Course Work Paper No.-III मिील  
1. Mathematics 2. Geography 3. Environmental Science र्ा अभ्र्ासक्रमाांना 
विद्यापविषदेच्र्ा वद.10/07/2021 िोजी पाि पडलेल्र्ा बठैकीमध्रे् मान्र्ता देण्र्ात आली 
िोती. पिांत ूसदि ििील तीन विषर्ाांच्र्ा पाठ्यक्रमामध्रे् एकापेक्षा जास्त पेपि असल्र्ाने एकच 
पेपि असािा असा िोिणात्मक वनणयर् घेण्र्ात आल्र्ामुळे सदि विषर्ाच्र्ा पाठ्यक्रमामध्रे् 
एकच पेपि तर्ाि किण्र्ात आलेला आिे. 
 त्र्ानुसाि ज्र्ा-त्र्ा विषर्ाांच्र्ा अभ्र्ासमांडळाकडून Ph.D. Course Work Paper 
No.-III मध्रे् किण्र्ात आलेल्र्ा बदलास अभ्र्ासमांडळाच्र्ा ितीने मान्र्ता देिून विज्ञान ि 
तांत्रज्ञान विद्याशाखेकडे वशफािस केलेली आिे. 
 वद.15/06/2022 िोजी पाि पडलेल्र्ा विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीमध्रे् 
सांबांिीत विषर्ाांच्र्ा सुिावित किण्र्ात आलेल्र्ा पाठ्यक्रमाांना स्िीकारून, विद्यापविषदेकडे 
अांवतम मान्र्तेसाठी वशफािस केली आिे. 
 सबब, शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून लागू किण्र्ात आलेला Ph.D. Course Work 
Paper No.-III मिील 1. Mathematics 2. Geography 3. Environmental Science र्ा 
पाठ्यक्रमामध्रे् किण्र्ात आलेल्र्ा बदलास सांबांिीत विषर्ाच्र्ा अभ्र्ासमांडळानी विज्ञान ि 
तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा वद. 15/06/2022 िोजी पाि पडलेल्र्ा बठैकीमध्रे् मान्र्ता देण्र्ात 
आली असून, अांवतम मान्र्तेची वशफािस विचािाथय). 

 

ठिाि: शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू लागू किण्र्ात आललेा Ph.D. Course Work Paper No.-III 
मिील 1. Mathematics 2. Geography 3. Environmental Science र्ा पाठ्यक्रमामध्रे् 
किण्र्ात आलले्र्ा बदलास सांबांिीत विषर्ाच्र्ा अभ्र्ासमांडळाच्र्ा तसेच विज्ञान ि तांत्रज्ञान 
विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत स्स्िकारुन, विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेने केललेी वशफािस 
स्स्िकारुन सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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[  100  ] प्राचार्य डॉ. सांतोष विजर्कुमाि कोटी र्ाच्र्ा पत्रानुसाि चाििी विद्याशाखेतील सांशोिकाांना 

सांशोिनाव्दािे डी. वलट. पदिी देणे बाबत मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 
कलम 16 (ढ) (र्) नुसाि आपल्र्ा विद्यापीठाकडून देणेबाबत विनांती केललेी आिे. सदि  बाब 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: प्राचार्य डॉ. सांतोष विजर्कुमाि कोटी र्ाांनी वद. 20/11/2021 िोजीच्र्ा पत्राव्दािे 

प्रस्तुत विद्यापीठामध्रे् नवजकच्र्ा काळात अनेक निनिीन अभ्र्ासक्रम सुरू झालेले आिेत ि 
त्र्ामुळे विद्यार्थ्र्ांना वशक्षणाचे अनेक पर्ार् उपलब्ि झालेले आिेत. सध्र्ा आपल्र्ा 
विद्यापीठात फक्त मानद डी. वलट पदिी प्रदान किण्र्ात रे्ते. त्र्ाच तोलामोलाच ेकार्य अनेक 
सांशोिक कित आिेत. मिािाष्रातील इति नामाांवकत विद्यापीठाांमध्रे् सांशोिनाव्दािे डी. वलट. 
पदिी देण्र्ाची तितूद आिे. त्र्ाप्रमाणे, आपल्र्ा विद्यापीठाव्दािे विविि विद्याशाखाांमिून 
सांशोिन किणाऱ्र्ा व्र्क्तीस डी. वलट. पदिी प्रदान किािी, अस ेसूचविले आिे. 
             वद.11/06/2022 िोजीच्र्ा अविष्ठाता मांडळाच्र्ा बठैकीमध्रे् “सिय 
अभ्र्ासमांडळामाफय त विद्याशाखेच्र्ा वशफािशीसि पढुील बठैकीत फेि सादि किािा” असा 
ठिाि पावित किण्र्ात आला. पिांतु पिेुशा िळेे अभािी चाििी विद्याशाखाांसमोि सांबांिीत विषर् 
ठेिला असता, सदि बाब स्स्िकारून, विद्यापविषदेकडें अांवतम मान्र्तेसाठी वशफािस 
किण्र्ातआली आिे. 
 सबब, प्राचार्य डॉ. सांतोष विजर्कुमाि कोटी र्ाच्र्ा पत्रानुसाि चाि िी विद्याशाखेतील 
सांशोिकाांना सांशोिनाव्दािे डी. वलट. पदिी मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म, 2016 
कलम 16 (ढ) (र्) नुसाि आपल्र्ा विद्यापीठाकडून पदिी प्रदान किािी, त्र्ासाठी पदिी प्रदान 
किण्र्ाची तितूद ि वनर्मािली तर्ाि किणेसाठीचा विषर् चाििी विद्याशाखेने स्स्िकारून 
अांवतम मान्र्तेसाठी विद्याशाखेने केलेली वशफािस विचािाथय). 

 

ठिाि: र्ा सांदभात सवमती गठीत करुन वनर्मािली तर्ाि किण्र्ाचे सिानुमते ठिल.े तसचे सवमती 
गठीत किण्र्ाचे सिय अविकाि मा. कुलगुरु मिोदर्ाांना देण्र्ात आल.े 
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[  101  ] विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा तांत्रज्ञान शाखेतील पदव्र्ुत्ि (M.E/M.Tech.) 

अभ्र्ासक्रमासाठी तर्ाि किण्र्ात आलले े विद्यापीठाचे सुिावित अध्र्ादेश (Ordinance) 
तांत्रज्ञान शाखेतील स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी स्स्िकारून विद्याशाखाांकडे वशफािस 
केली. वद. 15/06/2022 िोजीच्र्ा विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीमध्रे् सदिचा 
अध्र्ादेश स्स्िकारून विद्यापविषदेकडे अांवतम मान्र्तेसाठी केललेी वशफािस विद्यापविषदेच्र्ा 
विचािाथय. 

 
 (वटपणी: प्रस्ततु विद्यापीठातील अविष्ठाता मांडळाच्र्ा  वद. 04/09/2021 िोजीच्र्ा बठैकीतील 

विषर् क्र. [06] बाबत खालील ठिाि पावित किण्र्ात आला : 

“विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेतील M.Tech. र्ा पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रमासाठी 
विद्यापीठाच ेस्ितांत्र अध्र्ादेशाचा (Ordinance) मसुदा तर्ाि किण्र्ासाठी वत्रसदस्र्ीर्  
उपसवमती गवठत किण्र्ात आली” 

                 ििील ठिािाच्र्ा अनुषांगाने उपसवमतीची बठैक वद. 22/09/2021 िोजी 

ऑनलाईन पध्दतीने घेण्र्ात आली. सदि बठैकीतील सदस्र्ाांकडून तांत्रज्ञान शाखेतील 

पदव्र्ुत्ि (M.E./M.Tech.) अभ्र्ासक्रमासाठी विद्यापीठाचे सुिावित अध्र्ादेश (Ordinance) 

तर्ाि किण्र्ात आलेले आिेत. तिी सिुावित किण्र्ात आलेल्र्ा अध्र्ादेश (Ordinance) 

तांत्रज्ञान शाखेच्र्ा सिय स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी स्स्िकारून विद्याशाखेकडे 

वशफािस केली. 

                 वद. 15/06/2022 िोजीच्र्ा विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीमध्रे् सांबांिीत 

अध्र्ादेशास मान्र्ता देिून अांवतम मान्र्तेसाठी विद्यापविषदेकडे वशफािस केली. 

 सबब, विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा तांत्रज्ञान शाखेतील पदव्र्तु्ि 

(M.E/M.Tech.) अभ्र्ासक्रमासाठी तर्ाि किण्र्ात आलेले विद्यापीठाचे सुिावित अध्र्ादेश 

(Ordinance)विद्यापविषदेच्र्ा विचािाथय). 

 

ठिाि: विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा तांत्रज्ञान शाखेतील पदव्र्ुत्ि (M.E/M.Tech.) 
अभ्र्ासक्रमासाठी तर्ाि किण्र्ात आलले े विद्यापीठाच े सुिावित अध्र्ादेश (Ordinance), 
तांत्रज्ञान शाखेतील स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी स्स्िकारून विद्याशाखेकडे वशफािस 
केली. वद. 15/06/2022 िोजीच्र्ा विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीमध्रे् सदिचा 
अध्र्ादेश स्स्िकारून केललेी वशफािस स्स्िकारुन सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली.  
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[  102  ] शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू Structure Pattern 2019 नुसाि सुरु झालले्र्ा M.A. Part-II 

English (For University Campus and For Affiliated Colleges) अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सत्र-३ 
HCT 3.3 Research Methodology & HCP 4.3 Dissertation र्ा पेपि मध्रे् सुिािणा करुन, 
सदि बाब तातडीची असल्र्ाने मिािाष्र साियवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 कलम 12 (७) 
अन्िरे् केललेी कार्यिािी मावितीस्ति. 

 
 (वटपणी: मा. प्र. सांचालक, भाषा ि िाङमर् सांकुल र्ाांच्र्ा वदनाांक 16/04/2022 िोजीच्र्ा 

अांतगयत कार्ालर्ीन वटपणी अन्िरे् मानिविज्ञान विद्याशाखेच्र्ा Structure Pattern 2019 नुसाि 
शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू M.A. Part-II  सत्र-3 मध्रे् HCT 3.3 Research Methodology  

(सांशोिन पध्दती प्रक्रीर्ा) िा पेपि ि सत्र- 4 कविता HCP 4.3 Dissertation (लघुशोि 
प्रबांिलेखन) िा प्रात्र्वक्षक आिावित पेपि समाविष्ठ किणे आिश्र्क आिे, अस े
कळविल्र्ानुसाि अभ्र्ासमांडळे विभागाने मा. कुलगुरु मिोदर्ाांच्र्ा मान्र्तेने विद्यापीठाचे जा. 
क्र. पअुिोसोविसो/अमांवि/2022/3026 वदनाांक 02/05/2022 िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् इांग्रजी 
अभ्र्ासमांडळाच े मा. अध्र्क्ष र्ाांना सदि अभ्र्ासक्रमात ििीलप्रमाणे सिुािणा करुन सुिावित 
अभ्र्ासक्रम विद्यापीठास सादि किणेबाबत कळविण्र्ात आले िोते. 
 र्ाअनुषांगाने मा. अध्र्क्ष इांग्रजी अभ्र्ासमांडळ र्ाांनी M.A. Part-II (For University 

Campus & for Affiliated Colleges) अभ्र्ासक्रम सिुावित करुन विद्यापीठास सादि केला 
आिे. सदि बाब तातडीची असल्र्ाने मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ अविवनर्म 2016 कलम 
12(७) अन्िरे् मा. कुलगुरु मिोदर्ाांनी विद्यापविषदेच्र्ा ितीने अभ्र्ासमांडळे विभागाच्र्ा वदनाांक 
31/05/2022 िोजीच्र्ा वटपणीिि सदि सिुावित अभ्र्ासक्रमास मान्र्ता प्रदान केली आिे. 
 र्ानुसाि सदि M.A. Part-II English (For University Campus and For Affiliated 

Colleges) सिुावित अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा सांकेतस्थळािि उपलब्ि करुन देिून सिय 
सांबांविताांना विद्यापीठाच े जा. क्र. पअुिोसोविसो/अमांवि/2022/4102 वद.07/06/2022 
िोजीच्र्ा पत्रान्िरे् कळविण्र्ात आले आिे. 
 सबब, शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून Structure Pattern 2019 नुसाि सुरु झालेल्र्ा  
M.A. Part-II English (For University Campus and For Affiliated Colleges) 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सत्र- ३ HCT 3.3 Research Methodology & HCP 4.3 Dissertation र्ा पपेि 
मध्रे् सुिािणा करुन, सदि बाब तातडीची असल्र्ाने मिािाष्र साियवनक विद्यापीठ अविवनर्म 
2016 कलम 12 (७) अन्िरे् केलेली कार्यिािी मावितीस्ति). 

 

ठिाि: शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू Structure Pattern 2019 नुसाि सुरु झालले्र्ा  
M.A. Part-II English (For University Campus and For Affiliated Colleges) 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा सत्र- ३ HCT 3.3 Research Methodology & HCP 4.3 Dissertation र्ा 
पेपि मध्रे् सिुािणा करुन, सदि बाब तातडीची असल्र्ाने मिािाष्र साियजवनक विद्यापीठ 
अविवनर्म, 2016 कलम 12(7) अन्िरे् मा.कुलगुरु र्ाांनी विद्या पविषदेच्र्ा ितीने केलले्र्ा 
कार्यिािीची नोंद घेण्र्ात आली. 
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[  103  ] विद्यापीठ अांतगयत चाि िी विद्याशाखाांसाठी तर्ाि किािर्ाच्र्ा Subject Code सांदभात  

वद.11/04/2022 िोजी पाि पडलले्र्ा अविष्ठाता मांडळाच्र्ा बठैकीमध्रे् वनणयर् घेण्र्ात आला. 
तसेच वद. 23/05/2022 िोजी सांपन्न झालले्र्ा अविष्ठाता मांडळाच्र्ा बठैकीमध्रे् निीन 
Subject Code तर्ाि किण्र्ासाठी दोन सदस्र्ाांची सवमती नेमण्र्ात आली. सदि 
सवमतीकडून तर्ाि किण्र्ात आलले्र्ा Subject Code मान्र्तेस्ति. 

 
 (वटपणी: प्रस्तुत विद्यापीठातील चाि िी विद्याशाखाांसाठी शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू प्रत्रे्क 

विषर्ाांसाठी Subject Code देणे सांदभात वद.11/04/2022 िोजी पाि पडलेल्र्ा अविष्ठाता 

मांडळाच्र्ा बठैकीमध्रे् ठिाि पावित किण्र्ात आला. त्र्ानांति वद. 23/05/2022 िोजी सांपन्न 

झालेल्र्ा अविष्ठाता मांडळाच्र्ा बठैकीमध्रे् निीन Subject Code तर्ाि किण्र्ासाठी दोन 

सदस्र्ाांची सवमती नेमण्र्ात आली. चाििी विद्याशाखाांच्र्ा बठैकीमध्रे् Subject Code तर्ाि 

किणेबाबत मान्र्ता देण्र्ात आली असनू, सदि सवमतीमाफय त पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रमातील 

विषर्ाांसाठी Subject Code तर्ाि किण्र्ात आलेले आिेत. 

 सबब, विद्यापीठ अांतगयत चाि िी विद्याशाखाांसाठी तर्ाि किािर्ाच्र्ा Subject Code 

सांदभात वद. 11/04/2022 िोजी पाि पडलेल्र्ा अविष्ठाता मांडळाच्र्ा बठैकीमध्रे् घेण्र्ात 

आलेल्र्ा वनणयर्ानुसाि चाििी विद्याशाखाांच्र्ा झालेल्र्ा बठैकीमध्रे् Subject Code तर्ाि 

किण्र्ास मान्र्ता देण्र्ात आलेली असून, गठीत सवमतीकडून तर्ाि किण्र्ात आलेले प्रत्रे्क 

विषर्ासाठीच ेSubject Code मान्र्तेस्ति). 

 

ठिाि: विद्यापीठ अांतगयत चाि िी विद्याशाखाांसाठी तर्ाि किािर्ाच्र्ा Subject Code सांदभात  
वद. 11/04/2022 िोजी पाि पडलले्र्ा अविष्ठाता मांडळाच्र्ा बठैकीमध्रे् घेण्र्ात आलले्र्ा  
वनणयर्ानुसाि चाििी विद्याशाखाांच्र्ा झालले्र्ा बठैकीमध्रे् Subject Code तर्ाि किण्र्ास  
मान्र्ता देण्र्ात आललेी असून, गठीत सवमतीकडून तर्ाि किण्र्ात आलले े प्रत्रे्क  
विषर्ासाठीच ेSubject Code दुरुस्तीसि सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली आिे. 
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[  104  ] प्रस्तुत विद्यापीठ ि सांलस्ननत मिाविद्यालर्ातील M.Com. Part-II च्र्ा विद्यार्थ्र्ांना Project 

तर्ाि कित असताना सदि विद्यार्थ्र्ांनी Accountancy, Costing, Taxation, Marketing, 
Management, Human Resource, Co-operative Development, Inurance, Business 
Economics र्ा पैकी कोणत्र्ािी विषर्ाशी वनगडीत एविर्ा घेऊन प्रोजके्ट किण्र्ास पििानगी 
देणेबाबत िावणज्र् अभ्र्ासमांडळाने सांबांवित विषर् स्स्िकारुन विद्याशाखेकडे वशफािस केली 
आिे. िावणज्र् ि व्र्िस्थापन शाखेच्र्ा वद.17/06/2022 िोजी पाि पडलले्र्ा बठैकीमध्रे् 
सांबांवित विषर्ास मान्र्ता देण्र्ात आललेी असनू अांवतम मान्र्तेसाठी विचािाथय. 

 
 (वटपणी: प्रस्तुत विद्यापीठातील िावणज्र् अभ्र्ासमांडळाच्र्ा वद.१६/06/2022 िोजी पाि 

पडलेल्र्ा बठैकीमध्रे् ििील ठिाि पावित करुन विद्याशाखेकडे वशफािस किण्र्ात आली. 
वद.17/06/2022 िोजी पाि पडलेल्र्ा िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखेच्र्ा बठैकीतील ठिाि 
क्र.८ नुसाि M.Com. Part-II च्र्ा विद्यार्थ्र्ांना Project तर्ाि कित असताना सदि विद्यार्थ्र्ांनी 
Accountancy, Costing, Taxation, Marketing, Management, Human Resource,  
Co-operative Development, Banking, Insurance, Business Economics र्ापैकी 
कोणत्र्ािी विशर्ाची वनगडीत ऐविर्ा घेऊन प्रोजके्ट किण्र्ासांबांविचा विषर् स्स्िकारुन अांवतम 
मान्र्तेसाठी विद्यापविषदेकडे वशफािस किण्र्ात आली. 
 सबब, प्रस्ततु विद्यापीठ ि सांलस्ननत मिाविद्यालर्ातील M.Com. Part-II च्र्ा 
विद्यार्थ्र्ांना Project तर्ाि कित असताना सदि विद्यार्थ्र्ांनी Accountancy, Costing, 
Taxation, Marketing, Management, Human Resource, Co-operative 
Development, Inurance, Business Economics र्ा पैकी कोणत्र्ािी विषर्ाशी वनगडीत 
एविर्ा घेऊन प्रोजके्ट किण्र्ास पििानगी देणेबाबत िावणज्र् अभ्र्ासमांडळाने सांबांवित विषर् 
स्स्िकारुन विद्याशाखेकडे वशफािस केली आिे. िावणज्र् ि व्र्िस्थापन शाखेच्र्ा 
वद.17/06/2022 िोजी पाि पडलेल्र्ा बठैकीमध्रे् सांबांवित विषर्ास मान्र्ता देण्र्ात आलेली 
असून अांवतम मान्र्तेसाठी विचािाथय). 

 

ठिाि: विद्यापीठ ि सांलस्ननत मिाविद्यालर्ातील M.Com. Part-II च्र्ा विद्यार्थ्र्ांना Project तर्ाि 
कित असताना सदि विद्यार्थ्र्ांनी Accountancy, Costing, Taxation, Marketing, 
Management, Human Resource, Co-operative Development, Inurance, Business 
Economics र्ा पकैी कोणत्र्ािी विषर्ाशी वनगडीत एविर्ा घेऊन प्रोजके्ट किण्र्ास पििानगी 
देणेबाबत िावणज्र् अभ्र्ासमांडळाने सांबांवित विषर् स्स्िकारुन विद्याशाखेकडे वशफािस केली 
आिे. िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखेची वशफािस स्स्िकारुन सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 
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[  105  ] िालचांद अवभर्ाांवत्रकी (स्िार्त्) मिाविद्यालर्, सोलापूि र्ाांनी शै. िषय 2021-22 पासून तांत्रज्ञान 
शाखेंतगयत र्ेणाऱ्र्ा पदिी F.Y. B.Tech. (E Group: Computer Science & Engg., Electronics 
& Computer Engg., Electronics & Telecommunication Engg., Information Technology) 
आवण F.Y. B.Tech. (M Group: Civil Engg., Mechanical & Automation Engg.) तसचे 
पदव्र्तु्ि M.Tech. Civil-Structural Engineering, M.Tech. Computer Science & 
Engineering, M.Tech. in Electronics Engineering, M.Tech. Mechanical Design 
Engineering इत्र्ादी निीन अभ्र्ासक्रमाांना मिाविद्यालर्ाच्र्ा अभ्र्ासमांडळ ि विद्यापविषदेमिून 
मांजूि झालले े अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति पाठविल े आिेत. सदिच े अभ्र्ासक्रम 
मावितीस्ति. 

 

 (वटपणी: विद्यापविषदेच्र्ा वद. 24/03/2021 िोजी पाि पडलेल्र्ा बैठकीतील ठिाि क्र. 32 (1) 
नुसाि सदि मिाविद्यालर्ास स्िार्त् मिाविद्यालर्ाचा दजा प्राप्त झाला आिे. स्िार्त् 
मिाविद्यालर् म्िणनू मिाविद्यालर्ातील िगेिगेळर्ा विषर्ाांच्र्ा अभ्र्ासमांडळाांनी आपल्र्ा बैठकीत 
त्र्ा-त्र्ा विषर्ाांचे प्रथम िषाच्र्ा तर्ाि अभ्र्ासक्रमाांना सांबांिीत स्िार्त् मिाविद्यालर्ाच्र्ा  
वद. 22/11/2021 िोजी पाि पडलेल्र्ाविद्यापविषदेच्र्ा दुसऱ्र्ा बैठकीत मांजुिी देण्र्ात आली 
आिे. सदिील मांजूि झाललेे अभ्र्ासक्रम सांबांिीत विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति पाठविण्र्ात आल े
आिेत. 
 र्ाबाबत सादि किण्र्ात र्ेते की तांत्रज्ञान विद्याशाखेंतगयत र्ेणाऱ्र्ा पदिी  
F.Y. B.Tech. (E Group: Computer Science & Engg., Electronics & Computer Engg., 
Electronics & Telecommunication Engg., Information Technology) आवण F.Y. B.Tech. 
(M Group: Civil Engg., Mechanical & Automation Engg.) तसचेपदव्र्तु्ि M.Tech.  
Civil-Structural Engineering, M.Tech. Computer Science & Engineering, M.Tech.in 
Electronics Engineering, M.Tech. Mechanical Design Engineering इत्र्ादी मांजूि झालले े
अभ्र्ासक्रम विद्यापीठास सादि केल ेआिेत. 
 सबब, िालचांद अवभर्ाांवत्रकी (स्िार्त्) मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ाांनी शैक्षवणक 
िषय 2021-22 पासून तांत्रज्ञान शाखेंतगयत र्ेणाऱ्र्ा पदिी F.Y. B.Tech. (E Group: Computer 
Science & Engg., Electronics & Computer Engg., Electronics & Telecommunication 
Engg., Information Technology) आवण F.Y. B.Tech. (M Group: Civil Engg., Mechanical 
& Automation Engg.) तसेचपदव्र्तु्ि M.Tech. Civil-Structural Engineering, M.Tech. 
Computer Science & Engineering, M.Tech. in Electronics Engineering, M.Tech. 
Mechanical Design Engineering इत्र्ादी निीन अभ्र्ासक्रमाांना मिाविद्यालर्ाच्र्ा अभ्र्ासमांडळ 
ि विद्यापविषदेमिून मांजूि झालेल ेअभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति पाठविल ेआिेत. सदिच े
अभ्र्ासक्रम मावितीस्ति). 

 

ठिाि: 
 

िालचांद अवभर्ाांवत्रकी (स्िार्त्) मिाविद्यालर्, सोलापूि र्ाांनी शैक्षवणक िषय 2021-22 पासून 
तांत्रज्ञान शाखेंतगयत र्णेाऱ्र्ा पदिी F.Y. B.Tech. (E Group: Computer Science & Engg., 
Electronics & Computer Engg., Electronics & Telecommunication Engg., Information 
Technology) आवण F.Y. B.Tech. (M Group: Civil Engg., Mechanical & Automation 
Engg.) तसेचपदव्र्तु्ि M.Tech. Civil-Structural Engineering, M.Tech. Computer Science 
& Engineering, M.Tech. in Electronics Engineering, M.Tech. Mechanical Design 
Engineering इत्र्ादी निीन अभ्र्ासक्रमाांना मिाविद्यालर्ाच्र्ा अभ्र्ासमांडळ ि विद्यापविषदेमिून 
मांजूि झालले्र्ा अभ्र्ासक्रमाची नोंद घेण्र्ात आली. 
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[  106  ] वििाचांद नेमचांद कॉलजे ऑफ कॉमसय (स्िार्त्) मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ाांनी शैक्षवणक 
िषय 2021-22 पासनू िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखेंतगयत रे्णािी पदिी B.Com. Part-I, 
B.B.A. Part-I आवण B.C.A. Part -I तसेच पदव्र्ुत्ि M. Com., MBA Part-I प्रथम िषाच्र्ा 
अभ्र्ासक्रमासाठी मिाविद्यालर्ातील अभ्र्ासमांडळे ि विद्यापविषदेमिून मांजूि झालले े
पाठर्क्रम/ अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति पाठविल े आिेत. सदिचे अभ्र्ासक्रम 
मावितीस्ति. 

 
 (वटपणी: विद्यापविषदेच्र्ा वद. 24/03/2021 िोजी पाि पडलेल्र्ा बठैकीतील ठिाि क्र. 32 (1) 

नुसाि सदि मिाविद्यालर्ास स्िार्त् मिाविद्यालर्ाचा दजा प्राप्त झाला आिे. स्िार्त् 
मिाविद्यालर् म्िणनू मिाविद्यालर्ातील िगेिगेळर्ा विषर्ाांच्र्ा अभ्र्ासमांडळाांनी आपल्र्ा 
बठैकीत त्र्ा-त्र्ा विषर्ाांचे प्रथम िषाच्र्ा तर्ाि अभ्र्ासक्रमाांना सांबांिीत स्िार्त् 
मिाविद्यालर्ाच्र्ा वद. 22/11/2021 िोजी पाि पडलेल्र्ा विद्यापविषेदच्र्ा दुसऱ्र्ा बठैकीत 
मांजुिी देण्र्ात आली आिे. सदिील मांजूि झालेले अभ्र्ासक्रम सांबांिीत विद्यापीठाच्र्ा 
मावितीस्ति पाठविण्र्ात आले आिेत. 
 सबब, वििाचांद नेमचांद कॉलेज ऑफ कॉमसय (स्िार्त्) मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ाांनी 
शैक्षवणक िषय 2021-22 पासनू िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखेंतगयत रे्णािी पदिी B.Com. 
Part-I, B.B.A. Part-I आवण B.C.A. Part -I तसचे पदव्र्ुत्ि M. Com., MBA Part-I प्रथम 
िषाच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी मिाविद्यालर्ातील अभ्र्ासमांडळे ि विद्यापविषदेमिून मांजूि झालेले 
पाठर्क्रम/ अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति पाठविले आिेत. सदिच े अभ्र्ासक्रम 
मावितीस्ति). 

 

ठिाि: वििाचांद नेमचांद कॉलजे ऑफ कॉमसय (स्िार्त्) मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ाांनी शैक्षवणक िषय 
2021-22 पासून िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखेंतगयत रे्णािी पदिी B.Com. Part-I, 
B.B.A. Part-I आवण B.C.A. Part -I तसेच पदव्र्तु्ि M. Com., MBA Part-I प्रथम िषाच्र्ा 
अभ्र्ासक्रमासाठी मिाविद्यालर्ातील अभ्र्ासमांडळे ि विद्यापविषदेमिून मांजूि झालले्र्ा 
पाठर्क्रम/ अभ्र्ासक्रमाची नोंद घेण्र्ात आली. 
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[  107 ] िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स (स्िार्त्) मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ाांनी शै. िषय 

2021-22 पासून विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखा तसचे मानिविज्ञान विद्याशाखे अांतगयत रे्णाऱ्र्ा 
पदिी ि पदव्र्ुत्ि प्रथम िषाच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी मिाविद्यालर्ातील अभ्र्ासमांडळे ि 
विद्यापविषदेमिून मांजूि झालले े पाठर्क्रम/अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति पाठविल े
आिेत. सदिचे अभ्र्ासक्रम मावितीस्ति. 

 
 (वटपणी: विद्यापविषदेच्र्ा वद. 24/03/2021 िोजी पाि पडलेल्र्ा बठैकीतील ठिाि  

क्र. 32 (1) नुसाि सदि मिाविद्यालर्ास स्िार्त् मिाविद्यालर्ाचा दजा प्राप्त झाला आिे. 
स्िार्त् मिाविद्यालर् म्िणनू मिाविद्यालर्ातील िगेिगेळर्ा विषर्ाांच्र्ा अभ्र्ासमांडळाांनी 
आपल्र्ा बठैकीत त्र्ा-त्र्ा विषर्ाांचे प्रथम िषाच्र्ा खालील अभ्र्ासक्रमाांना मान्र्ता वदली 
आिे.  सांबांवित मिाविद्यालर्ाच्र्ा वद. 18/11/2021 िोजी पाि पडलेल्र्ा विद्यापविषेदच्र्ा 
दुसऱ्र्ा बठैकीत खालील अभ्र्ासक्रमाांना मांजुिी वदलेली आिे. सदिील मांजूि झालेले 
अभ्र्ासक्रम सांबांिीत विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति पाठविण्र्ात आले आिेत. 
 र्ाबाबत सादि किण्र्ात रे्ते की विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखे अांतगयत रे्णाऱ्र्ा 
पदिी B.Sc. Part- I (Chemistry, zoology, Mathematics, Botony, Microbilogy, 
Physics, electronics, Statatistics, Geology, Biotechnology), B.A./B.Sc. Part-I 
Geography तसेच M. Sc. Part-I (Biotechnology, Chemistry, Genetics,  
Bio-information, Zoology), M.A./M.Sc. Part- I Geography. 
 मानिवनज्ञान विद्याशाखा अांतगयत रे्णा-र्ा B.A. Part-I (Marathi, Hindi, English, 
Political Science, Economics, NSS, Sociology, History, Scientic Method & 
Prakrit), तसचे M.A. Part-I (Marathi, Hindi, English, Economics, Political Science), 
M.S.W. Part-I इत्र्ादी मांजूि झालेले अभ्र्ासक्रम विद्यापीठास सादि केलेले आिेत. 
 सबब, िालचांद कॉलेज ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स (स्िार्त्) मिाविद्यालर्, सोलापिू 
र्ाांनी शै. िषय 2021-22 पासून विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखा तसेच मानिविज्ञान विद्याशाखे 
अांतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी ि पदव्र्ुत्ि प्रथम िषाच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी मिाविद्यालर्ातील 

अभ्र्ासमांडळे ि विद्यापविषदेमिून मांजूि झालेले पाठर्क्रम/अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा 
मावितीस्ति पाठविले आिेत. सदिचे अभ्र्ासक्रम मावितीस्ति). 

 

ठिाि: िालचांद कॉलजे ऑफ आटयस् ॲन्ड सार्न्स (स्िार्त्) मिाविद्यालर्, सोलापिू र्ाांनी  
शै. िषय 2021-22 पासनू विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखा तसेच मानिविज्ञान विद्याशाखे अांतगयत 
रे्णाऱ्र्ा पदिी ि पदव्र्ुत्ि प्रथम िषाच्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी मिाविद्यालर्ातील अभ्र्ासमांडळे ि 
विद्यापविषदेमिून मांजूि झालले्र्ा पाठर्क्रम/अभ्र्ासक्रमाची नोंद घेण्र्ात आली.  
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[  108 ] विद्यापीठ सांलस्ननत सांगमेश्विमिाविद्यालर्, (स्िार्त्) सोलापिू र्ाांनी शै. िषय 2020-21 पासून 
चाििी विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी ि पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रम विविि अभ्र्ासमांडळे ि 
मिाविद्यालर्ीन विद्यापविषदेमध्रे् मांजूि झालले े आिेत. सांबांिीत अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा 
मावितीस्ति पाठविल ेआिेत. सदिचे अभ्र्ासक्रम विद्यापीठ विद्यापविषदेसमोि मावितीस्ति. 

 
 (वटपणी: विद्यापविषदेच्र्ा वद. 06/06/2020 िोजी पाि पडलेल्र्ा बठैकीतील ठिाि  

क्र. [04] नुसाि सांगमेश्वि मिाविद्यालर्ास स्िार्त् मिाविद्यालर्ाचा दजा प्राप्त झाला आिे. 
स्िार्त् मिाविद्यालर् म्िणनू मिाविद्यालर्ातील िगेिगेळर्ा विषर्ाांच्र्ा अभ्र्ासमांडळाांनी 
आपल्र्ा बठैकीत अभ्र्ासमांडळाांतगयत रे्णाऱ्र्ा विषर्ाांच्र्ा प्रथम िषाच्र्ा अभ्र्ासक्रमाांना 
सांबांिीत स्िार्त् मिाविद्यालर्ाच्र्ा विद्यापविषेदच्र्ा वद. 02/07/2020 िोजीच्र्ा बठैकीत 
मांजुिी देण्र्ात आली आिे. सदिील मांजूि झालेले अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति 
पाठविण्र्ात आले आिेत. 
 र्ा बाबत सादि किण्र्ात रे्ते की विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखाांतगयत रे्णाऱ्र्ा 
B.C.A. Part-I, B.Sc. (ECS), B.Sc. Part-I, M.Sc. Part-I (Computer Science). िावणज्र् ि 

व्र्िस्थापन विद्याशाखाांतगयत रे्णाऱ्र्ा B.B.A. Part-I, B.Com. Part-I, M.Com. Part-I. 

मानिविज्ञान विद्याशाखाांतगयत रे्णाऱ्र्ा B.A.  Part-I (English, Marathi, Hindi, Economics, 

Political Science, Kannada, History, Psychology, Sociology, Geograpy), तसेच  

M.A. Part-I (English, Hindi, Political Science, Pscychology, Sociology).  

आतांि-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखाांतगयत रे्णाऱ्र्ा B.lib. & I.Sc. Part-I, B.J.M.C. Part-I 

इत्र्ादी मांजूि झालेले पदिी ि पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रम विद्यापीठास मावितीस्ति सादि केले 

आिेत. 

 सबब, विद्यापीठ सांलस्ननत सांगमेश्वि मिाविद्यालर्, (स्िार्त्) सोलापिू र्ाांनी  
शै. िषय 2020-21 पासून चाििी विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी ि पदव्र्तु्ि अभ्र्ासक्रम विविि 
अभ्र्ासमांडळे ि मिाविद्यालर्ीन विद्यापविषदेमध्रे् मांजूि झालेले आिेत. सांबांिीत अभ्र्ासक्रम 
विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति पाठविले आिेत. सदिचे अभ्र्ासक्रम मावितीस्ति). 

 

ठिाि: सांगमेश्वि मिाविद्यालर्, (स्िार्त्) सोलापिू र्ाांनी शै. िषय 2020-21 पासनू चाििी 
विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी ि पदव्र्ुत्ि अभ्र्ासक्रम विविि अभ्र्ासमांडळे ि मिाविद्यालर्ीन 
विद्यापविषदेमध्रे् मांजूि झालले े आिेत. सांबांिीत अभ्र्ासक्रम विद्यापीठाच्र्ा मावितीस्ति 
पाठविल ेआिेत, सदि अभ्र्ासक्रमाची नोंद घेण्र्ात आली. 
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[  109  ] िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखाांतगयत रे्णा-र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 पासूनचा नविन 

शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि ि वनिड आिावित श्ररे्ाांक प्रणावलनुसाि तर्ाि किण्र्ात आललेा 
पदिी (B.Com. & B.B.A.) अभ्र्ासक्रमाचा आिाखडा आवण पदिी प्रथम िषाचा पाठ्यक्रम 
अभ्र्ासक्रमास सिय अभ्र्ासमांडळाांनी स्स्िकारून विद्याशाखेकडे वशफािस किण्र्ात आली,  
वद. 17/06/2022 िोजी पाि पडलले्र्ा िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत  
(B. Com. & B.B.A.) र्ा अभ्र्ासक्रमाांच्र्ा आिाखड्यास ि प्रथम िषाच ेपाठ्यक्रम/ अभ्र्ासक्रम 
स्स्िकारून विद्यापविषदेकडे अांवतम मान्र्तेकविता केललेी वशफािस विचािाथय. 

 
 (वटपणी: प्रस्ततु विद्यापीठातील अभ्र्ासमांडळे विभागाची वद. 14/02/2022 िोजीच्र्ा 

वटपणीन्िरे् मा. कुलगुरू मिोदर्ा र्ाांच्र्ा कडून नेमण्र्ात आलेल्र्ा कवमटी कडून िावणज्र् ि 
व्र्िस्थापन विद्याशाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी अभ्र्ासक्रमाचा (B.Com. & B.B.A.) आिाखडा 
तर्ाि किण्र्ात आला. सांबांिीत आिाखडर्ास अविष्ठाता मांडळाच्र्ा वद. 11/04/2022 
िोजीच्र्ा बठैकीत मान्र्ता देण्र्ात आली. सांबांिीत आिाखड्यानुसाि पदिी प्रथम िषाचा 
(B.Com. & B.B.A.) पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रम तर्ाि करून सिय अभ्र्ासमांडळाांनी स्स्िकारून 
विद्याशाखेकडे वशफािस किण्र्ात आली. वद. 17/06/2022 िोजी च्र्ा विद्याशाखेच्र्ा 
बठैकीमध्रे् सिुावित आिाखडा ि प्रथम िषाचा पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रम स्स्िकारून 
विद्यापविषदेकडे अांवतम मान्र्तेसाठी वशफािस किण्र्ात आली. 
 सबब, िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखाांतगयत रे्णा-र्ा शैक्षवणक िषय 2022-23 
पासूनचा नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि ि वनिड आिावित श्ररे्ाांक प्रणावलनुसाि तर्ाि 
किण्र्ात आलेला पदिी (B.Com. & B.B.A.) अभ्र्ासक्रमाचा आिाखडा आवण पदिी प्रथम 
िषाचा पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रम सिय अभ्र्ासमांडळाांनी स्स्िकारून विद्याशाखेकडे वशफािस 
किण्र्ात आली, वद. 17/06/2022 िोजी च्र्ा िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत 
(B. Com. & B.B.A.) र्ा अभ्र्ासक्रमाांच्र्ा आिाखड्यास ि प्रथम िषाच्र्ा पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रम 
स्स्िकारून विद्यापविषदेकडे अांवतम मान्र्तेकविता केलेली वशफािस विचािाथय). 

 

ठिाि: शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू सुिावित िोणािे िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखाांतगयत रे्णािे 
पदिी (B.Com. & B.B.A.) अभ्र्ासक्रमाचा आिाखडा आवण पदिी प्रथम िषाचा पाठ्यक्रम 
अभ्र्ासक्रम सिय स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि ि 
वनिड आिावित श्ररे्ाांक प्रणावलनुसाि तर्ाि केललेा असून, सांबांवित अभ्र्ासमांडळाच्र्ा ि 
िावणज्र् ि व्र्िस्थापन विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत स्िीकारून, मानिविज्ञान विद्याशाखेने केललेी 
वशफािस स्स्िकारुन सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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[  110  ] प्रस्तुत विद्यापीठातील विज्ञान शाखेंतगयत र्णेाऱ्र्ा अभ्र्ासक्रमाांसाठी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 
प्रमाणे शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून सुिावित किण्र्ात आलले्र्ा वनिड आिावित श्ररे्ाांक 
प्रणालीनुसाि पदिी (B.Sc., B.Sc.-ECS ि B.C.A.) अभ्र्ासक्रमाचा सुिावित आिाखडा ि 
प्रश्नपवत्रकेच ेस्िरूप (Nature of Question Paper) तसेच विज्ञान शाखेंतगयत र्ेणाऱ्र्ा पदिी B. Sc. 
Part- I (Sem. I & II), पदव्र्ुत्ि M. Sc. II Physics (Energy Studies) ि Cosmetic Technology 
च्र्ा सिय विषर्ाांचा सुिावित किण्र्ात आलले्र्ा पाठर्क्रम अभ्र्ासक्रमास स्थार्ी ि अस्थार्ी 
अभ्र्ासमांडळाांनी मान्र्ता वदली असून. सदिचे आिाखडे ि पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रमास विज्ञान ि 
तांत्रज्ञान विद्याशाखेने दुरूस्तीसि मान्र्तेचा विषर् विचािाथय. 

 

 (वटपणी: प्रस्तुत विद्यापीठातील शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून विज्ञान शाखेंतगयत र्ेणाऱ्र्ा पदिी 
अभ्र्ासक्रमाांचा (B.Sc., B.Sc.-ECS ि B.C.A.) सुिावित आिाखडा तर्ाि किण्र्ासाठी 
अभ्र्ासमांडळे विभागाच्र्ा वद. 14/02/2022 िोजीच्र्ा वटपणीन्िर् े मा. कुलगुरू मिोदर्ा र्ाांच े
कडून गवठत केलले्र्ा सवमतीची बैठक घेण्र्ात आली. 
 सदि सवमतीकडून शैक्षवणक िषय 2022-23 साठीपदिी (B.Sc., B.Sc.ECS. ि B.C.A.) 
अभ्र्ासक्रमाच े सुिावित किण्र्ात आलले े आिाखडे, प्रश्नपवत्रकेच े स्िरुप, तसेच 
B. Sc. Part- I (Sem. I & II) सिय विषर्ाांच े पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रमाांना स्थार्ी ि अस्थार्ी 
अभ्र्ासमांडळाांनी आवण विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा वद.15/06/2022 िोजी पाि पडलेल्र्ा 
बैठकीमध्र्े ठिाि क्र. 2 ि 4 नुसाि दुरूस्तीसि मान्र्ता देिनू विद्याशाखेने विद्यापविषदेकडे अांवतम 
मान्र्तेसाठी वशफािस केलेली आिे. 
 सबब, प्रस्तुत विद्यापीठातील विज्ञान शाखेंतगयत र्णेाऱ्र्ा अभ्र्ासक्रमाांसाठी नविन शैक्षवणक 
िोिण 2020 प्रमाणे शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून सिुावित किण्र्ात आलेल्र्ा वनिड आिावित 
श्रेर्ाांक प्रणालीनुसाि पदिी (B.Sc., B.Sc.-ECS ि B.C.A.) अभ्र्ासक्रमाचा सुिावित आिाखडा ि 
प्रश्नपवत्रकेच ेस्िरूप (Nature of Question Paper) तसचे B. Sc. Part- I (Sem. I & II) च्र्ा सिय 
विषर्ाांच्र्ा (1. English (Comp.), 2. Chemistry, 3. Physics, 4. Electronics, 5. Computer 
Science, 6. Mathematics, 7. Statistics, 8. Botany, 9. Zoology, 10. Microbiology,  
11. Geology, 12. Geography, 13. B. Sc. (ECS), 14. B.C.A. 15. Entrepreneurship,  
16. Biotechnology), पदव्र्तु्ि स्व्दतीर् िषय M.Sc.Part-II Physics (Energy Studies) तसचे 
Five Year Integrated M.Tech. Course in Cosmetic Technology र्ा कोसयचा प्रथम िषाचा 
सुिावित अभ्र्ासक्रम, ततृीर् िषाचा 40/10 प्रमाणे सुिावित अभ्र्ासक्रम तसेच पाचव्र्ा िषाचा 
70/30 प्रमाणे नविन अभ्र्ासक्रमास स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी मान्र्ता वदली असून.  
सदिच े आिाखडे ि पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रमास विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेने दुरूस्तीसि 
स्स्िकारून अांवतम मान्र्तेसाठी वशफािस किण्र्ात आली). 

 

ठिाि: शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून सुिावित िोणािे विज्ञान शाखेंतगयत रे्णािे पदिी (B.Sc.,  
B.Sc.-ECS ि B.C.A.) अभ्र्ासक्रमाचा सुिावित आिाखडा ि प्रश्नपवत्रकेचे स्िरूप (Nature of 
Question Paper) तसचे विज्ञान शाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी B. Sc. Part- I (Sem. I & II), 
पदव्र्ुत्ि M. Sc. II Physics (Energy Studies) ि Cosmetic Technology च्र्ा सिय विषर्ाांचा 
सुिावित किण्र्ात आलले े पाठर्क्रम/ अभ्र्ासक्रम विज्ञान शाखेंतगयत रे्णािे सिय स्थार्ी ि 
अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि ि वनिड आिावित श्ररे्ाांक 
प्रणावलनुसाि तर्ाि केललेा असून, सांबांिीत विषर्ाच्र्ा स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी 
तसेच विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत दुरूस्तीसि स्स्िकारुन केललेी वशफािस 
स्स्िकारुन सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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[  111  ] प्रस्तुत विद्यापीठातील तांत्रज्ञान शाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी तृतीर् िषय (T.Y. B.Tech.,  
ि T.Y. B.Tech. with Honors) र्ा अभ्र्ासक्रमाांसाठी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 प्रमाणे 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून वनिड आिावित श्ररे्ाांक प्रणालीनुसाि सिुावित किण्र्ात 
आलले्र्ा अभ्र्ासक्रमाचा आिाखडा ि पाठर्क्रम अभ्र्ासक्रमास तांत्रज्ञान शाखेतील सांबांिीत 
विषर्ाच्र्ा स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी आवण विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेने 
स्स्िकािला असून सदिचे आिाखडे ि पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रम विद्यापविषदेच्र्ा विचािाथय. 

 
 (वटपणी: प्रस्ततु विद्यापीठातील शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून तांत्रज्ञानशाखे अांतगयत रे्णाऱ्र्ा 

पदिी तृतीर् िषय अभ्र्ासक्रमाांचा (T.Y. B.Tech., ि T.Y. B.Tech. with Honors.) आिाखडा 

ि पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रमासतांत्रज्ञान शाखेतील विविि स्थार्ी ि अस्थाची अभ्र्ासमांडळाांनी 

स्स्िकारून विद्याशाखेकडे वशफािस किण्र्ात आली आिे. 

 तसेच सुिावित किण्र्ात आलेला आिाखडा ि पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रमास विज्ञान ि 

तांत्रज्ञान विद्याशाखेच्र्ा वद.15/06/2022 िोजीच्र्ा बठैकीमध्रे् ठिाि क्र. 3 ि 5 नुसाि 

स्स्िकारून, विद्याशाखेने विद्यापविषदेकडे अांवतम मान्र्तेसाठी वशफािस केली आिे. 

 सबब, प्रस्ततु विद्यापीठातील तांत्रज्ञान शाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी ततृीर् िषय  
(T.Y. B.Tech., ि T.Y. B.Tech. with Honors) र्ा अभ्र्ासक्रमाांसाठी नविन शैक्षवणक िोिण 
2020 प्रमाणे शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून वनिड आिावित श्रेर्ाांक प्रणालीनुसाि सिुावित 
किण्र्ात आलेला (Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electronics 
Engineering, Computer Science & Engineering, Electrical Engineering, Electronics 
& Telecommunication Engineering, Information Technology तसचे Second Year  
B. Arch.) अभ्र्ासक्रमाचा आिाखडा ि पाठर्क्रम अभ्र्ासक्रमास तांत्रज्ञान शाखेतील सांबांिीत 
विषर्ाच्र्ा स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी आवण विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेने 
स्स्िकारून सदिचे आिाखडे ि पाठ्यक्रम अभ्र्ासक्रम विद्यापविषदेच्र्ा विचािाथय). 

 

ठिाि: प्रस्तुत विद्यापीठातील तांत्रज्ञान शाखेंतगयत रे्णाऱ्र्ा पदिी तृतीर् िषय (T.Y. B.Tech.,  
ि T.Y. B.Tech. with Honors) र्ा अभ्र्ासक्रमाांसाठी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 प्रमाणे 
शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून वनिड आिावित श्ररे्ाांक प्रणालीनुसाि सिुावित किण्र्ात 
आलले्र्ा अभ्र्ासक्रमाचा आिाखडा ि पाठर्क्रम अभ्र्ासक्रमास तांत्रज्ञान शाखेतील सांबांिीत 
विषर्ाच्र्ा स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी आवण विज्ञान ि तांत्रज्ञान विद्याशाखेने स्स्िकारुन 
केललेी वशफािस स्स्िकारुन सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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[  112  ] शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू सुिावित िोणािे मानिविज्ञान विद्याशाखा अांतगयत रे्णािे पदिी 

भाग-1 ि इति नमूद अभ्र्ासक्रमाांचा आिाखडा ि पाठर्क्रम सिय स्थार्ी ि अस्थार्ी 
अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि तर्ाि केललेा असून, सांबांवित 
अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा ि मानिविज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत स्िीकारून, मानिविज्ञान 
विद्याशाखेने केललेी वशफािस विचािाथय. 

 
 (वटपणी: शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून सिुावित िोणािे मानिविज्ञान विद्याशाखा अांतगयत 

रे्णािे पदिी भाग-1 ि इति नमूद अभ्र्ासक्रमाांचा आिाखडा ि पाठर्क्रम सिय स्थार्ी ि 
अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि तर्ाि केलेला असनू, सांबांवित 
अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा ि मानिविज्ञान विद्याशाखेच्र्ा वद.13/06/2022 िोजीच्र्ा बठैकीत ठिाि 
क्र.2 नुसाि स्िीकािला असून, मानिविज्ञान विद्याशाखेने सिानुमते सदि अभ्र्ासक्रमास 
विद्यापविषदेकडे अांवतम मान्र्तेसाठी वशफािस केलेली आिे.  

Sr. No. Courses 

1) B.A. Part-I Economics 

2) B.A. Part-I Kannada 

3) B.A. Part-I Optional Psychology 

4) B.A. Part-I Optional Sociology 

5) B.A. Part-I Optional Philosophy & B.A. Part-I Scientific Method (IDS) 

6) B.A. Part-I History 

7) B.A./B.Com. Part-I Compulsory Marathi 

8) B.A. Part-I Optional Marathi 

9) B.A. Part-I A.I.H.C. & A. 

10) B.A./B.Com. Part-I Compulsory Hindi 

11) B.A. Part-I Optional Hindi 

12) B.Com. Part-I Optional Urdu 

13) B.A. Part-I Compulsory Urdu & Optional Urdu 

14) B.A. Part-I Compulsory Persian & Optional Persian 

15) B.A. Part-I Compulsory Prakrit and Optional Prakrit 

16) B.A. Part-I Political Science 

17) B.A. Part-I Compulsory Sanskrit 

18) B.A. Part- I Optional Sanskrit 

19) B.A. Part-I Optional English Linguistics   

20) B.A. Part-I Optional English Literature & Languages  

21) B.A./B.Com./B.Sc.(All Under Graduate Courses) Part-I English 

Compulsory 

22) B.A. Part-I Military Science (N.C.C.) Optional 

23) B.A. Part-I N.S.S. Optional 

24) Five Years Integrated Course in B.A.L.L.B. Part-IV 

25) Revised M.A. Part-II Sanskrit 

26) N.C.C. Studies (All Under Graduate Courses Part-I) 

27) N.C.C. Studies (All Under Graduate Courses Part-II) 
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      सबब, शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून सुिावित िोणािे मानिविज्ञान विद्याशाखा 
अांतगयत रे्णािे पदिी भाग-1 ि इति नमूद अभ्र्ासक्रमाांचा आिाखडा ि पाठर्क्रम सिय स्थार्ी ि 
अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि तर्ाि केलेला असनू, सांबांवित 
अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा ि मानिविज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत स्िीकारून, मानिविज्ञान 
विद्याशाखेने केलेली वशफािस विचािाथय). 

 
ठिाि: शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू सिुावित िोणािे मानिविज्ञान विद्याशाखा अांतगयत रे्णािे पदिी 

भाग-1 ि इति नमूद अभ्र्ासक्रमाांचा आिाखडा ि पाठर्क्रम सिय स्थार्ी ि अस्थार्ी 
अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि तर्ाि केललेा असून, सांबांवित 
अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा ि मानिविज्ञान विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत स्िीकारून, मानिविज्ञान 
विद्याशाखेने केललेी वशफािस स्स्िकारुन सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात आली. 
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[  113  ] शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू सुिावित िोणािे आांति-विद्याशखीर् अभ्र्ास विद्याशाखा अांतगयत 
र्ेणािे पदिी भाग-1 ि इति  नमूद अभ्र्ासक्रमाांचा आिाखडा ि पाठर्क्रम सिय स्थार्ी ि अस्थार्ी 
अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि तर्ाि केललेा असून, सांबांवित 
अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा ि आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखेच्र्ा बठैकीत स्िीकारून,  
आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखेने केललेी वशफािस विचािाथय. 

 

 (वटपणी: शैक्षवणक िषय 2022-23 पासून सुिावित िोणािे आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखा 
अांतगयत र्णेािे पदिी भाग-1 ि इति नमदू अभ्र्ासक्रमाांचा आिाखडा ि पाठर्क्रम सिय स्थार्ी ि 
अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि तर्ाि केलेला असून, सांबांवित 
अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा ि आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखेच्र्ा वद.14/06/2022 िोजीच्र्ा 
बैठकीत ठिाि क्र. 2 नुसाि स्िीकािला असून, आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखेने सिानुमते 
सदि अभ्र्ासक्रमास विद्यापविषदेकडे अांवतम मान्र्तेसाठी वशफािस केललेी आिे.  

Sr. No. Courses 

1. B.A. Part-I Optional Physical Education  

2. B.A. Part-I Education 

3. B.A. Part-I Optional Indian Music 

4. Bachelor of Library & Information Science 

5. Four Years Integrated Course in B.A.B.Ed. Part-III  

6. Four Years Integrated Course in B.Sc.B.Ed. Part-III 

7. B.Voc. Journalism & Mass Communication Part-III 

8. M.S.W. Part-II (80-20 Pattern) 

9. M.A. Part-II Yoga 

10. M.A. Part-I & II Visual Arts Structure  

11. Revised M.A. Part-I Indian Music (Practical Oriented) 

12. Revised M.A. Part-I Dramatics (Practical Oriented) 

13. Revised M.A. Part-I Tabla/Pakhavaj (Practical Oriented) 

14. Revised M.A. Part-II Indian Music (Practical Oriented) 

15. Revised M.A. Part-II Dramatics (Practical Oriented) 

16. Revised M.A. Part-II Tabla/Pakhavaj (Practical Oriented) 

 सबब, शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू सुिावित िोणािे आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास 
विद्याशाखा अांतगयत र्णेािे पदिी भाग-1 ि इति नमदू अभ्र्ासक्रमाांचा आिाखडा ि पाठर्क्रम सिय 
स्थार्ी ि अस्थार्ी अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि तर्ाि केललेा असून, 
सांबांवित अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा ि आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखेच्र्ा बैठकीत स्िीकारून, 
आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखेने केललेी वशफािस विचािाथय). 

 

ठिाि: शैक्षवणक िषय 2022-23 पासनू सुिावित िोणािे आांति-विद्याशखीर् अभ्र्ास विद्याशाखा अांतगयत 
र्ेणािे पदिी भाग-1 ि इति नमूद अभ्र्ासक्रमाांचा आिाखडा ि पाठर्क्रम सिय स्थार्ी ि अस्थार्ी 
अभ्र्ासमांडळाांनी नविन शैक्षवणक िोिण 2020 नुसाि तर्ाि केललेा असून, सांबांवित 
अभ्र्ासमांडळाांच्र्ा ि आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखेच्र्ा बैठकीत स्िीकारून, 
 आांति-विद्याशाखीर् अभ्र्ास विद्याशाखेने केललेी वशफािस स्स्िकारुन सिानुमते मान्र्ता देण्र्ात 
आली. 

मा. कुलगुरु, मा. प्र-कुलगरुु ि सिय सन्माननीर् सदस्र्ाांचे आभाि मानून अध्र्क्षाांच्र्ा पििानगीने 
बठैक सांपल्र्ाचे प्र.कुलसवचि र्ाांनी जािीि केले.  
 

         Sd/-                                Sd/- 

प्र.कुलसवचि 
(सदस्र् सवचि, विद्या पविषद) 

 मा. कुलगुरु  
(अध्र्क्ष, विद्या पविषद) 

 


